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ALAPÍTVA 1 9 1 0 - B E N

ÁRA: 84 FT (ELŐFIZETVE: 63 FT)

Sophia Loren-hasonmás

TOROCZKAI SZÁMLÁJA

A nád útja Szegedtől Hollandiáig

Sophia Lőrénként is bemutatkozik a
nagyvilágnak a Csongrád megyéből
származó, ismert modell, Kakuja Eszter.

A tévészékház ostromának tízmilliós
költségeit Toroczkai Lászlóval
fizettetné meg a BRFK.

A környezetbarát anyagok előtérbe kerülésével ismét
hódít a nád. Decemberben elkezdődött a betakarítás:
a nád nagy része külföldre kerül.
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2005 óta „varázsolt" a Csongrád megyei cég-Képbe került a Németh TollMegérkezett
is ?

Milliárdos áfacsalás tollal

Milliárdos áfacsalót buktatott le a röszkei vámhivatal. Az érintett Csongrád megyei
vállalkozás paplanba való tollat utaztatott oda-vissza Magyarország és Szerbia között, hogy
visszaigényelhesse az áfát. A cég ügyvezetőjét őrizetbe vették a nyomozók. Azt, hogy melyik
megyei vállalkozásról van szó, nem árulta el a VPOP - de információink szerint képbe
kerülhetett a nyomozás közben a klárafalvi Németh Tbll Kft. is.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A vámosok még november közepén ellenőriztek Röszkénél három belépő szerb teher-

autót, ezek összesen 12 ezer kilogramm, 20
ezer eurót érő, paplanba való tollat szállítottak. A vámosoknak információink szerint
azért tűnt fel az áru, mert néhány nappal ko-

rábban ugyanez a szolgálat ellenőrizte ugyanezt az árut - csakhogy azt akkor kifelé szállították, és közel 1,5 millió euró érték szerepelt az okmányokon.
A gyanú beigazolódott: a korábban Szerbiába átvitt termékek állaga semmit sem
változott, úgy érkeztek vissza Magyarországra.
Folytatás a 3. oldalon

Egymilliárd-háromszázmillió forintba került a felújítás

Elkészült a szegedi nagyállomás

Eredeti, klasszicizáló stílusában újították föl a szegedi nagyállomást 1 milliárd 300 millió
forintért. Tfegnap volt az ünnepélyes átadás.
Két ütemben újították föl a
2005-ben műemléknek nyilvánított szegedi nagyállomást: az utasok és a MAV Zrt. dolgozói tegnap
vehették birtokba a teljes épületet,
amelynek rekonstrukciója összesen 1 milliárd 300 millió forintba
került. A szegedi önkormányzat
százmillióval támogatta a tavaly
májusban elkezdett felújítást. A
kivitelező, a szegedi Délépítő
Rt.-Ornament 2000 Kft. konzorcium munkájának eredményeként Magyarországon egyedülálló,
kétszintes utastér alakult ki,
amely csúcsidőben akár tízezer
utas kulturált kiszolgálására alkalmas. A klasszicizáló stílusú
épületet azoknak is érdemes megnézniük, akik nem utaznak vonattal. A tegnapi átadásra eljött
Heinczinger István, a MÁV vezérigazgatója is, aki elmondta, a következő hat évben 550 milliárdos
beruházást terveznek a cégnél.
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ígéretünkhöz híven,
karácsonyig házhoz
viszik a megrendelt
példányokat. A terjesztési akció szombaton kezdődik. A

Fotó: Schmidt Andrea

Jegyek korlátozott számban még kaphatók

szakácskönyvet hétfőtől ügyfélszolgálatainkon is meg lehet
vásárolni.
Bővebben a Bizalmasanban
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Ma: telt házas Ákos-koncert

"HOl/AMi*

Nagyszabású show-nak ígérkezik
a Délmagyarország és a Délvilág
karácsonyi ajándéka, a ma este
7-kor kezdődő, szegedi sportcsarnokbeli Ákos-koncert. Ezrek váltottak már rá jegyet, de ha mégis
marad belépő, a helyszínen délután 5 órától még megvásárolhatják a rajongók. A rendkívüli
érdeklődés nem véletlen: Ákos
mellett húsz fellépőnek tapsolhatnak. A műsorszámok sorrendje szigorúan titkos, de annyit
lehet tudni, a Még közelebb című
új szólóalbum számai szerepelnek, ezek egészülnek ki ritkábban elhangzó dalokkal.

15 Ft-os havi törlesztés é s 15 Ft-os c a s c o havidíj 1 é v e n keresztül
3 5 0 0 0 0 - 1 OOO OOO Ft-ig k e d v e z m é n y az a u t ó á r á b ó l
3 téli kerék á r á é r t 4 - e t k a p
első 3 ingyenes kötelező szerviz
és ráadásként egy nagy adag Szeretet!

M i n d e z e k a k e d v e z m é n y e k m o s t Ö n t is megilletik, a m e n n y i b e n
N á l u n k v á s á r o l j a m e g új F o r d g é p j á r m ű v é t nyílt h é t v é g é n k e n ,
d e c e m b e r 15—17-ig!

Részletek a 4. oldalon
www.delmagyar.hu
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HCHMMU

Csaba

írásunk az 5. oldalon

M i n d e n új F o r d g é p j á r m ű h ö z r e n d k í v ü l i k a r á c s o n y i c s o m a g ,
amely tartalma:
•
•
•
•
•

Fotó: Karnok

Minden drágább, mint tavaly ilyenkor, és a januártól esedékes többletkiadások is arra késztethetnének, hogy takarékosabbak legyünk a karácsonyi előkészületek során is. De nem: mindent megveszünk, amihez
korábban hozzászoktunk, kerül, amibe kerül. Négytagú családot képzeltünk el, szülők, két gyerekkel, és kiszámoltuk, ha takarékosak, mennyibe kerül nekik az ünnep. Az eredmény: 88 ezer forint - pedig képzeletbeli családunk tagjai egyáltalán nem árasztják el egymást drága ajándékokkal, és az ünnepi asztal körül sem lesz náluk dőzsölés.

AZ IDEI ÉV UTOLSÓ NYÍLT HÉTVÉGÉJE

^

Már szállításra várnak

Drága a karácsony

AUTÓVÁSÁRLÁST TERVEZŐK, FIGYELEM!

^

Örömmel jelentjük
kedves
olvasóinknak, hozzánk már
megérkezett a Jézuska: elkészült közös
művünk, a Délmagyarország és a Délvilág nagy szakácskönyve, melyet olvasóink legjobb receptjeiből és az elkészített ételek gyönyörű
fotóiból állítottunk
össze. A könyv minden várakozásunkat
felülmúlóan
szép,
olyan, mint egy képzőművészeti album.
Igazán méltó karácsonyi ajándék. Annak is szántuk, előfizetőink mindössze
1900 forintért juthatnak hozzá a 3500
forintos kötethez, ráadásul annyi példányban, amennyire
az ajándékozáshoz
csak szükségük van.
Csongrád megye exkluzív szakácskönyve
iránt óriási az érdeklődés, az előrendelésekkel már 7500 darabnál járunk.
Mostantól 170 kézbesítőnkön a sor, akik

M o z g ó l é p c s ő n is k ö z l e k e d h e t n e k a z u t a s o k

Részletek és jegyzetünk a 3. oldalon

a szakácskönyvünk

Ford Hovány
Szeged, Algyői út 39. • 62/556-300
www.fordhovany.hu

Hertelendy Lilla tegnap vásárolt jegyet a koncertre szegedi ügyfélszolgálatunkon

Fotó: Segesvári Csaba
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Orbán a „posztkommunista elit" felelősségre vonásárólMegbeszélés határon

„Örülniük kellett
volna, hogy megúszták"

A hatalomba visszatért posztkommunista elit nem kerülheti el a
jogi felelősségre vonást, s ha sikeres a népszavazás, akkor „a
koalíciónak megoldást kell találnia a bizalmi válságra - szakértői
kormány vagy előrehozott választás formájában" - nyilatkozta
Orbán Viktor a Heti Válasznak.
BUDAPEST (MTJ)
„Felelős parlamenti erőként az a
feladatunk, hogy nyitva tartsuk
az elégedetlenség alkotmányos
kifejezésének formáit. Erről szólt
az önkormányzati választás, és a
népszavazást is azért kínáltuk fel
az embereknek, hogy oly módon
fejezzék ki véleményüket, amely
nem szül erőszakot" - mondta,
hozzátéve, hogy a „sikeres" népszavazástól kezdve „minden, az
alkotmányosság határait átlépő
eseményért kizárólag a kormány
viseli a felelősséget".
A Jobbik MSZMP- és KlSZ-vezetők hatalomból való eltávolítására
vonatkozó népszavazási kezdeményezése kapcsán Orbán Viktor azt
mondta, hogy egyetért a szándékkal, a kérdésfeltevés alkotmányossága azonban kérdéses.
A Fidesz elnöke szerint az
utódpárti elit vezetői rossz következtetést vontak le a békés
rendszerváltozásból. Tulajdonképpen örülniük kellett volna,
hogy elszámoltatás és börtönök
nélkül megúszták a diktatúra
fenntartásában, az ország tönkretételében való közreműködést.
Ehelyett kihasználhatták a társadalmi kapcsolataikban rejlő tőkelehetőségeiket - például a magánosítás vagy a külföldi beruházások Magyarországra hozatala
során. Programjuk a hatalom

visszaszerzése, az egyeduralmi
hálózatok politika-, gazdaság- és
kultúrabeli újraszövése lett. Ehhez joguk volt, de óriási kockázatot is vállaltak. Ha a kormányzásuk a társadalomnak is sikert hozott volna, minimalizálhatták
volna a kockázatot.
„De itt állunk ismét nyakig eladósodva, növekvő szegénységgel; a közvagyon elherdálásával,
sohasem látott mértékű korrupcióval, és elzálogosított évekkel
nézünk szembe. Ráadásul csalás,
megtévesztés, erkölcsi káosz
uralja az országot. A hatalomba
visszatért posztkommunista elit
ezúttal nem tudja elkerülni,
hogy minden cselekedetéért kiméressék rá a jog szerinti felelősség" - jelentette ki Orbán Viktor.

£

SZIJJÁRTÓ PERT VESZTETT
Személyiségi jogi pert vesztett
Szijjártó Péter országgyűlési kép-

viselő; a Fővárosi Bíróság jogerős
ítélete szerint a fideszes politikus
két parlamenti felszólalásában is
azt a hamis látszatot keltette,
hogy Erdős Ákos, a Láng Kiadó és
Holding Zrt., valamint az Állami
Nyomda Nyrt. üzleti sikereit tisztességtelen úton, az üzletember
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túli magyar vezetőkkel

Tovább érvényes igazolványok

Határon túli magyar vezetőkkel tárgyalt
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szerdán
Budapesten.
BUDAPEST (MTI)
A Parlament Vadásztermében zárt ajtók mögött tartott találkozón részt vett Markó Béla, a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Bugár Béla, a szlovákiai Magyar Koalíció
Pártjának elnöke, Kovács Miklós, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség és Gajdos István,
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség vezetője, valamint Kasza József, a Vajdasági Ma-

gyar Szövetség elnöke. Eljött a budapesti konzultációra fakab Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének és Juhász
Sándor, a horvátországi Magyar Egyesületek
Szövetségének elnöke, Hámos László, a New
York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány vezetője és Méray Tibor, a Franciaországban élő magyar író.
Gyurcsány Ferenc első alkalommal találkozott a határon túli magyar közösségek vezetőivel a magyar-magyar kapcsolatok intézményi kereteinek átalakítását követően.
Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal
szakállamtitkára a találkozót megelőzően úgy

BAJNAI: KET ES FELSZER TOBB A HATAR MENTI FEJLESZTESEKRE
Hét év alatt magyar részről százmilliárd forintnyi uniós forrás áll majd rendelkezésre 2007-től a határ
menti térségek fejlesztésére; a programok tervei azután kerülnek Brüsszelbe, hogy magyar kormány
egyeztet a szomszédos országok vezetőivel - mondta Bajnai Gordon fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos szerdán Budapesten. „Évente körülbelül kettő és félszer annyi pénz jut majd a határ két oldalán élők támogatására, mint eddig. Százmilliárd forint a magyarországi forrás és ezzel körülbelül
megegyező nagyságrendű összeg az, ami a szomszédos országoknál is rendelkezésre áll ugyanilyen célra" - hangsúlyozta Bajnai Gordon újságíróknak a határon túli magyar vezetőkkel tartott szerdai megbeszélés közben. A forrásokat egyebek mellett az egészségügyi, oktatási együttműködésre, a kis- és középvállalkozások közötti kapcsolat erősítésére, valamint közös árvíz- és környezetvédelemre fordítják.

nyilatkozott a távirati irodának, hogy a magyar
miniszterelnök és a határon túli magyar vezetők mostani politikai konzultációjának napirendjén a gazdasági-fejlesztéspolitikai kérdések
mellett a magyarigazolványok ügye szerepel.
Az elsőként - 2002 folyamán - kiadott magyarigazolványokat a törvény értelmében öt
év elteltével, azaz 2007-ben cserélni kellene.
Gémesi Ferenc elmondta: elképzelhető, hogy
olyan értelmű törvénymódosítást kezdeményeznek, amely lehetővé teszi, hogy a Magyarországon kedvezményeket, a határon túl
pedig támogatásokat biztosító igazolványok
érvényességét „automatikusan", tehát különösebb igazgatási eljárás nélkül hosszabbítsák majd meg.
- Egyetértenek a kedvezménytörvény olyan
módosításával a határon túli magyar közösségek vezetői, ami lehetővé teszi a magyarigazolványok meghosszabbítását a kötelező
csere helyett - jelentette ki Markó Béla és Bugár Béla a magyar miniszterelnökkel tartott
szerdai találkozót követően. Markó Béla szerint a romániai magyarok szempontjából jelentős előrelépés történt a magyar kormány
álláspontjában azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben nyitják meg a magyar munkaerőpiacot a romániai munkavállalók előtt.

Sólyom László Cipruson

ítélet
a Globexügyben
A Globex-ügy egyetlen vádlottjának sem kell börtönbe vonulnia a Fővárosi Bíróság szerdán
kihirdetett elsőfokú ítélete szerint.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-

kel való kapcsolatának köszönhetően érte el. A jogerős ítélet december 5-én született.

BUDAPEST (MTI)

Jön a teljesítményértékelés
Valamennyi, az élelmiszer-biztonsággal foglalkozó szervezetet az
FM irányítása alá kívánja helyezni a kormány - hangzott cl többek
közt a kormányszóvivői tájékoztatón.
BUDAPEST (MTI)
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása
alá kerül valamennyi élelmiszer-biztonsággal foglalkozó intézmény. A kormányszóvivő
szerdai budapesti tájékoztatása
szerint, bár végső döntés jövő héten születik erről, a fogyasztóvédelmi és élelmiszer-biztonsági
intézményrendszert úgy kívánja
átalakítani a kormány, hogy
minden ilyen intézmény egy vezetés alatt összpontosuljon.
A kormány szerdai ülésén elfogadta a kulturális modernizáció
fő irányairól szóló javaslatot - jelentette be Hiller István kulturális
és oktatási miniszter szerdán a
kormányszóvivői
tájékoztatón

Budapesten. A tárcavezető a modernizáció fő irányaiként a kulturális vidékfejlesztést, a tehetséggondozást, az országkép alakítását, a kulturális finanszírozási
rendszer átalakítását és az Európa
kulturális fővárosa program megfelelő végrehajtását említette.
Új, egységes teljesítményértékelő rendszert vezet be a kabinet
január l-jétől, valamint ugyanekkor kezdi meg működését a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Központ
- jelentette be szerdán Szetey
Gábor. A személyügyi államtitkár közlése szerint az új teljesítményértékelés január elsejétőla
központi közigazgatás vezetői
körét érinti, július 1 -jétől pedig a
teljes állományra vonatkozik.

Sólyom László és Havril András vezérkari főnök és egy magyar katona a ciprusi ütközőövezetben lévő
nicosiai repülőtéren

Sólyom László köztársasági elnök szerint a Cipruson szolgáló magyar békefenntartók derekasan
helyt állnak, csakúgy, mint a Sínai-félszigeten
állomásozó magyarok, és ez - mint háromnapos
látogatóútja végén az államfő elmondta - büszkeséggel tölti cl.
NICOSIA, ÁSZIENU (MTI)
Az államfő szerdán Nicosiában találkozott Tászosz
Papadopulosz ciprusi államfővel, akivel elsősorban
az oktatási kapcsolatok fejlesztését szorgalmazta a
tárgyalásokon. Mint mondta, a Magyarországon
tanuló külföldi diákok 10 százaléka ciprusi, és Bu-

Fotó: MTI/Koszticsdk

Szilárd

dapest szeretné legalább ezt az arányt fönntartani.
Sólyom László ezután ellátogatott az ENSZ-erők
(UNFICYP) nicosiai főhadiszállására, ahol magyarok is teljesítenek szolgálatot.
Az UNFICYP vezérkari főnöke, Peter Fraser-Hopewell ezredes köszöntötte az elnököt, mivel mind
Michael Moller, az ENSZ dán nemzetiségű különmegbízottja, az UNFICYP vezetője, mind Rafael fosé Barni vezérőrnagy, főparancsnok távol van. A vezérkari főnök elmondta, hogy a parancsnokság nagyon meg van elégedve a magyarokkal emberi és
szakmai szempontból egyaránt. Sólyom László hozzátette, hogy Cipruson az ENSZ-katonák nagyon
kulturált körülmények között vannak elhelyezve.

Postáné Vellai Györgyike, első
rendű vádlottat, a Globex egykori vezérigazgatóját két év hat hónap, Vajda László másodrendű
vádlottat, a cégcsoport egyik tulajdonosát pedig egy év nyolc hónap letöltendő börtönre ítélték,
de mivel a büntetésbe az előzetes
letartóztatásban töltött időt is
beszámítják, ezért sem az első-,
sem pedig a másodrendű vádlottnak nem kell börtönbe vonulnia.
A vád szerint értékpapírok kibocsátása, portfoliókezelés, illetve más ügyletek miatt 1996 és
1998 között sok száz kisbefektetőnek és több önkormányzatnak
összesen több mint hatmilliárd
forintos kárt okozó sikkasztást,
hűtlen kezelést és tőkebefektetési csalást követtek el a vádlottak.
Postáné Vellai Györgyit és Vajda Lászlót nemzetközi elfogatóparancs alapján Németországban fogták el 1999 januárjában,
majd a magyar hatóságok 1999
áprilisában előzetes letartóztatásba helyezték őket.

Kiskunmajsán és Kecskeméten is bűzlenek a kamionszám szállított bálák

Német szemetet hordtak Bács-Kiskunba

VEGKIARUSITAS!
KÉZI CSOMÓZÁSÚ

PERZSASZŐNYEGEK

Kecskeméten is találtak ötven bála Németországból illegálisan beszállított szemetet, mely hasonló azokhoz a bálákhoz, melyeket Bács-Kiskun megye több
településén fedeztek fel lakossági bejelentés alapján az elmúlt napokban.
KECSKEMET (MTI)
Lakossági b e j e l e n t é s a l a p j á n a m ú l t h é t vé-

gén bukkantak Kiskunmajsán az egykori
szovjet laktanya egyik hangárjában 144
bála, Németországból származó vegyes
háztartási hulladékra, mely 8-10 kamionnyi mennyiségnek felel meg, de újabb
bejelentések hatására Kecskeméten, Jászszentlászlón és további települések közelében is felfedeztek hasonló tárolókat mondta a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Mihályné Bornemisza Eleonóra százados hozzátette: eddig
egyetlen gyanúsítottja van az ügynek, egy
kiskunmajsai férfi, aki a hangárt és egy köTérbe Zoltán, Kisktinmajsa polgármestere a szemetbálák mellett Fotó: MTI/Ujvári Sándor zeli tanyát is bérel egy magánszemélytől.

Elmondta, hogy a nyomozás érdekében
egyelőre csak azt tudja megerősíteni, hogy
Kiskunmajsán

1 4 4 bála,

VÉGKIÁRUSÍTÁSA

;

- 5 0 % - 7 0 %

\

FORRÁS HOTEL SZEGED

j

l Nyitva: h.-«io.: 10-18-lg. Tel.: 20/385-3123 '

Jászszentlászló

mellett 40 bála, Marispusztán 83 bála,
míg Kecskeméten 50 bála háztartási hulladékot találtak, hozzátette azonban, hogy
már több helyen találtak illegális lerakót.
Terhe Zoltán, Kiskunmajsa polgármestere érthetetlennek nevezte, hogy a határon hogyan juthatott át a hideg ellenére is
bűzlő hulladékbálákat szállító kamion,
melyben válogatás nélkül préseltek össze
mindent. Lakossági bejelentésre sikerült a
hét végén egy újabb osztrák kamion lerakodását megakadályozni, amely a fuvarlevél szerint Németországból műanyag- és
gumiárut szállított.
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Egymilliárd-háromszázmillió forintba került a felújítás

Elkészült a nagyállomás

Mamut
a jégen
TOMBÁCZ RÓBERT

A forgalmistának is tetszik a megújult nagyállomás
Tegnap átadták a szegedi nagyállomás
felújított épületét. A beruházás 1 milliárd 3 0 0 millió forintba került. A műemlékké nyilvánított épületet eredeti stílusának megfelelően renoválták. Magyarországon egyedülálló, kétszintes utasteret alakítottak ki.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Átadták tegnap a MÁV Zrt. vezérigazgatójának, Heinczinger Istvánnak a jelenlétében a.
szegedi nagyállomáson az utazóközönségnek
és a vasutasoknak azokat a helyiségeket,
amelyeket a rekonstrukció második ütemében újítottak fel. Elkészült a peron teljes burkolata és az épület előtti tető. Renoválták az
északi és déli torony tetőhéjazatát és homlokzatát. Az épület északi és déli szárnyában
a vasúti forgalomirányítás, illetve a személyszállítás irodáit, szociális helyiségeit helyezték el. Megújult a lépcsőház, amelyben a hagyományos kijárat mellett az utazóközönség
kényelmét szolgáló mozgólépcső is helyet kapott. A régi dohányzó váróterem helyén bevásárlóperon található. Szintén az első emele-

Fotó: Schmidt Andrea

ten elkészült az étterem-büfé komplexum
szerkezete, és újjáépült a hozzá csatlakozó
terasz. A resti harmincadagos konyháját a
bérlő három hét múlva fejezi be, és a használatbavételi engedély kiadását követően áll
majd az utasok rendelkezésére. A bevásárlóperon, azaz az üzlethelyiségek és az étterem
közötti kapcsolatot egy, a mozgólépcső felett
átvezető híd biztosítja.
Az épület földszintjén hasznosításra, bérbeadásra váró szerkezetkész helyiségek találhatók. A későbbi bérlő a belső teret ízlése és
igényei szerint alakíthatja ki.
Az állomásrehabilitációs program második ütemének költsége félmilliárd forint
volt. A teljes beruházás 1 milliárd 300
millió forintba került. A szegedi önkormányzat 100 millió forinttal támogatta a
2005-ben műemlékké nyilvánított épület
rehabilitációját, valamint vállalta az Indóház tér felújítását is. Mint arról már beszámoltunk: az első ütemben - amely tavaly májusban kezdődött el és tavasszal fejeződött be - elkészült a klasszicizáló stílusban felújított utascsarnok. Ebben többek között hat jegypénztár, korszerű ügy-

félcentrum és utastájékoztató kapott helyet.
Az épület funkcionális korszerűsítésének
kivitelezője a szegedi Délépítő Rt.-Ornament
2000 Kft. konzorcium. A másfél éves munkával Magyarországon egyedülálló, Szegeden
kétszintes utastér alakult ki, amely egymásba
nyílóan biztosítja az utasforgalmi területek
áttekinthetőségét, a csúcsidőben mintegy tízezer utas kulturált kiszolgálásának feltételeit.
Az épületet azoknak is érdemes a közeljövőben megnézniük, akik nem utaznak vonattal, hiszen a bontás során restaurálták a
régi étterem mennyezetén talált, Kacziány
Ödön Baccháns lakoma című, 1902-ben készült alkotását.

Büszkeséggel töltheti el a szegedieket, hogy a százéves használatban lepusztult nagyállomás végre újra a régi pompájában fogadhatja a városba érkezőket. A politikusok által Európa déli kapujaként emlegetett százéves műemlék épület valóban déli volt: balkáni. Hogy kapu lett volna két világ között, az kevésbé
hihető.
Mostantól talán az lesz - a csodálatosan megszépült épületen legalábbis nem múlik majd.
Korszerűség és a hagyomány, iparművészet, klasszicizáló építészet és informatika fonódik egybe a több mint egymilliárdból felújított, hazánkban
egyedülálló kétszintes
állomásépületben.
Igaz, addig alaposan megvárakoztatták az utasokat. Először 2002
nyarára tervezték a munkák megkezdését, majd ötszöri módosítás, műemlékvédelmi,
jogi és közbeszerzési hercehurcák után amikor már senki sem hitt benne - tavaly májusban neki is álltak.
Közben ígéretek, tervek és MÁV-vezetők jöttek-mentek - többnyire milliós végkielégítésekkel -, de egyikük sem tudott mit kezdeni az utolsó állami mamut egyre csak szaporodó adósságával és
veszteségeivel. Átfogó reformok helyett toldozgatás ment, az
adósság meg idén négyszázmilliárdra hízott. A veszteség stagnál ami jónak számít -, így „csak" nyolcvanmilliárdos lesz. A mamut
mostanában tette meg az első bizonytalan lépéseit a jégen, és kis
szerencsével talán nem is szakad be alatta. Kihasználatlan vonalakat zárnak be, elkezdik leépíteni az egymásról mit sem tudó,
párhuzamosan nem dolgozó háttérrészlegeket,
racionalizálják a
menetrendet, és - szokás szerint - emelik a vonatjegyek árát.
Ez utóbbiak jótékony hatásaiból mi is részesülhetünk.
A
MAV-os álláspont szerint jó, hogy decembertől óránként járnak
az intercityk Szeged és Budapest között, és javultak a csatlakozási
lehetőségek is. Az utazóközönség azonban úgy éli meg: nőtt a
menetidő, az intercityk helyett pedig hibridvonatok járnak, amelyek minden állomáson megállnak, ahol korábban a gyorsvonatok. A jegyárak ráadásul év közepére közel negyven
százalékkal
nőnek - miközben a szolgáltatási színvonal javulása csak a
MAV-os píármenedzserek fejében létezik.
Persze ez most az ünneplés ideje - egy nagyberuházás
végén.
Csak jusson eszünkbe: ahogyan a szegedi nagyállomás
elkészült,
az jól jelzi azt is, ahogy a magyar vasúttársaságnál a dolgok mennek. Tizenhat év után talán nem túlzás mondani:
tohonyán,
mint a mamut.

Képbe került a Németh Toll Kft. is ?

Milliárdos áfacsalás
a határon - tollal

AVATAS

Ünnepélyes tegnapi ceremónián a MÁV Zrt. vezérigazgatója, Heinczinger István azt mondta: a
vasútnál 2007 és 2013 között 550 milliárd forintos beruházás várható. Ezt követően Solymos
László szegedi alpolgármesterrel felavatta az
építők tiszteletére készült emléktáblát, amit az Folytatás az 1. oldalról
állomás falán helyeztek el.
A november óta folyó nyomozás
közben arra is fény derült, hogy a
Csongrád megyei társaság 2005
márciusától harminchétszer vitt
ki Magyarországról tollat, csaknem 20 millió euró, azaz több
mint 5,2 milliárd forint értékséget - jelentette ki a vezérigaz- csökkentő hatása lesz. Ezt az új ben. A külföldön más okmágató. Hozzátette: 2010 körül menetrend bevezetésével és nyokkal ellátott termékeket olmár nullához közelítő számviteli korszerű járművek jövő évi csóbb árért visszahozták, vagy
eredményt szeretnének produ- üzembe helyezésével tudjuk továbbvitték más országba. A
kálni. Ehhez viszont az kell, kompenzálni - mondta a vezér- holmit azután újból kivitték
Szerbiába, de már többszörös érhogy jövőre az üzemi veszteséget igazgató.
10-15 milliárd forinttal tudják
Nem lesz viszont konkurencia- téken feltüntetve. A sorozatos
csökkenteni. A MÁV Zrt. költ- harc a MÁV és a Volán között - áfa-visszaigénylés révén mintegy
ségvetése 2007-ben 280 milliárd hallottuk a vezérigazgatótól. Ezt egymilliárd forintos kár érte a
forint lesz.
azzal magyarázta, hogy mindkét költségvetést.
- Mivel január elsejétől 16 cégnek a gazdasági minisztérium
A most felgöngyölített bűncseszázalékkal emelkednek az lesz a vagyonkezelője. Ennek kö- lekményről a Vám- és Pénzügyutasszállítás tarifái a MÁV-nak vetkeztében hamarosan össze- őrség Országos Parancsnoksága
mindent el kell követnie az hangolják a vonat- és az autó- adott ki közleményt. Kérdésünkutasok megtartásáért. Az ár- busz-közlekedés menetrendjét, re közölték: nem mondhatják el
emelésnek várhatóan forgalom- amihez minden feltétel adott.
annak a cégnek a nevét, amely-

A MÁV lefaragná a veszteséget
A MAV Zrt. igazgatója azt reméli, hogy jövőre 75-80 milliárd forint lesz a cég vesztesége.
Három év múlva nullszaldós
vállalatot akar vezetni. A célok
megvalósításához
korszerűsítésre és ésszerűsítésre lesz
szükség a MAV-nál.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A MÁV Zrt. idei vesztesége 90
milliárd forint, ezt - Heinczinger
István vezérigazgató szerint egyik évről a másikra nem lehet
eltüntetni a költségvetésből.

Hozzátette: a mostani átalakulásnak az a célja, hogy konszolidálják a cég pénzügyi helyzetét,
amihez mindenképpen állami
támogatás szükséges. Olyan
struktúra kialakításán dolgoznak, amely költséghatékony: minél alacsonyabb költségszinten
tudják ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani.
- Töretlen modernizációra van
szükség, mert ha az elavult üzemeltetési és irányítási struktúra,
valamint régi járműszerkezet és
infrastruktúra marad, akkor azzal csak újratermeljük a veszte-

nek igazgatóját őrizetbe vették.
Lapunk információi szerint a
nyomozás során a vámosok látókörébe kerülhetett a klárafalvi
Németh Toll Kft. is. Tegnap
számtalan alkalommal kerestük
a cég tulajdonosát - sikertelenül.
Először még tudtunk beszélni
egy hölggyel, aki közölte, nem
nyilatkozhat, az igazgató úr külföldön van, a telefonját átirányította, és ezért nem tudjuk neki
föltenni a kérdéseinket. Egyébként már mások is keresték ez
ügyben. Kértük, hogy a cégvezető
helyettesével beszélhessünk, de
kiderült: nincs, aki nyilatkozhatna a kft. nevében. Abban maradtunk, valahogyan felveszi a kapcsolatot a cégvezetővel, és fél óra
múlva értesíti a lapot. Nem tette
meg. Amikor ezután többször is
újra hívtuk a számot, már csak
az üzenetrögzítővel tudtunk társalogni.

