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Fagyűjtés rászorulóknak

KRIVOKAPICS FELEPULT

Jelképes összegért a megye szinte
valamennyi erdejében gyűjthetnek ágakat
tüzelőnek a rászorulók.

A Pick Szeged játékosa, Milorad Krivokapics
felépült. A legjobbkor, hiszen a Ciudad Real
december 6-án lesz a szegediek vendége.
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23. OLDAL

1+2 szobás, új lakások már
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A szegedi asszony
négymilliója

Jobban járnak a hallgatók, ha megveszik a tanár könyvét

Segítség vagy j egyzetbiznisz ?
A jogi kar egyes tanszékein a hallgatóknak
meg kell vásárolniuk az oktatók jegyzeteit,
ha vizsgázni akarnak. Van, aki hallgat, van
aki a jegyzetek pozitívumairól beszél.
A jogi kar bizonyos oktatói etikailag kifogásolható módon vizsgáztatnak - állítja néhány szegedi jogász, illetve munkaügyi kapcsolatok szakos hallgató. Szerintük az egyik

oktató számon tartja, ki vásárolt az általa
írott jegyzetből, és ennek szerepe van az értékelésnél. Papp Tekla egyetemi adjunktus
nem nyilatkozott, mondván: a sas nem kapkod legyek után.
A jogi kar egy másik tanszékén jegyzetből
származó, kérdéseket tartalmazó perforált
betétlap nélkül nincs jegy. Betétlap meg eredeti jegyzet nélkül nincs. Az ügyben Hajdú

József tanszékvezető, a tanulás megkönnyítéséről beszélt, s arról, hogy a diákoknak előnyös, hogy elkészültek ezek a jegyzetek. A jogi kar dékánja, Szabó Imre nem tud az ügyről
- mint ahogy a hallgatói önkormányzat elnöke sem -, de a jegyzetvásárlás szerinte nem
lehet vizsgakövetelmény.
írásunk a 4. oldalon

Elítélték a nagymágocsi gyilkost

Húsz év Gyulai Tamásnak
Előre kitervelt, nyereségvágyból elkövetett
emberölésért és lopásért húsz év fegyházbüntetést szabott ki
tegnap a Szegedi ítélőtábla Gyulai Tamásra, aki május 21-én
megölte a nagymágocsi gyermekotthon vezetőjét - korábbi nevelőjét.

Gyulai Tamás korábbi nevelőjét ölte meg
A miniszterelnök ígérete szerint
az M5-ÖS a u t ó p á l y a

Fotó: Schmidt Andrea

Az első lángot november

Újabb díj
az üvegbetonnak
Díjat kapott az a budapesti ház,
amelybe a világon először építették be a csongrádi Losonczi
Áron találmányát, a fényáteresztő betont. A megrendelés
már sok, az iparszerű termelés
esélye azonban kevés - csak ígéret van, befektető nincs.

Gyulai négy éven keresztül élt Lucz Ferenc
neveltjeként a nagymágocsi lakóotthonban. A másik vádlott,
Kollár Tamás,
mint
bűnsegéd hat évet kapott, vagyis a táblabíróság megváltoztatta a
megyei bíróság ítéletét
és négy évvel csökkentette
börtönbüntetését. Gyulai élettársa,
gyermekének anyja kizártnak tartja, hogy
húsz év múlva visszafogadná a férfit, akivel
még a bűncselekmény
elkövetése előtt szakitott.

Egy budapesti építész saját lakásába alkalmazta a világon elsőként a fényáteresztő betont - elnyerve ezzel a Média Építészeti
Díjat. A csongrádi Losonczi Áron
felfedezése, már számos elismerést kapott, köztük a Time magazin a 2004-es év egyik legjelentősebb találmányának minősítette.
A most díjat nyert ház több
mint egy éve elkészült már, azóta
több megrendelése is volt. Jövőre
Párizsban, Washingtonban dolgozhat, illetve egy pécsi múzeum
főkapuját készítheti a fényáteresztő betonból. Lassan már
nem győzi a munkát, ugyanakkor az iparszerű termelésről még
senkivel sem sikerült megállapodnia. Ma ott tart, hogy elfogadna egy megfelelő külföldi
ajánlatot is.

Beszámolónk a 4. oldalon

Részletek a 3. oldalon

27-én lobbantják

Kovács
Erzsébet
egy Szegeden forgatott reklámfilmbe
jelentkezett szereplőnek, amikor találkozott
Gundel
Tamkács Gáborral,
aki meghívta műsorába, a TV 2 Áll
az alku című vetélkedőjébe. A szegedi
asszony végül több
mint
négymilliót
nyert. És csak azért
nem hozott haza 8
milliót, mert rossz
tanácsot kapott. A
pénz jó helyre került, hiszen Erzséber havi 30 ezer forintból él.
Bővebben az 5. oldalon

Erzsébet a nyerő bőrönddel

Hiller István megyénkben

Fotó: TV 2

kezdte az országjárást

Medgyessyt óvták
Vásárhelytől
Megyénkben kezdte tegnap országjáró körútját az MSZP elnöke.
Hiller István kijelentette: az itt élők életében új fejezetet nyit az
autópálya. Lázár János vásárhelyi polgármester az összefogásról
beszélt, amikor Medgyessy Pétert fogadta. A politikusjárás szombaton Orbán Viktorral folytatódik Vásárhelyen.
Csongrád megye volt Hiller István országjáró körútjának első állomása. A szocialisták elnökének meggyőződése, hogy a megye életében új
fejezetet nyit az autópálya. A politikus meghatározó cégek vezetőivel
találkozott, s Szegeden kívül járt Szentesen és Csongrádon is.
Vásárhelyre Medgyessy Péter látogatott el, a volt miniszterelnököt
a városházán fogadta Lázár János polgármester, aki hangsúlyozta, eljött a város érdekét szolgáló összefogás és a szövetségkötés pillanata.
Medgyessy Péter - bár óvták a találkozástól - vállalta, hogy utazó
nagykövetként a vásárhelyieket is képviseli. O is szakított időt arra,
hogy találkozzon a helyi gazdasági élet prominenseivel.
Szombaton Orbán Viktort várják Hódmezővásárhelyre.
írásunk a 3. oldalon
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(Hargitai u. 60.)
Botka László polgármester, Kondé Lajos plébános és Bartha Tiborné református lelkész helyezte el
tegnap a koszorú vázán az első fenyőágakat

Magyarország legnagyobb adventi koszorúja áll
majd a szegedi Dugonics téren, a kezdeményezést
az önkormányzat az egyházak képviselőivel, a Városkép Kft.-vei és lapunkkal közösen hirdette meg.
A vázat tegnap elhelyezték el, s vasárnapig várják a
szegedieket, hogy egy-egy fenyőággal járuljanak

, a

Fotó: Karnok Csaba

hozzá a koszorú elkészítéséhez. Néhány ágat már
tegnap elhelyeztek a kezdeményezők képviselői. Az
első lángot 27-én lobbantja fel Botka László polgármester és Gyulay Endre megyés püspök.
Tudósításunk az 3. oldalon
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Tízmilliárdos
közmunkaprogram
A kormány most induló közmunkaprogramja mintegy 30
ezer embernek ad munkát közölte a miniszterelnök, amikor kedden Budapesten részt
vett a pályázat eredményhirdetésen. Az ellenzéki szerint a
koncepciótlan
kapkodásnak
nevezte az intézkedést.
BUDAPEST (MTI)

„Az elmúlt másfél évtized legnagyobb munkaügyi programja indul el", és ebben minden harmadik önkormányzat érdekelt mondta a meghívott több száz
polgármester előtt Gyurcsány
Ferenc, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy e célra jövőre 10
milliárd forintot fordítanak. A
programmal azokon a településeken, térségeken kívánnak segíteni, ahol - mint mondta - munka hiányában mintha megállt
volna az élet. A kormányfő a modern világ egyik legnagyobb dilemmájának mondta, hogy a
gazdaság anélkül növekszik,
hogy közben új munkahelyeket
teremtene. Ez az egyik legtöbb
feladatot adó kihívás - tette hozzá.
A miniszterelnök szerint a
most induló programmal kitörnek a közmunka hagyományos

világából. Példaként említette,
hogy a közmunkások időseknek
segíthetnek majd bevásárolni,
vagy felvágni a téli tüzelőt. Ezzel
a megoldással, egy forintból két
család jár majd jól: amelyik így
szolgáltatáshoz jut, és az is, amelyiknek a közmunkáért fizetnek.
•
Bernáth Ildikó, a Fidesz országgyűlési képviselője közleményben úgy reagált a miniszterelnöki
bejelentésre: csak komplex szemlélettel, átfogó koncepcióval lehet
javítani a kormányzati érzéketlenség miatt kialakult munkaerő-piaci zavarokon, nem pedig
egyszeri hatalmas kiadásokkal,
kampány- és PR-akciókkal. Az ellenzéki politikus véleménye szerint a „luxusbaloldal" kormányának legnagyobb hibája a koncepciótlan kapkodás. A kormány ötletszerűen, nem hatékonyan kezeli a munkanélküliség kérdését,
ennek következtében alakult ki
az a helyzet, hogy a 2002-es ígéret szerinti 400 ezer új munkahely helyett ma 400 ezer munkanélküli van Magyarországon - írta közleményében a fideszes képviselő, aki szerint új gazdaságpolitikára, kevesebb adóra és több
munkahelyre, valamint a kis- és
középvállalkozók támogatására
van szükség.

Daily Mirror szerint Blair beszélte le Busht

Bombázták volna
az arab hírtévét is
Bombázni akarta az amerikai elnök az al-Dzsazíra arab hírtévé
központját az Egyesült Államokkal szövetséges Katarban, és
George Busht erről csak 1bny Blair brit kormányfő tudta lebeszélni
- írta tegnap a Daily Mirror.
L O N D O N (MTI)

Az iraki háborút erősen ellenző,
haloldali irányzatú brit tömeglap
a londoni miniszterelnöki hivatal egy belső dokumentumából
idézte értesülését. A „szigorúan
titkos" megjelölésű összefoglaló
szerint - amely a két vezető egyik
megbeszélésének ötoldalas leirata - George Bush „katonai akciót" akart az al-Dzsazíra ellen,
amelyet az Egyesült Államok az
iraki felkelés szításával vádol, és
Oszama biti Laden al-Kaida-vezér szócsövének tart.
A Mirrornak egy név nélkül
idézett forrás megerősítette:
Bush egyértelműen világossá tette, hogy bombázni akarja az
al-Dzsazírát „Katarban és máshol", Blair azonban azt mondta
neki, hogy ez „komoly problémákat okozna".

Egy kormányilletékes szerint a
fenyegetés „inkább humoros,
semmint komoly" formában
hangzott el, a Daily Mirror egy
másik forrása ugyanakkor „halálosan komolynak" nevezte az
amerikai
elnök
szándékát,
mondván: ez „teljesen egyértelmű a nyelvezetből".
A Daily Mirror kommentárja
szerint az al-Dzsazíra munkatársai „sokak hiedelmével ellentétben" nem iszlám fanatikusok,
hanem „elismert, magasan képzett műszakiak és újságírók".
A lap szerint a londoni miniszterelnöki hivatal idézett átirata
megkérdőjelezi azokat az amerikai közléseket, hogy az al-Dzsazíra emberei elleni korábbi támadások katonai tévedés következményei voltak. A cikk felidézi,
hogy 2001 -ben a társaság kabuli
irodáját rombolta le két bomba,
2003-ban pedig az al-Dzsazíra
bagdadi posztjának egyik riportere halt meg amerikai rakétatámadásban.
A Mirror szerint a titkos leiratot
kiszivárogtató kormányhivatali
alkalmazott ellen államtitoksértés címén bírósági eljárás indult.

Agyonszúrta gyermekét
Meghalt tegnap hajnalban egy hároméves kisfiú, akit feltehetően az
édesanyja szúrt meg többször késsel a Pest megyei Csömörön. A
kisfiút egy fővárosi kórházba szállították, de a gyerek életét már
nem tudták megmenteni. Az édesanyát őrizetbe vették. A nyomozást a rendőrség elmeszakértő és pszichológus szakértő bevonásával
folytatja lc.
VALUTAVÁLTÓ

-
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Először ül nő a legmagasabb német közjogi méltóság posztján

Kancellárrá választották
Angéla Merkel asszonyt

Angéla Merkel új német kancellár és elődje, Gerhard Schröder felszabadultan az ünnepélyes hatalomátadás után
Angéla Merkelt, a Német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökét kényelmes, de a
vártnál kisebb többséggel kancellárrá választották Berlinben. Merkel a második világháború utáni nyolcadik kancellár a Német Szövetségi Köztársaságban, s az első nő a kancellári poszton Németország történetében.
BERLIN (MTI)

Angéla Merkel kancellárt Köhler előterjesztésére a német parlament alsóháza, a Bundestag választotta meg. Megválasztásához elegendő lett volna 308 szavazat is a 614 tagú
Bundestagban. A kereszténydemokraták elnökére 397 igenlő szavazatot adtak le, nemmel szavazott 202 képviselő, tizenketten tartózkodtak. A „csak" 397 igenlő szavazat, vagy
a tartózkodók tábora némi csalódást jelenthet

Merkel számára, hisz az egymással nagykoalícióra lépő konzervatív uniópártok (CDU,
CSU) és a szociáldemokraták (SPD) együtt
448 képviselőt küldhettek a Bundestagba.
Merkel elfogadta a kancellári megbízást,
Horst Köhler államfő pedig délben a charlottenburgi kastélyban átnyújtotta neki a kinevezési okmányt. A titkos szavazás eredményének kihirdetése után a bársony paszpóllal
díszített, sötét nadrágkosztümbe öltözött
Merkel a Bundestag egyik termében családjával és legszűkebb baráti körével ünnepelt. Jelen volt egykori matematikatanára, Hans Ulrich Beeskow is.
Gyurcsány Ferenc levélben gratulált Németország új szövetségi kancellárjának megválasztása alkalmából és egyúttal magyarországi
látogatásra hívta meg. Orbán Viktor ugyancsak levélben gratulált Angéla Mcrkelnek.

Fotó: MTI/AP/Flerbert Knosowski

NOK A KORMANYRUDNAL
A Kedden német kancellárrá választott Angéla Merkeilel együtt jelenleg már öt országban áll miniszterelnök asszony a végrehajtó hatalom élén. Új-Zélandot 1999 decembere óta kormányozza Helen
Clark. Banglades kormányának vezetését 2001 októberében vette át Bégum Haled Zia, az 1981-ben
meggyilkolt Ziaur Rahman elnök özvegye. Mozambikban 2004 februárjában kapott kormányfői megbízást Lulsa Diogo. Sao Tomé és Prlncipe apró szigetállam kormányának élén idén június óta áll aszszony, Maria do Carmo Silveira személyében.
Államfői posztra szintén öt országban kapott demokratikus választás útján felhatalmazást női
politikus: a Fülöp-szigeteken Glória Arroyo, Finnországban Tarja Halonen, Írországban Mary
McAleese, Lettországban Vaira Vike-Freiberga és
Libériában Ellen Johnson Sirleaf.

Fizikatanárként kezdte az NDK-ban
Merkel nem csupán össznémet
kancellár akar lenni, karrierje is
össznémet karrier. Ha nem következett volna be az újraegyesülés, Merkel talán még mindig
fizikával foglalkozna valahol az
NDK-ban.
A keletnémet és protestáns Merkeltől pártja és a közvélemény
sokáig idegenkedett, az idegenkedés talán csak a választisi
kampány utolsó heteiben oldódott fel. A tömegből egyre gyakrabban hangzott fel beceneve, az
angolos Angié (Éndzsi). Ambícióiról valamit elárul az az apró-

ság, hogy íróasztalát egy Nagy
Katalin cárnőről készült portré is
díszíti.
A visszafogott, az öltözködésre, a frizurára csak az utóbbi
időben adó Merkel Hamburgban született 1954-ben Angela
Dorothea Kasncrként, de a család hamar követte az édesapát,
aki lelkipásztori állást kapott az
NDK-ban. Az érettségi után fizikát tanult Lipcsében, majd
Kelet-Berlinben az akadémián
dolgozott. Jelenleg egykori kollégájával, Joachim Sauerrel éli
második házasságát, de megtartotta első férjének nevét. Gye-

rek egyik házasságából sem született.
Merkel 2000 óta áll a kereszténydemokrata unió élén. Politikailag aktív csak a fordulat évében lett a doktori címmel rendelkező fizikus. 1989-ben belépett az
egyik keletnémet ellenzéki mozgalom, a Demokratikus Ébredés
(Demokratischer Aufbruch) soraiba, amely 1990-ben beleolvadt
a kereszténydemokrata unióba.
1990 tavaszán a Lothar de Mai
ziere vezette utolsó keletnémet
kormány szóvivője, innen került
át Helmut Kohl kormányába.
1998-ban a Kohl-kormányt a

Repülők
a vásárban

Nem egyformán ítélnek a bíróságok a 13. havi bérekről

Ma nyílik a C + D Közép-európai
Védelmi Felszerelés és Repülési
Szakkiállítás, amelyen csaknem
száz cég mutatkozik be a Budapesti Vásárközpont területén. A
Hungexpo Rt. rendezésében zajló
rendezvény újdonsága, hogy közönségnapot is tartanak, amelyen
az érdeklődők a kiállító cégeken
kívül láthatják a Magyar Honvédség technikai eszközeit, valamint
egy NATO tábori körlet ellen indított támadás visszaverését is
bemutatják a katonák.

A bíróság jogerős ítélete alapján kifizették az

Schröder-kormány váltotta fel,
Merkel pedig a CDU főtitkára
lett. 1999-ben az első között
határolta el magát az adományügybe keveredett Kohltól. Szívesen összevetnék ugyan Margaret Thatcherrel, az egykori
brit miniszterelnökkel, a „Vasladyvel", ám Merkel ilyenkor
azt mondja: Én Angéla Merkel
vagyok. A kancellári posztig vezető úton sokszor „leírták", de
a válságos pillanatokból mindig
Merkel került ki győztesen. Érvényes lehet rá a mondás, hogy
aki Merkelt lebecsüli, az máris
veszített.

Két rendőrnek ismét fizettek
elmaradt járandóságát a n n a k a két celldömölki

rendőrnek, akik a 2004. évi 13. havi bérük 11/12
részének elmaradása

miatt

p e r e l t é k b e a Vas

Megyei Rendőr-főkapitányságot.
SZOMBATHELY (MTI)

Szalai Ferenc, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtóreferense elmondta, hogy tudomása szerint
eddig a megyében összesen tizenegy hasonló tartalmú jogerős ítélet született, és húsz fölött van Vasban azoknak a munkaügyi pereknek a száma, amelyet kollégái indítottak és amelyek jelenleg már a

másodfok előtt vannak. Lamperth Mónika korábban az MTI-nek úgy fogalmazott: a rendőrség jogkövető magatartást folytat, mindig betartják a jogerős bírósági ítéletekben foglaltakat. Országosan
több pert is indítottak a rendőrök munkáltatójukkal szemben, több helyen a vasiakkal azonos, ám
attól eltérő ítéletek is születtek, ezért a belügyminiszter a Legfelsőbb Bíróságot jogegységi döntés
meghozatalára kérte. Az Igazságügyi Minisztérium
viszont az idei 13. havi bérek közszférában való kifizetése kapcsán azt a tájékoztatást adta, hogy az
„érintett anomáliákat az Alkotmánybíróság, valamint az országgyűlés a zárszámadási törvény elfogadásával már rendezte.
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Hiller István megyénkben kezdte az országjárást

Medgyessy Pétert óvták
Vásárnelytől, mégis eljött

Hiller István a Délmagyarország szerkesztőségében Szetey And-

Medgyessy Pétert a városházán fogadta Lázár János, Vásárhely

rással, l a p u n k f ő s z e r k e s z t ő j é v e l

polgármestere

Megyénkben kezdte tegnap országjáró körútját Hiller István. Az MSZP elnöke azt
mondta, azért ide jött először, mert az itt
élők életében új fejezetet nyit az autópálya.
„Ez az összefogás és a szövetségkötés pillanata" - ezt Lázár János vásárhelyi polgármester mondta, amikor Medgyessy Pétert köszöntötte dolgozószobájában. A volt
miniszterelnök megígérte, utazó nagykövetként a vásárhelyi kistérség érdekeit is
képviseli majd.
MUNKATÁRSAINKTÓL

Csongrád megye volt Hiller István országjáró
körútjának első állomása. A nagyobbik kormányzópárt első embere azt mondta, azért
ide jött először, mert meggyőződése, hogy a
megye és a térség életében új fejezetet nyit a
hamarosan elkészülő autópálya. Az MSZP
elnöke lapunk szerkesztőségébe is ellátogatott, s interjút adott, amelyet később közlünk. Hiller fórumon hallgatta meg a térség
életében meghatározó szerepet játszó cégek

Fotó: Karnok Csaba

vezetőinek véleményét, majd Szentesen tartott választókerületi fórumot, este pedig
Csongrádon sajtóbeszélgetésen vett részt.
Medgyessy Péter Hódmezővásárhelyre látogatott. A volt miniszterelnököt délelőtt a városházán fogadta Lázár János polgármester,
országgyűlési képviselő és Hernádi Gyula, az
MSZP helyi frakcióvezetője. A polgármester
dolgozószobájában folytatott megbeszélésen
Lázár hangsúlyozta, azért hívták meg Medgyessy Pétert, hogy megismerkedhessen a város helyzetével, s tekintélyével és kapcsolataival támogassa a helyi elképzeléseket. Ez a város érdekét szolgáló összefogás és a szövetségkötés pillanata - hangsúlyozta Lázár János.
Hódmezővásárhely a szembenállás szimbólumává vált, ráadásul fideszes a városvezetés, ezért-óvta egy nyugat-dunántúli ismerőse Medgyessyt attól, hogy ellátogasson a városba. A volt miniszterelnök azonban azt
vallja, a politikai hovatartozás csak a választásig érdekes, onnantól kezdve már csak az
számít, hogy akit megválasztanak, mit tesz a
városért.

Fotó: Tésik Attila

- Engem csak ez utóbbi érdekel, ezért fogadtam el a meghívást - jelentette ki.
Medgyessy Péter vállalta, hogy utazó nagykövetként a vásárhelyi kistérség érdekeit is
képviseli. Tegnap megnézte az őszi tárlatot és
a holokausztmúzeumot, majd ellátogatott a
nyugdíjaslakóparkban élőkhöz. A helyi gazdasági élet prominenseivel elfogyasztott ebédet követően Hézső Ferenc festőművésszel
találkozott.
ORBÁN VIKTOR SZOMBATON JÖN
Orbán Viktor, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
elnöke lesz a díszvendége a Magyar Gazdakörök
és Gazdaszövetkezetek Szövetsége rendkívüli
kongresszusának. A rendezvény szombaton délelőtt 1 1 órakor kezdődik a vásárhelyi városi
sportcsarnokban. A nyilvános, bárki által látogatható fórumon a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről lesz szó. Jakab István, a Gazdakörök országos
elnöke ez alkalommal adja át Orbánnak azt az
agrárprogramot, amelyet az ő felkérésére készítettek.

Újabb díj a fényáteresztő betonnak - Losonczi Áron párizsi magánházba készít belső falat

A feltaláló már nem győzi a gyártást
Díjat kapott az a budapesti magánház, amelybe a világon először
építették be a fényáteresztő betont. A találmány gazdája, a csongrádi Losonczi Áron most már annyi megrendelést kap, hogy nem
győzi mindegyiket kielégíteni. Ám ami az iparszerű termelés
ígéretét illeti, a helyzet változatlan: még egy befektetővel sem
sikerült megállapodni.
Egy budapesti építész lakásába építették be a világon elsőként a fényáteresztő betont. A Szent György-telepi ház, amely Földes Lászlóé, most elnyerte a Média Építészeti Díjat - a hírről tegnap számolt be egy országos
napilap. A fényáteresztő beton - LiTraCon - a csongrádi Losonczi Áron találmánya, már számos díjat nyert. A Time magazin a 2004-es év egyik legjelentősebb találmányának minősítette, a lap szerint a fiatal magyar szakember olyan építőanyagot alkotott, mely alapjában változtathatja meg az
építészetet. Ebben a betonban sok ezer optikai üvegszál fut egymással párhuzamosan, és továbbítja a fényt az építőblokk két oldala között.
A díjjal kapcsolatban megkérdeztük Losonczi Áront is, aki elmondta: ez a ház több mint egy éve készült, s valóban ebbe épült be elsőként a fényáteresztő beton.
Azóta azonban több megrendelése is volt a vállalkozásának.
- Készítettünk egy fürdőszoba-elválasztó falat egy német házba, egy
magyar építész saját lógóját rendelte meg ebből az anyagból - sorolta
Áron. - A jövő év elején egy párizsi magánházhoz elválasztó falakat készítünk, szintén jövőre Pécsett, egy ókeresztény romra épülő múzeum főkapuja is ebből a fényáteresztő betonból épül fel. Budapesten egy másik magánházépítés kapcsán is kaptunk megrendelést. Washingtonban pedig
készítünk egy járható burkolatot, amelyet alulról fognak megvilágítani.
Emellett olyan megrendeléseink is vannak, amelyek nem építészetiek.
Áron azt mondja, vállalkozása mostanában egyre több munkát kapott, és ennek nyilván örülni kellene. Ám sajnos ott tartanak, hogy
nem elég nagy a kapacitásuk, az összes igényt már nem tudják kielégíteni. Ugyanakkor az iparszerű termelésről még egy befektetővel
sem sikerült megállapodni, hiába tárgyalt, és tárgyal többel is.
A fiatal mérnök szavai szerint azok, akik eddig a támogatásukról
biztosították, nem nagyon jelentkeznek. Ezért is döntött úgy, hogy
nem vacillál sokat, ha végül egy külföldi befektető kínál jó ajánlatot.
B. A.

Fényt
kaphat
KOVÁCS ANDRÁS
Ha 2002-ben szabadalmaztatta az üvegbetont Losonczi Áron, akkor nagyon gyorsan eljutott a gyakorlati hasznosításig,
mondja
egy innovációban jártas, biotechnológiai felfedezések sorsát nyomon kísért kolléganőm. Ez sok területen jóval időigényesebb.
Tény, szinte berobbant a köztudatba a fiatal feltaláló: Stockholm,
London, Washington, Frankfurt - csak a legfontosabb
bemutatók
színterei. Magyarországon is kézről kézre adja. adta őt a média, az
internetes keresőből gyorsan kitűnik, alig akad olyan rangos televíziós csatorna, országos napi- és hetilap vagy igényes magazin, i
ahol ne jelent volna meg.
Érdekes, amikor arról beszél Losonczi Áron, hogy temérdek kisebb, eseti megrendelése van, alig látszik ki a munkából, kötelezettségek teljesítése nyomja a vállát, eközben egy csöppet sem jutott előre az ipari méretű gyártás területén. És joggal lehet türelmetlen, hiszen a National Geographic Magyarország internetes
oldalán februárban azt írta, hogy egy hónap múlva
megkezdődhet
a fényáteresztő beton ipari gyártása. Egy hónapon belül aláírják a
szerződést egy külföldi befektetővel, ezt követően elindulhat a
Csongrádon próbagyártott anyag ipari mennyiségű készítése is.
Nem értek az üvegbetonhoz, a simához is csak aljzatbeton szintjén, hogy mikor kell bele vasháló, meg fagyálló, de akkor lennék
nyugodt, ha egyszer az általam még mindig szegedi központúnak
számító KÉSZ első embere, Varga Mihály és Losonczi Áron tartana
egy nagy közös sajtótájékoztatót. Szegeden. Sőt inkább Csongrádon, de nem bánkódnék akkor sem, ha Budapesten. Mert a több
tízmilliárdos árbevételű, magyar tulajdonban levő építőipari magánvállalkozás biztos hátteret jelentene a nagyüzemi gyártáshoz.
Addig ez inkább egyedi, viszonylag költséges
építőművészeti
elem, ami el is tűnhet - ahogy egymás közt mondjuk, fényt kaphat
-, vagy külföldre kerülhet, ha egyszer elfogy a feltaláló energiája.

Még egy plasztiklap a diákok tárcájába

Új kártyát osztanak
Az általános és középiskolás diákok november 30-áig kapják
meg az újonnan bevezetett oktatási azonosító számukat tartalmazó
plasztikkártyát.
A
számra a korszerű nyilvántartás
érdekében van szükség.
Az Oktatási Minisztérium döntése alapján a közoktatásban résztvevő diákok és pedagógusok tizenegy számból álló azonosítót
kapnak ezekben a napokban. A
tárca szerint az új számsorra azért
van szükség, hogy korszerű és
naprakész nyilvántartást vezethessenek ezekről a személyekről,
így tudják biztosítani, hogy az állami támogatások, juttatások
csak az arra jogosultak számára
lehessenek elérhetők. A közelmúltban ugyanis az ország több
iskolájában is előfordult, hogy az
intézmények
„fantomdiákok"
után vették fel a támogatást. Az
utazási kedvezmények jogtalan
igénybevétele pedig mindennapos
a végzett diákok körében. Az azonosító már az elektronikus ügyin-

tézés jegyében született meg, és a
jövőben
a
diákigazolványok
igénylését is egyszerűsíti majd.
A Vedres István Építőipari
Szakközépiskola igazgatója, Dobó
László szerint a diákok még nem
tudnak arról, hogy mire jó áz új
plasztikkártya. - Iskolánkban is
folyamatban van az azonosító kiosztása, amikor átadjuk, elmondjuk azt is, hogy mire való - mondta el az igazgató, aki szerint a fölvételi eljárást is megkönnyíti
majd a most bevezetett újítás.
Huber Máté, a Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulója már megkapta az azonosítót, tájékoztatták arról is, mire tudja majd
használni. - Nálunk ezen a héten hangosbemondón keresztül
ábécésorrendben szólítják a tanulókat, hogy vegyék át a kártyát, most a K betűnél tartunk mondta el Máté.
A jövőben a felsőoktatásban is
bevezetik az azonosító számot,
de ennek határidejéről egyelőre
még nem döntöttek.
F. G.

Nyitott egyetem
A Szegedi Tudományegyetem azzal is segíti a továbbtanulási döntés
előtt álló diákokat és szüleiket, tanáraikat, hogy nyílt napokon
teszi lehetővé az intézményre és az átalakuló felsőoktatásra vonatkozó fontos információk összegyűjtését.

Az üvegbeton varázsa sokakat megragadott

Holnap összevont nyílt napot tart a Szegedi Tudományegyetem
(SZTEj 9 és 16 óra között a tanulmányi és információs központban
(Ady tér 10.). A diákok, szülők és tanárok képzési kiállításon tekinthetik át az SZTE 11 kara által kínált lehetőségeket, ott oktatók és
egyetemi hallgatók válaszolnak a kérdésekre. A kari tájékoztató előadásokra különböző kisebb termekben várják az érdeklődőket: 10
órától a tanárképző, az orvostudományi és a gazdaságtudományi kar,
11-től az egészségügyi, a természettudományi és a bölcsészettudományi kar, 14 órától a jogtudományi, az élelmiszeripari, 15 órától pedig a mezőgazdasági és a gyógyszerésztudományi kar képviselői. Az
összevont felvételi tájékoztatót 12 órától a kongresszusi teremben
tartják. A részletekről pontos információ olvasható a www.u-szeFotó: DM/DV ged.hu/nyiltnap oldalon.

Mákos? Diós?

Milliós?

Készüljön a karácsonyi ajándékozásra az MKB
Karácsonyi Kölcsönnel, és niosf az MKB Bank
is megajándékozza Önt:
* egy « 5 * e r e n c » e b e | g U v e l H , amellyel
egymillió forintot nyerhet,
• sőt, ezen felüt a kedvezményes folyósítási
Jutaléknek köszönhetően akár 15-30 ezer
forinttal többet költhet ajándékokra.

MKB Karácsonyi Kölcsön

További részletek fiókjainkban, az MKB
TeleBANKár 0 6 / 4 0 3 3 3 666-os telefonszámán
vagy a www.mkb.hu honlapon. Ajánlatunk
a 2005. nov. 15-től dec. 31-ig befogadott kölcsönigénylések. esetén érvényes. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja,
nem minősül nyilvános ajánlattételnek.
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KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. A község
képviselő-testülete ma 9 órától
ülésezik a polgármesteri hivatal
tanácstermében. Első napirendi
pontként Petró Ferenc
polgármester tájékoztat az előző
ülés óta történt fontosabb
eseményekről, majd a lejárt
határidejű határozatok
végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
Icgyzői tájékoztató hangzik el az
önkormányzat munkáját érintő
jogszabályokról és a
polgármesteri hivatal
munkájáról. A polgármester
tájékoztat az önkormányzat
2005. III. negyedévi
gazdálkodásáról, ez után
következik az önkormányzat
2006. évi költségvetési
koncepciójának elfogadása, a
művelődési ház és könyvtár
2006. évi munkatervének
jóváhagyása, illetve szolgáltatási
díjainak módosítása. Beszámoló
hangzik el a képviselő-testület
bizottságainak munkájáról,
majd módosítják az ivóvízért és
a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak
megállapításáról és az
alkalmazás feltételeiről szóló
rendeletet. Módosítják a
település szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló
és más rendeleteket is. Kiírják az
önkormányzat Déli utca 17/A
szám alatti bérlakásának
pályázatát.
D Ó C . Délután 1 órától tartja
ülését a képviselő-testület. A
polgármester ismerteti a
2006-os költségvetési
koncepciót, majd a jegyző
tájékoztat a polgármesteri
hivatal munkájáról. Az ülést
előterjesztések, kérdések,
interpellációk zárják.
DOMASZÉK. A szombati
Katalin-napi bálra a teleházban
csütörtökig még kaphatók
jegyek. Szintén csütörtökig lehet
reggeli- és ebédjegyet váltani a
szombat délelőtt rendezett
böllérnapra a Presszó
vendéglőben.
MÓRAHALOM. A város
képviselő-testülete elfogadta a
fürdő új fogadóépületének
megépítéséről szóló
előterjesztést, így a kivitelezési
munkálatok már megkezdődtek.
A kivitelezést az Agro-Fer Kft.
végzi. A pénztárt,
öltözőblokkokat, kávéházat
magában foglaló épület a
Millenniumi sétány felől teszi
lehetővé a beléptetést, jelentősen
csökkentve ezzel a nyári
csúcsforgalom okozta
zsúfoltságot. Az összesen 482
négyzetméter alapterületű
épületet várhatóan 2006
júliusától használhatják a fürdő
vendégei.
- A mórahalmi gazdakör
november 18-án tartotta soros
ülését az Aranyszöm
Rendezvényházban. A napirendi
pontok közt szerepelt a két ülés
közötti beszámoló, tájékoztató a
mezőgazdasággal kapcsolatos
pályázatokról, a kötelező
bevallásokról, valamint
egyeztetés a november 26-i,
hódmezővásárhelyi
Magósz-kongresszuson való
részvételről.
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ítéletet hirdettek a nagymágocsi gyilkosság ügyében

Fejérné Pintér Veronika: Az én Nagy Könyvem

Húsz év fegyház Gyulainak Csavarogni

régmúlt időkben

Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár
segítségével a maga Nagy Könyv-játckát:
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrában ismert Csongrád megyei közéleti személyiségek, tudósok, művészek, üzletemberek, sportolók és újságírók vallanak legkedvesebb könyvükről. Fejérné Pintér Veronika, a Somogyi-könyvtár olvasószolgálatának vezetője Száraz Miklós György Lovak a ködben című regényéről beszél.

