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a l a p í t v a 1910-ben

á r a : 84 f t ( e l ő f i z e t v e : 63 f t )

A szépkor kezdete

ÚJRA JÖN AZ OROSZ OLAJ?

Késik a költözés

Az átmenet éve 2007, mégis
2008-tól módosul jelentősen a
nyugellátás rendszere.

Tegnap Minszk visszavonta az orosz olajra
kivetett tranzitdíjat. Lehet, hogy ma
hajnalban újraindul a szállítás.

A szegedi szimfonikusok december
helyett csak márciusban
költözhetnek új helyükre, a Korzóba.
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Már ma fel is ölti a válogatott címeres mezét

Még soha nem volt ilyen meleg január 10-én Szegeden

Rekord: 15,7 fok árnyékban

Puljezevics magyar
állampolgár lett

Szeged belvárosában és a szélvédett helyeken a hőmérők 18
fokot is mutattak tegnap kora
délután. A hivatalos hőmérséklet 15,7 fok volt árnyékban, ezzel megdőlt a város január 10-én
valaha mért melegrekordja.
Egész Európában tavasz van.
Napok óta vártuk, hogy Szegeden megdőljön a melegrekord,
hiszen ezen a héten rendre a
korábban mért csúcsokat közelítette a napi maximum hőmérséklet. Tegnap aztán megdőlt a melegrekord: 15,7 fokot
mértek a meteorológusok, két
fokkal többet, mint az eddigi
csúcstartó évben, 1998. január
10-én. A városközpontban és a
szélvédett helyeken még ennél
is magasabbra kúszott a hőmérő higanyszála, elérte a 18 Celsius-fokot. A Kígyó patikánál
pedig a tűző napon 24 fokot
mutatott.
A szegediek ledobták magukról
a télikabátot, forralt bor helyett
fagylaltért álltak sorban a cukrászdákban.
Január fagylalttal, miniszoknyával és mosolygós tömörkényes lányokkal a szegedi Klauzál téren:
Eszter, Zsófi és Nóri
.
Fotó: Schmidt Andrea

Pokol után
mennyország

Puljezevics Nenad elsőként kedvesével, Tordai Petrával osztotta
meg örömét a városháza folyosóján
Fotó: Schmidt Andrea

Részletek a 3. oldalon

Önkéntesek a kutyamenhelyen

Edina örökbe fogadta Johnnyt

Vegyes érzelmekkel viszonyulnak
a balástyaiak és a kistelekiek a
sztrádához. Míg a vendéglátósok
megsínylik a forgalom kiesését, az
ott lakók többsége szerint ez maga
a mennyország. A polgármesterek
a befektetőket várják. Érdeklődők
már vannak, üzlet még nincs.

Tegnap a városházán Szentgyörgyi
Pál
alpolgármester
előtt állampolgári esküt tett
Puljezevics Nenad, a Pick Szeged kézilabdacsapatának szerb
származású kapuvédője. A játékos már ma fel is ölti magára

Őszre múmiák

érkeznek

a magyar címeres mezt Szombathelyen a szlovénok elleni
barátságos válogatott mérkőzésen. Nenad Puljezevicsből Puljezevics Nenad lett.
Tudósításunk a 21. oldalon

4,2 milliárdos

garanciával

Szexszimbólumokkal
nyit a Móra-múzeum

Riportunk az 5. oldalon

A felújított Móra Ferenc Múzeum május 18-án nyit ki egy két
évszázad nőideáljait bemutató
kiállítással. A szexszimbólumokat felvonultató gyűjteményes
kiállítást szeptember 22-én a
bécsi Kunsthistorisches Museum vendégtárlata követi. Év végéig a teljes első emeletet a világ
öt legnagyobb gyűjteménye közé
tartozó osztrák múzeum kincsei
töltik be Fáraók Egyiptoma címmel. A válogatás csak Szegeden
mutatkozik be: negyven klimatizált tárlóban ókori aranykincseket és múmiákat lehet majd
látni. A tárlat biztosítására a
kormány 4 milliárd 200 millió
forintos garanciát vállal. A kiállítást rendkívüli biztonsági intézkedésekkísérik.

www.delmagyar.hu

Az elhagyott kutyák ápolásából a Tappancs Alapítvány dorozsmai tanyáján elsősorban a nők veszik ki a részüket. Bár a gondozók között férfiak is vannak, az önkéntesek szinte kizárólag nők.
Az ok: érzékeny, áldozatkész és óriási teherbírású a gyengébbik nem, képviselői készek arra, hogy
a befogadott kutyákért felforgassák életüket. Mint például Murányi Edina, aki, miután elveszítette kutyáját, a menhelyről választotta ki magának a mozgékony ebet, Johnnyt, majd önkéntesnek állt a Tappancshoz. írásunk a Bizalmasanban
Fotó: Schmidt Andrea Bővebben a 4 oldalon""
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NISSAN HOVÁNY
Szeged, Berlini krt. 4/9.
06 62 559 520
www.nissanhovany.hu

SHIFT expectations
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Minszk visszavonta a tranzitdíjat

Mától talán újra
jön az orosz olaj
Fehéroroszország eltörölte a területen áthaladó orosz olajra
múlt héten kirótt tranzitdíjat,
de tegnap még nem indultak
újra az orosz szállítások a Barátság (Druzsba) vezetéken Európába, bár ez csütörtökre virradóra megtörténhet. Közben
újrakezdődtek az orosz-fehérorosz tárgyalások.
MOSZKVA (MTI)
A legfrissebb fejlemény: a Khomeltranseft Druzhba fehérorosz
vezetéküzemeltető jelezte, hogy a
szivattyúkat csak írásos utasítás
alapján indíthatja újra. Ezt az utasítást Szjarhej Szidorszkij miniszterelnök fogja adni a fehérorosz
Belneftekhim olajipari vállalat vezetőinek, Oroszországgal és Lengyelországgal való egyeztetés
után. így az újraindítás mára várható.

Állítások és cáfolatok
zűrzavara
A Transneft orosz csőmonopólium egyidejűleg közölte, hogy a
maga részéről még nem indította
újra a szállításokat Fehéroroszország
irányába.
Ezzel
az
ITAR-TASZSZ korábbi jelentését
cáfolta, amely a szállítás már
megkezdett felújításáról szólt. A
Transneft vezérigazgató-helyettese, Szergej Grigorjev külön cáfolta azt is, hogy a Transneft már
értesítette volna Szlovákiát a
szállítás felújításáról.
A különféle állítások és cáfolatok titka a jelek szerint az lehet,
hogy még nem világos, mi a sorsa annak a 80 ezer tonna olajnak, amelyet az orosz kormány
szerint Fehéroroszország „eltulajdonított" a vezetékrendszer leállítása előtt, és amelyet Oroszország követel. Oroszország négy
órán belül felújítja a szállítást,
amint visszakapja az olajat,
mondta Andrej Saronov orosz
gazdasági
miniszterhelyettes
Moszkvában újságíróknak.

Kompromisszum
született?
A szlovák gazdasági minisztériumban szerda este mindenesetre újólag megerősítettek,
hogy jön az olaj, de azt nem
mondták, hogy máris Oroszországból érkezne. - A szállítás
részlegesen újrakezdődött. Fehéroroszország visszaadja a vezetékbe mindazt a mennyiséget,

Nagy Gáspár
temetése

amelyet jogellenesen elvett, és
amint ez az olaj teljesen bekerül
a vezetékrendszerbe, az orosz fél
is a szokásos módon fogja pumpálni az olajat - mondta a szlovák minisztérium szóvivője, Branislav Zvara.
A fehérorosz kormány szerdai
ülésén, tekintettel az Oroszországgal létrejött megállapodásokra, hatálytalannak nyilvánította azt a döntését, amelyet a főcsővezetékeken folyó olajtranzit
díjáról a múlt héten hozott, közölte Szidorszkij az Interfax szerint. Előzőleg egy minszki szóvivő kompromisszumról számolt
be az olajvitában a két államfő
telefonbeszélgetése után, és egy
pénteki megállapodás lehetőségére utalt.

Folytatódnak
a tárgyalások
Ennek megfelelően szerda este
újrakezdődtek az orosz-fehérorosz tárgyalások Moszkvában.
Saronov orosz gazdasági miniszterhelyettes közölte, hogy Germán Gref orosz tárcavezető és
Andrej Kabjakou fehérorosz miniszterelnök-helyettes megbeszéli
mind a Fehéroroszországon áthaladó orosz olajszállításokra újévtől kivetett exportvám eltörlését,
mind pedig az orosz olajból fehéroroszországi finomítókban készült olajtermékek nyugati eladására kivetett exportvám-bevételek
Oroszországgal való megosztását
a vámuniós séma keretében.
FELSZABADÍTOTT K É S Z L E T E K
Korábban a magyar gazdasági tárca is úgy értesült hogy Fehéroroszország visszaadta az általa
lefoglalt olajmennyiséget a Barátság Kőolajvezetékbe Azonban arról nincs hír, hogy az orosz fél újraindította volna az olajszállítást
Magyarország (elé, mondta Ábrahám Gergely, a GKM szóvivője az
MTI-nek szerdán késő délután. A
szóvivő elmondta: a Mol szerdán
15 óra óta a felszabadított stratégiai kőolajkészletet Használja,
amíg újból be nem indul az orosz
kóotajszállitás. koka János gazdasági és közlekedési miniszter kedd
este adta meg a hozzájárulását naponta 15 ezer tonna kőolaj felsza
badításához. Ábrahám Gergely
hangsúlyozta, hogy függetlenül a
konkrét probléma megoldásától a
gazdasági miniszter kiemelt feladatanak tekinti az energiaellátás
biztonságának fokozását.

-
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Újabb fordulat Washington Irak-politikájában

Erősítések és „irakizálás"
George Bush amerikai elnök új
iraki stratégiájának jegyében
újabb 20 ezer amerikai katonát
vezényelnek az arab országba,
ami várhatóan a demokrata párti ellenzék és az Egyesült Államok lakosságának erőteljes
nemtetszését váltja majd ki.

Az elnök szerda este (közép-európai idő szerint csütörtök hajnalban) a washingtoni Fehér Házban
a televíziós kamerák előtt ismerteti újabb iraki terveit, és ez az elképzeléscsomag a nyolcadik lesz
azóta, hogy az Egyesült Államok
brit szövetségesével 2003 tavaszán lerohanta Irakot.
Az újabb tervek - az értesülések szerint - kitérnek az Irak
megszállásával kapcsolatos gazdasági vetületre is, és ugyancsak
megjelölik azokat a feladatokat,
amelyeket az iraki kormányra
osztanak ki. Washingtoni illetékesek szerint az amerikai stratégia értelmében fel kell gyorsítani
azt a folyamatot, hogy a bagdadi
vezetés mind nagyobb felelősséget vállaljon az ország biztonságának szavatolásáért, és az elérendő cél az, hogy novemberre a
bagdadi kormány vegye át az ellenőrzést Irak egész területén.
Az újabb 20 ezres amerikai csapatkontingenst várhatóan szakaszosan vezénylik Irakba, ahol je-

Fidesz-vitasorozat
BUDAPEST (MTI)
A Fidesz és a KDNP Jövőnk címmel vita sorozatot indított, amelynek
első témája az igazságosság - erről Navracsics Tibor frakcióvezető, a
program vezetője beszélt szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján. A frakcióvezető a Moszkva téren tartott tájékoztatón emlékeztetett arra, hogy
még a Fidesz novemberi kongresszusán javasolt vitát négy témában januártól áprilisig, az igazságosság, az életminőség, a közszolgáltatások
és az állam feladata, valamint a versenyképesség kérdésében.
Mint mondta, azért van szükség a vitasorozatra, mert úgy tűnik,
hogy a pártok a rendszerváltás óta egyre inkább elbeszélnek egymás
mellett, az álláspontok közeledésére azonban csak akkor van lehetőség, ha minden politikai erő kialakítja véleményét a fontos ügyekben.

Meghalt Carlo Ponti
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„Kitört a teljes balhé"
N e m lesz Magyarországon érdemi háziorvosi alapellátás,
ha nem tér észre az Egészségügyi Minisztérium és a kormány - mondta a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke
szerdai budapesti sajtótájékoztatóján, ahol jelezte azt is:
az orvosok végső soron akár
szerződést is bonthatnak az
Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral (OEP).
BUDAPEST (MTI)
„Január első napjaiban az alapellátás terén kitört a teljes balhé,
(...) most a háziorvosi kar a szó
szoros értelmében a türelmének
a végére ért, a helyzete tarthatatlan" - fogalmazott Éger István,
aki szerint az orvosok „nehezen
kiszámítható lépésekre" is elszánhatják magukat.
Közölte: az egymást érő rendelkezések olyan adminisztratív

terhek sorát teszik a háziorvosi
kar nyakába, ami miatt az érdemi betegellátás szinte lehetetlenné válik, és megnyúlik a betegek
várakozási ideje.
Mindezt megfejelte, hogy januártól a háziorvosi praxisok finanszírozását jelentős mértékben,
„teljesen váratlanul és minden
bejelentés nélkül" csökkentették
- mondta. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányprogramban az alapellátás megerősítését
és fejlesztését ígérték, ehelyett
azonban most „az alapellátást
megdöglesztik".
Közölte, hogy a háziorvosoknak nincs más eszköz a kezében,
mint az OEP-pel kötött szerződés 60 napos felmondása. Közölte azt is: szerdán levelet írtak
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek; ebben újra és határozottan felajánlották a szakma
együttműködését a helyzet megoldására.

PÉCS (MTI)

Eladási

191,18

A háziorvosok szerint ellehetetlenül az ellátás

Dühöngött a szarvas

VALUTAVÁLTÓ
260,97

MARADJON AMERIKA
Térik al-Hasimi szerint nincs minden elveszve Irakban, a patriotizmus felélesztésével egységes ország teremthető - az arab állam
alelnöke a The Washington Post
szerdai számában azt kérte, hogy
az amerikai csapatok ne hagyják
el idő előtt Irakot. Hasimi szerint
téves az a sok amerikaiban kialakult kép, hogy Irakot már nem lehet megmenteni, és hamis az a
nézet amelyet már a Bush-kormány néhány tagja is hangoztat,
hogy elkerülhetetlen a polgárháború. Az iraki alelnök szerint „ha
ezt a harcot elveszítjük, az egész
térség stabilitása meginoghat".
Ennél is fontosabb azonban, hogy
a káosz ellenére még megvannak
az iraki patriotizmus gyökerei, az
irakiak nemcsak felekezetükhöz,
etnikumukhoz, hanem országukhoz is kötődnek.

350 milliárd dollárt költött az iraki hadműveletekre, illetve az arab
ország megszállására.
Az amerikai közvélemény, a
demokrata pártiakhoz hasonlóan - mint arról a legfrissebb közvélemény-kutatási adatok is tanúskodnak - hevesen ellenzi
Kirkukban egy pokolgép robbanása után
Fotó: MTI/EI'A/Halilal-Ainei újabb csapatok Irakba küldését.
A USA-Today-Gallup kedden
lenleg 132 ezer amerikai katonai
náját vesztette el a háború kezde- nyilvánosságra hozott felmérése
állomásozik. Az Egyesült Álla- te óta, s 22 ezer amerikai katona szerint a megkérdezettek 61 számok eddig több mint 3 ezer katosebesült meg. Washington eddig zaléka ellenzi a csapatnövelést,
és közülük 47 százalék úgy tartja, hogy az újabb katonák Irakba
vezénylése
nem fog javítani a
AMERIKAI-IRAKI HADMŰVELET BAGDADBAN
helyzeten.
Véget ért szerdára virradóra a Bagdad központjában lévő Haifa kerületben a szunnita lázadók ellen indított ameriBush televíziós beszéde után a
kai-iraki katonai akció. Az amerikai hadsereg közleménye szerint közel ezer amerikai és iraki katona vett részt a hadGeorgia államban lévő Fort
műveletben, amelynek során 21 személyt tartóztattak le. Veszteség egyik hadsereg soraiban sem volt. Az iraki belügy
Benning katonai támaszponton
minisztérium még kedden este arról számolt be, hogy 50 lázadót megöltek. Az iraki hadsereg páncélos egységei szerveszi védelmébe terveit, a kongda reggelre feloldották a kerület főbb útjainak blokádját, és ismét helyreállt a normális gépkocsiforgalom. A kormányresszusban pedig ez a feladat
hivatalokat és több, köztük az amerikai nagykövetséget védő „Zöld Zónától" alig két kilométerre fekvő Haifa a szunnita
Condoleezza Bice külügyminiszfelkelés egyik központja.
terre és Róbert Gates védelmi
miniszterre vár.

Nagy Gáspár Kossuth-díjas költőt
jövő kedden búcsúztatják a Farkasréti temetőben, majd a Vas
megyei Nagytilajon kísérik utolsó
útjára - közölte a Magyar Katolikus Rádió szerdán. A Kossuth- és
József Attila-díjas alkotót január
3-án, 57 éves korában, hosszú
szenvedés után érte a halál.

248.24
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WASHINGTON (MTI/AfP)

BUDAPEST (MTI)

Vételi

CSÜTÖRTÖK, 2007. JANUÁR 11.

Szerdára virradó éjszaka elhunyt Carlo Ponti - közölte a világhírű filmproducer családja. Pontit 94
éves korában, egy genfi klinikán érte a halál. A gyógyintézetbe néhány napja tüdőpanaszokkal szállították be. Ponti az ugyancsak világhírű olasz filmsztár, Sophia Loren férje volt. Házasságukból két
fiú, Carlo és Eduardo született. Pontit szűk családi körben temetik el. Képünk 1957-ben készült a
házaspárról
Ford.- MTI/AP

Vadásznak kellett kilőnie egy szarvast szerda reggel a Pécs melletti
Pogányban, mert a dühöngő vad komoly károkat okozott a településen - közölte a baranyai rendőrség sajtóreferense. A szakértő szerint
akár az enyhe időjárásnak is köze lehet a dühöngéshez.
A szarvas öt óra körül beszabadult a település egyik családi házának
kertjébe, ahol megrongálta a kerítést, a hintát, majd kifutott az utcára
és megtaposott három nagy értékű autót - mondta Horváth Nóra.
Hozzátette: a helyszínre érkező rendőrök félve attól, hogy nem tudják ártalmatlanná tenni, csak felbőszíteni az állatot, n e m próbálták
meg pisztollyal kilőni. Az illetékes vadászt hívták segítségül, aki valamivel hat óra előtt kilőtte, majd elszállíttatta a szarvast.
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Tavasz Szegeden: 15,7 fok árnyékban

Távolodik
a szép kor

Megdőlt a melegrekord
Két fokkal megdőlt a tegnapi
melegrckord Szegeden. A hivatalos hőmérséklet 15,7 fok volt,
szélárnyékban viszont 18 fokot
is mutattak a hőmérők. A legmelegebb januári nap eddig
2002. január 29. volt, akkor
17,5 fokot mértek.
Rekordot döntött a meleg tegnap Szegeden. Kora délután a
bajai úti meteorológiai állomáson 15,7 fokot mértek. Ez pontosan két fokkal több az eddigi
csúcsnál, amit 1998. január
10-én jegyeztek fel. A csúcsbeállítás egyébként már háromnegyed 12-kor megtörtént, de
ezután a zavartalan napsütés
hatására egyre melegedett a levegő. A városközpontban, ahol
a meleg megszorult, illetve a
szélvédett helyeken a hőmérők
18 fokot is mutattak. A januári melegrekord azonban nem
dőlt meg, hiszen Szegeden
2002. január 29-én'17,5 fok
volt.
Azt persze még nem tudni,
hogy ez a hónap végig ilyen meleg lesz-e, de a meteorológiai
előrejelzés szerint péntekig biztosan az évszakhoz képest magas hőmérséklet várható. Azután négy-öt fokos lehűlés következik, de még mindig 10 fok
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Forrás: D M - g y ű j t é s
körüli lesz a legmagasabb napi
hőmérséklet. Jövő kedd hajnalra mutatnak az előrejelzések
enyhe fagyot, de nappalra ismét felmelegszik a levegő legalább 8 fokig.
Az elmúlt nyolc évben január
10-én mindig fagyott, kivétel a
tegnapi nap. Reggel negyed
nyolckor volt a „leghidegebb",
négy fokot jeleztek a hőmérők.

Azt még nem lehet kikiáltani,
hogy az idei a legenyhébb január
az elmúlt száz évben, hiszen
még húsz nap hátra van. Az viszont biztos, 1936-ban és
1948-ban januárban végig olyan
tavaszias volt az idő, mint amilyet az elmúlt napokban tapasztaltunk.
Január 10-én zord volt az idő
négy évvel ezelőtt, amikor mí-

nusz négy fokot mértek. Ez szinte kellemes az 190l-es január
10-i fagyhoz képest - nappal mínusz 20 fok volt.
Ma ismét elképzelhető a csúcsjavítás, ehhez az 1903-as 14,3-es
rekordot kellene túlszárnyalni a
hőmérsékletnek. Egy biztos, mínusz 23 fok nem lesz, mint
1967. január 11-én.
CS.G.L.

Napfürdő, fagylalt és miniszoknya
Átmeneti kabátokra cserélték le az emberek
téli ruhadarabjaikat, többen fagylaltért álltak sorban a cukrászdákban, fiatalokkal népesült be a Stefánia és az újszegedi liget.
- Na csá! De fel vagy öltözve, talán fázol? köszöntötte nyakig beöltözött barátnőjét egy
pulcsis, napszemüveges lány tegnap délután
a Kárász utca elején. - Nem gondoltam volna, hogy ilyen meleg lesz - hangzott a felelet,
majd a barátnők a Dugonics tér felé vették az
irányt.
A belvárosban - az előző napokhoz hasonlóan - 14-15 fokot, egyes helyeken ennél is
többet mutattak a hőmérők. A Kígyó patikánál, igaz, tűző napon, pontosan 24 fokon állt
meg a hőmérő higanyszála. A több napja tartó tavaszias időjárás miatt a télikabátok nagy
része - a sétálóutca járókelőit szemügyre véve - a szekrényekbe került vissza. Forralt bor
helyett fagylaltért álltak sorban az emberek az egyik fagyizóban megtudtuk, annyi gömb
fogyott a napokban, mint amennyit már-
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cius-áprilís tájékán szoktak eladni -, a fiatal
nők közül sokan szoknyában korzóztak a
flaszteren. A legbátrabbak a minitől sem riadtak vissza.
- Hogy a kellemes tavaszi idő miatt jó-e a
hangulatunk? Természetesen ez is közrejátszik, no meg az, hogy a vizsgáink szinte kivétel nélkül ötösre sikerültek - mondta mosolyogva Balla Ágnes és Kotroczó Melitta. A lányok tegnap is vizsgáztak, utána döntöttek
úgy, hogy a sétálóutcán egy kis napfürdózéssel vezetik le a számonkérés izgalmait. A Stefánia padjai és a Tisza-part lépcsői is diákokkal népesültek be. Senki nem sietett haza, a
fiatalok boldogan beszélgettek egymással a
téli napsütésben. - Úgy emlékszem, tavaly
ilyentájt mindenki rohant hazafelé a hideg
miatt, de ilyen jó időben minek sietni? A baj
csak az, hogy ilyenkor nehezebben telnek a
tanórák. Ebben a melegben legszívesebben az
egész napot a szabadban töltenénk - árulta el
Varga Eszter, aki gimnazista barátnőivel a
Stefánia egyik padján üldögélt.

VILÁGMÁRKÁK EGY HELYEN
ADIDAS PUMA NIKE R E E B O K

CML

márkás termékeink £ U " v U
kedvezménnyel kaphatók.
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Továbbá egyes kabátok, dzsekik, csizmák,
alkalmi ruhák, gyerekruházati termékeink
kedvezménnyel
kaphatók.

20-7

További termékek akár
kedvezménnyel k a p h a t ó i t

Az újszegedi ligetben futókkal, a Játékok
kertjében rövid ujjúban hintázó fiatalokkal és az akadálypályákat tesztelő biciklisekkel találkoztunk. - Dehogy ülök buszra
ilyen szép időben, amikor tekerhetek is
helyette! Komolyan mondom, még egy kicsit le is izzadtam. Azért remélem, nem
fázok meg - beszélt Újfalusi Róbert kerékpárja nyergéből. A tavaszias időjárás miatt
szürkeségnek, év eleji depressziónak nyomát sem találtuk a városban: a legtöbb
ember arcára mosolyt csalt a kellemes januári napsütés.
K.G.G.

Az őstermelőknek is
járulékot kell fizetniük
Az egészségbiztosítási szabályozás megváltozott. Január l-jétől
az őstermelőknek is járulékot
kell fizetniük, de nem az egészségbiztosítónak, hanem az adóhatóságnak.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Január 1. óta az új szabályozás
szerint biztosított a mezőgazdasági őstermelő, kivéve a közös őstermelői igazolvány alapján őstermelő kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, az egyéb
jogcímen biztosítottat, a saját jogú

nyugdíjast, valamint az özvegyi
nyugdíjban részesülő személyt,
aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
Ezért az őstermelőnek járulékfizetési kötelezettsége keletkezik,
amelyet az illetékes adóhatóság
felé kell teljesíteni. A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége az őstermelői igazolványban feltüntetett időponttól az igazolvány visszaadása napjáig, gazdálkodó család tagja esetében a
családi gazdaság nyilvántartásba
vétele napjától a nyilvántartásból
való törlés napjáig áll fenn.