Döntést vár a megyétől a város a kórház vezetése ügyében

Igazgatójelöltek a szentesi testület előtt
A szentesi önkormányzat a Dr. Bugyi
István Kórház tulajdonosaként azt javasolja a megyei közgyűlésnek, hogy a
mai ülésen a négy pályázó közül most
mindenképp válasszon főigazgatót. A
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén meghallgatták a jelölteket,
akikről többen úgy fogalmaztak: mindannyian alkalmasak a kórház vezetésére.
»
A
szentesi
képviselő-testületnek
nincs döntési jogosítványa a tulajdonában lévő Dr. Bugyi István Kórház
főigazgatójának megválasztására. Az
intézményt fenntartó megyei önkormányzat írta ki a pályázatot az állásra, amelyre négyen jelentkeztek. A
helyhatóság szerette volna megismerni a pályamunkákat, és segíteni
a megye döntését. De nem tudták elérni, hogy Szentes képviselője részt

Fenyves Ernőt, dr. Papp Zoltánt, dr. Tóth Editet és dr. Várkonyi Katalint ma
hallgatja meg a megyei közgyűlés
vehessen a pályázatokat elbíráló bizottságban. A városi képviselő-testület kedd esti rendkívüli, nyilvános
ülésén Szirbik Imre polgármester arról is tájékoztatott: a megye nem adta ki a jelenlegi megbízott főigazgató,
Fenyves Ernő, a sebész, érsebész fő-

orvos, dr. Papp Zoltán, az orvosigazgató, dr. Tóth Edit és a szegedi orvosés gyógyszerésztudományi centrum
szak- és továbbképzési csoportvezetőjének, dr. Várkonyi Katalinnak
a
pályamunkáját. A jelöltek azonban
eljuttatták azokat a szentesi önkor-

mányzati testületnek. Farkas Sándor
fideszes országgyűlési képviselő szerint nem is kellett volna megérkezniük a pályázati anyagoknak Szentesre,
mert a vonatkozó törvény úgy rendelkezik: csak betekinthet a helyhatóság az aspiránsok pályamunkájába.
A fideszes Kozák János úgy vélte: az
egész eljárás indokolatlan, célt tévesztett.
A polgármester viszont azt szeretné, hogy mielőbb legyen kinevezett
főigazgató, ha már bekerült a súlyponti kórházak közé a szentesi. Az
önkormányzat egészségügyi bizottsága dr. Papp Zoltánt javasolja főigazgatónak. Ugyancsak őt javasolta
Horváth István is a Szövetség Szentes Felemelkedéséért Egyesület nevében. Az MSZP-s Móra József szerint
mind a négy jelölt alkalmas az intézmény vezetésére, s ezzel egyetértett a

NEM NYILATKOZIK AZ ELN0K
Hj

Lapunk tudomására jutott olyan információ, miszerint a pályázatokat elbíráló bizottság azt javasolja a megyei közgyűlésnek, hogy ne válasszanak főigazgatót a
négy jelölt közül, hanem írjanak ki új pályázatot. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük tegnap Magyar Annát, a megyei önkormányzat elnökét, aki azt közölte: mivel zári ülésen tárgyalnak a jelöltekről,
így előzetesen nem adhat információt. A
közgyűlés döntését ma ismerteti a sajtó
képviselőivel.

fideszes Kozák János is. A testület 10
igen, 7 tartózkodás és 1 nem szavazattal határozott: azt javasolja a megyei közgyűlésnek, hogy ma döntsön,
Szentes érdekeinek figyelembevételével.
BALÁZSI IRÉN

4

KÖRKÉP
BORDÁNY. Közmeghallgatás
keretében tartja ülését a
faluházban a
képviselő-testület pénteken 16
órától. Kiemelt napirend a
települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás
költségeinek teherviselése és
az önkormányzat 2 0 0 7 . évi
költségvetési koncepciója.
Ehhez kapcsolódik a
képviselő-testület jövő évi
munkatervének, illetve az
önkormányzat
,
rendezvénytervének
megvitatása, valamint az
önkormányzat gazdasági
programjának
összeállításához szükséges
fontosabb célkitűzések
meghatározása.
DESZK. A Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium az
európai autómentes napon
országos gyermekrajzpályázatot
hirdetett. A versenyen a deszki
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda a
nagycsoportos Sztán Lili
kiemelkedő munkájával nyert.
DOMASZÉK. Adventi
kézművesdélutánra várnak
szeretettel minden kedves
érdeklődőt, kicsit és nagyot
egyaránt holnap délután 5 órától
az egykori Sárkányhegyi
vendéglőbe. A saját kezűleg
készített, különleges ajándékok
megalkotásában a domaszéki
ifjúsági önkormányzat tagjai, a
telcház munkatársai, a
nagycsaládosok helyi csoportja
mellett segít: a Domaszék
Lakosságának Egészségesebb
Életéért Alapítvány, valamint a
hagyományőrző Csutkababa
Alapítvány.
RÖSZKE. Ma délután 2 órától a
művelődési házban karácsonyi
alkotóházba várják azokat a
gyerekeket, akik ünnepi
díszekkel, ajándékokkal
szeretnék megörvendeztetni
szeretteiket. Sok szép
alapanyagból válogathatnak a
résztvevők, melyet az
önkormányzat támogatásából
teremtettek elő a szervezők. A
profi segítségről pedig az óvoda
alkalmazottai, a művelődési ház
dolgozói és a családsegítő
szolgálat munkatársai
gondoskodnak. 17 órától az
ifjúsági önkormányzat
szervezésében a filmklub
programsorozatának részeként a
Túl a sövényen című animációs
filmet nézhetik meg az
érdeklődők.
SZATYMAZ. A
képviselő-testület szerdán
tartotta ülését. Döntöttek az idei
költségvetéssel kapcsolatos
kérdésekben, valamint
közmeghallgatáson elfogadták a
2007-es költségvetési koncepciót
és a testület jövő évi
munkatervét.
SZEGED. Szőregi óvodások,
általános iskolások,
pedagógusok és a helyi
művelődési ház dolgozói
negyedik éve állítják fel a Rózsák
terén a község betlehemi jászlát.
A széltető alá felépített,
kivilágított, közel harminc
négyzetméteres bibliai jelenet
szalmából és ruhaanyagból
készült figurái majdnem ember
méretűek. A látványosság január
közepéig látható.
ÚJSZENTIVÁN. Az újszentiváni
polgármesteri hivatal
hagyományteremtő szándékkal
kívánja megrendezni karácsonyi
ingyenes ruhabörzéjét december
16-án 10 és 14 óra között. A
börzét az Árpád utca 5. szám
alatt (volt orvosi szolgálati lakás]
tartják. Kérnek mindenkit,
akinek van tiszta, jó állapotban
lévő, de már számára
szükségtelen ruhája, cipője,
ágyneműje, amit adományként
felajánlana, hívja a 277-267,
illetve a 2 7 7 - 0 2 l-es
telefonszámot, vagy jelezze
személyesen a gondozónőknél a
hivatalban.
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Ma: telt házas Akos-koncert
Ezrek váltották már meg jegyüket lapjaink ma esti szegedi Ákos-koncertjére.
Húsz helybeli technikus és a negyvenfős
koncertstáb azon fárad, hogy a show
húsz fellépőjét a legmagasabb színvonalon láthassa és hallhassa a nagyérdemű.
Ma a Délmagyarország és a Délvilág
meghívására Ákos koncertezik az újszegedi sportcsarnokban. Az este 7 órakor
kezdődő műsorban elhangzó dalok sorrendje szigorúan titkos. Egyelőre csak
annyit tudni, hogy a több mint kétórás
show gerince a Még közelebb című
szólóalbum bemutatója lesz. Mellé
olyan számok kerültek a programba,
amiket vagy nagyon régen játszottak,
vagy ilyen formában még soha nem adtak elő. Legtöbben, egyszerre hűszan akkor lépnek színpadra, amikor a zenekar
kiegészül a tíztagű Andante-Strings vonósegyüttessel, valamint a Vivát, Bacchus négy énekesével.
Tegnap este még a Szeviép-Szeged női
kosárlabdacsapata játszott Európa Kupa-mérkőzést a sportcsarnokban, hajnali
4 órától a koncertszínpad-építőké a pálya.
A házigazda húszfős technikai csapat kitakarít, leszereli a kapukat, a hálókat,
majd szónyegez. A technikát szállító két
hatalmas kamiont reggel 7-től várják. Az
Ákost kísérő negyvenfős stáb délután 3-ra
állítja össze a háttér vázát, a színpadot, a
fényeket és a hangtechnikát. Kiss Zsolt
hangmérnök, technikai vezető elmondta,
a próbákon és két koncerten már élesben
bevetették ezt a koncertprogramot. A
helyszínen már csak a finomhangolást
végzik el. Előadás után reggelre mindent

Színek és fények Ákos múlt heti győri koncertjén - a technikáról 4 0 fős stáb gondoskodik
összecsomagolnak, hiszen a holnap reggeli edzések sem maradhatnak el.
Lapjaink karácsonyi meglepetéskoncertjére szinte már valamennyi jegy elkelt.
Az előfizetőknek szóló 2 7 0 0 forintos je-

gók fél 6-tól foglalhatják el helyeiket. A lelátókon ülő-, a színpad előtti téren pedig
állóhelyeket biztosítunk. A show este
7-kor kezdődik.

gyeket - korlátozott számban - a szegedi
ügyfélszolgálaton ma délután fél 6-ig lehet
átvenni. Es ha még kitart a készlet, a
sportcsarnokban 5 órától kaphatók még
teljes árú, 4 9 9 0 forintos jegyek. A rajon-
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Folytatódik a nyomozás a hamisított élelmiszerek után

Zároltak IS
19 tonna romlott árut

ATörükbálinton
A
Törökbálinton lebukott M. E. G. A. cégcsoport lejárt szavatosságú élelmiszereiből megyénkben is találtak. A nagykereskedők és
boltláncok eddig 19 tonnányi árut zároltak.
Egy hete nagy erőkkel nyomoznak a megyei
élelmiszer-ellenőrök a törökbálinti raktárban
talált romlott élelmiszerek után. A termékek
listája alapján vizsgálódtak a nagykereskedésekben, a magyar és külföldi tulajdonú bolt-

hálózatokban. A kereskedők eddig több mint
19 tonna romlott árut vettek le a polcokról tájékoztatott egy hét mérlegéről Faragó Katalin, a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás osztályvezetője.
A kereskedők egyébként maguk gyűjtötték
be a lejárt szavatosságú termékeket, amelyeket a M. E. G. A. cégcsoport forgalmazott. Elkülönítve tárolják raktáraikban, és ellenőrzött körülmények között visszaszállítják

majd országos központjukba. Ott dokumentálva semmisítik majd meg az élelmiszerszemetet. Megtudtuk: a romlott áru több mint
fele sajt volt, de a hatóság ellenőrei találtak
mirelit zöldborsót, húskészítményeket, pizzát, kávéport, müzlit is.
Az ellenőrzés folytatódik. Közben tegnap
este a M. E. G. A. cégcsoport osztrák tulajdonosát kihallgatta a rendőrség.
D.T.

A gazdag emberek feleségei céltudatosan adakoznak

Maguk döntik el, kiket támogatnak
Nemcsak karácsony előtt áldoznak vagyonukból tetemes öszszegeket karitatív célokra Szeged tehetős polgárai, hanem egész
évben. A jótékonykodásból a feleségek is kiveszik a részüket, és
pontos elképzeléseik vannak arról, milyen célokra adnak pénzt.

Egész évben folyamatosan és nagyon sokan - alapítványok, magánszemélyek - keresik meg Varga Mihályt és feleségét, Muráti
Lilit azért, hogy támogassák a betegeket, szegényeket. Lili, a
KÉSZ csoport meghatározó tulajdonosának, cégvezetőjének felesége lapunknak elmondta, az
építőipari cégcsoport egész évben
támogat gyermekétkeztetést se-

gítő, súlyos betegek gyógyítását
felvállaló alapítványokat, sportolókat, több tízmillió forint értékben. Emellett ők ketten a férjével
magánszemélyként is sok pénzt
áldoznak az elesettek megsegítésére.
Kell tudni válogatni a megkeresések között - mondta az ország
száz leggazdagabb embere között
számon tartott Varga Mihály fe-

lesége - , ezért tájékozódnak,
hogy a pénz ne szélhámosokhoz
kerüljön. Muráti Lili - aki harmadik gyermekét várja - hangsúlyozta: karácsony előtt neki
nemcsak a kicsiken, hanem azokon a szülőkön is megesik a szíve, akik szeretnének ajándékot
tenni a fa alá, de nem tudnak.

húsz éve támogatja a battonyai
SOS gyermekfalut: csekken, saját nevében küld el rendszeresen
jelentősebb összegeket a gyerekeknek, a karácsonyra és a húsvétra külön is odafigyel. A máltai
szeretetszolgálat számára pedig
ruhákat gyűjt, azokat az átadás
előtt kimossa, átválogatja.

Magánszemélyként adakozik
Lakatos fenőné, a Főszer Electric
Zrt. vezérigazgatójának felesége.
A tehetős emberként számon
tartott cégvezető párja, Edit - aki
tanítónőként belelát a nehéz sorsú családok helyzetébe - már

Vargáné Jenei Máriát, a Szilánk
csoport cégvezetőjének, Varga
Gusztávnak a feleségét arról kérdeztük, kérik-e a támogatását
alapítványok, bombázzák-e levelekkel ismeretlen emberek. A három gyermeket nevelő főállású
családanya - aki általában kerüli
a nyilvánosságot - elmondta, a
Szilánktól és személy szerint a
férjétől sokan kérnek segítséget,
tőle azért nem, mert eddig sikerült a háttérben maradnia. A Szilánk sokat áldoz nemes célokra,
de ezekbe a döntésekbe - jelentette ki határozottan - ő nem
szól bele. Ő maga viszont „célirányosan" jótékonykodik és adakozik: a Waldorf-óvodának és -iskolának havonta állítja ki a csekkeket. Két lánya közül a kisebbik,
Eszter az óvodába, Melinda pedig
már az iskolába jár.
Az intézmény fenntartásához
minden szülő hozzájárul, és titokban tartják, ki mekkora öszszeggel. Fontosnak tartotta közölni, hogy a Varga családtól - noha
ezt vele sosem éreztették - valószínűleg nagyobb adományt vár el
az iskola, mint másoktól. „Többet
várnak, de többet is adunk" mondta Vargáné Jenei Mária. /-

Vargáné Jenei Mária a lányaival, Melindával és Eszterrel

Fotó: Kisalföld

Fotó: Segesvári Csaba
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„SZEGEDI SZENNYES"
Botka László polgármesternek és
Mózes Ervin jegyzőnek tett fel
kérdéseket Kohári Nándor
fideszes önkormányzati
képviselő és Haág Zalán, a
ICDNP frakcióvezető-helyettese a
„szegedi szennyes" című tegnapi
sajtótájékoztatón. Többek között
arra voltak kíváncsiak: igaz-e,
hogy a városházáról azokat
küldték el, akik nem a baloldallal
szimpatizálnak. Tájékoztattak
arról is, hogy a Fidesz
jogsegélyszolgálatot működtet
azok számára, akiket a
csatornázáskor kár ért.
ÉLŐ LÁNC A VILLA KÖRÜL
Az újszegedi Korondi-villa eladása
ellen élő lánccal tiltakozott tegnap
a Szögedi Védegylet és civilek,
összesen körülbelül nyolcvanan.
Az évek óta lakatlan villát az
önkormányzat eladná, ez Szabó
László önkormányzati képviselő,
a védegylet elnöke szerint az
„internacionálé ördögi
szellemében" történik, azaz a cél a
múltat végképp eltörölni. A
képviselő többször kért helyi
védettséget az épületre, de azt
„ Szeged város balvezetése"
elutasította. Az eseményen
Kohári Nándor fideszes
önkormányzati képviselő és Haág
Zalán, a KDNP
frakcióvezető-helyettese is részt
vett.
A FÉSZEK MIKULÁSA
Ötszáz kisgyermek köszöntötte
a Mikulást a Fészek
Nagycsaládosok Szegedi
Egyesülete Karácsonyváró
ünnepségén a Százszorszép
Gyermekházban. Az eseményen
nemcsak szegedi vendégek
vettek részt, hanem a
Vajdaságból, Szarvasról,
Békéscsabáról, Ásotthalomról és
a környékbeli kistelepülésekről
is érkeztek családok. Az
ünnepség után a gyerekeket
játszóház és
kézműves-foglalkozás várta.
GYÓGYÚSZÁS-BEMUTATÓ
Bemutató órát tart a Müller
Alapítvány a
gyermekrehabilitációban
résztvevő orvosok és
úszásoktatók részvételével a
szülőknek ma délután öt órától a
Termálfürdőben.

Tízmilliós számlát
kapott Toroczkai
A tévészékház ostromának költségeit Tbroczkai Lászlóval fizettetné meg a BRFK: a Hatvannégy
Vármegye
Ifjúsági
Mozgalom (HVIM) volt elnöke
tízmilliós csekket kapott.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szegedi kötődésű
Toroczkai
László számos alkalommal beszélt
korábban arról, hogy mint a tüntetés szervezője, hogyan „vitte át" a
tömeget a Kossuth térről a Szabadság térre, a köztévé székházához.
A HVTM volt elnökének most
majdnem tízmilliós számlát postáztak ki - a Budapesti Rendőr-fő-

kapitányság a szervezővel akarja
megfizettetni az tévéostrom során
keletkezett rendőri költségeket. A
közel tízmilliós összeg lapértesülések szerint két főbb tételből áll, az
egyik a keletkezett kár értéke, a
másik a rendőrök túlóradíja.
A tízmillióról szóló sárga csekket Toroczkai ahgha adja föl majd
a postán. Korábban kiszabtak rá
40 ezer forintos bírságot, amiért
be nem jelentett tüntetésre „vitte"
- a köztévéhez - a tömeget, de azt
sem fizette ki, igaz, azt még „leülheti", vagy közmunkával kiegyenlítheti. De a tízmilbót pénzben
várják tőle ; ha nem fizet, kártérítési pert indít ellene a rendőrség.

Gyorsabb buszjárat
A Szeged és Szarvas között közlekedő buszok hat, a Szeged-Vásárhely gyorsjáratok pedig két
megállót nem érintenek már
Vásárhelyen. Az átutazók kérésére rövidítette le a városi útvonalat a Tisza Volán.
December 10-e óta új menetrend
szerint közlekednek a Tisza Volán
Zrt. buszai. A társaság tizenhat új
járatot helyezett forgalomba, valamint hat új megállóhelyet létesített. A változások több olyan buszt
is érintenek, melyek Vásárhelyre
jönnek, illetve innen indulnak,
valamint átmennek a városon.
- Az átutazó utasok kérésére lerövidítettük a Szeged és Szarvas
között közlekedő gyorsjárat vásárhelyi útvonalát - mondta Kelemen László, a Tisza Volán vásárhelyi területi igazgatója. A buszok
már nem érintik a Kálvin teret,
valamint a vasútállomást. A mó-

dosítással hat megállót hagynak
ki, és mintegy 15 perGcel gyorsabban haladnak át a városon.
A Szeged és Vásárhely közötti
gyorsjáratoknak is rövidebb lett a
vásárhelyi útvonala. Ezek a buszok
már nem mennek a Pálffy utcába
és a Szent István térre, hanem Szeged felől a Tóalj utcában cs városi
könyvtárnál megállva érkeznek a
vásárhelyi vasútállomáshoz. Innen visszaindulva pedig a Kálvin
tér, a Petőfi utca és a Kossuth tér
érintésével mennek a csongrádi
megyeszékhely nagy állomására.
Újdonság az is, hogy két újabb
gyors járatot indítottak Szeged és
Vásárhely között. Ezek a buszok
munkanapokon reggel 6.20-kor és
6.50-kor indulnak a vásárhelyi
vasútállomásról. Annyiban térnek el a nyár óta működő gyorsjáratoktól, hogy a két városon kívül
még a 47-es főúton, az algyői körforgalomnál is megállnak.

A román uniós
csatlakozás hatásai
Románia uniós csatlakozásával
kapcsolatos határrendészeti és
bevándorlási kérdésekről tárgyalt tegnap a Csongrád Megyei
Közgyűlés Európai Ügyek Bizottsága. - A bizottság a jogi háttérről, gyakorlati tudnivalókról kívánt tájékozódni, hiszen januártól egy szabadabb, érdekesebb világ köszönt ránk - mondta Kozma lózsef, a bizottság elnöke.
Márkus András dandártábornok
arról beszélt, hogy a vámhatár
ugyan megszűnik a két ország
között, de mobil ellenőrző csoportok felügyelni fogják a jövedéki t e r m é k e k kereskedelmét. Pet-

iik Orbánné,

a Bevándorlási és
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Állampolgársági Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának
igazgatója elmondta, a vízumok
érvényességi idejükig felhasználhatók, külön intézkedésre januártól nincs szükség. A határellenőrzésben jelentős változások
lesznek - mondta lakub Lajos alezredes, az Orosházi Határőr
Igazgatóság
Határrendészeti
Osztályának vezetője. Közös ellenőrzést vezet be Magyarország
és Románia, azaz egy helyen egy
megállással, mindig a beléptető
állam területén ellenőriznek. Kivéve Nagylak, Ártánd és Gyula,
itt minden esetben a magyar oldalon állítják meg a kamionokat.

88 ezer forint kiadás egy négytagú családnak

Drága a karácsony, mégis
mindent megveszünk

A megszorító csomag, az emelkedő rezsiköltségek, a csökkenő
fizetés nem ijeszti a magyart: a
hipermarketekben hosszú sorok állnak, az üzletek tömve, az
áruhitelt sokan sok mindenre
felveszik. Ezúttal azt néztük
meg, mennyibe kerül a karácsony - egy négytagú családnak.
Bár okkal hihetnénk, hiszen
szinte minden megdrágult, hogy
2 0 0 6 karácsonyán a családok
meghúzzák a nadrágszíjat, városszerte más képpel találkozik
az ember. Bronz- és ezüstvasárnap tömve voltak a boltok, a hipermarketek pénztárainál hoszszú sorok állnak, telepakolt kocsikkal távoznak az üzletekből a
vevők. Míg egyesek eldöntötték,
hogy idén kevesebbet költenek
karácsonyra,
addig
mások
ugyanannyi pénzt áldoznak az
ünnepekre - akár több áruhitel
felvétele és törlesztése árán is.
Képzeletbeli négytagú - kétszülős, kétgyermekes - családnak számoljuk ki, miben kerül a
karácsony - fenyőfával, szaloncukorral, ajándékokkal, étellel,
itallal.
Családunk, mint minden évben, idén is kétméteres fenyőt
vásárol. Ragaszkodnak a hagyományhoz: ezüstfenyő álljon a
nappalijukban. Mivel az utolsó
pillanatra hagyják a fa beszerzését, egy kis alkuval már nyolcezer forintért hazavihetik a tökéletes fát. Díszekre nem költenek,
a jól bevált, évek óta használt és
minden januárban gondosan elcsomagolt gömböket, angyalkákat, izzósorokat akasztják az
ágakra. Kerül a fára és alája

A nők mindig szívesen fogadják az illatos ajándékot
egy-egy kilogramm szaloncukor
is: kókuszosat és zseléset vettek
kilónként 599 forintért.
A gyerekek megajándékozására
a szülők összesen 20 ezer forintot költenek: az ötéves kisfiú játékot, pizsamát, mesekönyvet
kap, ez összesen hétezer forintba

KARACSONYI ARAK
Forint
2005
pulyka (kg)
tojás (db)
szaloncukor
bejgli (50-60 dkg)
harcsa (kg)

2000
758
25

21-30

690-2400

560-1800

700-900

750-900

1100

360

busa (kg)

199

mák (kg)

380-420

dió (kg)
narancs (kg)

800-1000

1700
110-150

Forrás: DM-gyüjtés

210
400 I
2000
150-200 j
DM-grafika

Fotó: Schmidt Andrea

kerül. A 12 éves nagylány hálóköntöst (négyezer), könyveket
(négyezer). A gyerekeknek egyéb
apróságokat is vásárolnak, összesen ötezer forintért. A gyerekek a
szülőknek rajzolnak, és az adventi játszóházban készítenek
ajándékot. Az apa az anyának
egy rég vágyott parfümöt vesz
(nyolcezer forint), valamint a régi, kiszuperált helyébe egy turmixgépet (nyolcezer forint), míg
az anya a férjét egy villanyborotvával lepi meg (15 ezer forint).
Az ajándékok becsomagolására
mintegy ezer forintot költenek.
Családunk hagyomány szerint
december 24-én együtt költi el a
vacsorát, a háziasszony összeállította menü szerint tejfölös malacaprólék-leves, töltött csirke, rántott hal es bejgli kerül az asztalra,
meg némi aprósütemény. A gyerekek üdítőt isznak, a felnőttek felbontanak egy üveg bort. Mindennek ára (a liszttől az élesztőn, a
malachúson át a bejglibe kerülő
dióig) körülbelül hétezer forint.
A m e n n y i b e n családunk a kö-

JELKEPES AJANDEK0ZAS
!H

Ismerősök mesélik: kevesebb
pénzt tudnak idén karácsonyi
ajándékokra fordítani. Igaz, eddig
sem ragadtatták el magukat digitális fényképezőgép, plazmatévé
vagy robogé vásárlásával. Idén
azonban a megszorítások és a növekvő rezsiköltségek miatt úgy
döntöttek: a felnőttek egymást
nem ajándékozzák meg, csak a
gyerekeket.

zeli rokonokra is gondol, megajándékozzák a nagyszülőket (4
fő), a testvéreket (2 fő), azok gyerekeit (4 fő), akkor fejenként csupán kétezer forintos ajándék vásárlása esetén húszezer forintot
kell kiadniuk.
Takarékos családunk tehát 88
ezer 198 forintot költ a karácsonyra. És akkor még nem is
gondoltak a szilveszterre: pezsgő, trombita és Sikoly-álarc, lencseleves, malacsült, és éjfélkor az
elmaradhatatlan virsli...
NYEMCSOKÉVA

Könyv, élelmiszer, ruha, tisztítószer - minden ajándék lehet

Rászorulók kapják a Mikulás-gyári adományokat
Még három napig fogadja a rászorulóknak szánt adományokat a szegedi
Mikulás-gyár. A plázában délelőtt tíz
és este nyolc óra között lehet leadni a jó
állapotban lévő, vagyis ajándékba adható könyveket, ruhákat. Élelmiszerre,
ágyneműre, használati eszközökre is
szükség van.

Még három napig fogadja a rászorulóknak szánt adományokat a szegedi Mikulás-gyár
Fotó: Gyenes Kálmán

Egy barna kabátos nő nagy táskával
érkezik a Mikulás-gyárba. A csomagból előkerülő ruhák végigszánkáznak
a csúszdán, majd egy dobozban landolnak. Az asszony állatfigurás matricákat kap köszönetként - örülni fognak neki az unokái. Máris érkezik egy
fiatal férfi: lépdel is fel a csúszda tetejéhez.
- A húgom hallotta, hogy itt Szegeden is van Mikulás-gyár, ő válogatta
össze az ajándékokat - mondta Holik
Zoltán. A csomagba játékok kerültek,
a plüssállatoknak bizonyára nagyon
örül majd az a kisgyerek, akihez a
csomag eljut.
Szombat óta a fővárosi akcióhoz
kapcsolódva Szegeden is működik a
Mikulás-gyár. A szegedi plázában a
Vöröskereszt munkatársai fogadják az

adományokat - a ruhákat, könyveket,
élelmiszert, tisztítóeszközt szétválogatják, s a rászoruló családoknak személyre szabottan állítanak össze csomagokat.
- A megyében élők kapnak ezekből
az adományokból - mondta
Korom
István, a Magyar Vöröskereszt Szegedi
Területi Szervezetének titkára. - A
munkatársaink ismerik az ilyen segítségre szoruló embereket: ahol tizenegy
gyermek él, oda főként játékot és élelmiszert juttatunk, de ismerünk olyan
fekvő beteget is, aki egy jó könyvnek
örülne.
Hogy mire van szükség? Mindenre.
Ruhából hozzák a legtöbbet, de előfordult, hogy két nő a szomszédos élelmiszerüzletben vásárolt lisztet, cukrot,
olajat, édességet, kolbászt, ásványvizet,
s ezt küldték ajándékba. Egy aprócska
kislány kedvenc mackóját hozta, a
csúszdán leszánkázó plüssállattól integetve búcsúzott el.
- Járt itt egy olyan asszony is, aki nagyon hálás a Vöröskeresztnek, az árvíz
ugyanis elvitte a házát, s akkor segítséget kapott tőlünk - mesélte Korom István. - Most lehetősége volt segíteni,

kétszer is hozott adományokat. A Mikulás-gyár ezen a héten szombaton
zárja be kapuit, addig reggel 10 órától
este 8 óráig várják az adakozók felajánlásait.
NY. É.

SZERETETSZOLGALATOK
Az elmúlt esztendőben számos párt és
szervezet gyűjtött adományokat Szegeden.
A máltai szeretetszolgálat munkatársai
mintegy 650 darab takarót gyűjtöttek öszsze, ezeket hajléktalanok és kisebb önkormányzatok kapták. A baptista szeretetszolgálat tavaly a hitközséghez eljuttatott
adományokból segítette a rászorulókat,
mintegy 400 ezer forint értékben. A Fidesz
megyei női tagozata a családok mellett az
anyaotthonokat, a gyermekotthonokat is
támogatta, a megyében mintegy kétmillió
forintot érő adománnyal. A KDNP ajándékát Böjté Csaba testvérnek vitte haza a
dévai gyerekeknek, nekik egykamionnyi
ruhát adtak össze a segítő szándékú emberek. Az Egyházmegyei Karitász karácsonyi vásárának bevételéből - mintegy 180
ezer forint - tüzelőt vettek a szegényebb
családok számra.
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Két helyen változott a legkeresettebb Csongrád megyei bűnözők toplistája

Embercsempész a rejtőzködők között

Nincs ítélet
a mentős
ügyében
A Szegedi Városi Bíróságon tegnap tárgyalták annak a mentősofőrnek az ügyét, aki még
tavaly december 17-én egy Toyotával karambolozott a Makkosházi és a Budapesti körút
kereszteződésében. A tárgyalást
jövő év májusára napolták el.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A felső sorban: Tapasztó Szabolcs, Szabó Szabolcs, Tóth Andor, Simonyi László, Martonosi Attila,- az alsó sorban: Lakatos József, Kakuszi Ferenc, Bordás Imre, Tóth József, Köles László
A többek között csalás miatt
keresett 33 éves Berec István és
a 42 éves Búza János már nincs
a legkeresettebb Csongrád megyei bűnözők legfrissebb Tbp
10-es listáján, egy embercsempész és egy csaló váltotta őket.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az elmúlt években olvasóink segítségével fegyveres rabló, drogterjesztő, csaló, magyar és külföldi állampolgár, fiatal, középkorú
és idős bűnöző került rendőrkézre. Nő továbbra sincs a bűnöstablón, ami csak két helyen tér el a
legutóbb közölt bűnözői elitről derül ki a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság adataiból.

Bordás Imrét a hódmezővásárhelyi és a makói rendőrök keresik. A ,27 éves vásárhelyi férfit
csalással, lopással és sikkasztással gyanúsítják.
Kakuszi Ferencet már több
mint egy éve próbálják kézre keríteni. A negyvenesztendős férfit
többek között azzal gyanúsítják,
hogy Kisteleken autót, Szegeden
pénzt és mobiltelefonokat lopott.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság lopás, a megyei bíróság lopás és szabadságvesztés letöltésének elmulasztása miatt
keresi a 37 éves Köles Lászlót.
Lakatos Józsefet négy kapitányság körözi, köztük a csongrádi. Már törzstag a toplistán. A
29 éves szegedi férfit lopással,

sikkasztással és csalással gyanúsítják. A szegedi bíróság is elfogatóparancsot adott ki ellene.
Martonosi Attilát három rendőrkapitányság körözi. A 36 esztendős férfi többek között azzal
gyanúsítható, hogy 2005 áprilisában Szegeden társával megvert
egy férfit, áldozatukat bezárták
saját lakásába, ahonnan nem engedték ki.
Simonyi Lászlót a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányság lopás, a Szegedi Rendőrkapitányság pedig közokirat-hamisítás és
embercsempészet megalapozott
gyanúja miatt keresi. A rendelkezésre álló adatok szerint a 49
éves férfi az utóbbi időben már
nem visel körszakállat.

Szabó Szabolcsot
a Szegedi
Rendőrkapitányság körözi csődbűntett és szabadságvesztés letöltésének elmulasztása miatt. A
32 éves férfit a szegedin kívül
még további két rendőrkapitányság is keresi csalás és sikkasztás
megalapozott gyanúja miatt.
Tapasztó Szabolcsot lopás miatt keresi a Szegedi Rendőrkapitányság. A 29 esztendős férfira a
szegedin kívül még öt különböző
kapitányság vadászik, lopással és
csalással gyanúsítják.
Tóth Andor negyvenéves kiskőrösi lakost a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság körözi jelentős értékre elkövetett csalás
megalapozott gyanúja miatt.
Tóth fózsef 43 éves férfit a Sze-

gedi Rendőrkapitányság körözi,
csalással és hitelsértéssel gyanúsítják, valamint őt is keresteti a bíróság, mivel egy korábbi ítélet ellenére nem vonult be a börtönbe.