Az ítélethirdetés után elvezetik Gyulai Támást
Húsz év fegyházbüntetést szabott ki tegnap a
Szegedi ítélőtábla Gyulai Tamásra, aki május
21-én megölte a nagymágocsi gyermekotthon
vezetőjét - korábbi nevelőjét. A másik vádlott,
Kollár Támás hat év börtönbüntetést kapott.
Mindkét ítélet jogerős. Gyulai volt élettársa lapunknak elmondta: közös gyermeküknek nem
akarja elárulni, ki az apja.
Előre kitervelt, nyereségvágyból elkövetett emberölésért és lopásért kapott húsz év fegyházbüntetést
Gyulai Tamás elsőrendű vádlott, akit tíz évre a közügyek gyakorlásától is eltiltottak. Társa, Kollár Tamás ügyében a táblabíróság megváltoztatta a megyei bíróság ítéletét: tíz helyett hat év börtönbüntetést kapott. Az ítélet indokolása szerint azért, mert
Gyulai erősen befolyásolta, és Lucz Ferenc meggyilkolásában csak bűnsegédként vett részt, az első fokon rá kiszabott tíz év nem tükrözte megfelelően a
két elkövető bűnössége közötti különbséget.
A gyilkosságról annak idején lapunk is beszámolt. Az eset Nagymágocson, Lucz Ferenc otthonában történt 2004. május 21-én hajnalban; az áldozat a helyi nevelőotthon vezetője volt. Az előző
napon Gyulai és Kollár Tamás eldöntötte, hogy Budapestről Nagymágocsra utaznak. Előbb vonattal,
majd Kiskunfélegyházától Csongrádon át lopott
kerékpárral tették meg az utat. Közben elhatározták, megbeszélték, hogy a nevelő lakásáról minden
értékesíthető tárgyat elhoznak, és tettüket végrehajtják akkor is, ha meg kell ölniük Lucz Ferencet.
A faluba május 20-án este nyolc óra körül érkeztek
meg, bemásztak Luczék kertjébe, s mivel a ház hátsó bejárati ajtaját zárva találták, úgy döntöttek,
megvárják, amíg felkel a házigazda. Éjjel felfeszítették az udvari konyha ajtaját, megvacsoráztak, és
egy-egy kést vettek magukhoz. Reggel öt óra körül a
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sértett felébredt, észrevette, hogy a melléképület
konyháját feltörték, kiment megnézni, mit történt.
Gyulai ekkor szívtájékon szúrta. Lucz Ferencben
volt annyi erő, hogy a ház belseje felé meneküljön,
s maga mögött behúzza az ajtót, megakadályozva,
hogy támadói utolérjék. Kiáltozni kezdett, asszonyától, Udvardi Katalintól kért segítséget. A tettesek ekkor a lopott biciklikre ültek, és Orosháza felé
vették az irányt. A megtámadott férfi rövid időn belül belehalt sérüléseibe, életét az időben érkező orvosi segítség sem menthette volna meg.
A gyilkos és társa a közeli városban feltört egy
üdülőt, később Szegedre utaztak, majd elváltak
egymástól. Gyulai közben lopott egy autót, amelylyel Budapestre ment. Mivel ekkor már megjelent a
fényképe az újságokban, a rendőrség lakossági bejelentés nyomán elfogta a Nyugati pályaudvar közelében.
Gyulai Tamás négy éven keresztül élt Lucz Ferenc neveltjeként a nagymágocsi lakóotthonban. A
gyámját jól ismerte. Miután tizennyolcadik évét
betöltötte, elköltözött a faluból, és bejárta az országot. A fővárosban ismerte meg a budaörsi Kollár
Tamást.
Gyulai élettársi kapcsolatban élt egy szentesi
lánnyal, akitől közös gyermekük született. A lány
lapunknak azt mondta, az ítélettel kapcsolatban
nincs véleménye. Tamással a bűncselekmény elkövetése előtt fél évvel szakított, a kisfiú akkor kilenc
hónapos volt. Addig hitt benne, hogy normális családi életet élhetnek, ám amikor nyilvánvalóvá vált,
hogy Tamás számára nem fontos ő és a gyermek,
lemondott róla. Az anya kizártnak tartja, hogy
húsz év múlva visszafogadná, lezárta a múltat. A
jövőre és a gyerekre gondol. A fiának nem is fog beszélni arról, ki az apja.
BLAHÓ GABRIELLA

„Könyvtárosként előttem az irodalom terített asztala. A választás nem könnyű. Az olvasók többségének sok kedves olvasmánya van. A klasszikusok mellett mindig szívesen ismerkedtem a
kortárs írók műveivel is. Száraz Miklós György regényében
azonnal elbűvölt az a varázslatos világ, amelybe az író kalauzolja
olvasóját. Köteteiben gyakran szerepel a történelem szépirodalomi feldolgozása.
Márta, a felvidéki egyetemista lány t a n u l ó é v e i n e k és
szerelmének a t ö r t é n e t e a regény, amely az ezredforduló
Budapestjén játszódik. A lány tizennyolc évesen érkezik a
szlovákiai városkából a magyar fővárosba, és m á r az első
n a p o n összetalálkozik leendő szerelmével. Kettőjük néhány bolond szerelmes évének k r ó n i k á j a ez a könyv, de a
két ember sorsa m ö g ö t t ott gomolyog a ' m ú l t . A két csonka
család t ö r t é n e t e is kirajzolódik ebben a sodró, hömpölygő,
n a p s ü t é s e s és zivataros könyvben. Ez a k i t ű n ő regény álm o k és ábrándok, s z o m o r ú és vidám, szívszorító és kacagt a t ó emlékképek, n a p s ü t ö t t e vagy ködbe vesző t ö r t é n e t e k
forgataga. Egyszerre derűs, s z o m o r ú , m e l a n k o l i k u s és keserédes - m i n i maga az
élet.
A szerző végzettségét tekintve történész, a regényben szereplő tájakat m á s köteteiben is megörökítette.
Családja - ahogyan a szereplőké - részben a Felvidékről,
részben pedig Erdélyből származik. Rendszeresen csavarog a régmúlt időkben, az Erdély csodái, a Fényes Magyarország és a Magyarország
csodái című kötetei is erről
tanúskodnak. Mindenkinek
ajánlom ezt a regényt, aki
tartalmas, érdekes
olvasmányélményre vágyik."

Szemközt Géczivel
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szerda esténként fél 8-tól látható a Városi Televízió és a Délmagyarország közös műsora, a Szemközt. Ma Géczi Józsefet lapunk főmunkatársa, Oláh Zoltán és a televízió szerkesztő-riportere Márok Tamás
többek között arról kérdezi, hogyan fogadta, hogy pártja, az MSZP
nem indítja egyéni képviselőjelöltként a jövő évi választásokon. Az
országgyűlés mentelmi bizottságának elnökétől remélhetőleg arra is
választ kapunk, hogy törvény felett állnak-e a képviselők.

Jobban járnak a hallgatók, ha megveszik a tanár kötetét

Segítség vagy jegyzetbiznisz a jogi karon?
A jogi kar egyes tanszékein - információink szerint - a hallgatóknak meg kell
vásárolniuk egyes oktatók jegyzeteit, ha
vizsgázni akarnak. Arra csak később kíváncsiak a tanárok, mit is tudnak az
anyagból. Az egyik oktató hallgat, a másik tanszékvezetője pedig a jegyzetek
pozitívumait hangsúlyozza.

ban etikusnak tartja-e az ilyen megfontolásokon alapuló vizsgázatást. Arra sem
kaptunk választ: vajon, ha valaki a szerzői
jogi sérelem - azaz fénymásolás - nélkül,
például könyvtári könyvből készül föl, kijegyzeteli azt, vagy többen közösen vesznek egy könyvet, akkor őket érik-e hátrányok a vizsgán.

Azzal keresett meg bennünket nemrégiben néhány szegedi jogász, illetve társadalombiztosítás és munkaügyi kapcsolatok
szakos hallgató: az SZTE Állam és Jogtudományi Karának bizonyos oktatói etikailag kifogásolható módon vizsgáztatnak.
Minthogy a diákok tartanak a tanárok ne-

Perforált magyarázatok

hezen

bizonyítható

retorzióitól,

A jogi kar egy másik tanszékén - információink szerint - másféle gyakorlat honos: egyes egyetemi jegyzeteket az anyaggal kapcsolatos kérdéseket tartalmazó
perforált betétlappal látnak el, amit a vizsgázónak be kell adnia, különben nem kap

jegyet. A hallgató tehát rá van kényszerítve, hogy megvegye az eredeti példányt.
Ennél a gyakorlatnál szintén fölvetődik,
hogy vizsgakövetelménynek számít a
jegyzet megvétele - holott a jogsértés
(fénymásolás) a diákok számára olcsóbban is elkerülhető lenne, az előbb említett
módokon.
Az ügyben megkerestük dr. Hajdú Józsefet, a munkajogi és szociális jogi tanszék
vezetőjét, aki eltérően magyarázta a betétlapok funkcióját. - Didaktikai okból, a tanulás megkönnyítésére tettünk az említett jegyzetekbe betétlapokat, amivel a
hallgatónak azt kell igazolnia, hogy részt
vett az adott félévi előadáson: leadása nél-

nevük

közléséhez nem járultak hozzá.
ZSOMBÓ. Mezőgazdasági
vállalkozó képzés indul a József
Attila Művelődési Házban
legalább 26 jelentkező esetén.
Jelentkezési lapok a művelődési
házban kérhetők. Bővebb
információ: 255-358.
SZEGED. A Gedói Általános
Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
pénteken délután 2 órától
rendezi meg Szeged és környéke
általános- és középiskolásai
számára a népdaléneklési
versenyt. A 16. vetélkedőre
mintegy 150 tanuló nevezett be.
A legjobbak majd a megyei
illetve az országos versenyen is
bizonyíthatják tudásukat.

Üzlet vagy jogvédelem
Az egyik oktatóval kapcsolatban az
hangzott el, hogy az illető számon tartja,
ki vásárolt az általa írott jegyzetből, és aki
nem tartozik ide, azt hátrányos megkülönbözetés éri a vizsgán: rosszabb jegyet
kap, vagy könnyebben megbukik, mint
jegyzetvásárló társai, noha ugyanabból a
tananyagból ugyanúgy számol be. A jegyzetvásárlás tehát szinte vizsgakritériummá válik: nem az számít, ki mit tud, hanem az, miből készült föl. Szerettük volna
megtudni dr. fíapp Tekla egyetemi adjunktustól, valóban él-e az említett vizsgáztatási gyakorlattal, de ő elzárkózott a nyilatkozattól mondván: a sas nem kapkod legyek után. A klasszikus szállóigén kívül
nem kívánt a diákok állításához hozzászólni, így arról sem beszélt: általánosság-

kül nem bocsátható vizsgára - mondta a
tanszékvezető. Hozzátette: valójában a diákoknak előnyös, hogy elkészültek ezek a
jegyzetek, eddig ugyanis nem volt összefoglaló anyag a vizsgákhoz, így órai jegyzetekből, fénymásolatokból kellett fölkészülniük.

Kézzel írva is jó
Hogy a jegyzet megvétele hogyan igazolja az előadásokon való részvételt,
n e m derült ki, miként az sem: aki jár
előadásra, miért vegyen meg egy jegyzetet, ami fedi a tanár által előadott tananyagot. A tanszékvezető ugyanakkor elképzelhetőnek tartotta, hogy könyvtári
könyvből fölkészülve, a perforált betétlap helyett kézzel írottat beadva is vizsgázhassanak a hallgatók - habár erre eddig még n e m volt példa.
T.R.
MEG NEM HALLOTTAK RÓLA

A h a l l g a t ó k úgy é r z i k , a j e g y z e t perforált k é r d ő í v e á r u l k o d ó
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Az SZTE ÁJTK dékánja, dr. Szabó Imre nem
tud arról, hogy a jogi kari oktatók bármelyike
is kötelezővé tette volna tankönyvének, jegyzetének megvásárlását - legföljebb az ajánlottak között szerepeltette. Ha valaki mégis
vizsgakövetelményként írná elő a vásárlást, a
dékán ezt nem engedélyezné. - Most hallok
előszőr a problémáról - mondta a szegedi
egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke, Telegdy Gergely. Ha a jegyzetvásárlás kvázi-vizsgakritériummá válása igaz, először a
jogi kar hallgatói érdekképviseletéhez kellene
fordulniuk a panaszosoknak. Ha ott nem orvosolják a gondot, fordulhatnak hozzájuk is.

•
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Panaszt tettek az ügyészségen az eljárás miatt

Szeged egyetlen esélye: high-tech kiscégek

Martonosi: Ez nem
jobboldali belharc

A biopolisz logikája

Noha nem cáfolta, hogy a makói
Fidesz egyik tagja tett bejelentést a rendőrségen a Polgári Szó
című kiadvány miatt, Martonosi György állítja: nem jobboldali belháború áll az ügy hátterében. Az aránytalanul keménynek vélt rendőrségi eljárás
miatt panaszt tettek az ügyészségen.
Martonosi
György parlamenti
képviselő továbbra is meg van
győződve arról, hogy ártatlanul

PANASZ
AZ ÜGYÉSZSÉGRE
Azonnali kérdés formájában
fordult Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz a makói eset
kapcsán a Fidesz frakcióvezető-helyettese, Deutsch Tamás
azt kérve, vizsgáltassa ki, miért lépett fel a rendőrség ilyen
keményen egy közönséges
szórólap miatt egy parlamenti
képviselő két munkatársa ellen. A kormányfő azt tanácsolta: amennyiben az eljárást sérelmesnek tartják, tegyenek
panaszt az ügyészségen. Martonosi György most bejelentette, ezt megtették - álláspontjuk szerint ugyanis a rendőrségi eljárás nem áll arányban
a vélt vétség súlyával.

hurcolja meg a rendőrség két
munkatársát sajtórendészeti vétség ürügyén - mint megírtuk,
kampányfőnöke és személyi titkára ellen annak gyanúja miatt
indult eljárás, hogy előzetes bejelentés nélkül készítettek és terjesztettek sajtóterméket. A makói honatya továbbra is azt állítja, csupán röplapokról van szó.
A fideszes képviselő mindezt
tegnap annak kapcsán mondta
el, hogy sajtótájékoztatón reagált
a Polgári Szóban megtámadott
polgármester, Búzás Péter sajtónyilatkozatára. A honatya azzal
kapcsolatban, hogy lapunk információi szerint egy Fidesz-tag tett
bejelentést a kiadvány miatt, úgy
fogalmazott: a baloldal mindig is
tehetséges volt abban, hogy fenyegetéssel,
megfélemlítéssel
vagy ígérgetéssel olyan embereket találjon, akik hajlandóak az
érdekeiket szolgálni. Szerinte
nyilvánvaló, hogy a röplap elleni
fellépés kizárólag a baloldal érdeke, következésképp nem jobboldali belháborúról van szó.
A sajtótájékoztatón egyébként
megjelent a képviselő eljárás alá
vont két munkatársának egyike,
Endes Zsigmond is. A kampányfőnök az üggyel kapcsolatban
egyetlen érdemi kérdésre sem
volt hajlandó válaszolni arra hivatkozva, hogy a rendőrségi vizsgálat még nem zárult le.
SZABÓ IMRE

Francia kiadó estje
a bölcsészkaron
Az Alliance Française Szegedi Francia Kulturális Egyesület szervezésében szerdán 17 órai kezdettel az SZTE BTK nagytermében Frankofón társadalomtudományok Magyarországon címmel mutatják be az
egyik legnagyobb francia könyvkiadó, a l'Harmattan társadalomtudományi programját. Az előadók: Denis Pryen, a l'Harmattan Kiadó
igazgatója, Gyenes Adám, a magyarországi l'Harmattan Kiadó igazgatója és Lammel Annamária, a Kognitív Tudományok-sorozat szerkesztője. A rendezvényhez kapcsolódva mától csütörtökig a kiadó a
Gondolattal és az Ú j Mandátummal együtt könyvárusítást is tart a
TIK-ben.

Új határidő:
november 25.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tájékoztatása
szerint a 2005. évi területalapú
támogatást igénylők számára az
adategyeztetésre felszólító levélben meghatározott november
21-i határidőt meghosszabbítják
november 25-éig. A határidő
módosítása értelmében tehát további négy nap áll rendelkezésre
ahhoz, hogy az érintettek a blokk
túligénylést feloldják, s az adategyeztető lapot, lehetőleg az illetékes falugazdászon keresztül,
legvégső esetben postán eljuttassák az MVH területileg illetékes
megyei kirendeltségéhez.

HÍREK
IDEGENFORGALMI
KLUB
A Pick Szalámi és Szegedi
Paprika Múzeumban szerdán 16
órai kezdettel tartja következő
összejövetelét az idegenforgalmi
klub. A rendezvény
résztvevőinek a múzeumot is
bemutatják.
TALÁLKOZÓ

SCHÁFFER ERZSÉBETTEL
Scháffer Erzsébet Pulitzer-díjas
írónővel, a Nők Lapja című lap
főmunkatársával találkozhatnak
az érdeklődők ma 17 órakor a
Somogyi-könyvtár
gyermekkönyvtárában. A
találkozó után az írónő dedikálja
köteteit.

Leszakadásunk megállítása a
tét: az uniós fejlesztési forrásokat Szeged a tudásalapú gazdaság fejlesztésére fordítaná.
Ezt jelenti a bűvös szó, a biopolisz. Ha megvalósul, ha Szeged kutatás-fejlesztési központként képes lesz fölgyorsítani a
régió fejlődését, 170-200 ezer
lakosú várossá nőhet.
A szegedi neurobiológiai tudásközpont projektjeiben csaknem
négyszáz kutató dolgozik, ötven
új munkahelyet hoznak létre.
Új, a diagnózist segítő szereket,
hatékony molekulákat szeretnének kifejleszteni az idegrendszert érintő betegségek gyógyítására. Az eredményeket szabadalmaztatják, vállalkozások hasznosítják. Ez az egy tudásközpont
hamarosan és várhatóan 4-5
high-tech kisvállalkozást hoz létre. amelyek a legkülönfélébb
szolgáltatásokat igénylik majd,
vagyis újabb munkahelyeket teremtenek.
Valahogy így kell elképzelni,
mit jelent az, hogy biopolisz. Hasonló kutatás-fejlesztési magok
köré szerveződő cégek, intézmények teremthetnek új munkahelyeket, de akár multinacionális
vállalatok is betelepülhetnek az
eredmények
hasznosítóiként.

£

A Bay Intézet is a tudásipar egyik fellegvára

Mindez gyakorlatilag az egyetlen
lehetősége Szegednek a kitörésre.
- Gazdasági teljesítményét tekintve Csongrád megye az országos átlaghoz képest fokozatosan
leszakad - mondta Lengyel Imre.
A szegedi közgazdász professzor
a Biopolisz program egyik felelőse. A szegedi Mindentudás EgyeMEG NÉHÁNY ÉV
temén tartott előadásában kifejAz egyetem körül szerveződő sok
tette: van esély a régió és a város
kis high-tech cég számos további
fölzárkóztatására, az unió fejúj munkahelyet teremthet - más lesztési politikája erre lehetősévállalkozásoknál. Ha kellően nagy get ad. Azt nem várhatjuk, hogy
számú kutató-fejlesztő cég jön Szegeden nagy számú munkalétre, az ehhez szükséges szabahely jön létre a feldolgozóiparban
dalmi eljárások, fordítások elké- a cégek ezeket a tevékenységeszítése, a marketingmunkák, karket minél olcsóbb munkabérű
bantartási, üzemeltetési, számíországokba igyekeznek telepítetástechnikai feladatok rengeteg ni. Igazi növekedést csak a globálisan versenyképes
ágazatok
képzett embert igényelnek. A
megjelenése hozhat. A profeszszakértő szerint a „tudásmag" látszor vizsgálatai azt mutatják,
ványos fejlődése két-három éven
hogy jelenleg nincs a megyében
belül indulhat meg.

Fotó: Karnok Csaba

KOZMEGHALLGATAS
A város készülő fejlesztési programja lesz a témája a ma délutáni közmeghallgatásnak. A Szeged 2015. programot Botka László polgármester mutatja be a város nevében, Lengyel Imre professzor beszél az egyetem terveiről. A biopolisz egészségipari nagyprojektjét Mikó Tivadar professzor ismerteti. Az elektromos tömegközlekedés nagyprojektről Nagy Sándor alpolgármester tart előadást délután 4 órától a városházán.

számottevő globálisan versenyképes szektor - de lehet.
A szegedi adottságokra építve
az egészségipari, a környezetipari és bioipari, agrárfejlesztések
jöhetnek szóba. Szegeden a diplomások aránya ehhez megfelelő, a kutatásfejlesztésre fordított
összeg is jelentős, a folyamat
azonban még a kezdetén tart.
A tudásalapú gazdaság fejlődése hosszabb távon javíthatja az
életszínvonalat. A professzor

szerint ha Szeged sikeresen bekapcsolódik a nemzetközi tudásalapú gazdaság fejlődésébe, akkor idővel egy 170-200 ezres régióközponttá válik, ahol magasak a jövedelmek, magas a foglalkoztatottsági arány. Ha ez nem
valósul meg, a fiatalok elvándorlása felgyorsul, és 130-150 ezer
főre csökken Szeged lakóinak
száma, magas lesz a munkanélküliség.
M. B. I.

Könyvadományokat vár a város a székelyudvarhelyi bibhotéka számára

Rekordkoszorú a szökőkútban
Az ország legnagyobb adventi koszorújának
elkészítését kezdték el a szegediek tegnap. A
Dugonics téren közösen építendő, nyolc méter átmérőjű koszorún közéleti személyiségek és az egyházak képviselői gyújtanak majd
gyertyákat advent minden vasárnapján.
Saját bevallása szerint utoljára a diplomaosztóján állt a szökőkútban Botka László, Szeged polgármestere — és most ismét. A díszkút
közepén várta tegnap délelőtt az újságírókat.
- Karácsony a szeretet és a remény ünnepe.
Azt szeretnénk, ha ez az egész város számára
egy közös ünnep lenne, ezért Magyarország
legnagyobb adventi koszorúját állítjuk fel
ezen a helyen - mondta.
A kezdeményezést az önkormányzat az
egyházak képviselőivel, a Városkép Kft.-vei
és lapunkkal, a Délmagyarországgal közösen
hirdette meg. A Magyarországon egyedülálló,
nyolc méter átmérőjű koszorú vázát tegnap

elhelyezték a Dugonics téren, vasárnapig folyamatosan várják a szegedieket, hogy
egy-egy fenyőággal ki-ki járuljon hozzá az ünnepi várakozás jelképének elkészítéséhez. E
hét végétől minden vasárnap közös gyertyagyújtásra hívják a város lakóit. Az első lángot
27-én 17 órakor lobbantja fel Botka László és
Gyulay Endre megyés püspök. Advent további vasárnapjain a gyertyákat a szegedi diákpolgármester és Bartha Tiborné református
lelkész, Szetey András, lapunk főszerkesztője
és Laurinyecz Mihály katolikus pap, valamint Gregor József operaénekes és Cserháti
Sándor evangélikus lelkész gyújtja majd meg.
Az adventi készülődés alatt az árvízben
részben elpusztult székelyudvarhelyi könyvtár segítésére is szeretnék a szegediek támogatását megnyerni. A közös adventi koszorúhoz hozott könyvadományokat az erdélyi város bibliotékájának kívánják átadni karácsonyi ajándékul.

Tegnap a Dugonics téren ott volt Kondé Lajos plébános, aki elmondta, az emberek a
nagy rohanás közepette elfelejtik, hogy a lelkünkben is készülni kell a karácsonyra. Bartha Tiborné református lelkész szavai szerint
az adventi gyertyák azt jelképezik, hogy a
mennyei fény meglátogat bennünket.
Az egyházi személyiségek, a polgármester,
a Városkép Kft. ügyvezető igazgatója és lapunk képviselője ezután együtt helyezték el
az első fenyőágakat a város koszorúján.
F.G.
KET V A S A R

Jövő héten két karácsonyi vásár is kezdetét veszi
Szegeden: másodikától a Széchenyi téren a színpadi programok mellett több mint 60 kereskedő
kínálja majd portékáit, a Dugonics téren pedig az
Ördögszekér szervezésében kézművesvásár várja a látogatókat.

Eredetileg reklámfilmbe jelentkezett - A nyeremény megváltoztatta a szegedi asszony életét

Négymillió forintért állt az alku a tévés vetélkedőn
Több mint négymillió forinttal távozott az Áll az alku
című televíziós vetélkedőből a szegedi Kovács Erzsébet
(képünkön). Nyolcmilliót is nyerhetett volna - ám
segítője rossz tanácsot adott.
A TV 2 Áll az alku című legutóbbi műsorában a szegedi
Kovács Erzsébetnek szoríthattak a nézők, aki végül négy
és fél millió forintot nyert.
Az asszony eredetileg egy reklámfilmbe jelentkezett
szereplőnek, amit Szegeden forgattak. Itt találkozott
Gundel Takács Gáborral, akiről annyit tudott: valamilyen vetélkedőt vezet. - Adtam egy esélyt magamnak és
odamentem hozzá, s megkérdeztem, hogy lehet bekerülni a műsorába - meséli Erzsébet. A műsorvezető elkérte a
telefonszámát, majd nem sokkal később felhívták a csatornától: játszhat. - Ekkor néztem meg a tévében először
a műsort - mondja az asszony.
A játékról csak jó emlékei vannak: nagyon viccesnek
találta a forgatást. A körkérdések után, amikor kiderült,

hogy csapata adta a legtöbb helyes választ, elkezdett izgulni. - A legjobb huszonöt játékos között már nagyon
ideges voltam, nem is értettem, mit keresek ott, de elhatároztam: végigcsinálom, lesz, ami lesz - meséli Erzsébet, aki a feltett tíz kérdésből hétre tudta a helyes választ.
Ez elég volt a döntőbe jutáshoz. Az pedig, hogy előbb
nyomja meg a gombot döntőbeli ellenfelénél és így egy
biztos ajándékot nyerjen - ekkor már meg sem fordult a
fejében.
A táskákat meghatározott szisztéma szerint választotta ki: mivel szokott lottózni, ennek alapján építette fel a
taktikáját. Ez olyan jól sikerült, hogy a legnagyobb összegek egészen a játék végéig bent maradtak, amikor is a
bank nyolcmillió forintot ajánlott neki, ha megáll. Ekkor
ismerőse - akit segítségként vitt magával - azt tanácsolta: menjen tovább. Már bánja, hogy hallgatott rá, ugyanis
ezután kiválasztotta a legmagasabb összeget rejtő táskát,
így a bank ajánlata visszaugrott négy és fél millióra, amit
elfogadott. - Úgy gondoltam, ha még egyszer eljutok egy

hasonló jellegű műsorba, ne mondják rólam, hogy ez egy
kapzsi ember - indokolja Erzsébet, miért nem játszott
tobvább.
A pénz - aminek egy része ugyan elmegy a nyereményadóra - jó helyre került: Erzsébetnek nincs állása
és havi harmincezer forintból kellett élnie. Régebben
idegenvezetőként járta a világot, de szülei és fia halála
véget vetett az utazásoknak. N e m maradt senkije, kilátástalannak érezte életét. Ekkor egy ismerőse javaslatára Amerikába ment dolgozni, ahol hét évig egy családnál élt - segítve őket mindennapjaikban. De visszavágyott Szegedre: minden emlék ide kötötte. Fél éve költözött haza, és kitartóan m u n k á t keres. Ennek érdekében ismét iskolapadba ült: egy fél éves, kereskedelmi
végzettséget nyújtó tanfolyamra iratkozott be - záróvizsgái éppen tegnap voltak. Reméli, ez a nyeremény
segít neki, hogy a sok tragédia után ú j életet kezdhessen.
KISS GÁBOR GERGŐ
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Lenyilazták a humoristát,
de felépült sebéből

Móczó Istvánné a Szegedért Alapítvány új soros elnöke

Köztéri szobor lesz
a kalapos hölgyből
Tizenhatodik
éve
szolgálja
díjaival,
támogatásaival, gálaműsorával a város
szellemiségét a Szegedért Alapítvány.
Nemrégiben soros
elnökké Móczó Istvánnét, a Dégáz Rt.
pénzügyi és logisztikai igazgatóját választották meg.

A Fekete macska kabarcfesztiválón feltűnt
Kácz László humorista betegsége miatt a
legváratlanabb helyeken fakadt sírva. A táltos egy méretes nyílvesszőt fedezett fel a
szegcdi fiatalemberben, a szakorvos pedig
megállapította, hogy idcgszálsokkot kapott.
A roma származású Rácz László három éve a
szegedi Pinceszínházban megrendezett Fekete macska kabaréfesztiválon tűnt fel a cigány
kisebbségi önkormányzati választást bemutató műsorszámával. A vagyonőrként dolgozó 32 éves szegedi fiatalember azóta különböző szerepekben mutatkozott be a Pinceszínházban.
- Egy Csehov darab főpróbáját tartottuk,
amikor hirtelen rosszul lettem. Elszédültem
és ömlött rólam a víz. A színházból azonnal
bevittek a klinikára, infúziót kaptam, amitől
öt perc múlva elmúlt az iszonyú fejfájásom emlékezett vissza rosszullétére Rácz László.
Később gyakran fájt a feje, több vizsgálatot is
elvégeztek rajta, és gyógyszert kellett szednie a
magas vérnyomására. - Egyik éjszaka azonban úgy keltem fel, hogy üvöltöttem, de úgy,
hogy azt még a hatodik szomszédban is hallották. Iszonyúan begörcsölt ugyanis a nyakam.
Ismét elmentem orvoshoz, ahol azt mondták,
valószínűleg elfeküdtem, idővel el fog múlni a
zsibbadás - mesélte tovább történetét a szegedi fiatalember. Elmondása szerint azonban a
zsibbadás hétről hétre erősödött, nyilallássá
vált, és - ahogy fogalmazott - jött lefelé a nyakától a jobb kezén át a kisujjáig. - Bár egyre
rosszabbul éreztem magam - magyarázta -,
játszottam a színházban és dolgoztam a munkahelyemen. A legnagyobb fájdalmat akkor
éreztem, ha megmozdítottam a nyakam. A
klinikán azt mondták, hogy a csigolyáimmal
van baj, ezért meg kell operálni. Ebbe nem
mentem bele, pedig akkor már gyakran jött
rám a sírás - minden ok nélkül. Úgy potyogott
a könnyem, mint egy ötéves gyermeknek, akinem kapta meg a játékát. Persze, ebben már
biztosan benne lehetett az is, hogy tehetetlennek éreztem magam.
Rácz László ismerőse tanácsára elment egy

A rendszerváltástól
még éppen csak
megérintett
társadalmi közegben is az
egyik legdemokratikusabban működő
alapítványt sikerült
létrehozniuk 1989ben az alapítóknak,
a „nyolcaknak", Szeged akkori nagyvállalatainak. A kuratórium
mindenkori
soros
elnökének
ugyanis csak rövid
időintervallumot adtak arra, hogy megmutassa tehetségét,
rátermettségét
nem akarták, hogy
bárki hosszú időre
rátelepedhessen az
Rácz László: A táltos mondata - Uram, önben egy 65 centiméteres nyílvessző van! - úgy alapítványra. Az elDebhangzott, mint egy Rejtő-regény kezdősora
Fotó: Miskolczi Róbertgondoláshoz
reczeni Pál, az azóta
természetgyógyászhoz, aki porckorongsérvet vábbra sem múlt el. Rácz László útja egy bu- elhunyt ötletgazda
állapított meg nála. Javasolta, hogy nézessen dapesti kórházba vezetett, ahol a különböző ragaszkodott.
A vetésforgó alapmeg magát egy csontkováccsal és egy táltos- vizsgálatok elvégzése után megállapította a
sal is. Előbbi szintén porckorongsérvre gya- szakorvos, hogy a férfinak idegszálsokkja ján idén Móczó Istnakodott. A táltos azonban a szegedi fiatal- van. Kapott kétféle gyógyszert, amitől né- vánnéra, az alapítvány kuratóriumáember által kidobott színes, mágneses koc- hány hét alatt megszűnt a lüktető fájdalma.
kákból azt állapította meg, hogy Rácz Lászlót
- Ma már csak akkor jön elő a nyilalló ér- ban a Dégáz Rt. képlenyilazták, s a testében - a nyakától a kisuj- zés, ha erősen köhögök. így gőzerővel tudok viselőjére került a
jáig - egy 65 centiméteres nyílvessző van. A készülni a Rádiókabaré által meghirdetett sor: ő lett az elnök. A
táltos azt mondta, hogy a lelki eredetű nyíl- humorfesztiválra - mondta Rácz László és pályakezdő kora óta
a cégnél dolgozó
vessző eltűnik, felszívódik magától, ha a férfi tett egy fejkörzést.
rendezi az életét. A fájdalom azonban tosz. c. sz. üzemgazdász, jelen-

Móczó Istvánné újabb támogatókat szeretne találni

Fotó: Schmidt

legi pénzügyi vezető
elkötelezett szegedi,
és elkötelezettje a
Szegedért
Alapítvány törekvéseinek.
Mint elmondta, nem
kíván változtatni az
eddigi elgondolásokon. Szerepe abban
lehet, hogy megpróbál még több támogatót találni a nemes
eszméknek, olyanokat, akik méltók arra, hogy egyszeri
vagy folyamatos támogatással az alapítvány mellé álljanak.
Már jelenleg is
mintegy 170-en támogatják az alapít-

ványt: a befolyt öszszegekből idén 5
millió forintot osztottak ki ösztöndíjakra, rendezvényekre, könyvkiadásra. A
fődíjat és a különböző kuratóriumok díjait 2006. március
11 -én, a hagyományos gálaesten adják
át. Ekkor avatják
majd fel a Glattfelder téri szökőkút közepén a kalapos hölgyet, vagyis a fődíj, a
Lapis András kisplasztikája alapján
készülő köztéri szobrot.
F.K.

RAGASSZON ES NYERJEN!
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Inkább egyszer válasszon helyesen,
mint minden évben újra!
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Új kötelező biztosítási kedvezményrendszer

Big Ász casco biztosítás - m i n d e n t visz!

az U N I Q A Biztosítónál:

• egyéni kedvezmények

• 5 % megyeszékhelyen lakóknak

• hihetetlenül magas árengedmény
és kiváló szolgáltatás

• 1 0 % banki díjfizetés esetén
• 1 0 % korábbi UNIQA ügyfeleknek

MultiPartner-kedvezmény

• 8 % közszolgálati engedmény
A kedvezmények összesen 33 százalékkal csökkenthetik a kötelező árát, ami pl. egy Opel Astra esetében
több mint 29 ezer forintos megtakarítást jelent!

• kármentesség esetén díjvisszafizetési garancia
törzsügyfeleinknek készpénzben 11 ezer
forintig

i

A .

m

w*

>• *f

• 1 0 % új gépjárművekre

*
Kötelező a legjobb áron? A számok magukért beszélnek!
2006-os

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

tarifák összehasonlítása

(az öt legkedvezőbb

ajánlat)
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Szegedi, 34 éves férfi szerződő,
1600 cm'-es ford Focus személygépkocsi,
negyedéves díjfizetés, banki díjlehívási
kedvezmény figyelembevételével
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UNIQA gépjárműbiztosítások - A nyerő ajánlat!

UNIQA

Személyre szabott gépjármű-biztosítási ajánlatért hívja

Az Ö n biztonsága
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A vásárhelyi Molnár házaspár vásárolhatott be lapunkkal

Ajándékokkal volt
tele a kosár
Tfelekosár-játékunk m ú l t heti
sorsolásán a vásárhelyi M o l n á r
Mihálynénak és férjének kedvezett a szerencse, ők vásárolhattak be 30 ezer forint értékben a szegedi Tfesco Áruházban. Karácsony közeledtével
családtagjaiknak vettek ajándékot. Azért magukról sem feledkeztek meg: egy mikrohullámú sütő is került a bevásárlókocsiba.
Hóesésben indult el tegnap kora
délelőtt a vásárhelyi Molnár házaspár és unokájuk Szegedre.
Molnár
Mihályékért
autóval
mentünk el, hiszen nekik kedvezett Fortuna Telekosár-játékunkon: ezen a héten ők vásárolhattak be 30 ezer forint értékben.
- Nagyon boldogok voltunk,
mikor megtudtuk, m i nyertünk.
Eddig még soha semmilyen játékon nem volt szerencsénk, de
most megtört ez a rossz sorozat árulta el Molnár Mihályné. A
szerencséjüket elsősorban unokájuknak, Károly
Nikolettnek
köszönhetik. Ugyanis a 13 éves
kislány unszolására vágták ki a
Délvilágból, s küldték be szerkesztőségünkbe a szelvényt.
- Harmincöt esztendeje fizetjük elő a Délvilágot. Elődjét, a
Csongrád Megyei Hírlapot még
szüleim is járatták - mesélte a
férj. Molnár Mihály a lapban el-

A 22 éves Bobkó Anna a modellverseny legidősebb résztvevője volt

A második legszebb lett

sősorban a vásárhelyi eseményeket, valamint a napi politikai híreket olvassa. Ezenkívül szereti a
sportot is, leginkább a technikai
sportágak és a labdarúgás érdekli. Nincs kedvenc klubcsapata,
de a magyar válogatottnak mindig szurkol.
Ha felesége kezébe kerül a Délvilág, ő elsőként az időjárás-jelentést nézi meg. A szombati Szieszta nevű mellékletünkben pedig mindig megfejti a keresztrejtvényt. A férjéhez hasonlóan őt is
a vásárhelyi történések érdeklik
a legjobban.
Molnárék a szegedi Tesco Áruház műszaki osztályán kezdték a
vásárlást. Már régi álmuk volt,
hogy nekik is legyen egy mikrohullámú sütőjük. Némi válogatás után találtak is egyet, ami
megfelelt. Ezt követően a családtagoknak vásároltak karácsonyi
ajándékokat. Ebben Niki is segített, hiszen nagyjából sejti, mire
vágynak legjobban szülei. Azt
persze nem árulhatták el, mi kerül a fenyőfa alá, mert akkor oda
a meglepetés, hiszen Molnár Mihályék lánya is olvassa a Délvilágot.
K.T.