A Mol nem tárol kőolajat Algyőn
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HUNYOR, JAPAN BIRS. MAJYIRAG
Az enyhe idő természetesen a füvészkert virágaira is hatással van. A rendszerint márciusban
bimbózó japán birs, májvirág, hunyor, valamint
az összes kora tavaszi sziklakerti növény - ha az
időjárás ilyen tavaszias marad - már két hét
múlva virágozhat

Egyszerre sosem zárnak el olaj- és gázcsapot

V AV NS AU K
'

Óriási választékban,

Jj

Tudathasadásos állapot aktív dolgozóként a szépkorúságra gpndolni. Mert örvendetes, hogy Magyarországon növekszik az átlagéletkor és nő a szépkorúak tábora. Az viszont sajnálatos, hogy
egyre olvad a nyugdíjjárulékot fizető aktív keresőké. Ez is oka annak, hogy a korábbi 55-ről 62-re növelték a nyugdíjkorhatárt. Ezt
tudomásul lehet venni, de a rendszer folytonos korrigálása miatt
félő: más öregedő társadalmakhoz hasonlatosan nálunk is 65,
vagy akár 67 évre tolhatják a szép kor kezdetét.
Humánus megoldásnak tartottam, mikor a nyugdíj előtt állót
nem lapátra tették, hanem előrehozott nyugdíjba küldték. Azt
meg a korábbi években elszenvedett hátrányokért járó kárpótlásnak minősítettem, hogy e lehetőséggel a nyugdíjhoz közelítők közül azok is éltek, akiket nem fenyegetett az elbocsátás réme, sőt:
nyugdíjasként beosztásukban maradva megkaphatták korábbi
munkabérüket. E kiskapun azonban olyan sokan özönöltek a
nyugdíjasok táborába, hogy járulékfizetői énem jogosnak érzi a
szigorúbb ellenőrzést. A szép öregkor megélésében reménykedőként viszont sajnálom, hogy e kapu 2014 után bezárul azok előtt,
akik kis lépésekkel távoznának a munka világából.
Korosodó barátnémmal is együtt örülök, mikor meséli: „sikerült lerokkantosíttatnom magam". Nem mondom, de tudom: a
nyugdíjazásukat kezdeményezők háromnegyede
rokkantaknak
járó ellátást igényel, csak negyedük kéri a 62 éven túliak öregségi
nyugdíját. Azt is megértem, hogy lelkesedik: szomszédasszonyunkhoz hasonlóan hamarosan ő is „rehahihtálja magát",
vagyis munkát vállal, s talán többet is keres, mint eddig, miközben a nyugdíjat is fölveszi, fó, hogy ő „jól jár", de sajnálatos, hogy
ügyeskedésre kényszerülve 6 is kivonja magát azok közül, akik
nyugdíjjárulékot fizetve fenntartják a rendszert.
Az ellentmondások sora még hosszan folytatható. Elég csak az
azonos munkakörből más-más évben visszavonulók ellátási összege közti szakadékra utalni. Vagy arra, hogy az átlagnyugdíjból menynyire átlag alatti életet élhet a szépkorú. A nyugdíjrendszer toldozása-foldozása nem tűnteti el az ellentmondásokat, csak új igazságtalanságokat szül. Köztük a legszomorúbb a kitűzött cél: 2014-re elérni, hogy minél többen minél hosszabb ideig dolgozzanak, s 62. születésnapjuk előtt ne is álmodjanak a szépkor örömeiről.

Algyőn se stratégiai, se más célokra nem
tárolnak kőolajat, az olajmezőn kitermelt
fekete aranyat pedig Százhalombattára
szállítják. A makói medencében felfedezett
jelentős gázkészlet ellenére is szükség van a
tervezett stratégiai gáztárolóra - tudta meg
lapunk Mol közeli forrásokból.
Hétfő óta egy csepp kőolaj sem érkezik Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken a belorusz-orosz olajárvita miatt. Egy évvel ezelőtt kísértetiesen hasonló körülmények között Ukrajna nem engedte át területén az
orosz földgázt. Pánik azonban idén sem tört
ki az országban, sőt tegnap óta pár forinttal
kevesebbet kell fizetni a benzin és a gázolaj literjéért a kutakon.
Az emberek azonban tájékozatlanok: még
a televíziókban is bakiznak a riporterek, hol
az olaj-, hol a gázcsapok elzárásáról beszélnek. Szegeden sokan úgy vélik, Algyőn, a város közvetlen közelében is vannak stratégiai
kőolajtárolók, amelyek megnyitását elrendelte a gazdasági miniszter, Kóka fános. Az
információknak azonban nincs valóságalapja. Az algyői olajmezőn se stratégiai, se más
célokra nem tárolnak kőolajat, és ide a Barátság kőolajvezetékből sem érkezik szénhidrogén - tudta meg lapunk Molhoz közelálló forrásból. A szomszédban kitermelt kőolaj a
technológiai előkészítés után azonnal a százhalombattai finomítóba kerül.
A földgáz és a kőolaj külön vezetéken érkezik Magyarországra Oroszországból, ugyanazon a csőrendszeren - távvezetéken - hoszszabb távolságra a fizika törvényei miatt nem

lehet szállítani a légnemű és a folyékony
szénhidrogéneket. Csak rövid távon, két mező között, úgynevezett technológiai vezetéken szállítható együtt a földgáz és a kőolaj.
Az olajcsapok elzárásával párhuzamosan
egyre több hír lát napvilágot a makói medencében talált gázkészlet nagyságáról, a kitermelés költségeiről. Szabó György, a kanadai tulajdonú TXM Olaj- és Gázkutató
Kft. tegnap kijelentette, ha bebizonyosodik,
hogy a makói gáz gazdaságosan kitermelhető, nincs szükség a tervezett Szeged melletti
stratégiai gáztározóra. Lapunk azonban úgy
tudja, a makói, jelentősnek becsült gázkincs
nem válthatja ki a hatalmas gáztározót. Egy
stratégiai „raktártól" ugyanis azt várják el,

SZOREG-I.
Szeged mellett 2010-re készül el az ország
első stratégiai föld alatti gáztározója, amelyben 1,2 milliárd köbméter földgázt raktároznak majd el. A Szőreg-I. nevet viselő, kimeriilőben lévő gázmezőn - amely csak névrokona a városrésznek - 1600-1800 méter
mélyen építik ki a tározót 100-150 milliárd
forintos költséggel.
hogy vészhelyzetben napi húszmillió köbméter gázt adjon az országnak, egy gázmező
azonban erre nem képes. A magáncégnek
legalább harminc kutat kellene Makó mellett megépítenie, hogy a napi húszmillió
köbmétert kitermeljék, miközben lehet,
hogy sosem lenne rájuk szükség. Az állami

Csőrengeteg Algyőn

Fotó: Segesvári Csaba

beruházásban épülő stratégiai tározó költségei ugyanakkor húsz év alatt megtérülnének, mivel ahhoz még a fogyasztók is hozzájárulnának: minden elhasznált köbméter
árából egy forintot erre a létesítményre adnak oda.
F.K.
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körkép
ALGYÓ. Ma este 6 órától a
könyvtárban a soproni
borvidékről hallgatnak előadást
az Algyői Borbarátok.

•

A felújítás után májusban két
évszázad nőideáljai láthatók a
szegcdi Móra-múzeumban festményeken és szobrokon. Ősszel
a múzeum történetének legnagyobb vállalkozása mutatkozik
be: egy ókori régészeti kiállítás
Fáraók Egyiptoma címmel.

FORRÁSKÚT. Ma este 6 órától
tűzzománc szakkörre várják az
érdeklődőket a művelődési
házba. Holnap délután 5 órától
újévi koncertet rendez a
művelődési házban az általános
és alapfokú művészeti iskola. A
hangversenyen fellépnek a zenei
tanszakok tanulói és tanáraik.

A látogatóbarát átalakítást követően május 18-án két évszázad
nőideáljaival várja látogatóit a
szegedi Móra Ferenc Múzeum. A
Tisza-parti közművelődési palota magyar múzeumokból válogatott Rejtett szépségek címmel.
- Olyan világklasszisok keze
nyomán született nőalakokat mutatunk be, mint például Rodin,
Gaugain, Toulouse-Lautrec és Renoir. A grafikák, festmények ésszobrok örök asszonyainál szebb
vendégei nem is lehetnének a Móra-múzeum újjászületett kiállítótermeinek - tájékozatott Horváth
Ferenc, a közgyűjtemény megbízott igazgatója. A szépségideálokat bemutató gyűjteményes kiállítás egy hazai vándorrendezvény
része, ebben a formában azonban
egyedül csak Szegeden lesz látható. A Chagall, Dali, Munkácsy,
Mednyánszky és Stróbl alkotásait
bemutató tárlatok méltó folytatásának ígérkezik.
Ősszel adják át a látogatóbarát
múzeum teljes felszerelését. Ez alkalomból egy rendkívüli, Magyarországon még soha nem látott kiállítást terveznek. Szeptember
22-én nyílik és év végéig tölti be az
intézmény teljes első emeletét a
világ öt legnagyobb gyűjteménye
közé tartozó bécsi Kunsthistorisches Museum vendégtárlata.
A Fáraók Egyiptoma című válo-

PUSZTAMÉRGES. Ma délelőtt
10 órától egészségügyi előadással
egybekötött termékbemutató
lesz a művelődési ház
klubtermében. Az érdeklődők
egy olyan, orvosok által is
használt és elismert gyógyászati
segédeszközt ismerhetnek meg,
amely segítséget nyújt
betegségek megelőzésében és
gyógyításában.
RÖSZKE. Röszkén január l-jétől
megváltozott a szilárd hulladék
elszállítására vonatkozó
szabályozás és a szolgáltatás
díja. A környezetgazdálkodási
kht. minden
ingatlantulajdonossal és bérlővel
szerződést köt, a fizetés ennek
alapján történik kéthavonta. Ma
és holnap reggel 8 órától délután
4 óráig a művelődési ház
kistermében lehetőség van
helyben megkötni a szerződést a
szolgáltatóval. Az önkormányzat
jelen lévő munkatársa pedig
tájékoztatja az érintetteket az
igénybe vehető kedvezményekről
és segít a kérelmek kitöltésében.
Személyi okmányait mindenki
vigye magával.
SZEGED. Nick Barlay magyar
származású angol író olvassa föl
novelláit ma délután fél 5-től a
Somogyi-könyvtár alagsori
klubjában. A szerzőt a British
Council, Nagy-Britannia
kulturális és oktatási intézete
hívta meg magyarországi
körútra. Nick Barlay szülei
menekültként érkeztek a
szigetországba; apja szintén író,
tizennégy könyve jelent meg
Angliában. A fiatal alkotó három
regény, díjnyertes rádiójátékok
és novellák szerzője, 2003-ban
beválasztották a hazájában
mértékadónak számító Granta
irodalmi magazin húsz legjobb
fiatal regényírója közé.
ZSOMBÓ. A község
önkormányzata is nyertes
résztvevője volt a
Gyermekétkeztetési Alapítvány
által kiírt „A
Gyermekétkeztetési Alapítvány
XII. karácsonyi
éleim iszercsomag- kü Idő
akciója" pályázatnak. Az akció
célja a rászoruló gyerekek
karácsonyi étkeztetésének
segítése volt. A csomagküldési
akció finanszírozását a
Gyermekétkeztetési Alapítvány
számára felajánlott személyi
jövedelemadók 1%-ából
valósították meg. A település
húsz csomagot nyert a
pályázaton. A csomagokat a
község polgármestere,
Gyuris Zsolt adta át a
rászorulóknak.

I S
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Szexszimbólumokkal
nyit a Móra múzeum

BALÁSTYA. Ma délelőtt 10 és 13
óra között a művelődési ház
klubtermében a rászorulók
ingyenesen válogathatnak jó
minőségű ruhaneműkből. A
Vöröskereszt ugyanebben az
időpontban várja az
adományokat is.

MÓRAHALOM. Az Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdő felhívja
a tisztelt véradó vendégei
figyelmét, hogy a 2006-ban
átadott fúrdőbclépők
érvényességét 2007. február
28-áig meghosszabbította. A
mórahalmi önkormányzat a
tavalyi évben meghirdetett
akciót 2007-ben is folytatja, így a
szegedi régióhoz tartozó
véradóállomásokon vért adók
idén is belépőjegyeket kapnak
ajándékba.

A K T U A L

Változik a műsorstruktúra a Rádió Pluszban

Elhárították
a műszaki hibát
A szegcdi Rádió Plusz frekvenciáján többen tapasztalták: más
rádió „jön be". A tulajdonos azt
mondta, a probléma átmeneti
volt, a hibát elhárították. Ezzel
egy időben technikai fejlesztést
is végeztek.
A néhány hónapja új tulajdonossal működő szegedi Rádió Plusz
frekvenciáján az elmúlt időszakban időnként más rádió adását
fogták a hallgatók. A rádió tulajdonosa, Dóra Zoltán azt mondta: a műszaki hibát már elhárították.
- Valóban volt némi zavar az
éterben, a szentesi Juventus rádió adóátállásakor zavarták az
adásunkat - mondta Dóra Zoltán. - A műszaki problémát elhárítottuk. Ugyanakkor jelentős
műszaki fejlesztést is végrehajtottunk, amelynek köszönhetően javul rádiónk adásminősége.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Rodin Csók című alkotása
gatás csak Szegeden mutatkozik
be. Negyven klimatizált tárlóban
többek között mesés ókori aranykincseket és szenzációs múmialeleteket lehet majd látni. A rendkívüli biztonsági intézkedések közepette érkező kiállítás nem csak

Ford: Illusztráció

több mint tízmillió forintos rendezési költségével emelkedik ki a
múzeum eddigi történetéből, hanem azzal is, hogy a tárlat biztosítására a kormány 4 milliárd 200
millió forintos garanciát vállal.
DOMBAI TÜNDE

A miniszterelnök és a kormány távozását követelte mintegy
negyven tüntető tegnap este a városháza előtt. Az Árpád-sávos
és nemzetiszínű zászlókat lengető demonstrálók „Gyurcsány-mentes, boldog új évet!" köszöntéssel üdvözölték egymást. A tüntetők kormányváltást követelő jelszavakat skandálva, dudákat fújva a múzeum elé vonultak, ahol demokráciát és
valódi rendszerváltást sürgető szónoklatok hangzottak el. A tüntetést egy magánszemély jelentette be a rendőrségen. Tavaly
szeptember közepétől több mint két hónapon át csaknem minden hétköznap utcára vonultak a kormány távozását követelő
tüntetők Szegeden.

HÍREK

Konczék siratják eltűnt lányukat

MUNKATÁRSUNKTÓL
Koncz Józsefné tegnap többször
elsírta magát a beszélgetésünk
alatt. Judit lánya eltűnése óta teljesen felfordult a család élete, egy
perc nyugalmat sem találnak. Az
idős szülők igazából csak akkor
könnyebbülnének meg, ha végre
magukhoz ölelhetnék lányukat.
A 26 éves Judit két és fél esztendős kislányát, Diánát az apjánál
helyezte el a bíróság. A nagymama és a nagypapa kéthetente láthatja unokáját.
Karácsonykor azonban váratlan meglepetésben volt részük,
az apa, Dezső Lajos szenteste
délutánján önszántából vitte el a
kislányt Konczékhoz. Másnap is
visszavitte, mondván, Diána az
unokatestvéreivel szeretne játszani. Koncz Józsefné szerint a
kislány zárkózottabb lett, s nem
mondja már olyan gyakran, hogy
mami. Amikor náluk van, első
útja az édesanyja fényképéhez
vezet, azt puszilgatja. A karácsonyfa mellett őrzött családi
emlékképen egy mosolygós fiatal
A RENDŐRSÉGNEK NINCS UJABB
INFORMÁCIÓJA
| A Szentesi Rendőrkapitányság
nyomozói továbbra sem rendelkeznek újabb információval Koncz
Judit eltűnésével kapcsolatban.
Tyityán László őrnagy lapunknak
elmondta, hogy minden újabb értékelhető adat birtokában folytatják a nő keresését, akit egyelőre
eltűntként, és nem bűncselekmény
áldozataként tartanak nyilván.

NYEMCSOKÉVA

Megint tüntettek
a városháza előtt

Furcsa telefonokat kapnak szentesi nő szülei

Semmi biztató hírt nem kaptak
a szülők a tavaly júliusban titokzatos körülmények között
eltűnt Koncz luditról. A 26 éves
szentesi nő volt élettársa szerint Judit Olaszországban van.
Egy jós szerint viszont Judit már
halott. A szülők reménykednek,
hogy a lányuk él és hamarosan
előkerül.

Áttértünk a digitális adatátvitelre, új adáspultot raktunk be, bővítettük technikai eszközeinket.
A műsorstruktúra is változott,
erről egy nem reprezentatív felmérést követően döntött a tulajdonos - szeretnének a hallgatói
igényeknek megfelelni. Dóra
Zoltán hangsúlyozta: átalakult a
hírszolgáltatás, hiszen a szegedi
hírszerkesztők már két hírügynökséggel működnek együtt.
- A Rádió plusz húszfős csapattal dolgozik, 24 órás műsort sugárzunk - mondta Dóra. - Naponta négy órán át, délelőtt 10 és délután 2 között a Juventus rádióval
való szerződéses kötelezettségüknek megfelelően a Juventus műsorát hallják frekvenciánkon a
hallgatók. Egy sikeres tárgyalás
következménye, hogy ebben az
időszakban is jelentkezünk helyi
hírekkel, reklámokkal.

nő látszik: Juditról ma sem lehet
tudni semmi biztosat.
Koncz Józsefné elmesélte: a lánya volt élettársa, Dezső Lajos
azt mondta neki, hogy Judit
Olaszországban van. - Mondta a
város nevét is, de azt nem tudtam megjegyezni. Azt is mondta,
hogy ő ugyan nem megy Judit
után sehova, mert őt csak a kislány érdekli - mondta az idős nő.
Konczné hírei szerint Diána ke-

veset beszél az apjánál, de a
nagyszülőknél is kell neki fél óra,
mire feloldódik. Konczék aggódnak az unokájukért és siratják a
lányukat.
Koncz Józsefné elmondta: amióta eltűnt Judit, van olyan hét, hogy
öt-hat alkalommal is megszólal a
vezetések telefon, de hiába szól bele, senki sem válaszol - a hallgatag
ismeretlen néhány másodperc
után leteszi a kagylót. A szülők ter-

vezik, hogy elmennek a rendőrségre, és bejelentik az esetet.
Elmesélték: járt náluk egy jósnő, de hasznavehetetlen dolgokat mondott. Egy másik telefonon hívta őket, azt állította,
hogy a lányukat egy Németországból behozott vegyszerrel
megölték, s a holttestét megsemmisítették.
A szülők reménykednek, hogy
a lányuk él és előkerül.

TUDNIVALÓK
A FELVÉTELI LAPRÓL
A felsőoktatási intézményekbe
jelentkezők számára lapunk
szerdai számában
összefoglaltuk a legfontosabb
tudnivalókat. De egyik
olvasónk telefonhívásából
kiderült: félreérthető, amit a
felvételi lap nyújtotta
jelentkezési lehetőségről
írtunk. Ezért pontosítjuk: az
alapösszeg (9 ezer forint]
három szakra (államilag
támogatott és/vagy
költségtérítéses képzésre]
történő jelentkezést tesz
lehetővé. Ha tehát valaki 3
szakra, intézménybe államilag
támogatott és költségtérítéses
képzésre is jelentkezik, ezt az_
alapösszegért megteheti (ez
ebben az esetben 6 jelentkezés
is lehet). Minden további
jelentkezés kétezer forint lesz.
A lapon, ha valaki több helyre
jelentkezik, meg kell
határoznia a jelentkezéseinek
az elbírálási sorrendjét. Ennek
megállapításához nem árt
tudni: egy év múlva
(tanulmányaik 3. félévétől)
már az államilag finanszírozott
hallgatóknak is fizetniük kell a
képzési hozzájárulást (FER) kivéve a legjobb 15 százaléknyi
hallgatót.
DOKTORAVATÁS
A SZEGEDI
TUDOMÁNYEGYETEMEN
Hallgatókat avatnak doktorrá
a Szegedi
Hidományegyetemen. A József
Attila Tanulmányi és
Információs Központban
pénteken délelőtt 10 órakor
Dékány Imre rektorhelyettes
fogadja doktorrá a
PhD-fokozatot szerzett
hallgatókat. Az állam- és
jogtudományi karról 2, az
általános orvostudományi
karról 22, a
bölcsészettudományi karról
13, a gyógyszerésztudományi
karról 5, a
természettudományi karról 3 2 ,
fő veszi át az oklevelet.
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Elhunyt Csorba Mihály
vásárhelyi alpolgármester

Meghalt Csorba Mihály, Hódmezővásárhely alpolgármestere, a Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár egykori parancsnoka tegnap hajnalban jutott el előbb a szomorú hír,
majd az önkormányzat és a
Magyar Honvédség közlemé-

nye szerkesztőségünkbe. Közéleti szerepvállalása 2000-ben
kezdődött, abban az évben lett
első ízben önkormányzati
képviselő az időközi választásokon. Majd 2002-ben és
2006-ban ugyanabban a választókerületben szerzett egyéni mandátumot, a Fidesz vezette tömörülés színeiben.
Csorba Mihály tábornokot, a
Pro
Urbe-cím
birokosát
2002-ben és 2006-ban egyaránt alpolgármesterré választotta a közgyűlés.
A súlyos betegség következtében elhunyt alpolgármester,
Vásárhely köztiszteletben álló
személyiségének búcsúztatását január 19-én, pénteken
tartják. A vásárhelyiek 12 és
14 óra között róhatják le kegyeletüket a városháza aulájában felállított ravatalnál. A
Kincses temetőben fél ötkor
helyezik örök nyugalomra.
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A sztráda melletti települések a befektetőket várják

Pokol után mennyország

Nincs is elég pénz az intézmény átalakítására

Csúszik az ifjúsági
ház felújítása
Nem kezdődött el a Szegedi Ifjúsági Ház felújítása, mert csak
most derült ki: ötvenmillió forint hiányzik hpzzá. A bizonytalan pénzügyi háttér miatt
még a közbeszerzési pályázatot
sem írták ki a kivitelezésre, így
leghamarabb áprilisban kezdődhet a munka. Ha nem sikerül
megállapodni a szerződésmódosításról, akár a háromszázmilliós állami támogatás is ugrik.
Nem zárt be a Szegedi Ifjúsági
Ház év elején, ugyanis a felújítási
munkák leghamarabb csak április elején kezdődhetnek el.
A korábbi tervek szerint januártól kiürítették volna az IH-t,
februártól pedig - a berendezések
elszállítása után - elkezdődhettek volna a szocreál épület tényleges átalakítási munkái. Az építészeti tervekben szerepel, hogy
új szintet húznak a meglévőkre,
kicserélik a teljes elektromos és
hütő-fütő rendszert, a nyílászárókat, a szellőztetést, a nagyterem belmagasságát megnövelik,
akusztikáját javítják, a földszinti
helyiségek szerkezetét pedig átformálják és liftet is beszerelnek.
A kulturális intézmény mindehhez még 2005-ben nyert 310
milliós címzett támogatást az államtól, amit a város 55 millió forinttal toldott meg. Mára azonban
kiderült: az akkori tervezett öszszeg nem elég a munkákra, nagyjából ötvenmillió hiányzik a kivitelezési büdzséből. Az állami pályázathoz nem kellett részletes
költség-előkalkulációt
beadni,
ilyen csak tavaly év végén készült,
és az árak is emelkedtek 2005 óta
- magyarázta Boros Gyula, az IH
igazgatója, miért csak a munkák

A felújításra még várni kell

i l

MENETREND
Április előtt tehát nemigen kezdődhet el a felújítás, legalább kilenc-tíz
hónapot vesz igénybe. Ezért - a legújabb tetvek szerint - március közepéig továbbra is nyitva lesz, programokat is szerveznek IH-ba. Az
idei őszi szezon viszont biztosan kiesik, nyitni leghamarabb 2008 elején tudnak majd.

tervezett kezdésekor jöttek rá,
hogy kevés a pénzük hozzá.
Mivel nem elég a meglévő forrás, még a közbeszerzési pályázatot sem írták ki a kivitelezésre noha a vezető korábbi nyilatkozata szerint tavaly év végére már
győztest is kellett volna hirdetniük. Boros Gyula most azt ígérte
január közepe körül kiírják a pályázatot az átalakítási munkákra, amit egy-másfél hónapon belül bírálnak el. Addig azonban
meg kell találni a szükséges forrásokat - jelenleg ezen dolgoznak a fenntartó önkormányzattal közösen.
Az igazgató szerint három lehetséges megoldás kínálkozik:
külső céget vonnak be a hiányzó
felújítási többletköltség fedezésére, a 2007-es városi költségvetés terhére jutnak pluszpénzhez,
hitelt vesz föl az intézmény. Mivel az állami címzett támogatáshoz való hozzáférés követelménye az volt, hogy a munkákat
februárig meg kell kezdeni, úgy
tűnik, a 310 milliós összeg is veszélybe került. Boros Gyula azt
mondta, azóta már kértek határidő-hosszabbítást a kormányzattól, egyelőre úgy néz ki, megkaphatják.

Az autópálya átadása óta több vendéglátóhely - köztük az Éden presszó is - bezárt az E75-ös út mentén
Még éldegélnek a régi ötös út mellett a vendéglátósok, bár van, aki nem jól ügyeskedett,
és feladta. Az autóforgalom megcsappant a
sztráda megnyitásával, de egyre több teherautós tér vissza a jól megszokott pihenőhelyekre. A sztráda melletti települések polgármesterei a befektetőket várják.
- Pokol volt itt az élet a hatalmas forgalom
miatt. Most meg, hogy megnyitották a sztrádát, olyan, mintha mennyországban élnénk
- mondja Nagymihály Györgyné, aki Balástya előtt, a régi ötös út mellett él huszonkét
éve. Néhány évvel ezelőtt negyedórákat kellett várni a gyalogosoknak, hogy egyik oldal-

ról a másikra átérjenek. Most egy figyelmes
széttekintés után gyorsan át lehet kelni. Bár
egy év alatt - a balástyai polgármester, Újvári
László tapasztalata szerint - kicsit mintha
nőtt volna a forgalom az E75-ös mentén. A
tizenhét éves Tari Brigittának viszont úgy tűnik, mintha kevesebb autó járna erre felé. A
középiskolás lány Balástyáról ingázik Kiskunfélegyházára, gyakorlatra. - Nincs az a
hatalmas kamionforgalom, ami eddig volt mutatja a buszmegállóban várakozó lány.
Az átutazó forgalomból élő kereskedők és
vendéglátósok megsínylik a kisebb forgalmat. Az út mentén álló Éden presszót például árulják. A plébánián lehet érdeklődni - áll

ERDEKLODES MAR VAN, ÜZLET MEG NINCS
Az autópálya melletti települések viszont a befektetőkre várnak. Kisteleken Nagy Sándor polgármester
így fogalmaz: volt izraeli, német és magyar érdeklődő az autópálya melletti részeken a befektetésre, de
egyelőre konkrét üzlet még nem született és cégek sem települtek a városba. Nyert viszont Kistelek ipari
park címet, ezáltal négy 1000-3600 négyzetméter területű csarnokra engedélyezett tervekkel rendelkezik
a város. Szintén a befektetőkre vár Balástya, az autópálya-csomópont és a belterület között vállalkozói
övezetet alakítottak ki - tudjuk meg Újvári Lászlótól. A polgármester annak nagyon örül, hogy a sztrádamérnökségnél húsz balástyai kapott állást. A cégek betelepülésére viszont még várnak.