^

TELEFONTANÚ
Immáron hetedszer közöljük a legkeresettebb Csongrád megyei bűnözők toplistáját. A rendőrségnek tucatnyi esetben lapunk olvasói
mondták meg hogy hol rejtőzködik
például a régóta körözött bankrabló
vagy drogkereskedő. Jó néhány évek
óta rejtőzködő gyanúsítottat sikerült
így elfogni. A rendőrség kéri, hogy
aki az új tablón felismer valakit, tárcsázza a 107-et vagy a Telefantanú
ingyenes 80/555-111-es számát.

Most 3 hónapon keresztül lebeszélheti
havidíját bármely hálózaton!
Fizessen elő október 24-étől kábeltelefonra, és a havidíj mértékéig
beszélgetésének percdíját jóváírjuk.
Az akció 2006. október 24-étől visszavonásic
percforgalmi dlj tel|es egészében jóváírásra I
írható jóvá. A kedvezmény az eladástól szám
delkeztek kábellel előfizetéssel, vagy létesítés

atkozathoz kötött. Az ak
em köthető Össze. Eqy s.

www.t-kabel.hu I telefonos ügyfélszolgálat: 1298

Vásárhely felől tartott a szegedi
klinikára az a mentőautó, amely
tavaly december 17-én egy Tesco
irányából érkező Toyotával ütközött össze a Makkosházi és a Budapesti körút kereszteződésében. A
mentő átcsapódott a másik sávba,
a járdaszigeten elgázolt egy gyalogost, akka helyszínen meghalt.
A rendőrség előbb csak a mentőautó vezetője ellen tett halálos
közúti baleset gondatlan okozása
miatt vádemelési javaslatot, majd
újabb nyomozást követően a Szegedi Városi Ügyészség a Toyotát
vezető D. f.-t halált okozó ittas vezetés bűntettével vádolta meg, akit
tegnap a Szegedi Városi Bíróságon
a Juhász Zsuzsanna bírónő vezette
háromtagú büntetőtanács első
rendű, a mentőt vezető O. J.-t másodrendű vádlottként hallgatott
ki. A halállal végződött közúti baleset okozásában a vádlottak nem
érezték magukat felelősnek. D. J. a
tárgyaláson annyit ismert el, fogyasztott alkoholt a karambol
előtt, és tartotta magát a rendőrségnek tett korábbi vallomásához:
zöld jelzésen haladt át. Szerinte a
mentő nem használt megkülönböztető jelzéseket. A mentős állította, végig használta a szükséges
jelzéseket. A tanúk, egy kivételével
megerősítették vallomását. ítélet
végül nem született. Az ügyész
újabb tanú meghallgatását indítványozta, valamint szükségesnek
tartotta a helyszín megtekintését
és a baleset modellezését is.
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Európán kívül is sikeres a Legrand Zrt

Az ajándékvásárlási rohamra időzítették újdonságaikat

Egymilliárd beruházásra
MUNKATÁRSUNKTÓI

Agyárban előállított termékek több mint nyolcvan százaléka külföldre kerül

Fotó: Tésik Attila

Jó évet tudhat maga mögött Szentes egyik meghatározó üzeme, a
Legrand Zrt., a dolgozók idén is
kapnak 13. havi fizetést. Stabilitásukat jelzi, hogy az utóbbi években nőtt az alkalmazottaik száma:
míg 2005-ben mintegy 320-an
dolgoztak a nemzetközi cégnél, az
idén már 362 személyt foglalkoztatnak. Jövőre pedig azt tervezik,
hogy 422 dolgozójuk lesz. A vezérigazgató, Károlyi László azt is elmondta a tegnapi tájékoztatón: az
árbevételük tavaly 9,4 milliárd forintvolt, 2006-ra pedig 12,9 milliárd várható. Jövőre ez a mutató elérheti a 17 milliárd forintot is.
Termékeik túlnyomó részét ex-

portálják, például francia, olasz
piacokra, de gyártmányaikból az
Európán kívüli országokba is jut.
A következő évre azt tervezik, az
áruk több mint kilencven százaléka külföldön talál vevőre. Elhangzott továbbá: az idén egymilliárdot fordítottak beruházásra, jövőre 1,4 milliárdot terveznek. Lapunknak elmondta a vezérigazgató: a fejlesztési összeg 80-85 százalékát az új gyártmányok előállításához szükséges technológiai
eszközökre és gépekre fordították.
Az üzemcsarnok tetőszerkezetének felújítása folyamatban van,
erre húszmillió forintot költenek.
Az is a sikereik közé tartozik, hogy
kétszer nyerték el a Magyar Minőség Háza elnevezésű díjat.
fumvvKttw
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december
csütörtöktol

Soave
D.O.C.

Ruby
Cabernet

• Olasz
minőségi,
száraz
t fehérbor
I 0,751
[• 572/1

• Kaliforniai
minőségi,
száraz
vörösbor
• 0,751
• 706/1

i«j»y s

SriuBül
Friss
pulyka
daráithús
• Zsírtartalom:
7% alatt
• 500g
• 698/kg

Alpesi
tejcsokoládé

Tejszínhab

• lOOg
• 790/kg

• Zsírtartalom; 30%
• 250ml, 716/1
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A szegedi kiadók
karácsonya
A hazai könyvkiadók szinte a karácsonyból cinek: az ünnepet
megelőző négy-öt hétben realizálják éves forgalmuk több mint
egyharmadát. A szegedi kiadók is számos kötet megjelenését
időzítették az ajándékvásárlási roham idejére.
A néhány helyi író kis példányszámú könyvének kiadásával
12 éve indult, de 1998-tól már
komoly, országos cégnek számító szegedi Lazi Könyvkiadó
elsősorban magyar és külföldi
szépirodalmat, filozófiai műveket, valamint
szórakoztató
könyveket ad közre igényes kivitelben. Hagyományaihoz híven idén is több kiadvánnyal
jelentkezett az ünnepre: felhívó címmel - Karácsonyi ajándék - jelentette meg a magyar
írók karácsonyi elbeszéléseit
tartalmazó kötetet. Ünnepi kötet a Fagyöngy - A szeretet
könyve is; a magyar líra Erdély-tárgyú költészetének legjavát vonultatja fel a harmadik
karácsonyi kötet, a Szeretőm,
földem, Erdély.
- A könyvkiadók többsége
igyekszik karácsonyra időzíteni
újdonságainak
megjelentetését, mert ilyenkor vásárolnak
legtöbb kötetet az emberek. Az
éves forgalom több mint egyharmada realizálódik az ünnepet megelőző egy hónapban.
Fontos, hogy a kiadók időben
kijöjjenek az újdonságokkal,
mert a nagykereskedők csak a
november
15-éig
elkészült
könyveket veszik át karácsonyi
forgalmazásra - mondta Hunyadi Csaba. A szegedi Lazi
irodalmi szerkesztője szerint a
kiadók szinte abból élnek, hogy
van karácsony, még a nyár eleji
ünnepi könyvhét forgalma sem
hasonlítható
a
decemberi
csúcshoz.
A reprezentatív albumairól,
szótárairól
ismert
szegedi
Grimm Könyvkiadó ezúttal nem
kötetekkel,
hanem
40X68
cm-es, mutatós naptárakkal rukkolt ki az ünnepre. A Szegedi Tudományegyetem
Természeti
Földrajzi és Geoinformatikai
Tanszékének oktatója, Fábián
Tamás szemet gyönyörködtető
fotóinak felhasználásával és informatív szövegeivel készült az
Izland - A tűzben született Jégország, az Erdély - Hegyek, völgyek
között, és A Föld arcai.

A helyi szerzőket előnyben
részesítő Bába Kiadónak idén
nincs jelentősebb ünnepi kiadványa, Majzik István ügyvezető igazgató Veszelka Attila Lélegző sötét című verseskötetét,
Deme Zoltán Ásatását, valamint a Zrínyi-iskola tanárá-

99 Az éves
forgalom
több mint
egyharmada
realizálódik
az ünnepet
megelőző egy
hónapban.
Hunyadi Csaba
nak, Balogh Kingának új kötetét, a Néma karnevált ajánlja.
A Tiszatáj Alapítvány karácsonyra adta ki a Kossuth-díjas Sándor Iván új könyvét, a
Daniellával a vonatont, valamint az Európai látókörű magyar című kötetet, amely 52
szerző emlékezése Németh
Lászlóra. A Szűkíts Könyvkiadó számtalan újdonsága közül érdekesség Jack Kerouac
kötete, a Dharma hobók - sokak kedvenc írója annak idején a tőle megszokott elszántsággal vetette magát a buddhizmusba. f. R. R. Tolkien
Szörnyek és ítészek és Mark
Twain összes Tom Sawyer-története is az ünnepre jelent
meg.
Népszerű ajándék a szegedi
Agapé Ferences Nyomda és
Könyvkiadó két kiadványa, a
2007-es Katolikus zsebnaptár és
a Katolikus Kincses Kalendárium. Karácsonyra jelent meg a
Szegedi Hittudományi Főiskola
teológusprofesszorának, Benyik
Györgynek Igézők (C év) című
kötete is.,
H.ZS.

Univerzális
ételízesítő
• 8 5 0 a 235/kg

Háztartási
papírtörlő
• 1 0 0 % cellulóz
• 2 rétegű
• 2 x 5 0 lap, 4 0 / d b

ándékötletunk karacsonyra^

Ásványvíz
• Szénsavas/csendes
• 1,51, 46/1

Mikrohullámú sütő
grill funkcióval
• Űrtartalom: kb. 20 I

• É r v é n y e s : 1 2 . 1 «Höl 1 2 . 2 < M g
" Érvényes: 12.14-töl 12.17-ig vagy a készlet ereféig!
Érvényes: 12.14-től 12.16-ig v a g y a készlet erejéig!
WWW.lldl.hu
• S z e g e d Makkosházi krt.. Szabadkai út., M a k ó Szegedi út, C s o n g r á d Fő u „ H ó d m e z ő v á s á r h e l y Hódtó u.. S z e n t e s Ipartelepi út
gdl Magyarország
M V M - maximálison vásárolható mennyiség
A z akciós termék esetében előfordulhat, hogy a gondosan tervezett készlet ellenére már a z első akciós
Kereskedelmi Bt 1 0 2 7 Budapest
. n a p o n elfoqy üzletünkből. Kértük meqértését Nyomtatási hibákért, beleértve a z árral kapcsolatos tévedéseket is, nem váflalunk feleiősséget. Araink
Tölgyfa u. 1-3. (székhely),.
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A szegedi Lazi Könyvkiadó a Dóm téren saját sátorral is jelen
va n

Fotó: Segesvári

Csaba

CSÜTÖRTÖK, 2006. DECEMBER 14.

December elején elindultak az aratógépek

A nád útja Szegedtől Hollandiáig
A környezetbarát anyagok előtérbe kerülésével ismét hódít a nád. Nemcsak az építészetben használják, hanem a dekorációban is. Decemberben
elkezdődött a betakarítás: a nád nagy része külföldre
kerül, a belföldi piac elsősorban az áruházláncokra
épül.
December elején Szeged környékén is megkezdődött a nádaratás. A munkásoknak iparkodniuk
kell, mert a szezon csak február közepéig tart, és
a ködös idő is megnehezíti a dolgukat. Márki János a Fehér-tói természetvédelmi területen bérel
nádast. A környéken nincs felvásárlás exportra,
így a betakarított termést Dinnyésre szállítja.
- Az átvett nád nagy részét külföldre viszik, idehaza
kisebb a kereslet rá. Csak szállodák és nemzeti parkok
keresik. A tanyákon élők termőnádat használnak,
amit saját aratógéppel takarítanak be - magyarázta a
gazda.
A tetőfedő nád „kipucolva" kévénként háromszáz forintba kerül. Egy négyzetméter nádtetőhöz
hozzávetőleg tizenkét kévét kell felhasználni. A
számokból is kitűnik, hogy nem olcsó mulatság
náddal építkezni. Igaz, a nád kitermelése is költséges.
- Egyre kevesebben foglalkoznak nádvágással. Egy
nádarató gép három-öt millió forintba kerül. Nem
nagy üzlet ez manapság, nem lehet megélni belőle.
Nyáron mi is zöldségtermeléssel foglalkozunk. Évenként átlagosan százezer kévét tudunk betakarítani, de
ebből csak húsz-huszonöt ezer kéve tetőfedő nád jön
ki - tette hozzá Márki.
A kitermelt nád az osztályozás után kerül a felvásárlókhoz. A tetőfedéshez a 220 centiméteres a legideálisabb, a vastagabb szálú nádból szövet készül. Az egyik
legnagyobb hazai nádfelvásárló a Velencei-tó mellett,
Dinnyésen működik. Nagy Sándor igazgató érdeklődésünkre elmondta, hogy a feldolgozott nád jó exportcikknek számít. A felvásárolt nád kétharmad részét
külföldön értékesítik, a többit hazai áruházláncok veszik meg.
- A tetőfedő nád nagy részét Hollandiába szállítjuk. Igaz, az utóbbi időben a kínai konkurencia
megjelenése csökkentette a piacot. Tetőfedésre inkább a magyar nádat veszik, de dekorációnak a kínai nád is keresett. A magyar, tetőfedésre használatos exportnád ára kévénként 1,2 euró körül mozog
a nemzetközi piacon.
A magyar nádtermelés jelentős része külföldre, Németországba, Ausztriába, Hollandiába, Olaszországba, Franciaországba és Dániába kerül. A minősége miatt keresett az európai piacon, ahová elsősorban tetőfedő nádat, nádszövetet és nádlemezt szállítanak hazánkból.
HORVÁTH LEVENTE

IPARI N Á D F E L D O L G O Z Á S

Az ipari nádfeldolgozás legnagyobb részét a nádszövetek
adják. Ilyen például a sűrűszövet, a vakolattartó nádszövet,
a kertészeti takaró, valamint a hasított- és hántolt nádszövet. A nádlemez kiválö fizikai jellemzőkkel bíró környezetbarát építőanyag. Jól hőszigetel. és csekély a súlya. A tetőfedő nadat családi és hétvégi házak tetőszerkezetéhez használják.

Márki fános a Fehér-tóról a Velencei-tóhoz szállítja a termést

Fotó: Schmidt

Andrea

Temesváry Beáta főorvos szerint nem jó megoldás született

Agyszámcsökkentés
a szegedi pszichiátrián
Agyszámleépítés helyett éppen a kórházi férőhelyek bővítésére lenne szükség a pszichiátriában vélekedik a dél-alföldi
regionális addiktológus szakfelügyelő főorvos, aki lapunkból értesült arról, hogy a
szegedi kórházban március végére a mostani
kapacitás közel felével csökken az ellátható
szenvedélybetegek száma.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Mint arról néhány napja beszámoltunk, a
Szegedi Városi Oktató Kórház Pszichiátriai
Osztályán március végéig 35 aktív fekvőbeteg-ágyat szüntetnek meg, illetve váltanak ki
járóbeteg-ellátással. Ezt minisztériumi pályázati pénzből, a strukturális átalakításra
elnyert 35 millió forintból tudják megvalósítani. A szenvedélybetegek gyógyítására tehát
jövő tavasztól kisebb lesz a kapacitás. A
dél-alföldi regionális addiktológus szakfelügyelő főorvos viszont egy szaklapban néhány nappal ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy
egy esetleges ágyszámcsökkentéssel ellehetetlenülne a munkájuk.
Az ellentmondásosságról kérdeztük a főorvosnőt, aki hangsúlyozta: mivel intézményükben csak a főigazgató jogosult bármilyen kórházi ügyben nyilatkozni, csupán regionális addiktológus szakfőorvosi minőségében hajlandó válaszolni. Temesváry
Beáta
szerint ezzel az intézkedéssel, amely a kórházi férőhelyeket tekintve országosan mintegy

egyharmados leépítést jelent a pszichiátriában, az addiktológiai betegek jelentős része
kiszorulna a fekvőbeteg-intézményekből, holott egyre növekvő számuk éppen a bővítést
tenné indokolttá. - Szeged és környékének
összes alkoholbetege ebbe a kórházba kerül,
nem is küldhetjük őket máshova - mondta el
a szakember, aki fájlalja, hogy az ágyszámleépítésről szóló döntésbe nemcsak mint érintettet, de mint regionális szakfelügyelő főorvost sem vonták be.
- A pszichiátria, sőt az addiktológia mindenhol prioritást élvez Európában, hiszen köztudott tény, hogy a pszichés betegségek csökkentése a testi egészséget is javítja. Elég csak arra
gondolni, hogy egy depressziós beteg gyakran
alkoholistává válik, ráadásul nemcsak életmódja miatt lesz hajlamosabb a szívinfarktusra, de maga a hangulatzavar is nyolc-tízszeresére növeli a szívinfarktus valószínűségét és az
emiatti halálozást is. Az is tudományos tény,
hogy hosszú távon minden második ember veszélyeztetett valamilyen pszichés betegség által, a WHO előrejelzése szerint pedig 2020-ra a
depresszió lesz a leggyakoribb népbetegség a világon - sorolta Temesváry Beáta. - Éppen ezért
szerintem nem szabad megengedni, hogy az a
mentalitás, amit a mostani országos intézkedés mögött sejteni lehet, teret hódítson. Ebből
ugyanis arra lehet következtetni, hogy a pszichés betegségben szenvedő emberek még napjainkban is csupán másodrangú betegek a többihez képest.

Panelbelső
Ilyen panel is van, meg olyan is.
Ha nem vasvillával hányták volna össze, talán mind jó lenne. A
legtöbbjét
úgy átjárja a huzat,
ha az előszobába
szélkereket
szerelnénk,
talán az egész család áramszükségletét
fedezné.
Energiaválságos
időkben
áldás
lenne az ilyen adottság, a baj
csak az, hogy ellenzéki
Sándor-fózsef-Benedeket
játszik velünk. Nem zsákban hozza a meleget, hanem
kifelé
viszi. Mi
meg csak fűtünk, csak
fűtünk,
és fizetünk. Eljutottunk oda, patika után a langyosítás a legdrágább. Igazi melegre legtöbb helyen nem futja.
Annak
idején
elvitatkozgattunk
az
építők
főnökeivel.
Olyan jámbor kívánságaim
lettek volna csupán olvasóink
nevében, hogy a két panel
teodolitos összeillesztése
után hagyják
el a gumiszalag behúzását,
csapjanak inkább egy vödör
maltert
a fúgákba. Hogyan képzelek
én
ilyen marhaságot?
Mi a nagy
szovjet példával
megnemesített
francia panelt vettük át, ideológiai eltévelyedés
lenne
malterral
keresztezni.
Revizionizmussal
érne föl.
Hajszálra így voltunk a marxizmussal is. Addig-addig
nemesítették, amíg teljesen
elkorcsosult.
Azóta viszont láthatom
tulajdon
két szememmel,
munkanélküliségi rátáinkat erősen javítja a panel. Szépen
elnyújtott
hosszú
házban lakunk, fél falu beleférne.
Évente fölássák az alagsorát, mert
hol a meleg víz csövét eszi meg a
rozsda, hol a hidegét. Sok jó munka, sok jó pénzért. Aztán: mivel
az esővíznek nem kívülre rakták a
leeresztő csöveit, hanem a lakások belsejébe,
tavaly följött az
alant lakó Anti, hogy őket önti ki
a víz, pedig ürgéhez még csak
nem is hasonlítanak. Éppen kifestették a lakást, és ott a mocsok.
Erőnek erejével azt állította, nálunk törött el az eternitcső, onnan
folyik le hozzájuk. Addig-addig vitatkozgattunk, amíg neki lett igaza. Jöttek a munkások,
szétverték
a beugrónkat, kidobták a csorba
csövet, megtoldották
műanyaggal, és beragasztották. Hol keresnék a kenyerüket,
ha nem nálunk ? És rajtunk. Itt van éppen a
panelprogramnak
nevezett
házbeöltöztetési akció. A panelhézagokat először alpinisták
tömködték be, sokkal drágábban,
mint
amennyibe a vödör malter került
volna, most meg
szigetelőlemezekkel borítják be az egészet. Akkora nyüzsgést hozott a ragasztós
építőiparba, még ekkorát se láttunk. Nekünk még nincsen alkalmunk se dicsérni, se kárhoztatni
ezt a módszert, mert mi a szövetkezeti demokrácia örökölt törvénye szerint ebben is a legutolsók
leszünk. Száz szónak is egy a vége, panelprogram legalább van.
És ezt éppen Anti juttatta eszünkbe. Tavasztól a tél első leheletéig
cserepes virágaink az erkélyt uralják. Ilyenkor szoktunk megszorulni
kicsikét, mert névnapok és születésnapok úgy megsokszorozzák
számukat, mi akár ki is költözhetnénk,
hogy elférjenek idebent. Alászálltam a napokban, megkérdezni, hol
lehetne szerezni olyan helyre kis állványt, amilyenre ők rakják virágjaikat IHohó! Azt még Stikáék hagyták
itt, se égen, se földön nem találnám
páriát. Kitaláltam, hogyan tudnék
összeütni egyet. Innen-onnan őszszejöttek a hozzávalók, csavarok is
teremtődtek, állt is már, de egy kicsit
nyagda lett. Földrengést tudott játszani akkor is, ha a szökőár malájföldön riogatta az emberiséget. Akkor jött föl testvéri segítő jobbjával és
kicsike akkumiüátoros
fúrócskájávalAnti. Fűrészeltünk,
kalapáltunk,
fúrtunk is faragtunk, amíg úgy nem
állt a toldott-foldott
alkotmány,
mint Katiban a gyerekáldás. Ne
hencegjünk, pontosítsunk:
majdnem úgy áll. Kitölti a vasárnapi fél
napot ez az elcsevegps kis munka,
miközben szikrát hány a szomszéd
feje: mi már elindítottuk a panelbelső-programot. Mert a beöltöztetés
utcára szól.
H. D.
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SZOMBATON KEZDJÜK A TERJESZTEST, HÉTFŐTŐL PEDIG MAR AZ ÜGYFÉLSZOLGALATOKON IS MEGVASAROLHATO LESZ

Megérkezett a szakács

A Nóvum Nyomdában

a többhetes

nyomtatási

és kötészeti munkálatok

után már kézbe vehettük a fotókkal gazdagon

Már szombaton elkezdődik a Délmagyarország és a Délvilág szakácskönyvének terjesztése, azaz a megyében karácsonyig minden
megrendelőnket kézbesítőnk otthonában felkeresi! Azok pedig, akik
nem rendelték meg a kötetet, hétfőtől ügyfélszolgálati irodáinkban
megvásárolhatják.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Rövid időn belül m i n d e n kedves
megrendelőnk kézbe veheti a Dél-

m a g y a r o r s z á g és a Délvilág szakácskönyvét. A s z e p t e m b e r b e n induló receptversenyünk legjobbjai-

^^Kirendelheti:
az alábbi megrendelőszelvény kitöltésével és visszaküldésével.

ból szerkesztett kiadványunk pár
nap múlva célba ér. Ugyanis a
n y o m t a t á s után a kötészeti m u n k á latokkal is elkészült a szegedi Nóv u m Nyomda: a lapok hajtogatását
és a cérnafűzést követően a keményfedeles borító munkálatai befejeződtek a héten. Az igényes kiadvány megrendelői pedig - eddig
m á r közel h é t e z e r ö t s z á z példányra
vettünk fel megrendelést - m á r
s z o m b a t o n , 16-ától számíthatnak
arra, hogy a fotókkal gazdagon il-

illusztrált

szakácskönyvet

FOTÓK: K A R N O K C S A B A

lusztrált szakácskönyvvel bekopogtat hozzá kézbesítőnk. Vagyis ezen
a n a p o n kezdődik el és tart egészen
egy héten át - ígéretünkhöz híven a házhoz szállítás.
Értelemszerűen, m i n d e n h o v á a
m e g y é b e n n e m juthatunk el egyszerre, d e karácsonyig
minden
kedves megrendelőnket 170 kézbesítőnk megfeszített t e m p ó b a n felkeresi.
Azon olvasóink, akik eddig m é g
n e m rendelték m e g a kötetet, hét-

ELKESZÜLT

A Délmagyarország és a Délvilág Szakácskönyve

ir

• MEGRENDELŐSZELVÉNY •

• 200

i

• több mint 230 oldalon

i

\r

a recepteket
A4-es

Telefonszám:

I

recepttel

Megrendelt darabszám:

db

A 6 számjegyű azonosítószámot

a számlán a név felett

méretben

kemény

Előfizetői azonosítószám:

beküldő

találja.

ELŐFIZETŐKNEK:
NEM ELŐFIZETŐKNEK
Beküldési cím: Délmagyarország Kiadó 6740 Szeged, Pf. 153. A beérkezett megrendelések alapján a
könyvet a Délmagyarország és a Délvilág kézbesítői házhoz viszik. A könyv ellenértékét számla
ellenében a kézbesítőnél kérjük kiegyenlíteni. A kiszállítás a megrendelések beérkezésnének sorrendjében történik.
Telefonon: ingyenes zöldszámon: 06-80-821-821 vagy a 06-62-567-851-es számon (munkaidőben)
E-mailben: terjesztes@delmagyar.hu
vagy
a www.szakacskonyv.delmagyar.hu weboldalon.

kötésben

• minden étel
olvasók

fotóval

főtől m á r megvásárolhatják ügyfélszolgálatainkon. (Szeged: Kölcsey
u. 5., Szabadkai űt 20., H ó d m e z ő vásárhely: Szegfű u. 1 - 3 . , Makó:
Szegedi u. 9 - 1 3 . , Szentes: Kossuth
u. 8.)
Akik viszont megrendelték és otthon várják a könyvet, jellemzően
délután, kora este és ezen a hétvégén
számíthatnak megkeresésünkre.
A reprezentatív kiadvány átvételekor a kézbesítőnek kell kifizetni a
vételárat.
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Derékfájás? Hátfájás? Izületi probtémák? Visszértágulat? Lúdtalp?
AZ MBT-BEN EZEK A FOGALMAK NEM LÉTEZNEK!

2006. december 14., csütörtök

ROMABAN LATHATOK EGYKORI KOLLÉGANŐNKRŐL KÉSZÜLT FOTÓK

Sophia Loren-hasonmás lett

- 3D S Z Á M Í T Ó G É P E S TALPVIZSGÁLAT Á L L Á S ÉS J Á R Á S K Ö Z B E N
- EGYÉNRE SZABOTT SPECIÁLIS GERINCTORNA
- INGYENES MOZGÁSSZERVI ÁLLAPOTFELMERÉS

Szeged. Nagy Jenő u. 3/B 'Tel.: 62/641-880
Nyitva: h.-p.-i 10-18, szo.: 9-13 » www.mbt-info.com
Sophia Lőrénként is bemutatkozik a
nagyvilágnak volt kolléganőnk, Kakuja

NOI, FÉRFI, GYERMEK

Eszter. Egy olasz fotós fölfigyelt arra,

VÍZÁLLÓ

hogy Eszter nagyon hasonlít a világhírű
filmcsillagra, s meghívta a Csongrád me-

cipők,

gyéből származó, ismert modellt az olasz
fővárosba fotózni. Sophia-Eszter képeit

csizmák,
bakancsok

SZEGED,

nemsokára kiállításon láthatják az ola-

Tisza L krt. 40.

szok - és lesz újabb fotózás is.

Fekete sas u. 22.

TELJES VALASZTÉKA!

Cora Áruház üzletsor

Á G ÉTTEREM, PIZZÉRIA és KÁVÉZÓ
B A L Á S T Y A , R á k ó c z i u. 17. • Tel.: 6 2 / 2 7 8 - 6 1 6
E-mail: ag_etterem@freemail.hu • Web: www.agetterem.hu
KARÁCSONYI ÜNNEPI EBÉD SVÉDASZTALRÓL 1690 Ft/fö,
2 0 0 6 . DECEMBER 2 5 - É N , 1 2 ÉS 1 5 ÓRA K O Z Ö M

Előétel: hal és sertéskocsonya ecetes tormával • Leves: Újházy-tyúkhúsleves, borleves
Főfogás: vörösboros szarvaspörköli galuskával, csülkös töltött káposzta, rozmaringosnarancsos kacsacomb
burgonyakrokettel
Desszert: főnökasszony mákos szelete, fél őszibarackban sült fagylalt.
ÜNNEPI FILÉZETT PONTYHALÁSZLÉ 800 FT/ADAG.
Ajánlataink csak december hó 22-ig leadott előrendelés esetén érvényesek!
lel.: 62/278-616 Részletes információk a www.agettcrcm.hu wchcimcn olvashatók!

Megnyílt
a Colosseum Nail Center
Pedikűr-manikür, müköröm alapanyagok kis- és nagykeresked

Termékeink: Perfect nails, NSI, Orly,
Magnetic, Juliana, Janet, Diamond nails,
Aphrodité, Absolute nails, Cupido, IBD,
Moyra, Essie, Lori Anne, China Glaze, valamint Szilágyi-féle pedikürszerszámok,
csiszológépek, UV-lámpák... stb.

Cím:
Szeged.
Petőfi S. sgt. 40.
Nyitva: h.-p.: 9-18-ig
szo.: 9-13-ig
Tel.: 06-20/357-3222
20/357-3050

cégregiszter

A U R U M ÉS ARANYLAGUNA
ÉKSZERÜZLETEK
KARÁCSONYI KÍNÁLATA:

f
-

O

ARANY

és EZÜST
ékszerek
10-20-30%-os
kedvezménnyel!
Törtarany-beszámítás

AURUM EKSZERÜZLET
vásárlás
esetén 2500 Ft/g
S z e g e d . Tisza L. krt. 40.
Tel.: 420-161

információ:

62/567-842

ARANYLAGUNA ÉKSZER
Szeged, Mikszáth K. u. 21.
Tel.: 327-372

Hogyan kezdődött? Kakuja Eszternek egy
magyar modellügynökség adatbázisában
szereplő fotójára fölfigyelt Laura Cani,
olasz fotós hölgy. Feltűnt neki: Eszter
nagyon hasonlít a fiatalkori Sophia Lorenre. Megkereste azt a modellügynökséget, mellyel Eszter kapcsolatban áll, s
meghívta Rómába, fotózásra. Egy leendő
kiállításán szerepelnek majd a Kakuja
Eszter-fotók.
- A fotózás a közelmúltban, egy hosszú
hétvégén zajlott: csütörtökön mentem,
péntek-szombaton, napi öt-öt óra alatt
elkészültek a képek, vasárnap jöttem
vissza. Több száz felvétel készült rólam mondja Eszter. A képeket készítője, aki
már Sylvester Stallone, John Malkovich
mellett sok további sztárt is fotózott,
kiállítást készít a felvételekbői. A jövő év
elején néhány újabb sorozatot készít Eszterről, akkor már római műemlék épületek előtt, fekete-fehérben - még kifejezettebben a Sophia Loren-hasonlóságra összpontosítva.
Milyen érzés volt Eszter számára, amikor megkeresték mint Sophia Loren-hasonmást, ráadásul a világhírű filmcsillag
szülőhazájából?
- Nagy megtiszteltetés volt, de tulajdonképpen nem ért váratlanul: szinte
nincs olyan fotós, aki valaha engem fényképezett, és ne tűnt volna föl számára a
hasonlóság - mondja Kakuja Eszter. Lát-e
hasonlóságot Sophia Loren és a saját
életútja között?
- Ő is vidéki lányként indult, mindkettőnknek meg kellett küzdenie a sikerért. Persze az én sikereim nem mérhetők az övéhez - mondja Eszter. Meglehetősen visszahúzódó típus, ennek tulajdonítható: nem szerepel a bulvárlapokban unos-untalan. Amikor viszont
nagy ritkán szerepel, nagyot alakít: fél éve
ő volt az a lány, akinek testéről mint

A z olasz díva és magyar hasonmása: Kakuja Eszter
gésáéról, sushit (egzotikus japán ételkülönlegességeket) fogyasztottak ismert
sztárok egy budapesti étteremben amint meg is írtuk. Most pedig Sophia
Loren-hasonmás. - Teljes mértékben
szüleimnek köszönhetem a hasonlóságot, és nem plasztikai sebésznek - hívja
föl végül a figyelmet Eszter. Különben
nemrég elvégzett egy budapesti krupiétanfolyamot, pókerversenyekre jár osztani - ennek ellenére nem pókerarca van,
hanem Sophia Loren-arca.