A Supermodcl of the World elnevezésű rangos verseny magyarországi elődöntőjén második lett, de állítja: nem számíthatott első
helyre, hiszen túl öreg. A huszonkét éves
szegedi Bobkó Anna értékrendben is különbözött a legtöbb versenyzőtől: számára
az iskola az első.
Egy tizennégy éves lány képviseli Magyarországot a Supermodel of the World című modellverseny New York-i döntőjén,- a szegedi
Bobkó Anna a hazai elődöntőben „csupán"
második lett. Nem csoda - mondja - , hiszen
túl öreg volt a mezőnyhöz képest: huszonkét
éves.
- A modellszakmában most a nagyon fiatal
lányokat keresik. Szerintem ez nem helyes,
hiszen a 14 év körüli diákoknak még az iskolában volna a helyük. Ehhez képest a versenyzők azt mondták, ha nyernek, az iskola
már nem számít - magyarázza Anna, akiről
viszonylag későn, főiskolás korában készültek az első profi fotók. Szerinte azonban a kora előny is, hiszen felszabadultabban, magabiztosabban viselkedett a versenyen, mint a
többiek. Könnyebben szót értett a zsűritagokkal, koreográfussal és a stylisttal is, mint
a tinédzserek.
- Ha valaki szépnek tartja magát, rögtön
megkapja: beképzelt. A modellszakmában
azonban mégis fontos az önbizalom, azt kell
sugározni: én vagyok a legjobb. Aki nem így
tesz, azt a többiek letarolják.
A főiskolás lány szerint a „letárolás" és a
féltékenység a szépségversenyeken még inkább jelen van, mint a modellversenyeken. O
először az előbbin indult, csoporttársai, barátai beszélték rá, vegyen részt az internet szépe megmérettetésen.
- Gyerekkorom óta érdekel a modellkedés,
a divat, de csak főiskolás koromra éreztem
úgy: most már nőhöz és nem vézna fiúhoz
hasonlítok. Ezért jelentkeztem a versenyre,
melynek nyereményeként egy pesti divatiskola diákja lehettem.
Anna ekkor nemcsak a szépség- és divatszakma előnyeivel, de buktatóival is megismerkedett. Elmondta: sok ügynökség és fotós
használja ki a lányok naivitását. Kínáltak neki is olyan szerződést, amely számára jogokat alig, kötelességeket annál inkább rögzített. Nem írta alá, pedig tudja: válogatásokra
csak ügynökségeken keresztül hívják.
- A Supermodel of the World című versenyt jó lehetőségnek tartottam, Cseh Anna
Máriát is itt fedezték fel. Az, hogy második
lettem, nem keserít el, de érzem, nem csak
ennyire vagyok hivatva, és lesz még lehetőségem, hogy ezt bizonyítsam - fogalmaz Anna,

Bál a dévai
árvákért
Jótékonysági összejövetelt szervez november 25-én 20 órától a
Rotaract Club Szeged a Sárkány
Pubban.
A 60-70-es évek bulija című
rendezvény teljes bevételével
Böjté Csaba alapítványát, vagyis
a dévai árvaház gyermekeit támogatja a szervezet. Jegyek a
helyszínen és elővételben is kaphatók,
érdeklődni:
rtc_szeged@yahoogroups.com. e-mail
Molnár Mihályné férjével válogatott az áruházban Fotó: Schmidt Andrea címen lehet.

Kettővel kevesebb!
Akciós Raiffeisen Személyi

Kölcsön
Ennél aligha talál kedvezőbbet! A kezes és fedezet nélkül
felvehető Raiffeisen Személyi Kölcsön induló kamatát 2%-kal*
csökkentettük!

%

Előzetes hitelbírálatért hívja a 06-40-48-48-48-as kék számot,
vagy látogasson el bankfiókunkba. Kérésére mobílbankárunk
személyesen felkeresi Ont.
Példák az egyhavi töriesztőrészietekre:
Hatéves futamidejű, akciós, svájci frank alapú,forintbanfolyósított
kölcsön esetén, az első hat hónapbon.

¿2L.

kölcsön összege
440 000 Ft
660 000 Ft
1 000 000 Ft
2 000 000 Ft

havi törlesztőrésziet
9 889 Ft
14 834 Ft
22 475 Ft
43 197 Ft

A toHniztőrészlet pontos összegét o folyósítás napián állapítjuk meg.

THM: 13,32% - 43,50%
Bankfiókjaink: Hódmezővásárhely, Andrássy út 5-7. • Makó,
Széchenyi fér 9-11. • Szeged, Széchenyi fér 15.- • Szeged, Kossuth
Lajos sugárút 9. • Síentes, Kossuth Lajos u. 13.
*A 2% kamatkedvezmény a 2005. október 17. és december 30. között igényelt,
forint és deviza alapú akciós Személyi Kölcsönök első kamatperiódusára vonatkozik.
A kamatkedvezmény a mindenkor érvényes Kondíciós Listában szereplő, Személyi
Kölcsönre vonatkozó komafértékbŐl kerúl levonásra
>
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Anna szerint akiben nincs önbizalom, azt a többiek letarolják
majd hozzáteszi: most nem modellkarrierje,
hanem történelem-művelődésszervező szakosként közelgő vizsgái a legfontosabbak. Tanítani a diploma után nem akar, de szakdol-

Fotó: Schmidt

Andrea

gozatát divattörténetből írja és ezzel a témával, valamint bemutatók szervezésével később szívesen foglalkozna.
GONIJA ZSUZSANNA

Gyorstalpalós tanárok oktatják a médiaismeretet

Ketyeg már a médiaóra
H á r o m év múlva már csak szakdiplomás t a n á r o k érettségiztethetnek g i m n á z i u m o k b a n a két éve kötelező mozgókép és médiaismereti tantárgyból. Jelenleg nincs ehhez szükséges egyetemi
tanárképzés Szegeden, de a középiskolai t a n á r o k - úgy t ű n i k nem is érdeklődnek az alapos képzés iránt.
Két éve kötelező tantárgy a
gimnáziumokban, idén szeptembertől pedig az általános iskolákban is a mozgóképkultúra
és médiaismeret. Ennek oktatását természetesen csak olyan
pedagógus végezheti, akinek erre a szakterületre vonatkozó
egyetemi diplomája van, vagy
részt vett a megfelelő szakirányú továbbképzésen. Problém á t jelent ugyanakkor, hogy
egyetemi szintű képzés jelenleg
csak a fővárosban és Pécsett folyik, noha az Oktatási Minisztérium (OM) tervei szerint
2008-tól már csak olyan tanárok érettségiztethetnek, akiknek megvan ehhez a kellő képesítésük.

Érdektelen tanárok
A Deák Ferenc Gimnázium a
ritka kivétel, ahol külön tagozat
indult a médiakultúra oktatására alapozva, s itt négy éven keresztül tanítják emelt óraszámban a szinte minden szegedi
gimnáziumban mostohán kezelt - azaz heti fél-egy órában,
csupán egy évig oktatott - tantárgyat.
Mint Erdélyi Eszter, a gimnázium egyik médiatanára elmondta, sajnos a szegedi pedagógusok n e m érdeklődnek az új

tárgy, annak oktatási módszertana, valamint az ahhoz szükséges szakirányú képzés iránt. Erre utal legalábbis az, hogy a napokban tartott pedagógiai bemutatón alig voltak jelen, noha
azt nekik szánták, hogy megkönnyítsék a munkájukat. A tanár az O M felkérésére pesti és
debreceni kollégaival együtt kidolgozta a gimnáziumok tantárgyi m i n i m u m á n a k megfelelő
harminchat óra teljes anyagát,
internetes utalásokkal, mozgóképes és szakirodalmi linkekkel. Az ELTE levelező tagozatán
négy féléves posztgraduális képzésen tanult médiatanár szerint
a helyi pedagógusok jelentős része megelégszik a „gyorstalpaló", százhúsz órás alapképzéssel, amely - m i n t véli - igencsak
kevés ahhoz, hogy a tanárokon
keresztül kellő tudáshoz juttassa a tárgyból érettségizni szándékozó diákokat. - Kellő képzettség híján valaki többet árt
egy gyereknek, mint használ vallja Erdélyi Eszter.

Igazgatói igények
Az Eötvös lózsef Gimnáziumban jelenleg rajztanár tanítja a
médiaismeretet, aki harmincórás tanfolyamot végzett Pesten.
A Tömörkény gimnázium igaz-

gatója, Kühn János úgy tájékoztatott, náluk a tantárgyat negyvenöt, illetve hatvanórás továbbképzésen részt vett tanárok oktatják, akik szintén a fővárosban
tanultak. A Radnóti gimnázium
igazgatója, Gál Béla elmondta:
az ő médiatanáruk ugyancsak
Budapesten szerzett szakképesítést egy száznyolcvan órás képzésen. Mindhárom igazgató hangsúlyozta: örömmel vennék, ha a
szegedi egyetemen is folyna ilyen
oktatás, hiszen azzal nemcsak az
útiköltséget és a tanárok időskiesését lehetne megspórolni, de
hosszabb és alaposabb képzést is
kaphatnának a középiskolai tanárok.

Pénz nélkül
nincs szakképzés
Az egyetemi bölcsészkar tanulmányi osztályvezetője, Kothencz Mihály úgy nyilatkozott:
a SZTE-ről jelenleg hiányzó
képzés elindulása az OM egyértelmű megkeresésének, pénzügyi támogatásának függvénye ennek azonban egyelőre nyoma
sincs. Mint kifejtette, az egyetemnek a helyi középiskolák tanárigényeit is figyelembe vevő
szakindítási szándéka kevés ahhoz, hogy egy akkreditált szakképzés elindulhasson. A pénz
hiánya mellett gátló tényező,
hogy az egyetemi szakembergárda is csak csírájában van meg
Szegeden.
TOMBÁCZ RÓBERT

SZERDA, 2005. NOVEMBER 23.

„Isten a 21. századnak szánt ajándékait gyermekbőrbe csomagolja"

Készültek az ünnepre a szegedi kiadók

A dévai árvák oltalmazó)a

Olimpikonok és
albumok a kínálatban

A Déván tevékenykedő ferences rendi szerzetes, Böjté Csaba gyermekmentő tevékenységét Amerikától
Ausztrálián át Magyarországig sokan támogatják. A rendkívül optimista, szerény Csaba testvér tegnap
Szegeden járt, hogy átvegye az árvaház gyermekeinek és nevelőinek szánt adományt.

Exkluzív képzőművészeti albumtól a helyi sporttörténcti öszszefoglalón át a szépirodalmi különlegességekig számos új kötetet
jelentetnek meg karácsonyra készülve a szegedi könyvkiadók.

- Nem tudunk minden gyermeket megmenteni. Él nálunk egy
kisfiú, Robika. Most hetedik osztályos kiskamasz. Jó néhány évvel ezelőtt az édesanyja kért bennünket, fogadjuk be mind a négy
gyermekét.

Otthagytuk,
és éhen halt a gyermek
A legkisebb még nem volt egyéves, őt nem hoztuk el, úgy gondoltuk, jobb helyen van az édesanyja mellett. Nem sokkal később a kicsiny gyermek éhen
halt, mert a családnak nem volt
mit ennie - mesélte Böjté Csaba,
aki a Dévai Szent Ferenc Alapítvány munkáját irányítva számtalan gyermeket fogadott be és
nevel munkatársaival. Gyermekmentő tevékenységét a Csongrád
megyeiek is rendszeresen támogatják, tegnap is azért járt Szegeden, hogy adományt vegyen át és
vigyen haza a gyermekeknek.

„Ki tudja, köztünk van-e
egy új József Attila?"
Böjté Csaba végtelen szeretettel beszél a gyermekekről. - Azt
szoktam mondani, Isten a 21.
századnak szánt ajándékait gyermekbőrbe csomagolja. Ha segítünk nekik kibontakozni, akkor
Isten ajándéka a miénk lesz. Ki
tudja, közöttük van-e egy új József Attila? Ha a gyermekek szívében rejlő értékeket kihozzuk,
azzal mindannyian gazdagabbak
leszünk.

Sok fájdalmas sorsot
látnak
A gyermekmentők munkája
nehéz, és nagyon sok fájdalmas
sorsot látnak. Ennek ellenére a
ferences rendi szerzetes hisz abban, hogy a világ sorsa jobbra fordítható. - Nem hiszem,'hogy az
állam vagy az egyház önmagában
meg tudja oldani a szegénység
ügyét. Hiszem viszont azt, hogy
jó dolog jót tenni, megosztani az
életünket gyermekekkel, befogadni és támogatni őket a kibontakozásban - mondja. Csaba
testvér ügy véli: mindnyájunknak bátrabban kellene kezet

ber értékes, ezt az értéket kell
megtalálni és felszínre hozni. Azokkal, akik korábban Déván
koldultak, s akik elől az emberek
elfutottak, azokkal ma együtt
dolgozunk, együtt gondolkodunk.
A dévai alapítvány otthonaiban élő gyerekek ellátására napi
egy euró elegendő. Böjté Csabáék
arra törekednek, hogy a kicsinyeknek mindenük meglegyen.
Megható azt hallani: a dévai árvák nem csupán adományokat
fogadnak, hanem maguk is adnak. A nekik szánt adományok
egy részét nem ritkán továbbajándékozzák. Tavaly decemberben például a moldvai csángó falvakba juttattak el csomagokat.

NY. É.

ADOMÁNY A DÉVAIAKNAK
A dévai árva gyermekek és nevelőik részére gyűjtött adományt a F i -

„Nemcsak szégyen, hanem kár%is a szegényeket, s az árvákat
otthagyni az út szélén" - vallja Böjté Csaba ferences rendi szer-

desz szegedi szervezete. A 3 5 0

zetes

álló csomagot egy vállalkozó a j á n -

Fotó: Karnok Csaba

ezer forint értékű, bőrruházatból
lotta fel. Magányszemélyek téli ru-

nyújtanunk a szegényeknek, s
nem csupán az árvaházban nevelkedőkre, a hajléktalanokra
kell gondolnunk, hanem akár a

saját szomszédságunkban élőkre. A szerzetes úgy tartja: jó lehajolni az elesettekhez, és jó felemelni őket. Hiszen minden em-

144 000 Ft
114 000 Ft

Szilveszter Krakkóban 12.29.-01.02.. busz, szálloda, reggeli

56 900 Ft

Szilveszter Grazban 12. 30.-01. 02.. busz. szálloda, tp./reggeli

53 800 Ft

Szilveszter Prágában 12.30.-01.02.. busz, szálloda, reggeli

49 900 Ft

Salzkammerguti szilveszter 12. 29.-01. 02 , szálloda, tp./reggeli

79 800 Ft

képviselő

Sok szegedi vonatkozású kötetet jelentet meg karácsonyra ebben az évben is a Bába Kiadó mondta Majzik István ügyvezető
igazgató. Az 1950-es évek elején
a jugoszláv szervek magyar bűnözőket szerveztek be, akik ügynökként dolgoztak Tito szolgálatában. Egyik feladatuk az volt,
hogy a Jugoszláviából átjött
emigránsokat erőszakkal visszavigyék.
Szeged
közelében
1951-ben tűzharcban fogták el
ezt a bűnözői csoportot, amelynek tagjai közül hatot felakasztottak, többeket pedig internáltak. Az ügyről korabeli dokumentumok felhasználásával Bálint László írt könyvet Fedőneve
Bán László címmel. Ugyancsak
az '50-es évek történelmét, közelebbről a szegedi katolikus papok
üldöztetését vizsgálja Vtsy Gábor
kötete, A csillagok a felhők mögött is ragyognak. Valószínűleg
sokakat érdekel majd Bali Mi-

hály Szegediek az olimpiákon című 312 oldalas színes albuma,
amely a sportolók életrajzát,
eredményeit, fotóit is tartalmazza. Ladányi Zsuzsa szerkesztésében jelenik meg a Bábánál A boldogság betakarítása című színes
album, amely a Schéner Mihályhoz írt, vagy neki ajánlott verseket, prózákat adja közre a Kossuth-díjas festőművész munkáival illusztrálva. Fél évszázados
gyermekpszichológusi munkásságának tapasztalatát összegezi
Beszélgetések a családi életről című kötetében Gulácsy Éva.
Az egyik legsikeresebb szegedi
kiadó, a Lazi fő profilja az értékes
magyar és külföldi szépirodalom.
Az ünnepre jelentették meg a mélyen hívő Fekete István példázatos történeteit Karácsony éjjel
címmel, valamint az Erdélyi karácsony című válogatást, amely erdélyi szerzők novelláit tartalmazza. Nagy filmsiker volt a Holt Költők Társasága, amelynek eredeti
regényváltozatát is kiadja a Lazi
N. H. Kleinbaum tollából.
Az Agapé Kiadónál jelenik meg
a perui Gustavo Gutiérrez Isten
vagy az arany az Indiákon (Latin-Amerika a XVI. században) című kötete, amely egy domonkos
szerzetes indiánokat védelmező
missziós tevékenységéről szól.
A szegedi könyvesboltok többsége rendelni szokott a helyi kiadók köteteiből, de általában először óvatosan, csak -kis példányszámban. Úgy vélik, a Holt Költők Társasága, az új Fekete István-kötet és az olimpikonokról
szóló történeti munka biztosan
nagy siker lesz.
H . ZS.

06-30/30-30-443
mms@delmagyar.hu
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Kérjük, írja meg nevét és lakhelyét!

meiyeli'Hlrljük.'

Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel!

KÜLDJÉK BE és Ml KÖZZÉTESSZÜK!

Kedm Olvasó! A nepjelenéshe! a beküldő ejveitrleién kiiíil i képen tétható ueeélt (kiskorúaknál a Icteenjes képei«® houkiárulása jíukséjei

DÉLMAGYARDRSZÁG
DÉLVILÁG

Szilveszter Szovátán 12. 29.-01. 02., szálloda, reggeli, szilveszteri
és újévi ünnepi vacsorával, hazafelé Arad-hegyaljai borkóstolóval

önkormányzati

adta át tegnap Böjté Csabának.

megmutatjuk mindenkinek!

Sa«nl, Fdk etess* 1.17. W . : «2/426-084
Isztambuli szilveszter 12.28.-01.02., repülő, szálloda, reggeli

Ferenc

VARJUK

SZILVESZTER
a Z(s)EPPELINNEL
Szilveszter Rómában 12. 29.-01.02., repülő, szálloda, reggeli

hát, könyvet és j á t é k o k a t küldtek a
gyerekeknek. Az adományt Kalmár

A kereskedők szerint az éves
könyvforgalom 30 százalékát a
karácsony előtti hetekben realizálják. Ilyenkor könnyebben nyílik a vevők pénztárcája, a drága albumok is hamarabb gazdára találnak. Újra divat lett könyvet ajándékozni. Tisztában vannak ezzel a
szegedi kiadók is, ezért ilyenkor
sok új kötet jelenik meg. A karácsonyi vásár minden bizonnyal
legexkluzívabb szegedi kiadványa
a többszörös díjnyertes Mozaik
Kiadó háromrészes, díszdobozos
Kass-albuma lesz. A reprezentatív
munka Szeged Kossuth-díjas díszpolgárának három grafikai sorozatát, a Psalmus Hungaricust, Az
ember tragédiáját és A kékszakállú herceg várát adja közre.

67 700 Ft

A DÉLMAGYARORSZÁG ás a DÉLVILÁG
kommunikációs partnere a T-Moblle Rt.

3. A vállalkozások innovációorientált együttműködésének elősegítése érdekében a dél-alföldi régióban
9

Dél-alföldi

Regionális

működő technológiai központok működésének továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan ( t e r m é k ) b e m u t a t ó k

innovációs

^

s

és technológiai kísérletek megvalósítása, amelyek egy szűkebb szakmai terület legújabb eredményeinek

Ü O V N Ö K S É Q

gyakorlati hasznosítási lehetőségeit mutatják be a vállalkozások számára.
A témakörökre egyénileg és konzorciumban lehet pályázni.

Baross Gábor Program
- Regionális Innovációs Fejlesztések rogramcsomag

II. K+F hálózatok

kialakítása

(HÁLÓZAT)

A pályázat témakörei:

A Kutatási ós Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi X C . törvénnyel összhangban a Nemzeti

1. Regionális élelmiszer-minőségbiztosítási és bioélelmiszer-előállítási hálózat kialakítása

Kutatási ós Technológiai Hivatal (NKTH) nevében a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

2. Környezet- és megújuló energia regionális technológiai transzferhálózat létrehozása

(KPI) a Baross Gábor Program keretében a dél-alföldi régióban meghirdeti a Regionális Innovációs

3. Innovációs és Szolgáltatásfejlesztési Hálózat kialakítása a régió termálvízkincsének fenntartható

Fejlesztések Programcsomag pályázatát a technológiai innovációs tevékenység és a kutatásfejlesztési

hasznosítása érdekében

hálózatok kialakításának támogatására.

4. Gépipari és technológiafejlesztési innovációs hálózat létrehozása.

A programcsomag a dél-alföldi régióban a következő két pályázati felhívást tartalmazza:

A témakörökre konzorciumok pályázhatnak.

I. Technológiai

innováció

támogató

pályázat

A pályázat benyújtása

(TECHNOLÓGIA)

A teljes pályázati csomag részletesen megtalálható és letölthető a www.nkth.gov.hu

A pályázat témakörei:
1. Technológia- és tudásintenziv mikro- és kisvállalkozások technológia- és termékfejlesztési feladatainak támogatósa a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatási eredményeire alapozva,
vállalkozósokkal együttműködve, ezáltal erősítve a kutatási és üzleti szféra közötti tudástranszfert és
segítve a létrehozott termékek ós szolgáltatások kereskedelmét.

honlapról.

A pályázati csomag benyújtásának helye a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség (6720 Szeged, Kígyó
u. 4.), határideje: 2005. november 30., 16.00 óra.
A pályázati felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról bővebben a DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyfélszolgálata ad tájékoztatást. A pályázati programhoz kapcsolódó kérdésekben a 62/549-598 telefon-

2. A tudásbázis intézményei és a vállalkozási szektor közötti kooperáció erősítése érdekében új termékek

számon vagy az innovacio@del-alfold.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

előállításához szükséges új. korszerű technológiákat bemutató m i n t a ü z e m e k és félüzemi technológiai
kísérletek megvalósítása.

Fogadjon örökbe í
a Tappancstól
egy hűséges társat!
Kidobott kutyák várják befogadóikat, hogy
életük jóra fordulását meghálálhassák.

50 %-os kedvezmény
az étlapunkról választott. 24 órával
előre megrendelt szombati és vasárnapi
ebéd ételeinek árából, 5 fö felett

inform,'ICIO

62/567-842

Abigél Hotel 594-510,
www.abigelhotel.hu

Érdeklődni: 70/380-9922
(8-20 közöli).
Számlaszám:
HVB Bank 10918001-0000001948600008
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Várjuk

Önt és családját a
Lakásvásáron
november
26-27-én!

Helyszín Szeged, Mars téri kiállítási csarnok, 1 3 - a s stand.
A belépés ingyenes!
Új és használt lakások, közművesített építési telkek p
széles választéka! Nagy értékű vásárlási utalványt
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adunk ajándékba — bővebb információ a helyszínen!

| Szeged, József A. sgt. 2.1/4. Telefon: 3 0 / 9 400 400 www.limit.hu|

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG
HETI PROGRAMAJÁNLÓJA

SZERKESZTI: HEGEDŰS SZABOLCS,
TÍMÁR KRISZTA
legyott@delmagyar.hu

11.24., CSÜTÖRTÖK

Korona Szálló, 16.00: Közéleti Kávéház - Fedőneve
„Bán László" - könyvbemutató
Zrínyi Ilona Általános Iskola, 17.00: Szegedi Művészklub - vendégek: Katona Pál, földeáki plébános és
Balla Ferenc író
Máltai játszótér (Szeged, Retek u. 2-4.), 16.00:
táncház
Algyői faluház, 18.00: Magyar gazdák jelene és jövője - vendég: Turl-Kovács Béla országgyűlési képviselő
(a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke) és Ángyán József
egyetemi tanár (Szent István Egyetem, Gödöllő), a Magosz alelnöke

11.25., PÉNTEK

TIT-klub (Szeged. Kárász u. 11.). 16.00: Közéleti Kávéház - A bolygók világa - képes utazás a naprendszer
bolygólnak világában a földi űrszondák közeifelvételeinek segítségével
Máltai játszótér, 16.00: dia- és filmvetítés
József Attila Művelődési Ház (Zsombó), 17.30: Katalini Táncház

11.26., SZOMBAT

Korona Szálló, 17.00: Közéleti Kávéház-Kalandos
életút a szépség birodalmában - Erdélyi ötvös sikeres
tevékenysége az anyaországban
Máltai játszótér, 15.00: mesés-zenés festés

11.27., VASARNAP

Royal Szálló, 15.00: Közéleti Kávéház - Megyei kisgazdák
Máltai játszótár, 15.00: kézműves-foglalkozások

11.28., HÉTFŐ

Ifjúsági ház, 18.00: Közéleti Kávéház-elővárosi életképek - könyvbemutató
Bartók Béla Művelődési Központ, 18.00: Újszerű
törekvések a szegedi operajátszásban-vendégek: Molnár László zeneigazgató, Juronics Tamás koreográfus-rendező és Toronykői Attila - rendező
M á l t a i játszótér, 9 . 3 0 : szoptatós anyacsoport

11.29., KEDD

MTESZ-székház, 17.00: Közéleti Kávéház - Ópusztaszeri megmaradás fala - Ml van mögötte? A rombolás
országos visszhangja
Máltai játszótér, 16.00: egészség- és életmódnap

CÉGREGISZTER
JÉGKORCSOLYAPARTY

SZEGEDI MUJEGPALYA

11.30., SZERDA

Ságvári gimnázium, 18.00: Közéleti Kávéház-A Vox
Nova kórus
M á l t a i játszótér, 13.00: sportnap
Algyői faluház, 17.00: Életreform-klub-téma: a
stressz mint népbetegség; 18.00: „És amit a madárlnfluenzáról tudni kell" -Tonkó Tibor agrárkamarai tanácsadó előadása

KONCERT

SZÍNHÁZ
19.00: Egy szerelem három éjszakája-zenés játék

11.24., CSÜTÖRTÖK
Pinceszínház 8i Müvészkávézó,
20.00: Sanzonest a századfordulóból

11.27., VASÁRNAP
Szegedi Nemzeti Színház, 15.00:
A szabin nők elrablása (Kiss Manyi-bérlet); 19.00: A szabin nők elrablása (bérletszünet)
Kövér Béla Bábszínház, 11.00:
Hupikék Péter (bérletszünet)

11.25., PÉNTEK
Szegedi Nemzeti Színház. 19.00:
A szabin nők elrablása - zenés bohózat (Kazinczy Ferenc-bérlet)
Pinceszínház 8> Müvészkávézó,
2 0 . 0 0 : Komámasszony, hol a stukker?- komédia
Bartók Béla Művelődési Központ. 1 0 . 0 0 , 1 4 . 0 0 . 1 7 . 0 0 : „Á, dehogy..." - Gryllus Vilmos és Levente
Péter gyermekműsora
Algyői faluház, 19.00: Móricz
Zsigmond: Dufla pofon. Lélekvándorlás, Bánkúti Raiber János: A cigány mint halál. Nagy Edit: A csábítás iskolája - egyfelvonásos színművek, a szegvári Tűzköves Színjátszó
csoport előadása

11.29., KEDD
Szegedi Nemzeti Színház, 10.00:
Bors néni - zenés mesejáték (Kuka-bérlet); 14.00: Bors néni - zenés
mesejáték (Micimackó-bérlet)
Kisszínház, 19.30: Edith Piaf-Vári
Éva önálló estje
Korzó mozi, 19.30: Teljes napfogyatkozás-dráma (bérletszünet)
Kővár Béla Bábszínház, 10.00:
Hupikék Péter (Tapsi-bérlet)

11.25., PENTEK

JATE-klub, 2 2 . 0 0 : Másfél együttes
koncertje, utána breakbeat party Fraserrel
Bartók Béla Művelődési Központ, 19.30: Margaret Barron
(Egyesült Államok, Toledo) énekesnő
hangversenye

11.26., SZOMBAT

Szeged Plaza, 18.00: Tanú Tova-etnojazzkoncert

11.28., HETFO
Szegedi Nemzeti Színház, 19.30:
Filharmóniai koncert (A Filharmónia
Kht. rendezvénye)

A Délmagyarországi Cégregiszter
jégkorcsolyapartyt szervez szombaton délután
fél 2-től fél 6-ig a szegedi műlyégpályán. Bárki
jöhet, aki kedvet érez egy kis mozgáshoz. A
részvétel ingyenes, egyetlen feltétele, hogy a

11.30., SZERDA

11.26., SZOMBAT

Szegedi N e m z e t i Színház, 10.00:
Bors néni (Szundi-bérlet); 1 4 . 0 0 :
Bors néni (Hókirálynö-bérlet)
Kisszínház, 19.30: Edith Piaf-Vári
Éva önálló estje
Korzó mozi, 19.30: Teljes napfogyatkozás - dráma (bérletszünet)

Szegedi Nemzeti Színház, 19.00:
A szabin nők elrablása - zenés bohózat (Nemzeti premier-bérlet)
Kisszínház, 19.30: Azt meséld el,
Pista - Mácsal Pál önálló estje (bérletszünet)
Pinceszínház 8i Müvészkávézó,

UZEN-O
JÖ A S Z Q V E 8 E D ? Akkor mutasd meg a világnak!

írj S M S - t a 0 8 - 3 Ö B & 3 - S 3 3 3 e s t e l e f o n s z á m r a ,

és mi megjelentetjük! A rovat támogatója a djuice.

Pannon GSM

SZOMBAT, 13.30

A HET ESEMENYE

MINDEN MAS

Éy vete (

d j u i c e

Szegedi, 18 éves rockercsajszi vagyok, aki barátot keres.
Lehetőleg legyél te is rocker. SMS: 70/605-5102 Edit
Keresem a másik felemet. Milyen is ő? Magas, helyes fiú, és ő is
úgy érzi, van valahol egy lány, akit nagyon szeretne már megtalálni. 30/630-4939
Ilyen, vagy még ilyenebb üzeneteiteket küldhetitek el a LógyOtt számára. A Pannon GSM és a DJUICE jóvoltából hetente megjelentetjük őket.
írjatok kritikát koncertekről, véleményt könyvekről, filmekről, vagy
egyszerűen egy jó mondatot egy szimpatikus fiúnak vagy lánynak. Beszéljetek meg találkozót, eseményt, amelyen feltétlenül ott kell lenni!
Használjátok az Üzen-Öt! A telefonszámot, amelyre elküldhetitek az
SMS üzeneteiteket, a DJUICE embléma mellett megtaláljátok.

Pannon G S M

belépéskor fel kell mutatni egy Cégregiszter
kiadványt, amit korábban minden család
megkapott a postaládájába. A korcsolyázókat
sok-sok ajándékkal, tombolasorsolással és egyéb
meglepetésekkel várják a szervezők.

legyott@delmagyar.hu címre. Legközelebb

SZOTE-klub, 2 2 . 0 0 : Jefo's
dream-koncert, majd rockbull Patkóssal

12. 01-től 12. 07-ig közöljük a m e g y e i ajánlatot.

JATE-klub, 2 2 . 0 0 : EFK-s est
SZOTE-klub, 2 2 . 0 0 : Észhelyzet
Patkós doktorral

,

„

11.25., PENTEK

ZORÁN-KONCERT A BUDAPEST
SPORTARÉNÁBAN 2005
Zorán ismét koncert DVD-vel
kedveskedik rajongóinak, de
teljesen más műsorral, mint
két évvel ezelőtt. Akkor egy
szimfonikusokra
áthangszerelt,
megismételhetetlen előadás
jelent meg Zorán első
DVD-jeként. Most a 2005.
április 15-i Aréna-beli
koncertet láthatja a
nagyérdemű, ahol a legendás
énekes megszokott
kísérőzenekarával lépett
színpadra, és adott
felejthetetlen hangulatú
koncertet. A DVD 29 dalt
tartalmaz: a Metro-korszaktól
egészen a legújabb
szerzeményekig, s ebből csak
alig néhány „kihagyhatatlan"
nóta szerepelt az előző DVD

anyagában is. A könnyed,
vidám hangulatú koncert
olyan csemegéket tartogat,
mint a Kell ott fenn egy ország
akusztikus gitárokra
áthangszerelt verziója, a 60-as
évek rock and roll egyvelege,
vagy Presser Gábor és Zorán
egy szál zongorával kísért
duettje.
A közreműködők névsora
is igen tekintélyes, hiszen
Presser Gábor mellett Somló
Tamás, Kern András, Auth
Csilla és Gerendás Péter is
beszállt egy-egy dal erejéig, s
ne felejtsük el, hogy Zorán
„saját" zenekara is az ország
legjobb muzsikusait egyesítí,
elég, ha csak Sipeki Zoltánra
(gitár), Horváth Kornélra
(ütős hangszerek) vagy Orosz

,

,

Hl)

SZOTE-klub, 2 2 . 0 0 : Igazi házibulizenék Gajdács Zoltánnal
Coco Club & Café. 2 2 . 0 0 : No
n a m e party

11.26., SZOMBAT

JATE-klub, 22.00:80-as Party New Wave-zenék a múltból
SZOTE-klub, 2 2 . 0 0 : Szabad
Szombat Party
Sing-Sing, 2 3 . 0 0 : Kalózok éjszakája
Coco Club & Café, 2 2 . 0 0 : Retroparty
Street Club (Sándorfalva): Karaoke házibuli
Padlás Dance Club (Deszk):
chlppendale-show, welcome
drink

11.28., HÉTFŐ

JATE-klub, 2 2 . 0 0 : BTK-s, ZFK-s
est

11.29., KEDD

JATE-klub. 21.00: Bitangok éjszakája

11.30., SZERDA
Zoltánra (harmonika) gondolunk.
A menü a több mint 2 órás
koncert mellett két extrát is tartogat a rajongók számára.

JATE-klub, 19.00: Magyaros
szakest
SZOTE-klub, 2 2 . 0 0 : Jogászbuli
Patkós doktorral
Sing-Sing, 2 3 . 0 0 : Szex in the
City-fellép Mészáros Dóri

SZEGED, Man téri kiállítói csarnok

£S HASZNALL LAKASOK. ÉPÍTÉSI lELKtlUAKMHIIIÜK,
Ú ] É S H A S Z N A L T L A K A S O K V A S Á R A Mim<- EtöÜNI HIRDETÉSEK IS KIHÉiyTZHÉÍÖK
.