Fotó: Frank Yvette

a hirdetésen. Sóti Lajos, a balástyai plébánia
gondnoka azt mondja, már két vendéglátós
bérlője is volt az épületnek, de mindig bezártak - legutóbb decemberben. Kicsit fura,
hogy egyházi épületben vendéglátó működött, de a gondnok szerint az egyházi törvények ellen nem vétenek.
Aki ügyesen vezeti a boltját, még mindig
eléldegél a főút mellett. A Coca büfé üzletvezetője, Farkas Zoltán csak úgy tud talpon
maradni, hogy olcsóbban adja a szendvicset,
az üdítőt és a kávét, mint az autópálya melletti vendéglők. Az is a kezére játszik, hogy
Kiskunfélegyházától a sztráda mellett még
mindig nincs vendéglátóhely. - Ha bevezetik
a teherautókra a főutakon is az útdíjat, akkor
nekünk végünk, bezárhatjuk a boltot - jelenti ki a férfi.
A balástyai Orchidea Hotelben is azt halljuk Csordás Tünde recepcióstól, az a szerencse, hogy nincs még olyan pihenőhely az autópályán, ahol meg lehetne hosszabb időre
állni és főtt ételt enni. Náluk például rendszeresen megáll az Arad-Nürnberg között
közlekedő autóbusz és a régi vendégek is egyre többen visszaszállingóznak.
CS. G. L.

Veszélytelen a béketelepi beruházás
TÉMA

az olvasótól

A szegedi Béketelepen azt híresztelik, hogy a városrészben
veszélyeshulladék-égetőt építenek. Utánajártunk: nem így

T.R.

Fotó: Frank Yvette

- Levelet kaptak az önkormányzattól a béketelepiek. Tájékoztatják őket, hogy egy cég veszélyeshulladék-feldolgozót épít a
régi Móra Tsz területén - hívta
szerkesztőségünket Szabó Mártonné elkeseredetten. Sokba kerül a fellebbezés, különben a
polgármesteri hivatalhoz fordulnának. Már elkezdődött a tereprendezés, a környékbeliek
félnek, hogy valami veszélyes
dolog készül, és attól is, hogy
büdös lesz.
Nem mi voltunk az elsők a városházán, Lauer István, a körzet
képviselője már tájékozódott: Láttam a tervrajzokat. A területet a szomszédos Szeplast-cégcsoport vette meg - mondta el a
városatya. Bővül a Szeplast külterületi üzeme, új csarnok épül,
és az előírásoknak megfelelően
veszélyeshulladék-tároló is készül hozzá. Megkapták az elvi
építési engedélyt, erről kötelező
az építési irodának tájékoztatni a

Szalai Zoltán mutatja a Szeplaszt leendő telephelyét
környék lakóit, ezért postázták a
leveleket.
- Raktárt bővítünk, mert eddig
az udvaron tároltuk a késztermékeinket. Kizárólag új nyílászárókat és műanyag alapanyagokat
állítunk elő - tájékoztatott a cégcsoport tulajdonosa, Csíkos Attila. - Veszélyes hulladék feldolgozásával, megsemmisítésével ed-

dig sem foglalkoztunk, és ezután
sem áll szándékunkban. Az új,
úgynevezett kármentesítő gyűjtőhely nagyjából hat négyzetméteres, a gépeinkhez szükséges kenőanyag összegyűjtéséhez fontos. Ez minden vállalkozásnál
hatósági előírás. Onnan utána
elszállíttatjuk egy speciális megsemmisítő céghez. Vagyis raktár-

Fotó: Segesvári Csaba

építésre és üzemcsarnok-bővítésre vásároltuk meg a régi baromfitelep telkét. Ez azt jelenti,
hogy sem a régi, sem pedig ezen
az új telken környezetre ártalmas tevékenység nem valósul
meg. Tehát semmiféle bűz sem
keletkezik - erősítette meg a tulajdonos.
DOMBAI TÜNDE
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Késik és többe kerül az átépítés - Még nem költözhetnek a szimfonikusok

A zenekar a Korzóba készül

CSÜTÖRTÖK, 2007. JANUÁR 11.

Bakos Csaba vezeti a Magyar Rádió körzeti stúdióját

Szeged és Szolnok
között ingázik
A közszolgálati rádió szolnoki stúdiójának vezetője, Bakos Csaba
irányítja január elsejétől a Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdióját.
A 41 éves szakember az év elejétől így két szerkesztőség irányításáért felel.

Életkép a Festő utcai régi székházból. A Korzóban szólampróbákra alkalmas két kisebb termet is kialakítanak
A tervek szerint már december
végén át kellett volna költöznie a
Szegedi Szimfonikus Zenekarnak a Festő utcából a Széchenyi
térre, a Korzóban kialakítandó
új székházba. A beruházás azonban néhány hónapot késik, mert
a tervezettnél bonyolultabb, és
közel harmincmillió forinttal
többe kerül.

tárral is'egyeztetni kellett, így bonyolultabb volt, tovább tartott az
engedélyeztetési eljárás. Az önkormányzat közbeszerzéssel választotta ki a kivitelezőt, a szegedi Dombi és Társa Kft.-t, amely
csak decemberben tudta megkezdeni a Korzó átépítését. A munkálatok első fázisát március
15-éig kell befejezni.

A felsővárosi római katolikus
plébánia már a rendszerváltás
után szerette volna közösségi célokra visszakapni az államosítás
idején jogtalanul elvett Festő utcai ingatlanát. Az épületet régóta
székházként és próbateremként
használja áTSzegciJTSzimfonikus
Zenekar. Az együttes szívesen
költözött volna méltóbb elhelyezést biztosító ingatlanba. Tavaly
azt írtuk: 2006 végéig sor kerülhet erre, mert a kormány úgy
döntött, a zenekar elhelyezésére
csereingatlanként ingyen önkormányzati tulajdonba adja a volt
Korzó mozi épületét. A szimfonikusok azonban máig nem költöztek.
Mint megtudtuk, néhány hónapot késik a beruházás, mert a
Korzó épülete műemléki védettség alatt áll, ráadásul a társtulajdonossal, a Magyar Államkincs-

A költözéssel
hosszú időre
megoldódnak
zenekarunk
elhelyezési
problémái
Gyüdi Sándor igazgató-karnagy
Az egykori moziteremben alakítják ki a zenekar próbatermét,
amely akkora lesz, hogy a muzsikusokon kívül az énekkar és a
szólisták is elférjenek benne, ha
oratóriumkonccrtekre vagy operaelőadásokra készülnek. Mivel
a Korzóban nem voltak irodák, a
zenekarral viszont a teljes adminisztráció is átköltözik, a volt
előcsarnokban négy helyiséget is

K Ö Z L E M É N Y

ki kell alakítani. A Széchenyi téri
főbejáratot lezárják, és a Fekete
Sas utca felől lesz a zenekari
székház bejárata. Mivel a Festő
utcai ingatlan alapterületének
körülbelül a duplája a Széchenyi
téri, így arra is lehetőség nyílik,
hogy két kisebb szólampróbatermet alakítsanak ki a megfelezett
és fallal lezárt karzaton. Ez alatt
helyezik el a raktárakat és az
épületgépészeti berendezéseket.
A város tavalyi költségvetése eredetileg ötvenmillió forintot biztosított a beruházásra, ám az
időközben megnövekedett feladatok miatt ez nem elegendő.
Molnár László, az önkormányzat városüzemeltetési irodájának
vezetője elmondta: az idei költségvetésből várhatóan további
közel harmincmillió forintra lesz
szükség a munkálatok befejezéséhez. Ez az összeg már tartalmazza a hűtési rendszer beszerelését is.
- A költözéssel hosszú időre
megoldódhatnak a zenekarunk
elhelyezési problémái. Ha a város egyszer rászánja magát egy
hangversenyterem építésére, akkor kell majd feltenni a kérdést:
ahhoz kapcsolódjon-e a zenekar
székháza is, vagy az új épület
csak koncerthelyszín legyen. Ha

H

Fotó: Frank Yvette

A HELY SZELLEME
A Korzó épülete, a Zsótér-ház fontos szerepet játszott Szeged művelődéstörténetében.
Mikszáth
Kálmán tudósítóként az egyik
emeleti ablakából szemlélte az
1879-es nagy árvizet. Bartók Béla
1918-ban - Kassák Lajos Ma című
folyóiratának estjén - itt adott
először saját műveiből koncertet
Szegeden. - Abban bízom, hogy a
költözéssel nemcsak térbelileg
kerül a szimfonikus zenekar a város szívébe, hanem a jövőben a
polgárok szívében is centrálisabb
helyet foglalhatunk el - tette hozzá Gyüdi Sándor.

az utóbbi megoldás mellett döntenek, akkor a Korzó továbbra is
megmaradhat próbateremnek,
az együttes „főhadiszállásának"
- mondja Gyüdi Sándor. A szimfonikusok igazgató-karnagya azt
reméli, már tavasszal átköltözhetnek a Festő utcából a Széchenyi térre. Az új székház bútorzatának, berendezésének kialakítására több mint tízmillió forintot
költ majd az együttes. A zenekar
új bázisa logisztikai és kényelmi
szempontból is sokkal előnyösebb elhelyezést biztosít.
H. ZS.

A hódmezővásárhelyi Magyar Szocialista Párt szerveze-

Lesújtott bennünket a tragikus hír, hogy Csorba Mihály alpolgármester urattének elnöksége, tagsága és önkormányzati képviselői mély
megrendüléssel fogadták Csorba Mihály alpolgármester
a Teremtő magához szólította.
őt, aki élete során „emberségből példát, vitézségből fórmát" adott. Patrio- úr halálhírét. A hozzátartozók gyászában őszinte résztizmusa Hódmezővásárhely iránt végigkísérte életét, munkáját - katonavéttel osztozunk.
ként és civilként. Távozása az itt maradóknak hatalmas veszteség.
A fájdalom óráiban mélyen együtt érzünk szeretteivel.
A Z M S Z P HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZERVEZETÉNEK
KERESZTÉNY DEMOKRATA NÉPPÁRT
HÖDM EZŐVÁSÁRH ELYI SZERVEZETE

In Memórián Csorba Mihály
A Magyar Demokrata Fórum Hódmezővásárhelyi és Csongrád
Megyei Szervezete fájdalommal értesült Csorba Mihály dandártábornok, alpolgármester úr haláláról.
Halálával nemcsak a várost, az országot is óriási veszteség érte, mert
vele egy olyan embert vesztettünk, aki mint katona, a rendszerváltozáskor megértette a változás szükségességét, és teljes szívvel,
odaadással dolgozott azon, hogy a Magyar Honvédség valóban a
nemzet érdekeit szolgálja. A vezetése alatt álló Bercsényi Miklós
Gépesített Lövészdandár vált NATO-csatlakozásunk egyik meghatározó motorjává.
Csak köszönet és tisztelet illeti azért a munkájáért, amit már mint
nyugalmazott dandártábornok a vásárhelyi közgyűlés tagjaként,
alpolgármesterként szülőföldje felemelkedéséért tett.
Magyarország Csorba Mihály tábornok úr halálával egy igaz hazafit veszített el. Szeretett családjának, a gyász és a fájdalom óráiban
osztozva, vigaszt nyújtó erőt kívánunk.
Dr. Grezsa István
M D F Csongrád megyei és
hódmezővásárhelyi elnöke

ELNÖKSÉGE NEVÉBEN
BACSA PÁL

KÖZLEMÉNY
Megrendülve értesültünk Csorba Mihály, Hódmezővásárhely Megyei jogú Város alpolgármesterének halálhíréről.
A lassan pusztító betegséggel évekig küzdött úgy, hogy nem

vehette észre környezete az élet-halál harcot. Mindehhez
határtalan önfegyelme, munkabírása, az életbe, a jövőbe
vetett hite, a biztos háttért jelentő család és a barátok,
pályatársak segítették hozzá. Életének szinte utolsó napjaiban is szeretett városáért dolgozott.
Határozott, katonás kiállása azért az értékrendért, amit az
őt, képviseletére megválasztó városközösség is magáénak
vall, amit nevezhetünk nyugodtan „vásárhelyiségnek" példaértékű minden helyi közéleti szereplő számára. Valljuk, hogy a tiszteletet kierőszakolni nem lehet, csupán
kiérdemelni. És Ó kiérdemelte! Emlékét úgy tudjuk megőrizni, hogy közösséget szolgáló humánus egyéniségét nem
feledjük, és Vásárhely jövőjéért tevékenykedve próbálunk
méltó követői lenni.

A TISZTA L A P
Hódmezővásárhelyért
Polgári
Egyesület
települési képviselői és tagsága

Mint azt már megírtuk Varga
Zoltán, a Szegedi Körzeti Stúdió
eddigi vezetője tavaly december
27-éveI közös megegyezéssel
szerződést bontott a Magyar Rádióval. Vargát január l-jétől a
közszolgálati rádió szolnoki stúdiójának vezetője, Bakos Csaba
váltotta a poszton. A 41 esztendős szakember párhuzamosan
irányítja a két szerkesztőséget.
- Közszolgálati rádióként vállalnunk kell a hagyományos értékek megőrzését, de némi arculatváltoztatást, fiatalosabb, lendületesebb műsorokat is tervezünk - vázolta fel az elképzeléseit az új szegedi stúdióvezető.
Bakos pörgősebb, informatívabb reggeli hírműsort szeretne a
napszaknak megfelelő rádiós
szolgáltatásokkal, például útinformációval. A délutáni magazinműsorok szolgáltató jellegét
is megerősítené. Önállósodnak a
nemzetiségi műsorok is, február
l-jétől önálló főszerkesztőségük
és önálló országos frekvenciájuk
lesz.
- Remek szakembergárdát örököltem, kitűnő felkészültséggel.
Húszan vagyunk a műsorvezetőkkel, technikusokkal együtt.
Egyelőre nem tervezünk változásokat a létszámban. Legalább
annyi saját készítésű műsorral
fogunk jelentkezni, mint idáig. A
helyzetünket nehezíti, hogy már
2006-ban is kevesebb pénzből
dolgoztunk, mint 2005-ben és az
idén sem számíthatunk többre -

vázolta fel lehetőségeiket Bakos
Csaba.
A szegedi körzeti stúdió egyelőre nem költözik, továbbra is a
Stefánia 7. szám alatti épületben
marad. Az üzemeltetés költségét
a büdzséből kell kigazdálkodni. Költséghatékonyan kell dolgoznunk, így elképzelhető, hogy
Szeged és Szolnok közösen is készít majd magazinműsorokat.
Úgy tervezem, minden második
vagy harmadik nap Szegedre jövök, de ha a helyzet úgy kívánja,
akár többször is.
Bakos szerint elsősorban a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők és az idősebb korosztály hallgatja őket. Szeretné, ha
az eddigi hallgatóságukat megtartva a fiatalabbakhoz is eljutnának.
HORVÁTH LEVENTE

g|

NÉVJEGY
A 41 éves Bakos Csaba pedagógus,
újságíró és közgazdász végzettséggel rendelkezik. 1989-ben kezdett el újságírással foglalkozni, első cikke a Maholnap című szolnoki napilapban jelent meg. 1989 és
93 között az Új Néplap újságírójaként és oldalszerkesztőjeként dolgozott. 1995 és 1998 között a
Jászkun Krónika szerkesztője volt
2000-től két évig a Nemzeti Sportnál végzett munkát 2002. március
elsejétől az MR szolnoki stúdiójának vezetője. 2003-ban nívódíjjal
tüntették ki.

Bakos Csaba pörgősebb reggeli műsort tervez
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Fotó: Segesvári Csaba
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A hódmezővásárhelyi MIFP szervezet tagsága és önkormányzati képviselői mély megrendüléssel fogadták Csorba Mihály
alpolgármester halálhírét, akinek elvesztése pótolhatatlan veszteségetjelent a család és az önkormányzat számára.
A hozzátartozók gyászában őszinte részvéttel osztozunk.
MIÉP
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
SZERVEZETE

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség vásárhelyi szervezete és képviselőcsoportja mély megrendüléssel értesült Csorba Mihály nyugalmazott dandártábornok, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város alpolgármestere haláláról, és őszinte szívvel osztozik a család gyászában.

DRÁGA TÁBORNOKUNK!
Igazi, katonához illő határozottsággal és elszántsággal dolgoztál
hazádért, városodért, családodért, barátaidért, és méltán váltál minden tiszteletünkre méltó, történelemformáló személyiséggé.
Nehéz elfogadni, hogy kemény tartású, szeretett személyed nem tart
több eligazítást, nem ad több tanácsot. Képviselőcsoportunk igazi összetartó ereje voltál. A fegyelmezett megjelenés mindig segíteni kész, meleg
szívet rejtett, aki még súlyos betegségében sem mulasztotta soha el,
hogy kis vidámságot hozzon közénk.
Segíted a munkánkat továbbra is. Velünk maradsz!
FIDESZ-MPSZ
^HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZERVEZETE
ÉS KÉPVISELŐCSOPORTJA

•
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Molnár Lajos egészségügyi miniszter aláírására várnak Szentesen

Mentőhelikopter-légibázis épülhet
Szándéknyilatkozatot írtak alá az Országos Mentőszolgálat és a szentesi önkormányzat illetékesei arról, hogy a Kurca-parti -településen alakítják ki a mentőhelikopterek dél-alföldi bázisát. Már
csak Molnár Lajos egészségügyi miniszter
aláírására várnak, s aztán kezdődhet a
beruházás.
Az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ)
megszületett a döntés: Szentesen kívánnak
újabb légibázist kialakítani. Ismeretes: a
Dél-Alföldról Kiskunfélegyháza, Szeged és
Szentes is pályázott, hogy a mentőhelikopterek központjának a településük adjon helyet. Az OMSZ Légimentó Kht.-nak jelenleg
az ország öt városában működik központja:
Budaörsön, Debrecenben, Miskolcon, Pápán és Pécsett. A szentesi mentóhelikopter-légibázis kialakítására már szándéknyi-

latkozatot írtak alá a légimentők és a városi
önkormányzat illetékesei.
Szirtik Imre polgármester érdeklődésünkre elmondta: a vásárhelyi úti repülőtér mellett adna területet a város a mentőhelikopter-légibázisnak, és gondoskodik pár millió
forintos anyagi támogatásról is. A végső
szót a témában Molnár Lajos egészségügyi
miniszter mondja majd ki, hiszen az OMSZ
előterjesztése a szentesi mentési centrum
létrehozásáról az ő asztalára került. Ha zöld
utat kap a javaslat, akkor már kezdődhet is a
központ kialakítása a hangár és egyéb kiszolgálóhelyiségek építésével. A mentőszolgálat a beruházás kezdetét követő fél év
múlva már indíthatja is az első helikopterét
a Kurca-parti településről. A bázison egyébként egy helikopter lesz, és a mentési központot 3-4 fős személyzet működteti majd.
Szentes mellett nemcsak a kedvező föld-

rajzi elhelyezkedése szól, hanem az is, hogy
súlyponti kórháza van. Az is sokat nyomhat
a latban, hogy nemrégiben sikerült megmenteni a megszüntetéstől a nagy hagyományokkal rendelkező vérellátó állomást.
Az sem mellékes, hogy a szentesi kórházban
évek óta működik korszerű sürgősségi betegellátó osztály is. Az újabb rendelkezések
szerint az ilyen tömböt légi úton is meg kell
tudni közelíteni. A kórházban még nem
döntötték el a szakemberek, hogy hol alakítsák ki a mentőhelikoptereknek a leszállópályát. Az egészségügyi intézményt fenntartó
megyei önkormányzat egyébként még tavaly megszavazott erre a célra 17 millió forintot, így megvan a fedezet a leszállópálya
építésére. Ha ez meglesz, a mentőhelikopterből egyenesen a műtőasztalra tolhatják a
beteget.

A szentesi kórházban évek óta tudják fogadni a sürgős ellátásra szo-

B. I.

ruló betegeket

Fotó: Tésik Attila
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Nem perli tovább önmagát az állam Pitvaroson

Január

Végre felújítják
a sváb házat

csütör1

Friss s z e l e t e l t
pulykamellfilé
• 450g, 1332/kg

Seave
D.O.C.
• Olasz, minőségi,
száraz fehérbor
• 0,751
k572/l

1

" Tokaji
Szamorodni
• Száraz
• 0,51
•1518/1

1

Ananásslé
• Gyümölcs
tartalom: 100%

Szeletelt bacon
Mnctnov

• 200g, 1245/kg

Douwt
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A munkával lassan halad a rekonstrukciót végző csapat: a vályog-

házat újra kell alapozni
Megkezdődött Pitvaroson a viták kereszttüzében álló műemlék épület, a Kossuth utcai sváb
ház rekonstrukciója. Egyelőre
nem tudni, lesz-e pénz a felújítás befejezésére.
A sváb ház azért volt sokáig viták
célpontja, mert a romos épület a
íalu főutcájának szégyenfoltja
volt. Egy Dunántúlról ide települt sváb család építtette nyolc van-száz esztendeje, tornáca
ezért a sváb építkezési szokásokat tükrözi, ugyanakkor magán
viseli a helyi kisebbség, a szlovákok stílusjegyeit is - a helybeliek
éppen e különös keveredés miatt
nem értik, egyáltalán miért került az épület a tanácsrendszer
végóráiban műemléki védelem
alá. A vert falú, lényegében alap
nélküli ház ráadásul az utóbbi
évekre már olyan rossz állapotba
került, hogy úgy nézett ki, egy ajtónyitásra összedől. Az önkormányzat éppen ezért a legszívesebben lebontatta volna, és ezt
szerette volna vele tenni a tulajdonos, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) is, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal azonban pert kezdeményezett a felújítás érdekében. A pert, amelyben
az állam tulajdonképpen önmagával hadakozott, végül annak

Fotó: Gyenes Kálmán
ellenére a műemlékvédők nyerték meg, hogy a felújítás gazdaságosan nem végezhető el. A rekonstrukció azonban csak most
kezdődhetett meg, mert erre az
igazgatóság regionális irodája
csak tavaly nyáron kapott pénzt.
Tegnap a pitvarosi Kossuth utcában járva azt láttuk, hogy már
megkezdődött az épület helyreállítása. Egyelőre az állékonyság
megerősítése a cél. A munka lassan halad: a csapat először lépésről lépésre új alapot épít a ház
alá, aztán később lebontják és újjáépítik a hátsó traktust, majd a
tető megerősítése következik. A
feladattal a KVI, mint korábban
megírtuk, a hasonló munkák terén nagy tapasztalatokkal rendelkező Alföldi Műemlék-helyreállító Kft.-t bízta meg. A beruházásra egyelőre 15 millió forint
van, ez az összeg azonban e belső
munkálatokra és a műemléki
helyreállításra már nem elegendő. Lele Gyula, a regionális iroda
műszaki előadója lapunknak
most úgy nyilatkozott: a rekonstrukció mostani fázisa az időjárás
alakulásától függően március-május körül fejeződhet be, és
várhatóan akkorra dől el az is,
hogy lesz-e pénz már idén a folytatásra.
SZ. I. M.

Tejcsokoládé
• lOOg
• 590/kg

Torta

" Sacher-torta/vajas diótorta/
desszerttorta

• 500g, 998Ag

Számítógépasztal
• Mérete: kb. 95x53x79cm

Érvényes: 01.11-től 01.17-ig vagy a készlet erejéig!
Szeged Makkosházi krt.. Szabadkai út., M a k ó Szegedi út, Csongrád Fő u., Hódmezővásárhely Hódtó u., Szentes Ipartelepi út

MVM • maximálisan vásárolható mennyiség
Az akciós termék esetében előfordulhat, hogy a gondosan tervezett készlet ellenére már az első akciós
napon elfogy üzletünkből. Kérjük megértését. Nyomtatási hibákért, beleértve az árral kapcsolatos tévedéseket is, nem vállalunk felelősséget. Araink
tartalmazzák az áfát és forintban értendők.

www.lidl.hu
Lidi Magyarország
Kereskedelmi Bt 1027 Budapest,
Tölgyfa u. 1-3. (székhelyi.
Tel.: (I) 346-6510
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A magyar ételek közül a gulyáslevest és a halászlét szeretik a szegedi kínaiak

A bambuszrügyet Távol-Keletről hozzák
Tavaly nyáron volt húsz éve,
hogy megnyílt az első kínai vendéglátóhely Szegeden.A Pagoda
étterem akkor kuriózumnak
számított. Ma már számtalan
helyen fogyaszthatunk a különleges ízvilágú távol-keleti ételekből, sőt a kínai specialitások
olcsón, napi nienü formájában
is kaphatók.
Ma már senki sem lepődik meg,
ha az édes és a savanyú íz egyszerre izgatja az ízlelőbimbóinkat, vagy ha a csirkehúst apró rákokkal, a marhahúst kagylóval
tálalják fel. A szegediek húsz évvel ezelőtt, a Pagoda étterem
megnyitásakor ismerkedhettek
először a kínai ételekkel. Ma kis túlzással - minden sarkon kínai étterembe botlunk.
A Pagoda a kezdetektói magyar
tulajdonban van, de ma már
nemcsak kínai specialitásokat,
hanem az ázsiai (tai, maláj, indonéz) konyha ínyencségeit is kínálja az étlapján. - Sorra nyitnak
a kínai éttermek, amelyek gyorsbüfé jelleggel, nagyon olcsón kínálják portékájukat. Ez nem kedvez az általunk képviselt minőségi vendéglátásnak - panaszko-

dott Szopkó Éva üzletvezető helyettes. A Pagodában jelentős választékot találni a tengeri herkentyűkből: rákból, kagylóból és
homárból, amelyre jól csúszik a
szintén kedvelt szilvabor.
A Peking étterem egy 23 üzletből álló vendéglátó-hálózathoz
tartozik. A kínai tulajdonosok a
Tescóban és a Szeged Plazában is
üzemeltetnek éttermet. A Pekingben kínai szakácsok főznek.
Főzés előtt minden húst pácolnak, és csak csont nélkül készítik el. A bambuszrügyet saját beszerzéssel egyenesen Kínából hozatják. Tóth Ferencné megbízott
üzletigazgató elmondta, hogy a
Peking 1996 óta működik kínai
étteremként. - Nagyon népszerű
a menünk. A vendégeink naponta változó, hatféle főételből és
három köret közül választhatnak. A menühöz leves, saláta és
befőtt is jár.
Egy éppen ebédelő társaság tagjai elmondták, hogy a változatosság kedvéért étkeznek hetente
egyszer „kínaiban". Az ár-érték
arány győzte meg őket. Kedvencük a csípős-savanyú leves és a
három ízű csirke.
A Nagy Fal étterem kínai tulaj-

EVÖPÁLCÍKA-FOGAS
H

Az egyik pálcikát jobb kezünk hüvelykujja tövébe helyezzük, hozzászorítjuk mutatóujjunk tövéhez, lejjebb pedig megtámasztjuk
a középső ujjunkkal. A másik pálcikát hajlított
mutatóujjunk
hossztengelyében fektetjük végig,
és hüvelykujjunkkal hozzácsippentjük.