A mindennapos tisztálkodás
A mindennapos tisztálkodás s ezen belül a fürdés és zuhanyozás nem képezte mindig az emberek hétköznapjainak
nem tiltott mozzanatnak számított, ha az emberek otthon vagy

igazgatási ügyintéző

netán fürdőkben, - ahogy akkoriban mondták - fürdőt vettek.
Az Indus folyó melletti romok
ötezer esztendős fürdőkultűráról árulkodnak. A krétai pa-

lotákban már fürdőszobát és
fürdőkádat találtak. Az antik
fürdőkultűrát a rómaiak a vi-

A z elbírálásnál előnyt jelent közigazgatásban, hasonló területen szerzett többéves gyakorlat.
A z erkölcsi bizonyítvány megléte alkalmazási feltétel.
Javadalmazás a köztisztviselők jogállásáról szóló 1 9 9 2 . évi XXIII. törvény rendelkezései alapján.
A munkakör a p á l y á z a t o k elbírálást követően a z o n n a l betölthető.
Próbaidő: ó hónap.
Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük küldje el szakmai önéletrajzát tartalmazó pályázatát legkésőbb 2006. december 19-ig az alábbi címre:
Csongrád Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Igazgatási Osztály
6 7 2 6 Szeged, Fő fasor 1 6 - 2 0 .

Kakuja Eszter - akinek révén Magyarországnak igazi, Olaszországban is
elismert Sophia Lorenje van - gyermekkorát a Hódmezővásárhely melletti
Batidán töltötte. Évekig volt újságíró a
Csongrád Megyei Hírlapnál. A szépségszakmával kapcsolatos karrierje a kilencvenes években kezdődött, amikor
egy Miss Universe Hungary-versenyen a
legjobbak közt, különdíjasként végzett.

MIÓTA DIVAT?

Intézményünk p á l y á z a t o t hirdet

munkakör betöltésére.

Névjegy

F. CS.

részét. Volt olyan idő, amikor korántsem elfogadott, sőt csak-

Ellátandó feladatok: az i g a z g a t ó s á g ügykezelési feladatainak teljes
körű irányítása és ellátása az Iratkezelési Szabályzat
alapján, valamint e g y é b ügyviteli jellegű igazgatási feladatok ellátása.
Elvárásaink:
- középiskolai végzettség
- középfokú ügyvitelszervező v a g y igazgatási ügyintéző-ügykezelő, iratkezelő szakképesítés
- magabiztos, felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

FOTÓ: LAURA CANI

A mai kor hölgyei akár órákat is képesek eltölteni a
fürdőszobában
ILLUSZTRÁCIÓ: MTI

lágbirodalom minden zugába
elvitték. Róma városában hatalmas, fényűzően berendezett fürdők szolgálták a lakosság tisztálkodását, szórakozását, sőt néha művelődését is. A
római birodalom bukása után
eltűntek a luxusfürdők s azzal
együtt az emberek tisztálkodási igénye is alábbhagyott.
A városokban emellett fürdőházak nyíltak, ahol megjelentek a borbélyok. Ezeknek a
fürdőházaknak azonban elég
rossz hírük volt.
XIV. Lajos napi mosakodása
abból állt, hogy reggelente parfümbe mártott kendővel letörölte az arcát, majd néhány
csepp rózsavizet öntött a kezére. XV Lajos korában a versailles-i
palotában
végzett
munkálatok során egy befalazott
helyiségre
bukkantak,
amelyben egy fürdőkád állt.
Mivel nem tudták, hogy mire is
való, a későbbiekben szökőkúttá alakították át. A XVII. században hazánkban mai szem-

mel nézve kissé érdekes tisztálkodási szokások láttak napvilágot. Ritkán fürödtek a főurak,
lábat, kezet, általában csupán
kéthetente mostak.
Híres volt a törökök fürdőkultűrája, mivel náluk a mosdás, a
fürdés vallási előírásnak számított. Budának a középkorban is
látogatott „hévizeit" ők építették ki kupolás fürdőkké. Érdekes, hogy a bécsi Hofburgban
egészen addig nem volt fürdőszoba, amíg Erzsébet királyné
Ferenc József császártól ezt a
kiváltságot meg nem kapta saját maga számára. Ha I. Vilmos
császár fürödni szeretett volna
- amit hetente egyszer engedett meg magának - a közeli
hotelból hozatta át a palotába a
bádog fürdőkádat.
Látható hát, hogy nem is volt
mindig természetes az otthoni
tisztálkodás. Milyen szerencsénk is van, hogy egy jó kis zuhanyozásért nekünk már nem
kell a szomszédba menni....
MALLER EMESE

pannon

A kommunikációs mellékletet a Pannon támogatja.

Gyermekellenőrzés
maroktelefonnal

Életmentő
karácsonyi ajándék
A Pannon idén is nagy értékű, életmentő gyógyászati eszközzel
támogat egy egészségügyi intézményt, ahelyett, hogy hagyományos
karácsonyi ajándékokat küldene partnereinek és ügyfeleinek.
A Pannon egy alapítványon keresztül a MÁV Kórháznak ajándékozott egy, a legfejlettebb technológiát képviselő gasztroenterológiai berendezést, amely egyszerre képes diagnosztizálni és
gyógyítani a betegeket. A közel 25 millió forint értékű kétballonos
endoszkóppal Magyarország egyetlen kórháza sem rendelkezett
eddig, azt ezentúl a Papp Ákos professzor által vezetett osztály
szakmai stábja alkalmazza a gyógyításban.
„A világszínvonalú orvosi műszer segítségével még eredményesebb lesz gyógyító munkánk, még több emberi életet tudunk
megmenteni" - mondta el dr. Fehér László, a MÁV Kórház
főigazgatója a december 11-én sorra került átadás alkalmával.

Nyugodtan
telefonálhatunk
Tudományos körökben mindmáig eldöntetlen a vita: ártalmas-e a mobiltelefonok túl
gyakori, hosszú ideig tartó
használata? Egy nemzetközi
kutatás elsö eredményei mindenesetre cáfolják azokat a
nézeteket, amelyek szerint a
mobilozáskor a szervezetet
érő sugárzás rákot okozhatna.

MTI

Megnyugodhatnak talán a
mobiltelefon-függővé
vált
emberek: egy nagyszabású
dán tanulmány végkövetkeztetései szerint a kis készülék
nem növeli a rák kialakulásának kockázatát - még akkor
sem, ha hosszú távon, éveken,
évtizedeken át használják. A
koppenhágai rákkutató központ egyik kutatócsoportja,
Joachim Schüz professzor vezetésével több mint 420 ezer
mobilhasználó esetét követte
éveken át. Közülük 56 ezren
legalább tíz éve használják ezt
a készüléket.
Noha
a
mobiltelefonok
elektromágneses hullámokat
bocsátanak ki, amelyek behatolnak az agyba, a dán kutatók nem tapasztalták sem
az agydaganatok, sem a hallórendszeri daganatok számának növekedését, s a leukémiás esetek kialakulásának kockázata sem nőtt. A
kutatók úgy vélik, hogy adataik - amelyeket a Journal of
the National Cancer Institute
című
szaklapban
hoztak
nyilvánosságra - eléggé megalapozottak és biztosak ahhoz, hogy ezzel végleg kijelenthessék: a mobilhasználat
nem jár a rák kockázatának
növekedésével.
Joachim Schüz csoportja
egyébként egy nagyszabású
európai felméréshez kapcsolódva kutatta ezt a kérdést: e
felmérés során 13 országban
vizsgálják a mobilozás és a rák
közötti esetleges kapcsolatot.
A teljes összesítést még nem
hozták nyilvánosságra, de a
dán mellett már a német és a
brit adatok is ismertek. Az
eredmények azonosak: azok a
vizsgálatok sem mutattak ki
semmilyen kapcsolatot a mobiltelefon-használat, illetve az
agydaganatok kialakulásának
kockázata között.

Jön az egygigás
SIM-kártya
A Samsung
1 gigabájtos
SIM-kártyát
mutatott
be,
amely a felhasználó azonosítása mellett már jelentős
mennyiségű adat tárolására is
alkalmas. A koreai gyártó közleménye szerint a párhuzamos felhasználást lehetővé tévő technológia már két éve létezik, ilyen nagy kapacitást
azonban csak mostanra értek
el vele.
A többfunkciós SIM-kártya
megfelelően nagy kapacitás
esetén feleslegessé teheti az
extra memóriakártya használatát a multimédiás mobilokban. Ezzel nemcsak a felhasználó dolga lesz könnyebb, hanem az újfajta, S-SIM szabványt kihasználó készülékek
mérete is kisebb lehet az eddiginél.

Különleges mobilkészüléket
fejlesztett ki a Björn Steiger
Alapítvány. A szervezet által
piacra dobott mobiltelefon segítségével a szülők egyszerűen
megtudhatják, hogy a csemetéjük éppen hol tartózkodik.
Az eszköz látszólag semmiben
sem különbözik hagyományos társaitól, azonban fontos
hozzátenni, hogy csak látszatra nem különbözik a többiektől. Ennél az eszköznél
nincs lehetőség ellenőrizetlen
beszélgetésekre vagy drága letöltésekre, ugyanis a készülékről legfeljebb négy, előre
megadott telefonszámot lehet
felhívni. Ezenkívül a gyártó
egy úgynevezett pánikgombbal is ellátta a telefont, amelynek segítségével vészhelyzetben mind a négy telefonszám
egymás után felhívható, és ha
ez nem vezetne eredményre,
úgy az ötödik alkalommal a
hívás már az alapítvány segélyhívó központjában csörög
ki - írja a FigyelőNet.
A mobiltelefon különösen
akkor tehet jó szolgálatot, ha a
gyemek eltévedt vagy valami
baja esett. Az iKids ilyen esetekben a segélyhívásokon kívül - a beépített GPS-modulnak köszönhetően - alkalmas
az illető pontos tartózkodási

Nőknek készült
A Samsung új divattelefont mutatott be (az SGH-E570-et),
kifejezetten a női vásárlók igényeire tervezve. Az Aqua S
mobilkészülék a májusban beharangozott és a hölgy vásárlók
körében nagy sikert aratott SGH-53Ó-as készülék utódja.
Az E570 nem csupán kifinomult külsejével nyeri el a hölgyek tetszését, de speciális funkciói is mind a nők mindennapjait igyekszenek segíteni. A „Nők élete" menüpontban olyan egyedi funkciók találhatók, mint a kalóriaszámlálás vagy az iílatpárosító, amely
bemutatja a hölgyeknek készült legújabb parfümök kínálatát.
Szintén hasznos funkcióként a magasság és súly megadásával,
valamint a kalóriaszámlálóval kiszámítható, hogy az aznap
megtett lépésekkel mennyi kalóriát égetett el a szervezet. Az
adatok eltárolásával akár hetekkel későbbi értékekkel is öszszevethetjük a frissen mért kalóriaszámokat. Más funkciók
pedig lehetővé teszik, hogy a hölgyek hatékonyan vezessék a
különböző egészségügyi adataikat is.
Az E570 mobiltelefon egyenletesen kerek formája mellett a
hátlapon egy rendkívül művészi motívummal kedveskedik a vásárlóknak. Az 1,3 megapixeles kamera, a Bluetooth, az MP3-lejátszó, valamint a
videokamera pedig
a nők által kedvelt
tudással
ruházza
fel a készüléket.
Az SGH-E570-es
öt egyedi színben
kerül forgalomba:
sweet pink (rózsaszín),
festival
orange (üde narancs), oasis blue
(óceán kék), special
silver (ezüst) és viola black (mélyfekete). Az új női telefon
várhatóan december végén Magyarországon, 2007-ben
pedig már világszerte megjelenik a
piacokon.

Bármikor tudhatjuk, hogy hol vannak
helyzetének megállapítására.
A keresés történhet WAP-on
vagy az interneten keresztül.
Amennyiben a készülék már
nem sugároz jeleket, akkor a
rendszer az utolsó ismert tartózkodási helyet adja meg akkor is, ha közben a telefont
kikapcsolták, egészen az akkumulátor lemerüléséig.
Ezenkívül
érdekes
a
Geo-Fencing funkció is. Ebben
a szülő pontosan megadhatja,

hogy melyek azok a területek
(például a piroslámpás negyedek), ahová a csemetéje még
csak véletlenül sem teheti be a
lábát, és amennyiben ez mégis
megtörténik, arról azonnal
SMS-ben értesítést kap. „Minden gyereknek megvan a joga
az önálló életre, de arra is hogy
biztonságban legyen és megvédjék" - nyilatkozta a Heise
német híroldalnak Pierre-Enric
Steiger, az alapítvány vezetője.

A
LifeService
Kids
Light-szolgáltatás előfizetéses
havidíja 9,99, míg a LifeService Kids-csomag 29,99 euróba kerül. Mindkettő tartalmazza a helyzetmeghatározást. A készülék súlya 62
gramm, maximális készenléti
ideje 100 óra, míg a beszélgetési idő legfeljebb 2,5 óra
lehet. Maga az iKids 149 eurót
kóstál és két színben vásárolható meg.

F0LYTAT0DIK A HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK CSEREAKCIÓJA A PANNONNÁL

Közel a környezethez
Az óriási felhasználói érdeklődés nyomán a
Pannon az év végéig meghosszabbította a „Közel a környezethez" kezdeményezés részeként
indított csereakcióját. A novemberben indított
kampányban eddig több tízezer használt mobil
gyűlt össze; az akció sikere jelzi, az ügyfelek
számára is fontos, hogy a használt mobil ne
károsítsa a környezetet.
A sikernek köszönhetően a Pannon december 31-ig kiterjeszti akcióját, s továbbra
is 5000 forint kedvezménnyel ösztönzi a
használt mobilok leadását; a kedvezményt
új kártyás vagy számlás előfizetés és készü-

lék együttes vásárlásakor lehet érvényesíteni. A használt telefonokat országszerte a hat
Pannon Shopban és a kétszázhúsz partnerüzletben lehet leadni. A kedvezmény igénybevételének
feltétele,
hogy
a
mobil
IMEI-száma beazonosítható legyen és a készülék leadója a mobil tulajdonjogáról nyilatkozzon.
Az akció végeztével az összegyűlt mobilokat a
Pannon átadja az elektronikus hulladékokat
szakszerűen újrahasznosító szervezeteknek,
így biztosítva, hogy a kidobásra ítélt telefonok
ne károsítsák a környezetet.

Minden egyben:
mobilinternet a Pannontól
A helyhez kötöttség nélküli internetezni kívánóknak egyedi
ajánlatot kínál a Pannon mától: mindenhez, ami a mobilinternetezéshez szükséges, egyetlen csomagban hozzájuthatunk igen kedvező áron, akár részletfizetéssel Is.
A laptopot, az internetelérést
biztosító
HSDPA/3G/
EDGE-adatkártyát
és
a
MobilAdat-csomagot már 19
ezer 900 forintos kezdőrészlettel megvásárolhatják az ez
iránt érdeklődők.
A felhasználói igényekhez
alkalmazkodva két csúcsminőségű laptop, valamint két,

különböző méretű, teljes körű
internezést lehetővé tevő csomag szerepel a Pannon ajánlatában. Az ajánlat új számlás
előfizetés vásárlása esetén
kétéves hűségnyilatkozattal,
valamint kétéves MobilAdat
500 vagy egyéves MobilAdat
1500 csomag megrendelésekor érvényes.

A Pannon hazánkban a legnagyobb mobil széles sávú
(EDGE, UMTS) lefedettséget
biztosítja, a magyar lakosság
közel 90 százaléka számára
elérhető a gyorsabb adatátvitelt biztosító hálózat. A mobil széles sáv segítségével
gyorsan és könnyedén csatlakozhatunk a világhálóhoz,
helyhez kötöttség nélkül internetezhetünk és levelezhetünk.
További részletek: http://
pannon.hu/egyeni/szolgaltatasok/e-mail/eszkozok_szoftverek/laptop/
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A városvédő polgár 70 éves

Szilágyi Árpád Szegeden közismerten a városvédő polgár, az 1984-ben
alapított Szegedi Közéleti Kávéháznak 1996 óta rendszeres műsorszervezője és „házigazda" minőségben az általa szervezett műsorok
vezetője. Műsorainak (a 10 év alatt több mint 320 kávéházi est fűződik a nevéhez) nagy részét a magyar kultúra ápolása, védése és terjesztése teszi ki.
Létrehozta a Szegedi Hagyományőrző és Városképvédő Egyesületet,
kezdeményezője a budapesti Panoráma Világklub délmagyarországi
társas klubjának. Munkássága miatt és a Panoráma magazin jóvoltából, Szeged ismertsége fokozódott Ausztrália, Kanada, az Amerikai
Egyesült Államok és Svédország magyar nyelvét és kultúráját megőrizni kívánó polgárai körében is.
Szívügyének tekinti Szeged neves kulturális személyiségei emlékének ápolását. Része volt Varga Mátyás Szeged díszpolgára, Kossuth-díjas díszlettervező, Bálint Sándor, a „legszögedibb szögedi",
néprajztudós, Tóth Mihály, Szeged egykori főépítésze, Sztriha Kálmán kanonok, esperes, író emléktáblája és a ICiskundorozsma részére
elkészült „kőbárány" létrejöttének kezdeményezésében. Védi az
egyéb emlékeket, épületeket is: többek között közreműködött a városképi jelentőségű „Szőke Tisza" hajó konzerválásában, építésvezetője volt az alsóvárosi ferences templom és kolostor felújításának,
dolgozott a régi Hungária Szálló rekonstrukcióján. Szót emelt több
kulturális értéket hordozó épület érdekében, így „elsiratta" a Juhász
Gyula Művelődési Központot és a Horváth Mihály utcai Képtárat.
Tíz éven át napirenden tartotta a városháza dísztermének rendbehozatalát, egészen a felújítás megtörténtéig. Szegedi iskolákban is tevékenykedik, budapesti kiállítás megtekintését szervezte. Tevékenységét önzetlenül, jobbára saját anyagi erejére támaszkodva végzi.

Barátnak adott kölcsön
visszakövetelése
Tisztelt ügyvéd úr!
Az egyik ismerősöm hosszú ideje tartozik tizenkétezer forinttal, ami
abból adódik, hogy egyszer helyette fizettem ki a benzinkúton a tankolását, mert otthon felejtette a pénztárcáját. Azóta többször mondta,
hogy másnap behozza a pénzt a munkahelyemre.
Máskor még a
bankszámlaszámomat
is elkérte, hogy majd arra befizeti. Az utóbbi
időben már csak nevet, ha szóbahozom az ügyet. Nem akarom, hogy
baleknak nézzen. 12 OOO Ft is pénz. Beperelhetem ekkora összeg miatt. Nem akarom költségekbe verni magam, de úgy döntöttem, elvi
kérdést csinálok a tartozásból. Milyen jogi lehetőségeim vannak •
Tisztelt olvasó!
Először is azt javaslom, írjon
egy tértivevényes felszólító levelet. Ha ez nem vezet eredményre,
követelését bírósági úton is érvényesítheti. A polgári perrendtartás rendelkezései alapján kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló olyan követelés, amelynek
összege a kettőszázezer forintot
nem baladja meg. Önnek tehát
fizetési meghagyás kibocsátása
iránti kérelmet kell előterjesztenie az ismerőse lakóhelye szerint
illetékes bíróságon. Ez egy formanyonr atvány, amit a bíróságon is
be tud szerezni. Értelemszerűen
töltse ki, két tanúval is írassa alá
és három példányban személyesen adja be a bíróság peren kívüli
irodáián vagy postázza a bíróság
címére. Szegeden a peren kívüli
iroda a Tábor u. 4. szám alatt található. A nyomtatványra illetékbélyeget is kell ragasztani, ami a
követelt összeg 3%-a, de legalább
3000 forint. Ezt a költséget természetesen végül majd az eljárás
vesztesének kell viselnie.
Ha a bíróság mindenben megfelelőnek találja a kérelmét, akkor azt ismerősének, a kötelezettnek kiküldi. Ha a kötelezett
elismeri a követelést vagy 15 napon belül érdemben nem nyilatkozik, akkor a fizetési meghagyás jogerős és végrehajtható

lesz. Ami azt jelenti, hogy adósa
önkéntes teljesítésének hiányában az összeg bírósági végrehajtó
útján is kikényszeríthető. Természetesen a végrehajtás is költségekkel jár, amit önnek kell
megelőlegezni. Végül azonban
adósával megfizettetik a teljes
tartozást, annak kamatával és
összes költségével együtt.
Ha a fizetési meghagyás ellen a
kötelezett ellentmondással él, az
eljárás perré alakul. Ekkor újabb
4000 forint illetéket le kell rónia
és a bíróság előtt tanúkkal vagy
más módon bizonyítania kell a
követelés fennállását. A bíróság a
bizonyítékok alapján fog dönteni. ítélete ellen akár fellebbezni
is lehet. Előbb-útóbb persze végleges döntés születik majd.
Remélem, hogy a felszólító levél
is eredményre vezet. Egy bírósági
eljárásban akár az is előfordulhat,
hogy önnek igaza van, de ezt nem
sikerül meggyőzően bizonyítani.
Sőt az is megeshet, hogy a másik
fél fogja bebizonyítani, hogy ő
igenis megadta a tartozást.
Még egy tanács: bankszámlaszámát senkinek, különösen az
efféle alakoknak ne adja meg!
Ezek a lehetőségek vannak.
Önnek kell eldönteni, mit tesz.
Egy baráti segítségként nyújtott
kölcsönt nem visszaadni enyhén
szólva pofátlanság. Remélem, sikerrel jár. Sok szerencsét!

Nyugdíj as-találkozó
Az Altrad-Alucon Kft. (volt Aluszerkezetek gyára) vezetősége meghívót küldött nyugdíjas dolgozóinak - egy bensőséges, családias találkozóra. A jelenlévők erre a pár órára a boldogság szigetévé varázsolták
a helyiséget, előkerültek az unokák képei, és a csillogó boldog öreg
szemekbe könnyeket csalt a visszaemlékezés, amely ennyi év után
megszépült. A résztvevők hálás szívvel gondolnak mindazokra, akik
lehetővé tették, hogy kellemes órákat tölthettek együtt. A vendégséget, a karácsonyi csomagot, tetézve szeretettel, amely ebben a rohanó, harcoló világunkban mindannyiunknak nagyon jólesett.
BORBOLA JÁNOSNÉ NYUGDÍJAS, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

,Ovi-Suli" váltóverseny
Iskolánk, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, negyedik alkalommal
rendezte meg a közelmúltban az újszegedi óvodák részére az „Ovi-Suli"
váltóversenyt. Közel 90 óvodás és a kísérőik, óvónők, szülők vettek
részt a rendezvényen. Öröm volt nézni a mosolygó, vidám, önfeledten
versenyző kicsi gyermekeket. A verseny végén ajándékokat vehettek át
az óvodák, a Fő fasori Óvoda pedig a végleg megnyert vándorkupát.
SZEGI LÁSZLÓ TESTNEVELŐ, SZEGED

A Szegcdi Közéleti Kávéház Kuratóriuma és törzsközönsége úgy véli, hogy Szilágyi Árpád évtizedes kitartó és eredményes munkájának
méltó elismerése lenne, ha Szeged napja alkalmából Szeged Megyei
Jogú Város Közgyűlése 70. születésnapja alkalmából kitüntetésben
részesítené.
Szilágyi Árpád

Fotó: DM/riV

DR.SZALAY ISTVÁN,
A SZEGEDI KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ELNÖKE

Erkölcsi relativizmus - polgári módra
Milyen kár, hogy erkölcstanból
nem
osztanak
Nobel-díjat,
ugyanis a magyar jobboldal „jogvédői" komoly eséllyel pályázhatnának rá az erkölcsi relativizmus szubtilis tanának „polgári"
értelmezéséért... 2006 tavaszán
például megtudtuk, hogy Gyurcsány Ferenc antidémokratikusan megválasztott, gaz trónbitorló egy gátlásokat nem ismerő luxusbaloldali, mert rendelkezésére állt 1, azaz egy darab Audi típusú, állami tulajdonú szolgálati
gépkocsi. Mikor viszont Orbán
Viktor, teljességgel törvényesen
megválasztott, demokratikus királyfi uralkodott, számára és családja részére 9, azaz kilenc darab,
a magyar állam tulajdonában lévő szolgálati személyautó állt
rendelkezésére. Ez viszont még
véletlenül sem számított, luxus-jobboldaliságnak,
kivagyiságnak, rongyrázásnak, urizálásnak, barokkos pompakedvelésnek, miegymásnak. Mi több, ez
valósággal a keresztény, sőt keresztyén, polgári szerénység,
visszafogottság, puritánság világraszóló diadala volt.

Történt aztán egyszer, hogy a
9, azaz kilenc személygépkocsi
közül az egyiket el akarta rabolni
egy fegyvernek látszó tárggyal
felszerelkezett, nem túl békés,
potenciális
„tüntető".
Mint
ahogy az egy valóságos meséhez
illik, el is nyerte méltó „jutalmát", a testőrként szolgálatot
teljesítő rendőrnő több lövedék-

kel - valódival, nem gumilövedékkel - „honorálta" ügybuzgalmát. A katonai ügyészség a fegyverhasználatot jogszerűnek találta, a rendőrnő kitüntetést kapott, a rablást megkísérlő fiatalembert pedig több évre beutalták
valamelyik kies, magyarországi
fegyházba, jutalmul a kórházi
kezelés alatt tanúsított élni akarásáért. A baloldaliak és a liberálisok pedig nem kiáltottak rendőrállamot, mondván, aki törvényt sért, annak számolnia kell
a tettéért járó jogkövetelményekkel. Többek között ettől jogállam
a jogállam.
Idén ősszel viszont, a Nagy
Szeptember-Októberi Fideszista
Forradalomnak
köszönhetően
megtudhattuk, hogy azért nem
oda Buda, pontosabban Pest...
Mert ha valakik úgy rombolnak
szét televíziós székházat, gyújtanak fel autókat és okoznak százmilliós nagyságrendű károkat,
hogy közben az őszödi beszédre
hivatkoznak, akkor a jogi és erkölcsi megítélés már teljességgel
más. Ami addig szigorúan köztörvényes
bűncselekménynek
számított, onnantól kezdve már
a „szent jobboldali polgári forradalom" hevületének „logikájából" fakadó jogos népharag megnyilvánulásának
tekinthető.
Amit azelőtt irtóztató bunkóságként könyveltek volna el, 2006.
szeptember 18-ától kezdve hazafias, mi több, keresztyéni cselekedet, hiszen ifjabb Hegedűs Ló-

Második válaszlevél Fodor Józsefnek
Való igaz, hogy két éve, szintén az építményadó ügyében ön már írt levelet a város polgármesterének, bár akkori levele nem volt enynyire személyeskedő...
A két évvel ezelőtti válaszlevél pontosan
azokra a kérdésekre adott választ, amiket
most ismételten, teljes joggal feszeget. Nem
mindenki előtt ismert, hogy a város közgyűlése 2003-ban pótolta azt a hiányosságát,
hogy a vállalkozások széles rétegét érintő
adókedvezményeket nyújtson a kisvállalkozóknak, valamint a foglalkoztatás bővítéséhez, a beruházások növeléséhez. Az adókedvezmények mértéke a városban az elmúlt
években elérte az adóbevételek 10%-át.
Az építményadó bevezetésére 1999-ben, a
fideszes városvezetés idején került sor, és elsősorban a nagy ingatlanvagyonnal rendelkező
vállalkozásokat érinti. Mértéke pedig alatta
marad a megyei jogú városok átlagának, sőt
Szegeden a törvényileg lehetséges 1047 forint
helyett az emelés után is csak 900 forint. Néhány nagyvárosban ugyan alacsonyabb az
építményadó, azonban az adónem a lakossági

\

ingatlanokat is érinti - ezt a gyakorlatot azonban n e m kívánjuk követni.

Mindenképpen

árulkodó a város hozzáállásáról, hogy míg más
nagyvárosokban a vállalkozók által befizetett
adók finanszírozzák a működési kiadások
12-15%-át, addig ez Szegeden csak 8%, összesen hatmilliárd forint. Az, hogy Szeged 68
milliárdos költségvetéséből 32 milliárdot tudtunk fejlesztésekre, beruházásokra költeni azt
bizonyítja, hogy igenis jól sáfárkodtunk a vállalkozók, az önök, a szegediek adóforintjaival,
hiszen pályázatokon megtöbbszöröztük azt.
A párbeszédről annyit, hogy a polgármester
rendszeresen találkozik és egyeztet Szeged
kétszáz legnagyobb adózójával, és emellett
létezik, működik az az Érdekegyeztető Tanács, amelynek tagjai az önkormányzat képviselői mellett a munkaadókat képviselő érdekvédelmi és érdekképviseleti szervek, a
gazdasági kamara, valamint a munkavállalókat képviselő reprezentatív szakszervezetek
delegáltjai is. Ez a testület igenis véleményezi
a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket.
És most a régi kérdésre régi válasz. Miért

nem vesszük szemügyre más városok adórendszerét? Például azért, mert ha területi
zónák szerint differenciálnánk az adót, úgy a
Kálvária Ipari Park lényegesen rosszabbul járna, mint például a városközponttól távolabb
lévő Délép Ipari Park. S akkor azt kérdezhetnék - joggal - , hogy miért tesz különbséget a
szabályozás ipari park és ipari park között.
Fodor úr! Senki nem kívánja, hogy szeressünk, szeressen adót fizetni. De a közszolgáltatások ellátásának költségeit mindnyájunknak viselnünk kell - s ha ön szerint az intézményhálózatunk „egy számmal nagyobb a
kelleténél", javaslom, hallgasson meg erről
pedagógusokat, iskolás gyerekek szüleit, művelődési intézmények vezetőit, szociális gondoskodásra várókat, és így tovább.
Mindenesetre az elmúlt két közgyűlésen
hozott döntések azt a vállalkozói elvárást
igyekeznek kielégíteni, hogy addig nyújtózkodjunk, ameddig a takaró ér.
Tisztelettel:
DR. SZENTGYÖRGYI PÁL
GAZDASÁGI ALPOLGÁRMESTER, SZEGED

ránt bejelentette, hogy Budapest
egyik református templomának
falán, márványtáblán örökítik
meg a Magyar Televízió székházát feldúló „hősök" nevét. A
2006. október 23-i „mártírokról"
már nem is beszélve...
Példát mutattak ezzel a „meszszemenöen erkölcsös" alvilág „jeles" képviselőinek. Hiszen akik
eddig alattomban, laposkodva
próbálták meg ellopni mások
sok-sok év munkájával összegürizett gépkocsiját, most már felemelt fejjel, nyugodt lelkiismerettel mehetnek autót lopni.
Nem ám stikában, mint eddig,
hanem büszkén, öntudatosan,
nemzetszínű és Árpád-sávos
zászlókat lengetve, „Gyurcsány,
takaroggy!" feliratú táblákkal vonulva. A köztörvényes bűncselekménynek számító autólopás
abban a minutumban átlényegül
a forró hazaszeretet bizonyítékává, mihelyst ezért is a Gyurcsány-kormányt teszik felelőssé.
Ország-világ autótolvajai egyesüljetek! A Fidesz rátok is gondol! Voltaképp tényleg „jót" cselekedtek. Hiszen egy autó felgyújtásakor az autó használhatatlan
ronccsá válik, legfeljebb hulladék
vasként értékesíthető, és még a
biztosító sem fizet. A tahóság
kockázatát nem vállalhatják át,
annyi pénz az univerzumban
sincs. Ha viszont hazafias jelszavak kíséretében, „forradalmi hevület" hatása alatt kötik el mások
tulajdonát képező személygépko-

csikat, abból hasznuk lesz nekik
is, az orgazdáknak is, a biztosító
pedig fizet a károsultaknak. Veszteség kizárólag azokat a tisztességes embereknek nevezett „vakhangyákat" fogja érni, akik rendesen fizetik a biztosítási díjat,
autót sem lopnak, mégis az ő befizetéseikből fedezik az általuk
okozott anyagi károkat. Hát nem
csodálatos és felemelő ez a kristálytiszta, következetes, polgári
„erkölcs" és „logika"?
Ebből kiindulva azt merészelném javasolni a tisztelt jobboldali „jogvédőknek", ha netán valaki kővel megdobálná őket az utcán, betörnék az ablakaikat, felgyújtanák a házukat vagy az autójukat, esetleg fejükbe húznának egy kismotort, még véletlenül se kiáltsanak rendőrért! Az
Isten szerelmére, csak nem korrumpálnák
polgár-erkölcsileg
magukat azzal, hogy segítséget
kérnének ezektől? Az elnyomó,
népnyúzó, diktatórikus, kizsákmányoló, idegenszerű hatalom
fogdmegjeitpl?! Nem, nem, soha! Inkább lassan, tagoltan, hogy
mindenki jól értse, üde, mámoros ajakkal kiáltsák oda az autójukkal éppen elfüstölni óhajtó,
„megigazult" autótolvajoknak,
hogy: „Hajrá, Magyarország!
Hajrá, magyarok!"
Aztán vessenek egy pillantást a
karórájukra, és ellenőrizzék,
nem járt-e le a kimenőjük a diliházból?
KOVÁCS ATTILA, SZEGED

Legyen a neve: Dante Alighieri
Olasz Kulturális Központ
A szegedi Olasz Kulturális Központ, létrejötte óta igen népszerű
a szegediek körében. Tartanak
ott filmvetítéseket, a tanulni vágyóknak olasz nyelvi kurzusokat
és nem utolsósorban kiállításokat és egyéb rendezvényeket. Erre rendszerint igen sokan járnak
el, mert jó az a mediterrán hangulat, amely ott körüllengi a bemenőket.
A múlt héten, egy könyvbemutató kapcsán, amely során az
olasz irodalom nagyjairól esett
szó Dantétól Alfieriig, jutott
eszembe, hogy - a nagyobb és jelentősebb intézetekhez hasonlóan - a szegedi Olasz Kulturális
Központnak javasoljam felvenni
a Dante Alighieri nevet. Az új
neve ez lehetne: „Dante Alighieri" Olasz Kulturális Központ.
Dante neve mindenki előtt is-

meretes, hiszen ő nemcsak az
olasz

nyelv

tulajdonképpeni

megteremtője, hanem a világirodalom egyik legnagyobb költője,
akinek életműve méltón reprezentálhatná azt a munkát, ami
ebben a szegedi intézményben
évek óta rendszeresen folyik. Ezt
a javaslatot azért is teszem meg,
mert tudom, hogy Szegeden évtizedek óta - tulajdonképpen Koltay-Kastner Jenő professzor egyetemi órái óta - igen jelentős volt
a Dante-kutatás. Nem is beszélve arról az emlékezetes kiállításról, magyar művészek Dante-illusztrációiról, amelyet szintén
itt mutattak be a szegedi közönségnek.
Örülnék, ha ez a javaslatom
meghallgatásra találna.
SZABÓ TIBOR
FŐISKOLAI TANÁR, SZEGED

SZOMBAT, 2006. DECEMBER 16.