11.24., CSÜTÖRTÖK

A HET DVD-JE

2005. NOVEMBER 26-27.

,

CSAK BULI

H a p r o g r a m ö t l e t e d v a n , k ü l d d el n e k ü n k a
11.29., KEDD
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A HET FILMJE

2005. november 23., szerda

CSAK MOZI

CSODACSIBE

SZEGED, BELVÁROSI MOZI
Z S I G M O N D VILMOS TEREM

11. 24.-11. 30., 1 4 . 3 0 , 1 6 . 3 0 , 18.30: Csodacsibe - színes szinkronizált
amerikai animációs film (rendezte: Mark Dindal); 2 0 . 0 0 : A remény bajnoka - színes amerikai, film (rendezte: Ron Howard, tsz.: Russel Crowe,
Renée Zpllweger)

BALÁZS BÉLA TEREM

11. 24.-11. 3 0 . , 1 6 . 1 5 , 1 8 . 3 0 , 2 0 . 4 5 : Johanna - színes magyar operafilm (rendezte: Mundruczó Kornél, tsz.: Tóth Orsolya, Ganter István)

CSÖKE JÓZSEF TEREM

11. 24.-11. 30., 1 8 . 1 5 : 1 5 évvel a rendszerváltás után magyar dokumentum-vígjátók (rendezte: György Péter, tsz.: Obersovszky Péter); 16.00:
M i a csudát tudunk a világról? - színes, szinkronizált amerikai film (rendezte: William Arntz, tsz.: Betsy Chasse, Mark Vicente); 2 0 . 3 0 : Az igazság
fogságában - színes kanadai-angol, krimi (rendezte: Atom Egoyan, tsz.:
Kevin Bacon, Colin Firtfi)

GRAND CAFÉ

11. 24.-11. 27., 17.00: Kész cirkusz (rendezte: Dyga Zsombor); 19.00:
Éjszakai őrség (rendezte: Timur Bekmambetov); 21.00: Orosz bárka
(rendezte: Alekszander Szokurov)
11. 28., 17.00: Biciklitolvajok (rendezte: Vittorio De Sica); 19.00: Bíró
Kriszta Fiókregény és Saly Noémi Csodabogarak című köteteinek bemutatója; 21.00: Éjszakai őrség (rendezte: Timur Bekmambetov)
11. 29.-11. 30., 17.00: Biciklitolvajok (rendezte: Vittorio De Sica);
19.00: Anyegin (rendezte: Martha Fiennes); 21.00: Éjszakai őrség (rendezte: Timur Bekmambetov)

SZEGED, CINEMA CITY (PLAZA)
11.24.-11.30.
Ördögűzés Emily Rose üdvéért: 15.00,17.30, 20.00, p-szo. 22.30-kor is,
szo-vas. 12.30-kor is
Twist Olivér: 16.00, szo-vas. 11.15-kor is
Csodacsibe: 13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00, p-szo.
21.00-kor is, szo-vas. 10.00,11.00, 12.00-kor is
Elizabethtown: 19.45, p-szo. 22.15-kor is, szo-vas. 12.45-kor is
Halott menyasszony: 14.45,16.30, szo-vas. 10.45,12.45-kor is
Fej vagy írás: 13.45,18.30, 20.30, p-szo. 22.30-kor is
Doom: 17.45, 20.00, p-szo. 22.00-kor is
Grimm: 13.30,15.45,18.00, 20.15, p-szo 22.30-kor is
Kutyátlanok kíméljenek: 18.15
Zorro legendája: 15.00,17.30, 20.00, p-szo. 22.30-kor is, szo-vas. 10.00,
12.30-kor is
Egy cipőben: 15.15
Wallace & Gromit és az Elvetemült veteménylény: szo-vas 11.30
Egy szoknya agy nadrág: 14.15,16.15,18.15,20.15, p-szo 22.15-kor is,
szo-vas. 12.15-kor is
A bűvös körhinta: szo-vas. 10.45
Cápasrác és Lávalány kalandjai (3D-ben, ajándék szemüveggel):
szo-vas 10.15
A 4 0 éves szűz: 20.15
Charlle és a csokigyár: szo-vaj. 10.15

i m f f i

Kotlik Csöpi, a kis csibe hatalmas pánikot
okoz a városban, amikor mindenkit
riadóztat, hogy a fejére pottyant az ég egy
darabja. Természetesen senki nem hisz
neki, s nagy bánatára még édesapja is azt
gondolja, hogy valami nincs rendben nála,
és valójában egy közönséges makk esett a
fejére. A kisváros lakói a kezdeti pánik után
egyszerű bolondnak könyvelik el a jóravaló
baromfit, akinek igencsak igyekeznie kell,
hogy visszanyerje édesapja bizalmát.
Már-már sikerül is neki, amikor
megtörténik a baj: már megint furcsa
dolgok potyognak az égből, és hamarosan
az is kiderül, hogy hatalmas veszély
fenyegeti a várost. Ám erről egyelőre csak
Csöpi és barátai tudnak, hiszen úgyse
hinne nekik senki. A veszedelemtől pedig
csakis Kotlik Csöpi és bohókás barátai,
Tőkés Ruci, Ifj- Hurkássy Toka, és Fövenyes

Haladár tudják megmenteni a várost - na
és a világot.
A Csodacsibe nemcsak felnőni képes a
klasszikus Disney-rajzfilmek örökségéhez, hanem olyan technikai újításokat alkalmaz, melyeknek köszönhetően teljesen újszerű képi megoldásokat láthatunk
a vásznon. Az Industrial Light & Magic 3D
technológiával is elkészítette a filmet.
Mark Dindal rendező már évek óta dédelgette a Csodacsibe tervét. A kis csibe
története, akinek senki sem hisz, eredetileg egy 1700-as évekből fennmaradt brit
meséből származik, ami azóta szervesen
beépült az angolszász kultúrák hétköznapjaiba. A film magját a Kotlik Csöpi és
édesapja közötti kapcsolat adja. A csibe
minden eszközzel szeretné elérni, hogy
édesapja ismét megbízzon benne és büszke legyen rá. A.megpróbáltatások során

Megmozgatjuk a várost
Korcsolyázzon $ J
j é i ^ I a Cégregiszterrel
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szombat. 13.30-17.30-ig
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és egyéb megle
petésekkel várunk mindenkit!
Hozzon magával egy

az egész család ingyenesen Velünk korcsolyázhat!

természetesen elérünk oda, hogy Csöpi
jobban bízik önmagában, édesapja pedig
észreveszi, hogy többet kellett volna törődnie fiacskájával.
Csodacsibe története egy Makkoshotyka
nevű bájos kisvárosban játszódik, melyet
kizárólag állatok laknak, Makkoshotyka
ideális társadalom, hiszen halak, kutyák,
birkák és csibék ugyanabba az iskolai osztályba járhatnak, s mindenki testi adottságaihoz illő munkát talál (a kaméleon például remekül megfelel rendőrlámpaként a
gyalogosátkelőnél, a sajtboltot pedig természetesen egerek vezetik). Makkoshotyka
továbbá messze földön ismert hatalmas
tölgyfáiról és az azokon bőségesen termő
makkokról, melyek egyike egy félreértés révén egy szép napon elindítja Kotlik Csöpi
kalandos történetét.
Szeged, Belvárosi mozi, Cinema City

MOZGOKEPEK

KRIM
AZ IGAZSAG FOGSAGABAN

Lanny és Vince Collins az ország legnépszerűbb műsorvezető párosa.
Karrierjük csúcsán azonban hirtelen egyik napról a másikra eltűnnek a
képernyőről örökre. Tizenöt évvel később Morris és Collins váratlan telefonhívást kap egy újságirónőtől, Karén O'Connortól, aki szeretné
megírni pályafutásuk történetét, mely eltűnésük okáról Is beszámolna.
A lány meglepetésére Collins nemcsak, hogy hamar igent mond a felkérésre, hanem elvállalja, hogy akár mint társszerző is részt vállal az
írásban. Elmeséli a lánynak a sötét titkot, amiért oly hirtelen tűntek el a
nyilvánosság elől: az egyik átmulatott éjszaka után egy meztelen női
holttestet találtak szállodai szobájuk fürdőjében. Amikor O'Connor és
Collins befejezik a könyvet, előkerül Morris, hogy elolvassa, és az ő
szemszögéből is áttanulmányozza az Írást és annak hitelességét. A lány
hamarosan beleszeret a vicces és romantikus férfiba, és ezzel nem is
sejti, milyen lavinát indít el.
Szeged, Belvárosi mozi

JÁTÉKFILM
JOHANNA

Johanna, a fiatal drogfüggő lány egy baleset során kómába esik.
Csodával határos módon az orvosoknak sikerül őt visszahozni a
klinikai halálból, bár a múltját teljesen elfelejti. Isteni útmutatástól vezérelve Johanna élete új fordulatot vesz. Orvosa - akinek
azonnal megtetszett a lány - kihasználva emlékezetének elvesztését, ott tartja a kórházban és betanítja nővérnek. Johanna azonban nem neki, hanem a betegeknek ajándékozza gyógyírként a
testét, igy adva vissza az életbe vetett hitüket. A lány sorozatos
visszautasítása miatt elkeseredett és csalódott fiatal orvos összefog a kórház többi, a lány „szexuális gyógyítása" miatt felbőszült
dolgozójával, és hadat üzennek Johannának. És bár a lányt nem
hagyják magára a hálás betegek, úgy tűnik, védelmében nem sokat tehetnek...
Szeged, Belvárosi mozi

NEMZETISÉGEK HÁZA

11. 30., 18.00: Filmklub: y n d e r g r o u n d (rendezte: Emir Kusturica)

BALÁSTYA, PETŐFI MOZI

11.25., 18.00: Anyád napja színes amerikai film (rendezte: Róbert Luketic, tsz.: Jennifer Lopez, Jane Fonda)

DESZK, FALUHÁZ

11. 25., 19.00: Kicsi kocsi: Tele a t a n k ! - színes, magyarul beszélő
amerikai vígjáték (rendezte: Angéla Robinson, tsz.: Lindsay Lohan, Justin
kong)

FORRÁSKÚT, SZABADSAG MOZI

11. 28., 1 8 . 0 0 : Lopakodó - színes, magyarul beszélő amerikai akcióthriller (rendezte: Rob Cohen, fsj.: Josh Lucas, Jessica Biel)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MOZAIK MOZI

11. 24.-11. 30., 17.45: A 4 0 éves szűz -szines, magyarul beszélő amerikai film (rendezte: Judd Apatow, tsz.: Steve Carell, Catherine Keener);
2 0 . 0 0 : A remény bajnoka - színes amerikai film (rendezte: Ron Howard,
tsz.: Russel Crowp,
l
Renée Zellweger)

MAKÓ, PAGER MOZI

11. 26.-11. 27., 17.00: M é g mindig lakótársat keresünk - színes francia film (rendezte: Cédric Klapisch, tsz.: Romáin Duris, Kelly Reilly); 19.00:
Éjszakai járat - színes amerikai film (rendezte: Wes Craven, tsz.: Rachel
McAdams, Cillian Murphy)

MINDSZENT, TISZA MOZI

11. 26., 18.00: A t i t k o k kulcsa - szines amerikai film (rendezte: lain
Softley, tsz.: Kate Hudson, Gena Rowlanjls)

PITVAROS, FILMSZÍNHÁZ MOZI

11. 25., 19.00: A sziget - színes amerikai film (rendezte: Michael Bay,
tsz.: Ewan McGregor, Scarlett Buscemi)

RÚZSA, MÓRA FERENC MOZI

11. 27., 18.00: Szahara - színes amerikai film (rendezte: Breck Eisner, tsz.:
Penélope Cruz, Matthew McConaughey)

SZENTES, ŐZE LAJOS FILMSZÍNHÁZ

11. 24.-11. 30., 15.30: M a d a g a s z k á r - szines, magyarul beszélő amerikai animációs film (rendezte: Eric Darnell, Tom McGrath); 17.30: Fej vagy
irás - szines magyar vígjáték (rendezte: Lengyel Andor, tsz.: Görög Zita,
Keller János); 2 0 . 0 0 : Fekete viz - színes amerikai pszichothriller (rendezte: Waltpr Salles, tsz.: Jennifer Cpnnelly, Ariel Gade)

ÜLLES, MŰVELŐDÉSI HÁZ

11. 27.. 17.00: Batman: Kezdődik -színes amerikai film (rendezte: Christopher Nolan, tsz.: Christian Bale, Michael Caine)

A HET CD-JE

A LEGSZEBB DALOK
ROMANTIC

2000-ben az új évezred beköszöntével reflektorfénybe került egy akkor
még kuriózumnak számító csapat, a
Romantic. Két kitűnő énekesnőből Jónás Andrea és Kunovics Katinka - ,
valamint egy meglepően egyéni fiatalemberből jött létre az az együttes,
mely az elkövetkező években uralta a
slágerlistákat és a rádióállomások
zenei programját. A produkció alapvetően popzenei elemekre épült, de
a dalok a latin zene, a world music és
a roma folklór sajátosságait is magukban hordozták. 2001 elején, Jónás Andrea kilépését követően került
az együttesbe Völgyi Zsuzsanna. Az
új felállású Romantic (Gáspár Győző
- roma verselés, szájbőgő, Kunovics
Katinka - ének, vokál, Völgyi Zsuzsanna - ének, vokál) sikert sikerre

halmozott,
Győző egyénisége még a
kétkedőket is
meggyőzte:
itt valami különleges történik. És történt Is. 130
ezer eladott album, arany- és platinalemezek tucatja övezi a Romantic eddigi pályafutását. Elképesztő közönségsiker, egy ország szemléletének
megváltoztatása fűződik a nevükhöz.
Olyan slágereket köszönhetünk nekik, mint a Vágyom rád (Szeretem a
bőröd Illatát), a Dal a távolból, Szeretem őt vagy A tegnap véget ért. Most
a legszebb dalokból 17 megtalálható
a Romantic best of albumán.

•
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Ágfagyűjtés az erdőkben, megyeszerte

Jelképes áron, rászorulóknak

Sárkány
a gyakorlótéren
Tudják, mi az a matracsárkány' Hajszálra olyan, mint a matracejtőernyő, csak szelídebb. Őseim sírjához mentem, amikor Kiskőrösön láttam a még mindig romló laktanyákat. Rosszul jövendölgettem a foltos nadrágú tábornoki viziten. Iskolarendszert álmodtam oda a teljes leszerelés utánra, meg is kérdezte a főkatona: ön,
hallgató elvtárs, kinek a kémje ? Meg is csapogatott a hadra vágás
szelével. Most pedig a gyakorlótéren egy kisfiú a sárkányt eregette.
Fontos, hogy Kiskőrösön történt, mert negyvenkilenc évvel ezelőtt
is ott történtek a fontos dolgok.
Volt egy őrnagyunk, állítólag összesen két osztállyal, azt is katonaként megszerezve, hogy a nagyját mondjam csak. Első találkozásunkon így köszöntött bennünket: Önök, hallgató elvtársak, a
műveltség igen alacsony fokán állnak. Lapátot röviden vállra! Minket csak délutáni kulturális foglalkozás keretében vitt ki a gyakorlótérre, lövészárkot ásni. Útközben a három szakasznak egyszerre
vezényelt vigyázzmenetet. Tapintatosan hátramaradt, és az árokba is lehúzódott, fó messziről egyenkint szedte ki a rajokból a második, a harmadik, meg az Isten tudja, hányadik katonát, mert látta, hogy a csizmájuk nem kopogott. Őket ebből a tantárgyból korrepetálta egész délután.
Az egyik éjszakai riadónkon nem jelent meg minden tiszt, ezért
belehajtotta őket a konyha melletti büdös pocsolya kellős közepébe, és kiadta a vezényszót: „ülj le"! Szájuk széléig ért a lé, a mosogatóvíz is, meg az ételmaradék is, és ott okította őket. Tavaszi áradások idején meg a nyakig megtelt út menti csatornába vezényelte
bele a szakaszokat, „három lépést hátra lépj!", mert valamit nem
úgy csináltak. Utolsó estünkön jutott eszébe, hogy még nem voltunk éjszakai gyakorlaton. Hajnahg csúsztunk-másztunk
a gyakorlótéren, közben Berta Miska sapkája elveszett. Egyetlen sapka
HTK-ban számolva elvitte volna a fele zsoldot, megkértük Kocsis
tartalékos hadnagyot, aki civilben a soroksári papírgyár egészen
normális diszpécsere volt, hadd keressük meg testületileg. Dühöngött akkor már bennünk a leszerelési jókedv, megrohamoztuk a
sapkát, szuronyhegyre tűztük, és győzelmi indulót énekelve jelentettük a fényes győzelmet. Én viszont azt voltam kénytelen jelenteni, hogy az őrült roham közben elveszett a gázharisnyám. Ha
azért is fizetnem kell, még három nyaram rámegy.
Azt mondta a hadnagy, megkereshetem, de egyedül. Mégis találtam. roham nélkül is, és leltem egy be nem gyulladt füstgyertyát is.
Mi dobtuk el éjszaka. Semmi kedvem nem volt a sereg után futni,
kiültem az árokpartra, és sznronyheggyel szétpiszkáltam.
Ott,
ahol most a sárkányt eregette a kis kölök.
Azokban az időkben, ha enyhe leszerelésvágy dolgozni mert
egyik-másik karikaturistában - a teljes leszerelésre gondolok
az
egyik azt rajzolta, hogy a tank ágyúcsövén apró gyerek hajtja a hintáját, a másik meg azt, hogy emlékeztetőül csomót kötöttek nem a
zsebkendőre, hanem az ágyú csövére. Ötven év nagy idő - az idő
hogy elszáll, cserebogár, sárga cserebogár -, és lám, valami azért
közben mégis történt. Sárkányt ereget a kisfiú ott, ahol mi éjnek
évadján hurrá kiáltással rohamoztunk.
Kedvem lenne énekelni Gülbaba rózsáiból, hogy „a legelső kívánságom, halljátok meg, emberek": Kiskőrösön rendezzetek sárkányröptető versenyeket. Isten bizony elmegyek. Ha még járni tudok. Nem eregetónek. csak veterán tapsolónak.
H. D .

A rászorulóknak az is nagy segítség, ha fát gyűjthetnek télire
Kisjövedelműek a megye szinte egész területén hozzájuthatnak ágfához. Egy pótkocsira való, ipari célra nem használható
ágakból, gallyakból álló mennyiség alig néhány ezer forintba kerül. Télről télre több
százan jutnak így fűtési lehetőséghez.
Napról napra több ember jelenik meg az erdőn ősz végén, tél elején: kalákába szerveződve gyűjtik-viszik a Dalerd Rt. végezte fakitermelések helyszínéről az ipari célra föl
nem használható ágakat, gallyakat.
- leiképes összegért adjuk a fát a rászorulóknak, pótkocsinként alig néhány ezer fo-

rintért. Az erdészet a lehetőséget biztosítja, a
gyűjtők a munkaerőt. Gyűjtésre mindenütt
nyílik lehetőség, a megye Tiszán inneni és
Tiszán túli területein egyaránt, ahol fakitermelés történik. Általában nem kell messzire
menniük a gyűjtőknek: ha az egyik község
határában épp nincs fakitermelés, a szomszédos település mellett bizonyára van mondja Fazekas József, a Dél-alföldi Erdészeti Rt. vezérigazgató-helyettese. Az rt.-nek is
jó, hogy eltűnik a használhatatlan fa az erdőről.
Az ágfagyűjtési lehetőség egész évben fönnáll - kivéve az erdőgazdaság természetvéde-

Fotó: Tésik Attila
lem alatt álló területeit, ahol csak vegetációs
időszak végétől lehet fakitermelést végezni - ,
de az igénylők legtöbbje ilyenkor jelenik meg
az erdőn. Jelentkezni a helyileg illetékes kerületvezető erdésznél lehet, ott kapja meg a
gyűjtést kérelmező a balesetvédelmi tájékoztatást is.
S akik meg tudják fizetni a jobb minőségű
tüzelőanyagot? Ők is vihetnek fát a kitermelések helyszínéről, de piaci áron ; az ár függ a
fafajtól - a puhafák olcsóbbak, a keményfák
drágábbak - , és attól is, hogy a terület menynyire könnyen közelíthető meg.

A vásárhelyi Kríván Lajos 72 évesen is neveli az újoncokat

Repülőmodelleket is épített a cserkész
A 72 esztendős vásárhelyi Kríván Lajos
mind a mai napig aktív cserkész. Igaz
ugyan, hogy a nyugalmazott közgazdász
tavaly lemondott a Kiss Lajosról elnevezett csapat vezetéséről, de most kiveszi a részét mindenből. Ha kell, az
újoncoknak megmutatja, hogyan kell
életet menteni, táborozásnál pedig ő veri
le a sátorcölöpöket.
Majd negyven évnyi tilalom után 1990-ben
hazánkban újraéledt a cserkészmozgalom.
Éltkor alakult meg a 291 -es Kiss Lajos vásárhelyi cserkészcsapat is, melynek parancsnolci tisztjét tavaly szeptemberig Kríván Lajos töltötte be. A most 72 esztendős
nyugalmazott közgazdász úgy döntött,
hogy korára való tekintettel a parancsnokságot átadja egy fiatalnak. Utódját, Tóth
Anikót a bácsi maga képezte ki.
- Egykoron a bátyám a polgári fiú iskolába, a mai Kodályban tanult, s itt is cserkészkedett. Rajta keresztül ismerkedtem,
s szerettem meg ezt az életet - árulta el
Kríván Lajos, vagy ahogy a csapatban
mindenki hívja, Lajos bá.
A Csergő István vezette 112-es Hunok
csapatban a fiatal Lajos az őrsvezetői rangig vitte. A második világháború után,
pontosabban 1948-ban az akkori kormány
beszüntette a cserkészkedést, s helyette elindította az úttörőmozgalmat. Az úttörők
a technikai eszközök nagy részét is átvették, vagy lemásolták a cserkészektől.
- A rézből készült cserkészöv csatja például arra is alkalmas volt, hogy több szíjat
összekötve akár egy 80 kilós embert is kihúzhattunk így egy mély gödörből. Az úttörők csak a formát másolták le, de a csat
alumínium volt, tehát csak díszként szolgált - folytatta az idős férfi.
A cserkészeten belül szinte minden
gyermek megtalálja a saját hobbijának, érdeklődési körének megfelelő ágat. Többek

Kríván Lajos (balról) cserkészek között. A mai napig aktív
között vannak vízi, repülős, kerékpáros,
gyalogos, modellezős vagy regős cserkészek. Regősként, vagyis énekesként kezdte néhány színész is, mint Sinkovits Imre
vagy Szabó Gyula.
Kriván Lajos a repülőmodellezést választotta. Legjobb barátjának édesapja
asztalos volt, így a fa és a szerszám beszerzése nem okozott gondot. Tizenegy évesen élte át egyik legnagyobb kudarcát.
Százórányi munka után elkészült egy két

méter szárnytávolságú gép, az Uborka.
Mikor kipróbálták, a masina hatvan méter magasan hirtelen összecsapta a szárnyát, s lezuhanva ripityára tört.
A fiúk azonban nem adták föl. Egy év
múlva megépítettek egy kétszer nagyobbat,
s ez már jóval mozgékonyabb, s pontosabb
volt elődjénél. A két kis cserkész nem sokáig örülhetett a gépnek, mert miután felengedték, egy áramlat elkapta. Elsodorta az
akkori Jugoszlávia felé, s eltűnt.

F.CS.

Hallottad-e
hírét Attila
királynak?

Az Ötágú Síp Kulturális Egyesület, a Rákóczi Szövetség, a Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtára
és a Csongrád Megyei Pedagógiai
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet nemzetközi történelmi vetélkedőt hirdetett V-VII. osztályosok számára a magyar nyelvterületen. Gárdonyi Géza A láthatatlan ember című történelmi
regénye alapján Hallottad-e hírét
Attila királynak? - egy 1500 éves
legenda nyomán címmel hirdették meg a versenyt. A vetélkedőre háromfős csapatok nevezhettek. Az ünnepélyes megnyitót
november 11 -én tartották. Végül
39 gyermek (13 csapat) versenyez majd az alábbi földrajzi elosztásban: 10 csapat Szegedről, 1
csapat Sepsiszentgyörgyről (Erdély), míg Bácsföldvárról és Szabadkáról (Vajdaság) szintén l - l
csapat vesz részt.
A vetélkedőre - amelyre minden érdeklődőt nagy szeretettel
várnak - november 25-én 14 órakor kerül sor a Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtárában (SzeFotó: Tésik Attila ged, Dóm tér 1-4., telefon:
62/425-525).
- A cserkészet öntevékenységre, önfeláldozásra, s udvarias magatartásra nevel.
Az újoncok tapasztaltabbaktól elleshetnek minden olyan dolgot, ami később a
hasznukra válhat - magyarázta Kriván La- Császári és királyi hadihajók címjos, akinek az életét mentette meg még 17 mel kiállítás nyílt a Szegeden a taévesen az, hogy tudta, mit kell csinálni nulmányi és információs központ
akkor, ha az embernek egy folyó közepén kiállítótermében. A hajómakettehirtelen görcsbe rándul a lába, s képtelen ket, korabeli fényképeket és szakúszni.
irodalmat bemutató tárlat december 2-áig lesz látható.
K.T.

Hadihajók
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Nincs búcsúzás ? Üzenet
a modernitás előtti korból

Víz, víz és a szabad

gondolatok

Ok nélkül semmi sem történik. Tudósok megmagyarázták, hogy a
globális felmelegedés intenzívebb párolgást okoz, és élénkebb csapadék-tevékenységet. Az is régóta tudott, hogy a hegyvidéki rablógazdálkodás (erdőirtás) csökkenti a csapadékmegkötő képességet. Létrejön egy sajátos munkamegosztás: a szomszéd országok bezsebelik az
erdőirtás jövedelmeit (ott fenn) mi, medence-lakók pedig megisszuk
a levét (itt lent).
A rendkívüli időjárást másképpen is magyarázzák: haragszik ránk a
jó Isten, mert bűnösek (egyre bűnösebbek!) vagyunk. Én azt mondom, ne szóljuk le a másképp gondolkodókat! Tiszteljünk minden
másságot, hiszen vészhelyzetben a hívők is hordozzák a homokzsákot.
A jövőben szükségessé válik a vízelvezető árokrendszer felújítása,
ennek országos összehangolása, az anyagi eszközök radikális átcsoportosítása. Ez nem képzelhető el „maszek", üzleti alapon, profitszempontok szerint. Egyértelműen állami feladat.
Kormányváltás után két évig tartottak a személycserék, „tisztogatások". Túl „tiszta" lett a kulcspozíciók világa. Emiatt bizonyos szakmai vészjelzéseket pártérdekből „riogatásnak" minősítenek. Csak
késve reagálnak rá, amikor már nagy a baj.
Normális működéshez arányos társadalmi egyensúlyra van szükség. (Minden területen!) Az egyensúlytalanság veszélyes. Ha a szabad
gondotokat túlságosan „megdolgozzuk", végül az agyi szférára is jellemző lehet a mondás: „víz, víz!"
KÖVÉR KÁROLY, SZEGED

Nagyobb alázatot a „műk is
vagyunk" vitában!
Érdeklődéssel figyelem a „műk is
vagyunk" vitát, ami ugyan már
egy kicsit kezd elfajulni. Legutóbb, a november 11 -i lapszámukban Kovács Attila úr szigorú
hangon védte meg a dogmát. Igen
is mindenki vegye végre tudomásul, majomtól származunk, s az
őseink finnugor népek voltak.
Aki itten a Nap fiairól, a fényról,
vagy a sumérekről álmodozik, az
Mintha a létből ballagna haza" - József Attila újraavatott makói szobra a nevét viselő gimnázium előtt
Fotó: Bogoly József Ágoston nagyon sötét ember és még azt
sem érdemli meg, hogy egyáltaMakón,- 1922 februárjában ta- egyik luhász Gyula-vers kapcsán tárgy az Eszmélet című vers mé- benlétét nem könnyű feltárnunk. lán ősei legyenek. Evolúció és
lálkozott a magyar szegénység saját élő kérdése lett. Honnan lyén? Juhász Gyulánál: egy melan- Juhász Gyula verse szerint van egy punktum! Ha nagyon egyszerűkóliára hangolt vándorének? Ma- mindennél tágasabb haza és ott en, vagy ambivalens módon kökét hű költője: Juhász Gyula és jön e két szó: „Nincs búcsúzás"?
[ózsef Attila. Espersit János
Ott, ahol egykor József Attila az gyar táj, magyar ecsettel. József At- egy mindennél otthonosabb ház, zelítjük meg ezeket a kérdéseket,
mutatta be őket egymásnak. Jó- iskolapadban ült, a hely szelleme tilánál: A Téli éjszaka című vers- messze túl? Az ember élete vala- akkor az a következtetés adódik,
zsef Attila ott volt gimnazista, kérdezett. A sok ünneplő diák, ben rejtőző nézőpontváltó hordoz- mit körbejár, megközelít? Múló hogy ma már jó nagy demokrácia
ahol
korábban,
1913-tól tanár és érdeklődő ember közt ható emlékezet? Juhász Gyula és életünk percei a kör vonalán, ha- és szabadság van, amelyben az
1917-ig betegsége miatt sűrű egyTe több nyitott kérdés is össze- József Attila is írt létértelmező, is- ladványán? Mi az, hogy nincs bú- ember tetszése szerint választhatja meg őseit, elődeit, etnikai
hiányzással, Juhász Gyula Ma- gyűlt. A katedrán, ahol jóval ko- tenkereső verseket. A Szabolcsi csúzás?
kón a gimnázium katedráján rábban Juhász Gyula állt, husza- Miklós által 1972-ben kiadott köAz Élet című folyóirat 1911. jú- hovatartozását és minden ilyen
állt. A nemzetközi és országos dik századi költők szellemét idéz- tetből József Attila Négykézláb lius 23-i számában közölt Nincs kötődését. Kovács Attila úr példáJózsef Attila-emlékév keretében tem. Kinéztem az ablakon a tava- másztam... kezdetű, 1937-benke- búcsúzás című versben adott vá- ul egy aranyos majmot és a jám- még április 11-én - a makói szi fénybe. A gimnázium elé át- letkezett verséből az első négy sort laszt a költő. Az első versszak így bor vogulokat választotta, remélózsef Attila Gimnáziumban A helyezett régi József Attila-szobor idéztem. „Négykézláb másztam. szól: „Nem búcsúzom, mert nin- lem, jól ellesznek. Persze tévedköltői rejtelmek értelmezése határozott anyagszerűséget su- Álló Istenem / lenézett rám és nem csen búcsúzás./ Életfolyóim mind hetünk is és akkor újra meg újra a
címmel rendhagyó irodalom- gárzott. Vállára szállt egy galamb. emelt föl engem. / Ez a szabadság tengerre szállnak / S az örök égbe választás nehézségeivel kell megórát tartottam. Az irodalomtör- A régi képzetek őszülő emléke, adta értenem, / hogy lesz még erő tér minden múlás / S végtelen küzdenünk, de hát elég széles a
ténetben a makói gimnázium- lózsef Attila verseinek kódja a lábraállni bennem."
minden partja a halálnak./ Nem skála és akár a kacsacsőrű emlőhoz kötődő lírikusok közül Ju- költői képekben és az olvasóban
búcsúzom,
mert nincsen búcsú- sig is eljuthatunk.
Van egy pont, ahol a modern
hász Gyula és József Attila köl- rejlik. Előadásomban a jelentés- ember megtorpan a lét végső kér- zás / És mindenhol csak multam
Az evolúció elmélete, a martői világképében, gondolkodás- bővítő metafora szerepéről is dései előtt. Van egy időpont, ahol a tája várhat." A harmadik, befejező xizmus-leninizmushoz és más
módjában kerestem a kapcsola- szóltam. Valahol mindig ég a me- rugóra járó mechanikus óraszer- strófa következtetése ez: „A régi anarchista tanokhoz hasonlóan,
tokat. A két költőnél a munka ző. Az égett tarló maradék kalá- kezet megáll. Az elektromos óra is én talál rám szomorúan / És kér- nem egy megalapozott tudomávilága iránti szolidaritást képvi- szán még himbálózik egy madár. megszűnik járni, ha áramforrása dezi: hol voltál, jó fiú? / S én fele- nyos tan, megalkotásának hoselő versbeszédben és a létértel- Csőrében egy cédulán ez áll: lemerül. Vannak és lesznek még lem: a multakon búsultam / S be- mályos céljait és körülményeit
mező versalkotásban is megta- „Nincs búcsúzás." Ezután József újabb technológiák, mátrixfilozó- láttam, hogy minden távozás hiú / ezúttal nem is célszerű részletezlálhatók a közös karaktervoná- Attila Eszmélet című versciklu- fiák. Van terv a világ felett? Létezik S nincsen bolyongás, csupán kör- ni. Az evolúció tételei szerint, arsok.
sának egyik vázlatából idéztem e a véletlen, a bizonytalanság, az is- be-körbe / S megtérünk minden ról van szó, hogy a magasabb
Makó főterén nemrég megszó- fontos mondatot: „Annyit feled- meretelméleti határoltság és a vándorok, örökre!" Szeged nagy rendű élőlények az alacsonyabb
lított valaki. így mondta, neki ni nem tudsz, hogy ember ne ma- tényleges értelmi korlát is. A köl- költőfia szerint ősi búját elhagyja rendűekből fejlődtek ki. Egy
örökre megmarad az idei tavasz- radj." Majd Juhász Gyula versét tői műalkotás egy járatlan útvá- a lélek: hazatalál. Juhász Gyula ügyes majomcsapat például adból valami. Közölte, a makói kérdező hangsúllyal vontam új lasztást jelent, alkotójától képze- verse az örök visszatérésre utal. dig-addig civilizálódott és kultulőerőt és megnevezési szóművé- Eszerint van egy pont, ahol már rálódott, míg teljes egészében
gimnáziumban, költészet nap- párbeszédbe: „Nincs búcsúzás"?
ján, az előadásomat ó is hallgat(ózsef Attilánál: Csend. Erőé- szetet igényel. Az érző, gondolko- nincs búcsúzás? A nyitott mű emberré nem lett. Más majmok
ta. Elmondta, a Mátrix című film nek. Vontatott némaság, „(...) egy dó, az örömre és szenvedésre nyi- nagy kérdező. Üzen a mai világ- viszont ellazsálták az időt és elmulasztották gyarapítani az emvilága foglalkoztatta, a megértés tehervonat a síkságra ér." Az em- tott, folyton születő és elmúlásba nak.
beriséget. Az élőlények környeBOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON,
taván félvakon lebegett. Tavasz ber a nagy ismeretlenbe tér? Mi az merülő embert létrehozó, életünzethez való alkalmazkodása is
FÖLDEÁK
óta viszont az általam idézett ember? Több darabból álló talált ket biztosító „áramforrásunk" miszédületes, ha nedves az időjárás, uszonyokat növesztenek és
vízi életre térnek át, aszály idején
viszont könnyedén visszaváltozAz otthoni terror ügye című íráshoz sze- nak. Az evolúció elméletének
retnék hozzászólni. Egyetértek a polgár- minden megállapítása a megvámester-feleségekkel, akik elítélik a csalá- laszolatlan kérdések tömegét veAz ősz folyamán a mezei pocok felszaporodá- rolni. A tárolt csomagolóeszköz-hulladék don belüli terror és agresszivitás minden ti fel. Vegyük például azt a probsa volt megfigyelhető. Lucernába, repcébe, mennyiségéről és fajtájáról a vásárláskor formáját, mert ez szerintem a terrornak lémát, hogy az emberi faj maga is
ruderális területekre megkezdődött a betele- kiállított számla alapján folyamatos nyil- és az agresszivitásnak egy rendkívül cini- igen változatos, vajon az ős emkus és alattomos formája.
berszabású majmok is ennek
>
pedése, de várható az őszi kalászosokba is. vántartást kell vezetni.
Az elkövetők rendszerint gerinctelen, megfelelően tagolódtak, vagy a
(Lakossági felhasználásra kerülő 1 liternél,
Mivc) e rágcsáló nem alszik téli álmot, így
egész télen (akár a hótakaró alatt is) folyama- illetve 1 kilónál nem nagyobb mennyiségű gátlástalan, egoista és alapjában véve na- differenciálódás csak a nagy áttosan károsít. Amennyiben 100 négyzetmé- növényvédő szer csomagolására használt ki- gyon gyáva személyek. Mivel viselkedé- alakulás után történt meg? Medteren 2-3 db lakott járatot találunk már indo- ürített, tisztított csomagolóeszköz-hulladé- sük nem függ a társadalmi törvényektől, dig kell még arra várni, hogy egy
az iskolai végzettségtől, és „színváltozta- majom
kolt a védekezés. Aki nem védekezik ellene kok települési hulladékként kezelhetők.)
ismét
megszólaljon
igen magas gazdasági károkkal kell hogy száAz agrár-környezetgazdálkodási támogatá- tó" képességük túltesz valamennyi kamé- „hoppá én is ember vagyok és pomoljon az idei, és az elkövetkező évben is. A sok igénybevételére irányuló pályázatok in- leonon, rendkívül nehéz észrevenni jelen- litológus akarok lenni". A körhörcsög felszaporodása is megkezdődött. A tegrált növényvédelmi részének ellenőrzése létüket. Az pedig, aki a nála gyengébbeket nyezethez való korlátlan alkalpopuláció figyelése ennél a kártevőnél is na- során egyik kiemelt szempont a kiürült nö- bántalmazza, megalázza, aki a saját csa- mazkodás is kétségesnek tűnik,
gyon fontos, mert felszaporodása esetén sú- vényvédő szeres göngyölegek tárolásának, ládját is terrorizálja, az nem ember! Leg- mivel az élőlények életkora leglyos károkat okozhat a vetésekben.
kezelésének módja. A fentiekre való tekintet- feljebb „homocs" (emberocsú). Az ilyen feljebb száz év körül alakulhat,
Felhívjuk a növényvédő szert felhaszná- tel a Móraagro Kft., Mórahalom V. kerület személy bármilyen gonoszságra képes, a ennyi idő alatt azonban a legkilók figyelmét, hogy a 103/2003. (IX. 11.) 85. szám alatt, november 30-áig meghosz- szándékos gonosztevők pedig soha nem sebb jele sincs az uszonyok növeFVM rendelet értelmében az 1 kilót, illetve szabbítja az 1 liternél nagyobb mennyiségű változnak meg! Ezért nemcsak a csalá- kedésének, még ha állandóan
1 litert meghaladó növényvédőszer-meny - növényvédő szert tartalmazó kiürült és tisz- dokra, hanem az egész társadalomra ál- nyakig is ér a víz, a halak sem
nyiséget tartalmazó tisztított csomagoló- tított műanyag növényvédő szeres csomago- landóan, veszélyt jelentenek, tehát mindig röpködnek, amikor kiszárad a
eszköz-hulladékot, a biztonságtechnikai és lóeszközök begyűjtését, melyről a felhaszná- és mindenütt számolni kell velük!
tenger. A végeredmény sokkal
környezetvédelmi előírásoknak eleget téve, ló átvételi elismervényt kap.
ASZTALOS FERENC
prózaibb, minden esetben a
illetéktelenektől elzárva kell gyűjteni, és
OLAJIPARI NYUGDÍJAS,
Csongrád Megyei Növény- és Talajvédelmi
pusztulás.
ott legfeljebb 1 évig szabad ideiglenesen táSZEGED
Szolgálat, Hódmezővásárhely
A földi élővilág kialakulásának