MUMMI" -

i t f l f

donosa, Lin Zhi kitűnően beszél
a nyelvünkön. Nem is csoda, hiszen a felesége magyar, két közös
gyermekük is van. Tavaly az állampolgárságot is megkapta. Mi már két éve nem használunk
étlapot. Délben menüvel várjuk
a vendégeinket, akik hét főétel,
két leves és hatféle saláta közül
válogathatnak. A menühöz gyümölcs és édesség is jár. Esténként
1359 forintért korlátlan fogyasztással keleti svédasztalt, harmincnál is több fogást kínálunk.
A gyorséttermi jellegű Mars téri Kíváncsi Ételbárban már 500
forintért is találunk menüt. Egy
szentesi nevelőnő, Kazincziné
Vámosi Eszter háromféle húst és
két köretet csomagoltatott el
magának. - Amikor Szegeden va-

KÍNAI ÉTTERMEK ÁRAI SZEGEDEN (Ft)
Pagoda
Csipős/szecsuáni marhahús
Erős-savanyú leves
Sült banán

Peking

Nagy Fal

1490

980

600

-

480

280

150

-

-

Menü

Kíváncsi

850

360

250

680

500-650

680

J

]
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Tanácsadók a könyvtárban
A hivatali és banki ügyek elektronikus intézésében, az Ügyfélkapu
rendszerének használatában is segítik a hozzájuk fordulókat a Somogyi-könyvtárban a frissen képzett információs társadalmi tanácsadók. Az IT-Mentor programban az ország tizenegy képzőhelyén indított negyvenórás oktatáson könyvtárosok és teleházak munkatársai vettek részt, összesen kétszázan. Csongrád megyében a szegedi
Somogyi-könyvtárban bővítették a szakterületen jártas jelentkezők
ismereteit. A huszonöt résztvevő a napokban kapja meg a tanfolyam
elvégzéséről szóló bizonyítványt. A Somogyi könyvtárosai közül
nyolcan szereztek információs tanácsadói oklevelet.

Szegeden több étteremben is kínai szakácsok főznek
gyok, majdnem mindig bejövök
ide. Négy lányom van, és mindnyájan nagyon szeretjük a kínai
ételeket. - mesélte az asszony.
Az üzlet tulajdonosa, Weng Xiao
Qiang a fővárosból hozatja az

Fotó: Frank Yvette

alapanyagokat. - A kínai konyha
specialitásait: a fafül gombát, a
kínai sót, tésztát és lisztet Budapestről hozzuk. A húst és a zöldségeket helyben szerezzük be.
Még ebben a hónapban Vásárhe-

FENTEK
hirdető

partnereinknek

Aki január 12-én, pénteken

16.00-ig

megrendeli hirdetését
-w

y

te.

a január 3 0 - á n

EP
ITESZ
Magazinba,
azok között

kisorsolunk

5 db Délmagyarország
szakácskönyvet,
és rendkívüli
kedvezményt biztosítunk
napilapunkban.

Információ: 30/294-7746

HORVÁTH LEVENTE

Aki csak teheti, idén nyugdíjba vonul

A szépkor kezdete: a 62. szülinap
Az átmenet éve 2007, ugyanis a
döntés megszületett, mégis
2008-tól módosul jelentősen a
nyugellátás rendszere. A változás lényegéről Dudás Józsefnét,
a Dél-alíöldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság vezetőjét kérdeztük.

JH
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lyen is nyitunk egy kínai éttermet. - mondta el a férfi. És hogy
mi Qiang kedvenc magyar étele?
A gulyáslevesre és a halászlére
esküszik.

A munka világából való fokozatos visszavonulásra számtalan
lehetőséget kínált az eddigi
nyugdíjrendszer. Am az ezt szolgáló kedvezményeket 2008-tól
megnyirbálják.
- Az öregségi nyugdíjba vonulás együttes feltétele a 62. életév
betöltése és a minimum húsz év
szolgálati idő teljesítése - magyarázza Dudás Józsefné. A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság vezetője hozzáteszi: csak 2008 végéig marad a
résznyugdíj intézménye, amikor
15 év szolgálati idővel is a szépkorúak közé léphet a 62 éves férfi, illetve a 61 éves nő.
Változnak az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság feltét-

Növekszik a szépkort elérők aránya

Fotó: Schmidt Andrea

NYUGDÍJASOK CSONGRÁD
MEGYÉBEN (2006. január)
Nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesültek
Férfi

Nő
3,0%

7,8%

/o
m
r
p s

elei, de a „főszabály" marad: az

igénylőnek a szolgálati idő fölmutatása mellett a meghatározott életkort is be kell töltenie. E
kedvezményre 2008. január l-jétől csak a legalább 38 éven át dolgozó, és 57. évet betöltő nő, illetve szülinapi tortáján 60 szál
gyertyát elfújó férfi gondolhat.
Az ilyen szülinaposok közül
azok, akik csak 33 év szolgálati
időt tudnak fölmutatni, csökkentett
összegű
előrehozott
nyugdíjra lesznek jogosultak. Az
előrehozott nyugdíjat tervezőknek 2014-ig újabb szigorításokra
kell számítaniuk: 2009. január
l-jétől 2012. december 31-éig az
a jogosult, aki a legalább 40 év
szolgálati idővel rendelkezik, de
az 59. életévét is betöltötte; utána a 41 munkával töltött év és a

— |
I

59,7%

60,4%

Öregségi és öregségi jellegű nyugdíj
Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj

£

17,2%

Árvaellátás
Hozzátartozói
nyugdíj

Egyéb ellátás

Forrás: K S H
60. szülinap megünneplése a feltétel.
Az e körbe tartózok munka-

DM-grafika
kedvét szegheti az az újítás, hogy
a jövő évtől az előre hozott nyugdíjazását kezdeményezőnek biz-

GYORSHÍREK
A szigorítások híre futótűzként terjed, így aki csak teheti, még idén
kezdeményezi nyugdíjba vonulását
- véli a szakember. Ez magyarázza
az egyenruhások (például rendőrök
és tűzoltók) szolgálati nyugállományba vonulási kedvének növekedését. De annak is gyorsan híre
ment, hogy jövőre változik a nyugdíjalap számításának módja: nem
csak az adóval, hanem a járulékokkal is csökkentett jövedelemből
számolják, ami 8-9 százalékkal kevesebb indulási alapot sejtet. Közben már dolgoznak a rokkantsági
nyugdíjrendszer átalakításán is.

tosítással járó jogviszonyát (azaz
munkaviszonyát) meg kell szüntetnie. De az az idén életbe lépő
változás is, hogy a saját jogú
nyugdíjas foglalkoztatott négyszázalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot köteles
fizetni, áprilistól pedig a 8,5 százalékos
nyugdíjjárulékot
is.
Ugyanígy a jövő évtől érvényes a
szabály: ha a 62. életévét be nem
töltő nyugdíjas jövedelme eléri
az adott évi minimálbér összegének tizenkétszeresét, akkor nyugellátását szüneteltetik - de
mindazokra, akik 2007 decemberéig nyugdíjba mennek, a szabály csak 2010 januárjától vonatkozik.
- A korkedvezményes nyugállományba vonulásra följogosító
munkakörök 1997-ben összeállított jegyzéke most hosszú. De
az ilyen foglalkoztatás átgondolására ösztönöz, hogy mostantól
13
százaléknyi
korkedvezmény-biztosító járulékot kell fizetni, amit idén januártól az állam átvállal, de 2011-ig fokozatosan a foglalkoztatókra terhel mondja Dudásné.
Ú. L

NŐI TAKTIKAK ES PRAKTIKAK
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Az iszapbirkózó vadmacskától
az amazonig

Ladányi Zsuzsanna
/•
uj

Schéner-univerzuma

Egyedülálló alkotói páros, amit
Schéner Mihály, Kossuth-díjas festőművész és életművének gondozója,
Ladányi Zsuzsanna képez. A most
megjelent, sokadik Schéner-kényv, a
Festés közben, nemcsak bemutatja,
hogyan is alkot a művész - hanem új
értékeket hoz létre. Persze nem előzmények nélkül.
Ladányi Zsuzsanna még rádiósként
került kapcsolatba a Szegeden gyakran
tartózkodó Schéner Mihállyal. Interjút
készített vele a Krónikának, s a művészt nagyon meglepte: alig pár perc
alatt tökéletesen sikerült összefoglalnia munkássága, törekvései lényegét.
Ez a profizmus, ugye. így kezdődött az
együttműködés, és Ladányi Zsuzsanna
mára nemcsak szerkesztője, sajtó alá
rendezője a Schéner-köteteknek - hanem igazi társszerző. A Ladányi Zsuzsanna
közreműködésével
létrejött
Schéner-könyvek vonulata nagy „interjúmonográfiával" indult, majd jött a
Kézkivirágzások című mű. Az Inferno
témája a pokol, variációk pokolra, az
elképzelt, „egyezményes" pokoltól a
mindennapi élet apró poklaiig. A mester szerint a jó s a rossz nem elválasztható, a jót is csak föl lehet ismerni, ha
a rossz kijelöli határvonalait.
A négykötetes Játékfundamentum:
játékos művészeti alkotások sora, határozott népi beütéssel. De nem lezárt,
„befejezett" népiségről van szó, hanem
egyediséggel-egyéniséggel életre keltett népiségről. Ahogyan Bartók egyediesítette a népzenét - úgy tesz Schéner a vizuális népi hagyománnyal.
Az összegző jellegű Boldogságbetakarítást követi a most megjelent, Festés közben című kötet. Mikor Schéner
alkot, csak úgy szórja a legkülönbözőbb szóbeli, az ihlet pillanatnyi varázsában megszülető bölcsességeket,
melyek meg is semmisülnének kimondásuk pillanatában, soha többé nem
jőve elő - ha nem lenne ott a mindezt
lejegyző, kérdéseivel a művészt ösztönző, a kimondottakat végleges formába
öntő Ladányi Zsuzsanna.
Csakhogy Zsuzsanna ott van - s ennek a
magyar és az egyetemes emberi kultúra
látja hasznát.
F.CS.

A sztárok mintájára vagy
saját kedvtelésből egyre nagyobb divat a hölgyek körében, hogy róluk készített
pikáns képekkel ajándékozzák meg párjukat. Önbizalom-erősrtésre vagy vágyfokozásra, esetleg egy korszak lezárására készülnek
ezek az alkotások? Minden
előfordulhat.
A férfiak világméretű közmegegyezésére számíthat
az a mondat, hogy szép női
testet fotózni jó. Mit jó,
gyönyörűség!
Pikánsabb
változata, a civil hölgyek
saját célra készített félvagy teljesakt-fotózása pedig reneszánszát éli.

Kemény

munka

- Ki kell ábrándítanom az
erősebb nem képviselőit, az
emberábrázolásnak ez a fajtája igen kemény munka.
Nagyon izgalmas, hogy
minden pillanatban rendkívüli koncentrációt igényel. Mivel nincs tökéletes
női alak, ezért a fotós kötelessége, hogy bizonyos
mértékben idealizálja a modelljét. Persze úgy, hogy ne
hazudjon - oszlatja el a téveszméket Szőke János nemzetközi fotóművész végzettséggel rendelkező szegedi
fotográfus, aki harminc éve
gyűjti tapasztalatait ezen a
téren. Elárulja, az ilyen képekre tömegesen az internetes privátszférában lehet
rátalálni, azonban a mobiltelefonokkal és amatőr kamerákkal készült fotók esztétikai értéke és minősége
jóval alatta marad a hagyományos, profi módon lét-

Valastyán Krisztina - motoros életérzéssel
rehozott műtermi alkotásoknak.

A legszebb ajándék
Műtermében
kezembe
adja a mosolyalbumnak keresztelt referenciakatalógusát: ruhában, lepelben, pajkosan félakt- és teljesakt-képeken - nők. Megunhatatlan témaforrás. Különféle stílusok és típusok: van
köztük sárga virágos réten,
visszafogottan piros kendőbe burkolózó, a másik egy
nagy asztalra fektetett, halott amazonnak ábrázolt, és
vad, párjával éppen iszapbirkózó őserejű. Szegedi
asszonyok és lányok. És
hogy miért fotóztatják magukat?
- A leggyakoribb ok, hogy
ajándékba adják kedvesüknek, vagy egy kapcsolat le-

Megrendelheti:
az alábbi megrendelőszelvény
kitöltésével és visszaküldésével.

mö'

FOTÖ: SZŐKE JÁNOS

zárásaként szeretnének búcsút inteni régi önmaguknak. De előfordult már,
hogy emancipált hölgyről
lévén szó, egyszerűen örömet akart szerezni magának, és volt, aki esküvője
előtt leánybúcsús képeket
szeretett volna. Egy ránc
megjelenése is ide „terelheti" az illetőt, mint ahogy
dacból is készíttethet ilyen
fotókat valaki - sorolja a
fotóművész, aki hangsúlyozza, hogy a jó kép ötven
százalékban a fotós, és a
további ötven százalékban a
modell érdeme.

A jó póz kulcsa
Nem így gondolja Valastyán Krisztina, aki már
többször állt a teleobjektív
elé. A huszonhét éves sze-

szakácskönyvünk!

PÉLDÁNY ÚJRA!

ELŐFIZETŐKNEK: 1900 Ft
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A Délmagyarország és a Délvilág Szakácskönyve
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recepttel

• több mint 230 oldalon • minden étel fotóval

• MEGRENDELŐSZELVÉNY •

• a recepteket beküldő olvasók
'

• A4-es méretben • kemény

fotóival

kötésben

Nev:

I

Cím:

[ Beküldési cím: Délmagyarország Kiadó 6740 Szeged, Pf. 153.
' A beérkezett megrendelések alapján a könyvet a Délmagyarország és
J a Délvilág kézbesítői házhoz viszik. A könyv ellenértékét számla
ellenében a kézbesítőnél kérjük kiegyenlíteni. A kiszállítás
' a megrendelések beérkezésnének sorrendjében történik.
I Telefonon: ingyenes zöldszámon: 06-80-821 -821 vagy

Telefonszám:
Megrendelt darabszam:

db

Előfizetői a z o n o s í t ó s z á m :
A 6 számjegyű azonosítószámot a számlán a név felett találja.

!

06-62-567-851 -es számon (munkaidőben)
E-mailben: terjesztes@delmagyar.hu
• vagy a www.szakacskonyv.delmagyar.hu
a

gedi anyuka úgy véli, a beállítás és a jó póz kilencven
százalékban a fotós kreativitásán és tehetségén múlik, és csak tíz százalékban a
modellén. A közöttük lévő
kapcsolat minősége és a bizalom kiépítése a jó képhez
a kulcs. Szerinte a nők ha
párjuknak is adják ajándékba a fotókat, mégis elsősorban önmaguknak akarnak bizonyítani, hogy a
szürke hétköznapokon túl
tudnak vonzók és izgalmasak is lenni. Ki akarják próbálni, hogy maximálisan
mit tudnak önmagukból kihozni. A jelenleg webáruházat működtető hölgy
hobbiszinten modellkedéssel is foglalkozik, és mivel
szerencsés alkatnak vallja
magát, akár ötvenévesen is
vállalná a merészebb fotókat. Már több alkalommal

lefotóztatta magát motoros
vadmacskaként
éppúgy,
mint babát váró kismamaként.
- Annak a divatnak köszönhetően, hogy manapság már jóformán minden
sztár levetkőzik, újságok
címlapján megmutatja bájait, nem meglepő, hogy az
egyszerű, civil emberekben
is felébredt a vágy, hogy ők
is levetkőzhessék gátlásaikat - fogalmaz Lékó Tamás.
A Budapesten, elsősorban
divatfotózással foglalkozó
szakembert is felkérik harminc-, negyvenéves hölgyek, hogy különböző szolid
vagy pikáns beállításokban
fényképezze le őket. Hozzáteszi, nagyon népszerű az
alkalmazott fotózásnak ez
az ága, kollégái körében hetente több ilyen munka is
akad. - Volt, aki azt kérte
tőlem, hogy úgynevezett
playboyos, erotikus képeket
készítsek róla, máskor pedig
egy korábban magát fotózni
nem engedő ötvenéves aszszony a huszonötödik házassági évforduló kapcsán
lepte meg férjét egy aktsorozattal. Nagyon becsültem ezt a nőt, mert igen
komolyan harcolt önmaga
ellen, és előfordult, hogy
munka közben bizony egyszer csak kisétált a kamera
elől - idézi fel Lékó Tamás,
aki a két ünnep között is
dolgozott, bár profi modellekkel.
Egy divatbemutatóra castingot tartottak, és a szünetben pihenésképpen a fotósok előtt a profi modellek
hirtelen megváltak intim ruhadarabjaiktól a hatás kedvéért. Még a profi fotósokat
is meglepte ez a magával ragadó, egyszerű természetesség...

Rendelje meg most, és január
házhoz szállítjuk Önnek!

NEM ELŐFIZETŐKNEK: 3 5 0 0 Ft
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A KUTYAMENHELY ÖNKÉNTESEINEK TÖBBSÉGE NŐ - TÖBB ÁLDOZATOT VÁLLALNAK

Megtetszettünk egymásnak,
hazavittem, azóta övé az egész kert
Akkor mentem ki a Tappancs tanyára, hogy egy másik, kutyát hazavigyek. Johnnyt akkor vitték vissza a
kutyamenhelyre, túlságosan mozgékony volt, nem panellakásba való
- idézi fel Edina. - Megtetszettünk
egymásnak, hazavittem, azóta övé
az egész kertünk. Én pedig visszajárok segíteni a Tappancshoz. Elmondtam persze Johnnynak is,
hogy változatlanul őt szeretem a
legjobban, ennek ellenére minden
alkalommal távolságtartással fogad,
ha hazaérek. Leellenőrzi, milyen
kutyaszagot
viszek
magammal.
Igaz, rátaláltam Johnnyra, mégis kijárok a társaihoz egyszer-kétszer
hetente, mert imádom az állatokat.
Segítek olyan kutyáknak, akiket más
nem szeret, és senkinek sem kellenek. Vizet öntök, isznak, és látom,
milyen hálásak érte.

Jóéjt puszit ad
Murányi Edina örökbefogadóból lett önkéntes a Tappancsnál
Érzékeny, áldozatkész és óriási teherbírású a gyengébbik nem - derül
ki a szegedi kutyamenhely önkénteseiről. Főként a lányok és asszonyok forgatják fel életüket, hogy
gondját viselhessék és szerethessék
elhagyott kedvenceinket
Amikor a menhelyen megszületik a
döntés egy kutya gondozásáról, minden családtag együtt határoz a közös
jövőről - a kutya is. Azt mondják
ugyanis, hogy nem az ember szemeli
ki az állatot, hanem a legjobb barát
talál az emberére.

Miért éppen a nők?
Elhagyott kedvenceink ápolásából
- például a Tappancs Alapítvány dorozsmai tanyáján - legfőképpen és
elsősorban nők veszik ki a részüket.
Farkas Gabriella, az alapítvány vezetője azt meséli, hogy bár a gondozók között férfiak is vannak, az

FOTO: SCHMIDT ANDREA

A szerencsét hozó Szerencse
Amikor az előző kutyánkat temettük, a féljem azzal búcsúzott tőle, hogy „küldjél
nekünk szerencsét", és így lett. Húsvét után kisétáltunk a Tappancshoz, és
megláttam egy labrador keveréket a keritésbe kapaszkodni - emlékezik a nagy
találkozásra a nyugdíjas örökbefogadó Nagy Ferencné Ili.
- Odamentem, megkérdeztem tőle: eljössz velünk? Hiszen azt mondják, nem mi
választunk, hanem a kutya szemel ki bennünket. Boldog volt, őt vittük haza. Az
örökbefogadási papírok kitöltésekor érdeklődtünk, van-e már neve, és érdekes,
úgy hívták: Szerencse. így ért össze a történet. Én etetem, a párommal együtt
kényeztetjük, játszunk vele. Igazi kislánykutya, hízeleg, kedveskedik.

önkéntesek szinte kizárólag nők. Férjeket és barátokat rajtuk keresztül
vonnak be. Miért éppen a nők? Talán
mert érzékenyebbek az erősebb
nemnél. És az is közrejátszhat, hogy
több áldozatot hajlandók vállalni, hiszen az önkéntes feladat felforgatja a
segítők életét. Sok időt, sok energiát
követel. A fiatalabbak leginkább humán érdeklődésű vagy biológia szakos egyetemisták. Az idősebbek
munkanélküliek, nyugdíjasok, vállalkozók, háztartásbeli lányok és asz-

A tartós párkapcsolat
genetikája
A tartósan boldog párkapcsolat titka néhány genetikai különbség: amerikai tudósok statisztikái azt mutatják, hogy a
nők ritkábban lépnek félre olyan párkapcsolatokban, ahol a
felek immunrendszerét meghatározó gének különbözőek.
MTI

Christine Garver-Apgar pszichológus (University of New Mexico)
munkatársaival azt vizsgálta, hogy a romantikus kapcsolatban
lévő párok genetikai hasonlósága alapján meg lehet-e jósolni,
hogy milyen hűségesek, illetve hogy szexuálisan mennyire lesznek
összeillők.
A kutatók - mint arról a Psychological Science című szakfolyóiratban beszámoltak - a fő szöveti összeférhetóségi komplex
(MHC) géncsoportba tartozó speciális géneket vizsgálták, amelyek szabályozzák, hogy az immunrendszer hogyan címkézi fel a

kórokozókat és a saját testsejteket. Korábbi kutatásokból tudni

szonyok. Érdekes, hogy műszakiakat
nem találni közöttük.

Johnnyt szeretni
Murányi Edina szatymazi végzős
egyetemista lány például állatorvosnak készült, mégis inkább némettanárként diplomázik. Örökbefogadóból lett önkéntes a Tappancsnál.
- Elpusztult a befogadott kutyánk,
és fél évnek el kellett telnie, hogy
túltegyem magam a í elvesztésén.

Operabál
Újdonságokkal várja a február
10-én bálozó elitet a XII. budapesti operabál, amely ezúttal
nemcsak azokhoz és azoknak
szól, akik megengedhetik maguknak hogy jegyet vásároljanak. A bál napjának délelőttjén
nyugdíjasok tekinthetnek be a
kulisszatitkokba, a királyi páholyban pezsgővel koccinthatnak, miközben megtekinthetik
a nyitótáncosok főpróbáját.
E-mailen (www.operabal.com)
január 10-éig még jelentkezhetnek azok a lányok, akik, bár
egyébként nem juthatnának el
ide - szívesen eljönnének. Ennek feltétele, hogy illik-e rájuk a
Hamupipőke-topánka.

lehetett, hogy az MHC gének idegen-barát felismerő rendszerének
szerepe van a szexuális vonzódáshoz, de a gének hosszú távú
kapcsolatra gyakorolt hatását még nem vizsgálták.
Garver-Apgar és munkatársai 48 heteroszexuális párt vizsgált
meg genetikai szempontból, majd kérdéseket tett fel nekik.
Kiderült, hogy a genetikai hasonlóság növekedésével a nők
viselkedése drámaian megváltozik. Kevésbé reagálnak partnerük
szexuális jelzéseire, gyakrabban vannak futó kalandjaik, és különösen menstruációs ciklusuk termékeny napjaiban - jobban
vonzódtak más férfiakhoz. Azoknál a pároknál, akiknél jelentős
különbségek voltak az MHC génekben, nem fordultak elő ilyen, a
szakítás veszélyét magukban rejtő viselkedésformák.
A közös MHC gének relatív hossza egyenes arányban állt azzal,
hogy a nők hányszor csalták meg párjukat. Ha a férfinak és a
nőnek fele részben közösek voltak az MHC génjei, jóval nagyobb
volt a valószínűsége annak, hogy a nő megcsalja a férfit.

A tombolafődíj ez a Schoeffel
igazgyöngy-kollekció

Edina nehéz fizikai munkát végez a
Tappancsnál, de nem bánja. Azt
mondja, nagyon megéri. Lányok,
asszonyok járnak ki, Edina szerint a
szeretet hajtja mindnyájukat. A férfiakban ez nincs meg annyira. Biztosan nem véletlen, hogy férfi önkéntes kevés akad. Vannak páran,
akiknek van saját kutyája, mégis
mennek. És akad, aki nem tud sajátot
vállalni, és így pótolja a házi kedvencet.
- Ezek után Johnnyt ki kell engesztelnem otthon, tudja, hogy mit
csináltam - fűzi hozzá az egyetemista lány. - Játszom vele, elviszem
sétálni, és megérti. Elkényeztetem a
kutyámat, ennek ellenére hallgat
rám. Ha például szólok neki, hogy
alvás, megy a helyére, betakarom,
jóéjt puszit ad és megnyugszik. Ha
befejezem az egyetemet, és dolgozni
fogok, akkor is kijárok a Tappancshoz. Nemcsak nekik van rám szükségük, hanem nekem is rájuk. A
menhely az én menedékem is. Ott
minden gondomról elfelejtkezem,
úgy érzem, semmi baj sem történhet.