13

•SZIESZTA-K A P C S O L A T O K *

MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

Szereti-e a forralt bort \

CSOROG A T E L E F O N
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
3 0 / 2 1 8 - 1 1 1 l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzenetcikct is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.
FALEVELEK

KOCZAN F E R E N C N E

SZABÓ LASZLONE

nyugdíjas munkaügyi
dolgozó:
- Nagyon. Tegnap, mikor feljöttem
a Kossuth téri karácsonyi vásárra,
első dolgom volt, hogy igyak egy
pohár forralt vöröset. Nagyon finom volt. Azt hiszem, a forralt bor
hozzátartozik az ünnep hangulatához. Szentesiként mindig irigyeltem a szegedieket, akik a Széchenyi
téri vásárban így melegedtek.

gyeden lévő
anyuka:
- Igen, de csak fűszerezve. Egyébként nagyon ritkán iszom, leginkább megfázáskor. A nyavalyák
ellen mindig jól bevált. Idén még
nem ittam, pedig lett volna rá lehetőségem. Akár még a vásárban
is. De én valójában a saját készítésűt szeretem, amit otthon forralhatok, a szám íze szerint.

•MH& BIKA: Vezetői ambíciói és képessé-

PROGRAM

PONT

*
ige eddig lehet, hogy rejtve maradtak.
Kamatoztassa tudását, kedves Bika! Munkahelye megváltoztatása elől ne zárkózzon el!
IKREK: Egy várva várt meghívás leI het, hogy nem érkezik el önhöz. Ebben
az esetben ne keseregjen! Hétvégi programját
alakítsa, tervezze saját szája íze szerint!
^ ^

RÁK: Amennyiben a mai napon
semmivel nem halad, halassza el
munkáját! Az akadályokat nem biztos, hogy
sikerrel veszi. Töltse ideje nagy részét otthoQ j

OROSZLÁN: nában!

Immunrendszere le van gyengülve,
így ideje lenne pihenni egy kicsit! Vegyen ki
pár nap szabadságot! Családjával utazzon
el egy hosszú hétvégére!
SZŰZ: Ha valami nem a szája íze
^ -szerint alakul, ne kapja fel a vizet!
Nézze meg a dolgok okát a gyökereknél kell változtatnia! Olvasson sokat, bővítse ismereteit!

A 7 \ MÉRLEG: Munkája terén okosan ke• V 1 zébe veheti az irányítást. Vita, kollégái
meggyőzése helyett az eredmény majd magáért beszél. Csodátokra és irigylőkre lelhet.
SKORPIÓ: A

megtakarításoknak
I kedvez a bolygók állása. Továbbra is keményen kell teljesítenie a Skorpiónak. Év végére
azonban kilábalhat esetleges anyagi válságából.
Jfs.

NYILAS: Kitűnő híreket kaphat távoli

1 rokonától. Kiváló alaphangulattal indítja a napot. Hogy jó közérzetét megtarthassa, kerülje a pletykás kollégák társaságát!
g X BAK: Ha sokat hezitál, könnyen elhaU Z . I lászhatják az orra elől a lehetőséget.
Ma kétségek nélkül le kell csapnia minden
adandó alkatomra. A gyorsaságon sok múlhat.
Tén

VÍZÖNTŐ: Az aspektusok változása

w t l ! végett bármihez is nyúl, jól sül el!
Használja ki a kedvező befolyásokat! Este boldogan, megnyugvással tér haza otthonába.
J

HALAK: A családi ügyeknek, ma-

^ ^ I g á n é l e t é n e k nem kedvez a bolygóállás. Ennek ellenére rokonai társaságát keresse! Ha kétségek gyötrik, közölje társával!

T I S Z T E L T OLVASÓINK!

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 leveleiket csak teljes névvel,
lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A
lapban azon levelek, e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek írói nem kérik
anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem
őrzünk meg és nem adunk vissza.

SZABÓ CSABA

orgonista,
Szentes:
- A bort szeretem. Hamvas Béla
után mondom, hogy a borivás Istennek tetsző paráználkodás. A
forralt bort azért nem szeretem,
mert az már nem az igazi. Cukrozzák, fűszerezik, elveszíti az eredeti
ízét. Persze télen a síelőknek például biztosan ízlik a forralt bor. A hideg hegyek között jóleshet nekik.

KERÉKPÁROSOK

Mészáros Edit szentesi olvasónk
üdvözlendőnek tartja azt a javaslatot, hogy a kerékpárosok viseljenek este világító mellényt. A
telefonáló még kisgyermekével
közlekedő anyukát is látott kivilágítatlan biciklin.

DOCI S E G Í T Ő K

Személyes, családi tapasztalatairól számolt be Varga Istvánné
szegedi telefonáló. Hangsúlyozta: elismerés illeti a dóci házi
gondozókat, akik az elszórt tanyavilágban élő idős embereknek ebédet visznek, bevásárolnak, kiváltják a gyógyszereket,
orvost hívnak, gondoskodnak
mindenről, ami szükséges. Felügyelik a tanyát, ha az idős ember kórházba kerül. Munkájukat
odaadóan lelkiismeretesen végzik. A mai világban követendő
példaként is megérdemlik a nyilvánosságot, véli olvasónk.
ÉPÍTMÉNYADÓ

Sarnyai István szegedi olvasónk
emlékezteti az építményadóval
kapcsolatban kifogást emelőket
arra, hogy azt évekkel ezelőtt a
Fidesz már bevezette.

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

H0R0SZK0P
Q l * KOS: A szívügyeket illetően a mai
I napon döntést hozhat. Nem könnyű
elhatároznia magát. Innentől azonban minden úgy megy majd, mint a karikacsapás!

APAVARI G Y Ö R G Y

hivatásos
katona:
- Nem szeretem. Az igazság az,
hogy majdhogynem antialkoholista vagyok. Nagyon ritkán, esetleg
ünnepnapokon iszom alkoholt, de
akkor is roppantul megválogatom,
mi kerüljön a poharamba. Bevallom, forralt bort soha életemben
nem ittam. Azt halottam róla,
hogy fűszeresen jó a nátha ellen.

A 30/443-3010-ről újszegedi olvasónk jelezte, hogy a Védőnő
utcában nem takarítják el a faleveleket az útról. Antal Sándor is
hasonló panasszal élt a Római
krt. 13. számú ház belső udvarán
lévő játszótérrel kapcsolatban.
Kovács János, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. közterület
fenntartási igazgatóhelyettese elmondta:
már
beütemezték
mindkét helyszín tisztítását. Az
érintettek türelmét kéri, napokon belül elvégzik a munkát.

E-mail címünk: ajanlo(<< delmagyar.hu

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
18 óra: A dzsungel könyve.
Radnótj Miklós-bérlet.
KISSZÍNHAZ
10 óra: Elefántmese. Tudor-bérlet
14.30 óra: A hókirálynő. Nagy
akarok lenni-bérlet.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
15.3Q,T7.45, 20 óra: Eiagon.
BALAZS BELA TEREM
16.15, 20.45 óra: Shop-stop II-,
18.3O óra: Románc és cigaretta.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16.00, 20.30 óra: Madárszabadító,
felhő,
szél,
18.15 óra: Ejféji moziláz.
GRAND CAFÉ
16 óra: A leggyorsabb indián. Újzélandi-amerikai életrajzi film;
19 óra: Barsi Szabó Gergely „A
kesztölci köztársaság - 1956,
Tank - pálinka - nemzetőrök" c.
könyvének
bemutatója-,
21 óra: Cabiria éjszakái.
PLAZA CINEMA CITY
Eragon: 14, 16, 18, 20 óra.
Holiday: 14, 15, 16.30, 17.30, 19,
20 óra.
Casino Royale: 14.30, 17.15, 20
óra.
Farkasok völgye: 16 óra.
Terhelt Terkeí: 15.30 óra.
Elvitte a víz: 14.30, 16.30, 18.30
óra.
Kiskarácsony mindenáron: 13,
15.15 17.30, 19.45 óra.
Idegölő: 20.30 óra.
Kiscsávó: 13.30 óra.
Az ember gyermeke: 13.45, 18.15
óra.
Bor, mámor, Provance: 17.15 óra.
Hullámtörők: 17.15 óra.
A tégla: 14.15, 19.30 óra.
Szabadság, szerelem: 20.15 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Kék mélység. Színes
feliratos angol természetfilm;
20 óra: Lány
íny a vízben. Színes
amerikai film.
SZENTES
15.30 óra: Ede megevé
ebédem.
Színes magyar film;
17.30 óra: Óránk - Felpörögve.
Színes amerikai-angol akciófilm;
20 óra: Kígyók a fedélzeten.
Színes amerikai akcióthriller.
KÖZÉLET
SZEGED
KARÁCSONYI ÜNNEPI HETEK
Dóm tér
17 óra: Arany János Általános
Iskola alsó tagozatosai
17.30 óra: Arany János Általános
Iskola felső tagozatosai
Az ifjúsági házban (Felső Tisza
part 2.) 12 órától:
ingyenes számítógép-használat
internetezési lehetőséggel;
s

o

r

t

14 órakor: babamasszázs Ráczné
Gyémánt Andrea védőnő
vezetésével;
16 órakor: Szegedi Manga- és
Animeklub Kálmos Borbála
vezetésével;
18 órakor: Akropolisz Táncstúdió
- Fiatalok táncpróbája. Színpadi
táncok alapjai. Vezeti: Kerek
Attiláné.
A közéleti kávéház rendezvénye a
SZAB-székházban
16 órakor:
szerkesztőség a Gát utcában.
Nemzeti híradó 1957-58, egy
ismeretlen lap ismeretlen
szerzőjéről. Vendég: Révész Béla,
a könyv szerzője;
a Zrínyi Ilona Általános Iskolában
17 órakor: a Szegedi Művészklub
estje. Vendégek: dr. Bartha Tibor
és dr. Bartha Tiborné lelkész.
A SZAB-székházban
15 órakor:
dr. Révész Béla most megjelent új
könyvének bemutatója;
15 órakor: „A Tudomány
támogatásáért a Dél-Alföldön"
Alapítvány Kuratóriuma
pályadíjkiosztó ünnepsége.
A máltai játszótéren (Retek u.
2-4-1 15 órakor: könyvklub.
Az Alsóvárosi Kultúrházban
órakor: gobelinklub Bauer
Krisztina klubvezetővel.
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A Millenniumi Kávéházban
18
órakor: a félév utolsó sakk-klubja.
A Bartók Béla Művelődési
Házban 17 órakor: Norvégia
objektíven keresztül.
Természetfotó-vetítés. Előadó:
Szakács Ildikó;
18 órakor: Fekete-fehér című film
ősbemutatója.
A Jóga a Mindennapi Életben
Egyesület szervezésében az Agni
Vegetáriánus Étteremben (Tisza
L. krt. 76.) 17 órától: Karácsonyi
gyermekprogram. Kézművesfoglalkozás, jóga gyerekekkel,
bábszínház, ételkóstoló.
A Bálint Sándor
Művelődési
Házban 15 órától: „Aranycsütörtök". Karácsonyváró ünnepi
délután az Újszegedi Nyugdíjasklub tagjai és minden érdeklődő részére.

A faluház színháztermében
16
órakor: az Algyői Nyugdíjasklub
karácsonyi ünnepsége és taggyűlése.
KONCERT és BULI
SZEGED
Az újszegedi sportcsarnokban
órakor: Akos-koncert.

A JATE-klubban 21 órakor:
Vinyit, házigazda DJ Varga B., a
kisteremben Dzsi & Zoli, BTKsoknak és ZFK-soknak ingyenes.
A SZOTE-klubban 12 órakor:
SZenvedések Előtti SZeszelés buli
Patkós doktorral.
Az IH Caffe-ban 20 órakor:
Suwap zenekar koncertje.
A Port Royal
spanyol est.

Étteremben:

A Cenrál Kávézó és Retro
Clubban 19 órakor. Ice & Fire
Xrnas Party a Tömörkény István
Gimnáziummal.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A Petőfi Sándor
Művelődési
Központban
18 órakor: Salsaklub.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Nemzetiségek
Házában 17.30
órakor nyílik A Balkán hangja
című fotókiállítás, melyet Halasai
Barbara nyit meg.
A Szerencsejáték
Zrt. szegedi
területi
igazgatóságának
épületében (Szilléri sgt. 31-33.)
15 órakor nyílik a Szerencsejáték
Rt. fennállásának 15 éves
évfordulója alkalmából, az előző
másfél évtized illetve a magyar
szerencsejáték korábbi időszakából összegyűjtött emléktárgyakból kiállítás és állandó tárlat. A
kiállítást Makszin László
játékszervezési igazgató nyitja
meg.
A Kézműves Pince és Galériában
megnyílt a Karácsonyi tárlat, mely
2007. január 10-éig,
munkanapokon 10-18 óráig,
szombaton 10-14 óráig látható.

kérdeztük

Szereti
a forralt
bort?

Következő

kérdésünk:

karácsony
recei
Küldje e l válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben!

(IGEN vagy NEM)!

SZEGED
S Z O L L O S Y FANNI R E K A

December 12., 9 óra 50 perc, 3270 g. Sz.:
Bende Réka és Szöllősy Zsolt (Vásárhely).
KURA BÍBORRA

December 12., 10 óra 50 perc, 3550 g. Sz.:
Körösi Andrea és Kúra Gábor (Szeged).
SLEZÁK NÁDIN

December 12., 11 óra 25 perc, 3250 g. Sz.:
Péter-Szabó Melinda és Slezák Csaba (Forráskút).

A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

VAN!

December 12., 22 óra 20 perc, 3800 g. Sz.:
Tanács Mónika és Lenkó Attila (Röszke).
MAKÓ

Z E L E N Y Á S Z K I ZITA KATA

December 12., 18 óra 15 perc, 3750 g. Sz.:
Halász Katalin és Zelenyászki János (Szeged).
CSERÉNYI BENDEGÚZ

_

_

SCHMIDT BALÁZS

December 13., 1 óra 35 perc, 3450 g. Sz.:
Vég Mariann és Schmidt Attila (Klárafalva)

SZENTES
December 12., 21 óra 15 perc, 4120 g. Sz.:
Rozgonyi Mária és Vigh László (Szegvár).
BODNÁR KRISZTIÁN

December 12., 11 óra 5 perc, 2700 g. Sz.:
Fehér Mária és Bodnár Róbert (Öcsöd).

December 12., 21 óra 35 perc, 2260 g. Sz.:

A Bartók Béla Művelődési
Központ B Galériájában
megnyílt Palásthy Klára festményés Bartos Endre plakettkiállítása,
mely december 30-áig,
munkanapokon 10-18 óráig tart
nyitva.

(62) 422-157

L E N K Ó ATTILA ZALÁN

VIGH ENDRE

ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 9.30
órakor:
baba-mama klub;
17 órakor nyugdíjasklub (Maszlag
Józsefné);
18.30 órakor asszonytorna
(Kovács Krisztina).

Asztalfoglalás:

Czirok Éva Nelli és Cserényi Tibor (Vásárhely).

December 12., 12 óra 50 perc, 2360 g. Sz.:
Nagy Mónika és Vetter Jens (Csengele).

9 órától 16 óráig várja látogatóit.

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

www.delmagyar.hu

V E T T E R A N N A PATRÍCIA

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. 5 7 . ) 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.

A műjégpálya nyitva tartása:
7-9.30, 10-13.30, 17-19 óráig.

Az SMSvamlávasanormáitoniavennt tortánk

MEGJÖTTÜNK

A Somogyi-könyvtár aulájában a
hónap könyve: Tömörkény István
- Jegenyék alatt. A kiállítás
december 31-éig látható;
január 10-éig tekinthető meg
Tömörkény István A magyar
embör legjobb barátja és Feszty
Árpád Igazság, szeretet, kenyér!
című kiállítása;
az I. emeleten látható Salamon
Árpád grafikusművész kiállítása,
mely december 31 -éig tekinthető
meg.

Az újszegedi gyógy- és termálfürdőben
19.30 órától:
éjszakai fürdőzés.

WM y
H NfiK

06-30/30-30-921

BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI F E L V É T E L

A Dugonics András Piarista
Gimnázium II. emeleti színháztermében
17 órától: Gyermektáncház a Mentés Másként
Trióval.

~ ,
lGt,JN

T

Vagy szavazhat az interneten i s :

A TIK-ben megnyílt az MTI Fotó
- 50 év képei, Képes hírek, híres
képek című kiállítás, mely
december 22-éig, hétköznapokon
8 - 2 0 óráig, szombaton 9 - 1 6 óráig
tekinthető meg.

Gőry Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.
AHOL

Mára
19

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK

FELNŐTT KÖZPONTI
S Ü R G Ő S S É G I 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. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 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: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 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.
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Egyedülálló ajánlat
Autót
Vagy

szeretne,
de
pénzt
szeretne

nincs
elég
és van

Ford KA 1.3

' h f »

—

B Ö

R Z

E

•

CSÜTÖRTÖK, 2006. DECEMBER 14.

AUTO-HITEL

pénze?
autója?

• Teljes körű ügyintézés
• 1995 után gyártott autóinkra
fix, devizaalapú törlesztésű hitelek*
• 12 évnél idősebb autókra is
• Hitelbírálás 3 óra alatt
Fiat Stílo 1.2i 16V

J Á R M 0

10% befizetéssel
akár 100 hónapos futamidővel.

HOVÁMY Szeged Kft.

(

6728 Szeged, A l g y ő i út 39. • Szalon: 62/556-300
w w w . f o r d h o v a n y . h u • S z e r v i z : 62/556-300

Daewoo Nexia

Ford Mondeo 1.8i

1997.12., fehér,
rádiós magnó.
Önerő: 138 000 Ft,
13 577 Ft x 60 hó.
Ár: 690 000 Ft

1999.02., vörösesbarna metál. klima, ABS. 2 légzsák,
szervo, 4 el. ablak.
Ár: 1 290 000 Ft
Önerő: 258 000 Ft,
21 571 Ftx 72 hó

I

Opel Astra kombi 1.7TD |0peicorsaComboi.7T0(iSüzu)B

Peugeot 206 1.4i

•

VW Polo Base 1 . 2

j i

^ *

2003. 05.. világoszöld
metál, szervo. 4 légzsák,
klíma. ABS. rádiósmagnó
Önerő: 390 000 Ft'
32 646 Ft x 72 hó
Ár. 1950 000 Ft

2000.05., sárga, klíma.
ABS, szervo, rádiósmagnó
Önerő: 220 000 Ft
18471 Ft x 72 hó
Ár: 1 100 000 Ft

Ford Mondeo Ghia 2.0
TDCi/130 LE

1996.01., sötétkék, kp.-i
zár. szervokormány, ABS.
Önerő: 285 OflO Ft,
16 284 Ftx 60 hó.
Ár: 950 000 Ft

Ford Fiesta Courier 1.3

Hyundai Tb Getz 1.3i

1994.10.. fehér,
szervokormány,
rádiós magnó.
Önerő: 180 000 Ft,
22531 Ftx24 hó.
Ár 500 000 Ft + éta

Skoda Fabia 1.4 MPi •

2000.10.. kékmetál,
szervo, napfénytető.
légzsák.
Önerő: 270 000 Ft,
22 790 Ftx 72 hó
Ár: 1 350 000 Ft

Ford Transit 2.0TD

2003.11., kék, kp.-i zár,
ülésfűtés, ködlámpák.
Önerő: 358 000 Ft,
30 111 Ftx72 hó.
Ár: 1 790 000 Ft

g$ Renault Espace 3.0 V6
H H M h í

:

üt
Bm
2004., bézsmetál. 6 légzsák,
digit. klíma, ABS, 6 CD-s rádi6, távir. kp.-i zár. fűtött elsö
szélvédő, önerő: 900 000 Ft,
53 486 Ft x 100 hő.
Ár: 4 500 000 Ft

Nissan Cabstar

1999.. piros, dobozos
szervokormány.
Önerő: 360 000 Ft
30 135 Ft x 72 hó
Ár 1 508-600 F t

Ford Sierra 1.8TDi

Ford KA 1.3

1995, klíma, kp.-i zár,
el ablak, rádiómagnó.
Önerő: 357 000 Ft,
31 692 Ft x 36 hó.
Ár: 990
I Ft

•

Ár: 3 5 0

Ár: 1 849 000 Ft

BMW 316i

1997., piros.
Önerő: 210 000 Ft
11 961 Ft x 60 hó
Ár: 700 000 Ft

VW Sharan 1.9 PDTDi

^^^
3

1996.11., rádiós
magnó, műszaki
vizsga: 2008.07.

'Mm

Önerő:
116 000 Ft,
13 322 Ftx 48 hó.

2004.01., sárga, el. ablak, kp.i zár, riasztó, szervokormány.
ABS. Önerő: 369 800 Ft,
27 646 Ft x 84 hó.

1985.04., benzin-gáz,
műszaki: 2 0 0 8 . 1 0 .
Ár: 79 000 F t

jr'sm

0 0 0 Ft + áfa

2004.04., kék, kp.-i zár, szervokormány, 1 légzsák,rádiós
magnó. Önerő: 253 500 Ft,
26095 Ftx84hó.
Ár: 1 1 10 000 Ft

Fehér, 2005. 04., szervo,
1 légzsák, immobiliser,
plató felépítmény.
Önerő: 1 000 000 Ft.
75 776 Ft x 84 hó
Ár: 4 1 7 0 0 0 0 F t + Afa

2000., ezüstrnetál, 4 légzsák,
ABS, klima. ASR, automata váltó,
el. ablak, el. tükör. CD-s rádió,
kp.-i zár.
Önerő: 518 000 Ft.
42 834 Ftx72hó.
Ar: ? s s o 0 0 0 f :

Citroen Jumper 2.2HDÍ 33LH

Ford Mondeo Ghia 2.0t

2002.11.. klíma, szervokormány,
rádiómagnó, kp.-i zár.
Önerő: 504 000 Ft,
25 590 Ft/hó x100
áta-visszatorgatással.
Akciós á r

1997 10 . digitális klíma, 4 el.
ablak. ABS, kp.-i zár. elektromos
tükör, 2 légzsák, szervokormány,
immobiliser, riasztó.
Önerő: 258 000 Ft,
21-579 Ftx 72 hó.
Ár. 1 á s ó ó o b Ft

Suzuki Ignis 1.3 GLX

Skoda Fabia 1.4 kombi Cool

VW Polo 1.4i

2003.12.. szervo.
2 légzsák, el. ablak,
rádiósmagnó, kp.-i zár.
Önerő: 299 800 Ft
25 096 Ft x 72 hó.
Ár: 1 499 000 Ft

2002.07., fehér, klíma,
2 légzsák, szervokormány,
CD-s rádió, riasztó, kp.-i zár,
vonóhorog. Önerő: 319 800 Ft
26 770 Ftx 72 hó
Ár: 1 >39000 Ft

2004.07., grafitmetál,
klíma. 4 légzsák, szervokormány, rádiósmagnó,
kp.-i zár, vonóhorog.
Önerő: 464 000 Ft
38 841 Ft x 72 hó
Ár: 120 oü

UJ T E L E P H E L Y R E

Seat Toledo Signo 1.6i

KÖLTÖZTÜNK

fl

Fiat Panda 1.1

HASZNÁLTAUTÓ-ÉRTÉKESÍTÉS EXKLUZÍV KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT. SZENZÁCIÓS

W

NYITÁSI KEDVEZMÉNYEK A N E M NÁLUNK VÁSÁROLT, HASZNÁLT AUTÓKRA IS!
Exkluzív Casco-ajánlat: pl.
- Ford Focus, Volkswagen Golf IV., V., Opel Astra,
2001.05., klíma, ABS,
metál, szervokormány,
4 légzsák, kp.-i zár,
el. ablakok, el. tükrök.
Önerő: 678 000 Ft,
56 848 Ft x 72 hó
Ár: 3 390 000 Ft

1992. 05., piros,
vonóhorog, napfénylető,
Recaro ülések, rádiós
magnó, szervokormány.
Ár: 499 000 Ft

Nissan Almera 1.4i

9

Renault M é g a n e , Audi A3:

5 5 5 5 Ft

- Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Opel Corsa,
Renault Clio

3 9 9 0 Ft

- Ford Mondeo, Volkswagen Passat, BMW III., V.
AZ AJÁNLATOT CSAK A N Á L U N K HITELEZETT AUTÓKRA T U D J U K BIZTOSÍTANI.
Opel Vectra 2.0Í 4x4 9
• • • H H M

Ford Tourneo Connect •
1.8 TDCi LWB
•

Citroen Xsara Picasso |
1.6i Exclusive

Hyundai TB-Getz 1.3i

aá5

1998.04.. zöld metál.
Önerő: 240 000 Ft,
1 9 8 0 3 F t x 72 hó.
Ár: 1 090 0 0 0 Ft

2003.10., 5 személyes,
klíma, el. ablak, el. tükör,
kp.-i zár, rádiós magnó.
Önerő: 698 000 Ft,
41 546 Ftx 100 hó.
Ár: 3 490 000 Ft

Citroen Berlingo 1.90 • Seat cordoba varto i . 9 t o i / i i o

2005-ös, bézs, klíma, ABS,
4 légzsák, CD-s rádió, esőérzékelős ablaktörlő, ködlámpa, metálfény. Önerő:
350 000 Ft. 100x46 532 Ft.
Ár: 3 500 000 Ft

Sötétkék, 1990-es.
Ár:

lt

9

200 000

Ft

Volvo V40 1.9TDÍ

9

Citroen Berlingo 1 . 9 D 9

2004.01., metál, klíma, kp.-i
zár, 2 légzsák, CD. el. ablak,
riasztó, ABS, riasztó.
Önerő: 369 800 Ft,
28 383 Ft x 84 hó.
Ár: 1 849 000 Ft

Citroen Saxo 1.1

7 7 7 7 Ft

2001.11., grafitmetál, 4 légzsák, digit. klíma, napfénytető,
ABS. ködlámpa.
Ár: 1 999 000 Ft
Önerő: 439 800 Ft.
36 770 Ftx 72 hó

2 0 0 3 . 1 2 . , fehér,
rádiós magnó.
Önerő: 278 000 Ft,
21 014 F t x 84 hó.
Ár: 1 390 000 Ft

NYÍLT HETVEGE:
DECEMBER 1 5 - 1 6 - 1 7 - É N

2006. DECEMBER 16-AN,
SZOMBATON 8 - 1 7 - I G ,
DECEMBER 17'ÉN,
VASÁRNAP 8-17'IG
HASZNÁLTAUTÓ-VÁSÁR
• Használt autó adás-vétel; beszámított és bizományos autók értékesítése,
melyek közel 80%-ára 1 év garanciát biztosítunk!
• Autóbeszámítás; új és használt autó vásárlásakor egyaránt lehetőség van
autó beszámítására, ezzel jelentősen megkönnyítve az autócserét.

2000. 02., fehér, szervo.
Önerő: 201 600 Ft,
16 473 Ftx 72 hő.
Ár: 840 000 Ft + ála

1999. 05., sárga, klíma.
ABS, 2 légzsák, el. ablak,
riasztó. CD-s rádió, riasztó.
Önerő: 318 000 Ft,
2 6 5 5 4 Ft X 7 2 hó.
Ár: 1 590 000 Ft

Renault Kangoo i . 9 D | v W G o l f IV. l . 6 i E d i t i o n |

1998.05., ezüstrnetál, klima,
2 légzsák. ABS, szervo,
rádiós magnó, el ablakok, el.
tükör. Önerő: 339 800 Ft.
27 763 Ft X 72 hó.
Ár: 1 699 000 Ft

Ford Fiesta 1.3i

• Hitel, biztosítás, átírás; mindent egy helyen, minden autóra, amelyik nem érte
2000. 02., fehér, szervo.
Önerő: 201 600 Ft,
16473 F t x 7 2 hó.
Ár: 840 000 Ft + áfa

1996.10., 1 légzsák,
riasztó, el. ablak.
Önerő: 225 000 Ft,
14 821 Ftx 48 hó.
Ár: 750 000 Ft

|RenauitMasterBus2.2DCi| Renault Clio RT 1.4

el a 15 éves kort, kedvező finanszírozási lehetőséget biztosítunk. Az autókat névre
írva, biztosítással ellátva adjuk át, ezzel is levéve a válláról a terhet.

• Használtautó-vásár: meglévő használt autóját díjmentesen, személyesen árusíthatja a vásár ideje alatt.
• Bizományosi értékesítés: kollégáink EUROTAX értékelés, állapotfelmérés és
piaci árak figyelembe vételével ajánlanak eladási árat. Autóját díjmentesen hirdetjük interneten és újságban is.

CÍM H o v á n y Szeged Kft.
6 7 2 8 S Z E G E D , Algyői út 3 9 .

Banktól visszavett használt autók értékesítése!
A hirdetésben szereplő árak, hitelajánlatok tájékoztató jellegűek.

1999.02., kék, szervo, tolóajtó. Önerő: 200 000 Ft,
16 323 F t x 72 hó.
Ár: 7 " 1 0 0 0 Ft + á f a

2000.12., teketemetál,
kp.-i zár, klíma, ABS.
2 légzsák, automata váltó.
Önerő: 370 000 Ft.
29 146 Ftx 72 hó.
Ár: 1 790 000 Ft

1997. 06., sötétkék metál,
ABS, CD-s rádió, 2 légzsák,
hölgy tulajdonostól.
Önerő: 222 500 Ft,
, 13 523 Ftx 72 hó.