Védekezni kell a mezei pockok
és a hörcsögök ellen

Emberocsú

a valóságos folyamatát a következők szerint írhatjuk le. A Nap
által megszült Földgolyó minden
részecskéje - atom, molekula,
molekulacsoport, stb - részben
még a Nap testében, részben pedig a születés során végbement
mérhetetlen anyag- és energiaátalakulások hatására spontán
módon kialakult működési programmal rendelkezik és óriási
energiát tárol. A részecskék a földi feltételek változásától függően
és a konkrét körülményeknek
megfelelően
aktivizálódnak,
folytatják, vagy beszüntetik működésüket, amelynek eredménye
a földi természet - benne az élővilág - hihetetlen változatossága
és egyedisége. A dolog sajátosságából következik, hogy a földi világ alapvetően és döntően strukturális jellegű, vagyis a természet
egyedei - ideértve a rugalmasságot és az alkalmazkodóképességet is - az eredeti program szerint determináltak, minőségük
és lényegük nem módosul. A változások, amit gyakran fejlődésnek nevezünk, nem más, mint a
struktúrák pusztulása és új formációk létrejötte. Természetesen az elmondottak az emberre
is vonatkoznak, amelynek térben és időben eltérő, különböző
feltételek között történő létrejötte a más-más „ember"-programok alapján következett be. Teljesen kizárt dolog, hogy egy „majom"-program az ember kialakulását eredményezze. Az összehasonlításról csak annyit, hogy alkotórészeit tekintve, a patkány is
nagyon hasonlít az emberhez, de
a struktúra és a program egészen
más.
Az elmúl évben Zalaegerszegen tartottak finnugor találkozót. A finnek azt üzenték, hogy
nagyon aranyosak vagyunk és
igazán szeretnek bennünket, de
ők nem jönnek el, mert nincsenek velünk rokonságban. Persze,
ők már tudják, hogy a magyarok
ősei is a sumérek, illetve egészen
pontosan az eurázsiai és részben
az afrikai kultúra alapjait létrehozó keleti népek, akik már legalább tízezer évvel ezelőtt szervezett és kiegyensúlyozott társadalmakban éltek és mintegy
négyezer éve a Kárpát-medencében is megjelentek. A magyar
nyelv és beszéd alapja a sumér
nyelv, amit mind a mai napig
nem sikerült kiirtani, bár a próbálkozások igen intenzívek voltak és most is azok. Ha azt mondom, hogy marha, vagy csillag,
akkor a jelentős sumér szókincsünkből merítek. Lehet ezzel
gorombáskodni, amint Kovács
Attila is teszi, lehet azt mondani,
hogy a Föld lekváros palacsinta
alakú, szeretni kell a vogul és
osztják komákat, de a tisztesség
útjáról soha nem szabad letérni,
mert az emberi gondolkodás
amúgy is erősen korlátozott volta miatt hamar elborít bennünket a hamisság.
SISÁK ISTVÁN, SZEGED
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MEGKERDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT

CSOROG A TELEFON

Korán jött-e az első hó ?

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-111 l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzcneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.
FENYOFAALLITAS

Kónya Gábor szegedi önkormányzati képviselő jelezte, hogy
„Az áll a város fenyőfája" című
cikkben felsorolt „fenyőlista" teljességéhez hozzátartozik, hogy
Katona Gyula képviselő Újszegeden, a Csikós-iskola előtt, míg ő
a gedói iskolánál állíttat fel fenyőt a képviselői alapjából.

ge is példaértékű. Még a babakocsi felügyeletét is vállalták, és a
keresett könyv kikölcsönzéséhez
is udvarias segítségnyújtással járultak hozzá.
PANELPROGRAM

A 70/284-1337-ról a telefonáló úgy
véli, hogy túl nagy költségekkel riogatják a panellakókat, amikor a felújítási program szóba kerül.

VÉRADÓK
LAZAR SANDORNE

BALOGH ISTVANNE

KISS JULIANNA

NAGY ÁGNES

nyugdíjas:
- Szerintem nem jött korán,
mert általában november közepén szokott leesni az első hó.
Minden évszaknak megvannak a
maga szépségei, így a télnek is.
Szeretem, mert ilyenkor elpusztulnak a bacilusok. Emlékszem
még, mikor elemi iskolás voltam, dolgozatot kellett írnunk az
első havazásról.

körzeti nővér:
- A korábbi években januárban
és februárban esett a hó, ezért
ez a novemberi havazás túl korán érkezett. Kerékpárral járom
a körzetemet, hogy felkeressem
a betegeimet, nekem gondot
okoz a hóesés. Mivel csúszósak,
havasak az utak, jóval lassabban tudom felkeresni a pácienseimet.

nyugdíjas:
- Éppen időben jött az első hó. A
néphagyomány is azt mondja,
hogy Erzsébet-napon esik először
a hó. A télben azt szeretem, hogy
gyönyörű fehér minden. A faágakon áll a zúzmara, az ablakokat
pedig jégvirágok díszítik. Az
örömbe üröm is vegyül, mivel a
jeges utakon csak óvatosan,
csúszkálva lehet közlekedni.

könyvelő:
- Úgy gondolom, hogy idejében
havazik. Novembernek lassan
vége, mindjárt itt a Mikulás,
hát mikor essen a hó, ha nem
most. Már a vásárhelyi főteret
is feldíszítették, havasan pedig
még szebb lesz. Balázs fiam
most lesz kilenc hónapos. A kicsi először lát havat, egyelőre
nagyon élvezi.

H0R0SZK0P
Q í ^ KOS: Éles vitába kerülhet valakivel,
I akin még a mérgét is kitölti. Kérdés,
hogy megérdemli-e az illető. Véleményét
őszintén, fenntartások nélkül nyilvánítsa ki!
BIKA: Az elmúlt nap (észültségét le
I kell adnia! Ha teheti, vegyen ki pár
nap szabadságot, pihenjen, gondolkodjon
el! Ráfér a Bikára egy kis láblógatás.

*

fí^

IKREK: Méltán büszke rugalmas
I hozzáállására. Minden helyzethez képes alkalmazkodni, meglátni benne a pozitívumot Használja fel eme különleges képességeit!
^ ¿ J RÁK: Az egészségének, közér^ ^ I z e t é n e k kell előtérbe kerülnie. Vigyázzon magára, az étkezéssel legyen mértékletes! Mozogjon a lehető legtöbbet!
Q j OROSZLÁN: Igyekezzen
minél
* * í t ö b b kreatív ötletet kihozni kollégáiból! Üljenek össze, és beszélgessenek!
A problémákat oldják meg együtt, összedolgozva!
SZŰZ: Erőtől duzzadva veti bele
Imagát munkájába. Sokat elvégezhet a mai napon, ha nem zavarják meg
rendszeresen.
MÉRLEG: Ha valakit nagyon szeret,
w W Í később ugyanígy képes gyűlölni is.
Kockáztatnia kell a szerelem terén is! Ha nem
játszik, nem veszít semmit, de nem is nyerhet.
V

SKORPIÓ: Ma szinte minden emberi ismeretén múlhat. Egy-két pszichológiai
fogást bevethet, és ön viszi el a pálmát. Sokan
J f c , NYILAS: Kellemes és kellemetlen
í - ^ í I meglepetésekben is bővelkedhet a
nap. Elvárások nélkül álljon a történésekhez!
Az emberekkel legyen kedves, udvarias!
£
BAK: Hívja fel barátját, akit már réU B U g e n látott! Keresse az illetőt, nehogy
megszakadjon a kapcsolat! Munkájában ne
vesszen el a részletekben, de maradjon precíz!
^Tft VÍZÖNTŐ: Az élet apró csalódásot H 1 kat hoz a Vízöntő számára. Azért ne
keseredjen el, ne menjen el a kedve! Továbbra is legyen nyitott, barátságos, bízzon
az emberekben!
2 i HALAK: írjon levelet, hívja fel IsI merőseit! A kommunikációnak kedvez ugyanis a bolygóállás! Párkapcsolata
viszont komoly válságába juthat.

TISZTELT OLVASOINK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket
esetenként rövidítve, szerkesztett formában
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkesztőség véleményével. A jövőben leveleiket csak teljes névvel, lakcímmelAelefonszámmal fogadjuk. A lapban
ezentúl azon levelek, e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek írói nem kérik anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk
meg és nem adunk vissza.

POSTABONTAS

70/3631928-ról sándorfalvi olvasónk arról adott hírt, hogy
Sándorfalván - bál keretében
rendezett - bensőséges ünnepségen köszöntötték a „kerek" évfordulós véradókat, amelyet az
érintettek örömmel fogadtak.
EGYETEMI KÖNYVTÁR

Ludányi Mária mindszenti olvasónk elismeréssel szólt a szegedi
egyetemi könyvtárról, amelynek
nemcsak korszerűsége, de az ott
dolgozók rendkívüli figyelmessé-

SZABADKAI ÚT

Többen reklamálták már, hogy a
Szabadkai úton a kerékpárutat
az építők járhatatlanná tették. A
kerékpáros közlekedés a nagy
forgalmú főúton történik a nyár
óta. Kényszerűségből olvasónk is
a főúton kerékpározik és csak a
szerencsében bízik minden nap.
Szeretnék, ha minél előbb viszszaállítanák az eredeti helyzetet,
mivel az építkezés már befejeződött, jelezte üzenetében Bényi lenöné Szegedről.

Szeged - Bálint Sándor hagyatéka
Polgármester úr!
Boldog emlékű Bálint Sándor a nevezetes büntetőpere után így szólt: „ Aki engöm ezzel az ellenem
kitalált váddal a szégyönpadra ültetött, az n e m tudja, mit cseleködött..."
Úgy vélem, ön sem tudja, mit „cseleködött" mikor e lap november 4-i számában azt a - ismét Sándor bácsi szavaival élve - „döbbenetös" kijelentést
tette, hogy: „ A néprajztudós halála után huszonöt
évig sem a hagyaték, sem pedig a szülőház gondozása nem volt senkinek sem fontos."
E mondat első felével egy tiszta szívű ember lelkén ütött újabb sebet. Azon a lelken, mely évtizedek óta ápolja, gondozza tudós barátja, mestere hagyatékát, és hordozza a lángot, melyet tőle örökölt.
Kérem önt, ha e helyt nem is, de egy magánlevélben legalább kövesse meg ifj. Lele Józsefet, sokunk
szeretett Jóska bácsiját. Nyugtassa meg, hogy nem
hiába vesztette szeme világát a temérdek munka
rendezése közben, hogy volt értelme kinevelni gondos utódát, hogy fontos mindaz amit átad nekünk
Bálint Sándorból és Magából. Majd felolvassák neki, és ő megbocsát.
Jóska bátyám, Bálint Sándor életéről szóló köny-

vébe a következő ajánlást írta nekem 1996-ban:
„...szeretettel ajánlom könyvemet, azzal, hogy Sanyi bácsi életútja, emberközelsége, szeretete, hite,
vallásossága mindig meghatározó legyen az életében." Erőm szerint követem e tanácsot, türelmesen
törekszem, hogy bár cseppenként, de összegyűljék
egy kortynyi bennem az emberségből és szétoszthassam azt.
A mondat második felét illetően ön nem kevesebbet állít: egyszerű polgárként több lehetőségem,
lehetőségünk volt a szülőház sorsáról gondoskodni, mint önnek, az évtizedes parlamenti képviselőnek, megyei pártelnöknek, aktív polgármesternek.
Ha ezt csakugyan így gondolja, kérem, mondjon le
mandátumairól, vesse magát a civil élet korlátlan
lehetőségei közé, valósítsa meg remek elképzeléseit, városunk örök dicsőségére.
ígérem önnek, - emlékszik, ön is ígért valamit a
Pálfy utca 72. számú ház kapujában - ha valamely
városlakó, e sorokat olvasva felháborodik, és az ön
védelmében szót emelve arra kér, hogy kérjek bocsánatot, megteszem.
SZILÁGYI ÁRPÁD LEVENTE,
BÁLINT SÁNDOR HÜ TISZTELŐJE, SZEGED

Bátorság kérdése és a garanciavállalás
Olyan törvényjavaslatot - garanciatörvényt - nyújtott be a Fidesz-MPSZ az országgyűlésnek,
amely az általa legfontosabbnak
látszó, megoldandó problémák
közé belefoglalta a szocialistákét
is. Pártkülönbség nélkül mindnyájunkat érintenek ezek a kérdések. (13. havi nyugdíj, panelfelújítási program, csak az infláció
mértékével emelkedhet a gáz-, a
villany- és a gyógyszer ára stb.)
Az embereknek elegük van az
ígérgetésekből - vélte a Fidesz - ,
adjunk nekik garanciát arra,
hogy a törvénytervezet nemcsak
szép szavak gyűjteménye, hanem komoly szándék van arra,
hogy meg is valósuljon.

Mivel mindez az ország érdeke,
azt hinné az ember, hogy kormányzatunk partner lesz ebben a
kérdésben. De kibújt a szög a
zsákból! Eszükben sincs garanciát vállalni! Megmarádnak az
ígérgetés szintjén. Gyurcsány a
lakossági fórumon „disznóságnak" nevezte, Lendvai Ildikó pedig úgy nyilatkozott, hogy „törjön le a kezem, ha megszavazom"! Hát így vagyunk! Nem
volt bátorságuk megszavazni!
Ehhez jön még a csúsztatás is,
amit miniszterelnökikik a családi adókedvezménnyel kapcsolatban mondott: az a gazdagoknak
kedvez. A családi adókedvezmény a munkát jutalmazza. A

kettős terhet vállalók, a dolgozók
és gyermeket nevelők részesülnek benne. Egy pedagógus, egy
gépkocsivezető, egy ápolónő nem
gazdag. A családok 85%-a igénybe vette, amíg be nem olvasztották a családi pótlékba, amit mindenki kap, a gazdagok is. És ez
igazságos? A jelenlegi adózási
szisztéma nem veszi figyelembe
az eltartott családtagok számát,
pedig a családnak nincs alternatívája, enélkül nincs működőképes társadalom!
LADÁNYI GABRIELLA
TISZTELETBELI ELNÖK, A KDNP
SZEGEDI SZERVEZETÉNEK
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
TAGOZATA NEVÉBEN

Fiatal baloldal - hogy is van ez ?
Az m l Nap-Kelte műsorának vendége volt november 10-én Komássy Ákos, az MSZP-s kötődésű Fiatal Baloldal új elnöke, valamint Mészáros Szabolcs,
a FIB kampányarca.
Mészáros, aki a Való Világ első szériájának a
győztese, sokra vitte. Az öncélú villabeli magamutogatástól, a dotált „baloldali" politizálásig.
A két fiatalember a televíziós beszélgetés alatt, a
politikusokról nem éppen szokatlan módon, enyhén szólva úgy füllentett, hogy még az éppen dolgozó, tanuló, vagy sorosan munkanélküli barátaimmal, mikor az esti találkozásunkkor a téma szóba
került, nem váltotta ki jókedvünket.
Miért is?
1. A kampányfiúk kemény szembenézősen
mondták-panaszolták, hogy a kormánypártok
kezében nincs médiahatalom. Nos, ez a való világ, mai politikai beetetése. Szerintünk a magát
baloldalinak minősítő MSZP és általa a Fiatal
Baloldal legalább kétharmad részben befolyásolja a médiát. Ki nem látja, hogy minden kormányon lévő pártnak az a célja, hogy a média minél
nagyobb részben támogassa, s ez alól az MSZP
sem kivétel.
2. A két fiatal baloldali „meggyőző lelkesedéssel"

beszélt a szociális igazságosság és az egyenlőség
fontosságáról. Ebből szerintünk az tűnik ki, hogy a
FIB az MSZP-vel karöltve segíteni akar a munkanélkülieken, a minimálbérből élőkön, na és természetesen a kisnyugdíjasokon a kisvállalkozókon, a
hajléktalanokon. Komássy és Mészáros éppen csak
azt feledtette, hogy önmagát első számúnak minősítő rendszerváltó párt az MSZP elsőrangúan hozzájárult az ifjúkori munkanélküliség, a létbizonytalanság, és a kiszolgáltatottság újbóli felbukkanásához. Szegeden és Csongrád megyében munkahelyre bekerülni majd, hogy lehetetlen, ha bent vagy
onnan „kirepülni" már bármikor megtörténhet.
3. Legvégül a baloldali értékrendek mivoltát tisztázzuk. Ki a baloldali? Szerintünk az az ember vagy
párt, aki a munkásságot, az alkalmazottakat, a szegénységben élőket a rendszerváltás veszteseit védi
és támogatja.
Ez pedig Magyarországon a marxista Munkáspárt.
A Fiatal Baloldal, olyan messze van a valódi baloldaliságtól, mint a mi pénzünk a két kampány-fiatalember havi apanázsától.
Baloldali Front-Kommunista
Ifjúsági Szövetség
Szeged városi szervezete

Mára
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Következő
kérdésünk:
Vásárol-e
adventi
koszorút?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!
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Vagy szavazhat az interneten is: www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
MONOSTORI GELLÉRT
November 18., 11 óra 45 perc, 3850 g. Sz.:
Monostori Szilvia és Monostori Tibor (Ollós).
SZLAMA MARTIN PATRIK
November 21., 20 óra 45 perc, 3820 g. Sz.:
Szűcs Katalin és Szlama Mihály (Baja).
SÁRSZEGI RICHÁRD
November 22., 1 óra 45 perc, 3310 g. Sz.:
Péli Andrea és Sárszegi Attila (Szeged).
JENEI SOMA
November 22., 10 óra 35 perc, 3520 g. Sz.:
Ábrahám Viktória és Jenei Kornél (Szeged).
TAKÁCS DÁNIEL
November 21., 11 óra 37 perc, 3790 g. Sz.:
Kovács Irén és Takács Ferenc (Szeged).

CSANYI KAMILLO
CSABA
November 22., 6 óra 8 perc, 3050 g. Sz.:
Jójárt Edit és Csányi Csaba (Sándorfalva).
VASÁRHELY
ÁCS KRISTÓF
ÉNOK
November 21., 10 óra 55 perc, 3200 g. Sz.:
Szabó Márta és Ács Tibor (Mindszent).
MAKÓ
FANCSALI PÉTER
November 22., 4 óra 15 perc, 3500 g. Sz.:
Szűcs Adrienn és Fancsali Zoltán (Kiszombor).

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.)
veszi fel, sebészeti (nem baleseti!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház
tart, valamint a sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57.) mindennap
0 - 2 4 óráig fogadja a sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A balesetet szenvedett
gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti
osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30

óráig szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth
Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI
ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

s.o. s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.

•

M

U

S

O

R

«

SZERDA, 2005. NOVEMBER 23.

N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ
BSSH

PROGRAM

PONT
E-mail címünk: ajanloc delmagyar.hu

SZÍNHÁZ
SZEGED
KÓVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Hupikék Péter. Mókusbérlet.
ALSÓVÁROSI KULTURHÁZ
(Rákóczi u. l.|
14 óra: Csákiván Csalavér gyermekelóadás a MiaManó
Színház clöadásáhan.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
1.5.30, 17.45 és 20 óra:
Ütközések. Szines amerikai film.
BALAZS BELA TEREM
16.15 és 20.45 óra: Kívül
tágasabb. Színes német-amerikai
film;
18.30 óra: Maszájok. Színes
francia film.
CSÖKE IÓZSEF TEREM
16 és 20.30 óra: Kulcsár &
haverok - IS évvel a
rendszerváltás után. Magyar
dokumentum-vígjáték;
18.15 óra: Ég veled! Színes
magyar film.
GRAND CAFÉ
17 óra: Boldog születésnapot;
19 óra: Kész cirkusz;
21 óra: Kiskakukk.
l'LAZA C1NEMA CITY
TWist Olivér: 14.30, 17, 19.30
óra.
Elizabethtown: 17.15, 19.45 óra.
Corpse Bride: 14.45, 16.45, 18.30
óra.
Fej vagy írás?: 15.45, 19.45 óra.
Doom: 13.15, 15.15, 17.15, 20
óra.
Grimm: 15.45, 18, 20.15 óra.
Kutyátlanok kíméljenek: 13.45,
17.45 óra.
Zorro legendája: 15, 17.30, 20
óra.
Egy cipóben: 16 óra.
FlightplatVLégcsavar (Mindennap
bonusz Mini mozi: A
Madagaszkár pingvinek:
Karácsonyi küldetés): 13.45,
18.30, 20.30 óra
Wallace & Gromit és az
Elvetemült veteménylény: 13.45
óra.
Egy szoknya, egy nadrág: 14.15,
16.15, 18.15, 20.15 óra.
A 40 éves szűz: 15, 20.15 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Vad galamb. Színes, m.
h. amerikai animációs film;
20 óra: Fekete víz. Színes
amerikai film.
G

Ő

KÜZLLLX

SZEGED
Az ifiúsági házban (Felsó Tisza
part 2.) 10 órától:
számítógépes klub nyugdíjasok
részére (baladó csoport);
12 órától: ingyenes számítógéphasználat internetezési
lehetőséggel;
15 órától: Boccia Klub.
Klubvezető: Kissné Németh
Gyöngyi.
A József Attila Általános Iskola
és Szakiskolában (Gyík u. 3.)
14.30 órakor:
Gyermekkarácsony Sportgála helyi elődöntő. Általános iskolák
csoportjainak jelentkezését várják.
A Nemzetiségek Házában
(Osztróvszky u. 6.) 14.30 órakor:
görög nyelvi óra;
16.30 órakor: örmény nyelvi óra ;
A közéleti kávéház rendezvénye
a TIT-klubban (Kárász u. 11.)
1.6 órakor:
Űrtörténelem: Rakétatechnika,
űrhajózás. Vendég: dr. Horváth
András, a TIT Budapesti
Planetárium igazgatója.
A Somogyi-könyvtárban
17 órakor:
találkozó Scháffer Erzsébettel, a
Nök lapja munkatársával.
Az SZTE BTK nagytermében
17 órakor:
A l'Harmattan Könyvkiadó
társadalomtudományi
programjának bemutatása
Frankofón
társadalomtudományok
Magyarországon címmel. Vendég:
Denis Pryen, a I'Hapmattan Kiadó
igazgatója, Gyenes Ádám, a
magyarországi l'Harmattan Kiadó
igazgatója, Lammel Annamária, a
Kognitív Tlidományok sorozat
szerkesztője.
A Bartók Béla Művelődési
Házban (Vörösmarty u. 3.) 18
órakor:
Örökkévalóság. Bornemisza
Gergely előadása.
A Nemzetiségek Házában
(Osztróvszky u. 6.) 18 órakor:
görög táncház kezdőknek és
haladóknak Szeltner László (Iliosz
együttes) vezetésével.

HÉVRE SZÓLÓ MESEKÖNYV
MIKULÁSRA,
KARÁCSONYRA!
Minden példány
egyedi, az eLsti
oldalon
lidtDxUiszövrggeL
a gyermek
színes hejH't el
A fóhás
neve megegyezik
a
gyermek
ueeéi-et .
\legleklHlliero
es megrentlelheld:
^
AudlI&Audln
K/t
/CU,
Szeged, Mikszáth K. M. Is. I *
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HO) 912 9191
120) 320-3*37 '
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9 órától 16 óráig várja látogatóit.
ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 17
órakor:
Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza);
17 órakor: sakk-klub.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A Petőfi Művelődési Központban
15 órakor:
XX. jubileumi Amatőr Művészeti
Fesztivál elődöntői;
17 órakor: Az álesztétikumot
korlátozó és feloldó jelenségkörök
(népművészet, ipari esztétikum,
pop art).
KONCERT

SZEGED
Az SZTE Zeneművészeti
Főiskolai Kara Ericsay Termében
(Tisza L. krt. 79.) 12.00 órakor:
Vántus István kortárszenei napok
- Az SZTE Vántus István
Gyakorló Zeneművészeti
Szakközépiskola kortárszenei
hangversenye;
19.30 órakor: A
Componensemble hangversenye.
Művészeti vezető: Serei Zsolt.
A Somogyi-könyvtárban 17
órakor:
Vántus István kortárszenei napok
- Zenei Album Farkas Ferenc
születésének 100. évfordulója
tiszteletire. Körösi Györgyi
gordonka, Császár Zsuzsanna
zongora, Széli Bernadett ének,
Bozóki Ándrea gitár, S. Dobos
Márta hegedű, Császár
Zsuzsanna zongora, Tajnás Péter,
Horváth Gyula, Erőss Ádám,
Lesták Márton klarinét.
A Szeged étteremben 18 órától:
a zongorán Jovan játszik.
KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Belvárosi Kamara Galériában
(Belvárosi mozi II. emelet, Vaszy
Viktor tér 3.) megnyílt:
Henn László festőművész Rítus
cimű kiállítása. A tárlat
megtekinthető: november 27-éig.
A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.)
megnyílt:
Dusha Béla fotóművész kiállítása.
A tárlat megtekinthető: december
3-áig, vasárnap és hétfő
kivételével 10 órától 18 óráig.
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér
1-3.) földszinti kiállítótermében
megnyílt a hónap könyve:
A szépség története. Szerkesztette:
Umberto Eco.
Asztalfoglalás:

(62) 422-151

Konferencia
és verseny
A H A N G S Á G I FERENC
VENDÉGLÁTÓIPARI
ÉS I D E G E N F O R G A L M I S Z A K I S K O L A

m f

uwu'.auditandaudlo.hu ÉS
E-moll: mesetmditandnndio.hu

ÓRIÁSI

333-333

Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.)
9 órától 16 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
Sgt.)

Gory

.,

Ára: 1.680 Ft

SZENTES
15.30 óra: luck és Rose balladája.
Színes amerikai film,17.30 óra: Charlie és a csokigyár.
Színes, m. b. amerikai-angol
családi vígjáték;
20 óra: Még mindig lakótársat
keresünk. Színes francia-angol
romantikus vígjáték.

>

Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.
AHOL A TÁLALÁSBAN FENSÉGES RAAD.4S VASU
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KEDVEZMÉNY!

rjjgGÖNYVÁSAR

Várja

Klára
FÜGGÖNYÖK és Béla
I. otrtolyü iwowt ét magyar

A város legnagyobb választékával
mér 10 év* a félagyhátiaktól.

®

Szeged, Ifjúsági H á z H s a m * í j j
november 2 4 - 2 5 .
I
9-17 óráig.
M
Az olégodott vovö visszatér!" f i
Ön )árt már nálunk?
A.y.|

SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSÉBEN

Konferencia időpontja: 2005. november 24-25., 10.00 óra
Témája:
„Közismeret és szakma: kulcs az idegen nyelv
- új eszközök és módszerek a középfokú
oktatásban"
Verseny időpontja: 2005. november 25., 10.00 óra
Pincér, szakács, cukrász szakmákban és angol, német szakmai
nyelvből versenyeznek szakiskolás diákok.
Helyszín: Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakiskola és Szakközépiskola

Szeged, Kenyérgyári út 8.
Minden érdeklődő szülőt, diákot és szakembert szeretettel várunk
a verseny napján 11.00 árától 15.00 óráig.

DÉLMAGYARORSZÁGICégregiSZter

Információ:

62/567-842

Mindenki haszonnal forgatja!

5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.00
Max, a zsaru. Portugál bűnügyi tévéfilmsorozat, 7. Sodródó hajó
10.00 Híradó 10.05 Napi mozaik.
Benne: 10.30 Napi mozaik extra.
Benne: 11.15 Izomláz 11.28 Mit
főzzünk ma? 11.40 Kosár 12.00
Déli harangszó 12.01 Híradó délben
13.00 Hrvatska krónika. Horvát
nyelvű nemzetiségi magazin 13.30
Ecranul nostru. Román nyelvű nemzetiségi magazin 14.00 Bűvölet
Olasz tévéfilmsorozat, 86. J16)
15.00 Kormányváró 15.25 Uton
Európa-magazin 15.55 fózsef Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Evangélikus templomok 16.20 Református
ifjúsági műsor 16.30 Papírhídon
17.00 12+ Ifjúsági magazin 17.30
Híradó délután 17.38 Körzeti híradók 17.50 A nagy vita Talkshow
[16| 18.25 Esti mese Leo és Fred.
Magyar rajzfilmsorozat. Koncert
(ism.); Zénó. Magyar gyurmafilmsorozat. Zénó kopasz (ism.); Kukori
és Kotkoda. Magyar rajzfilmsorozat. Valami repül (ism.) 18.50 Szomszédok
19.30 Híradó este
19.54 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 A tv ügyvédje
A megoldások show-ja [16]
21.05 Doktor Nagyfőnök
Francia tévéfilmsorozat,
15. [16)
22.00 Szerda este
22.45 Kultúrház
23.00 Kultúrház-extra
23.25 Tfclesport
Sportösszefoglaló
23.40 Híradó
23.45 Provokátor Tényképek
a valóságból 116)
0.15 A botrányfilmek mestere:
Francois Ozon
Ozon-rövidfilmek [18):
Nyári ruha; Kis halál;
X-2000; Ágyjelenetek;
Mondod vagy csinálod?
1.35-1.47 Kárpáti krónika

TV 2
6.00 Propaganda. Kulturális magazin (12) 6.25 (ó reggelt, Magyarország! 6.55 Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Stahl
konyhája 9.00 Szóda. Telefonos játék 10.00 Teleshop 11.25 Salome.
Mexikói filmsorozat, 18. |12| 12.10
Játékidő. Telefonos vetélkedő 13.05
Az ügyvéd, aki szelet vetett és sikert
aratott Amerikai vígjáték [ 12| 15.20
A szerelem ösvényei Mexikói filmsorozat, 227. [ 12] 15.55 Anita, a bűbájos bajkeverő Kolumbiai-amerikai
filmsorozat, 86.112) 16.25 Charlie
- Majom a családban Német családi kalandfilmsorozat, 99. Csak
Charlie vidám 17.25 Hetedik
mennyország Amerikai filmsorozat, 61. Mindenki a maga feje
után... 18.30 Tények Hírműsor
|12|. Skandinávlottó-sorsolás 19.00
jóban-rosszban Magyar filmsorozat, 193. (12)
19.30 Aktív
A TV 2 magazinja (12)
20.10 Megasztár Elődöntő, 2.
A TV 2 tehetségkutató
műsora
22.10 Született feleségek
Mindenkinek van valami
szennyese (12)
23.10 Egy erkölcstelen mese
Amerikai vígjáték 118|
1.35 Helyfoglalás,
avagy a mogyorók
bejövetele
Magyar film 112)
K

L.

U

B

6.00 Ármány és szenvedély. Amerikai filmsorozat, 381. |12] 6.30
Reggeli. Ébresztőshow 8.34 Találkozások - reggel 9.00 Receptklub
(ism.) 9.15 Topshop 10.15 Delelő.
Vidám magazinműsor 11.35 Receptklub 11.45 06 81/603 000
Hívjon! látsszon! Nyerjen! Közben:
12.00 Híradó-Déli kiadás 13.15
Seholsincs csapat Amerikai családi

vígjáték 15.00 Disney-rajzfilmsorozat Csipet csapat 15.30 Gyagyás
család Argentin filmsorozat, 29.
[12]
16.30
Balázs
A
szembesítőshow |12] 17.30 Mónika - A kibeszélőshow |12| 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz
Közszolgálati magazin |12)
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 A kaptár
Angol-amerikai-német
akciófilm [16]
Valami szörnyűség lappang a Kaptárban. egy óriási, föld alatti genetikai kísérleti üzemben, ahol halálos vírus üti fel a fejét. Válaszlépésként a Vörös Királynő - azaz a Kaptárt irányító óriási szuperkomputer
szigorú zárlatot rendel el, nehogy a
vírus kiszabaduljon. Ezzel az intézkedéssel egyúttal az összes bent re-

kedt dolgozót is halálra ítéli. Alice
és Rain feladata, hogy kommandós
társaik élén izolálják a vírust, a team azonban hamarosan érdekes
felfedezést tesz. A dolgozók valójában igazán nem is halottak. Ők
most a kielégíthetetlen étvágyú, ragadozó Nem Holtak, akik a Kaptárban ólálkodnak
22.50 XXI. század - A legendák
velünk élnek [12.]
23.20 Az elnök emberei
Amerikai filmsorozat,
VI. sorozat, 1.
Szemtől szemben (12)
0.15 Találkozások - este
Sztármagazin (12)
0.30 Antenna
Euroatlanti magazin
1.00 Pasadena
Amerikai filmsorozat.
Csontváz a szekrényben
1.50 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) [12]
DUNA
5.30 Gazdakör 5.50 Reggeli muzsika 5.55 Reggel 8.30 Hungarorama
8.35 A világörökség kincsei 8.50
Derrick 9.50 Bűvölet 10.45 Világunk
11.45 Híradó, időjárás 12.00 Déli
harangszó. Vers 12.05 Cazdakör
12.25 Magyarország kincsei 12.30 Isten kezében 13.00 Kívánságkosár
13.50 Hungarorama 14.00 Szükséghelyzet 14.10 Kikötő 14.35 Híres
párok, híres párosok 15.05 A tudomány felfedezése 15.35 Az erdélyi
tudomány napja 15.55 Észhelyzet
16.30 Négyzetméter 17.00 Világunk
18.00 Híradó, sport, időjárás 18.30
Váltó 18.40 Mese
19.00 Bűvölet
20.00 Szeresd ellenségedet!
Olasz tévéfilm
21.40 Híradó, sport, időjárás
22.05 Közbeszéd
22.25 Kikötő
22.55 Fehér éjszakák
0.25 Molto Vivace
0.55 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, sport 1.25
Közbeszéd 1.45 Mese 1.55 Teketória
Magyar játékfilm 3.40 Világunk 4.40
Váltó 4.50 Kikötő 5.20 Nótacsokor

5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.00
Válaszd a tudást! 10.00 Tudásakadémia. Hogyan lehetünk sikeres
vállalkozók? Pénzügyi alapismeretek 11.00 Amitől a berlini fal leomlott... Német történelmi dokumentumfilm-sorozat, M2. [16] 12.00
Déli harangszó 12.01 Válaszd a tudást! Angolka - nyelvtanítás óvodásoknak. Közreműködnek a törökbálinti Rainbow Hills óvodásai
12.30 Válaszd a tudást! Nyelvoktatás
az
EU-ban.
Utazás
Frankofóniába. Francianyelv-lecke
12.55 Vivaldi: Tél 13.10 Héthatár.
A hét hírei határok nélkül a Kárpátmedencében 13.55 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin
14.20 Srpski Ekran Szerb nyelvű
nemzetiségi magazin 14.50 Kárpáti krónika 15.00 Aula Magazinműsor egyetemistákról egyetemistáknak 15.25 Napnyugta 18.00 Repeta 18.30 Kultúrház
19.25 Esti mese Marci.
Belga rajzfilmsorozat.
A kenyérkereső
19.40 Membrán

Alföldi Hírmondó 93,1 MHz
66,29 MHz 6.00 Reggeli krónika 6.45 Reggeli párbeszéd 7.30
Dél-alföldi
krónika
7.45
Lapszemle 8.00 Kapcsolás a
Kossuthra
15.00 18.00-ig
délutáni magazin 18.30-22.30
ig nemzetiségi műsorok
A
aáOtÚM!