Haldoklik
az egykori
szexszimbólum
Brigftte Bárdot szívszorító vallomást
tett egy kanadai sajtókonferencián:
a színésznő elmondta, hogy már
nem sokáig fog élni. A filmcsillag
esztendők óta lelkes állatvédő.
A hetvenkét esztendős egykori
szexszimbólumnak mára csak az állatok és az értük való küzdelem jelenti a boldogságot, saját bevallása szerint la férfiakban és a gyerekében is
csalódott. Brigitte Bárdot a kanadai
fókavadászat előtt tartott sajtótájékoztatón beszélt egészségi állapotáról. A színésznő esztendők óta lelkes
állatvédő, tulajdonképpen életének
adott új értelmet a színészi pálya
után a jótékonykodás és az állatokért
folytatott elhivatott küzdelem.
- Most voltam utoljára Kanadában,
hiszen hamarosan meghalok mondta Bárdot, aki láthatóan nincs a
legjobb egészségi állapotban. - A
csipőcsontommal vannak nagy problémák, ezért is kell sokszor mankókra
támaszkodnom, amit nagyon utálok.
Napról napra gyengébb vagyok, már
az ágyból is nehezemre esik felkelnem. Tudom, hogy csupán azért éltem eddig, mert az állatok szeretete,
az értük való küzdelem nem hagyta,
hogy meghaljak. Az életem során
mindenkiben csalódtam: a férfiakban, a barátokban, de még a saját
gyermekem sem okozott örömet soha. Az állataim azonban sohasem
csaltak meg. Mielőtt meghalok, tudnom kell, hogy nem hiába küzdöttem
értük - nyilatkozta a hetvenes évek
elsőszámú szexszimbóluma.

DOMBAI TÜNDE

A NOK MAR VALTANANAK, A FÉRFIAK AGGALY0SK0DNAK

Igazoltatás?
Mutassa az ujját!
A hölgyek nyitottabbak a biometríkus, azaz a test valamely sajátsága - például ujj- és tenyérlenyomat, íriszvizsgálat, arcfelismerés - alapján működő azonosítási
eljárások iránt, mint férfi társaik - áll egy banki rendszerekkel foglalkozó felmérésben.
A hölgyek örömmel üdvözölnék, ha a boltokban vagy az
ATM-automatáknál a PIN-kód
helyett elég lenne az ujjukat
egy érzékelőre nyomni, és személyi igazolvány helyett is szívesebben mutatnák a rendőrnek vagy a hivatalnoknak az
ujjukat. A 18 és 60 év közötti,
különböző iskolázottságű és
lakóhelyű megkérdezettek válaszaiból kiderül, hogy bár a
nők valamivel kisebb hányada
hallott a módszerről, mégis
elfogadóbbak, nyitottabbak az
újdonságot illetően, mint a
férfiak. Ok óvatosabbak és aggályoskodók. Csaknem kétszer annyi férfi tart személyiségi jogai csorbulásától,

mint nő, és a módszer általános elterjedésének is kevésbé örülnének, mint honleányaink.
A férfiak és a nők válaszainak összevetése érdekes különbségeket mutat. A férfiak
nemhiába néznek nagyobb
számban akciófilmeket, közülük többen emlékeznek arra,
hogy a sci-fi műfajban a biometrikus azonosítás már bevált gyakorlat. A nők e módszer kialakításának tervéről
inkább az ismeretterjesztő
műsorokból értesülnek. Általánosságban összefoglalva a
téma iránt nem egyformán érdeklődnek a nemek, más-más
szempontra figyelnek jobban.

Míg a férfiak a technikai hátteret jobban el tudják képzelni, s több információval is
rendelkeznek, addig a nők inkább a mindennapi használat
alapján ítélnek.
A hazai lakosság nyolcvan
százaléka kisebb-nagyobb lelkesedéssel, de hajlamos volna
a biometriai azonosító eljárások alkalmazására, ha azok
széles körben elterjednek. A
városiak főleg pénzfelvételre
és banki ügyintézésre használnák, ha azzal kiváltható lenne
a bankkártya. A kisebb településen élők inkább hivatalos alkalmakkor, a személyi igazolvány, az útlevél biztonságának
növelésére vezettetnék be. így
- mivel a technológia egyre olcsóbb és hozzáférhetőbb számítani lehet rá, hogy a különböző retina- és ujjlenyomatszkennerek a következő
néhány évben elterjednek az
országban, milliárdos informatikai keresletet generálva.
R.Z.
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5.20 Hajnali gondolatok (isin.) 5.23
Kárpát expressz 5.50-9.00 Napkelte 9.00 Titokzatos Násztya.
Orosz-amerikai romantikus tévésorozat 9.45 Mit főzzünk ma?
10.00 Krém. Édes mindenkinek
(ism.) 10.50 Ünnep a világ körül.
Chris and Mike - Svájc (ism.) 11.00
Abszolút. Kulturális portrémúsor
(ism.) 11.30 Lapozó. A hét közéleti eseményei a sajtó tükrében 12.00
Déli harangszó 12.01 Híradó délben
12.30 Slovenski Utrinki. Szlovén
nyelvű nemzetiségi magazin 13.00
Romafórum 13.30 Cucu malac.
Amerikai rajzfilmsorozat. Cucu éjjeli matinéja (ism.) 13.40 Mérföldkövek a magyar technika történetében Galamb József (ism.) 14.15
Szívtipró gimi,Ausztrál tévéfilmsorozat 15.05 Allatkölykök Francia
természetfilm-sorozat. A trópusi
erdők állatai 16.00 Kodály 125 16
10 Quinn doktornő, a varázsló
Amerikai tévéfilmsorozat. A műtét
17.00 Körzeti híradók 17.15 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat 18.10
Jog-alap Jogismereti percek. A hatalmi ágak elválasztása 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó este 19.36
Sporthírek, időjárás-jelentés 19.45
Tv-taxi Mi önöket szállítjuk, önök
a híreket
20.05 Gőg
Olasz tévéfilmsorozat.
21.05 Csillagjegyek ura
Francia tévéfilmsorozat
22.00 Csütörtök este
22.30 Panoráma
Világpolitikai magazin
23.00 Kultúrház (ism.)
23.25 Hírek Benne:
időjárás-jelentés
23.30 Sporthírek
23.40-1.19 Éjfélkor indul útjára
a gyönyör
Olasz filmvígjáték

TV 2
6.00 Propaganda. Kulturális magazin [12) 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Koffeinmentes
Mokka 9.05 Szóda. Telefonos játék
10.00 Teleshop 11.35 Hajrá,
skacok! Mexikói filmsorozat, 225.
12.15 Észbontó Telefonos vetélkedő 13.15 Tangó és tulipán
Olasz-svájci vígjáték 15.25 Lisa
csak egy van Német filmsorozat,
247-248. [12] 16.20 Joey Amcnk.n
Töéyes azlzteszt

(12j 16.45 Mentőhelikopter Német
akciófilm-sorozat, 15. |12] 17.35
Everwood Amerikai filmsorozat,
64. |12| 18.30 Tények Hírműsor
(12| 19.05 Aktív A TV 2 magazinja (12) 19.40 fóban-rosszban Magyar filmsorozat, 448. [12]
20.10 Álomhotel Bali Német
romantikus kalandfilm
21.50 A báránysiiltek hallgatnak
Olasz-amerikai
vígjáték (16)
Közben: kenósorsolás
23.20 Tények este
23.50 Strucc Esélyegyenlőségi
magazin [12]
0.20 Mimic - A júdás faj
Amerikai sci-fi horror (16]
2.10 Aktív A TV 2 magazinja
112] (ism.)
K

L

U

resztény Múzeum kincsei 10.05
Külvárosi rendőrök 11.00 Élő egyház 11.30 Kívánságkosár 14.00
Gyógyító nevetés 14.30 Magyar
elsők 14.45 A Vörös Hadsereg története 15.45 Alfréd Hitchcock-Az
angliai évek 16.15 Az én Silas bácsikám 16.40 Aranykorona 17.00
Világunk 17.50 A házigazda ajánlja 18.00 Híradó, sport, időjárás-jelentés 18.30 Váltó 18.40 Mese
19.00 Külvárosi rendőrök
20.00 Panoptikum A viaszbabák háza
21.30 Híróra
22.30 Nem félek
0.20 Határeset 0.55 Vers 1.00 Himnusz 1.05 Híradó, sport 1.25 Mese
1.35 Tájkép csata után 3.20
Magyarország kincsei - tanösvények 3.30 Négyzetméter 4.00 Világunk 4.50 Közbeszéd 5.10 Váltó

nyomában Erdóvidék 0.55 Szent
István-vándorlás - Az országos kék
túra Szanticskától Tornabakonyig a
Cserhátban 1.25 Kerekek és lépések Vásárhely és környéke 2.05 A
törvény kötelez 2.35 Segítünk Munkaügyi körkép 3.00 Klikkerek
3.25 Membrán 3.45-5.17 Válaszd a
tudást! Mentés másként. Szórakoztató kalandozás a tudás világában

*

Telin

|S7 csatornán 147,25 MHz-en)
00.00 Hangos képújság 07.00
Felekezeteink életéből 07.30 Miénk
a város Tisza, Szeged főutcája 08.00
Színház 08.30 Hangos képújság
19.00 Szegedtől karnyújtásnyira Mórahalom-városi magazin 19.30
Portré 20.00 Törzsasztal 20.30 Szótér 21.00 Hangos képújság

B

5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli.
Ébresztőshow 8.35 Reflektor 10.00
Receptklub (ism.) 10.15 Topshop
11.15 Receptklub 11.30 06-91/334334. Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás
13.15 Bazi nagy görög élet Amerikai vígjátéksorözat. Nick elköltözik [12] 13.40 Miami rapszódia
Amerikai vígjáték [12) 15.15
Disney-rajzfilmsorozat Doug kalandjai 15.40 Isteni sugallat Amerikai filmsorozat. Sakk-matt [12]
16.35 Balázs - A szembesítőshow
[12] 17.30 Mónika - A
kibeszélőshow [12] 18.30 Híradó
- Esti kiadás 19.00 Te vagy az életem Argentin filmsorozat, 124.
20.00 Fókusz Közszolgálati magazin [12] 20.35 Barátok közt Magyar filmsorozat, 3685-3686. [12]
21.15 Jó reggelt, Vietnam!
Amerikai vígjáték [12]
23.35 Házon kívül Heti magazin
0.10 Figyelők
Amerikai krimisorozat.
Merénylet [ 16]
1.00 A Dakar 6. nap
1.25 Reflektor
Sztármagazin [12|
1.35 Infománia Multimédia-magazin 112] 2.00 Egy rém rendes család
[12] 2.30 Házon kívül Heti magazin |ism.) 2.55 Fókusz (ism.) [12]
DUNA
5.25 Világhíradó 5.35 Gazdakör
6.00 Reggel 8.00 Agora 8.30 EUjárat 9.00 Kikötő 9.20 „Ha a mi
fényünk nem lobogna ..." Nándorfehérvár 1456 9.50 A Ke-

5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Sántha-iskola 9.30 Feszti-körkép. Fesztiváljáró kulturális magazin
9.55 Bach: e-moll szonáta (BWV
1023.) 10.05 Srpski ekran. Szerb
nyelvű nemzetiségi magazin 10.35
Unser Bildschirm. Német nyelvű
nemzetiségi magazin 11.05 Kárpát
expressz 11.30 Á Kamerun-hegy árnyéka. Sáfrány József filmsorozata,
7/3. A Dja 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 12.30 A magyar
írásbeliség története A közhitelű oklevél, különleges oklevelek és eljárások 13.00 Cigányzene 13.30 A törvény kötelez 13.55 Van öt perce?
Debussy: Clairde Lune 14.05 Sztálin
Német portréfilmsorozat, 3/2.
Sztálin, a zsarnok 15.00 SegítünkMunkaügyi körkép 15.30 Múzeum
körút Válogatás 150 év magyar festészetéből 16.00 Válaszd a tudást!
Mentés másként. Szórakoztató kalandozás a tudás világában 17.30
Érzékeny ifjúság Francia ifjúsági tévéfilmsorozat. Millennium bolygó
18.00 Klikkerek 18.25 Esti mese A
legkisebb
ugrifüles.
Magyar
bábfi!Imsorozat. Áz árnyéknyúl 18.35
Membrán 19.00 Kultúrház 19.30
Híradó este 20.00 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Filmidő: Istenmezején
1972-73-ban Magyar
dokumentumfilm
21.15 Kultúrház
21.40 Dán körkép:
Rekonstrukció Dán film
23.10 Napló
*
23.15 Záróra
0.00 Kodály 125 0.05 Orbán Balázs

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
07.55 Szemközt (ism.) 08.10
Képmutatók
(ism.)
08.40
Bemutatkoznak az SZTÉ karai: MK,
GYTK(ism.) 09.20 Képújság 15.00

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-ig 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
Multikulú (nu jazz, downtempo és
worldmusic Barnával) 22.00
KonyhaGyepló HetesCséngő (éteri
02) 24.00 Vegyes zene

Ú 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
Juventus Plusz - Bende Gábor,

Golfmagazin 15.30 Dokumentumműhely 16.00 Dokumentumfilm
17.00 Biztonsági zóna 17.30 Nasp,
az amerikai űrkutatás története - Új
pillantás a régi Holdra (23) 18.00
Képmutatók
(ism.)
18.30
Bemutatkoznak az SZTE karai:
GTK. JGYPK (ism.) 19.00 Szegedi
Hírek 19.25 Mese 19.30 Körút
20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00
HamuCipőke. Francia-amerikai
vígjáték 23.00 Szegedi Hírek (ism.)
23.25 Képújság

•

16.00 Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Közgyűlése felvételről

00.00 Képújság 07.00 Híradó (ism.)
07.30 Képújság 14.00 Teleshop
14.30 Dokumentumműhely 15.00
Golfmagazin 15.30 Dokumentumműhely 16.00 Dokumentumfilm
17.00 Biztonsági zóna 17.30
Képújság 19.00 Közéleti Mozaik
19.40 Képújság 20.30 Hírháló 21.00
HamuCipőke. Francia-amerikai
vígjáték 23.00 Nyerő páéros.
Amerikai-NSZK vigjáték

00.00 Képújság 07.00 Főcím,
műsorajánló 07.01 Reklám 07.05
Híradó 07.15 Sportszerda - indul a
nöi kézilabda-bajnokság 08.00 A
Szegedi Tudományegyetem, III. rész
08.15 Kistérségi magazin (ism.)
08.45 Reklám 08.50 Híradó 09.00
Képújság 17.00 Biztonsági zóna
17.30 Képújság 18.00 Főcím,
műsorajánló 18.01 Reklám 18.05
Híradó 18.15 Fogadóóra 18.40 100
éves a Fora T-modell
Szemelvények Galamb József életéből
19.00 A Szegedi Tudományegyetem,
IV. rész 19.15 Kisfilmek 20.30
Hírháló 21.00 HamuCipőke.
Francia-amerikai vígjáték

06.00 Napi gondolat 07.00 Napi
gondolat (ism.) 08.00 Napi gondolat
(ism.) 10.00 Kultúrszoba (ism.)
12.00 Miksz: Fecsegők, színházi ea.
18.00 Heti közélet (ism.) 18.35
Nonstop, ifjúsági magazin (ism.)
19.35 Heti história (ism.) 20.00
Portré: Mihály Árpád, Sejben Lajos
21.00 Kultúrszoba (ism.)

Somogyi Zoltán 14.00 Délutáni
Plusz - Boki 17.00 Sztereó, a
kívánságshow - Molnár Balázs
20.00 Esti Plusz - Boldizsár Kata

FM954Z~Rádió88
Hírek, időjárás, szegedi programok
minden óra 55. percében.
06.00-10.00 Cafe 88, az édes
ébredés - Szalma Emese, Bálint K.
Gergő 10.00-14.00 Juice - Száraz
Ferenc 14.00-16.00 Mega, Géza
Mega Pati, a délutáni őrület
16.00-19.00 Lécci - Tóth Péter,
tel: 444 088, SMS: 3030-30-188,
19.00-21.00 Euroexkluzív-európai
toplisták
Gyuris
Péter
21.00-06.00 100%-ban Szeged
kedvenc zenéi és hírek minden
órában

(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 06-30-267-7777)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel)
9.30-11.00
a
Napraforgóban Iváncsics Sándor, a
Dégáz Zrt. szegedi kirendeltség
kereskedelmi és ügyfélszolgálati
igazgatóhelyettese,
téma:
Gázártámogatások igénylésének

Weltauto, a biztos partner

rendszere 12.00 Déli hírösszefoglaló
13.00-tól óránként hírek 14.30
Humorpercek
15.00-19.00
Kívánságműsor 19.00 Ftrll Extra
interaktív üzenöműsor 21.00 Koktél
23.00-tól reggel 6 óráig zenei
válogatás. Közben hajnali 2 és 4
órakor hírösszefoglaló
UA
6.00 Napzárta (ism.) 6.10 Reggeli
Hangadó. Benne: 7.00 Makó és
térsége
hírei,
kalendár.am,
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: 06-20220-4444, 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!

06.00 Ice express 08.00 Müzli
11.00 Cool-túra 12.00 Koktél 16.00
Ice DJ 17.00 Ice city 18.00 Nekem
80 19.00 Ice Dl dupla 21.00 Sport
22.00 Retro 00.00 Ismét Ice.

Skoda Fabia Eco 1.2
.
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Használt autóink már O Ft önerővel hazavihetők hiteles vásárlás esetén.
Finanszírozásból visszaadott, kedvező árú gépkocsik s z a k k e r e s k e d é s e .
Á R

FORD FUSION TREND
2005. évjárat, sötétkék
metál, 50 000 km-t
futott, szervokormány,

Nissan Micra 1.0 Vísia Fitt

központi zár, elektromos

Á R

•

2 2 9 0 OOO F t

ablakemelő, belülről
állítható külső tükör,
állítható hátsó ülés,
klíma, ABS, 2 légzsák.
0% önerővel, roncsautóbeszámítással elvihető!

Renault Laguna 1.9 Expression kombi
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2 1 9 0 OOO F t

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

klíma, elektromos első
ablakemelő, rádiós
magnó, központi zár,
'

*i:MKiK

ABS, indításgátló, szervokormány.

Á R

Peugeot 2 0 6 Sport 1.6
•

központi zár, állítható
kormány és vezetőülés,

1

ABS, 4 légzsák, elekt-

garancia

r

^

^

M

belülről állítható tükör.

Weltauto

a

S

' f e j j ;•

romos ablakemelő,
20% önerőtől elvihető

20% önerőtől elvihető.

1 2 9 0 OOO F t

112000 km-rel, klíma,

garanciával!*****

www.weltauto.hu

km, mentazöld metál,

1999. évjárat, fehér,

Weltauto
Használt autók

1999.05. havi, 148 000

Opel Astra Caravan 1.7D

6 9 9 OOO F t

1 3 5 0 OOO F t

2003-as forgalomba
helyezés, fekete,
22 000 km-t futott.
indításgátló, központi
zár, hővédő üvegezés,
dönthető hátsó ülés,
állítható magasságú
kormány.
Roncsautó-beszámítással
0%-tól elvihető.

Skoda Fabia Classic 1.2 kombi

2005-ös évjárat, 33 800
km-t futott, világoskék
színű, ABS, elektromos
ablakemelő, központi zár,
szervokormány, indításgátló, állítható kormány
és vezetőülés, 5 ajtós,
osztottan dönthető hátsó
ülés, sztereó rádiós magnó.
10% önerőtől elvihető.

Weltauto
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2005. 01. havi,
32 000 km-t futott,
latinvőrős,
szervokormány,
állítható magasságú
kormány és vezetőülés,
indításgátló, osztottan
dönthető hátsó ülés,
rádiós magnó, hővédő
üvegezés.
0% önerővel,
roncsautóbeszámítással elvihető!

Skoda Fabia 1.2 Classic
N

'

2000-es évjárat,
60 000 km-es
futásteljesítmény,
benzin, fekete színű,
indításgátló, klíma,
elektromos ablakemelő,
központi zár, hővédő
üvegezés, alufelni.
2 0 % önerőtől elvihető.

jPr V

w

P F i
/

Á R 1 9 9 0 OOO F t

2005.11. havi,
szaharabézs metál,
benzines, 13 456 km-t
futott, gyári garancia,
indításgátló, szervokormány, légzsák, központi
zár, állítható kormány ás
vezetőülés, ködlámpa,
osztottan dönthető hátsó
ülés. 0% befizetésétől,
roncsautó-beszámítással
elvihető!

TÁRKÁN Y Autó
Szeged, Szőregi út 46-50.
Tel.: 62/555-666, www.tarkanyauto.hu
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AZ ÜGYVED VALASZOL
Dr. Juhász György

Az ingatlan eladása
és a közvetítő
Tisztelt ügyvéd úr!
Hat éve örököltünk egy lakást. Nem költöztünk bele, mindig kiadtuk albérlőknek. Már régebben is felmerült, ha sikerülne jó áron vevőt találni, eladnánk. Eddig alkalomszerűen hirdetéseket is feladtunk, nem sok sikerrel. Azt hallottuk, hogy 2007-ben 10-15 %-os árcsökkenés is lehet az ingatlanpiacon. Úgy döntöttünk eladjuk a lakást. Több ingatlanközvetítőt is megkerestünk. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy sok helyen kizárólagosságot kérnek, fogszerű ez? Ha a
közvetítő talál vevőt, természetesen kifizetjük a jutalékát, de ne tiltsák meg, hogy mi magunk is hirdessük az ingatlanunkat.
Tisztelt olvasó!
Abban a kérdésben nem foglalnék állást, hogy miként fognak
változni az ingatlanárak. Ha viszont elhatározták, hogy eladják
a lakást, reális döntés, hogy
szakemberhez fordulnak. Az ingatlanközvetítő
irodák nagy
problémája, hogy sokszor megkerülik őket, nem fizetik ki a díjukat. Többek között ennek kivédésére alkalmazzák a „kizárólagosságot". Ennek alapján egyes
irodák kifejezetten kikötik, hogy
csak rajtuk keresztül lehet az ingatlant értékesíteni. Mások lehetővé teszik ugyan, hogy a tulajdonos más mádon is keressen
vevőt, de erre az esetre is igényt
tartanak valamilyen mértékű
díjra.
' A polgári jog szabályai szerint a
szerződések tartalmát a felek szabadon határozhatják meg. Jogszabályi tiltórendelkezés hiányában tehát nincs akadálya annak,
hogy a tulajdonos az ingatlaii feletti rendelkezési jogát korlátoz-

va, egyetlen személyt, irodát bízzon meg az értékesítéssel. Természetesen ezt valamivel ellentételezni kell. Célszerű a szerződésben rögzíteni, hogy a közvetítő
milyen fórumokon, milyen formában és gyakorisággal hirdeti,
mutatja be az ingatlant. A szerződés megkötése előtt azt alaposan
tanulmányozzák át. Lényeges az
is, hogy milyen időtartamra szól.
Érdemes tájékozódni, hogy a vevőtől is kérnek-e díjat.
Javaslom, érdeklődjenek ismeretségi körükben, kinek melyik
irodával milyen tapasztalata
volt. Mint minden területen, az
irreálisan kecsegtető ajánlatokkal itt is óvatosan kell bánni. Ha
úgy döntenek, továbbra is saját
maguk kívánják értékesíteni a
lakást, javaslom, olyan hirdetési
formát is válasszanak, ami internetes megjelenési lehetőséget is
biztosít. Itt ugyanis fényképeket
is feltehetnek, ami nagymértékben vonzza a potenciális vevőket.