Ar:

890 000 Ft

2001.05.. szürkemetál. 2 légszák, el. ablak, el. tükör, elsőhátsó klíma, kp.-i zár, ABS.
Önerő: 698 000 Ft,
57 719 Ft x 72 hó.
Ár: 3 480 000 Ft

1992. 05.,
szürkemetál,
kp.-i zár, ködlámpa.
Ár: 390 000 Ft

T H M 6,02%-tól 30%-ig. Az ajánlatok csak a készleten lévő autókra vonatkoznak.
Bizományosán hirdetett autókra a kedvezmények nem érvényesíthetők.
AZ AKCIÓ CSAK A KÉSZLETEN LÉVŐ AUTÓKRA VONATKOZIK,
ÉS A HIRDETÉS MEGJELENÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 3 HÉTIG ÉRVÉNYESÍTHETŐ.
• Részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben.

CSÜTÖRTÖK, 2006. DECEMBER 14.
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• NÁLUNK IGAZÁN GAZDAGNAK ÉREZHETI MAGÁT! • NÁLUNK

R Ő Á ^ ^ H S B I ^ S

Nincs karácsony

jó ár nélkül!
+ MAUSB 300 xD kártyaolvasó

v**us

DIGIMAX A 40
DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP
4 , 0 Mp, 3x optikai, 4x digitális zoom, program menü, mozgókép hanggal 6 4 0 x 4 8 0
3 0 k é p / s , 1 0 MB belső m e m ó r i a , S D / M M C kártyahely, USB kábel, e l e m
1000937
•
• 1 H R H

O

—

L

Y

M

—

P

U

-

S

t(p/

« 1 7 0

DIGITÁLIS FENYKEPEZOGEP

6 . 0 Mp, 3x optikai zoom, 4x digitális zoom, makró: 5 cm, mozgókép hang nélkül
1 5 k é p / s , 3 2 0 x 2 4 0 , önkioldó, e f f e k t e k , xD kártyahely, 1 0 M B belső m e m ó r i a . USB
videó kábel, e l e m
1012997

+ Sony digitális fényképezőgép

m««f8rj

Memory Stick

pfíoovo

Canon DIGITÁLIS VIDEOKAMERA

2 2 x optikai, 7 0 0 x digitális zoom, Mini DV f o r m á t u m , szélzaj csökkentés, e f f e k t e k ,
8 0 0 . 0 0 0 pixel, S P / L P ü z e m m ó d , DV/AV kimenet, színes kereső
1008453

MSX-M4GSX
4 GB MEMÓRIAKÁRTYA
4 GB M e m o r y Stick Pro Duo m e m ó r i a k á r t y a + Sony DSC S 5 0 0 digitális
fényképezőgép: 6 . 0 Mp, 3x optikai, 2x digitális zoom, makró: 5 cm, mozgókép
hanggal 3 2 0 x 2 4 0 , magyar nyelvű m e n ü , 2.4" LCD
1013925

Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk kl. Áraink 2006.12.14-től a készlet erejéig vagy 2006.12.17-ig érvényesek! Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.
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NÁLUNK IGAZÁN GAZDAGNAK ÉREZHETI MAGAT! • N Á W K I L É L ^ L

EiaBíBijt]

tölthető akkumulátoros kivitel

2000 W teljesítmény
dúsító diffúzor

l E C H N O S T f í R

S r i t ó S

2 0 0 0 W teljesítmény, 2 sebességfokozat, 3 h ő m e r s é k l e t fokozat, hideg levegő
funkció, szűkítő feltét, dúsító diffúzor
1009090
k

AQUAFRESH POWER CLEAN
ELEKTROMOS FOGKEFE
e l e k t r o m o s fogkefe a m i n d e n n a p i szájhigiénia biztosítására
6100039

+ orrszornyiro
újdonság

BRflun BOROTVA

^ —

hálózati es a k k u m u l á t o r o s ü z e m m ó d . 3 lépcsős borotva rendszer, pajeszvágó
5 perces gyorstöltés, vízzel m o s h a t ó
1015744

Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk kl. Araink 2006.12.14-től a készlet erejéig vagy 2006.12.17-lg érvényesek! Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.

• NÁLUNK IGAZÁN GAZDAGNAK EREZHETI MAGAT! • NILUNL!

vezeték nélküli hasznalat
öntisztító rendszer
+ vasaloallvany

turbó gőzölés

tapadásmentes bevonat

HAUSER

ST 635
GOFRISUTO

w

7 0 0 W teljesítmény, t a p a d á s m e n t e s bevonattal ellátott sütőlapok, hidegfalú
burkolat
1015940

I i f a c n

C E

7 1 2 1

U f C T O C f PRESSZÓKÁVÉ FŐZŐ

"

2 - 4 csésze presszókávé főzéséhez, turbó fokozatú gőzölő cappuccino keszítésehez,
kivehető cseppgyűjtő tálca és szűrő, 7 5 0 W
6500176

porzsákos és porzsák nélküli használat

száraz-nedves szívás

1700 W teljeítmény

vízszűros rendszer

HEPA filter

(fflk | p V-CP 973 STC
™
PORSZÍVÓ

EIOTARGATRIO
PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ

1 7 0 0 W teljesítmény, teleszkópos f é m toldócső, szabályozható szívóerö, 5 szintű
szűrőrendszer, HEPA filter, 3 tartozékfej
1008669

1 6 0 0 W teljesítmény, teleszkópos f é m toldócső, szabályozható szívóerő. vízszűros
rendszer, HEPA filter, tartozékok: kombinált szívófej, kárpitszívó, résszívó, nedves
porszívófej
7070769

Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Áraink 2006.12.14-tői a készlet erejéig vagy 2006.12.17-ig érvényesek! Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.
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NÁLUNK IGAZÁN GAZDAGNAK EREZHETI MAGÁT! • NÁLUNK
diktafon üzemmód

ü v 7 / i y .

felvétel rádióból

FM rádió

^ r i r ^ a
pkayí*

maxwBil

ODYS S4 128 MB
MP3 LEJÁTSZÓ
1 2 8 MB, USB. M P 3 / W M A / W A V fájlok lejátszása, I D 3 funkció, alkönyvtárak
kezelése ( m a x 4 ) , FM scan rádió, diktafon funkció, beépített mikrofon,
k é k háttér világítású LCD kijelző, 6 hangszínbeállítás, fülhallgató
1002527

MAXWELL BL 089
MP 3 LEJÁTSZÓ

diktafon üzemmód

ID3 szövegkijelzés

ID3 megjelenítés
FM rádió

• 5 0

gWo

0990
THOMSON

8*209

MP3 LEJÁTSZÓ

5 1 2 M B m e m ó r i a , W M A kompatibilitás, digitális hangrögzítés, I D 3 szövegkijelzés,
Driver n e m szükséges W i n ' 9 8 felett, Firmware frissítés lehetséges, többnyelvű
m e n ü , 5 EQ hangszín: jazz, klasszikus, rock, pop, n o r m á l , ü z e m m ó d o k : ismétlés,
A-B ismétlés, véletlenszerű lejátszás, 2 0 H z - 2 0 kHz. t a r t o z é k fülhallgató
1013123

PDP 9512 KFM
MP3 LEJÁTSZÓ

5 1 2 MB kapacitás. M P 3 / W M A , I D 3 m e g j e l e n í t é s (információ az a l b u m r ó l , előadóról,
címről stb.), szoftver a z e n é k kezeléséhez (Music M a t c h Jukebox), Rádió: FM tuner,
FM felvétel és hangfelvétel ( 3 2 állomáshely), LCD kijelző 7 színű háttérvilágítással,
5 sávos equalizer. tartozékok: USB kábel. AAA a k k u m u l á t o r , fülhallgató, nyakpánt
1009386

beépített FM rádió

diktafon üzemmód

1GB

FM rádió
1GB

r

14990

13990
ALBACDMP

h
kJL^d^m

2 5 6 MB, OLED kijelző. M P 3 / W M A / W A V f o r m á t u m o k lejátszása, FM rádió, felvétel
rádióból, diktafon ü z e m m ó d , különböző EQ m ó d o k , vonal b e m e n e t
1014591

digitális hangrögzítés

Typhoon

MÁ
^

ODYS S4 IG
MP3 LEJÁTSZÓ

KS 05
MP3 LEJÁTSZÓ

1 GB m e m ó r i a , FM rádió, diktafon funkció, 7 színű LCD kijelző, USB 2 . 0 csatlakozás,
tartozék: fülhallgató, telepítő szoftver

1010180

1 GB m e m ó r i a , fülhallgatóra szerelt FM rádió, pendrive és d i k t a f o n funkció.
tartozék: fülhallgató, USB kábel, szoftver
1002690

Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Áraink 2006.12.14-től a készlet erejéig vagy 2006.12.17-fg 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

Mert hülye azért nem vagyok.
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• DÉLELŐTTÖS szakácsnőt
keresek heti 5 nap, h.-p.ig. 75 E nettó. 70/389-8033.

Alapítványok
• A "SZEGED BÉKETELEPI
Óvodásokért"
Alapítvány
nevében köszönjük az önzetlen segítséget! Az adó
1%-ából kapott 61.082 Ftot
libikókára
fordítottuk.

• ÉPÍTŐANYAG KERESKE
DELMI cég keres gyakorlattal rendelkező fiatalt beszerzés-értékesítés munkakörbe.
Önéletrajzát
az
agroferr@agroferr.hu címre
várjuk. (61110862)

f o r d í t u n k . (61110697)

• NEMZETKÖZI gépjárművezetőket keresünk C. E
kat. jogosítvánnyal. Elvárások: min. 1 éves nemzetközi
árufuvarozói
tapasztalat,
PÁV II., belföldi árufuvarozói
vizsga. Versenyképes fizetést és juttatásokat biztosítunk. Érdeklődni: Humán
Rent Magyarország Kft. 62/

i A l b é r l e t e t kínál
• TARJANI, X. emeleti, főbérlő nélküli, 1,5 szobás lakás nagy szobájába nem
dohányzó (nö) lakótársat
keresek. Ár: 30 E Ft rezsivel.
Tel.:
30/277-9113.

5 4 0 - 9 4 8 . (60908890)

! Állást kínál

• RAKTÁRI munkára segédmunkást
keresünk.
Előny: targoncavezetői jogosítvány. JAF Holc Ungarn
Kft. - Algyő. Jelentkezés:
h.-p.,
tel.:
62/517-776

Felnőttképzéssel
foglalkozó,
nemzetközi
számítástechnikai s

( 7 7 0 ) . (61110804)

=

• KERESKEDELMI c é g
gyakorlattal
rendelkező
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÖT keres fiatal, terhelhető
munkatárs személyében. A
munkakör
betöltéséhez
Word, Excel és adójogszabályok ismerete szükséges.
A munkavégzés helye: Mó-

SZEGEDRE
felsőfokú végzettségű
OKTATÓT KERES
ELVÁRÁSOK:
MS Office, grafikai és
webfej lesztői ismeretek.

r a h a l o m . (61110968)

A jelentkezéseket az
acs.gabor@ffiskola.hu

• NAPPALI tagozatos diákot keresünk délelőtti, könynyű teljesítménybéres munkára, 30/259-5808. (61110926)

e-mail címen várjuk
2006.12.18-ig.
Hatósági nyilvt. szám: 06-0030-04
Intézményakkreditációs
lajstromszám: 0862
Cégjegyzékszám: 06-09-001788

• OTTHONI munkát ajánlok. SMS: 06-20/801-3251.

• KERESKEDELMI cég keres gyakorlati tapasztalattal
rendelkező pénzügyi vezetőt.
Önéletrajzát
a
fulop@agroterr.hu
e-mail
címre várjuk. (61110865)

• SZEGEDI sörözőbe pultoshölgyet keresek. Tel.:
0 6 - 2 0 - 9 4 7 - 0 0 0 4 . (61010098)

Boglárkának

boldog

Daewoo Leganza 2 . 0

hitelre is eladó.
Alfa Autóház Kft.

|

Hódmezővásárhely,

5

Szántó K.J. u. 149.
Tel.: 62/246-568

• SUZUKI Swift Sedan, 5
éves eladó, 30/217-9915.

1997-es,

E
hitelre is eladó.
Alfa Autóház 2 Plusz Kft.
Hmv.-hely, Szántó K. J. u. 149.
Tel.: 62/246-568

Roncs

6 7 2 8 S z e g e d , Kollégiumi út 8.

Weh:

Nyitva t a r t á s :

www.roncsautokft.hu

hétfő-péntek: 8 - 1 7 óráig

K-mail:

s/nmhat: 8 - 1 2 áráig

roncsautokft@roncsautokft.hu

2005-ös évjárat, 33 800
km-t futott, világoskék
színű, A B S , elektromos
ablakemelő, központi zár,
szervokormány, indításgátló, állítható kormány
és vezetőülés, 5 ajtós,
osztottan dönthető hátsó
ülés, sztereó rádiós magnó.

ablakemelő, belülről
állítható külső tükör,
állítható hátsó ülés,
klíma. ABS, 2 légzsák.
0% önerővel, roncsautó-

Ár: i 990 OOO Ft

1 0 % önerőtől elvihető.

112 000 km-rel, klíma,
központi zár, állítható

*

w?

i

s>

-m
••

i

Ar: 2 250 OOO Ft

2003. évi, 77 500 km,
kékmetái, indításgátló,
klíma, 4 elektromos
ablakemelő, központi
zár, szervizkönyv, ABS,
4 légzsák, állítható
kormány és vezetőülés,
szervokormány,
osztottan dönthető
hátsó ülés.
10% önerőtől elvihető!

Ár: 1 699 OOO Ft

Ár: 2 590 OOO Ft

autók

www.weltauto.hu

garanciával/*****

*****
Weltauto
garancia

• AKAC, vegyes tűzifa aprítva is. 06-30/517-6674.
• KEMÉNY és akác tűzifa
rendelhető 10-14 E Ft/ms.
3 0 / 4 7 9 - 7 4 - 3 5 . (61110452)

• MINŐSÉGI és hulladék
akác tűzifa olcsón eladó,
20/246-2142. (61110613)
• ZSÁKOS FABRIKETT és
SZALMABRIKETT értékesítése. Tel.: 62/471-882 Szeged, Algyői Út 42. (61010146)
Üzlethelyiség
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Andrássy utcán (frekventált
helyen) 200 nm üzlethelyiség hasznosítására hosszú
távra befektetőtársa! keresek. 30/687-2831. (61110426)

j Tanfolyam

18-22 évesek nappali tagozaton, 22 év felettiek esti tagozaton

Humán Controlling ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Marketing- és reklámügyintéző
Indul: 2007. február 1., Szegeden
Elötellélel: érettségi bizonyítvány. Jelentkezés 3 keretlétszám
betöltéséig.
Jelentkezési cím: Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola
S
Szegedi tagintézmény, 6722 Szeged Mérey u. 6/B

itxjjar.
*mfc

íastoxnsczkii
íjzi/jn

5

l

E-mail: szeged@pertekt.hu • Infovonal: tel.: 62/420-652,481-060
www.perfekt.hu • szeged@pertekt.hu

Finanszírozásból visszaadott, kedvező árú gépkocsik szakkereskedése.
Rover 4 1 6 Si
wtítosrio

Skoda Fabia Eco 1.2

1999.05. havi, 1 4 8 0 0 0

2003-as forgalomba
helyezés, fekete,

km, mentazöld metál,

2 2 0 0 0 k m - t futott,

klíma, elektromos első
ablakemelő,

indításgátló, központi

rádiós

zár, h ő v é d ő üvegezés,

m a g n ó , központi zár,

dönthető hátsó ülés,
állítható m a g a s s á g ú

ABS, indltásgátló, szer-

kormány.

vokormány.

Ár: 1 290 OOO Ft

2 0 % önerőtől elvihető.

Peugeot 2 0 6 Sport 1.6
z —

'

!

^ ^ a ^ p w

- h j í jjjjjL .

Roncsautó-beszámítással

Ár: 1 350 OOO Ft

60 000 km-es

w y

futásteljesítmény,
f

'

benzin, fekete színű,
indításgátló, klíma,
elektromos ablakemelő,

-

,,

központi zár, hővédő

1 750 OOO Ft

20% önerőtől elvihető.

üvegezés, alufelni.
ÁR

Ár: 1 990 OOO Ft

2 0 0 5 . 1 1 . havi,
s z a h a r a b é z s metál,
benzines, 1 3 4 5 6 k m - t
futott, gyári g a r a n c i a ,
indltásgátló, s z e r v o k o r m á n y , légzsák, k ö z p o n t i
zár, állítható k o r m á n y ás
vezetőülés, ködlámpa,
osztottan d ö n t h e t ő h á t s ó
ülés. 0 % befizetésétől,
ro n c s a u t ó - b e s z á m Itással
elvihető!

0 % - t ó l elvihető.

Skoda Fabia Classic 1.2 kombi

2000-es évjárat,

Skoda Fabia 1.2 Classic
2004. évjárat,
metálzöld, szervokormány, 4 elektromos
ablak, távirányítású
központi zár, ABS,
ASR, ESP, bőr belső,
állítható kormány
és vezetőülés, gyári
alufelni, szerelt
télikerék-garnitúra.
10% önerővel elvihető!

Tüzelőanyag

INGYENES SZAKKÉPZÉSI LEHET0SEGEK

v a as ít k coiym
z 1

<+

• TISZA-PARTI, új, 79 nmes társasházi lakás eladó.
Hitellehetőséggel.
Garázs
van. Szeged, 30/2298-688.

Használt autóink már O Ft önerővel hazavihetők hiteles vásárlás esetén.

ablakemelő,

2 0 % önerőtől elvihető

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

HALVÁSÁR

SZEGED-FEHÉRTÓI
HALGAZDASÁG

belülről állítható tükör.

Weltauto
Használt

a

A B S , 4 légzsák, elektromos

Téglaépítésü lakás

Gépjárművezető-képzés

Érdeklődni
a 461-444-es
telefonszámon lehet.

kormány és vezetőülés,

Nissan Almera 1.5 Acenta Plus
V

k

• KEZ-, lábápoló, mükörömépítő OKJ-s tanfolyam
december. 06-30/376-1702.

(61110778)

m i n d e n n a p 8 - 1 6 óráig

Opel Astra Caravan 1.7D
1 9 9 9 . évjárat, fehér,

• SZILÁNK* 62/425-555.
Üvegezés, képkeretezés.

8 4 . (61010002)

(vasárnap kivételével)

Gépjárművek forgalomból történő végleges kivonása!

központi zár, elektromos

zwmm

öíb
£

• FENYŐFA konténeres eladó, Szatymaz, Kossuth u.

december 23'ig

Aiité Kft*

AUTOBONTO

futott, szervokormány,

* i

um:»»

Növény

• HASZNOS AJANDEK
Szolgáltatás
karácsonyra:
JOGOSÍTVÁNY-TANFOLYAM. Utol- • GÁZKÉSZÜLÉKEK szerfolyamatosan!
só lehetőség az adó-visszaté- vizügyelete
rítésre (-30%), kedvezménnyel Hibabejelentés: 06-Í0-3348.930,- is lehet. Hitel és/vagy 56-114, Szeged. (61010197)
részletfizetési lehetőségek. • CSEMPÉZÉST, padlóburLondoni krt. 10., 426-433. kolást, laminált parkettázást
www.csillagautosiskola. vállalunk.
30/233-4494.
hu
• LAKSPED! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás garanciával, rekeszek biztosításával. A hét minden napján. Díjtalan felmérés. 62/
497-358, 30/630-4690, 20/
r a c s o n y i
455-1446. (60907962)

' Egyéb

%

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
62/485-774,
Szeged. (61110792)

kft. Ingyen hívható: 80/820-820.

(61009847)

• OCSAKVASAT, roncs teherautót, színesfémet veszek magas áron, érte megyek. 20/919-3529. (61110836)

840 000 Ft-ért, §

KÖNYVFELVÁSÁRLÓ

• KARÁCSONYFAVÁSÁR
Szőreg, Makai út 99. Tel.:

• GYÖNYÖRŰ, f e k e t e ,
okos, jól nevelhető, oltási
könyvvel rendelkező, nagy
testű, 1,5 éves újfulandinémet juhász keverék kan
kutyusnak költözés miatt
kerttel rendelkező, állatszerető gazdit keresünk sürgősen. Érd.: 06-70/536-9468.

9 5 . (61110741)

FIAT Brava 1 . 4

•

3 0 / 4 1 5 - 8 4 - 7 3 . (61110667)

• GYÓGYTORNÁT, rehabilitációs és prevenciós jelleggel, valamint gyógymas;
százst vállalok. 20/371-53-

j Autó

metál, 50 000 km-t

'ml

4 6 1 - 8 3 1 . (61110441)

Egyéb

2005. évjárat, sötétkék

2001. évjárat,
sötétkék metál, 200 000
km-t futott, indításgátló,
automata klíma,
szervokormány,
8 db légzsák, alufelni,
kártyás indítás, állítható
vezetőülés, deréktámasz,
ABS, ESP, ASR,
plüsskárpit,
15% önerőtől elvihető.

3 1 5 - 3 2 2 . (61009844)

• HASZONVAS, IU zártszelvény stb., esztergagépek, szivattyúk és tartályok
eladók! Érd.: Szeged, Cserje sor 4. 62/461-633, 62/

• ERVIZSGALAT computeres arteriográtfal, országosan. Érd.: 85/360-870, 20/
424-2692, icc@t-online.hu,
www.icc.hu. (61010251)

Nissan Micra 1.0 Visia Fitt

Renault Laguna 1.9 Expression kombi

• A KÖRÚT Antikvárium
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokai, magánkönyvtárakat, régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. 30/955-89-79, 62/

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
mindennap.
Érdeklődni: 06-30/9457-577,
06-62/533-999, Szász Péter.

Tanfolyam

3 2 6 9 . (61110610)

• NAVIGACIOS készülékek
szaküzlete GPS-ek (Garmin.
MI0), PDA-k, térképszoftverek. kiegészítők. Szeged,
Rákóczi tér 1. (Megyeháza,
eredetiségvizsgálat 62/541410), Szeged, Fonógyári u.
10. (Scania) 62/555-777.

Könyv

06-62/

Egészségügy

Weltauto, a biztos partner

beszámítással elvihető!

is)

1996-

• WWW.KIPP-KOPP.HU
Tel.: 62/405-888. Autóüveg,
fóliázó szerviz. (61009653)

62/461-687

FORD FUSION TREND

(üzenetrögzítő

2 4 6 - 5 6 8 . (61110734)

Rontott alkatrészek értékesítése

és Vivike

-

OS, 540.000 Ft. T e l :

1 590 000 Ft-ért,

• TEHERGÉPKOCSI VEZE
TÖKET k e r e s ü n k terítő
munkára. C, E kategóriás
jogosítvánnyal, ADR, PAV-II.
vizsgával.
Tel.:
20/320-

kívánunk:

• m j b

D A E W O O TiCő 0.8

62/541-277

Anya, Apa

Ar: 2 390 OOO Ft

•

2001-es évjárat,

8 9 - 3 4 . (61110745)

születésnapot

Á r : 2 2 9 0 OOO F t

62/567-835

• OPEL Omega B 2.5TD,
CD-felszereltséggel,
gyönyörű, korát meghazudtoló
állapotban, sérülésmentesen
eladó. Érd.: 30/262-3937.

• SZEMÉLY-, vagyonörtanfolyam indul december 30-.
án, szegedi cég, szegedi
vizsga, 39.000,-. 30/310-

y

Kúsz

•AUTOKOLCSONZES!
Személyautók kedvező áron
bérelhetők,
70/451-4020.

• GÉPKOCSIVAL rendelkező személy- és vagyonőrt
keresünk 4, illetve 8 órás
alkalmazotti
munkakörre.
Érd.: 20/588-1743. (61110799)

í

Makóra,

HIRDETÉSFELVÉTEL:

A p r ó h i r d e t é s e +90 F t - é r t megjelenik az interneten is! w w w . d e l m a g y a r . h u

_

Gratulálunk

TELEFONOS

Apróbörze

• ÉPÍTŐIPARI zrt. felvételre
keres: tehergépkocsik és
munkagépek szerelésében
jártas autóvillamossági szerelőt. Érdeklődni lehet: tel.:
30/380-4940. (61110634)

• MINDSZENT Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-ával
támogatták az Egyesületet.
A befolyt összeg 9019 Ft,
melyet működési költségre

magániskola

NONSTOP

19

H I R D E T É S *

ÁR

1 890 OOO Ft

2 0 0 5 . 0 1 . havi,
3 2 0 0 0 k m - t futott,
latinvörös,
szervokormány, állítható
m a g a s s á g ú k o r m á n y és
vezetőülés, indításgátló,
osztottan dönthető
hátsó ülés, rádiós
magnó, hővédő
üvegezés.
0 % önerővel,
roncsautóbeszámítással elvihető!

Mercedes E 2 9 0 T D Avantgarde

Ár: 2 990 OOO Ft

1 9 9 6 . évjárat,
1 7 2 0 0 0 k m , dízel.
ezüstmetál,
szervokormány,
központi zár,
e l e k t r o m o s ablake m e l ő , bőrkárpit,
e l e k t r o m o s napfénytető, gyári rádiós
m a g n ó , indltásgátló,
ülésfűtés stb.
3 0 % önerővel elvihető.

TÁRKÁNY Autó
Szeged, Szőregi út 46-50.
Tel.: 62/555-666, www.tarkanyauto.hu

20
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H I R D E T É S

•

CSÜTÖRTÖK, 2006. DECEMBER 14.

NAPI MŰSORAJÁNLÓ

5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5 . 5 0 - 9 . 0 0 Napkelte
9 . 0 0 Napló '56 9.05 Titokzatos
Násztya. Orosz-amerikai romantikus tévésorozat 10.00 Napi mozaik. Benne: 10.55 Mit főzzünk
ma? 11.05 Babatévé 11.35 Valami
Hungary... (ism.) 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 12.30
A tv ügyvédje. A megoldások showia. Válogatás 13.05 Napló '56 (ism.)
13.09 Szlovén nyelvű nemzetiségi
magazin 13.35 Együtt Velünk élő
kisebbségek 14.05 Péltlakén(p) 14.15
Szivek szállodája Amerikai tévéfilmsorozat 15.00 Állatkölykök
Randa termeszetfilm-sorozat 15.55
Bartók 125 16.05 Szívtipró gimi
Ausztrál tévéfilmsorozat 16.50 Pél
dakép(p)(ism.l 17.00 Híradói7.05
Körzeti híradók 17.20 Bűvölet Olasz
tévéfilmsorozat 18.15 Jog-alap Jogismereti percekl8.20 Szomszédok
19.00 Híradó este 19.36 Sporthírek,
idöjar.iyjelentcsl9.45 Tv-taxi
20.05 Elet a szabad levegőn
Francia film
21.40 Csütörtök este
22.15 Panorima
Világpolitikai magazin
22.40 Kultúrház (isin.)
23.05 Hírek Benne:
időjárás-jelentés
23.10 Sporthírek
23.15 Napló '56 (ism.)
23.25-0.17 Pengető

EBI]

6.00 Moziverzum A mozimagazin
(121 6.25 Tények reggel 6 . 5 5
Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10
Szóda. Telefonos játék 10.00
teleshop 11.30 Hajrá, skaeok! Mexikói filmsorozat, 212. 12.00 Észbontó telefonos vetélkedő 13.00
Lovagok háborúja Angol-német kalandfilm (121 14.55 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 2 2 9 - 2 3 0 . A
bömbölő sztriptíztáncos; Phoebe esküvője 112| 15.55 Lisa csak egy van
Német filmsorozat, 226. |12| 16.25
Mentőhelikopter Német akciófilmsorozat, 1. Bevezető, 2/1. |12| 17.25
Everwood Amerikai filmsorozat,
50. 1121 18-30 Tények Hírműsor
112| 19.00 Aktív A TV 2 magazinja 1121 19.30 Jóban-rosszban Magyar filmsorozat, 432. |12| 20.15 Ali
az alku Szórakoztató vetélkedő
21.15 Kísértés két szólamban
Amerikai vígjáték
23.45 A médium
Amerikai misztikus
krimisorozat, 16.
A phoenixi fantom, 2/1.(16]

0.45 Az ügy [ 12] 1.15 Strucc Esélyegyenlőségi magazin [12| 1.45 Tények este 2.15 Válságállapot Francia film |12| 4.15 Aktív A TV 2
magazinja [12| (ism.) 4.45 Dolce
Vita A férfimagazin [12] (ism.)
K
L.
U
B
5 . 3 0 WS Teleshop 6 . 0 0 Reggeli.
Ébresztőshow 8.35 Reflektor 10.00
Receptklub (ism.) 10.20 Topshop
11.25 Receptklub 11.35 06 91/3343 3 4 Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás
13.40 Dilisek vacsorája Francia vígjáték [12| 15.05 Disney-rajzfilm
sorozat Doug kalandjai 15.35
Csacska angyal Argentin filmsorozat. 2. évfolyam, 175. 16.30 Balázs
|12| 17.30 Mónika |12| 18.30 Híradó - Esti kiadás 19.00 Te vagy az
életem Argentin filmsorozat, 110
20.00 Fókusz Közszolgálati magazin |12| 20.35 Barátok közt [12|
21.15 Gálvölgyi-show December |12J
21.50 Kész átverés! [12]
22.50 Házon kívül
Heti magazin
23.25 Figyelők
Amerikai krimisorozat.
Embernibkík markában [16]
0.20 Reflektor Sztármagazin |12]
0.35 Infománia Multimédia-magazin 112| 1.10 Egy rém rendes család
Amerikai vígjátéksorozat |12| 1.35
Kemény zsaruk Amerikai akciófilm-sorozat. Forró nyomon |16]
2.25 Házon kívül Heti magazin
(ism.) 2.55 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) (12)
D U N A
5.25 Világhíradó 5.35 Gazdakör 6.00
Reggel 8.00 Agora 8.30 EU-járat 9.20
A barlangrajztól az internetig 10.15
Charly, majom a családban 11.00
Élő egyház 11.30 Kívánságkosár
14.00 A Geo bemutatja: Kincsvadászok 14.25 A partifecskék nyomában 14.45 A Keresztény Múzeum
kincsei 14.55 A Fogság nyomában
15.20 Charly, majom a családban
16.05 Aranykorona 16.30 Teázzon a
Kor Kontrollal! 17.00 Világunk 17.50
A házigazda ajánlja 18.00 Híradó,
sport, időjárás-jelentés 18.30 Váltó
18.40 Mese 18.50 Tehénkemesék
19.00 Cinecittá
Hölgyem, isten áldja!
21.45 Híróra
22.50 Asik Kerib
0.05 A XTV század művészete
Sienában, Firenzében és
Páduában
0.55 Vers 1.00 Himnusz 1.05 Híra-

Gyászközlemények
mm

5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5 . 5 0 - 9 . 0 0 Napkelte
9.00 Társaink, rabszolgáink vagy
áldozataink 9 . 3 0 Feszti-körkép.
Fesztiváljáró kulturális magazin
9.55 Néprajzi értékeink. Papoji Katica tükröse 10.05 Srpski Ekran.
Szerb nyelvű nemzetiségi magazin
10.35 Unser Bildschirm. Német
nyelvű nemzetiségi magazin 11.05
Kárpát expressz 11.30 Átjáró. Emberek és történetek a Kárpát-medencében 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 12.30 A tv
ügyvédje A megoldások show-ja.
Válogatás 13.00 Cigányzene 13.30
Válaszd a tudást! Mentés másként.
Szórakoztató kalandozás a tudás világában 15.00 Segítünk Munkaügyi
körkép 15.25 Napnyugta 18.00 Érzékeny ifjúság Francia ifjúsági tévéfilmsorozat. Szabad egy táncra?
18.25 Kliqperek 18.55 Esti mese
A legkisebb ugrifüles. Magyar
bábfilmsorozat. Eletem első zsebkendője 19.05 Membrán 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek, időjárás-jelentés 20.05 Kultúrház
20.35 Filmidő: Abbas Kiarostami
- Szelek szárnyán
Francia portréfilm
21.30 Kultúrház
22.00 Sasszárny
Amerikai-angol westernfilm
23.40 Záróra
0 . 3 0 Bartók 125 0 . 3 5 Thyl
U lenspiegel Szovjet tévésorozat, 56.
116| 2.00 Abbas Kiarostami - Szelek szárnyán Francia portréfilm 2.55
Kliqperek
3.20
Cigányzene
3.45-5.17 Válaszd a tudást! Mentés másként. Szórakoztató kalandozás a tudás világában

W Telin
(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
0 0 . 0 0 Hangos képújság 0 7 . 0 0
Felekezeteink életéből 07.30 Miénk
a város - Városépítészeti magazin
08.05 Színház II 08.35 EU-vetésTermelöi csoportok létrehozása és
működésének támogatása II. 09.05
Első Beton-Kanárik íutsalmérkőzés
0 9 . 0 5 Hangos képújság 17.50
Szeged Beton-Szolnok vízilabdamérkőzés 19.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - Városi
magazin 19.30 Tudományegyetem
2 0 . 0 5 Törzsasztal - Borászat,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

CSISZÁR ISTVÁN

•

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
6i i íoAHi
Gyászoló család

GYÁSZHÍR
„Amikor már a testem nagyon
nehezen emeltem, egyszer csak
csendben átölelt az Isten."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága
édesanya, anyós, nagymama és
dédike,

CZOMBOS JÁNOSNÉ
volt KAPÁS ISTVÁNNÉ

életének 96. évében elhunyt. Temetése 2006. december 18-án,
14-kor lesz a Kisteleki temetőben.
m i lovai
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett Édesanya, nagymama,
dédike,

FRANK ISTVÁNNÉ
WOLFORD ILONA

életének 83. évében elhunyt, temetése 2006. december 19-én,
10.30 órakor lesz a Szatymazi
temetőben.
ai i inam

dó 1.20 Mese 1.30 Agitátorok 2.40
írott-kő Natúrpark 3.35 Négyzetméter 4.00 Világunk 4.50 Közbeszéd
5.15 Váltó

Gyászoló család

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna
Tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben
tovább élhetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

ÖZV. TAKÁCS GYULÁNÉ
GYURIS E R Z S É B E T

életének 71. évében váratlanul
elhunyt. Temetése december 19én, 14 órakor lesz a Bordányi temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor a templomban.
ai 11041 a
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér és rokon.