(FM 89,9 MHz)
7.00 Reggel délen (információs
magazin, félóránként hírek,
időjárás) 9.00 Délelőtti zene
12.00 Délutáni zene 16.00
Tripper (kirándulóadás) 18.00
Jazzhorizont
(nagyvárosi
filmzenék Corppal|
20.00
Undorgrund (a truebeat.hu
műsora)
21.00
Musique
Grotesque (kísérleti zenék Juhász
Lászlóval) 22.00 Ördögszekér
(sodródás a kultúra, a köz- és
magánélet pusztaságain Kémeri
Attila Rampaival)

4 RÁDIÓ PLUSZ
Telefon: 62/635-635; SMS:
3 0 3 0 30-035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Pluszkulcs - Bende Gábor és Vass
Imre 10.00 [uventus Plusz - Kis

20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.35 Filmidő: Eksön
Magyar dokumentumfilm
21.30 Kultúrház
22.00 Félúton Német film (18)
23.45 Záróra
0.35 József Attila 100
0.35 Válaszd a tudást!
1.40 lúdásakadémia
Hogyan lehetünk sikeres
vállalkozók?
Pénzügyi alapismeretek
2.40 Membrán
3.05 Úton Európa-magazin
3.30 Delta
3.55 Operaritkaságok
4.50 A sivatag szerelmesei
Spanyol-kolumbiai
tévéfilmsorozat, 94. |16)

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
22.00-18.30 Hangos képújság
18.30 Szegedi Kultúra 19.00 Miénk
a város 19.40 Arcok Szegedről Béres Dezsó 20.10 Trend - gazdasági magazin 20.40 Pótkerék
VAMOM TUÏVUIO
SZIGiD

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
(ism.) 7.55 Verseny (ism.) 8.25
Szemeszter (ism.) 8.55 Képújság
15.00 Csacska Angyal, 47. rész
16.00
Pénzhalász
17.00
Egészségmagazin - egészségről,
betegségről 17.30 Pörgés 17.45
Vásárlási Músorablak
18.00
Verseny (ism.) 18.30 Szemeszter
(ism.) 19.00 Szegedi Hírek 19.25
Mese 19.30 Szemközt 19.45
Képmutatók 20.15 Szemközt (ism.)
20.30 Hírháló - az ország hírei
21.00 Kommandóbázis. Amerikai
akciófilm 23.00 Szegedi Hírek (ism.)
23.25 Képújság

<gn>

7.00 Főcím 7.05 Híradó 7.15
Fókusz Neparáczki Lászlóval 7.45
Klippercek 8.05 Híradó 8.15
Fogadóóra Marosvári Attilával (ism.)
8.45 Kisfilm 9.00 Képújság 18.00
Főcím 18.05 Híradó 18.15 Makó
KC-Tiszaföldvár, férfi kézilabda, 1.
félidő 18.50 Kisfilm 19.05 Híradó
19.15 Makó KC-Tiszaföldvár, férfi
kézilabda, 2. félidő 19.50 Kisfilm
20.00 Képújság 20.30 Hírháló
21.00 Kommandóbázis. Amerikai
akciófilm
•

t v

VirtÁÍHlYIVAKNIÍiEVO'rt

16.00 Termcszetf igyelő - ismeretterjesztő film 17.00 Gyerekeknek:
mesefilm-összeállítás 17.30 Híradó
17.45 Nap kérdése 18.00 Cseh
Tamás Hódmezővásárhelyen, 2. rész
20.00 Híradó 20.20 Nap kérdése
20.30 Fekete Gyöngy, 32-33. rész
22.30 Híradó 22.45 Nap kérdése
23.00 Természetfigyelő - ismeretterjesztő film (ism.) 0.00 Képújság
Kata 14.00 Kívánságműsor Molnár Balázs 18.00 Rádió Plusz
Top 20 - Kis Kata 19.00 ízirájder
- Juhász Kund 20.00- 24.00
Retro At Night - Boldizsár Kata,
Boki és Dl Red

FM95.4^Rádió88
6.00 Cafe 88, az édes ébredés
(Tóth Géza, Szalma Emese, Pilán
Éva) 10.00 luice (Száraz Ferenc)
14.00 Szieszta (Nacsa Norbert)
16.00 Kívánságműsor (Tóth
Péter, tel.: 62/444-088, SMS:
30/30-30-188) 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Retro Bár
88 (Tamás Ákos (Pufi) és
vendégei) 0.00-6.00 Csak zene

Rádié7„97,e
(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 06/30-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel)
9.30-11.00
Napraforgó. Benne: beszélgetés
Szenti András hódmezővásárhelyi paraszti íróval a disznótoros
hagyományokról 11.00 Hírek
12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00
tói óránként hírek 14.30
Humorpercek
15.00-19.00
Kívánságműsor. Benne: hírek,
információk, útinform 20.15
Dínomdánom 23.00-6.00 óráig
zenei válogatás. Közben hajnali
2.00 és 4.00 órakor hírösszefoglaló
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O k o s enged az Afáböj!
November 2-től
engedményes árakkal
várjuk vásárlóinkat.

,J

802.11b/g WLAN vezeték
nélküli hálózati kapcsolat

ASUS hordtáska, optikai egér I

0%THW

512 MB DDR RAM memória |
*

DVD+/-RW DL DVD-íro

~ xlgm

az áruház teljes aru

I celeron

I
Intel' Pentium® 4 505 (2,66Hz) processzor
NOVEMBER 2,

DVD+/-RW DL DVD-író

I

I

H illi"i'l lf- • •

I

A 3 L 5028 H
NOTEBOOK

Excalibur 9550 128MB VGA

Intel Celeron -M370(1.5GHz.lML2)processzor. 512MB DDR RAM. 15"(XGA) kijelző. 60GB HDD
DVD-RW Dual Layer DVD-író. 802.11b/g WLAN, beépített hangszórók.2 USB port. Microsoft
Windows XP Home operációs rendszer. Asus hordtáska .Asus optikai eger, 2.6 Kg
1001076

Microsoft Windows XP Home

ATI Mobility Radeon x300 32/128MB VGA grafikus chip!!!
15,4" WXGA Glare kijelző /extra fényerő és kontraszt/
512MB DDR II RAM memória

JWi
Windows

«îEdtttor

m

x

DVD+/ RW DL DVD-író

r&sT-n

)1PR7r74
1
,

1
S
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RPC 2660 XP SERIES
SZÁMÍTÓGÉP

Intel Pentium 4 505 (2.66Hz) processzor. 256MB DDR memória,
80GB HDD. DVD+RW DVD-író. Excalibur 9550 128MB VGA.
billentyűzet, egér. Microsoft Windows XP Home operációs rendszer
1000013

FUJITSU

itT

NOVEMBERI.

M 1451 G
NOTEBOOK

Windows

Hon«; EtflüOt)

I p ^ j

Pentium M 740 (1,73 GHz Centrino ) processzor. 512 DDRII 400 Mhz RAM. 60 GB S-ATA HDD.
DVDRW Dual Layer DVD-író, 15.4" WXGA Glare kijelző, ATI Mobility Radeon x300 32/128MB
VGA grafikus chip. 802.11b/g WLAN vezeték nélküli kapcsolat. 4inl kártyaolvasó. Microsoft
Windows XP Home operációs rendszer
^
1000812

MIÉRT FIZETNE KAMATOT? • 0% THM* • FUTAMIDŐ 6 HÓNAP • 0% THM*
Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Áraink 2005.11.23-tól a. készlet erejéig vagy
2005.11.27-ig érvényesek. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.

Mert hülye azért nem vagyok
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MIÉRT FIZETNE KAMATOT? • 0% THM* • FUTAMIDŐ 6 HÓNAP • 0% THM*

;
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%

kártyás
vagyok!

a

Anti Shake DSP képstabilizáló rendszer

xD kártya

+128 MB SD kártya
DIGITAL CAMERA

C-370 ZOOM

2,7" LCD kijelző

NOVVMBV.íU.

^ ^

|
A ^ S D I W

EXILIM EX-Z500
DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP

5 MP. 3x optikai, 4x digitális zoom. 2.7" LCD. mozgókép hanggal 640x480, 9 pontos
AF, fényérték korr.. fehéregyensúly. SD/MMC kártyahely. 8.3 MB belső memória.
+dokkoló+AV+USB+Li-ion akku+töltő
2820744

data battery funkció
25x optikai zoom
újdonság

K Ö V E M B E N

II/H
J V Ü

2

GR D 239
DIGITÁLIS VIDEOKAMERA

25x-os optikai zoom. 800x-os digitális zoom, 1 6 hüvelykes. 800 000 képpontos CCD. 2.5"-os
LCD kijelző. Data Battery funkció (egyetlen gombnyomással ellenőrizhető a meglévő akkumulátor
kapacitas). DV kimenet, webkamera funkció, színes digitális Nightscope felvétel (minimális
megvilágítású környezetben színes, élvezhető képek készítése)
1002303
Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk kl. Áraink 2005.11.23-tól a készlet erejéig vagy 2005.12.27-lg érvényesek! Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.
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MIÉRT FIZETNE KAMATOT? • 0% THM* • FUTAMIDŐ 6 HÓNAP • 0% THM*
ÁRUHITEL:

cetelem

0% THM*
FUTAMIDŐ 6 HÓNAP
Akár munkáltatói igazolás nélkül Is!
F u t a m i d ő : 6 h ó n a p Saját erő: 200.000-FtTg 0 Ft Éves Ügyleti Kamat: 0%
Törlesztőrészlat: a hitelösszeg 1 / 8 *

TUM>

Igényelhető hiteiösszeg: 18.000 Ft-tól 2.000.000 FMg

' " I V K U /O

AG/

* Amennyiben a hitelösszeg meghaladja a 18.000 Ft-otI 2005. aovombaf 15. ós december 15. között benyitott hitelkérelmek eietöe.
• A Bank a httekwralat jogát fenntartja, a resztetes feltételeket e hatályos Hirdetmény tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális
^^fsíistfthlt Hletve a hatályos jogsrahályok flayelembovételével történt, a feltételek változása esetén mérteke módosulhat.

ÍJ
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bővíthető memória
kihangosito
SOVtMI

NOKIA

BHF 3
KIHANGOSÍTÓ

fejtámlára szerelhető kihangosító készlet a kompatibilis Nokia
mobiltelefonokhoz
6100/6610 7210 6230/3220/3100/3120 stb
5405020

SIEMENS

S 65
KÁRTYAFÜGGETLEN MOBILTELEFON

GSM/900/1800/1900 MHz. 65.000 színű kijelző. 40 szólamú csengőhangok,1,3 megapixeles
kamera videó funkcióval, bluetooth, infra Java alkalmazások, kártyával bővíthető memória
kihangositható
5020365
Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk kl. Áraink 2005.11.23-tól a készlet erejéig vagy 2005.12.279g érvényesek! Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk. Egyes termekeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.
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•

H I R D E T É S «

SZERDA, 2005. NOVEMBER 23.

MIÉRT FIZETNE KAMATOT? • 0% THM* • FUTAMIDŐ 6 HÓNAP • 0% THM*

karaokeabba

(••tufing: th*nk you for the music • fernando
super trouper • Waterloo • momma m»a • dancing queen

karaoke2005

featutftHf í bdtov» (n yoa » »»»«««fcírsU»«! *
j>mw* wfffc my Iwnwi
««»»«body told fiw « {!»tík«Un» ww U>) «marifto

y

a

»

0

0

2ft

full lyrics
included

full lyrics
included

+ All Time Hits Karaoke DVD

„
M

l

l

l

l

l

1

l

i

N O V E M B E R

i

i

"

2.

' Y HITS'&
X S ' O N I DVD

TIME HITS * *

in the ffyle of:

*

n o w t M*0O»NA. XTUt MtWOOUf
*
M . U I U » * . « « A T M . « 0 « » l t * 0 0 STfWA»t,

wtu yo«««, »tnury s«*»» *

*o«t

KARAOKE ALAPGÉP

2 mikrofon csatlakozó, hangerő szabályozás, visszhangosítás,
Áraink az áfát tartalmazzák. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Araink 2005.11.23-tól a készlet erejéig vagy
2005.11.27-lg érvényesek. Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.

SZEGED • 6723 Szeged • Makkosházi körút 29.

Tel.: (62) 558 - 000 • Hétfő-szombat: 9.00 - 20.00 • Vasárnap: 9.00 -18.00

www.mediamarkt.hu

19

« H I R D E T É S «
Albérletet kínál
Alléét kinél
Autó
Baba-mama
Bérlemény
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Épitési t e l e k
Építőanyag
Földterület
Gépjárművezető-képzés
Könyv
Közlemény
Ékszer
Magánház
Növény
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Szakképzés
Leköthető lakások
Ruházat
Téglaépítésü lakás
Szolgáltatás
Tanfolyam
Tüzelőanyag
Üzlethelyiség

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

•MAGYARORSZAGON
egyedülálló gyapjúgarnltúra-nagykereskedés viszonteladókat keres. Érdeklődni
munkanapokon 8-14 óráig:
70/949-6775. (50846246)
• MUNKATÁRSAKAT keresek szegedi telephelyekre:
pénztáros és eladó munkakörbe (5-22 h). Munkakör
ellátásának
alapféltétele:
szakirányú végzettség és
élelmiszerkiskerben szerzett
gyakorlat.
Időpont-egyeztetés:
62/542-965
(9-15
Óráig). (50745092)
• OTTHONI dolgozókat keresünk korrekt szerződési
feltételekkel!
Tevékenység
hosszú távú, kötetlen. Kereseti
lehetőség
bruttó
134.000 Ft/hó. Kérje ingyenes tájékoztatónkat válaszborítékot mellékelve. Wirklnghome
Magyarország
1147 Budapest. Csömöri út
14. (50745459)

1

Albérletet kínál

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
BIZTOSÍTÁS, ÁTÍRÁS hitel
Szeged, Rákóczi tér (Megyeháza), 62/541-410, 30/
678-55-35.
www.regiofinance.hu. (45235698)

2

6

Alfa Romeo 156
Sportwagon
2 0 0 0 - e s évjárat
1 790 000 Ft-ért, s
sok extrával eladó.
|
Alfa Autóház 2 Plusz Kft.
Szeged, Algyői út
Tel.: 62/554-680

munkatársat keres.

Érd: 20/260-1167

Állást kínál
• P I Z Z E R I A B A fiatal,
ügyes, vendéglátói szakképesítéssel jó megjelenésű
hölgyeket pénztárba, ill. kisegítőnek felveszünk, 20/
944-55-35. (50846179)

SíGNET
Külföldi tulajdonú cég keres
ipari kódolás jeloléstechika
területére vállalkozói

szervízmérnököket
ipari kódoló gépek

Előny: tintasugaras és
címkenyomtatást technológia
területen szerzett tapasztalat.

3

Jelentkezni a következő

Autó

• O P E L Omega B sötét
színű, 95-ös évjárat, 2.5 TD
motorral, 1,5 év műszakival, sok extrával, esztétikailag szép, motorikusán kiváló állapotban eladó. Ár: 1,1
M Ft, érd.: 30-637-6443
(50745943)

K e r e s k e d e l m i vállalkozás
keres

~

1 fő

Fiat Marea
Weekend 1.6
akciós áron
990 000 Ft,

számlázó-pénztáros
női munkaerőt
„Épületgépészet 050846136"
jeligére a SujtnkátKi.

RÉGIÓ CREDIT

|

hitelre is eladó.

Alfa Autóház 2 Plusz Kft.

JÁRMŰ

Hmv.-hely, Szántó K. J. u. 149/A
Tel.: 62/246-568,62/535-289

F I N A N S Z Í R O Z Ó RT.

• V O L K S W A G E N Polo
Classlc 1.4 (1999. novemberi) extrákkal, kitűnő állapotban,
friss
műszakival
1 480 OOO-ért eladó,
30/
307-0133. (50644231)
• X R E N T autókölcsönző.
Személyautó, mlnlbusz. 0630/445-6000.
www.xrentauto.hu. (50441559)

gépjármű-finanszírozó
munkatársakat keres.

ELVÁRÁSOK.
• Felsőfokú műszaki vagy
közgazdasági végzettség
• Word. Excel ismeretek
• B kategóriás jogosítvány

Fiat Stilo 1.6

2002-es, akciós áron
2 090 000 Ft,
jj
hitelre is.
Alfa Autóház 2 Plusz
Kft.
Szeged, Algyői út
Tel.: 6 2 / 5 5 4 - 6 8 0
• LADA 1200 jó állapotban
eladó.
20/9-213-264.
(50745318)

elérhetőségen lehet
zoltan.dancs@slgnet.hu

5

4

• 2 éves gépjármű lízing-hitel finanszírozói gyakorlat, vagy 3 éves gépiiméi-értékesítést tapasztalat
ELŐNY:

Renault Mégane 1.6
AKCIÓS ÁRON

• jó kommunikációs képesség
• önállóság, pontosság
• kiterjedt ügyfélkapcsolatok
A fényképes szakmai önéletrajzokat

2005. november 30-ig
„Finanszírozó" 050745564"

990 000 Ft,

I

hitelre is eladó.

s

Alfa Autóház 2 Plusz Kft.

Baba-mama

• BABAKOCSI (3 funkciós,
kivehető mózeskosaras, sötétkék-drapp, téliesíthetö, 1
gyermekkel
használt)
jól
mosható, impregnált huzattal, megkímélt, jó állapotban
eladó Algyőn. Érd.: 06-20/
550-21-67. (50745358)

Hmv.-hely. Szántó K.J.u. 149/A
Tel.: 62/246-568, 62/535-289

leiigére a Sajtóházba kérjük.

5

• D I Á K M U N K Á I Szegedre
keresünk pénztárosi munkára talpraesett diákokat rugalmas beosztással! Fürge
Diák 70/315-5362, 70/3701001. 62/543-510. (50745223)

!

AKCIÓS
HASZNÁLT SUZUKI MODELLEK
680 000 Ft-tól eladók,

hitelre is.
Alfa Autóház 2 Plusz Kft.
Hódmezővásárhely, Szántó K.
J. u. 149/A. Tel.: 62/246-568,
535-289
§
Szeged, Algyői út
5
Tel.: 62/554-680
§
• AUTÓÁTÍRATÁS BIZTO
SÍTÁS Madách 24/B, (rendőrségnél). 62/425-043. Körgyűrű. (Szeged) (50643844)

Szegeden,

S
§

összesen 450 nni °
! - melyből 200 nm
nyitott-fedett,
a többi 250 nm zárt
helyiségek - bármilyen
tevékenységre, hosszú
távra K I A D Ó .
Akár irodai, akár
egyéb
gazdasági
tevékenységre
alkalmas.

Érd.: 3 0 / 9 9 8 3336

2

ILONÁNAK

születésnapja

alkalmából sok

boldogságot és jó egészséget
szeretettel családja:Jancsi,

kíván
Ági,

Kati, Zsolti, Dorka és Gábor

ciRAtulÁlunk
Sándorfalvára,

Fodor Ferencnek és Tóth Máriának
40. házassági évfordulója alkalmából
sok boldogságot kíván:
családja és unokái

8

Egyéb

• E Z T ne szalassza el!!
Óriási árengedmény Magyarország
legnagyobb
használtclkk-kereskedésé-ben. Flasznált nyugati bútorok, kerékpárok és műszaki áruk. Mélykút. 77/460044, www.91.hu. (50441794)
• FAJTATISZTA kölyökkutya felvásárlása folyamatosan. Érd.: 20/961-61-08.
(50846244)

9

1 2

Gépjárművezető-képzés

• C S I L L A G Autósiskola
Szeged, Londoni krt. 10. 62/
426-433. OKÉV: 06-016903. (50646157)
• K O V Á C S Autósiskola.
Bihari 29. Tel.: 62/492-682.
(50441554)

1 3 Könyv
• H A S Z N A L T könyvek,
könyvhagyatékok,
magánkönyvtárak folyamatos felvásárlása. Körút Antikvárium
Tisza L. krt. 59. 30/9558979, 62/315-322. (50442386)

UIUY HÁmOR L 29.
1:62/541-760

• BUDAPEST XXIII. kerületében, az E5-ös út mellett
800 nm-es tartalék terület
5,5 M Ft-ért eladó. Érd.: 30/
331-34-115. (50846305)
• ÚJSZEGED, Klára utcai
telek eladó, 06-70/943-1853. (50745076)

1 6 Magánház
• C S A N Á D P A L O T Á N kétszobás, összkomfortos magánház
eladó.
sürgős.
Irányár: 2.190.000,-. Tel.:
06-30/662-5983. (50846115)
• HÉT vezér utcai, kétszobás,
felújított
magánház
melléképülettel, kis pihenőkerttel 15.000.000-ért eladó
fizetéskönnyítéssel Kocslbeálló
nincs.
30/968-1442.
(50745321)
• NÉMET OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó Ingatlanokat
keresünk!
06-1/
210-46-73. (50745638)
• T Á P É N családi ház eladó. Érdeklődni: 70/26706-04. (50745858)
• SZEGED-TÁPÉI, téglaépltésű, 80 nm-es, 2 szoba
+ hallos magánház 400
nm-es telken. 40 nm-es
száraz kapubejáróval eladó.
Gépészetileg korszerűsítve.
Ár: 13,5 M Ft. Érd: 62-457023, 30-637-6443. (50745913)
• ÚJSZEGEDI magánház.
4,5 szobás, dupla garázs
eladó 26 M Ft. Öröklakást,
lakásbérleti jogot beszámítok. 30/401-02-55. (50643958)

Sóder, marosi, bánya-,
termőhomok

Tel

62/461-422,444-500

• SEMMELROCK téglaburkoló-akció 2880 Ft/nm-töl.
Csomómentes borovi nyílászárók (pl.: 90x120 ablak
25.200 Ft), fenyő fűrészáru
nagy választékban (pl.: 10es deszka 122 Ft/fm, tetöléc
68 Ft/fm), tetőfólia 110. FtI
nm. Olasz, azbesztmentes
hullámpala 1290 Ft/db-tól.
Áraink az áfát tartalmazzák.
Rókusi
Tüzép
Szeged,
Szatymazl u. 2. 62/476-876.
(50543320)

• P A N N Ó N I A Golf Klub
Budapesttől 40 km-re, Alcsútdoboz melletti, 1 személyes klubtagsági részvénye 5 évvel korábbi, eredeti
áron 3500 euróért eladó/
átadó. Érd.: 30/331-34-15.
(50646258)

Jelentkezés, felvilágosítás:

2 0 Régiségek

6722 Szeged. Tisza L. kit. 8J. III. em.

Tel 62/555-595, .MV2-697.692

• FESTMENYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés. Tisza L. krt. 59.
30/955-8979,
62/315-322.
(50442384)

E-mail: ikok.szeged(?lnvltel.hu

OKÉV 06-001742 • ÁL: 0142

ALUMlHIUM IS VAS

• KÁROLYI-RÉG ISÉGKE
R E S K E D É S E bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
tollnemút, teljes hagyatékot
magas áron vásárol. Vidékre
is díjtalan kiszállás! Azonnal
fizetek! 06-62/216-324. 30/
383-7116. Szeged. (50643595)

2 4 Téglaépítésü lakás
GYORS H I T E L
LEBONYOLÍTÁS

2 1 Szakképzés

Nálunk könnyen és meglepően
gyorsan juthat a kívánt
összeghez.

A VASVARI PAL

1 7 Növény
• GYÜMÖLCSFA árusítása
Újszeged, Lövölde út. 66.
(50643734)

SZUPER
TURI

• GYÜMÖLCSFAÁRUSÍ
TÁS. Hattyas, Pancsovai u.
12. Tel.: 20-481-7372. Makó, Petőfi Park 10. Tel.: 62215-341. Zákányszék, Dózsa Gy. 28. Tel.: 62-290061. (50644615)

DEBRECENBŐL!
November 24-25-én,

• HA szép a kertje, bemosolyog udvarába a szerencse!
Ha
a
legszebbel
akarja, hívjon, jöjjön! Nézze
meg! Toronyi Díszfaiskola
Szeged-Szöreg, Magyar u.
214. Tel.: 405-812, 06-30/
470-91-21. (50340087)

csütörtökön-pénteken
egész napos

TÉLI GYERMEKÉS FELNŐTTRUHA
VÁSÁR,
valamint kiegészítők:

FEHÉRNEMŰK,
TÁSKÁK, JÁTÉKOK,
SÁLAK,SAPKÁK
Nyitva: 8.00-17.00-ig

\

• OSZLOPOS tuják, görhbtuják, díszfák és egyéb
dísznövények széles választéka,
akciója!
Bolgár
Díszfaiskola Szeged-Kecskéstelep, Gera S. u. 18.,
62-427-991. Nyitva egész
nap,
vasárnap
délig.
(50542802)

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.
Temető sor 1. 62/597-360.

8

(Szeged, Gutenberg u. II.)

Ingyenes hitelügyintézés
a k á r előzetes költség
nélküli
Hívjon most és azonnal
^
bemutatjuk a lehetőségeit! ?

2005. n o v e m b e r 24-én,
15 ó r á t ó l

NYÍLT NAPOT
tart, m e l y r e szeretettel

20/933-6499

várjuk az érdeklődő

INTÉZZE HITELEIT OTTHONRÓL!

8. o s z t á l y o s d i á k o k a t «
és szüleiket.

3

Tel., f a x : 6 2 / 4 2 5 - 3 2 2

"

OM-azonosító: 029784

• SZEGEDEN, belvároshoz,
egyetemekhez
közeli,
II.
emeleti, 2,5 szobás téglalakás udvari gépkocsibeállóval azonnal, 9.800.000-ért
eladó, 62/424-031. (50846105)

• HÉTVÉGI szaktanfolyamok! 8 osztállyal dajka,
szociális
gondozó-ápoló.
Érdeklődni
lehet:
06-30/
951-8061, 06-70/573-3624.
(50745890)

• ÚJSZEGEDEN, Fésű utcában téglaépítésü. második emelti, másfél szobás,
összkomfortos lakás eladó
8,5 M-ért. 62/461-133. 17
órától. (50846103)

E-mail: i n f o @ v a s v a r i . h u
http://www.vasvari.hu

2 2 Leköthető lakások

Pffll

tlüílOflPT

befekteti) ét szolgáltát kt
• SZEGED, Tápai utcai, 1,5
szobás, IV. emeleti panellakás ötszintesben, reális áron
eladó.
30/98-30-941.
(50846280)

Egyéb

Új otthon
Duna-parti kilátással!
Budapesten, a IX. kerületben, a Duna-parthoz közel,
220 lakásos lakóparkban, a Nádasdy Udvarban,
2006. októberi átadással lakások leköthetők

már 2 3 4 0 0 0 , - Ft lm2 ártól!

KATALIN-NAPI
PONTYVÁSÁR
529 Ft/kg-os áron.
Garantáltan

Jelzálogkölcsön
azonnali ügyintézése,
már 5150 Ft/millió/hótól

SZAKKÖZÉPISKOLA

Cím: S z e g e d ,

kiváló minőségű,
származó
hal!

tógazdaságból

A halakat kívánságára megtisztítjuk, szálkátlanítjuk!
Értékesítés: p é n t e k e n 8.00-16.00
és s z o m b a t o n 8.00-14.00 óra k ö z ö t t ,
A FEHÉRTÓI H A L G A Z D A S Á G B A N
Érd.: 6 2 / 4 6 1 - 4 4 4 v a g y a 6 2 / 4 6 9 - 1 0 7 t e l e f o n o n

1 4 Közlemény
TISZTELT G Á Z F O G Y A S Z T Ó

Fizetés a szokásos módon, előszerződéskor 20% letétbe,
fennmaradó önrész a végleges szerződéskor

Díjmentes támogatás-ügyintézés.
Részletes információk honlapunkon, vagy irodánkban
munkanapokon 8 és 17 óra között.
6724 Szeged. Pacsirta u. 1. www.realhungary.hu
Tel.: 62/555-821, 70/312-1914, 30/904-7045

tm

iör

Valósítsa meg álmait már idén!
ÜGYFELÜNK!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a DÉGÁZ Rt. szolgáltatási
területén, Csongrád megyében az október havi
.fűtőértékek a következőképpen alakulnak:

2 3 Ruházat

- Hódmezővásárhely, Csongrád, Szentes, Nagymágocs,
Klszombor, Makó, Úföldeák településeken: 34,16 MJ/m'
- Szegedi Újszeged településeken:
33,63 MJ/m'
-Algyő településen:
31,16 MJ/m1
- Pusztaszer településen:
33,61 MJ/m'

FELADAT:
- új és használt személygépkocsik értékesítése
- meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartás, ügyfélkör
növelése
- a cég marketing tevékenységének szervezése, reklámok,
hirdetések elkészítése

- Kiskundorozsma, Üllés településeken:

50846121

FELTÉTELEK:
- kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
- önálló munkavégzés
- sikerorientált gondolkodás
- B kategóriás jogosítvány
- értékesítési vagy marketing területen szerzett tapasztalat
- fényképes önéletrajz
- kereskedelmi vagy műszaki diploma előny
„
X
FIZETÉS: megegyezés szerint
í
telefonon: 62/211-431

• ABC-eladó (+
pénztá rgépkezelő)
• Gyógvmasszőr
• Kereskedő vállalkozó
• Kcz- és lábápoló,
műkörömépítő
• Kiadványszerkesztő
• Nőiruha-készítő
• Pék
• Számítógép-kezelő
(-használó)
• Szociális gondozó
és ápoló
• Takarító
• Virágkötő

• H I T E L E K gyors banki
ügyintézése szegedi irodánkban. 70/637-75-84, 70/
294-9791,
30/228-55-08.
(50745690)

1 8 Panellakás

SODERDEPO:

munkanélküliek
és munkaviszonyban állók
számára

• HITEL, befektetés, biztosítás gyors, pontos, korrekt ügyintézése. T.: 70/
458-5594. (50745912)

Felső T i s z a p a r t 1 5 .

1 0 Építőanyag

DÍJMENTES
TANFOLYAMOK

KÖZGAZDASÁGI

1 4 Közlemény

Építési telek

Állást kínál

JELENTKEZÉS

• ROSZKEI földterület eladó, 62/438-265. (50745096)

ÚJRA JÖN A

ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐT
JÁNOSNÉ

KOVÁCS
60.

• PUSZTAMÉRGESRE helyettesítő háziorvost keresek.
A praxis meg Is vásárolható! Érd.: Börcsök Róbert,
70/621-7695. (50745065)

Bugyi Pál és Fiai Kft.
Renault márkakereskedés
keres:

Kistelekre,

1 1 Földterület

II

• BELVÁROSI iroda pénzügyi tanácsot ad díjmentesen Tel.: 06-70/942-4391.
(50745466)

MEGRENDELHETŐ:

a Pulz utcában,

Gratulálunk

HORVÁTH

• DAGANATOS megbetegedések alternatív terápiája
Gyógyközpontban: 62/431422. (50745437)

TÖRMELÉK-, FÖLDSZÁLLÍTÁS.

Bérlemény

• MÉSZ, cement, homok,
betonvas, PVC-csövek stb.
Baktóépker, Algyői út 42.
62/471-882. (50543286)

Egészségügy

M B GÉPSZOLG KFT.

• GYAKORLATTAL rendelkező építésvezetőt felveszünk. Önéletrajzokat "Építésvezető 50846084" jeligére
kérjük a Sajtóházban leadni.
• HEGESZTŐT, csőszerelőt. lakatost keresünk Szeged és környéki munkavégzésre. Feltétel: szakirányú
szakmunkás
bizonyítvány.
Jelentkezési határidő: 2005.
november 25. Szakmai önéletrajzát a BONATI Kft.
3581 Tiszaújváros. Pf.: 190
cimre várjuk. Érd.: 06-30/
663-8707. (50846342)

• E X K L U Z Í V kivitelezésű,
egyedi tervezésű, komplett,
macimintás
gyermekbútor
eladó. 5 részből áll. 1 ágy
(90x160), 1 íróasztal gördülö
fiókkal és kihúzható billentyűzettel, 4 db nagy szekrény + 1 felső elem. Ár
megegyezés szerint. Érd.:
30/953-0002. (50846341)

7

• ÚJSZEGEDI élelmiszerboltba gyakorlott, szakképzett, leinformálható eladót
keresünk.
Érd.:
30/6385612. 62/409-059. (50846251)

beüzemelésére, javítására.

Bútor

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krt. 25. Tel.: 62/489603, 30/4646-162. (60442413)

• PÉKSÉGBE (Bordányba)
szakképzett, betanított péket
felveszünk. Érd.: 30/9852622. (50745724)

igazolvánnyal rendelkező

• A U T Ó V A L közvetlenül
megközelíthető,
WC-vel,
mosdóval rendelkező, fűthető, kb. 50 nm-es helyiséget
bérelnék
Szegeden,
raktározás céljából, hosszú
távra, több autó részére,
megoldható parkolással. Jelentkezni lehet naponta 9 14 óra között, a 06-70/3689343
telefonszámon.
(50746006)

I1>.\R1 ÉS
KERESKEDELMI
OKTATÁSI
i
KÖZPONT
|
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY *

1 9 Pénz, értékpapír
• AUSZTRIAI jetzáloghitel
igényelhető. Érd.: 06-30/6355-194. (50846123)

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.deimagyar.hu

ingatlan- |
értékesítési

• BÚTOROZOTT lakás kiadó Szeged, Maros u. Síben. Érd.: 20/346-33-08.
(50846209)

is)

Apróbörze

C E N T R A L ESTATE K F T .

1

(üzenetrögzítő

§

Délalföldi Gázszolgáltató

34,22 MJ/m'
Részvénytársaság

1 5 Ékszer
E U R O - E K S Z E R
A K C I Ó !
1181
62/444-16D Zs0lnay, Guy Degremme<
30/686-"1
8|

Alföld porcelán, Ajka kristály
Szeged, Kárász u. 6. • Mórahalom, Szegedi út 16

MÁRKÓl
Cipőbolt
Vízálló^
gyermekcipők,

Szeged,

hótaposók

Fekete sas

18-40-es méretig

utca 22.

Folytatás a 20. oldalon!