Jakab Béla tudományos kutató
(1919-2006) halálára
Elhunyt Jakab Béla tudományos
kutató, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület örökös tagja, nyugalmazott főkönyvtáros, nyugalmazott római
katolikus pap. A közlekedési baleset, ami 88 éves korában, december 13-án érte, életútjára
ugyan pontot tett - ám szellemi
öröksége szerves része marad a
hazai és nemzetközi ornitológiának.
Ezerkilencszáztizenkilenc július 27-én született Budapesten, élete legnagyobb részt Szegedhez kötődik. A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Beretzk Péter Munkacsoportjának aktív
tagja
volt, hat évig elnöke is, és szintén ez időszakban elnöke a
TIT Madártani és Természetvédelmi Szakkörének. Az ő javaslatára
kaptak
Újszeged
egyik városrészének utcái madárneveket. Új találmányt,
kulcsrendszerrel működő madártojás-határozót
szerkesztett, s szabadalmaztatott. E tojáshéjgörbület-mérő módszerrel az egyébként teljesen azonosnak tűnő madártojások is
meghatározhatók. Azt ma már
mindenki tudja, hogy a környezetbe juttatott méreganyagok a tápláléklánc csúcsán lévő
madarak tojáshéjának clvékonyodását okozzák, és a tojások
még költés közben összetörnek, de azt kevesen tudják: ezt
a megállapítást eredetileg Jakab Béla tette, átfogó vizsgálatai nyomán. Bekapcsolódott a
nemzetközi
gólyakutatásba,
annak hazai koordinátora volt,
az e tevékenységgel járó hazai
és nemzetközi levelezés költsé-

geit a számára közel harminc
éven át munkát biztosító Somogyi-könyvtár vállalta. Részt
vett a Csongrád megyei szikesek élővilágának kutatásában fő megfigyelési területe az
Ószeszéki-tó volt - , s ő javasolta a szalakóta-odútelepítésre a
Szatymaz-Forráskút bekötőút
környékét. Megfigyelései szerint e környék biztosítja a megyében a legjobb körülményeket e nagyon ritkuló madárnak. Ez a terület ma-már a Natura 2000 hálózat része. Az
említett néhány, kiragadott
példa jelzi: Jakab Béla nem véletlenül részesült 1990-ben a
környezetvédelmi világnap alkalmából Emberi Környezetért
miniszteri kitüntetésben.
O tárta föl bibliográfiailag Beretzk Péter, a szegedi Fehér-tó
madárvilága nagy kutatója tudományos életpályáját, ez meg is
jelent a Somogyi-könyvtár kiadásában, kötetben. Egyébként több
mint száz tudományos publikációja látott napvilágot, ezek az
Acta Zoologicátöl a Délmagyarországon és a Móra Ferenc Múzeum évkönyvén a Természet Világáig, s a Vertebrata Hungaricáig mindenütt föllelhetők. A legegzaktabb tudománytól a népszerű ismeretterjesztés területéig
mindenütt otthon volt. Az utolsó, vele készült újságcikk a Délmagyarországban és a Délvilágban jelent meg, néhány hónappal elhunyta előtt. Halála mélyen megrendítette a dél-alföldi
ornitológustársadalmat. Emlékét örök időkre megőrzik.
Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület
Csongrád Megyei Csoport

Megállóhelyek
Az Etelka soron szálltam fel a
Tápéról érkező buszra. Kellemes
hangú nő tájékoztatott a következő megállókról, ami hasznos a
helyismerettel nem rendelkező
utasoknak. Arra gondoltam, számukra talán könnyebben megje-

gyezhető lenne, ha Petőfiről,
Kossuthról lehetne nevezni a
megállóhelyeket. Őket külföldön
is sokan tisztelik. Talán célszerű
lenne ezen elgondolkodni.
KÁTAI FERENC,
SZEGED

Az Esterházy-család kincsei
Mint a sajtóból értesülhettünk, a
herceg Esterházy-család kincseinek kiállítása a budapesti Iparművészeti Múzeumban a történelmi
magyar családok - Thurzók, Batthyányiak, Zichyek, Nádasdyak,
stb. - családi kincsei a magyar történelem sok százéves viharaiban
többé-kevésbé megsemmisültek,
vagy a családi örökségek útján
szétszóródtak. Egyedül a herceg
Esterházy-család több száz éves
műkincsei vészelték át egyben a
századokat, mely kincsegyüttes a
tizenkilencedik században már
fölért egy királyi kincstárral.
Most kulturális életünk nagy
eseményeként megcsodálhatjuk
ezeket a kivételes remekműveket,
elefántcsont kisplasztikákat, az
óraszerkezettel ellátott Mária-oszlopot, az aranyozott mellvérteket,
bútorokat, néhány képmást, illetve festményt a család tagjairól, ám
a kiállítás fénypontját mindenképpen az Európa-hírű ötvöskincsek
alkotják. Ezek az ötvöskincsek a
többi kiállított kincsekkel, bútorokkal, textíliákkal együtt - kivéve
az ausztriai Frankó várából ideszálh'tottakat - a második világháború utolsó hónapjaiban a budai
Tárnok utcai Esterházy-palota
pincéjében végzetesnek tűnő háborús sérülést szenvedtek, miután
a palota a várban dúló csaták alatt
egy kézigránátköteg robbanása következtében megsemmisült.
Négy év múlva, 1949 karácsonya előtti napokban herceg Esterházy Pál - tudva, hogy a Mindszenti-ügy kapcsán napokon belül őt is letartóztatják - megjelent
az Iparművészeti Múzeum titkárságán, ahol a háború alatt, illetve előtte a kincseket gondozták, tárolták, s kijelentette, hogy
az Esterházy hercegi család történelmi becsű ötvöskincsei a Tárnok utcai romos Esterházy-palota pincéiben fekszenek. - Nem
akarom, hogy ezek a kincsek az
enyészeté legyenek, amelyekért
őseim annyit csatáztak! - mondta, s kisietett a teremből.
A hatóságok azonnal, tízegynéhány fokos hidegben, megkezdték a még mindig romos palota
alatt a feltárást, s a megtálalt sáros, összenyomódott, roncsolódott, roncs állapotban lévő ötvöskincseket az Iparművészeti
Múzeumba szállították. Ott a
múzeum nagytekintélyű vezetői
- dr. Dobrovits Aladár, dr. Mihalik Sándor, dr. Korek József - szomorúan állapították meg, hogy a
kincsek oly mértékű háborús károsodást szenvedtek, hogy restaurálásuk, újjáteremtésük, feltámasztásuk egyenlő lenne a halottak feltámasztásával.

A restaurált Bacchus-kocsi

Fotók: DM/DV

A két barát: Szvetnik Joachim (balról) és Molnár György
Ekkor lép a történet színpadára
a csizmás Szergej Jeszenyinek, a
fekete bojtág Sinka Istvánok leírhatatlan tehetségével egy huszonegynéhány éves falusi parasztlegény, a kicsit furcsa nevű Szvetnik
Joachim, akit mint őstehetséget
szülőfaluja, Mélykút küldött az
Iparművészeti Főiskolára. Az egykori parasztfiú, napszámos, birkapásztor, kapás, aki később Európa-szerte ismert ötvösművész,
restaurátor lett, briliáns tehetsé-

gű zseni. Mívessége, formaérzéke, ötletessége, empatikus, beleérző készsége szinte a megsemmisülés széléről támasztotta fel a
tönkrement, felismerhetetlenségig összezsugorodott, valaha megcsodált történelmi ékszereket,
melyek történelmünk viharos
vagy csendesebb időszakaihoz így
vagy úgy hozzátartoznak.
Láthatjuk a kiállításon a leghíresebb Esterházy-ötvöskincseket,
a Vezekényi-tálat, egy 80x150 cm

átmérőjű, ovális alakú ezüst tálat,
a tizenhetedik században élt híres
augsburgi mester, Phillip Jacob
Drentwett munkáját, vagy a másik híres Esterházy-ötvöskincset,
az úgynevezett Bacchus-kocsit,
mely négy keréken gördülő, sárkányfejű, bárka alakú alkotmány,
felületén drágakövekkel, apró
hordócskán Bacchus elefántcsontból faragott kis figurája ül,
előtte Vénusz alakja áll, a kocsi
orrán és farán egy-egy puttócska.
S a másik, nemkülönben híres
Esterházy-kincs, a Bányászserleg?
A mester öt évig dolgozott a restaurálásán, mely akkor szánalmas,
alaktalan fémtömeg volt, de Joachim briliáns tehetsége eredeti
szépségében teremtette újjá valamennyiünk gyönyörűségére. A
serleget 1650 júniusában ajándékozta Selmecbánya városa az uralkodónak, III. Ferdinándnak, egy új
tárna ünnepélyes megnyitásakor.
Kevés ideig még Szvetnik Joachimnál maradva, mint az Iparművészeti Múzeum főrestaurátorát, ötvösművészét, a Kádár-kormány 1977 decemberében az USA-ba küldi, hogy a Carter amerikai elnökkel kötött
egyezmény keretében „szakértse", azaz azonosítsa az amerikaiak által őrzött magyar koronát,
állapítsa meg a korona eredetiségét, s készítse elő hazaszállításra.
Ezt a munkát kiválóan elvégzi,
Kovács Éva akadémikus, művészettörténésszel együtt kétséget
kizáróan megállapítják a korona
eredetiségét, s a hazaszállítás
után is még a Korona Bizottság
tagjaiként részt vesznek a bizottság munkájában.
Élete összefonódott a magyar
történelemmel, e sorok írójának
már halálos betegen diktálta élete történetét, az Esterházy-ötvöskincsek restaurálásának egy-egy
kritikus fázisát, a korona körüli
szakértői tevékenységét, azt á'kivételes életpályát, melyet a mélykúti legelőktől a korona azonosításáig befutott (Molnár Gy.: A
Magyar Cellini, 2004., Bába Kiadó). Munkásságának fő-fő területe azonban évtizedeken át az
Esterházy-család történelmi becsű ötvöskincseinek újjáteremtése volt, s most, amikor e csodálatos kincsekben gyönyörködünk, ne feledjük, hogy a korona
körüli szakértői tevékenységéért
egyébként érdemelten odaítélt
Kossuth-díjban a zsenit is jutalmazták, aki a pusztulásra ítélt,
történelmi múltunkhoz tartozó
kincseinket visszaadta népünknek, hazánknak, közművelődésünknek.
MOLNÁR GYÖRGY, ÖTTÖMÖS

Kárász József íróra emlékezve
Egyszerre áll elém a múlt, a jelen és a jövő.
Amikor ezt a cikket kezdtem, még december
eleje volt. Ma pedig, amikor formálom, javítgatom, igazítom, akkor januárt írunk.
A múltnak, a jelennek, de a jövőnek időbelisége is most a Kárász József alkotói munkásságáról történt megemlékezésben került
elém. Az író, könyvtáros, bibliográfus, bár
szegedi születésű volt, később Hódmezővásárhelyhez kötődött, igazán hozzákapcsolódott ehhez a városhoz, amely 1993-ban megérdemelten fogadta díszpolgárává.
November 10-én részt vettem a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban az író, azaz Kárász József halálának tízéves évfordulóján megrendezett ünnepi alkalmon. Ünneppé az író özvegye, fia, családja, a
művészetét tisztelő szép számú helyi közönség tette, de főként azok a részletek, amelyek a
szerző műveiből elhangzottak. Soós Csilla
könyvtárigazgató bevezetője után a Kárász lózsef Alapítvány kuratóriumi elnökének, Fehér
Józsehiek műsort közvetítő mondatai hangzottak el. Közben Apró Szilvia Kazinczy-díjas
előadó mellett Benkő László és Kiss Jánosné
kifejező részletekkel gazdagították az estet.
Ők ketten egyébként prózamondó verseny
győztesek, méghozzá Németh László nevével
jelzett verseny győztesei.
Eddig csak a múltnál tartok e beszámolóban. Ez a múlt december 12-ére és december
14-ére is érvényes. Előbbi dátum a novemberi
esten meghirdetett Kárász József Prózamondó Verseny I. kategóriájának elődöntője,

utóbbi magától értődőén a II. kategóriáé. December 12-én és 14-én már a verseny kiírása
szerint az általános iskolák 7-8. osztályos, illetve a középiskolák I-IV osztályos tanulói
bizonyították - felnőttek és gyermekek előtt azt, hogy ők is bele tudják élni magukat
egy-egy próza hangulatába. Most, 2007. január elején, majd közepén a jelenben vagyunk,
hogy aztán jövő legyen belőle január 23-án.
Akkor kerül ugyanis sorra a terv szerint a városi döntő, s várhatóan újból ünnepi esemény
helyszíne lesz a barátságos olvasóterem.
Reméljük, hogy a majdani döntő a kiválasztott részletekkel a szerző művészetének sokrétűségét fogja mutatni. Ezt várjuk. S azt, hogy
lehessen majd a gyermekek közül is tollforgató, aki akár a döntőt, akár majd egyebet is papírra vet. Lehetne, kellene, ha talán kis tanári,
szülői bátorítással is. Legyen ez határozott felhívás is erre, meg hasonló versenyek esetére.
Meg kell próbálni ezt is ebben a korban!
Fontos elmondanunk azt, hogy a verseny
felhívását a Kárász József Alapítvány Kuratóriuma a Németh László Városi Könyvtárral
és a Németh László Általános Iskola és Gimnáziummal egyetértésben tette közzé.
A döntő tehát a jövő terve. S nem is beszéltem
még Kárász József Pirkad című kisregényéről,
de nem beszéltem a Göröngyös út című regényéről sem. Ezek jártak pedig gondolatomban,
amikor elkezdtem írásomat. Most már maradnak máskorra, más fórumra. A sűrűn kijegyzetelt könyvek is, néhány ide szánt gondolatukkal. Ez a cikk azonban máshogy formálódott.

A múlt, jelen, jövő haladásának felvázolásakor azonban nem fogom elhagyni azt, hogy
az állandóság tényéről ne szóljak. Még november 10-én hangzottak el Kárász József
egyik novelláskötetéből a Vallomás című novella részletei is. A személyes ihletettségű sorok az evangélium hatalmát mutatják. „Az
evangélium radikális és szociális tanítása
megrendítő erővel hatott rám, az ezekből
merített hit megváltoztatta világszemléletemet, magatartásomat, egész életemet" mondja az egyik mondat.
Miért ne kötnénk ezt althoz a Krisztushoz,
aki a múlt, a jelen és a jövő fordulói között-képviseli az állandóságot, a biztonságot, a kizárólag jó irányba való fejlődést? Aki egykor megszületett, értünk született meg. Előbbi jellemzőket miért ne kötnénk kizárólag Krisztushoz?
Múlt és jelen sok embere rádöbbent, rádöbben az előbbi felismerésre. A kapu a jövő embere előtt is nyitva. Gondolkoznunk ugyanis
nem tömegekben érdemes, hanem személyekben. A jelen és jövő csak használna vele
magának. Bizonyos vagyok benne. Nélküle
ugyanis csak árt magának. Ebben is bizonyos
vagyok. Őt nem közelíti meg, meg sem közelítheti sok karácsony tájékán adott szép, értékes ajándék. Az Ő fénye mellett minden sokkal halványabban csillog. Ehhez kellenek a
megnyílt szemek a jövőben is.
MÁTÉ ISTVÁN
KÖNYVTÁROS-TANÁR, BETHLEN GÁBOR
REFORMÁTUS GIMNÁZIUM,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
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MEGKERDEZTUK A SZENTESI OLVASOT

CSOROG A TELEFON

Járt-e az Emlékpontban7í

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-111 l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatokéi delmagyar.hu címre küldhetnek.
MEG MINDIG VILLAMOS
Sajnos a 3-as vonalon még F W
típusú villamosok közlekednek,
és valóban ezek nem mindegyikére lehet babakocsival felszállni.
Célunk azonban nekünk is az,
hogy a babakocsival közlekedő
kismamáknak is megteremtsük
a közlekedéshez szükséges feltételeket, reagált a Szegedi Közlekedési Kft.-tői Török Mónika marketing- és pr-osztályvezető.

TÓTH ZOLTÁN

LORINCZNE KOSA MARIA

KADAR ZOLTÁN

BEDO KATALIN

beteghordó:

fodrász:

operátor:

gimnáziumi

- Nem voltam még, de elképzelhető, hogy egyszer elmegyek.
Hallottam róla, biztosan érdekes
hely. A történelemből engem
mégsem ez a korszak vonz leginkább, hanem a világháborúk évtizedei, a harcok a politikával fűszerezve. Összességében keveset
foglalkozom a múlttal, inkább a
jelenben élek.

- Nem jártam, azt sem tudom,
mi az. Ja, egy múzeum, a diktatúra idejéről? Azzal az időszakkal kapcsolatban nekem nincsenek tragikus emlékeim, békében
éltünk 1989 előtt. A történelem
önmagában is kevéssé érdekel.
Biztosan sokaknak tetszik egyébként egy ilyen múzeum pláne, ha
látványos a berendezés.

- Nem voltam, nem is hallottam
róla, hogy létezik ilyen. Vásárhelyen? Tényleg? Biztosan nagyszerű hely. Bár múzeumban nagyon ritkán járok, és a számítástechnika sokkal jobban érdekel,
egyszer feltehetően elmegyek,
hogy megnézzem. Ópusztaszeren, a történeti emlékparkban
már jártam, az nagyon tetszett.

- Az Emlékpontban még nem
voltam, a budapesti Terror Házába viszont már többször elvittem
a diákjaimat. Nyilván egyszer a
szomszédos városba is elmegyünk. Vásárhelynek hírére válik
az Emlékpont, de ahogy hallom,
sokaknak megoszlik róla a véleménye, mondván, a város túl sokat áldozott rá.

H0R0SZK0P
Q P KOS: Az időjárás növelheti a megáKL. Ifázás lehetőségét. Vigyázzon magára és egészségére! Munkahelyén kerülje a
gépeket, ha lehet, ma ne dolgozzon velük!
•RH& BIKA: Érthető, és becsülendő, hogy a
*
! tökéletesre törekszik. Ezt azonban elérni soha nem lehet. Ne hagyja, hogy csak ezek
a gondolatok vezessék tetteit, cselekedetelt!
IKREK: A tanulást, az utazást hozI hatja előtérbe a bolygóállás. Kerülje
az extravagáns viselkedést és költekezést!
Maradjon hű önmagához minden helyzetben!
^ j ? RÁK: ígéretes nap vár önre a karri^ ^ f e r , a párkapcsolatok területén. Váraban eseményekhez kell alkalmazkodnia. Ez
akár egész heti programját Is felborithatja.
A ú OROSZLÁN: Össze kell fognia kol* ^ l l é g á i v a l az eredmény érdekében! A
mai napon számos konfrontáció is várhat
Önre. Nem lesz könnyű dolga, de ügyesen
megold mindent.
:SZÜ2: A családja, rokonai és a pénz
' dominálnak. Ne tegyen elhamarkodott
ígéreteket, kedves Szűz! Különösen akkor ne, ha
saját maga is össze van zavarodva!
Á Á MÉRLEG: Ha teheti, mondja le eset• w í leges utazását! A háttérben lehetnek
még lehsztázahan dolgok. Ha elutazik, ezek elintézésének hiánya égető problémává válhat.
W
SKORPIÓ: A tudás, a hatalom kefi>lrülhet
előtérbe. Munkatársai közé
okosan illeszkedjen be! A kapcsolatok, a kol-

legiális viszony előnyszerzés forrása lehet.
Jk,

NYILAS: Munkahelyén csodás leheI tőségekkel kecsegtethetik. Örömét egy
valami azonban beárnyékolhatja. Pozitív beállítottságával kezelje okosan a problémákat!
fö
BAK: Kitartásával érhet csak el
ZMK.I eredményt a Bak. Lassan, de biztosan haladhat célja felé. A sikerre azonban
még sokat kell várnia, legyen kitartó!
^ j w j VÍZÖNTŐ: Változás áll be mai
programjába, mely kezdetben zavarja önt, de hamar rádöbben, hogy ezzel új
lehetőségeket ragadhat meg. Az estét kettesben tölti szerelmével.
j HALAK: Ahhoz, hogy elérje célját tüI retemre van szüksége. Esetleges rosszkedve csupán átmeneti állapot délutánra elszáll
a dühe. Kerülje az elhamarkodott ítéleteket

TISZTELT OLVASOINK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink
nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A 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.

történelemtanár:

VÁSÁRHELY
A 30/548-9141-ről vásárhelyi olvasónk reagált a január 5-i Postabontásban megjelent Postai üröm
az ünnepi hangulatban című
cikkre. A telefonáló úgy véli, hogy
a levél írója előbb érdeklődhetett

volna a posta vezetőhelyettesétől,
hogy miért nem fogadják több ablaknál az ügyfeleket, de tájékozódás nélkül ítélkezni nem illő.
NEM TULIPÁNFA
Hajdú Mihály algyői olvasónk jelezte, hogy Szegeden, a Széchenyi téren virágba boruló keleti
díszcserje nem tulipánfa, hanem
magnólia, azaz liliomfa, amely
kora tavasszal hozza illatos,
pompás virágait.
VIGYÁZAT!
Béketelepről jelezték a 30/9353741-ről, hogy valaki mérgező
anyaggal átitatott húscafatokat
dobál be azokba az udvarokba,
ahol kutyát tartanak.

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
20 óra: Déjá vu. Színes feliratos
amerikai thriller.

PROGRAM

PONT
:•

HiifVtAliS

MOGIAKAJAN

E-mail címünk: ajanlo@delmagyar.hu
SZEGEDI NEMZETI

SZÍNHÁZ

10 óra: A dzsungel könyve.
Zenés mesejáték. Szundi-bérlet;
14 óra: A dzsungel könyve.
Hókirájynő-bérlet.

K1SSZÍNHÁZ

19 óra: Tartuffe. Vígjáték. Bajor
Gizi 2.-bérlet.
KÖVÉR BÉLA

BÁBSZÍNHÁZ

10 óra: Elefántmese. Lódítóbérlet;
14.30 óra: A hókirálynő. Égig érő
fa-bérlet.

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM

15.30, 17.45 és 20 óra: Konyec Az utplsó csekk a pohárban.
BALÁZS BÉLA TEREM

16.15, 21 óra: Friss levegő-,
18.30 óra: Horthy - A kormányzó. Színes és fekete-fehér
magyar dojcumentumfilm.
CSÖKE fÓZSEF TEREM

16 óra: Horthy - A kormányzó.
Színes, fekete-fehér, magyar
dokumentumfilm; 18.30 és
20.30 óra: Forradalmárok.
Színes, feliratos román film.
GRAND CAFÉ
17 és 21 óra: Huncut

felhőcske.

Színes feliratos francia-tajvani
filmdráma;
18.30 óra: A tégla. Színes
feliratos amerikai filmdráma.
PLAZA CINEMA

CITY

A parfüm - Egy gyilkos története:
14.30, 17.15,
20 óra.
Konyec - Az utolsó csekk a
pohárban: 15.30, 18.30 és 20.30
óra.
Fűrész III. : 13.15, 18 és 20.15
óra.
Arthur és a villangók: 13, 14, 15,
16 és 18 óra.
Apocalypto: 14.45, 17.30, 19 és
20.15 óra.
Déjá vu: 15, 17.30 és 20 óra.
Táncoló talpak: 13, 15.30 és
17.45 óra.
Step up: 13.30, 17 és 20 óra.
Eragon: 14.30, 16.30 és 20.15
óra.
Holiday: 15.30 és 20 óra.
Casino Royale: 17.30 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI

SZENTES

15.30 óra: Taxidermia. Színes
magyar játékfilm;
17.30 óra: Asterix és a vikingek.
Színes m. b. dán-francia
animációs film*
G

S

f

Az ifjúsági házban (Felső Tisza
part 2.) 12 órától:
ingyenes számítógép-használat
internetezési lehetőséggel;
14 órakor: babamasszázs Ráczné
Gyémánt Andrea védőnő
vezetésével;
16 órakor: Szegedi Manga- és
Animeklub KáTmos Borbála
vezetésével;
18 órakor: Akropolisz Táncstúdió - fiatalok táncpróbája.
Színpadi táncok alapjai. Vezeti:
Kerek Attiláné.
Közéleti kávéház, 17 órakor

a Forrás Szállóban

előadás

Szögletes körút címmel. Előadó:
dr. Szabó László önkormányzati
képviselő.

A máltai játszótéren

(Retek u.

2-4.) 15 órakor: könyvklub.

Az Alsóvárosi

Kultúrházban

órakor: gobelinklub Bauer
Krisztina klubvezetővel;

Millenniumi

17

kávéházban

18 órától sakk-klub.

A műjégpálya nyitva tartása:
7.00-9.30, 10.00-13.30,
17.00-19.00 óráig.
Az egyetemi

füvészkert

út 42.)
9 órától 16 óráig;

a Szegedi

Vadaspark

(Lövölde
(Kálvária

sgt-)
9 órától 16 óráig várja látogatóit.
ALGYŐ

A faluházban
(Búvár u. 5.) 9.30
órakor:
baba-mama klub; 16 órakor:
nyugdíjasklub (Maszlag
fózsefné); 17 órakor: Yogagym
stresszoldó torna (Pap Éva);
18.30 órakor fitnesztorna
(Kovács Krisztina).
KONCERT. BULI
SZEGED

A SZOTE-klubban 22 órakor:
Észhelyzet DJ Patkóssal.

A Petőfi Művelődési

Gyermekházban

a Domaszéki Művészeti Kör
tagjainak kézműves alkotásai
tekinthetők meg január 19-éig
naponta 9-től 18 óráig.

Az Olasz Kulturális

Központ-

ban január 31-éig mindennap
10-17 óráig látható Rovó Edina
festménykiállítása Bali, az
Istenek szigetén címmel.
Galériában

(Brüsszeli krt. 37.) megnyílt
Angol fotók - Brighton & Hove
Camera Club kiállítása, mely
január 25-éig látható.

A Bartók Béla Művelődési
Központ B Galériájában

megnyílt Göblyös Róbert
festőművész kiállítása. A tárlat
február 2-áig, munkanapokon,
10-18 óráig tekinthető meg.

A Szerencsejáték
Zrt. szegedi
területi
igazgatóságának

épületében (Szilléri sgt. 31-33.)

A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

az

már

Emlékpontban?

Következő kérdésünk

A rendezvényházban

Küldje e l v á l a s z á t
a kérdés napján 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

-

pedagó-

giai intézetben (Közép fasor
1-3.) Farkas Gyula festőművész
olajfestményeinek állandó
kiállítása és vására tekinthető
meg hétköznap 8-21, szombaton
8-13 óra között.

A Rátkai Sándor Múzeum
szegedi
papucskészítő

A Móra Ferenc Múzeum
képzőművészeti
kiállítóhelyén,
a Kass Galériában Sonkodi

István Keleti grafikáim című
kiállítása 2007. január 14-éig
tekinthető meg.

A Fekete Házban január 28-áig
látható 1956 Szegeden: ahol a
forradalom lángja föllobbant és
1956 a művészetben, Kass János
Kossuth-díjas grafikusművész és
Tóth Sándor Munkácsy-díjas
szobrászművész kiállítása.
A Pick Szalámi és

Szegedi

Paprika Múzeum (Felső Tisza
part 10.) keddtől szombatig
15-18 óráig várja látogatóit.
Vasárnap és hétfő szünnap.

CSONGRÁD
A Tari Lászlón

Múzeumban

január 21 -éig látható az
Ásványok világa kiállítás.

január 21-éig tekinthető meg
„Baromnak, víznek, szélnek
erejével" - az őrlőkötői a 150
éves Papi-féle szélmalomig.

MAKÓ
A József Attila

Múzeumban

január végéig látogatható 1956
makói emlékei, Torockói képek
és az Ezeréves határon fotókiállítás.

ÓPUSZTASZER
A Nemzeti Történeti

Emlék-

parkban kiállítás nyílt In
Memóriám... Válogatás a XX.
században élt szegedi festőművészek közgyűjteményekben megőrzött műveiből. A
kiállítás megtekinthető naponta
9-18 óráig, 2007. február 15-éig.
SZENTES
A Koszta József

Múzeumban

január 28-áig tekinthető meg
Rozsnyói Metercia-kiállítás.