ID. APRÓ MIHÁLY

71 éves korában váratlanul elhunyt. temetése december 15-én,
9 órakor lesz a sándorfalvi Alsó
temetőben.
Gyászoló család,
a h 10970
Sándorfalva

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

+

TÓTH

IGNÁC SÁNDORNÉ
SCHMIDT MARGIT

életének 94. évében elhunyt. Utolsó útjára december 19-én, 11 órakor kísérjük az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család
Fájdalommal
tudatjuk,
hogy
A I I I ItOt 7
'

DR. SÁRI P É T E R

(volt balástyai lakos) 85 éves korában elhunyt. Szerettünket december 16-án, 11 órakor a Kiskőrösi
római katolikus temetőben helyezzük örök nyugalomra.
6i 110749
Gyászoló család
Megrendülten tudatom, hogy

VECSERNYES
ISTVÁNNÉ
RAFFAI JULIANNA
Jutka varrónő

(Szeged, Szivárvány u. 3/B) tragikus hirtelenséggel elhunyt. Szomorú szívvel veszem tudomásul, hogy
beszélgetéseink végéhez értünk.
Kívánságod egy része teljesült, a
többi megoldódik. Nyugodjál békében. Emléked a szívemben megőrzöm.
61H0733
Ilonka

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

GYÖRGY KATALIN

temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak.
6i(x)9465
Gyászoló családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, aluk szerettünket;

ÖZV KONDÁSZ
GYÖRGYNÉT

gasztronómia 2 0 . 3 5 Szó-Tér Német kultúrnap a Nemzetiségek
Házában
21.05
Szeviép
Szeged-Chevakata női kosárlabdamérkőzés 22.35 Hangos képújság
wnmmmkm
S

Z

E

G

E
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(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
0 7 . 5 5 Szemközt (ism.) 0 8 . 1 0
Képmutatók (ism.) 0 8 . 4 0 Pick
Szeged-Tatabánya férfi kézilabdamérkőzés közvetítése (ism.) 10.10
Képújság 15.00 Öko-házak építészeti magazinműsor 15.30
Hátrányból előre: Bangó Margit portréfilm 16.00 Pénzhalász telefonos nyereményjáték 17.00
Biztonsági Zóna 17.30 Nasa, az
amerikai űrkutatás története Munkában a Nasa (21) (ism.) 18.00
Párbeszéd európai fejlődésünkért EU-fórum 18.50 Klipek 19.00
Szegedi Hírek 19.25 Mese 19.30
Karácsonyi Körút 20.30 Hírháló az ország hírei 2 1 . 0 0 Végzet a

Alföldi Hírmondó 93,1 MHz és a
66,29 MHz 5.55-22.30-ig 6.00
Reggeli krónika 6.30 Dél-alföldi
krónika 6.45 Reggeli párbeszéd 7.15
Lapszemle 8.00 Kapcsolás a
Kossuthra 15.00-18.00 lg Délutáni
zenés magazin 18.30-22.30-ig
nemzetiségi műsorok

(FM 89,9 MHz)
0.00 Vegyes zene 17.00 Szkafander
(elektro-, minimál- és kísérleti
elektronika) 18.00 A nagy rock and
roll svindli (punk-rock Arató
Mátyással és Talpival) 20.00
Multikulti (nu jazz, downtempo és
worldmusic Barnával)
22.00
KonyhaGyeplö HetesCsengö (éteri
02) 24.00 Vegyes zene

% RÁDIÓ PLUSZ
Telefon: 62/635-635; SMS: 303030-035
(FM 100.2 MHz)
00.00 Még több igazi sláger 6.00
Reggeli Plusz - Kis Kata 10.00

MEGEMLEKEZES

FAJKA GYÖRGY

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk
köszönetet a sándorfalvi háziorvosának baráti segítségéért.
Gyászoló szerető Fajka, Eperjesi
a 1110535
És Kosziczky család

Vásárhelyi Magazin II. rész. 0.00
Képújság

0 0 . 0 0 Képújság 0 7 . 0 0 Képújság
17.00 Biztonsági Zóna 17.30
Képújság 18.00 Főcím 18.01
Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05
Híradó 18.15 Döntés Után (élő)
19.00 Makói Muzsika - Klezmer
Band (ism.) 19.30 Klippercek 19.45
Reklám 19.50 Híradó 2 0 . 0 0
Képújság 2 0 . 3 0 Hírháló 2 1 . 0 0
Végzet a Segédem. Amerikai
western

00.00 Képújság 07.00 Híradó (ism.)
0 7 . 3 0 Képújság 13.30 Hátrányból
előre 14.00 Grand prix 14.30
Nyitott Egyetem 15.00 Ökoházak
1 5 . 3 0 Hátrányból előre 16.00
Pénzhalász Telefonos
nyereményjáték 17.00 Biztonsági zóna
1 7 . 3 0 Képújság 19.00 Közéleti
Mozaik 19.40 Képújság 2 0 . 3 0
Hírháló 21.00 Végzet a segédem
Amerikai western 23.00 A hajnal
első fénye. Amerikai dráma

v
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16.00 Vásárhelyi Magazin I. rész
(ism.)
17.00
Gyerekeknek:
mesefilm-összeállítás 17.30 Híradó
17.45 A karácsony üzenete 17.50
Nap kérdése 18.00 Kórház a város
szívében 18.30 Vásárhelyi Magazin
20.00 Híradó 20.15 A karácsony
üzenete 20.20 Nap kérdése 20.30
A Krónika Filmstúdió filmje 22.30
Híradó 22.45 A karácsony üzenete
22.50
Nap
kérdése
23.00
Juventus Plusz - Bende Gábor,
Somogyi Zoltán 14.00 Délutáni
Plusz - Boki 17.00 Sztereó, a
kívánságshow - Molnár Balázs
20.00 Esti Plusz - Boldizsár Kata

Szeretettel emlékezünk édesanyánkra,

Hírek, időjárás, szegedi programok
minden óra 55. percében.
06-10 Cafe 88, az édes ébredés Szalma Emese, Bálint K. Gergő
10-14 Juice - Száraz Ferenc 14-16
Mega, Géza Mega Pati, Délutáni
őrület 16-19 Lécci - Tóth Péter,
tel.: 444 088, SMS: 3030-30 188,
19-21 Euroexkluzív - európai
toplisták - Gyuris Péter 21 -06 Csak
zene és hírek minden órában

(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 06-30-267-7777)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel)
10.00-11.00
az
Önkormányzati Napraforgó vendége
Lőkös Györgyi közművelődési
referens 11.00-12.00 Ultrahang
12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00
tói
óránként
hírek
14.30
Humorpercek
15.00-19.00

aki már 10 éve nincs közöttünk.
ai 110409
Lányai és családjaik
Alszom zúgó fák alatt, ne zavarjátok édes álmomat. Boruljatok le
halkan, csendesen. Gondoljátok,
hogy nem fáj semmi sem. Ha
majd egykor Ti is erre az útra léptek, találkozunk, megyek elétek!
Fájó szívvel emlékezünk

HASZNOS LAJOS

halálának 2. évfordulójára.
Szerető felesége, lányai,
6i 110935
vejei és unokái

PETŐ SÁNDORNÉ
BAKACSI ERZSÉBET,

Hódmezővásárhely, Kaszap utca 16. szám
alatti lakos hosszú, súlyos betegség után, 81
éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2006.
december 18-án, 13 órakor lesz a katolikus temetőben.
a 111 haou
Gyászoló család

SIMON I M R E

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ÖZV. SÍPOS
LÁSZLÓNÉ
BEREZVAI ROZÁLIA,

Szentes, Szegfű u. 15. szám
alatti lakos 100 éves korában
elhunyt, temetése december
18-án, hétfőn, 14 órakor lesz a
Bánomháti temetőben.
Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett Édesapánk, Apósunk, nagyapánk, dédnagyapánk,

ID. LÉVAI GYÖRGY,

Szegvár, Kórógy u. 41. sz. alatti lakos 83 éves korában elhunyt. Temetése 2006. dec.
15-én, 14 órakor lesz a szegvári
Öregfalusi temetőben.
Gyászoló családja,
Szegvár, Gödöllő
a1 i wkj4a
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06.00 Ice express 08.00 Müzli
11.00 Cool-túra 12.00 Koktél 16.00
Ice Dl 17.00 Ice city 18.00 Nekem
80 19.00 Ice DJ dupla 21.00 Sport
22.00 Retro 00.00 Ismét Ice.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZENTES

I

6.00 Napzárta (ism.) 6.10 Reggeli
Hangadó. Benne: 7.00 Makó és
térsége
hírei,
kalendárium,
horoszkóp és a nap témája 10.00
Déli Mozaik. Benne: közlekedési
információk, friss hírek és minden,
ami érdekes 12.40 Sporthírek 14.00
Csillagpor 15.00 Kívánságműsor
SMS: 06 2 0 2 2 0 4444 Tel.: 510110, 18.00 Napzárta. A nap
híreinek összefoglalója 19.00
RockSokk 20.00 tói 6.00 ig Makó és
a térség legjobb zenéi, megszakítás
nélkül!

„Annyira akartam élni, betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább
élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága
Édesanya, Nagymama, Dédike, Testvéi; anyós,
sógornő és rokon,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

+ m
ilí

GYÁSZHÍR

611x19874

|
« Bte

Kívánságműsor 19.00 Full Extra
interaktív üzenöműsor 21.00 Koktél
23.00-tól reggel 6 óráig zenei
válogatás. Közben hajnali 2 és 4
órakor hírösszefoglaló

FM95.4^Rádió88

DR. BÁNFALVI
MÁRTÁRA,

utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család, Szatymaz

GYÁSZHÍR

06.00 Napi gondolat 07.00 Napi
gondolat (ism.) 08.00 Napi gondolat
(ism.) 1 0 . 0 0 Kultúrszoba (ism.)
12.00 Látótér: Adventi hangverseny
18.00 Heti Közélet (ism.) 18.35
Nonstop, ifjúsági magazin (ism.)
19.35 Heti História (ism.) 20.00
Portré: Bánki Béla, Darázs József
21.05 Kultúrszoba (ism.)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

„Életed úgy múlt el, mint egy
pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad."
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
GULYÁS LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló édesanyja, fiai
és a család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,

segédem. Amerikai western 23.00
Szegedi Hírek (ism.) 23.25 Képújság

I F

Fájó szívvel emlékezem szeretett Édesapám,

GOMBOS I M R E

halálának 30. és szeretett Édesanyám,

MOLNÁR MÁRIA

halálának 2. évfordulóján.
Lányuk és családja
61110923

f^j

FIGURA ISTVÁN

temetésén megjelentek.
ai 110895 fájó szívvel: édesanyád

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

ID. BODROGI
FERENC

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

jjtlp

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájó szível tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama és dédnagymama,

MEGEMLEKEZES

j^f

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
AHVM771
Gyászoló család

Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett fiam,

VARGA MIHÁLYNÉ
VARGA ILONA,

Apátfalva, Hóvirág u. 26. sz.
alatti lakos rövid, súlyos szenvedés után, 70 éves korában
váratlanul elhunyt, temetése december 15-én, 15 órakor lesz az Apátfalvi temetőben.
Gyászoló család
u i iflíiw,

'

61010306

^

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

•

CSÜTÖRTÖK, 2006. DECEMBER 14.

Így is tudnak játszani
Második középdöntőmcccsét megnyerte a svédországi női kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott, amely a lengyeleket verte 16 találattal (37-21).
Huszonnégy óra telt el a németek elleni meccs óta, és a második középdöntő-mérkőzésén egészen más arcát mutatta a magyar
női kézilabda-válogatott a svédországi
Európa-bajnokságon.
Ugyanaz a keret, mégis egészen
más csapat volt a pályán. Harcosan, egyúttal kiválóan védekezett
a magyar gárda - a lengyelek a
11. percben, 6-0-s magyar vezetésnél lőtték az első, a 17.-ben,
9-1-nél a második góljukat, hála
Pálinger nagyszerű formájának,
aki végül 52 százalékos védési
mutatóval zárta a találkozót és
támadásban sem volt tapasztalható az előző napi tanácstalanság. Átlövés, egy az egyezés, beállós játék - a kínálatból talán csak
a szélsőtalálatok hiányoztak, de
ennek is megvolt az oka: Vérten
és Kovacsicz ekkor még kihagyta
a ziccereit. A szünetig hétgólos
előnyt szereztek Németh András
tanítványai, majd a fordulás
után szerzett hat találattal tíz fölé, 22-9-re nőtt a különbség.
A folytatás is hasonlóan alakult, hiszen a mieink bátran vállalkoztak, ráadásul eredményesek is voltak. A végén pedig a

gyors lerohanások is bejöttek,
ekkor már megalázóra, tizenhat
gólra nőtt a különbség a két gárda között. Érdekes, hogy a legnagyobb differencia éppen a meccs
lefújásakor alakult lei. A magyar
csapatból Tóth Tímea kilenc,
Görbicz Anita hat, Kirsner Erika
és Szamoránsky Piroska öt-öt gólig jutott. A végeredmény: Magyarország-Lengyelország 37-21
(16-9).
Németh András, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a
következőket nyilatkozta a találkozó után: - Nagyon nehéz helyzetből kezdtük a találkozót, ezért
is örülök annak, hogy a lányok fel
tudtak állni a padlóról. Különösen az elején játszottunk jól, koncentráltan. A norvégok elleni találkozón is nyerni szeretnénk, de
óriási hiba lenne most számolgatásokba kezdeni. Nagyon boldog
leszek, ha legyőzzük őket.
Ma, a középdöntő utolsó mecscsén következnek a norvégok kezdés: 19.15, az m 1 élőben közvetíti - , akik ellen minimum hét
góllal kellene nyerni, hogy Magyarország a négy közé jusson.
M.J.
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A Magyar Kupa-győztes Pick Szeged elbúcsúzott a nyolcaddöntőben

Ez több mint szégyen!

Akár botrányként is felfoghatjuk a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának tegnapi Magyar Kupa nyolcaddöntőjéből
való kiesését. A Tatabánya ellen
ugyanis Kurtes edző gárdája,
több játékos nagyon gyenge teljesítményével, mindössze egy
33-33-as döntetlent tudott kiharcolni. Ez pedig a szabályok
értelmében a vendégcsapat továbbjutását jelentette.
Kezdjük a végével: dudáltak, pfujolták kedvenceiket a szegedi
drukkerek. Ugyanakkor a másik
oldalon megtapsolták a nagyon
lelkes és akaratból jelesre vizsgázott tatabányaiakat. Folytathatjuk ott, hogy Nedeljko
fovanovics a mérkőzés végén tudta
meg, hogy ez nem bajnoki, hanem kupamérkőzés, amelyen
nem elegendő a döntetlen.
Ugyanis a szerb idegenlégiós úgy
ment fel az utolsó percekben a
pályára, hogy mivel elment már
az alapszakasz-győzelem a bajnokságban, ezért legalább döntetlen maradjon az eredmény.
Aztán arra is hivatkozhatunk,
hogy a Pick Szeged elmúlt tízéves
kupatörténetében egyetlenegyszer
nem került a négyes döntőbe,"amikor már idő előtt összesorsolták a
Veszprémmel, de akkor is csak minimális különbséggel esett ki.
A drukkerek az első megbotránkozásukból felocsúdva nyomdafestéket nem tűrő véleményeket
fogalmaztak meg a csapatról, az
edzőről, a klubvezetésről. így nem
csoda, hogy a játékosok sem igyekeztek az öltözőt elhagyni...
Zorán Kurtes edzőt magába roskadva találtuk, ám most sem zárkózott el a véleménynyilvánítás
elől: - Mondtam a mérkőzés előtt
is a játékosoknak, hogy egy nagy
nemzetközi kupamérkőzés után
nem meglepő, hogy gyengébb teljesítményt nyújt a csapat. Ebből

Djurkovics hat gólja ellenére a kínok kínját élte át a Pick MK-kiesésekor
kiindulva gondoltam azt, hogy a
fiatalokkal kezdünk. A nagy rutinnal rendelkezőket csak akkor
vetem be, ha nagy szükség lesz rájuk. Egy-két játékos hiányzott, de
ennek ellenére könnyedén le kellett volna győzni a Tatabányát.
Hogy ez miért nem következett
be, erre egyelőre nem találok magyarázatot. Pech, majd sokkos állapot játszott szerepet a vereségünkben. Csak azt nem értem,
miért van ilyen nagy formahanyatlás három nap különbséggel.
Az öltözőben senki nem volt
közlékeny hangulatban. Vadkerti
Attilából, aki aránylag keveset
hibázott, nem is lehetett- véleményt kiszedni: - Most nem szeretnék nyilatkozni, hiszen semmi okosat nem tudok mondani hárított el a balszélső.

TÁRKÁNY
AUTÓ

szeged
Siti (balról), Szűcs és Feriing öröme érthető: a magyarok biztosan
verték a lengyeleket
MTl-fotó
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PICK SZEGED

TATABÁNYA

Gól - emberelőnyből: 1 0 / 3 , ill. 6 / 1 Ötméteresből: - , ill. 1 / 1 .

Az előző bajnokságban sok borsot tört a Szolnok a Szeged orra
alá. Hiába vezetett Szolnokon
háromszor is három góllal a Beton, a vége mégis 9 - 9 lett, majd a
szegedi „visszavágón" 10-10-re
végzett egymással a két gárda. Ez
most nem fordulhat elő a Gyöngyősi-legénységgel, a jelenlegi
gárda lényegesen egységesebb,
mint a tavalyi - mondogatták a
szurkolók. Ez speciel igaz is, elég
csak egy pillantást vetni a tabellára, vagy felidézni Varga Péterek
elmúlt néhány heti eredményét.
Míg ők a Domino és a Vasas kivételével sorra verték a mezőnyt,
addig a Szolnok csak a sereghajtó
Neptunt tudta legyőzni, azt is
csak nagy nehézségek árán, három góllal. Totónyelven szólva:
ha létezik országos egyes, akkor a
Szeged-Szolnok találkozó ide sorolandó.
Ennek ellenére valahogy nem
tudott felpörögni az esélyes hazai

gárda. Nem jöttek be a passzok,
lassan cselekedtek a játékosok, a
vendégek kapusának, Sűrűnek
alig akadt dolga. Szenvedtek a
betonosok, szinte semmi sem sikerült nekik. Vagy hosszú volt az
átadás, vagy egy kéz blokkolta a
lövést, a kapufa is sokszor útban
volt, szóval nem akart kijönni a
csapatok közötti, egyébként tetemesnek mondható tudásbeli különbség. Lehmann ugyan előnyből betalált a hatodik perc elején,
de a gól sem tudta felélénkíteni a
házigazdákat. - Ilyen gyengén én
még nem láttam játszani a fiúkat
- jegyezte meg az egyik néző.
Nem lehetett vitatkozni vele, ezúttal tényleg nem ment a játék.
Sőt: a második negyedben Cseh
duplájával már a teljesen esélytelen vendégeknél volt az előny!
Húha! Szerencsére még a fordulás előtt Tóth L. klasszikus centertalálattal egyenlített. Valószínűleg nem sokan gondolták vol-

A lelátón találtam Bendó Csabát, aki a sérülése ellenére is vállalta a játékot, hiszen nagyon jól
tudta, Berta sérülése miatt nincs
más, aki a helyére léphetne. Éppen egy repülőt hajtogatott, majd
ledobta a játéktérre, amelyik orral esett a parkettre.
- Na, ilyenek voltunk mi is.
Először is szégyen, ahogyan játszottunk. Már sok mindent megéltem, de ilyen csapatjátéknak
még nem voltam részese. Olyanok voltunk, mint a fej nélküli
lovas, amely csak száguld.
Gusztos Gábor is sok mérkőzést látott már, de ő is csak nehe-

SÜLI JÓZSEF

MUNKATÁRSUNKTÓL
A WUKO világszervezet nyílt
gyermek, kadett és junior karate világbajnokságának a romániai Kolozsvár adott otthont. Az eseményen harminc
ország karatékái indultak. A
hazai szövetség hat iskola révén ötven versenyzővel képviseltette magát, és a mezőnyben ott voltak a szegedi Virtus
Wado-ryu Karate Egyesület
legjobbjai is. A Tisza-partiak
a viadalt megelőzően felkészítő edzőtáborban vettek részt,
amelyet Shibamori Kan 8. dános nagymester vezetett. A
mieink összesen huszonnégy,
ebből a szegediek öt arany-, öt
ezüst- és négy bronzérmet
szereztek.
A DOBOGÓSOK

Gyöngyösi András: Gyorsan el
kell felejteni ezt a meccset, tudása
húsz százalékát nyújtotta csak a
csapat. Úgy érzem, lebecsültük a
Szolnokot, ezáltal pedig magunknak tettük nehézzé a győzelmet.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

LEHMANN TRIPLÁJA
Nem ment a szegedi játékosoknak
túlzottan. Lehmannra azért esett a
választásunk a csapat legjobbja
cím odaítélésekor, mert ő legalább
szerzett három gólt.

zen talált szavakat a látottakra.
Azt az igazságot hajtogatta, hogy
nem szabad ezek után elkeseredni, hiszen a Pick Szeged továbbra
is a szegedi sportbarátok kedvence marad.
Hollós Árpád, a valamikori Tisza Volán-játékos és volt elnökségi
tag már kritikusabban fogalmazott: - Aki így készíti fel a csapatot, s ilyen játékosokat igazol, az
vonja le a következtetést. A kupa
címvédőjének nem szabad ilyen
csapnivalóan játszania, még ha
csalódás érte is Valladolidban összegzett Hollós.

Kiemelkedett
a Virtus

na azt, hogy két negyed után 2 - 2
áll majd az eredményjelzőn.
— Semmi ok az idegeskedésre, a
Fradi és az OSC ellen is döntetlenre állt a meccs a félidőben, aztán beindult a szegedi henger beszélgetett két drukker. Hát
most nem akart. Mert igaz
ugyan, hogy Mészáros és Lehmann találatával a hazaiak újra
vezettek (4-3), de Cseh (már a
negyedik gólját jegyezte) majdnem a félpályáról egyenlített. A
játék ugyan tényleg nem ment a
szegedieknek, de a szívük a helyén volt: a harmadik játékrész
utolsó percében Éles után Monostori labdája is utat talált a
szolnoki kapuba, 6-4. Lehmann
gólja után azt hitte volna az ember, most aztán beindul a gépezet,
de Cseh megint gondoskodott róla, hogy ez ne így történjen. Nyert
ugyan a Szeged, de ezzel a játékkal vasárnap nehéz lesz érvényesülni a Nervi elleni LEN-kupa
nyolcaddöntő visszavágón.
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Kiállítások: 6, III. 4 perc Hétméteresek: 5 / 4 , ill. 1 / 1 .

Szenvedve nyert a Szeged Beton VE

0B l-es férfi vízilabda-mérkőzés. Újszegedi sportuszoda, 200 néző. Vezette: Marjay,
Mamrtz.
Szeged: Baksa - Mészáros 1, Juhász, Komlósi, Tóth L. 1, Varga R, LEHMANN 3. Csere:
Éles 1, Szamardzsics, Monostori 1, Molnár R Edző: Gyöngyösi András.
Szolnok: SÚRÚ - Hangay Z„ Csányi, Hangay R„ Balogh Z., Pásztor, CSEH 5. Csere:
Kistamás, Mohi. Edző: Lukács Dénes.

33-33

Férfi kézilabda Magyar Kupa, nyolcaddöntő. Újszegedi sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Kisfalvi, Péli.
Pick Szeged: Szente - BENDÓ 5, Djurkovics 6, Herbert, Bajusz 6 (3), Sutka, Vadkerti 5.
Csere: Calic (kapus), FERENCZI6 (1), Lele 1, Ilyés 4, Mezei, Jovanovics. Edző: Zorán Kurtes.
Tatabánya: PULAY- VANCSICS 6, MARKQVICS 7, SZÖGI 5, Muhi, Lazarov 1, HALÁSZ 7 (1).
Csere: Kovács (kapus), Szöllősi 2, Tóth, Pavlovics 3, Németh 2, Kanyó. Edző: Füzesi Ferenc.

Rossz főpróba a Nervi elleni kupameccs előtt

A férfi vízilabda OB I kilencedik fordulójában a harmadik helyen
álló Szeged Beton VE a vártnál sokkal nehezebben hozta a kötelezőt, azaz a győzelmet.

Fotó: Segesvári Csaba

Éles gólja is kellett a Beton sikeréhez

Fotó: Schmidt Andrea

A szegedi Virtus Wado-ryu Karate Egyesület versenyzőinek
vb-eredményei,
aranyérmesek: Bodor Ádám (egyéni és
csapat kata), Bodor Gábor
(csapat kata), Csongrádi Nándor (csapat kata), Tarjányi-Sugár Szilvia (egyéni k a ta). Ezüstérmesek: Csongrádi
N. (egyéni kata), Tarjányi-Sugár Sz. (csapat kata), Hervay
Beáta (csapat kata), Giricz
Zsófia (csapat kata), Holczer
Márton (kumite). Bronzérmesek: Vozár Ferenc (egyéni kata), Szecsei Valter (egyéni kata), Vajda Milán (kumite), Hervay B. (egyéni kata).
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Kajdacsi Judit dupla duplát ért el az oroszok ellen

Blazsó

Vereség a drámai végjátékban

bajnok
Nagyszerű sikert ért el Blazsó
Márton, a Szegedi Kerékpáros
SC versenyzője: a mountain bike maraton szakágában országos bajnoki címet szerzett.

i

KOSÁRLABDA
P
Drámai csatában hosszabbítás
után hazai pályán kikapott a
Szeviép-Szeged csapata az orosz
Vologdátől a női kosárlabda FIBA Európa-kupában.
Sikerül-e megverni a női kosárlabda FIBA Európa-kupa K csoportjának egyediili százszázalékos csapatát,'a Chevakata Vologdát? Ezt találgatták a nézők a lelátón a kezdés előtt. Milena Tomova gyorsan jókedvre derítette
a drukkereket, a bolgár válogatott játékos egymás után elsülylyesztett két triplát. A remek
kezdést nem követte jó folytatás,
az oroszok főként a palánk környékén ügyeskedtek, így fordítottak, 17-20. A hajrában nem
hagyta magát a Szeviép, Kajdacsi
három, majd Török két pontjával
23-2l-re már a Szeged vezetett.
Milena Tomova volt az elsó negyed hőse, a négyes poszton szereplő játékos harmadik hárompontosával kétpontos előnnyel
zárta a tíz percet a magyar alakulat: 25-23.
A csoportelsőséghez több mint
tizenhat ponttal kellett nyernie a
Tisza-parti gárdának, ebből két
pontot hozott már az első felvonásban Peresztegi Nagy Ákos
együttese. Érdekes volt, hogy a
magyar tréner ekkor még nem
cserélt, míg Borisz Szokolovszkij
három kezdőjátékosát is lehozta.
Mészáros Kornélia tíz méterről
eleresztett találatával indult a
második negyed. Csodaszép kosár volt, 28-23. Sajnos főként a
vendégek amerikai kosarasával,
jaclyu Kor/ír// lolmstmnal gyűlt
meg
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A megbízható megoldás

Skoda márkakereskedés és szerviz • Volkswagen márkaszerviz
* Használt autó kereskedés• Közvetlen kárfelvételi hely

Skoda Fabia Sedan

2003. 08.. sötétzöld metál. 4 a|tós.
80 300 km-rel, 2007.08-ig műsz. Extrák: benzin. Injektoros. ABS. klima.
légzsák 2 db. szervokormány, kp.-i
zár, el. ablak 4x, el. lükór. tordulatsz.m. rádiós magnó, CD. Mo.-on vásárolt. szervizkönyves, hitellehetőség,
beszámítás Irányár: 1 960 000 Fl

KIA Sorento 4x4 EX Premium •

2004.09. évjárat, világoskék, 4 ajtós. első tulajdonostól. 39 500 km.
2008. 09-ig érv. műszaki. Extrák,
benzin, injektoros, légzsák 1 db.
szervokormány, ködfényszóró, tordulatsz.m.. rádiós magnó, Mo -on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség. beszámítás
Irányár 1890 000 Ft

2005. 12., fehér. 5 ajtós, 1. tul.,
10000 km,2009.12-ig műsz. Extrák: benzin, Injektoros, ABS, klíma,
2 db légzsák, szervokormány, indltásgátló, kp.-i zár, riasztó, el. ablak,
ködfényszóró, fordulatsz.m., rádiós
magnó, C0, színezett üveg, Mo.on vásárolt, szervizkönyves, újszerű állapot, hitellehetőség, beszámítás. Irányár: 2 390 000 Ft

Renault Clio 1 . 2 1

• vWGolfVariant1.9PDT0iB

Fiat Brava 1 . 4 1 2 V

1995, fehér, 5 ajtós. 1. tul.,
172 482 km-rel, 2007. 03-ig
műsz. Extrák: benzin, injektoros, rádiós magnó, hitellehetőség.
Irányár: 590 000 Ft

2000 . sötétkék, 5 ajtós 1 tulajdonos.
136 000 km, dízel, ABS, digit, klima.
4 db légzsák, tempómat, szervokormány, indltásgátló. kp -i zár, 4x el. ablak. el tükör, uléstűtés. fordulatsz.m..
rádiós magnó, CD, Mo.-on vásárolt,
szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás. Egyéb: Tiptronic aut.
Irányár: 2 599 000 Ft

E s p e r o
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VÉGEREDMÉNY
A bajnokság végeredménye, mountain bike, maraton szakág: 1. Blazsó
Márton (Szegedi KSC) 740, 2. Hasenfratz Péter (Bringabanda) 640,
3. Bogár Gábor (Bringavilág) és Parti András (Trek) 600-600 ponttal.