•

20
25
•

Szolgáltatás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

1000 Ft-tól, 1 év garanciával!
Szeged. 485-774. (3?5?685!>)

IVECO
HIVATALOS
MÁRKASZERVIZ

B

IVECO alkatrészellátás.
Viszonteladók részére
rendkívüli
kedvezmények.
SZALAY AUTÓHÁZ KFT.
Szeged, Vásárhelyi Pál u. 13.
Nyitva tartás: h.-p.: 7-1 G-ig
Tel 62/471-447,20/429-03-17

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
mindennap.
Érd: 06-30/9457-577; 0662/533-999. Szász Péter.
(50442170)

• R E D Ö N Y Ö K . reluxák,
szalagfüggönyök, harmonlkaa)tók. szúnyoghálók AKCIÓVAL. Tel : 62/401-318;
30/9457-201. (50543062)

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged (50542985)

• Ü V E G E Z É S , hőszigetelt
üvegkészítés,
üvegcsiszolás, homokfúvás, tüköreladás kedvező áron, a Komfort Szövetkezettől. Szeged,
Hajnóczy u. 30. Tel.: 62425-240. (50442240)

• H O M O K S Z Ó R Á S korrózióvédelemmel.
festéssel.
Tel:
62-517-012,
30/9550-537. (Szeged) (50441817)
• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz Szeged, Szilléri
sgt. 24 Tel/fax: 62-439138. 70-3141-709. (40978477)

•

Ü V E G E Z É S , KÉPKERE-

Pulz u. 46. T.: 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .

2 6 Tanfolyam
KntttleránA

HIRDETÉSFELVÉTEL
SZENTESEN:
Városi szerkesztőség:
Kossuth u. 8 .
Tel./ l e s : 6 3 / 3 1 4 - 8 3 8 .

U : 62/421-515

• AKCIÓS REDŐNYÖK,
R E L U X Á K , szalagfüggönyök. szúnyoghálók. Tel.:
06-62/489-603, 06-70/31688 1 7. (50442401)

p

• BETEGÁPOLÁST, idősgondozást vállalok.
472367, 30-424-3040. (50745574)

J

n
Sm

slíTr

Ä ÄNG0L
www.iljrgztzzyelvifkoU.lM
NyilvwOwijii írje: 06-0006-04
• A R Y A N természetgyógyász akadémia ismét indítja
kurzusait 2006. januártól állami vizsgákkal (ETI), hivatalos szakképesítés! Érd.: Csizmadia Ágnes okt. lg. 30/38320-23.

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Jézus ezt mondta...: Én vagyok a feltámadás
és az élet. Aki hitet gyakorol bennem, még ha
meghal is, életre fog kelni."
Fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem,
RUTAI KÁROLY
életének 58. évében elhunyt. Búcsúztató
november 26-án, 15 órakor Fadrusz u. 30. Jehova Tanúi Királyság H-rmébcn lesz.
«»u4.*u
Gyászolják: szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
FÖDI ISTVÁNNÉ
KÁDÁR N É M E T
VALÉRIA
életének 81. évében elhunyt.
Temetése november 25-én, 13
órakor lesz a Kiskundorozsmai
temetőben. Előtte gyászmise 12
órakor.
Gyászoló család
5o74áü7.
„Bár véget ér a földi lét, kit szerettünk, az mindig él."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
TÓTH DÁNIEL
85 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2005. november
25-én, 14 órakor lesz a Sándorfalvi alsó temetőben.
Gyászoló család,
Sándorfalva
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa és rokon,
BARTUCZ MIHÁLY
türelemmel viselt, hosszú betegség után, 59 éves korában váratlanul elhunyt. Ttmctése 2005.
november 24-én, 15 órakor lesz
a Sándorfalvi felső temetőben.
Gyászoló család,
Sándorfalva

• A KISOSZ OKJ-s kereskedő-vállalkozó; ABC-eladó;
vendéglátó-vállalkozó;
gyorsétkeztetési eladó tanfolyamokat indit Szegeden.
A
tanfolyamok
része a
HACCP és pénztárgép-kezelői képzés, mely képzések
külön is elvégezhetők. 30%
adókedvezmény és részletfizetés! Érd. és jelentkezni:
Szeged, Debreceni u. 24/B.
Tel.: 62/485-610.
OKÉV:
06-0013-02. (50745872)

T E Z É S ! S Z I L Á N K * Szeged,

• K Ö L T Ö Z T E T É S , bútor
szállítás garanciával: 0630-468-4338. (50745615)

Volán-székház mellett!!!

H I R DÉ T É S »

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
VARGA GYÖRGY
hosszú betegség után, 80 éves
korában elhunyt. Temetése 2005.
november 24-én, 11 órakor lesz
az Ópusztaszeri temetőben.
Gyászoló család, Ópusztaszer
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
JENOVÁRIJENŐNÉ
HONORITS MARGIT
életének 98. évében csendesen
elhunyt. Hamvasztás utáni temetése november 25-én, pénteken,
11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójától.
A
«,74««4
gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
PINTÉR ISTVÁN
77 éves korában elhunyt. Temetése 2005. november 25-én,
14 órakor lesz a Belvárosi temetőtón. Részvétüket szál virággal
fejezzék ki.
A
50745427
gyászol család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Édesapánk, nagyapánk,
LOBOZÁR GYÖRGY
77 éves korában elhunyt. Búcsúztatása november 24-én, 14
órakor lesz a Szóregi temetőben.
5o«46.i22
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BEKE JÁNOS
46 éves korában váratlanul elhunyt. Búcsúztatása november
25-én, 14 órakor az Újszentiváni
temetőben.

• I N T E N Z Í V gépirótanfolyamok. Tel.: 20-370-2087,
Szabopress.
(Szeged)
(50745878)
• KÉZ LÁBÁPOLÓ, műkörömépltö OKJ-s képzés indul Szegeden, december 2 án. Vizsgával, jegyzettel,
eszközökkel
119.000
Ft.
Kapós Kft. 30/288-2092,
tanfolyam.hu. (50339789)

MŰKŐ, MÁRVÁNY,

GRÁNIT

RÉSZLETFIZETÉSI L E H E T Ő S É G G E L IS
Üzlet: Szeged, Kálvária sgt. 52. Tel.: 62/547-870 • 70/940-2180 • E-mail: marvanykt1@treemall.hu
• Üzem: Kistelek, Temető sor 1. • Tel.: 62/597-360 • web: www.marvanyktt.hu

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés elöHi
munkanapon 9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!

• AKÁC tűzifa eladó szállítva, 12.000 Ft/m3, 72/371988, 20/479-7435. (50745093)
• AKÁC tűzifa 11.000 Ft/m
szállítással. Érd.: 30/4524211. (50745863)
• AKÁC tűzifa 1790 Ft/qtól, cseh barna kocka 2290
Ft/q, lengyel Iszapszén 2690
Ft/q, brikett 3190 Ft/q, lengyel lángborsó 3330 Ft/q.
Rókusi
Tüzép
Szeged,
Szatymazi u. 2. Tel.: 621
476-876. (50745923)
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Üzlethelyiség

•SZEGED-ALSÓVÁROS
főutcáján 25 nm-es, szerkezetkész üzlet eladó. Ár:
n.: 5 M Ft. Érd.: 06-306770-659. (50441829)

Belvárosi, 5 4 nm alapterületű
helyiség üzletnek, irodának kiadó
a Szeged, Szent István tér 15. sz. alatt

• S Z E N T István téren 86
nm-es, új, exkluzív lakás
irodának, orvosi rendelőnek
kiadó. Liftes, klímás. 70/
217-23-73. (50846219)

A feltételekről érdeklődni lehet a
C O O P Szeged Rt. Szeged, Szent I s t v á n tér 16. szám alatti
irodaházban (tel.: 6 2 / 6 2 4 - 1 1 8 ) .
E-mail: vailalkozas@coopszeged.hu

• Ü Z L E T H E L Y I S É G (75
nm) kiadó Petőfi sgt.-on,
20/886-0130.
(Szeged)
(50846089)

Pályázni 2 0 0 5 . n o v e m b e r 30. napjáig lehet.
A Dél-Tuta menti ÁFÉSZ fenntartja magának jogot,
hogy a pályázati kiírást eredménytelennek

• AKÁCFA szállítással eladó. Tel.: 06-30/517-6674.
(50745865)

nyilvánítsa.

A z apróhirdetések

tartalmáért

a kiadó n e m vállal felelősséget!

TEÜEFOW

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
EXARCHOSZ
APOSZTOLISZ
temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak. Külön
megköszönjük az I. belgyógyászati klinika II. észak orvosainak, ápolóinak lelkiismeretes
munkájukat.
50846327
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KISS JÁNOSNÉ
temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak. Külön
mondunk köszönetet az I. kórház
orvosainak és ápolóinak áldozatos munkájukért.
50745666
Gyászoló családja
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk,
CSIHÓCZKIJÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
60744855
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
KÓSZO ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték, virágaikkal fájdalmunkat enyhítették.
50644638
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de szívünkben élsz és örökre itt maradtál. A temető csendje ad neked nyugalmat, de a mi
bánatunk örökre megmarad. Fájó szívünk felfelzokog érted, amíg élünk, nem felejtünk
téged."
FARKAS ISTVÁN
halálának 1. évfordulójára.
Szerető feleséged Gabi, fiad István

„Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, kik szívből szeretnek, nem felednek Téged."
1 éve szűnni nem akaró fájdalommal emlékezünk
IFJ. CSANÁDI JÓZSEFRE
(ÖCSIKÉ)
a szomorú évfordulón.
„,„.,,„.
Szeretteid

|MAKÓ

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
özv. SZIVÁK
FERENCNÉ
SZABÓ FRANCISKA,
Csongrád, Pacsirta u. 28. sz. alatti lakos 97 éves korában elhunyt.
Temetése november 24-én, csütörtökön, 11 órakor lesz a Csongrádi temetőben.
66.46,6j
Gyászoló családja

„A te szíved már nem fáj, a mi
szívünk vérzik, a fájdalmat, a
szenvedést szeretteid érzik. Segítő szavad örökké halljuk, dolgos
kezed mindig érezzük. Könnyes
szemünkkel a sírodat nézzük."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
LOVÁSZ LAJOS,
Makó, Hosszú u. 9/A szám alatti lakos életének 63. évében hirtelen elhunyt. Temetése november 25-én, 14 órakor lesz a római
katolikus temetőben.
A gyászoló család,
ti-í.nc .

nevelőapja, Szóreg

IVK L i E K

Tüzelőanyag

• LOVÁRI, ESZPERANTÓ,
ANGOL nyelvtanfolyamok
december 1„ óriási kedvezményekkel és karácsonyi
ajándékkal.
70/220-0165,
www.romanlskhola.hu.
(50745323)

Gyászoló édesanyja,

S I R E
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Makó, Kiszombor

GYÁSZHÍR

F
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„Úgy ment el, ahogyan
' ' l * élt, csendben és szeréI
nyen, drága lelke nyugodjék békében."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerető édesanyánk, a
drága nagymama, dédmama,
anyós, rokon és ismerós,
ÖZV. TAKÁCS
LÁSZLÓNÉ
SZIRBULY JULIANNA,
Hódmezővásárhely, Petőfi u.
33. szám alatti lakos 81 éves
korában csendesen elhunyt.
Temetése 2005. november 25én, 13 órakor lesz a katolikus
temetőben.
Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy unokatestvérünk,
ANGYAL JÁNOS,
Hódmezővásárhely, Balassa u.
39. szám alatti lakos 79 éves
korában elhunyt. Temetése november 24-én, 13 órakor lesz a
vásárhelyi Kincses temetőben.
50846309
Gyászoló család

t i
SZENTES
GYÁSZHÍR

f

-T-S*
JL

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szeret
tünk,
ID. TIBRIK
IMRE,
Szentes, Nagynyomás 111.
szám alatti lakos 56 éves korá
I ban elhunyt. Temetése novem
| ber 24-én, csütörtökön, 14 óra
kor lesz a Kálvária temető ravatalozójától.
Gyászoló családja.
Szentes

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
DR. HÉRÁNY
FERENC
ügyvéd,

Szegvár, Kórógy u. 66. szám
alatti lakos 81 éves korában
elhunyt. Temetése november
25-én, pénteken, 15 ójakor lesz
a szentesi Kálvária temető
kápolnájából.
Gyászolói
•••••••••••••••niQc

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
SZABÓ
PIROSKA,
Szentes, Somogyi B. u. 34. |
szám alatti lakos 76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni I
búcsúztatása november 25-én,
pénteken, 11 órakor lesz a Kál-1
vária temető ravatalozójától.
Gyászoló családja I
501146108

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
DUDÁS JÁNOS,
Szegvár, Zrínyi u. 14. szám
alatti lakos 45 éves korában
elhunyt. Temetése 2005. november 23-án, szerdán, 14 órakor lesz a szegvári Újfalusi
temetőben.
Gyászoló családja,
Szegvár, Szentes,
,„„,,„„,
Ausztrália
••••••••••••••ilwIBIBIwlwimwlMwlwIMwli

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MEGEMLEKEZES
„Adhat az Isten márványkőből palotát, csak
egyet nem adhat többször, egy drága jó Édesanyát."
Fájó szívvel emlékezünk a felejthetetlen Legdrágább Édesanya,
KOZÁK ISTVÁNNÉ
VARGA MÁRIA
(volt Hódmezővásárhely, Almási 13. szám
alatti lakos) halálának 38. évfordulóján.
Szerető lánya Mária és annak gyermekei,
unokái, dédunokái, Judit sógornője
1161),J .H:5

a|a|a|i

„A hosszú szenvedés immár véget ért, fáradt teste örök nyugovóra tért, csillag volt Ő, mert nagyon szeretett, s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, drága emléke szívünkben örökre megmarad."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
ID. KOZMA FERENC
temetésén megjelentek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, munkatársaknak,
a Pankotai Agrár Rt. résztvevőinek, az általános sebészet orvosainak és ápolóinak, valamint az onkológiai osztály orvosainak és ápolóinak. Köszönet a közreműködő temetkezési vállalatnak és a szép
polgári búcsúztatásnak. Köszönjük a sok szép koszorút és virágot,
mit sírjára helyeztek.
Gyászoló családja
alalaii

•

SZERDA, 2005. NOVEMBER 23.

H

I

Sportágváltáson gondolkodó az egykori úszóklasszis

Risztov vízilabdázni fog?
A pályafutását a közelmúltban
befejező vásarhelyi-mártélyi kötődésű úszó, Risztov Éva nem
szakadt el a víztől, a medencétől: elképzelhető, hogy vízilabdásként folytatja.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tanulmányai még Budapesthez
kötik Risztov Évát, és mivel hiányzott neki a mozgás, az úszás,
elkezdte látogatni a Domino-BHSE női vízilabdacsapatának edzéseit. Könnyen elképzelhető, hogy lehorgonyoz ennél a

sportágnál. Györe Lajost, a Domino vezetőedzőjét telefonon értük utol:
- Éva hozzávetőlegesen két hete jár hozzánk és eddig tíz edzésen vett részt. Foglalkozom vele,
jól érzi magát nálunk, teljesen
felszabadult, fel van dobódva és
számomra most ez a legfontosabb. Hogy lesz-e belőle vízilabdás? Erről még korai lenne nyilatkozni, az út elején járunk, azt
viszont elmondhatom,
hogy
ügyes, van gömbérzéke; a fizikai
állapotát, az úszástudását és a
gyorsaságát pedig nem kell külön

Faluvégiék
aranykűrje

Ma este 18 órakor: Gospic-Szeviép-Szeged

Havas utakon
KOSARLABDA
Ma este hat órakor utolsó csop o r t m e c c s é t játssza a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata a FIBA E u r ó p a - k u p á b a n .
Zseljko Dokics t a n í t v á n y a i a
horvát Gospic
otthonában
lépnek pályára.
Tegnap reggel hét órakor kelt
útra a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata Horvátországban. Ismerős helyre utaztak a
Tisza-parti játékosok, hiszen
tavaly már jártak Gospicban.
A helyi gárda ellen eddig háromszor mérkőztek, és mindháromszor sajnos a horvátok
nyertek.
A m a esti (kezdés: 18 óra|
ellenfél kiváló kosarasokból
áll, n e m hiába vezeti a FIBA
Európa-kupában a C csoportot. Ö t meccsen eddig négy
győzelmet és egy vereséget

könyvelhettek el. Messze a
csoport egyik legegységesebb
csapata. Remek külföldi játékosok mellett kiváló hazai játékosok erősítik a soraikat. A
horvátokat m á r s e m m i l y e n
tét n e m n y o m a s z t j a , hiszen
m á r kiharcolták a továbbjutást a legjobb h a r m i n c k e t t ő
közé.
Domokos Mihály ügyvezető jó
hírekről számolt be útközben.
- Hóesésben rójuk a kilométereket, szerencsére teljes kerettel
keltünk útra. Mészáros Kornélia
is meggyógyult, így pályára tud
lépni ma este. Nem feltartott
kézzel futunk ki a Gospic ellen,
megpróbáljuk meglepni riválisunkat. Szeretnénk nyerni, győztesen hazatéri) 1 Horvátországból.
A C CSOPORT ÁLLÁSA

1.
2.
3.
4.

Gospic
Marijampol
Szeviép-Szeged
Celje

4
3
2
1

1
2
3
4

412-341
353- 361
334- 343
326- 364

dicsérni, ecsetelni. Ha Évának
komolyak a szándékai ezzel a
sportággal, akkor természetesen
arra is lehetőség nyílik majd,
hogy szerződést kínáljunk neki.
De erről még korai lenne beszélni.
Az elmondottak szerint természetesen először az OB I/B-s,
vagyis második
csapatban
szánnának neki - idővel - szerepet, és amennyiben ott teljesít,
bizonyít, az élvonalbeli gárdában
is bemutatkozhatna. Risztov Éva
még nem akar nyilatkozni az
ügyről.

Ü
8
7
6

SÜLI RÓBERT
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Adók János tornagyőzelme
Zömében fiatalok népesítették be a Vásárhelyi Pákozdy Ferenc Sakk SE versenytermeit, ahol immár
14. alkalommal rendezték meg az ifjú Tóth Antal
nevét viselő sakkemlékversenyt. Tóth Antal és felesége 1992 óta minden évben jelentős összeggel
szponzorálja egyetlen gyermekük emlékét őrző
sakkbajnokságot. Almási István alpolgármester éppen ezt a nemes gesztust emelte ki megnyitójában,
valamint utalt a város sakktradíciójára és a szellemi sport jelentőségére. Ez a sorozat a 64 kockás
sportág jelenében méltán csúcstartó a megyében.
A kilencfordulós svájci rendszerű tornán 24-en
ültek asztalhoz. Lépésenként 15-15 perc állt a ver-

Gól- és pontszerzők a dobogón
A megyei első osztályú klubcsapatok gólszerzőlistája hetek óta nagyjából beállt. A
bajnokságok mintegy felénél
m á r kiderült, kik lesznek
azok, akik a legtöbb p o n t o t ,
HNKC

(NB l-es női kézilabda),
13 forduló után

Pick Szeged

Három nagyszerű eredménnyel
zárták a szegedi Papíron SC párosai az elmúlt külföldi versenyeket. A legnagyobb sikert a dr. Faluvégi András, Tóth Orsolya duó
- amely a New York Bp., Papíron
SC Szeged vegyes párosa - a
csehországi Usti nad Labenben,
a latin-amerikai táncok közép-európai bajnokságán szerepelt, és a dobogó legmagasabb fokára állhatott. A cseh Grand
Prix-n pedig - amelyet Chebben
rendeztek - csak a hazai Kostovcik, Dostalova kettős tudta megelőzni őket.
A szlovákiai Nagykaposon lebonyolított nemzetközi viadal C
osztályában a felnőtt Bartók Tamás, Kis Zsuzsa szegedi duó első
helyen végzett. A párokat Zsilák
Zsuzsanna készítette fel.

senyzők rendelkezésére. Ádók János mester csupán csak két döntetlent „engedélyezett" ellenfeleinek, 7 játszmát győzelemmel fejezett be. Mivel a versenykiírásban az ifjúsági sakktorna hagyományos megjelölés szerepelt (külön kategóriában indulhattak a felnőttek), a díszes serleg boldog tulajdonosa a tavaly még a Vásárhelyi Pákozdy Sakk SE színeiben szereplő i f j . Blázsik Zoltán lett.
A tényleges sorrend az élen így alakult: 1. Ádók
János 8, 2. Bárányi Ernő 7, 3. Borsi Imre 6,5
(mindhárman Vásárhelyi Pákozdy F. Sakk SE), 4.
ifj. Blázsik Zoltán 6, 5. Blázsik Zoltán 6, 6. Sípos
Kálmán 5,5 ponttal (mindhárman Szegedi Maróczy SE).

MUNKATÁRSUNKTÓL

(NB l-es férfi kézilabda),
9 forduló után

Első Beton
(NB l-es futsal),
8 forduló után

Legrand-Szentes
(NB l-es futsal),
8 forduló után

Ferroép-Szeged
(szuperligás férfi teke),
11 forduló után

illetve gólt szerzik a gárdákban. A legnagyobb változás a
Ferroép-Szeged férfi tekéseinél volt: az eddigi dobogósok
közül kettő pihent, így alaposan átalakult az első h á r o m

1. Olga Nyikolajenko 65

1. Milorad Krivokapics 34

Szeged Beton VE
(OB l-es férfi vízilabda)
4 forduló után

Legrand-Szentesi VK
(OB l-es férfi vízilabda)
4 forduló után

2. Vadkerti Attila és
Nenad Perunicsics 26-2$,

3. Jókai Nóra 45 góllal

3. Berta Róbert 23 góllal
3. Kovács Péter és
Szentágotai Szabolcs
5-5 góllal.

2. Koncz Zsolt 5

3. Tóth Csaba 4 góllal

2. Kakuk Levente 6047

3. Kiss Norbert 5898 fával

2.Russai Petra 99

3. Violeta Vukovics 94 ponttal

1. Tóth Andrea 24

2. Molnár Anett 16

3. Szremkó Krisztina 15
találattal

1. Hosnyánszky Norbert
Lehmann István 9-9

2. Éles Vilmos 7

3. Komlósi Péter 6 góllal

1. Németh Dániel 10

2. Szabó Nándor 9

3. Juhász Zsolt 7 góllal

1. Ábel Péter és
Szarvas Zsolt 8-8
1. Karsai László 6483

Szeviép-Szeged

(OB l-es nőj vízilabda),
7 mérkőzés után

2. Wolf Alexandra 60

2. Csúrl Csaba 8

LBrinszky Adrián 11

(NB I A csoportos női kosárlabda), 1. Mészáros Kornélia 111
8 forduló után

Hungerit- Szentes VK

sorrendje. Nagyobb lépett előre a Pick Szegedből Perunicsics, e l h ú z o t t társaitól a vásárhelyi kézis, Olga
Nyikolajenko, míg a vízilabdásoknál
egyre nagyobb a t ö m ö r ü l é s .

Üj szerencsejáték várja az izgalmat kedvelőket

S m i N C S E J A T Í K ZRT.
N o v e m b e r 21-étől egy ú j , jellegében és
r i t m u s á b a n kifejezetten d i n a m i k u s játék o t indított a Szerencsejáték Zrt. A P u t t ó
f a n t á z i a n é v r e elkeresztelt j á t é k l e g f ő b b
jellegzetessége a gyors r i t m u s , a sorsolás o k r e n d k í v ü l i g y a k o r i s á g a . Az o n l i n e
terminálokon játszható Puttó ötpercenk é n t ad esélyt, lehetőséget a nyerésre. A
j á t é k o t Tessényi J u d i t , a Szerencsejáték
Z r t . Szegedi Területi I g a z g a t ó s á g a osztályvezetője segítségével m u t a t j u k be
olvasóinknak.

A Puttó, melynek bevezetésére egyéves előkészítő munkát követően került sor, fontos
állomás a tizenöt éves Szerencsejáték Zrt.
történetében. Ez a típusú gyorsjáték rendkívül népszerű Európa néhány országában.
Franciaországban Rapido, Németországban
Quicky néven hódít a játékosok körében,
s Csehországban, Szlovákiában is sikert aratott.
A LEGFŐBB VONZERŐ
A Puttó legfőbb vonzereje abban rejlik,
hogy gyorsan és sűrűn kell (illetve: lehet) játszani. A Puttó számsorsolásai ötpercenként
követik egymást. Hétfőtől szombatig 7-22
óra között naponta 180, vasárnaponként 817 óráig 108, hetente összesen tehát 1188
sorsolást izgulhatnak végig a szerencsevadászok. A Puttó egyelőre a lottózókban,
valamint - a posták és lapkereskedelmi elárusítóhelyek kivételével - a Szerencsejáték
Zrt. értékesítő partnereinél játszható az
online terminálokon, ugyanakkor folyamatban van más értékesítési csatornák kiépítése. Elsősorban a színvonalasabb éttermek, sörözők, pubok jöhetnek számításba, mint a Puttó ideális helyszínei. E helyeken, akár az esti órákban is, hangulatos,
kellemes, izgalmas időtöltést jelenthet baráti csoportos, asztaltársaságok számára. 2006ban országosan négy-ötszáz - megyénként
mintegy húsz-huszonöt - új értékesítőhely
kialakítása szerepel a tervekben. A szegedi

SOKUNK KEDVENCE LEHET A PUTTÓ
solásra is feladható. Bármely, terminállal
rendelkező értékesítőhelyen kifizethető a
kisnyeremény. A nyereményigény határideje 30 nap. Nagynyeremény esetén +14
nap. Mindehhez a technikai feltételek megigazgatóság területén induláskor 273 helyen tisztikai átlagban minden ötödik játék nyer- Puttó esetében is megkapnak. A teletexten oldottak.
lehet Puttót játszani.
ni fog, azaz a játékosok sűrűn élvezhetik a önálló oldalon jelentetik meg a legutolsó, (A Puttó bevezetésének okai) Nincs a számgyőzelem ízét. A Puttó úgynevezett fix nye- illetve az azt megelőző néhány sorsolás nye- sorsjáték-kínálatban azonnali nyerési lehereményszorzós játék, vagyis a nyeremény- rőszámait. A cég azt tervezi, hogy a forgal- tőséget nyújtó, magas visszafizetési arányú,
SZÉLES VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG
A Puttó a választási lehetőségek széles ská- alap felosztása nem függ a nyertesek szá- masabb üzleteiben, illetve egyes kiválasztott gyakori nyerési élményt adó játék. A gyorsláját kínálja. A z a l a p j á t é k 1 5 0 f o r i n t b a
mától, h a n e m a befizetett tétből, a válasz- éttermekben, pubokban hamarosan kor- játékról kedvező tapasztalatokat szereztek
kerül, de maga a játékos választhatja meg, tott játéktípusból és az elért találatok szá- szerű, nagyképernyős kivetítőn - például sok európai országbanban. A cég új játéhogy hányszoros tétet kockáztat, hány sor- mából (hasonlóan a Kenóhoz) előre kiszá- plazmatévén — keresztül élő, egyenes adás- kosok (fiatalok) elérését tűzte ki célul. A
soláson vesz részt, s hogy „beveti-e" a kom- mítható a nyeremény. Vonzó lehet a nye- ban követhetik fogadó partnereik a sorso- Puttó fiatalosnak, tréfásnak hangzik. A
binációs technikát a pótszámnál, amely remények nagysága is: alaptéttel öt perc lások menetét.
lógóját jelképező meztelen gyermekalak a
több variációra ad lehetőséget. Az adott alatt akár másfélmillió forintot is kasszíreneszánsz kedveltfigurája:Amorette, Ámor.
játék áta (és természetesen a várható nye- rozhat a szerencsés tippelő, ötszörös téttel ÖSSZEGZÉS A SZERVEZÉS,Akinek nincs szerencséje a szerelemben,
remény nagysága is) ezek függvényében pedig akár hét és fél milliót. Összesen kilenc TECHNIKAI ALAPADATOKRÓL
szerencséje van a játékban." Jólétet, az életváltozik - az alapjátékért fizetett összeg nyerőosztály van, a legmagasabb, így a leg- (Kifizetések) Nem csak a játék ritmusa gyors, tel való elégedettséget sugall.
többszöröse lehet.
jobban fizető a 8+1 találatos, amely a befi- hanem a nyeremények kifizetése is. A 100 (A sorsolás jellemzői) A sorsolások sorszáA Puttó a játékosok részére is „gazdaságos zetett tét tízezerszeresét hozza vissza a játé- ezer forint alatti nyeremények a következő mozásakor figyelmbe kell venni, hogy
befektetésnek" ígérkezik: a nettó nyere- kosnak.
sorsolás után azonnal, helyben felvehetők. naponta 7.05 órakor az 85-ös sorszámú,
mény-visszafizetési arány a jelenlegi számA nagy nyerési gyakoriság magas visszafi- 22.00 órakor a 264-es sorszámú sorsolás
sorsjátékainkhoz képest magasabb, 57,2 INFORMÁCIÓS HÁLÓ
zetéssel párosul. Ötpercenként akár 7 mil- következik. A sorsolást véletlenszám-geneszázalék. Vagyis a befizetett tétek közel két- A játékosok igénylik a gyors és pontos ered- lió 500 ezer Ft nyeremény is lehet... A rálással végzik. A sorsolási eredmény autoharmada visszakerül a játékosokhoz, sta- ményinformációt, melyet természetesen a Puttó többszörös téttel is játszható, több sor- matikusan megjelenik a teletexten és az
interneten. Sajtóban csak a nagynyertes
átvételi számok olvashatók. Az értékesítőhelyeken bármilyen információ beszerezhető
Azok a kedves olvasók, a k i k nov. 2 4 - é n , c s ü t ö r t ö k ö n ezzel a k i v á g o t t és helyesen k i t ö l t ö t t rejtvénnyel b e f á r a d n a k a
a játékról. A cég honlapján, a teletexten
Szerencsejáték Z r t . v a l a m e l y i k s a j á t l o t t ó z ó j á b a , a z o k a j á n d é k o t k a p n a k a készlet erejéig.
(ahol van) és néhány kiemelt helyen a plazmakijelzők folyamatosan közlik az eredményeket.
ESÉLYEK É5 ÖSSZEGEK

Az A mezőben 8, a lí mezőben ! szám bejelölésével lehet játszani. 20-ból 8, illetve 4-ből 1 számot húznak ki. A Puttó nyerési esélye: 1:5,5
Főnyeremény esélye: 1:503 ezer 880. Főnyeremény nagysága: 1 millió 500 ezer Ft. Nettó visszafizetési százalék: 57,2%, l .gy Puttó-aiaptét ára:
150 Ft. Ugyanazon szelvénnyel akár 50 egymást követő sorsoláson is részt lehet venni.

• Sportfogadásunk, melyei akár naponta is nyerhet!

• Egyiptomi város, egyik termékünk neve
• Legnépszerűbb,
legrégebbi játékunk
• A legbiztosabb tipp!

• Legújabb sorsjegyünk

EGY ORSZÁGOS ADAI'
A játék sikerét jelzi, hogy az első napon,
november 21 -én délután két óráig 24 millió 800 ezer forint értékben játszottak az
emberek és ez alatt az idő alatt 12 millió
500 ezer forint értékben nyertek is a Puttón
- jelentette be Budapesten Somorai László,
a Szerencsejáték Zrt. igazgatója.

•

REFLEKTOR
HEGEDŰS SIKEREI
Három ország hét
egyesületének közel száz
sportolója vett részt a 7. junior
open short-track rövid pályás
gyorskorcsolyaversenyen
Drezdában. Magyarországot
egyedül a szegedi Hegedűs Ákos
képviselte, aki minden
futamban ahol rajthoz állt új
egyéni csúccsal győzött, így
összetettben is az élen végzett.
Időeredményei, 222 m: 26.760
másodperc, 333 m: 38.850 mp,
500 m: 59.255 mp.
RÖPLABDAGYŐZELMEK
NB Il-es férfi
röplabdamérkőzésen: Szegedi
RSE-Ózd 3:0 (25, 21, 14).
Szeged: Úrfi, Csíkos G. ( Csíkos
Sz., Makhult, Nagy F, Fülöp.
Csere: Böjti. Edző: Hulmann
Zsolt. Szegedi RSE-Kunhegyes
3:1 ( 1 8 , - 1 7 , 2 1 , 2 1 ) .
ATSK-EREDMÉNYEK
A közelmúltban rendezték meg
a szegedi Etelka sori
munkacsarnokban az V.
Trióda-kupa újonc és serdülő
asztalitenisz ranglistaversenyt,
melyen 32 egyesület közel 400
ifjü sportolója állt asztalhoz. A
szegediek közül az újonc
korosztályú Fercncz Viktor és a
serdülő korú Pósfai Lőrinc
szerepelt a legjobban,
mindketten a legjobb nyolc
közé jutottak. De ki lehet még
emelni Tímár Zoltánt is, aki
első országos versenyén rögtön
a legjobb tizenhatig verekedte
magát és csak a későbbi
győztestől szenvedett
vereséget.
NB II-ES KÉZILABDA
Az NB Il-es férfi
kézilabda-bajnokság megyei
érdekeltségű eredménye, 10.
forduló, felnőttek: Túri
KK-Szentesi Kinizsi TE 43-26, a
szentesiek 2 ponttal jelenleg
tizedikek. Ifjúságiak: Túri
KK-Szentesi Kinizsi TE 35-26, a
szentesi csapat ponttal a hatodik
helyen található.
KICK-BOX-HELYEZÉSEK
A Tököl-kupán (4 ország, 32
klub, 275 sportoló) a Tigers SE
Szeged versenyzői a következő
eredményeket érték el, kadett I.,
fiúk, 32 kg: 2. Tápay Márk, 4.
Ördög Trisztán, 42 kg: 1.
Kovács Ádám, 47 kg: 1. lványi
Gábor, 2. Hartyányi Péter ;
lányok, 42 kg: 2. Tombácz
Tímea, 3. Tatár Réka; kadett II.,
fiúk, 47 kg: 3. Alntási Bence, 52
kg: 2. Czene Gábor, 57 kg: 2.
Haska Szabolcs, + 6 9 kg: 1.
Kovács Richárd, lányok, 50 kg:
4. Gránási Betti; felnőtt férfiak,
74 kg: 1. Strie Olivér, 3. Göncz
Sándor, 79 kg: 2. Loth Péter,
light contact: 1. Márki Balázs;
felnőtt nők, 55 kg: 1. Busa
Gabriella, 60 kg: 3. Imre
Beatrix, + 7 0 kg: 2. Süli
Krisztina. Edzők: Perneki
Mihály, Kecskés Tibor, Kovács
Sándor, Stric Richárd, Papp
Róbert.
HARCOSOKAT VÁRNAK
A Szegedi Küzdősport SE
toborzót hirdet a küzdősport
iránt érdeklődök részérc. A
tréningek helye: SZVSE-terem
(Szeged, Kossuth Lajos sgt.),
ideje: hétfő, szerda, péntek
19-22 óra. Érdeklődni a
06-70-370-64-22-es és a
06-30-619-20-43-as számon
lehet.
BAJNOK A MARÓCZY SE
Befejeződött a Csongrád
megyei felnőtt
sakkcsapat-bajnokság. Az
utolsó forduló eredményei:
Szegedi Maróczy SE III.Szatymaz 7:3, Röszke-Deszk
8:2, Szegvár-Maróczy II. 0:10.
A végeredmény: 1. Maróczy II.
22, 2. Rüszkc 20,5, 3. Maróczy
III. 16, 4. Deszk 14,5, 5.
Szentes 9, 6. Szatymaz 7,5, 7.
Szegvár ,5 ponttal. Az 5 - 7 .
helyezettek összesen csak két
meccset játszottak.
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Segítője, Szalai László szerint Matthäus már tudja, mire számíthat

Szembe semmit, hátba mindent
Tfcgnap Szegeden tartott bemutatőedzést Szalai László, a magyar labdarúgó-válogatott másodedzője. A szakemberrel a
szövetségi kapitányról, Lothar
Mattháusről, a saját és a válogatott jövőjéről is beszélgettünk.
- A magyar
labdarúgó-válogatott
szövetségi
kapitányára,
Lothar Mattháusra igazán nem
lehet azt mondani,
unalmas
ember. De milyen is valójában
közvetlen közelből 1 - kérdeztük
Szalai Lászlót.
- Egy ízig-vérig profi, legyen
szó a pályáról, vagy a magánéletről - jellemezte jelenlegi „főnökét" Szalai. - Mindent tudatosan
csinál, a nap huszonnégy órája
precízen be van osztva. Azt is
mondhatnám, olyan, mint egy
német. Egyébként pedig barátságos, jó kedélyű, vidám, aki bárkivel képes megtalálni a közös
hangot. A játékosok maximálisan elfogadták, felnéznek rá,
igaz, még 44 évesen sem lóg ki,
amikor meg kell mutatni a feladatokat. A 150 német válogatottság azért önmagáért beszél.
- Mostanában azért igen sok
támadás éri. Hogyan tűri 7
- A véleményét mindig nyíltan
felvállalja, és sokaknak a szemébe is mondja. Ezt azért hazánkban nehezen viselik, hiszen itthon úgy működik, hogy szembe
semmit, hátba meg mindent. De
már ő is látja, mire számíthat.
- Érdemes a jövőjével foglalkoznia itt, Magyarországon 1
- Ez valószínűleg majd csak a
pénteki MLSZ-elnökségi után
derül ki, ott ugyanis napirendi
pont lesz a kapitánykérdés. Az
biztos, hogy Mattháus szeret a

Szalai László hálás, hogy M a t t h ä u s mellett dolgozhat

A PÁRHARCOKBAN IS LEMARADTUNK
A szegedi Cs. Tóth Zoltánnal régóta baráti kapcsolatokat ápol Szalai László. Tegnap a Hunyadi téri egykori Dózsa-pályán a Rendőr TE segítségével
bonyolították le az egyéni képzést. A két szakember egyébként már Budapesten is készít fel fiatalokat a Német Futball Akadémia (DFA) keretében.
- A mai bemutatót a párharcok oktatásáról és jelentőségéről tartottuk
elméletben és gyakorlatban Is. Sajnos ebben a tekintetben nagyon el vagyunk maradva a nemzetközi szinttől - vélekedett Szalai.

magyar válogatottal dolgozni, de
azt mindig hangoztatja, nem az
ő személye a fontos, hanem a
magyar foci. Amikor bírálják, ak-

Egykori kedvencek a Kék Mókus-kupán

A nagy hagyományokkal rendelkező teremlabdarúgó-torna, a Kék
Mókus-kupa döntőjét december 29-én az újszegedi sportcsarnokban vívják. A finálé különleges csemegéje lesz a Szeged öregfiúk
parkettára lépése a Médiaválogatott ellen.