VAN!

Asztalfoglalás:

S z e r e t i - e
a

k i n a i

ételt?
rntna

•

m

mpm
N b M

Az SMS számlázása normál torja szerint történik. !

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1
Vagy szavazhat az i n t e r n e t e n i s :

www.delmagyar.hu

és a

látványmúhely (Szeged, Kiss
Ernő u. 3-5.) szerdán, pénteken
15 órától 17.30-ig látogatható.

Gó'ry Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.
AHOL

Házban

Járt-e

(Negyvennyolcas u. 12.)
megnyílt Kasza Magdolna
grafikus Kockába zárt históriák
című képregény-kiállítása. A
tárlat január 31-éig, hétfőtől
péntekig 9-19 óráig tart nyitva.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A Tornyai János
Múzeumban

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Százszorszép

A Tanszéki

17.45 óra: Borát: Kazah nép
nagy fehér gyermeke menni
művelődni Amerika. Színes
feliratos amerikai vígjáték;
20 óra: Shop-stop II.. Színes,
fekete-fehér, feliratos, amerikai
vígjáték.

Ö

KÖZÉLET
SZEGED

megnyílt a Szerencsejáték Rt.
fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából, az előző másfél
évtized, illetve a magyar
szerencsejáték korábbi időszakából összegyűjtött emléktárgyakból kiállítás és állandó
tárlat.

(62) 422-157

MEGJÖTTÜNK
SZEGED ^
KANYÓ ZSOMBOR
Január 4., 8 óra 17 perc, 2810 g. Sz.: Molnár Edina és dr. Kanyó Balázs (Szeged).
SAHIN-TÓTH GÁBOR
Január 9., 13 óra 5 perc, 3980 g. Sz.: Czuczi
Blanka és Sahin-Tóth Gábor (Szeged).
VIRÁG ANNA
Január 8., 6 óra 13 perc, 3530 g. Sz.: Mormer Mária és Virág Tibor (Érsekcsanád).
ERDÉLYI ANDOR
Január 8„ 8 óra 1 perc, 3690 g. Sz.: Bérezi
Henrietta és Erdélyi Andor (Szeged).

CSISZER BARNABAS
Január 9., 11 óra 8 perc, 3380 g. Sz.: Péter
Gabriella és Csiszér János (Algyő).
KIS BARNABÁS PATRIK
Január 9., 13 óra 59 perc, 3520 g. Sz.;
Braczkó Beatrix és Kis Ferenc (Makó). •
NYÍRI DORKA
Január 10., 5 óra 54 perc, 3840 g. Sz.: Kocsis Beáta és Nyíri Gergely (Szeged).

CSÖKE ZALÁN MÁTÉ

tucz Katalin és Bányik Sándor (Vásárhely).

Január 9., 12 óra 50 perc, 3910 g. Sz.:
Stocker Éva és Csöke Attila (Mórahalom).
FÁB)ÁN NAPSUGÁR
Január 9., 15 óra 5 perc, 3900 g. Sz.: Vukics
Erika és Fábján Tamás (Szeged).
FORGÓ DOMINIKA
Január 9., 9 óra 33 perc, 3080 g. Sz.: Szvetnik Zita és Forgó István (Szeged).

VÁSÁRHELY
BÁNYIK BERNADETT
Január 10., 7 óra 33 perc, 3660 g. Sz.: BarMAKÓ
DÉRDÁK CSENGE LILI
Január 9., 10 óra 36 perc, 2500 g. Sz.: Szabó Zsanett és Derdák Ferenc (Makó).
KOVÁCS DORKA
Január 9., 18 óra 25 perc, 3400 g. Sz.: Kelemen Szilvia és Kovács Gábor (Makó).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel,
sebészeti (nem baleseti!) felvételi ügyeletet a
sebészeti klinika. Pécsi u. 4., urológiai felvéteti ügyeletet a II. kórház tart, valamint a sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.) mindennap 0-24 óráig fogadja a sürgős
ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A balesetet
szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti
sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A/LAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá-"
tói 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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Ford KA 1.3

CSÜTÖRTÖK, 2007, JANUÁR 11.

E

AUTO-HITEL

pénze?
autója?

10% befizetéssel
a k á r 1 0 0 hónapos f u t a m i d ő v e l .

• Teljes k ö r ű ü g y i n t é z é s
• 1995 u t á n g y á r t o t t a u t ó i n k r a
fix, devizaalapú törlesztésű hitelek*
• 12 é v n é l i d ő s e b b a u t ó k r a is
• Hitelbírálás 3 óra alatt
Ford Focus Ambiente 1 . 4

Z

HOVÁIUY Szeged Kft.

Daewoo Nexia

Ford Mondeo 1.81

|

6728 S z e g e d , A l g y ő i út 39. • S z a l o n :

62/556-300

www.fordhovany.hu • Szerviz:

62/556-300

Opel Astra kombi 1.7TD |o P ei corsa combo 1 7TD I I S U Z U I |

VW Polo Base 1.2

Peugeot 206 1.4i

r
51
2002. 08. havi, sötétszürke
metál, klíma, légzsák, el.
ablak, kp.-i zár, hifi.
Önerő: 370 000 Ft.
29 950 Ft x 72 hó.
Ár: t 860 00I1 t
Citroen AX 1,5TD

1 9 9 4 - e s , zöldmetál,
rádiós m a g n ó .
Ár: 4 9 0 0 0 0 Ft

WEBE3EBM

2000.05., sárga, klíma.
ABS, szervo, rádiósmagnó
Önerő: 220 000 Ft
18 471 Ft x 72 hó
Ár 1 0

•

000F

Hyundai Tb Getz 1.3i •

1997.12., fehér,
rádiós magnó.
Önerő: 138 000 Ft,
13 577 Ft x 60 hó.
Ár: 90 000 Ft

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

1996.01., sötétkék, kp.-i
zár, szervokormány, ABS.
Önerő: 285 000 Ft,
16 284 Ft x 60 hö.
Ár: 350 000 Ft

1994.10.. fehér,
szervokormány,
rádiós magnó.
Önerő: 180 000 Ft,
22 531 Ft x 24 hó
Ár: 500 000 Ft + áfa

Ford Escort 1,4i

Suzuki Ignis 1.3

Ford Transit

2003.12., piros, 2 légzsák,
ABS, rádiós magnó, szervo,
el. tükör, el. ablak, kp.-i zár.
Önerő: 223 500 Ft,
23 497 Ft x 84 hó.
Ár: : 490 0 0 Ft

2004.06., fehér, szervo,
1 db légzsák,
klíma, el. ablak.
Önerő: 708 000 Ft,
52 539 Ft x 84 hő.
Ár 2 930 000 Ft * áfa

Ford Fiesta Courier 1.3 |

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

1996.11., rádiós magnó,
műszaki vizsga: 2008.07.
önerő: 116 000 Ft,
13 322 Ft x 48 hő.
Ár 350 OOO F l + áfí3

1998., barnametái,
szervo, kp.-i zár.
Önerő: 170 000 Ft,
14151 Ft x 72 hó.
Ár: 150 000 Ft

V W Sharan 1 . 9 P O T O i

Ford Tourneo C o n n e c t
1.8TDCILWB

Mazda B2500

2003.10., 5 személyes, klíma,
el. ablak. el. tükör, kp.-i zár.
rádiós magnó.
Önerő: 698 OOO Ft,
41 546 Ft x 100 hó.
Ar: 2 BUO OOO F t

2002.12., metál, klíma,
2 légzsák, szervokormány,
4 el. ablak, el. tükör, rádió
magnó, kp.-i zár, alufelni.
Önerő: 598 000 Ft,
53 251 Ft x 84 hó.
Ar 2 990 000 Ft + áfa

1999.. piros, dobozos,
szervokormány,
önerő: 360 000 Ft
30135 Ft x 72 hő
Ár. 1 8 0 0 0 1 !

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
Ar.
: :>0( i

Ford Sierra 1.8TDÍ

Ford KA 1.3

Renault Thalia 1.4i |

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

Skoda Fabia 1.4 MPi I

2000.06., ezüstmetál.
klíma, el. ablak, kp.-i zár,
szervokormány, ködlámpa,
CD, 4 légzsák.
Önerő: 262 350 Ft.
20 616 Ft x 84 hó.
Ár: 1
Ft

Renault Twingo 1.2 |

Renault Espace 3.0 V6

2000.. ezüstmetál. 4 légzsák,
ABS, klíma. ASR, automata váltó,
el. ablak, el. tükör. CD-s rádió,
kp.-i zár.
önerő: 518000 Ft,
42 834 Ft x 72 hó.
Ar: 2 3 9 0 OÓO F t

2004.04., kék, kp.-i zár, szervokormány, 1 légzsák, rádiós
magnó. Önerő: 253 500 Ft,
26 095 Ft x 84 hó.
Ár:
art

Skoda Oktavia Cool • Renault Mégane Scenic • Suzuki Swift 1 3GS Sport •

2002, ezüstmetál,
2 légzsák, ABS. klíma,
CD-s rádió, kp.-i zár.
Önerő: 313 500 Ft,
42 834 Ft x 84 hó.
Á r 2 090 (.00 Ft

u

2003.11., kék, kp.-i zár,
ülésfűtés, ködlámpák.
Önerő: 358 000 Ft,
30111 Ftx 72 hó.
Ár: t 790 000 Ft

2002.06., ezüstmetál,
kp.-i zár, el. ablak, 2 légzsák,
alufelni.
Önerő: 218 000 Ft,
16 168 Ft Ft x 84 hó.
Ár: 1 090 000 f<

Ford Mondeo Ghia 2.0i

1997.10 . digitális klíma. 4 el.
ablak, ABS. kp.-i zár. elektromos
tükör, 2 légzsák, szervokormány,
immobiliser, riasztó.
Önerő: 258 000 Ft,
21 579 Ft x 72 hó.
Ar
H

L_

Ford Transit 2.4TDCÍ 137 LE
1.7/350

Toyota Yaris 1.0i

Fiat Panda 1.1

W
1992.05., píros,
vonóhorog, napfénytető,
Recaro ülések, rádiós
magnó, szervokormány.
Ár:

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

2002. 11., fehér, klíma, el.
ablak, kp.-i zár, szervokormány, ködlámpa, rádiós
magnó. Önerő: 278 000 Ft,
20 616 Ft x 84 hó.
Ár: i 390 OOO Ft

2002.05., zöldmetál, klíma,
ABS, CD-tár, el. ablak,
2 légzsák,
Önerő: 370 000 Ft,
27 438 Ft x 84 hó.
Ár: ! 850 000 Ft

2001, fehér, kp.-i zár, rádiós
magnó, 2 légzsák.
Önerő: 178 500 Ft,
18 764 Ft x 84 hó.
Á r 1 190 000 Ft

F o r d Galaxy 1.9 P D T D I

Ford Escort 1.6i CLX

3,

íj |lHlka v

L

2005.04.15 000 km, klímás. kódfényszóró. 1 légzsák, el. ablak, 0-7
°C fokos, mérsékelten szigetelt doboz 4,5x2,2x2,1, D hollandia. 1 tonnás emelő hátfal, Thermoking alternatív hajtású hűtőberendezés!
Őneró: 2 505 000 Ft,
98 952 Ft x 84 hó.
Ár: 6 950 010 f' ; ála

1995.12., el. ablak, kp.-i
zár, riasztó, rádiós magnó,
szervokormány.
Önerő: 195 000 Ft,
16 467 Ft x 36 hó.
Ár: ti501 : 0 Ft
Renault Thalia 1.4i

Daewoo Kalos 1.2i

2001. szervo, 2 légzsák
kp.-i zár, rádiós magnó.
Önerő: 178 500 Ft,
18 764 Ft x 84 hó.
Ár: . 190000 :

2004, fehér, 1 légzsák,
szervo, kp.-i zár, CD.
Önerő: 208 500 Ft,
15 176 Ft x 84 hó.
Ár: i í90 0 0 0 F t

2003.12., fehér,
rádiós magnó.
Önerő: 278 000 Ft,
21 014 Ft x 84 hó.
Ár: í 390 OOO Ft
I

Daewoo Lanos 1.6i

2000, szervo,
ÜtÜt

klíma, metál, A B S ,
kp.-i zár,
4 légzsák.

2005-ös. bézs. klíma. ABS.
4 légzsák. CD-s rádió,
esöérzékelős ablaktörlő,
kód-lámpa, metálfény
Ónerö 350 000 Ft.
100x46 532 Ft.
Ár
oo ooo

2004. 06., ezüstmetál.
kp.-i zár, klíma, ködlámpa.
ABS, 4 légzsák, szervo, el.
ablak Önerő: 403 500 Ft,
29 330 Fix 120 hó.
Ár:

Citroen Berlingo 1.9D | S e a t c o r d o b a v a r i o I . 9 T O Í / I I O L E |

1994-es, grafitmetál,
szervo, el. ablak, el. tükör,
napfénytető, ködlámpa,
kp.-i zár. plüssbelső.
Á r 490 OOO Ft
Saab 900 S 2.0i

Önerő:
4 5 7 5 0 0 Ft,
Á r . 3 0 5 0 OOO F t

4 7 4 0 3 Ft x 84 hó.

| C i t r o e n Berlingo 1 . 9 D 1 Hyundai TB-Getz 1.3i

2000, zöldmetál, szervo,
kp.-i zár, benzin-gáz.
Önerő: 198 000 Ft,
14 694 Ft X 84 hó.
Ár: 990 000 Ft

JANUAR
13-AN,
SZOMBATON
9-13-IG
HASZNÁLTAUTÓ-VÁSÁR,
2 0 © 7 .

1999.05., sárga, klíma,
2000.02., fehér, szervo,
önerő. 201 600 Ft.
16 473 Ft x 72 hó.
Ár: 840 0 0 0 F t - éta

ABS, 2 légzsák, el. ablak,

riasztó, CD-s rádió, riasztó.
Öneró: 318 000 Ft.
26 554 Ft X 72 hó
Ár l
000F

Renault K a n g o o 1 . 9 D | Ford Focus Ambiente |

1997 06., feketemetál,
szervo. 2 db légzsák, el.
ablak, riasztó, kp.-i zár, klíma.
Önerő: 238 000 Ft,
19 354 Ft x 60 hó
Ár: 1 190 000 Ft

2000.02., fehér, szervo.
Önerő: 201 600 Ft,
16 473 Ftx 72 hó.
Ár: 10 000 F áfa

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

Ford Focus Ghia

(Renault MasterBus2.2DCi(

Daewoo Kalos 1.2

. •

Használt

autó

adás-vétel;

beszámított

és

bizományos

autók

értékes

tése, melyek közel 80%-ára 1 év garanciát biztosítunk!
• A u t ó b e s z á m í t á s ; ú j és h a s z n á l t a u t ó v á s á r l á s a k o r e g y a r á n t l e h e t ő s é g v a n a u t ó beszá-

mítására, ezzel jelentősen megkönnyítve az autócserét.

• H i t e l , biztosítás, á t í r á s ; m i n d e n t egy Kelyen, m i n d e n a u t ó r a , amelyik n e m érre e l 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.

Hovány Szeged Kft., 6 7 2 8 S Z E G E D ,

Algyői út 39.

B a n k t ó l v i s s z a v e t t h a s z n á l t a u t ó k értékesítése!
A hirdetésben szereplő árak, hitelajdnlatok tájékoztató jellegűek.
1999. 02., kék. szervo, tolóajtó. Önerő: 200 000 Ft,
16 323 Ftx 72 hó.
Á r 790 0 0 0 Ft + á f a

2001, szervo, klíma, metál,
ABS, kp.-i zár, 1 légzsák,
rádiós m. Önerő: 258 000 Ft.
27 116 Ftx 84 hó.
Ár: I 720 000 Ft

1999, szervo, klima, metál,
kp.-i zár. 2 légzsák, rádióm.
Önerő: 223 500 Ft.
23 490 Ftx 84 hó.
Ár: I 490 000 Ft

2001.05., szürkemetál, 2 légszák, el. ablak, el. tükör, elsőhátsó klíma, kp.-i zár, ABS.
Önerő: 698 000 Ft,
57 719 Ftx 72 hó.
Á r 3 490 000 Ft

2003.07, ezüstmetál,
klíma, szervo, rádiós
magnó, kp.-i zár, 16 000 km.
Önerő: 318 000 Ft,
24 690 Ftx 72 hó.
Ár: 1 5)0 000 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 A K C I Ó CSAK A KÉSZLETEN LÉVŐ A U T Ó K R A VONATKOZIK, ÉS A HIRDETÉS
MEGJELENÉSÉTŐL S Z Á M Í T O T T 3 HÉTIG ÉRVÉNYESÍTHETŐ.
• Részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben

CSÜTÖRTÖK, 2007. JANUÁR 11.
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2,4"-os LCD kijelző

MtCA

M*EU

FUJ5FILM
i0K

FUJSFILM

/QOy

A 700
DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP

7,0 Mp, 3x optikai zoom, 12 MB belső memória, 2,4"-os színes LCD kijelző,
mozgókép felvétel hanggal, ISO 100-400
1014353
>

c
O

V /

TVT V

DSC

X

- S 600
DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP

6.0 Mp, 3x optikai, 4x digitális zoom, makró: 6 cm, mozgókép hanggal 640x480.
önkioldó, sorozat, fehéregyensúly, magyar nyelvű menü, AF segédfény. MSDuo
kártyahely, 32 MB belső memória, USB kábel
1004314

épstabilizáló

OLVMTUS M . X D 256 MB HS KIT '
MEMÓRIAKÁRTYA

. 1014006

LEICA DC objektív

+ xD kártyaolvasó

kártyás

vagyok!

+ bőrtok

2" LCD

7,0 Mp

OLYMPUS

1GB SD kártya

MJU 700
- DIGITÁLIS FENYKEPEZOGEP

7,0 Mp. 3x optikai, 5x digitális zoom, mozgókép hanggal 6 4 0 x 4 8 0 15kép/s, alu
váz, makró: 8 cm, IS01600, egyedi beállítások, önkioldó, sorozat, panoráma, belső
memória 2 5 MB, xDhely, tartozékok: USB kábel, AV kábel, Li-ion akkumulátor, töltő
narancs, fekete, ezüst és kék színben
0 0 6 0 4 9 . 1 0 0 6 0 5 0 , 1006051, 1 0 0 6 0 5 2

Panasonic DIGITÁLIS FENYKEPEZOGEP

10.1 Mp, 12x optikai zoom, 35-420 mm, 1/2000-60 mp, IS0100-3200,
többmezős fénymérés, kihajtható LCD. VGA 30 kép/mp 848x480, RAW. TIFF, akku
töltő, 32 MB SD kártyahely, USB kábel. AV kábel
1012193

Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk kl. Áraink 2007.01.11-től a készlet erejéig vagy 2007.01.14-ig érvényesek! Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.

Mert hülye azért nem vagyok.

automata programok
88 88

rozsdamentes kivitel

se

y> *a «41>. <j>

B M W W t

digitális kijelző

euttií

fc»

t

cgo*.

••'•

e w

1W58»

W l

l A A I X I

MIKROHULLAMU SUTO

800 W teljesítmény, 20 l-es sütőtér, digitális vezérlés, automata főző és kiolvasztó programok,
forgótányér
7990005

<M>

1200 fordulatos centrifuga
szöveges LCD kijelző
6. érzék technológia
6 ev garancia

Mosóhatás
l

H^"'Energiaosztály

. ,

Whirlpool

, AWO 12563
ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP

ruhatöltet: 6 kg. centrifuga: max. 1200 ford./perc,
automatikus vízmennyiség szabályozás, elektronikus
vezérlés, magyar nyelvű szöveges LCD kijelző, késleltetési
lehetőség, 11 program, speciális mosóprogramok:
antibakteriális, gyapjú, extra kímélő. 30 perces
gyorsprogram, vasaláskönnyitö funkció,
magasság: 85 cm. szélesség: 60 cm. mélység: 58cm
7990595

Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk kl. Áraink 2007.01.11-től a készlet erejéig vagy 2007.01.14-ig érvényesek! Nyomtatási hibáért felelősséget n e m vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.
,k.

7
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• NÁLUNK IGAZÁN GAZDAGNAK EREZHETI MAGAT! • NÁLUNK

fürdőszobában is használható
testvíz és testzsír % mérése

KORONA

+ FM rádiós lépésszámláló

KORON

Rowenta

(S) KFW 8007
DIGITÁLIS SZEMÉLYMÉRLEG

SO 6020
VENTILÁTOROS HŐSUGÁRZÓ

2400 W teljesítmény, 2 sebességfokozat + hideglevegő üzemmód, termosztát,
fürdőszobában is használható, falra is szerelhető
6320144
^

0,1 % méréspontosság, testtömeg index számolása, méréshatár: 150 kg,
osztás: 100 g, 10 személy adatainak tárolása, cserélhető lítium elem
1015358

folyamatos, nagy erejű gőzölés

+ praktikus tárolókoffer

3 bar gőznyomás

vágáshossz: 1-41 mm

y

SST 2000 R
l E C H N O S T f í f í GŐZÁLLOMÁS

2000 W teljesítmény, 800 ml-es víztartály, 3 bar gőznyomás, alumínium vasalótalp,
folyamatos, nagy erejű gőzölés alacsonyabb hőmérsékleten is
1013998

hálózati és akkumulátoros üzemmód, 15 fokozatban állítható vágáshosszúság
(1-41 mm), karbantartás nem igénylő vágóegység

vízszűrős rendszer

EWT ELBA
ELEKTROMOS KANDALLÓ

/

200 W teljesítmény, 2 hőmérséklet fokozat, valósághű láng imitáció, keréken
gördíthető
1014075

619.5 S
TAKARÍTÓGÉP

1500 W teljesitmeny, vizfilteres szűrőrendszer, szaraz-nedves porszivozas, kárpit
padló és szönyegtisztítás, 3,5 l-es tisztítószer tartály, 6 l-es szennyvíztartály
1010302

Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk kl. Áraink 2007.01.11-től a készlet erejéig vagy 2007.01.14~lg érvényesek! Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.
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1 Mp kamera
JLV#s»tir»cnff B A S , C 0 P T I C A L MOUSE
m i L Í L ^ U l l OPTIKAI EGÉR USB+PS2
3460062

SAMSUNG

SGH X 680
KÁRTYAFÜGGETLEN MOBILTELEFON

h a m a 23880 MAI 15,4" V
i i c S I l í d N0TEB00K TASKA

GSM 8 5 0 / 9 0 0 / 1 8 0 0 / 1 9 0 0 , 65 ezer színű kijelző, 1 Mp kamera. 35 MB beépített memória,
1000 telefonszám memória, GPRS, Bluetooth, Java, Mp3, videó rögzítés, lejátszás,
kihangosítás, diktafon, készenléti idő: 200 óra, beszélgetési idő: 4 óra, tömeg: 78 g
1012941

1009898

mtirúM

mmsam

Egy új szuper márka

meghódítja

Magyarországot!

foto, videó lejátszás
www.sungoo.eu

igenyes kivitel

SunGöö

unGoo

unGoo

^ ' l ' l l l

0

! * ! * ^

2 GB-OS°MP3 LEJÁTSZÓ

MP3, WMA, fotó ós videó fájlok lejátszása, megvilágított erlntógombok, 3.8 cm-es
színes kijelző. (1,5" OLDD, 05.000 s/ín) s/teroo f M rádió: 20 tárolható rádióállomás,
automatikus keresés, lithlum polymer akku (USB n Keresztül tölthető), max, Kb.
8 óra üzemidő, f Q .19 egyéni beállítás. képböngés/ő (JPG formátum), beépített
mikrofonnal élő, rádióról ko/vetlen hang rögzítése (WAV formátum), automatikus
kikapcsolás, s l e e p , tlmer, tartozékok. Sennhelser fülhallgató, nyakpant.
IJSU 2.0 kábel
1016671

1016601

D S M T U A - S - 2 5 0 GB
KÜLSŐ WINCHESTER

Csak háztartósban használatos mennyiségeket szolgálunk ki. Áraink 2007.01.11-től a készlet erejéig vagy 2007.0l.l44g érvényesek! Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk.

SZEGED • 6723 Szeged • Makkosházi körút 29.
Tel.: (62) 558 - OOO • Hétfő-szombat: 9.00 - 20.00

Vasárnap: 9.00 -18.00

www.mediamarkt.hu

Mert hülye azért nem vagyok.
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NONSTOP

Állást keres
• MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
belső auditor szakképesítéssel, kereskedelmi, informatikai, gazdasági ismeretekkel és gyakorlattal állást
keresek. Tel.: 06-30/50-50565. (61514074)

A

"SV.

TELEFONOS

H

I
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D

E

T

HIRDETÉSFELVÉTEL:

É

S
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"

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

9

Apró börze

élelmiszernagykereskedelmi cég
felvételt hirdet

KERESKEDELMI
ASSZISZTENS
munkakörre.
Olyan jelentkezők pályázatát

5 Állást kínál
A LAPCOM KFT.

(61514261)

várjuk, akik nagy munkabírással

és a vezetői munkában

C++ programozót

tanulás és fejlődés mellett.

ELV ARASOK:

Kereskedelmi végzettséggel, J
értékesítési gyakorlattal.
^
j ó kommunikációs készséggel, ^
szegedi lakhellyel rendelkező

munkavállalót keres
szegedi bútorgyártó cég!
Fényképes önéletrajzát
az ügyfélszolgálati irodába
„Bútorgyár 61514234" jeligére
kérjük 2007. január 24-ig!

www.delmagyar.hu

tagjaként sikereket elérni
asszisztensként segítséget nyújtani,

- Visual C++. MFC ismeretek
- MS SQL Server ismerete
- középfokú angolnyeiv-tudás
- önálló munkavégzés
ELŐNYT JELENT:
- szakmai tapasztalat
5
- referenciamunka
A szakmai önéletrajzokat
január 14-ig várjuk az
allashirdetes " delmagyar.hu

A p r ó h i r d e t é s e + 9 0 F t - é r t m e g j e l e n i k a z i n t e r n e t e n is!

szeretnének egy jól m ű k ö d ő csapat

szegedi irodájába
keres határozott idejű,
részben távmunkaban végezhető
fejlesztésre.