1998.04., szürkéskék metál,
5 ajtós, 54 242 km.
2008.04-ig műsz.
Extrák: benzin, injektoros,
kp.-i zár, riasztó, rádiós magnó.
Irányár: 950 000 Ft

Műszaki
vizsgabázis

6724Szeged, Kossuth L. sgt. 112 Tel.: 62/471-242

1 . 2 l 2 v l s k o d a F a b i a Ambiente i . 4 i 1 6 v I

1998-as. piros, háromajtós,
147 717 km-rel, 2007.03-ig érv.
műszakival. Extrák: benzin. Injektoros. 1 db légzsák, szervokormány, el. ablak, tordulatsz.m..
rádiós magnó. Magyarországon
vásárolt, hitellehetőség, beszámítás Irányár: 550 000 Ft

D a e w o o

- Nagyon boldog vagyok, hogy
sikerült nyernem - mondta Blazsó
- és jövőre szeretném megvédeni a
címemet. De ami még ennél is
fontosabb, szeretnék ott lenni a
2008-as pekingi olimpián, és úgy
gondolom, erre reális az esélyem.
Ahhoz, hogy kvótát szerezzünk, az
országnak a különböző kvalifikáci ós versenyek összevetésében az első huszonötben kell végeznie. Ez
szerintem teljesíthető, és akkor
két esztendő múlva nagy sanszom
lenne a kínai kirándulásra mondta a fiatal kerékpáros.

Műszaki vizsgáztatás • Zöldkártya ügyintézés • Eredetiségvizsgálat

6728 Szeged, Dorozsmai út 48. Tel.: 62/549-050
ault Mégane 1.4i Classic

A 26 éves Blazsó Márton (Szegedi
Kerékpáros SC) 1994 óta bringázik, és az idén eddig pályafutása
legjobb eredményét érte el. A
mountain bike maraton szakágában a felnőttek között összetett
bajnoki címet szerzett, tavaly második volt. Külföldi kötelezettségei
miatt a hat fordulóból csak négyen
tudott részt venni, kétszer győzött,
kétszer pedig a második helyen
végzett. Egyébként is csak a legjobb négy eredményt vették volna
számításba, nála a kényszer úgy
hozta, hogy nem volt „kieső" produkció. Tehetségére, kiváló adottságaira a szakemberek is felfigyeltek, tagja -Buruczki Szilárd, Melts
András és Parti András mellett - az
olimpiai keretnek.

www.ikeszauto.hu

A megbízható megoldás

U

MUNKATÁRSUNKTÓL

csi duplája és büntetője után már got. Egy másodperc volt hátra.
52-38 volt ide. Willis hűtötte le a Következett a hosszabbítás.
kedélyeket, két hármasa után tíKosár az egyik, majd a másik
zen belülre jöttek az oroszok, oldalon. Ez volt az első két perc52-44. Remek volt a meccs, so- ben. Demagina triplája a legroszkat javult a színvonal, mindkét szabbkor jött, sőt Willis a támacsapat nyílt sisakkal harcolt. Tíz dóidő lejártakor 12 méterről ívelt
perccel a vége előtt 63-55 volt az a gyűrűbe, 81-87. Hihetetlen
eredmény. Mészáros vitte a hátán mázlijuk volt a vendégeknek. Ez
a hazaiakat, dupláinak köszön- az utolsó pillanatig megmaradt,
hetően továbbra is magabiztosan, hiszen kétszer is kiszédült a ven69-6l-re vezetett a Szeged. Saj- déggyűrűből a labda. A vége
nos a Vologdában a két amerikai orosz öröm: 89-95.
tarthatatlannak bizonyult, legPeresztegi Nagy Ákos: - Az
többször hihetetlen helyzetekből utolsó pillanatig küzdöttünk, a
találtak a gyűrűbe. Négy perccel a döntő szituációkban
nem volt
vége előtt három pontra csökkent szerencsénk, úgy érzem, nem ér(73-70) a hazai előny. Kicsit már demeltünk
vereséget.
mindenki izgult, amikor MészáSÜLI R Ó B E R T
ros egy remek tempót engedett el,
75-70. Izgalmas lett az utolsó
A női Euroligában: Sopronperc." Ekkor 77-76 volt ide. Két Mondeville (francia) 84-62.
hazai dobás is lejött a gyűrűről,
amikor Török megsérült. Jöhettek az oroszok. Harminc másodDUPLA DUPLA
perc volt hátra. Demagina bedoKajdacsi Judit dupla duplája minbott egy büntetőt. Döntetlen,
dent elmond a tegnapi teljesítmé77-77. Tizenhat másodperc volt
nyéről. Huszonnyolc pontja mellett
Fürész hasznosan játszott a Szeviépben
Fotó: Schmidt Andrea a meccs végéig. Jöhetett a Szevileszedett 14 lepattanót, ebből tiép. Tomovának fújt a szerb női jázenkettőt a saját palánkja alatt. így
a Szeviép-Szeged legjobbja volt.
kosarakat. Nos, ezután nem káp- köszönhetően a félidőben is tékvezető támadószabálytalansáráztatták el a szurkolókat a csa- megmaradt a vezetés, 39-36.
patok, rengeteg hiba jellemezte a
Mint az álom. így indult a hartalálkozót, kosár pedig elvétve madik tíz perc. Két perc alatt tíz
született. Egy öröm volt ebben a pont lett a különbség, 46-36-ra
ásványvíz
periódusban, legalább a Szeviép léptek el a hazaiak. Már csak hét
vezetett, 31-28. Kajdacsi Judit pont kellett a csoportelsőséghez.
SZEUIÉP
® IKESZ Autó
B t L
erőszakos és ponterős játékának Sőt Tomova triplája, majd KajdaA megbízható megoldás

i IKESZ Autó

Suzuki Liana 1 . 6 i

VOLOGDA

FIBA Európa+kupa női kosárlabda-mérkőzés, K csoport, VI. forduló, újszegedi sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Gabara (szlovák), Tatics (szerb).
Szeviép-Szeged: Török 9, MÉSZÁROS 24/12, Fürész 9/3, TOMOVA 19/12, KAJDACSI
28. Cserék: Izsák, Russai, Szlimák. Edző: Peresztegi Nagy Ákos.
Vologda: DEMAGINA 16/6, Makszimenko, IAKOVLEVA 14, JOHNSON 24, Kityzina 10.
Cserék: WILLIS 19/9, Volkova 6, Szokolovszkaja 6. Edző: Borisz Szokolovszkij.
Kipontozódott: Tomova (45.), III. Johnson (43.).

www.ikeszauto.hu

1997.. fehér. 4 a|tós. 160 000 kmrel. Benzin, injektoros, szervokormány. kp.-l zár. riasztó, rádiós inagnó, Mo.-on vásárolt, hitellehetőség,
beszámítás, kormányról vezérelhet i magnó. Irányár 8 M 000 Ft

SZEVIÉPSZEGED

Volvo

4 6 0

1.8í

1993. decemberi, bézsmetál,
tós, 139 000 km, 2007. márciusig
érvényes műszakival. Extrák: benzin, injektoros, ABS, klíma, szervokormány. riasztó, rádiós magnó,
vonóhorog, Magyarországon vásárolt, beszámítás. Egyéb: plűsskárplt Irányár: 590 000 Ft

m Skoda Fabia Classic

1 . 2 i |

2004, kék. 5 ajtós. 1. tul., 35 515
km-rel, 2008.08-ig műszaki. Benzin, injektoros. 1 db légzsák, szervokormány, kődfényszóró, fordulatszámra. rádiós magnó. CD, Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: I B40 000 Ft

Bskoda Fabia Best 1 . 4 1 1 6 V H Mercedes Benz 190 2.5D

2003. novemberi, citromsárga, ötajtós, 92 000 km. 2007. nov. érvényes
műszakival Extrák: benzin, injektoros, klíma, légzsák 2 db. szervokormány, indltásgátló, központi zár, el.
ablak, ködfényszóró, fordulatsz.m.,
rádiós magnó, CD, színezett üveg.
Magyarországon vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámitás.
Egyéb: bőrkormány.
Irányár: t 790 000 Ft

k i Swift Sedan 1 . 3 i G C B S k o d a Fabia Comtort 1 . 4 M P i l s k o d a Fabia kombi 1 . 2 1 1 2 V

Skoda Fabia

Eco

1.21

2003.06., fehér, 5 ajtós. 37 200 kmrel, 2007.06-ig mOsz. Benzin, injektoros, légzsák 1 db, tordulatsz.m..
rádiós magnó, Mo.-on vásárolt,
szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás. Színrefújt lökhárító.
Irányár: 1 340 000 Ft

• s k o i d a Fabia kombi Cooi 1.212V

2004.05.. szaharabézs, 5 ajtós, 1.
tulajdonos. 44 526 km, 2008.05-ig
műsz. Extrák: benzin, injektoros,
klíma, 2 db légzsák, szervokormány,
indltásgátló. kp.-i zár, tordulatsz.m..
színezett üveg, Mo -on vásárolt,
szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás. Irányár: 1 890 000 Ft

www.ikeszauto.hu

s.mv.vuzv.i. • igvszhofm hncvswnj

1988, ezüstrnetál, 4 ajtós,
2007.08-ig műsz. Extrák: dízel,
szervokormány, kp.-i zár, riasztó, el. ablak, rádiós magnó, faberakás. Irányár: 630 000 Ft

" M M j m u i i

Készpénzes autófelvásárlás
Szívesen eladná használt autóját?
2005 10. metálszurke. 5 ajtós. 1
tul.. 5000 km-rel. 2009,10-ig műsz.
dízel, ABS. klíma, légzsák, aul.. szervokormány, indltásgátló. kp -I zár.
riasztó, el ablak, tükör, kődfényszóró. számítógép, fordulatsz.m. alufelnl, Mo -on vásárolt, szervizkönyves,
csere érdekel, hitellehetőség, beszámítás. Bemutatóautó Plusz 350 000
f l értékű teleionról vezérelhető állófűtés. 1,5 M Ft kedvezménnyel
Irányár 6 999 000 Fl

Most a I K E S Z Autó msgyd5áoo.tío 10 éveiosLíiataLobh
használt gépkocsiját. Ezentúl nem csak beszámítjuk,

1996 11.. szürkemetál. 4 ajtós.
179 000 km. műszaki érvényessége. 2008 11 . benzin, injektoros,
klíma, szervokormány, kp.-i zár, el
ablak 4x el. tükör, fordulatsz.m..
rádiós magnó, hitellehetőség, beszámítás Irányár: 690 000 Ft

2000. márciusi, sötétkék metál, 4 ajtós. 116 000 km-rel, 2008. márciusig érvényes műszakival. Extrák:
benzin, injektoros, központi zár, riasztó. tordulatsz.m., rádiós magnó. Magyarországon vásárolt, szervizkönyves. hitellehetőség, beszámítás. Egyéb: plüsskárplt.
Irányár: 930 000 Ft

2000.11., fehér. 5 ajtós, 1. tulajd.,
67 800 km. műsz. érv.: 2007. 07.,
benzin, injektoros, ABS. légzsák
2 db, szervokormány, indltásgátló.
kp.-l zár. el. ablak, ködlényszóró,
fordulatsz. ra, rádiós magnó, CD,
vonóhorog, színezett üveg, Mo -on
vásárolt, szervizkónyves, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: 1 360 000 Ft

2004.01 ..kék,5 ajtós, 1.tul.,54300
km, 2008.01-ig érv. műsz. Extrák
benzin, injektoros, légzsák: 1 db.
szervokormány, kp.-i zár, fordulatsz.
ra, rádiós magnó. CD, vonóhorog,
színezett üveg. Mo.-on vásárolt,
szervizkönyves, hitellehetőség, beszámftás. Extrák: tetősin.
Irányár: 1 699 000 Ft

2003.11.. kék. 5 ajtós. 75 000 km.
2007. 11-i műsz. Extrák: benzin,
injektoros. 1 db légzsák, szervokormány, Indltásgátló. kp.-l zár, ködfényszóró, színezett üveg. Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves. hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: 1 360 000 Ft

autóját!
További részletekért érdeklődjön márkakereskedésünkben!
A1 ön Sloiifl-ni.rV.Vf rrskrUojv

IKESZ Autó

A megbízható megoldás

6728 Szeged,
Dorozsmai út 48.
Tel.: 62/554-847.
Mobil: 30/682-8490.
www.ikeszauto.hu
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A csoportok továbbjutói és kiesői is pályára lépnek a felső és a vigaszágonA nevezés

Már a fináléért játszanak
KISPÁLYÁS LABDARUGAS

A hét végén kiderül, ki játszhatja a finálét a Szegeden zajló
kispályás labdarúgótornán, a
Kék Mókus-kupán a nyílt és az
öregfiúk kategóriában.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A hajrához érkeztek a csapatok a
Délmagyarország/Délvilág és a
Szeged Városi Sportigazgatóság által szervezett szegedi kispályás
labdarúgótornán, a Kék Mókus-kupán. Az öregfiúknál az utolsó csoportmeccsek jönnek szom• baton és vasárnap, míg a nyílt ka-

tegória felső ágán eljutnak a gárdák
egészen addig, hogy kiderül, ki
játszhat a december 29-én az újszegedi sportcsarnokban rendezendő fináléban. A csoportkörben
kiesett harmadik és negyedik helyezetteknek is van tét, hiszen a
két legjobb szintén fellép a döntőn,
mégpedig a vigaszági fináléban.
Az idei sorozatban először fordul elő, hogy két helyszínen zajlanak majd az események: az
öregfiúk és a nyílt kategória gárdái továbbra is az Etelka sori
sportcsarnokban küzdenek, míg
a vigaszágas együttesek átköltöznek a Csonka gimnáziumba.
A hétvégi program, szombat,
Etelka sor, 8 óra: Naplovas Panzió-Első Beton Szeged (+35 A),

Takács is halhatatlan
MUNKATÁRSUNKTÓL
Takács Mária is bekerült a súlyemelés halhatatlanjainak klubjába. A címet hivatalosan Budapesten ma veheti át Aján Tamástól, a
nemzetközi szövetség, az TWF elnökétől és Alain Lunzenfichtertől,
a halhatatlanok klubja elnökétől.
Takács Mária azzal szolgált rá
a kitüntetésre, hogy szinte utolérhetetlen rekordként pályafutása alatt 12 világbajnokságon
33-at megszerzett a lehetséges
36 éremből. Magyarországról Takács Mária a negyedik, aki ebben
az elismerésben részesül Aján

Tamás, Boskovics Jenő, a World
Weightlifting főszerkesztője és
Földi Imre, a magyar súlyemelés
első olimpiai bajnoka után.
A súlyemelő halhatatlanok
Jdubja 1993-ban alakult meg és
azóta minden esztendőben vesznek fel új tagokat érdemeik alapján. Az idén négy, pályafutását
már korábban befejezett sportoló
került a tagok közé. Közülük hárman a dominikai világbajnokság
alkalmával átvehették a diplomát és plakettet: a fehérorosz
Alekszandr Kurlovics, az orosz
Vjacseszlav Klokov és a román
Nicu Vlad.

Három szegedi
súlyemelőarany
Szép sikereket értek el a Szegedi Lelkesedés SK súlyemelői az
utánpótlás országos bajnokságon. Magda Attila, Gábor Róbert és
Nagy Péter megvédte címét.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szegedi súlyemelők decemberben sem pihennek, ennek ékes bizonyítékai az utánpótlás országos bajnokságon elért remek eredményeik. Horváth Attila és Oláh Imre edző tanítványai három arany- (Magda Attila, Gábor Róbert, Nagy Péter) és két ezüstérmet (Oláh Balázs,
Márton Anita) szereztek, de gazdagodott még az egyesületi dicsőséglista értékes helyezésekkel is. A csapatbajnokságot 1755,02 Sinclair-ponttal - a Szombathely és a BKV Előre mögött - a harmadik helyen zárta a Lelkesedés SK.
Eredmények:
Kölyök korcsoport, 56 kg: 1. Magda Attila 146 (65, 81) kg, 69kg: 4.
Csányi Attila 117 (55, 62) kg.
Serdülők, 77 kg: 2. Oláh Balázs 190 (85, 105) kg, +85 kg: 1. Gábor
Róbert 265 (110, 155) kg.
Juniorok, lányok, + 7 5 kg: 2. Márton Anita 143 (68, 75) kg; fiúk,
85 kg: 4. Tóth Attila 185 (85, 100) kg, 5. Túri János 183 (77, 105) kg,
f 105 kg: 1. Nagy Péter 330 (150, 180) kg.

Fiatal és tehetséges
MUNKATÁRSUNKTÓL
Nemcsak Szegeden és az országban, hanem a világon is
óriási tehetségnek tarják a szegedi fitneszversenyzőt,
Tóth
Boglárkát. Ennek bizonyítéka,
hogy már világbajnoki ezüstéremmel is büszkélkedhet. A

Nova Autó Rupesky Kft. nagy
fantáziát lát a fiatal, sportos tehetségben, ezért reklámszerződést kötött vele. A cég nevében
Dienes József nyújtott át neki
egy Fiat Grandé Puntót, amely
a következő szezonban is segíti
a felkészülését a fontos és jelentős feladatokra.

Dienes József nagy fantáziát lát a szegedi vb-ezüstérmes Tóth
Boglárka fitneszjövőjében
Fotó: Segesvári Csaba

8.50: Gulyás Csárda-Siker (+35
B), 9.40: Építők-Fit World (+35
A), 10.30: Favor Trans-Első Beton Szeged (+35 A), 11.20: Turbó
Kft.-Higiénia Trade (a továbbiakban H jelű győztes), 12.10: Tisza
Volán U19-Hungarikum (I), 13:
Favor Trans-Naplovas Panzió
(+35 A), 13.50: Silver- Saller FC
(J), 14.40: Varga Pince- Medirex
Zrt. (K), 15.30: Favor Trans-Első
Beton (L), 16.20: Kész Kft.-Nagy
Kft. (M), 17.10: Center LottózóAlfa Center Nyomda (N), 18:
Korsó Cafe-Gringo's (O).
Csonka gimnázium, vigaszág,
8 óra: Kék Mókus-1. FC Árpádház (a győztes lesz a H jelű vigaszágas: H v), 08.50: Szexxxy
Csokoládé-Aston Kanál (I v),

MUNKATÁRSUNKTÓL

9.40: Altax-Szeged Plaza (J v),
10.30: Szeged Plaza funiorCharlton-Naturtex (K v), 11.20:
Pörnyegödör
Söröző-Rupesky
Autóház (L v), 12.10: Chaó FC
'90-Fair Play (M v), 13: El-Bitang
Gól-Pick Dáma (N v). 14: H v-J
v (a győztes lesz a P jelű vigaszágas), 15:Iv-Kv(Qv), 1 6 : L v - N
v (R v), 17: M v-egy csapat sorsolás alapján a kiesők közül (S v).
Vasárnap, Etelka sor, vigaszági elődöntők, 9: S v-Q v, 10: R
v-P v. Felsőági negyeddöntők,
11: H-J (P), 12: I-K (Q), 13: L-N
(R), 14: M-O (S). Öregfiúk elődöntők, 15: A csoport l.-B csoport 2. (+35), 16: A2-B1 (+35).
Egyenes ági elődöntők, 17: S-Q
(Z), 18: R-P (X).

szto^1

B e m u t a t ó a Kisszínházban

Hatodik alkalommal rendezik
Szegeden a Kelme Karácsonyi-kupa kispályás labdarúgótornát. Az
esemény időpontja december
16-17. és 22-23. Az első három
nap a csoportmeccseket, a negyediken a kiesés rendszerű szakaszt
bonyolítják le. A szervezők igyekeznek igazodni más megyei,
nagy hagyományú tornákhoz is,

hajrája
ezért a nevezés - amely ma, valamint holnap még lehetséges - és a
csoportok beosztása érkezési sorrendben, vagy esetleg saját időpontválasztással történik. Jelentkezni személyesen a szegedi Uhlsport márkaboltban (Kálvária sgt.
7.), telefonon pedig a 62/317966-os (10-17 óráig), vagy a
06-30-410-9099-es számon lehet
folyarnatosan. A torna helye a szegedi Topolya sori sportcsarnok.

Ismét tanárfoci
A jövő év elején a négy ismert
helyszínen - Ásotthalom, Domaszék, Zákányszék, Mórahalom ismét megrendezik a Pedagógus-kupa kispályás labdarúgótornát. A sorozat tizenötödik állomásának pontos időpontja: 2007. január 13. A viadalon csak olyan já-

tékosok szerepelhetnek, akik igazolni tudják pedagógusi tevékenységüket. Érdeklődni és jelentkezni
a következő telefonszámokon lehet: 06/20-4108-200, 06/70-37510-71 [Révész Gábor), 06/30-3370896, 62/291-090 [Gyenge Balázs).

MEMZBTi
SÍ,
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Csipketerítő
Az új anyakocának jó néhány lyuk volt a füléhen,
a kiszakadt krotáliák nyomai. Olyan a füle, mint
a csipketerítő,
mondták, kicsit
mentegetőzve,
amikor egy rokon vagy ismerős nézett be az ólba.
Akciós koca volt, kiselejtezett tenyészállat. Tartottak attól, hogy talán majd agyonnyomja a kismalacokat, vagy valami más baj lesz vele. De a
jószág csak kellemes meglepetéseket
okozott nekik. Amikor észrevették, hogy fial, már két kismalac feküdt a szalmán. Nem lett nyugtalan,
amikor a gazda bement, hogy segítsen neki. A
szaporulat szép volt, egészséges, egyik malac sem
kisebb a többinél. Mire le lehetett választani a
malacokat, a koca háta ijesztően vékony volt, látszottak a bordái. Az ismerősök, rokonok áhítattal
nézték, azt mondták, ritka az ilyen odaadó anya.

karampán, de a jószág nem mert rálépni, hiába
próbálkoztak vele szép szóval, és a fuvaros hiába
ütött rá tenyérrel a koca hátuljára. Nem akart
menni. Végül biciklikülsőket kötöttek össze, átdugták a jószág hasa alatt, megpróbálták
fölvinni
a kocsira. Majd kiugrott a szemük az erőlködéstől, de nem sikerült megemelni. Hány mázsa ez 7
Amikor kifulladtak, nekidőltek a falnak. A fuvaros azt mondta, ki kellene menni az udvarból,
mert a disznó szemlátomást ideges. Féltette a kamasz fiút, akihez mély hangon röfögve, fújtatva
közeledett az anyakoca, és a szája szélével csipkedte a gyerek nadrágjának a szárát. A gazda elmagyarázta, nem kell félni, ilyet máskor is szokott csinálni: hízeleg a gyereknek, mert minden
nap kap tőle egy-két körtét, azt nagyon szereti.

Amikor eladták a kismalacokat, a pénz mindig
jókor jött: be tudtak fizetni valamit,
aminek
majdnem lejárt a határideje, venni tudtak valamit - karácsonyi ajándékokat, csillárt, függönyt amire, úgy látszott, máshonnan nem jutott volna
pénz. A jószág évekig szolgálta észrevétlenül, szerényen a boldogulásukat. Évek múlva aztán úgy
döntöttek, nem érdemes többet disznót tartani,
mert drága a takarmány, a kismalacért sem fizetnek annyit, hogy megérje vergődni vele. lobb, ha
fölszámolják a gazdaságot. így mondták, nagyvonalúan, gazdaság, de ez a szó csak arra volt jó,
hogy aki akar, nevethessen ezen az alapjában véve szomorú döntésen. Megjelent az udvarban a
teherautó, de aztán üresen ment el. Mert először
megpróbálták szépen fölhajtani a disznót a desz-

Legközelebb másik fuvaros jött, ketreces traktorral, sikerült betuszkolni a disznót. Mégis érkezett,
minden baj nélkül, csak a ketrec tetején lévő vasrudat hajlította el a fejével, amikor visszanézett.
A kamasz fiú maholnap negyvenéves,
messzire
jár dolgozni otthonról - de a munkahelye, a csupaüveg ház mintha valami határon állna. Az úr
túloldalán a volt laktanya, ahol egy évig lakott, és
a közelben van a szalámigyár is, ahová az úgynevezett nagysúlyú sertéseket viszik. Szürke, utálatos hajnalokon, amikor korábban megy dolgozni,
és valami miatt szorulni kezd a gyomra, szemből,
az országúton a párában olykor közeledik egy ketreces traktor, mintegy vigasztalásképpen-,
hogy
végül is errefelé minden tele van az emlékeivel,
akár otthon is érezhetné magát.

Az év legjobb
cégnevei
BUDAPEST (MTI)
A BrinGáspár budapesti kerékpár-kereskedés és a jászberényi
Lak-Hatás lakberendező vállalkozás kapta a legtöbb díjat a hetedik alkalommal meghirdetett Az
én cégérem országos cég- és úzletnév versenyben - jelentette be
a Magyar Kereskedelmi És Vendéglátóipari Múzeumban szerdán rendezett tájékoztatón dr.
Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke. A pályázatra beküldött mintegy 1500
név azt bizonyítja, hogy egyre
több a találó, szellemes üzlet- és
cégelnevezés - hangsúlyozta több
szakember is a keddi tájékoztatón. A BrinGáspár, az íz-lelő és a
Lak-Hatás a Magyar Szabadalmi
Hivatal díját, a FantÁzsia, a Hajdejó és a Szükség Kft. (mobilvécészolgáltatój a TÜV Rheinland InterCert díját is elnyerte. A Hollóházi Porcelángyár is felajánlott
különdíjat: méghozzá az Olvas-Lak könyvkuckónak. Az
1527 beérkezett név legtöbbjét
maguk a tulajdonosok küldték
be, de volt olyan szemfüles civil
is, aki 114 ötletes úzletnevet
gyűjtött össze és juttatott el a versenybizottsághoz. Bár biztatóak
az eddig elért eredmények, még
mindig sok a nehezen kimondható, idegen nyelvű cégnév, amelyről a vásárlók és a járókelők nem
tudják, mit jelent, sőt elolvasni
és'kiejteni sem képesek.

Újabb rekordmértékű napkitörés
tént, de mivel az a napkorong keleti részén
ment végbe, különösebb következményekkel
nem járt a Földre nézve. Az újabb kitörés
azonban a napkorong nyugati részén volt, így
erősen érinti bolygónkat, felerősíti a geomágneses aktivitást. Belov szerint a nagy energiájú
részecskék „szökőárja" Jeális, két-három napig tartó feyíj/egetét* jeí^iit a távközlési múh o l d a k A i á f e ^ l y ö f e M
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További kilátások
Vatto/óan. gyakian etősenteflWslesz ar ég Efente csupán satálás toutuftiat eW
helyenként Vasárnap néhol záporeső is tehet majd a jövő hét elején a felhőátvonulásokból zápor, hózápor is kialakulhat elszórtan A hőmérséklet ahg változik

SZILARDA

???

ö

Csongrád

ISTEN ELTESSE!
Szilárda a Szilárd férfinév latinos
női párja, az utóbbi a Konstantin
magyarra fordítása. Igen ritkán
adják az újszülötteknek. Gyakoribb Konstanzaként.
Mozart
Szöktetés a szerájból című vígoperájának egyik női szereplője
Constanza, akit tengeri kalózok
raboltak el spanyol vőlegényétől
és adtak el egy török basának.
Szerencsére a történet vége jó, a
hölgy visszatérhet szerelmeséhez.

ö

Hodmezo.
vásárhely

SKANDINÁVLOTTÓ
A: 1,2,14,18,23,29,308:1,8,11,14,18,26,30.

- Amikor az ember a családfáját is elégeti.

Újabb rekordmértékű napkitörést észleltek
szerdára virradóra orosz tudósok - bú egy hét
alatt immár a másodikat -, s számításaik szerint ez csütörtökön és pénteken igen erős
mágneses viharokat okozhat a Földön. Mint
Anatolij Belov, a földmágnességgel, az ionoszférával és a rádióhullámok terjedésével fog-

Szöged

Lottószámok

-

lalkozó Izmiran intézet laboratóriumának vezetője az ITAR-TASZSZ orosz hírügynökségnek elmondta, a kitörés következtében a Napban felgyorsított elektronok és protonok első
hulláma már el is érte bolygónkat, s mennyiségük azóta is fokozódik. A részecskék várhatóan csütörtöktől igen erős mágneses vihart
kelthetnek, amely pénteken is tarthat. Az előző, rekordméretű napkitörés múlt kedden tör-

kWjwásunkat antokton alakítja Csak kevés helyeit süt ki a nap lobbit*ne felhős,
párás kW várható, ködtoitokkal elvétve eWtotduRiat gyenge szttálas

A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket pedig az
ingyenesen hívható 06/80-821821-es
számon
vagy
a
62/567-864-es telefonszámon
a terjesztéssel foglalkozó kollégáinknak jelezzék!

- Milyen az abszolút hideg tél?

Fotó: Tésik Attila

Késztette

Mai ügyeletes
újságírónk Ilylyés Szabolcs.
Kollégánk 12
és 17 óra között
a
30/
218-1111-es
telefonszámon
fogadja a hívásokat. Munkatársunkkal közölhetik ötleteiket,
véleményüket, javaslataikat.

A NAP VICCE

MOSZKVA (MTI/ITAR-TASZSZ)

Csendes idő ködfoltokkal

ügyelete

BAKOS ANDRAS

Gémeskút a ködben

CSÜTÖRTÖK, 2006. D E C E M B E R 14.

péntok

Szombat

Max:5

htax:5
Mln:-2

Wtax:7

Max:4

mn:-2°

mbi:-2c

Mkn:-3

Borult

Boruk

bűn*

Hétfő

Felhős

Vízállás:
ATisza Szegednél 101 cm (hőfoka 6,1 C°), Csongrádnál-77 cm,
Mindszentnél 16 cm. A Maros Makónál -29 cm.

Késpénzes triplázó
BÉCS (MTI/REUTERS/APA)
A bankban felejtette bankkártyáját egy bankrabló Bécsben, ráadásul
háromszor is betért a fiókba - így nem volt túl nagy bravúr azonosítani. A férfi előbb „normális'+ügyfélként tért be a filiáléba, majd lehívta
az egyenlegét. Miután kiderült, hogy jelentős mínuszban van, távozott, ám nem sokkal később sapkamaszkban és késsel hadonászva
visszatért pénzt követelni. Kapott is 14 ezer 260 eurót (3,6 millió forintot), majd elmenekült. Az egyik alkalmazott ezek után felfedezte,
hogy a férfi a bankban felejtette a kártyáját. Az illető kisvártatva ismét megjelent „civilben", befizetett a számlájára némi pénzt a zsákmányából, egyútta) bejelentette, hogy elvesztette bankkártyáját. Hamarosan elfogta a rendőrség. Mint kiderült, kollégáról, illetve immár
csak volt kollégáról, pandúrból lett rablóról van szó. A 32 éves szerb
férfi korábban ugyanis rendőrként dolgozott. A bíróság négy év börtönre ítélte.

Asszonyok ludakkal
Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 33.
számú sorában egy tréfás kedvű ókori gondolkodó megállapítása olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt
betűk: M, S, Y, Ú. 10. Lakoma névelővel. 11.
Latin szám röviden. 12. Amely emberé. 13.
Alkuban van! 14. Újszülött prémes vadállat.
17. Stílbútor. 19. Reza Pahlavi címe volt. 20.
A távolabb állók tulajdona. 21. Szemlél. 23.
Igekölő. 24. Nóvum háromötöde! 25. Fektet,
helyez angol szóval. 27. Idegen csillag. 29.
Főiskolás vajon? 31. Földszintre. 32. Távol-keleti társasjáték. 33. Mókázni kezd! 34.
Korcsolyagyakorlat. 35. Képtartó. 37. Erővel
mozdít. 38. Verset hallhatóvá tesz. 39. Személyemre. 41. Kevert toka! 42. Világifjúsági
találkozó. 43. Vegyjele: B. 44. Szófajod.
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FÜGGŐLEGES: 1. Alig hallhatóan. 2.
Szitkozódó. 3. Szomszédos ország autójele. 4. Hegyfokok. 5. Rea másként. 6.
Nyiszlett. 7. Takarmánynövény. 8! Van
sütnivalója. 9. Amerikai állam. 15. Ezen
dolog hiányában. 16. Látóterébe. 18. Turf
becézve. 22. Kocsonyás anyag. 26. Levegő Görögországban. 28. A múlt idő jele.
30. Bákom párja. 31. Kötetlen. 33.^A
megfejtés második sora. Zárt betűk: Á, Á,
R, 1.36. Némán búvó! 37. Morzejel duplán. 38. Végzet. 40. Jég Jénában. 41. Kendergubanc. 43. Gazdasági társaság röviden. 45. Lúdhang. 46. Működik valamennyi szerve.
Előző rejtvényünk megfejtése: Ne félj a
végső napodtól, de ne is vágyakozz utána!
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