- Szülővárosomban, Kiskunfélegyházán kezdtem el rúgni a labdát, 1970-ben kerültem a másodosztályú Szegedi VSE-be - elevenítette fel a kezdeteket az egykori
kiváló védő. - Négy év múlva eligazoltam az NB l-es Diósgyőrbe,
ahol pályafutásom legszebb éveit
töltöttem. A számos jó helyezésünk közül kiemelkedett a bronzérmünk, MNK-győzelmünk, a
nemzetközi porondon való szereplésünk. 1980-tól a Szeol
AK-ban játszottam '85-ig, majd
két éven át a másodosztályú
Hódmezővásárhelyi MSE- ben.
Sikeres pályafutása alatt 350
NB l-es meccsen lépett pályára,
az NB II-ben pedig 250-szer.
Amikor abbahagyta, nem szakadt el a labdarúgástól, edzőként
dolgozott tovább a sportágban.
Megfordult a HMSE-ben, a Szeol
AK-ban, végül pedig a Kiszombor
együttesének szakmai munkáját
irányította. Hogy nem rosszul,
azt mi sem bizonyítja jobban,
mint az a sok bajnoki cím a

az igencsak bőséges keret és kipróbált játékos miatt, jogos ez a
kritika 1
- Először is meg kellett ismernie a magyar mezőnyt. Ebben
viszont segítséget nemigen kapott a hazai szakemberektől.
Aztán a túrák és a meccsek előtt
érdekes lemondások jöttek, így
kénytelen volt újakat behívni.
Hiába áll például nyolc csatár a
rendelkezésére, ha neki védekező középpályás kell. A fejében
megvan a huszonötös keret, de
amióta, éppen fél éve mellette
vagyok, sosem tudott a csapat

MÁDI JÓZSEF

Szőregi találós kérdések

(1.)

Kutasi László
Annak idején megannyi gyereknek volt a példaképe. Hozzá
akartak hasonlítani a srácok, arról álmodoztak, egykoron ők is
olyan
futballistákká
válnak,
mint ő. Kutasi László, az egykori
6-szoros A válogatott, 16-szoros
olimpiai válogatott.

kor nem szabad elfelejteni, hogy
nem ő juttatta ide Magyarországot, annak labdarúgását.
- Sokan bírálják a kapitányt

Fotó: Schmidt Andrea

ugyanabban az összeállításban
pályára lépni.
- Mennyire voltak
komolyak
az érdeklődések iránta a különböző klubcsapatoktól 7
- Annyira, hogy igen éles helyzet elé állította őt a görög PAOK
és a német Nürnberg is. Kész tervezettel várták, Mattháus pedig
meghallgatta őket, és hiába voltak közel a megállapodáshoz, a
kapitány egyelőre még vár az
MLSZ elnökségének döntésére.
Valóban tárgyalt velük, mert neki
is gondolnia kell a jövőjére.
- Megint csak a jövő került
szóba. Gondoltak-e arra, hogy a
szakmai
irányítás
folytatása
esetén érdemes lenne az olaszok ellen tisztesen
helytálló
U21-es válogatottra építeni 7
- Három játékos, Vanczák, juhász és Huszti rendszeresen szerepet kapott a felnőtteknél, ha ők
nem játszanak úgymond vissza,
nem biztos, hogy ilyen eredmények születnek az Eb-selejtezőn
Olaszország ellen. Természetesen most ez a korosztály következhet, övéké a jövő. Többjük játékosom is volt korábban, így
igen jól ismerem őket. Mattháus
pedig az a szakember, aki nem
csak beszél róla, hanem be is meri tenni a csapatba a legjobb hatalokat.
- Hogyan látja saját helyzetét7
- Hálával tartozom Mattháusnak, hogy maga mellé vett. És
remélem, n e m csak a német
nyelvtudásom miatt... Ha úgy
döntenek, más kell, akkor valószínűleg én is búcsúzom. Ám
akkor is boldog leszek, hogy
ilyen legenda mellett dolgozhattam.

Zomborral. Manapság csak külső szemlélője a focinak, á rokkantnyugdíjasok életét élem.
- Orvosilag el vagyok tiltva a
futballtól - árulta el az 56 éves
sportember. - Nem szabad idegeskednem, az meg velejárója az
edzői szakmának. Mozognom
viszont muszáj, minden másnap
párosban teniszezem. A kispályás focinak már rég vége, de a
Médiaválogatott ellen néhány
percre azért beszállok. Már alig
várom, hogy a régi játszótársakkal, barátokkal találkozhassak.
Nosztalgiázunk egy hatalmasat.
SZ. L.
PÉNZDÍJAK
A Kék Mókus-kupa pénzdíjas teremlabdarúgó-tornán a 35 éven
aluliaknál eddig 20 csapat nevezett, a 35 éven felülieknél 14-en.
Akik még szeretnének, azoknak
igyekezniük kell, mert pénteken lejár a nevezési határidő. A fiatalabb
korosztályban a győztes gárda a
Hósa Zsigmond-emlékkupán kívül
150 ezer forinttal is gazdagabb
lesz, a második helyezett meg 70
ezerrel. A korosabbaknál a bajnok
produkcióját 60 ezer forinttal honorálják a szervezők, míg a 35
éven aluliak között a vigaszág
nyertese 40 ezret kap kézhez.

Selejtezők számokban
A Nemzetközi Labdariigó Szövetség (FIFA) elkészítette a 2006-os németországi világbajnokság selejtezőinek statisztikai elemzését. A legtöbb mérkőzést Trinidad és Tobago (20), a legkevesebbet Ausztrália
(9) játszotta. Összesen 847 kvalifikációs meccset bonyolítottak le,
melyeken 2464 gól született és 7011 játékos lépett pályára. A találkozókat több mint 18 millióan látták a stadionokban, ami mérkőzésenkénti 22 ezres átlagot jelent.

A Szőreg-Csongrád megyei I.
osztályú
labdarúgó-mérkőzés
1-1-nél, a 64. percben félbeszakadt. A megyei fociszövetség
fegyelmi bizottsága meghozta
egyelőre még nem jogerős döntését: a három pont 3-0-s gólkülönbséggel a vendégeké lett, a
hazai kapust, Dongó Dénest
2007. december 31-éig, Varga
Zoltánt 2006. december 31-éig
tiltották el a labdarúgástól, a
Szőregtől pedig hat büntetőpontot levonnak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Az esettel, illetve az utána következő fegyelmi döntéssel kapcsolatban vannak felvetéseim és
kérdéseim - nyilatkozta lapunkat
megkeresve a Szőreg játékosa, dr.
Raskó Tamás. - Szerintem jobb
lett volna, ha a szövetségi és játékvezetői ellenőri teendőket
nem egy, hanem két ember látja
el. Elfogadom, hogy az ellenőröknek joga és kötelessége kritikus

szituációkban cselekedni,
de
nem lehetett volna behívni a bírói öltözőbe a meccs helyszínén
azonnal mindkét csapat vezetőjét
megbeszélni, mi is történt valójában? A játékvezetői jelentésbe
ugyanis bekerültek olyan súlyos
vádak, amelyeket szemtanúk cáfolhatnak, mert szerintük nem
úgy történt. Érdekes, hogy az ellenőr úr kristálytisztán látta
nyolcvan méter távolságból, több
mint 15 játékos gyűrűjében, hogy
az egyik szőregi, nevezetesen a
9-es ütött, sot kétszer is, de azt
nem látta, hogy a szőregi kapus
nem l-es, hanem 30-as számú
mezben véd. Az is furcsa, hogy
miért kellett a bírói jelentésbe
utólag beleírni, ráadásul más színű tintával tenni mindezt? Nem
vették figyelembe a fegyelmi tárgyaláson azt sem, hogy mi a véleményük a szőregi embereknek
annak ellenére, hogy rendfenntartó szervezet tagjai, polgárőrök
voltak. Azt is megkérdezném,
hogy a bírónak lehet-e, szabad-e a

mérkőzés alatt minősíthetetlen
hangnemben beszélni a hazai
labdarúgókkal, sőt néha kinevetni őket, és kommentálni az ítéleteket? Szintén szemtanúk szerint
az asszisztens a zászlójával verte
az egyik szőregi játékos fejét arra
hivatkozva, hogy az a rendteremtés eszköze. Mindezt a fegyelmi
bizottság előtt elhallgatta. Tisztában vagyok azzal, hogy a bírót a
meccsen érték atrocitások. A bűnösnek felelnie kell a tetteiért, de
kérdezném: ha a szemtanúk egyértelműen tisztázzák a játékost,
ráadásul a másik fél részéről sem
egyértelműen bizonyítható a tettlegesség, akkor miért kell ilyen
súlyos, sőt kollektív büntetést
hozni? Véleményem, hogy a dolgok egyoldalúan lettek bemutatva. Nem tündérek fociznak Szőregen, de alávaló bitangoknak tekinteni három doktori végzettségű idősebb játékost, valamint
több egyetemistából és főiskolásból álló baráti társaságot, azért
túlzás.

Megyeiek: harcban a dobogóért
A f u t s a l N B I-ben a szegedi Első

Beton mellett a Legrand-Szentes is r a n g a d ó n g y ő z ö t t .
LEGRAND-SZENTES-CSÖ-MONTAGE

6-4 (2-2)
Szentes, 400 néző. Vezette: Nyekita,
Solymosi.
Legrand-Szentes: Kovács K.—Jerney.
Szabó Á„ Kerepeczky, Szarvas. Csere:
Kis K„ Tóth Cs., Varga R„ Geleta, Ábel,
Keller, Bíró (kapus). Edző: Koncz Zsolt.
A szentesi gólszerzők: Kis K. (2), Ábel
(2), Kerepeczky, Szarvas.

Szép számú közönség gyűlt össze
a szentesi Dr. Papp László-sportcsarnokban, és a játékosok meg
is hálálták a biztatást. Végig nagy
iramú, látványos volt a találkozó, rengeteg kiváló egyéni megoldással. A hazaiak vezetőgólja
után fordított a Cső-Montage, de

a szünetre sikerült a hazai egyenlítés. A vendégek még 4-3-nál is
jól érezték magukat, aztán a
meccs zárásakor már nem annyira. Hiába hozták le a kapusukat a
fővárosiak, a Legrand még ekkor
is növelte az előnyét a többszörös
bajnok ellen. A nézők percekig
ünnepelték vastapssal a szentesi
labdarúgókat.
Koncz Zsolt: - Nagyon fegyelmezett csapatmunkával
sikerült
ezt a meccset
megnyernünk.
További eredmények: Első Beton Szeged-Kanárik 6-5, AbonyMiskolc 11-9, Vasas-DupontAramis 1-3, Berettyóújfalu-Csömör 2-7, Siklós-Gödöllő 5-7.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Aramis
8 6 1 1 3 5 - 15 19
8 5 1 2 5 5 - 32 16
2. Csömör

3. Gödöllő

8

5

4. Első Beton Szeged
5. Legrand-Szentes
6. Kanárik
7. Berettyóújfalu
8. Cső-Montage
9. Siklós
10. Vasas-Dupont
11. Abony
12. Miskolc

8
8
8
8
8
8
7
8
7

5 1
51
54 1
312
11
11
1-

1

2

47 -

2
2
3
3
5
5
5
6
6

39 - 34 16
3 7 - 32 16
5 4 - 38 15
5 1 - 43 13
4 2 - 30 9
46 - 54 5
2 0 - 40 4
35 - 60 4
2 5 - 69 3

29 16

M. J.
N E H E Z D Ö N T É S VOLT

Kiválóan játszott a Legrand-Szentes. Az egész csapat remekelt, a két
kapus különösen, ám a választás
hosszabb dilemma után a két gólt
szerzett Kis Krisztiánra esett. A ballábas játékos sokat futott, remekül
védekezett, és összejött, amire korábban vágyott: a gól és a győzelem.
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Szombaton rangadót játszik Dunaújvárosban a Pick Szeged

Az utolsó előtti kör
MUNKATÁRSUNKTÓL

A labdarúgó Bajnokok Ligájában ma újabb négy kvartettben rendezik
meg az ötödik, utolsó előtti csoportfordulót.
A mai párosítás (valamennyi találkozó 20.45-kor kezdődik), E
csoport: Fenerbahce (török)-Milan (olasz), Schalke (német)-Eindhoven (holland). F csoport: Real Madrid (spanyol-Lyon (francia), Rosenborg (norvég)-Olympiakosz (görög). G csoport: Anderlecht (belga)—Chelsea (angol), Liverpool (angol)-Real Betis (spanyol). H csoport: Porto (portugál)-Glasgow (skót), Internazionale (olasz)-Artmedia (szlovák). A tegnapi találkozók lapzártánk után értek véget.

Értékes skalpot szerzett idegenben a Vásárhelyi Kosársuli - a
Budafok ugyanis tavaly legyőzte otthon Drahosék valamennyi
keleti vetélytársát. A sérült Utasi nélkül felálló vendégek végig
vezetve nyertek. A juniorok is győztek.
MUNKATÁRSUNKTÓL

BUDAFOKI KK-BODROGI
BAU-VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI

85-96 (18-23,18-24, 20-26, 29-23)
N B I B csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés. Budafok, 100 néző. Vezette: Mocsai,
Porpáczy.
Kosársuli: DRAHOS 35/6, Elek 2, Nyilas
11/6, KOVÁTS 16/6, Kukla 9/3. Csere:
TIGYI19/3, Böszörményi 4 Edző: Czuprák László, dr. Elek András
Jól kezdett a Vásárhely, triplákból és közeli kosarakból egyaránt
eredményesek voltak Kovátsék,
10-19. A hazaiak veterán bedobója, a Honvéddal egykoron magyar bajnok Várszegi azonban
gyorsan megszórta magát, és
máris szoros lett a meccs, 20-23.
A második negyed elején feljavult a Kosársuli védekezése, és a
szerzett labdákból Drahos sikeresen ziccerezett, 20-35. Elég volt
azonban néhány figyelmetlenség
és eladott labda - máris odalett a
magabiztos előny (29-35), de végül jól zárult a játékrész, 36-47.
A folytatásban Drahos és Tigyi
továbbra is foghatatlan volt, így
ismét nőtt az előny, 54-73. A zárónegyed elején úgy látszott, eldőlt a meccs, de jöttek az addig is
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eléggé egyoldalúan fújó játékvezetők, akik mindent megengedtek az amúgy is kemény hazaiaknak. Ráadásul a Kosársuli ellen
mindent fújtak, és újra szoros
lett a mérkőzés, 68-75. A végjátékban Drahos megrázta magát,
de a többiek is be-betaláltak - és
máris elégedetten dőlhetett hátra a Bodrogi Bau edzőpárosa:
76-90 állt a táblán. Bár a hajrá
izgalmasan alakult, hatodik öszszecsapását is megnyerte a Kosársuli.
Nem védekeztek jól Drahosék,
de idegenben 96 pontot dobni, és
nyerni mindenképpen dicséretes
teljesítmény. Szomorú viszont,
hogy az ellenfél legjobbja, Várszegi - akinek levédésére készült
a csapat egész héten - 42 pontot
szerzett. A vásárhelyi csapat november 27-én az A csoport tavalyi ezüstérmese, a Debreceni
Vadkakasok fiataljai ellen lép pályára a Hódtói Sportcsarnokban.
Juniorok: Budafoki KK-Bodrogi
Bau-Vásárhelyi
Kosársuli
66-68 (18-21, 22-7, 5-23,
21-17). Kosársuli: Szilágyi 18/6,
Dani L. 12/3, Vas 12, Sutka 11,
Kispál 6. Csere: Dani Z. 3/3,
Kiss Cs.,Török, Lencse 6.

Milorad Krivokapics felépült
KÉZILABDA
A most folyó hazai bajnokság
első rangadóját szombaton Dunaújvárosban vívja a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Ezen
a mérkőzésen a múlt héten
megsérült házi góllövőlista vezetője, Milorad Krivokapics is
játszani akar.
Kevés alkalom volt, hogy a most
zajló bajnokságban a Pick Szeged
mind a négy átlövője egészséges
lett volna. Ha az egyik felépült,
azonnal megsérült egy másik.
Alig hogy játékra alkalmassá vált
Nenad Perunicsics, máris kidőlt
a sorból Ilyés Ferenc. Az elmúlt
hét közepén pedig Krivokapicsnak húzódott meg a lába. Még
szerencse, hogy Vladan Matics
műtött lábán volt egy rögzítő,
ami megakadályozta a Tatabánya elleni mérkőzésen, hogy komolyabb baja essen.
Milorad Krivokapics az elmúlt
szombaton a társaival együtt melegített a Tatabánya elleni bajnokira, de Kovács Péter edzővel úgy
döntöttek, kihagyja ezt az összecsapást, hogy a dunaújvárosi
rangadóra
teljesen
meggyógyuljon.
- Az edzéseken már mindent
együtt végzek a társaimmal, csak
a sprinteket, aminek következtében meghúzódtam, kerülöm mesélte a jobbátlövő, aki 34 találatával a házi góllövőlista vezetője.
A szerb idegenlégiós igazán
nem tartozik a vándormadarak
közé, hiszen hazájában a nevelőegyesületén, a Zentán kívül csak
egy csapatban, a Jugovics Katyban játszott. A Dunaferr után
most váltott először, s most néz

Krivokapics izgalommal várja a D u n a f e r r elleni rangadót

Fotó: Miskolczi Róbert

hogy a Pick Szeged nyerjen. Ehhez pedig nem kell más, mint a
saját jól begyakorolt játékunk.
Ha nem törődünk az ellenféllel,
a körülményekkel, akkor nem lehet gond a győzelem megszerzése sem. Nagyon bízom abban is,
hogy a sérülések miatt kissé nehezebben kialakuló csapategység
most érvényesülni fog.
A Szegedi Szurkolók Egyesülete szurkolói buszt indít szombaton 11 órakor a Szeged étterem
elől a mérkőzésre. Jelentkezni a
06-70-2637-042-es számon lehet.
SÜLI JÓZSEF

FELSZÁLLT A FÜST
|H

Felszállt a füst a Pick Szeged-CludacI Real BL-nyolcaddöntő első mérkőzésének időpontjára vonatkozóan. Először a spanyol bajnok mondott igent,
majd a Magyar Televízió bólintott a dátumra és órára, az i-re a pontot az
Európai Kézilabda-szövetség, az EHF tette fel, miután értesítette a Tisza-parti klubot a beleegyezéséről. így a nem mindennapi látványosságot
és Izgalmat ígérő összecsapásra december 6-án 18.30-kor kerül sor, amelyet az m2 élőben közvetít.

farkasszemet első alkalommal
volt csapattársaival.
- Amennyire örülök, hogy ismét találkozom a volt társakkal,
ugyanolyan fura érzés a pálya

másik oldalán játszani - folytatta a magyar állampolgárságát
már nagyon váró játékos. - Természetesen minden erőmmel és
idegszálammal arra törekszem,

Növelje megtakarításait!
Akár 1 240 Ft havidíj!
0 Ft kapcsolási díj!
Ingyenes beszélgetés hálózaton belül!

Zöldszám: 06-80-33-55-77 •

www.t-kabel.hu

Beszélgessen ismerőseivel T-Kábel telefonon keresztül többet kevesebbért!
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N a p o s út 9
62/555-888
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70/389-8669

helyszínen. Árverési feltételek: a licitáláshoz 3000 Ft ellenében

á r v e r é s i tát)!a
A

AKCIOJ

vásárlása szükséges, amely a helyszínen vásárolható

Übla árusítását megkezdtük. A változtatás jogát lenntartjuk!

Web: www.autoturmix.hu

Ízelítő

Évjárat

a

kínálatból:

Kikiáltási ár

Típus

Szegedi
Tudományegyetem
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találkozik

ÖSSZEVONT
EGYETEMI NYÍLTNAP

A L M E R A 1 , 5 (ABS+EBD+fekasszisztens, klíma. 2 légzsák, szervokormány,
távirányítású központi zár. elektromos ablakemelők etói. elektromos tükrök}

5 ajtós
Körös-QI

Kft

5600 Békéscsaba, Gyulai út 94-96.
Telafon: (66) 528-060. Fax: (66) 528-062.
www.niasankorosq 1 .hu lnfo@nissankorosq 1 .hu

4 ajtós
M á r k a k e r e s k e d é s és

márkaszerviz

Wyiüa.téilám

hétfőtől pentekig 8.00-17.00
szombaton

8.00-12.00

Alkatrész bolt: (66) 528-038.
Munkaf»lvét4»h (66) 62S-066.
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ADM-DV
ügyelete

Nők háborúban
SZÍV ERNŐ

Persze Rózsa Sándort is hogyan lehetett elfogni.
Baltával ütötte le a gazda felesége, akivel a betyár
éppen a nagyban birkózott, verekedett. No igen,
az erős, bátor nők, az amazonok. Találunk ilyen
honfi lányokat bőven, például a szabadságharc.
Közbevetőleg, például Braziliában az ötvenes
években kiderült, hogy az ítélet-végrehajtás rendszerében működik egy női hóhér is, kétgyermekes
édesanya máskülönben, mire a halálos ítéletre váró kétszáztizenöt siralomházi elítélt
mindegyike
aláírta azt a nyilatkozatot, melyben
megszégyenítőnek nevezik a női hóhér eljárását, s követelik,
hogy férfi végezzen velük. Akciójuk sikerrel járt.
Szerintem semmi gond nincsen azzal, ha a nő háborúba akar menni, ha harcolni akar, ha kardot
akar forgatm, puskát sütögetni, próbálja csak ki. A
magyar szabadságharcban is összefogtak a honfi
lányok, lett volna egy direkt harci lányosztály, külön csapatban gyilkolták volna a piszok osztrákot.
Holdtöltekor például szenvedélyesebb
összecsapások. Holott egyébként a nö nem a direkt pusztításban a jobb és a tehetségesebb, hanem az úgynevezett fedett kegyetlenségben, abban a sokszor
lassú és módszeres lelki kártételben, mely éppúgy
lehet anyák, mint feleségek vagy anyósok fegyvere
a gyermek, férj ellenéhen. lásd, például Szabó
Magda Régimódi történetét. Ebből a szempontból
igazán kirívó példa az amerikai England kisaszszony. ki ugye mezítelen iraki hadifoglyokkal kö-

zösen
készített
igazán . szép
csoportképet.
1848-ban néhány magyar hölgy úgy gondolta,
nem sebkötözőnek
vagy szakácsnőnek megy a
harcba, hanem fegyvert fog forgatni. Kossuth kinézett az ablakon, a szakállába túrt, felsóhajtott, jaj,
még ez is. Nem elég nekem ez a dög fellasics, itt
van Lehstück Mária is. A fejét ingatta, hogy ez sajnos mégsem megy. A huszármentés hölgy, ki előtte állt, elpirult, jókora öklével a levegőbe csapott,
majd köszönés nélkül rohant ki a szobából. P f i f f ner Paula, Bányai júlia, Jagelló Apollonia, Szentpály lanka mind olyan hölgyek voltak, akik huszármentét öltöttek a testükre. És aztán,mentek a
harca. Kinézi azt a szőkefürtös, gyerekarcú osztrákot, és piff-puff, a szívébe lő neki. Vagy kardoznak,
és persze a férfi észreveszi, hogy egy nő az ellenfél,
a kardját csodálkozva leereszti, ilyenkor egy pici,
finom sasszé után gyorsan hasba lehet szúrni.
Nem fájt neki a halál, csodálkozott. De mi van, ha
a nőnek teszik meg a férfi kardozás közben ?Addig
ütik. vágják egymást, mígnem beleszeret?! Tcúán
odasúg, szeretem magát, hát nem veszi észre, maga marha. A férfi csodálkozva leereszti a kardját,
kis sasszé, és a többit tudjuk. Itt van előttem a
hadnagy Lebstück Mária arcképe. Nos hát. Miért
megy egy nő a háborúba ?! Ha nem lenne a kép alá
írva, hogy Mária, bizony azt hihetné az ember,
hogy ez a huszármentés, pörgekalapos hölgy különben valami Pista.

UTAZZON 1

(VELÜNK! KERNEKf

A
Délmagyarország
és a Délvilág
mai ügyeletes újságírója
Dombai
T ü n d e . Kollégánk 12 és
17 óra között a 3 0 - 2 1 8 - 1 1 1 l - e s telef o n s z á m o n fogadja a hívásokat. M u n k a t á r s u n k k a l közölhetik ötleteiket, véleményüket, javaslataikat.

KELEMEN, KLEMENTINA
Kelemen latin eredetű, jelentése:
jámbor, szelíd. Magyar népballada dolgozza fel Kőmíves Kelemen történetét, akinek, hogy
Déva vára álljon, abba belefalazzák a feleségét. Tizenhét pápa viselte a Kelemen nevet, közülük
azonban a római katolikus egyház mint szakadárt, hármat
nem ismert el. V Kelemen volt
az, aki Rómából Avignonba helyezte át a pápai székhelyet, és
megszüntette a templomos lovagok rendjét. Klementina a Kelemen női változata, ahogy a Klemencia is.
Egyéb névnap: Dániel, Dános,
Géza, Klemencia, Kolumbán.

Éttermi
törzsrabló
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Németh György karikatúrája

Avagy (szegedi) villamosa

Mindkét angol lista élén Madonna
LONDON (MTI)

Mind a kis-, mind a nagylemezek sikerlistáját Madonna vezeti Nagy-Britanniában.
A popkirálynő a múlt héten még csak a kislemezek mezőnyében rukkolt az élre Hung Up című dalával, de a mostani zárást követően már a Confessions On A Dance Floor című nagylemeze is első a
szigetországban. A 2. helyezett az évekkel ezelőtt
feloszlott Take That fiúcsapat a Never Forget - The
Ultimate Collection című slágergyűjteményével. A
3. helyen az ír Westlife popfiúk jönnek a Face To
Face című albumukkal. Robbie Williams (ex-Takc
T h a t | Intensive Care című új lemeze maradt a negyedik lépcsőn, amelyet az elmúlt heti listavezető,

az operaénekeseket megközelítő képességű II Divo
fiú énekegyüttes követ Ancora című munkájával.
A kislemezeknél Madonna-dala után továbbra is a
Westlife You Raise Me Up című száma a legkedveltebb Nagy-Britanniában. A dobogó 3. fokán a Black
Eyed Peas My Humps című opusát találjuk.
A rockalbumoknál, mint az várható volt, a Green
Day Bullet In A Bible című koncertlemeze nagyot
szólt és mindenkit megelőzött. Armstrong triójának
angliai népszerűségére jellemző, hogy a Top 10-ben
ezenkívül a 3., az ötödik és a 9. helyen is Green
Day-album található. Az elmúlt heti éllovas, a Blink
182 Greatest Hitse a 2. helyen kapaszkodott meg.
Továbbra is a keresett rocklemezek közé tartoznak a
Foo Fighters, a Rammstein, a Slipknot munkái.

Ilyen még nem volt!
Chevrolet Tacuma most bomba áron
2 999 000 Ft-ért* az Öné lehet!
Ez egy igazi nagyméretű családi autó!

Kekeres
székkel

a sztrádán
BERLIN (MTI)

Tacuma

Chevrolet Alfa Autóház
Szeged, Algyői út 44. • Tel.: 62/554-680
Hódmezővásárhely. Szántó K. u. 149.
Tel.: 62/246-568, 62/241-885
i ».I-M i/IQDttt, COrMRXHtU* t»i-2N)|/bn • Cwfc ro**bn XV« . »»tv»

12 kilométeres óránkénti sebességgel haladt az autósztrádán Németországban egy szórakozott tudós, ami egész gyors tempó kerekes székhez képest, ám az autópályán megkövetelthez mérten igen
lassú. A 67 éves csillagász azonban teljesen rendjén valónak vélte
a dolgot, akkor is, amikor a rend
őrség - rekordlassú „üldözéssel" megállította. Mint kiderült, a tudós villanyhajtású székmobiljával
teljesen komolyan gondolta, hogy
elkerekezik csaknem 200 kilométert. Megbírságolás után a rendőrök átirányította lAgyGb?8t
dű útra, amelyen folytHtknt
kerekezést.

Átmenetileg kevesebb csapadék
Kesa'tette.

Dél te lói ujabb csapadékzóna közeledik, de ez ma még nem szól bele időjárásunkba.
Időnként felszakadozik a felhőzet, maid ismét beborul, estefelé lehet újabb havazás.

Kiérdemelheti a törzsrabló címet az a férfi, aki egy nap kétszer is kifosztotta ugyanazt az
éttermet az Egyesült Államokban.
Az illető először délelőtt fél tizenkettőkor tért be a vendéglőbe, és vitte el a bevételt. Szorgalmas ember lehet, mert aznap
dupla műszakot tartott: este fél
kilenckor ismét meglátogatta az
éttermet, és megint kirabolta,
igaz, közben átöltözött, mert a
tulajdonos esküszik rá, hogy
ugyanaz a férfi volt a tettes,
ugyanolyan pisztollyal, de másik ruhában.
A rabló aznap többször már
nem ment vissza.

»dum-miuii
Kannibál harcosok
leülnek enni a győztes
csata után:
- Kérsz egy katonát?
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Szeged

ISTEN ELTESSE!

GREENVILLE (MTI/AP)
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Hódmezővásárhely
Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

1°

Mórahalom

2°

Mindszent

2°

Békés,
osaba

2°

Szolnok

2°

Kecskemét

1°

Orosháza

s
Ö
Ö

0°
1"
3°
2°

Ö
Ö

1°
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További kilátások
Csütörtöktől jelentős enyhülés kezdődik időjárásunkban. Dél (elől ciklon érelbennünket hatására egyre többfelé lesz csapadék. Eleinte havazás, majd havas eső,
későbbeső. Vasárnapakár 10,11 fok is lehet kora délután.
Csütörtök

Péntek

,»»»»

A »» ,1 »A

Max:3°
MbK-r
Havas eső

Max:4°
Mln:-1°
Havas eső

Szombat

Vasárnap

O »
Max: 7°
Mln:-1°
Szél, eső

Max: 11
Min: 5°
Szél, zápor

Vízállás:
A Tisza Szegednél 114 cm (hőfoka 5,6 C°), Csongrádnál -54 cm,
Mindszentnél 38 cm. A Maros Makónál -8 cm.
A Nap kel: 7.00, nyugszik: 16.00, Hold kel: 22.49, nyugszik: 12.47.
Hnldváltozás: Utolsó negyed: 23.11.

Szakállt kigúnyoló
szigorú büntetése
DZSIDDA/KAIRÓ (MTI/DPA)

át összesen 750 korbácsütést is
el kell szenvednie. Az ítélet meghozatala előtt a bíró meghallgatta diákok és tanárok vádjait, akik
azt állították, hogy a vegytan tanára, akinek magának is rövid
szakálla van, gúnyolódott jámbor szakállas férfiakon, megakadályozta, hogy a diákok imádkozás előtt elvégezzék rituális mosdásaikat és boszorkányságot
űzött.
Ezzel szemben a tanár azt állítja,
kollégái az Ain al-Juwa-i középiskolában rossz néven vették tőle,
hogy 2003-ban diákok előtt élesen elítélte az al-Kaida terroristái
által Szaúd-Arábiában elkövetett
öngyilkos merényleteket.

Szaúd-Arábiában megkorbácsolás és három évi börtönbüntetés
vár egy tanárra, amiért állítólag
tiszteletlenül nyilatkozott buzgó .muzulmánok szakállviseletéről.
A tanár úgy érzi, hogy radikális
muzulmánok áldozata és fellebbezni szándékozik az ítélet ellen.
Az Arab News című lap hétfői jelentése
szerint
Mohammed
al-Harbi sorsa ezekben a napokban országszerte az első számú
beszédtéma.
November 12-én háromévi börtönbüntetésre ítélte egy bíróság a
fiatal tanárt. Emellett 15 héten

Ilyen egyszerű!
VÍZSZINTES: 1. Európai ország, „a zöld sziget". 8. Ernest Rutherford ( + 1 9 3 7 ) angol fizikus megállapításának első része. 11. Mózes első könyve. 13. Szóösszetételek előtagjaként csonttal való kapcsolatot jelöl ( = 0 S TEO). 14. Japán optikai márkanév. 15. Portéka. 16. Ellenőr, röv. 17. Magyar származású
amerikai színésznő; többszörösen férjezett
díva. 19. Marokkói kikötőváros. 21. Vízparti
növény. 23. Néma síp! 24. Nátrium és bór
jele. 25. Az ilyen káposzta disznóölés után
gyakori! 27. Halványpiros borfajta. 28. Drága, kedves - angolul. 30. Suttyomban (bizalmas szóval). 32. Fehérorosz város. 34. A
tyúk párja! 37. Fidel Castro eredeti családi
neve. 38.... Taylor; amerikai filmsztár. 39. A
víz 100 °C-on teszi. 40. Balettszoknya. 41.
Kávé! 42. Egykori szovjet pártfőtitkár (Jurij
Vlagyimirpvics, + 1 9 8 4 ) . 44. Antonov tervezte repülőgépek jelzése. 45. Váltott evezőlapát. 46. Zenei előírás: halkan. 47. Megbízhatatlan, bizalmasan.
FÜGGŐLEGES; 1. A megállapítás másik része. 2. Női név. 3. Sindo Kaneto rendezte
japán film. 4. Bemondás hazárd kártyajátékokban. 5. Nagy igyekezettel tesz-vesz. 6.
Kerti munka. 7. Délszláv férfinév. 8. Egykori
rí^y^rautómárka. 9. Nógrádi község. 10. A
ktáflméke. 12. Felirat, kitelevíziós közvetítéseknél,
i tartásának vége. 20. Király,
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franciául. 22. Ütőhangszer. 26. Győzelmi
jelvényt szerez az indián harcos. 29. Jereván régebbi neve. 31. ...-Lara; francia filmrendező (Claude). 33. A köröm anyaga. 35.
Pálma- vagy rizsborból erjesztett kelet-indiái pálinka. 36. Híres német cirkusz. 37. Rü-

gyezni kezd! 39. Főnév, röv. 40. Madár testét borítja. 43. Élet, franciául. 46. Páratlan
pont!
Az előző rejtvény megfejtése: Pincér! Záróra
van és nincs kiszolgálás? Mindenki a véndégem!