• EREDETISEG VIZSGALAT
es NAVIGÁCIÓS KÉSZÜLÉ
KEK egy helyen! GAS-készülékek
(Garmin,
Mio,
Tomtom)
térképszoftverek,
kötelező biztosítások, hitelügyintézés, átírás. Regiofinance Kft. Szeged, Rákóczi
tér (Megyeháza). 62/541410, Fonógyári út 10. (Kereskedő köz) 62/555-777.

• AGILIS kollégát keresünk
irodai értékesítéshez. Heti
20 óra munka. Tel.: 06-30/
229-99-00. (61312453)

^

Elvárás: Excel és W o r d

használatában jártasság.

£

Fényképes, szakmai pályázatát

d Maus Kft. 6725 Szeged,
Kálvária sgt. 87. vagy a
maus(ü iH3us,hu címre várjuk a

• A U T Ó S Z E R E L Ö T és
szervizmunkást keresek felvételre,
30/907-1616.

betölteni kívánt munkakör

(61413223)

megjelölésével.

• A FACTORY Creative
Studio új munkatársakat k e res bővülő feladataihoz: 2
tervezőgrafikust, 2 webdesignert. eMarketing tanácsadót, blogmestert (Drupal,
blogrendszerek). 2 webes
szoftverfejlesztőt. Részletek
a www.netfactory.hu oldalon. (61413090)

• AKTÍV, szorgalmas, rátermett kollégákat keresünk
szegedi irodánkba tanácsadói munkakörbe. Tel.: 0620/262-69-04. (61312591)

Gratulálunk
„Születésnapodon köszöntünk
mi téged, kérjük a jó istent,

adjon erőt,
egészséget néked.
Sok örömet, bánatot megértél
és ha az élet tova is szalad, a
legdrágább Anya nekünk
mindig Te m a r a d s z . "

• BIZTOS jövő az ingatlan
szakmában!
Átképzéssel
felveszünk vezetőket! Tel.:
06-1/210-4673. (61514098)
• COMBSZALAGRA keresünk szak- és betanított
munkára férfi és női munkaerőt, németországi kiküldetési lehetőséggel, szállás
és napi egyszeri étkezés
biztosítva. Tel.: 06-1/4501298, vagy 06-1/450-1299.
(61514031)

• DÉLÚT Kft. keres építésvezetői munkakörbe mélyépítési, útépítési gyakorlattal
rendelkező kollégákat változó munkahelyre. Önéletrajzos jelentkezéseket várunk
az alábbi elérhetőségekre:
delut@pantecom.hu,
vagy
Délút Kft. 6750 Algyő, Pf.: 4
(61514283)

• F Ö - és mellékállásban
irodai munkára munkatársakat keresek. Tel.: 06-20/
985-01-14. (61312616)
• HŐKEZELŐT és hegesztőt (CO, ív) keresünk dunaújvárosi munkahelyre. Szállást biztosítunk! Utazást térítünk! Tel.: 20/584-1838.
(61514346)

• INGATLANFORGALMAZÓ
cég azonnali kezdéssel felvesz munkatársakat, átképzéssel! Tel.: 06-1/210-4904.

Ha üzenetet szeretne küldeni, k e r e s s e fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
v a g y hirdetó'irodáinkat!

• SZEGEDI, ill. 30 km-es
körzetéből keresünk művelődési házban árusításhoz
házaspárt. Ingatlan (fedezet) szükséges. Fizetés min.
180 E Ft/hó. Árukészletet és
gépkocsit biztosítunk. Jelentkezés: 06-70/330-1937.
SMS számon, a helységnévvel. (61514014)
• SZENTMIHÁLYI sörözőbe
pultoslányt keresünk. Érd.:
06-30/65-77-777,
06-30/
436-07-23. (61513905)

• N Y O M D A keres precíz,
megbízható
munkatársat
betanított munkára könnyen
megtanulható gép kezelésére. A pályázatokat a hirdetés megjelenésének napján Szeged, Bajai út 1.
szám alá kérjük leadni.
(61514245)

• O T T H O N I munkát ajánlok. SMS: 06-20/801-3251.
(61413380)

(61312610)

Gazdit keres
• FEHER kiskutyát találtunk
a sportcsarnok környékén,
vasárnap este! Tel.: 30/23942-59. (61514315)

Alfa Autóház Kft.
Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 149.
Tel.: 62/246-568

• SZEGEDI kft. keres műhelymunkára CO-val jól hegesztő
lakatost.
30/4896626. (61513876)

• NÉMETORSZÁGI munkahelyre keresünk sertóscsontoző szalagra húsipari szakmunkásokat, valamint más
szakmával is rendelkező női
és férfi munkavállalókat betanított csontozónak. Jelentkezés fényképes szakmai
önéletrajzzal "Húsipar1 jeligére a 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 187 elmen.
(61513853)

• ÖSSZETETT irodai munkára munkatársakat keresünk. Tel.: 20/519-24-68.

Daewoo Leganza
1997-es évjárat,
1 180 000 Ft-ért,
hitelre is eladó.

• SVÁJCI tulajdonú kereskedelmi cégcsoport magyarországi képviselete karriert,
magas kereseti lehetőséget
és folyamatos szakmai továbbképzést kínál. Tel.: 0620/210-26-22. (61312623)

(61514282)

(6151409?)

• B U T O R B I Z O M A N Y I képek, szőnyegek, porcelánok, antik, modern bútorok.
Szeged, Madách u. 18. 62/
423-108. (61514213)

(61514242)

• M É L Y É P Í T É S S E L és
szállítmányozással foglalkozó, szegedi székhelyű cég
keres szállításvezetői munkakör betöltésére vezetői
tapasztalattal
rendelkező,
nagy munkabírású kollégát.
Önéletrajzos jelentkezéseket
várunk az alábbi elérhetőségekre:
delut@pantecom.hu,
vagy
Délút Kft. 6750 Algyő, Pf.: 4.

m O K L E V E L E T adó m a s 2
szőrtanfolyam indul Szegeden, február 2-án. Ara:
40.000 Ft. Ny.sz.: 14-003206. 70/537-4955. (61514003)

Panellakás
• TABAN u.. 4. em nem
zárószinti. 55 nm-es, erkélyes lakás eladó Érd.: 20/
9425-832.
(Szeged)
(61514184)

• RAKTAROSI munkakörbe
munkatársat keresünk. Fellétel: targoncavezetői engedély, B. C kategóriás jogosítvány. A pályázatokat a
hirdetés
megjelenésének
napján Szeged, Bajai út 1.
szám alá kérjük leadni.

• MEZŐGAZDASÁGI gépek
és alkatrészeik ismeretével
rendelkező
munkavállalót
keresünk vezetői, értékesítési munkakör betöltésére.
Főiskolai végzettség, számítógépes ismeret, nyelvtudás
előny. Érdeklődni: 30/2392676 telefonon, önéletrajzokat a 62/646-157-es faxszámra várjuk. (61514349)

ESSSEMM

Régiségek
• FESTMÉNYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés. Tisza L. krt. 59.
30/955-8979,
62/315-322.
(61413251)

• HAGYATÉKOT, régi bútort vásárolok. 62/409-148
(61312639)

Szakképzés

•

^ p ^ j l P A K I ÉS
B 4
K K K K S K K D E I Ml

ÚJÉVI AKCIÓK!

m « 3 | ( IKTATÁSI KÖZPONT

Londoni krt. 10.426-433.

AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY

www.csillagautosiskola.hu.

A Z ALÁBBI TANFOLYAMOKAT
INDITJA:

Toyota Yaris Verso Van
2001-es, 1.3 benzines,
2 személyes tgk.,
1
980 000 Ft + áfa.
|
Hitelre is.
Alfa Autóház 2 Plusz Kft.
Hódmezővásárhely, Szántó K.
J. u. 149. Tel.: 62/246-568

• VÁLLAKOZÓI igazolvány
nyal, K-2 kazánfűtői vizsgával rendelkező vagyonőröket keresünk Algyőre, a
Prímagáz Rt. telephelyének
őrzésére. Érdeklődni a 30/
688-4564-es számon lehet.

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

(61514092)

(61413232)

• V I D É K I , mediterrán jellegű étterem főszakácsot
keres. Érdeklődni a 30/2191566 telefonon. (61513725)

• TOYOTA Hiace-t keresek. Tel.: 06-20/9164-332.
(61312410)

A i apróhirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

• A M E R I K A I óriás postagalambok eladók Érdeklődni: 63/315-586. (61513770)

• A K Ö R Ú T Antikvárium
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, magánkönyvtárakat, régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. 30/955-89-79, 62/
315-322. (61413263)

Részletfizetési

• MIKROGRANULÁTUM
S Z Ó R Ó , soros műtrágyaszóró SPC-re, sorközművelőre a gyártótól. Tel.: 06-20/
936-0125. (61514154)

lehetőség

Jelentkezés, felvilágosítás:
6722 Szeged, Tisza L. krt 83. III.
em. Tel.: 62/555-595, JO/269-7692
E-mail: ikokszeged@invltel.hu
Nyl. szám: 064)01702 AL.: 0142
Honlapcím: ikok.lry.hu

•
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
kft. Ingyen hívható: 80/820-820.

Mezőgazd. gép

;

• Dajka
• Kereskedő
vállalkozó
* Kéz- és lábápoló,
műkörömépítő
• Lakberendező
• Számítógép-kezelő
(-használó)

Szolgáltatás
• GAZKESZÜLEKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (61010197)

Folytatás
a 20. oldalon!

Hóim á s s ®

www.ikeszauto.hu

www.ikeszauto.hu

IKESZ Autó

Weltauto

A megbízható megoldás

Az a biztos, a m i W e l t a u t o

Skoda márkakereskedés és szerviz • V o l k s w a g e n márkaszervíz
• H a s z n á l t autó kereskedés • Közvetlen kárfelvételi hely

Wel1.it t garancia a 10 évnél fiatalabb autókra!

6728 Szeged, Dorozsmai út 48. Tel.: 62/549-050, Fax: 62/549-051
KIA Pride 1.3LX

1997.. fehér. 4 ajtós. 160 000 kmrel. Benzin, injektoros, szervokormány, kp.-i zár, riasztó, rádiós magnó, Mo.-on vásárolt, hitellehetőség,
beszámítás, kormányról vezérelhető magnó. Irányár: K) 000 Ft

1998-as, piros, háromajtós,
147 717 km-rel. 2007.03-ig érv.
műszakival. Extrák: benzin, injektoros, 1 db légzsák, szervokormány, el. ablak, fordulatsz.m.,
rádiós magnó, Magyarországon
vásárolt, hitellehetőség, beszámítás. Irányár: 50 000 Ft

Suzuki Liana 1.61

Fiat Panda 1.1

raSkoda

Fabia Sedan 1.212) 1 Skoda Fabia 1.2i 12V •

2004.09. évjárat, világoskék, 4 ajtós. első tulajdonostól. 39 500 km.
2008. 09-ig érv. műszaki. Extrák:
benzin, injektoros, légzsák 1 db,
szervokormány, ködfényszóró, fordulatsz.m., rádiós magnó, Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár-f b9ü 000 Ft

l/W Golf Variant 1 . 9 P D T D Í I

2004.06.. fehér. 5 ajtús. 1. tulajdonostól, 48 000 km, 2008.06-ig érv.
mösz. Extrák: benzin, injektoros, klíma, 2 db légzsák, szervokormány,
indításgátló, kp.-i zár, fordulatsz.m.,
rádiós magnó, színezett üveg, Mo.on vásárolt, szervizkónyves, hitellhetőség, beszámítás
Irányár: : 790 000 Ft

Volvo 460 1.8i

1993. decemberi, bézsmetál, ötajtós, 139 000 km, 2007. márciusig
érvényes műszakival. Extrák: benzin, injektoros, ABS, klíma, szervokormány. riasztó, rádiós magnó,
vonóhorog, Magyarországon vásárolt, beszámítás. Egyéb: plüsskárpit. Irányár: 10 000 Ft

IKESZ Autó

A megbízható megoldás

Műszaki
vizsgabázis

Műszaki vizsgáztatás • Zöldkártya ügyintézés
• Eredetiség vizsgálat
6 7 2 4 S z e g e d , K o s s u t h L. s g t . 1 1 2 . T e l . : 6 2 / 4 7 1 - 2 4 2

1 Daewoo Nexia GL1.5i •

1996.12., bézs színű, 3 ajtós,
198 500 km, 2007.12-ig érv.
műsz. Extrák: benzin, injektoros. indításgátló,riasztó,rádiós
magnó, hitellehetőség.
Irányár: 425 000 Ft

Fiat Brava 1 . 4 12V

B s k o d a Fabia B e s t 1.4i 1 6 v B Peugeot 307 1.6116V SV

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

2004. 12., bézsmetál. 5 ajtós. 1.
tul. 35 000 km. 2008. 12-i érv.
műsz. Extrák: benzin, injektoros.
ABS, klíma, 4 db légzsák, szervokormány, indltásgátló, kp.-i zár, el.
ablak, el. tükör, fűthető tükör,
esőszenzor, fordulatsz.m. rádiós
magnó. CO, alufelni, színezett üveg,
Mo.-on vásárolt, szervizkönyves,
újszerű állapot, hitellehetőség,
beszámítás, panoráma üvegtető.
Irányár: 2 950 :: 3 Ft

Skoda Fabia Eco 1.2i BSkoda Fabia ci

2003.06., fehér, 5 ajtós. 37 200 kmrel. 2007.06-ig műsz. Benzin, injektoros. légzsák 1 db. fordulatsz.m.,
rádiós magnó. Mo.-on vásárolt,
szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás. Szlnrefújt lökhárító.
Irányár: t 340 ; : Q Ft

2003.11. hó, kék, 5 ajtós. 75 000
km, 2007.11 -ig érv. műszaki. Extrák: benzin, injektoros, 1 db légzsák. szervokormány, indltásgátlé,
kp.-i zár. ködfényszéró. lordulatsz.
m.. színezett üveg, Mo.-on vásárolt. szervizkönyves, hiteltehetőség,
beszámítás.
Irányár i 360 liCQ Ft

www.ikeszauto.hu

u w u cuvu • tsvszteoiN nmvumo

Eladná használt autóját?
2003. 08., sötétzöld metál, 4 ajtós.
80 300 km-rel. 2007.08-ig műsz. Extrák: benzin, injektoros. ABS, klíma,
légzsák 2 db. szervokormány, kp.-i
zár. el. ablak 4x, el. tükör, fordulatsz.m., rádiós magnó. CD. Mo.-on vásárolt. szervizkónyves. hitellehetőség,
beszámítás. Irányár i 890 000 Ft

KIA Sorento 4x4 EX Premium
Automata

2004. 02,. bordómetái, 5 ajtós, 1.
tulajdonos. 27 801 km, 2008 02-ig
érv. műsz. Extrák: benzin, injektoros.
1 db légzsák, indltásgátlé. kp -i zár,
el. ablak, színezett üveg, Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves, újszerű
állapot, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár I 480 000 Ft

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

2003. novemberi, citromsárga, ötajtós. 92 000 km. 2007. nov. érvényes
műszakival. Extrák: benzin, injektoros, klíma, légzsák 2 db. szervokormány. indltásgátlé. központi zár. el.
ablak, ködfényszóró, fordulatsz.m.,
rádiós magnó. CD. színezett üveg,
Magyarországon vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás.
Egyéb: bőrkormány
Irányár: 1 790 000 Ft

D a e w o o E s p e r o GLX 1 . 5 i ( S u z u k i S w i f t S e d a n 1 . 3 i G C f l s k o d a F a b i a C o m f o r t l . 4 MPi B s k o d a F a b i a k o m b i 1 . 2 i 1 2 V B Opel C o r s a City 1.2i

Készpénzes autófelvásárlás
Szívesen eladná használt autóját?
2005. 10.. metálszürke. 5 ajtós. 1
tel.. 5000 km-rel. 2009 10-ig műsz.
dízel, ABS. klíma, légzsák, aut. szervokormány. indításgátié, kp.-i zár,
riasztó, el. ablak, tűkor, ködfényszóró,
számítógép, fordulatsz.m.. alufelni.
Mo.-on vásárolt, szervizkónyves.
csere érdekel, hitellehetőség, beszámítás. Bemutatóautó. Plusz 350 000
Ft értékű telefonról vezérelhető állófűtés. 1.5 M Ft kedvezménnyel.
Irányár: 6 999 000 Ft

1996. 11., szürkemetál, 4 ajtús.
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: 10 000 Ft

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

2000.11.. fehér. 5 ajtós, 1 tutajd .
67 800 km, műsz. érv.: 2007. 07.,
benzin, injektoros, ABS. légzsák
2 db. szervokormány, indltásgátló,
kp.-i zár, el. ablak, ködfényszóró,
fordulatsz. m„ rádiós magnó. CD,
vonóhorog, színezett üveg, Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség. beszámítás.
Irányár: 1360 J 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.
m„ rádiós magnó, CD, vonóhorog,
színezett üveg, Mo.-on vásárolt,
szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás. Extrák: tetősln.
Irányár; i 899 OMj Ft

Most az I
használt gépkocsiját.
Ezentúl nem csak beszámítjuk,
hanem azonnali készpénz kifizetéssel meg is vásároljuk
autóját!

1994., zöld. 3 ajtós.
2008.12-ig érv. műsz.
Extrák: benzin, injektoros,
rádiős magnó.
Irányár: 140 000 Ft

'További részletekért érdeklődjön márkakereskedésünkben!
Ki ön Skoda-markaaereskedOje

IKESZ Autó
A megbízható megoldás

672i Szeged.
Dorozsmai írt 48.
Tel.: 62/554-697,
Mobil 50/6(2-8490.
www.ikeszeuto.hu
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•
Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! 62/485-774. (61413280)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

• LAKSPEDI Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás garanciával, rekeszek biztosításával. A hét minden napján. Díjtalan leimérés. 62/
497-358, 30/630-4690, 20/
455-1446. (61312457)

(61009859)

• KEZDŐ mternettanfolyam
indul, idősebbek is bátran
elkezdhetik! Ha január 26-ig
beiratkozik a tanfolyamra,
10% kedvezményt adunk
ajándékba. Érdeklődni: 621
467-778, 20/377-6460 telefonon. (61413665)

• EZOTÉRIKUS, parapszlchológus képzés Szegeden.
62/559-990, 06-20/35-31-

• KÉZ-, lábápoló, múkörömépitő OKJ-s tanfolyam
indul.
06-30/376-1702.

582. (61413312)

(61412706)

• INGATLANKÖZVETÍTŐÉRTÉKBECSLŐ OKJ-S
képzés indul Szegeden, január 26-án. Jegyzetekkel,
részletfizetéssel 74000 Ft.
Kapós Kft. 06-20/520-1347.
(Nyilvt. szám: 14-0076-05).

Tanfolyam

• SZILÁNK* 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .
Üvegezés, képkeretezés

INGYENES SZAKKÉPZÉSI LEHET0SEGEK
18-22 évesek nappali tagozaton. 22 év felettiek esti tagozaton

Tanfolyam
• 80% támogatással erősáramú-berendezések felül—
vizsgálóia tanfolyamot indít
a NOVIT Bt. Tel.: 20/3396 1 96. (61513881)

• 8 0 % támogatással
könnyú-,
nehézgépkezelő
tanfolyamot indít a Novit Bt.
20/339-6196,
62/315-461.

Humán controlling ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Marketing- és reklámügyintéző
Indul: 2007. február 1.. Szegeden
Előfeltétel: érettségi bizonyítvány Jelentkezés e keretlétszám

j>

Jelentkezést cím: Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola

5

Szeged! tagintézmény. 6722 Szeged Mérey u. 6/B
E-mait: szeged@pertekt.hu

Gyászközlemények

• KEZDŐ szövegszerkesztő
tanfolyam indul, idősebbek
is bátran elkezdhetik! Ha
január 26-ig beiratkozik a
tanfolyamra, 10% kedvezményt adunk ajándékba.
Érdeklődni: 62/467-778. 20/
377-6460. (61413633)

S

CSÜTÖRTÖK, 2007. JANUÁR 11.

•

• ŐSZ 25. alatt épülő társasházban lakások, üzlet
eladó.
20/9-460-083.

A

(61413141)

DÉ1MAGYAR0RSZÁG

3

Tüzelőanyag

1§

• AKAC tűzifa eladó. Telefon: 30/368-2240. (61413598)
• VEGYES akác darabolva
is 12.000 Ft/köbméter, házhoz szállítva. 30/452-42-11.

Téglaépitésű lakás
•NÉMET-OSZTRÁK
ügyfeleink részére eladó
ingatlanokat keresünk! Tel.:
06-1/210-4673. (61513953)

(61513956)

• SZEGED, Gelel József
u.-i, első emeleti. 73 nf, 3
szobás, klimatizált, napfényes. 2 éves lakás konyhabútorral eladó. Ára: 17 milliö
Ft. 30/963-0387. (61514307)

• AGÁRDI údúlöjog január
17-től 30-ig 24.000 Ft-ért
átadó: Telefon: 06-30/3897977. (61513943)

• SZEGED BELVÁROSI,
nappalit 2 szoba + étkezős, I. emeleti, 94 nm-es,
megkímélt, igényes téglalakás garázzsal eladó. Irányár: 18,5+2 M Ft. Tel.: 30/
339-8676.
www.limit.hu.

Üzlethelyiség
• SZENTESEN 200 nm-es.
vállalkozásra alkalmas sarokingatlan
a Vásárhelyi
úton eladó. Raktározásra kiadó.
Tel.:
30/413-8955.

(61413547)

(61514139)

s

Üdülés

X

„Fölálltam, s visszarogytam, nem
volt hová mennem, erőm se volt,
a harcban megöregedtem."
IKányádi Sándor)
Mély fáidalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
LÖVEY TIBOR ISTVÁN
MÁV-tanácsos
életének 84. évében elhunyt.
Búcsúztatása 2007. január 12én, de. 11 órakor lesz a Szőregi
temetőben.
6i5i4.t6.s
Gyászoló család

életének 81. évében elhunyt.
Temetése 2007. január 15-én, 11
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
6141.M70
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagybácsi, testvér,
SIMON
TAMÁS
44 éves korában elhunyt. Temetése 2007. január 15-én, 12 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
61513W2
Gyászoló család
1—

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
TÖRÖK GÁBORNÉ
ZÁDORI ILONA
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
61514051
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
KISS GYÖRGY
búcsúztatásán megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család, Algyő
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szercttünket,
KOVÁCS JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték. Külön
mondunk köszönetet háziorvosának és a deszki szívszanatórium főorvosának és ápolóinak lelkiismeretes munkájukért.
6,+,7o„
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
JAKAB BÉLA ODILO
temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak.
Ma.*™
Gyászoló családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
SZÉL IMRÉNÉ
balástyai temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorú helyeztek, s ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A
61514077
gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
OSZTROGONÁCZ
ALAJOS
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
61413074
Gyászoló felesége
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
DR. FARKAS
JÓZSEFNÉT
utolsó útjára elkísérték.
6i4i279o
Gyászoló család

SZEGED, KÖLCSEY U. 5.
Szolgáltatásaink:
TEL. : 62/310-933
• hirdetésfelvétel • lapelőfizetés
• Délmagyarország ajándéktárgyak és könyvek, előfizetőinknek
jelentős kedvezménnyel
• helyi tömegközlekedési menetjegy- és bérletárusítás
• jegyárusítás szegedi és budapesti színházi
előadásokra, koncertekre

1

1936-2005

DR. DÁNI SÁNDOR

i ÜGYFÉLSZOLGÁLATA:

l

BORBÉLY MIHÁLY

„Elmúlt, mint száz pillanat, s
tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik, nem szavak."
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett édesapa és tata,

BELVÁROSBAN MŰKÖDŐ

MEGEMLEKEZES

——

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
KÁLMÁN LÁSZLÓ
58 éves korában elhunyt. Temetése január 15-én, 14 órakor lesz
a Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló család

m

SZEGEDI,

*

„A gyertya most érted égjen, ki fent
laksz már a magas égben. Ki vigyázol
ránk onnan fentről, s lelkűnkhöz szólsz
a végelenségből."

SZEGED
GYÁSZHÍR

betöltéséig.

H I R D E T E

Fájó szívvel emlékezünk:
szerető feleséged, lányod,
vejed, unokád
61514341

J
-uáü

Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de szívünkben élsz és örökre itt maradtál.
A temető csendje ad neked nyugalmat, de a
mi bánatunk örökre megmarad.
MIHÁLKOVICS JÁNOS
halálának 2. évfordulójára.
Gyászoló felesége és fia

Távozásod, míg élek, örökké fáj. Hiányod
elviselni nehéz, megtört szívemben az emlékezés, mert elfeledni nem lehet, aki szeretve volt és ő is szeretett.
6 éve szűnni nem akaró fájdalommal és szeretettel emlékezem rád,
SZABÓ ISTVÁNNÉ
EPERJESI ERZSÉBETRE
e szomorú évfordulón.
Szerető férjed
61413100

Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, s akit szeretünk, nem feledjük el.
BODOR LÁSZLÓ
halálának 5. évfordulójára emlékezünk.
A,+,77«n
Családja és barátai
GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Mécses 2001 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) Szentes, Sima Ferenc utca 31.
63/400-889
Égisz '90 Temetkezési Kft.,
6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162
6640 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975
TOURINFORM CSONGRÁD
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325

CSONGRÁD

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KATÓ MIHÁLY,
Csongrád, Vörösmarty u. 8. szám
alatti lakos 73 éves korában
elhunyt. Temetése január 12-én,
pénteken, 9 órakor lesz a Csongrádi temetőben.
,1M,„78
Gyászoló családja

Tisztelt Hirdetőink! Gyasxkoxlemenyeket a megjelenés előMi munkanapén 9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászköxlemény megrendelésekor kérjük
a txemélyi igaxolvány bemutatását! Kősxönjiik!

GYÁSZHÍR
1 3
„Messze mentem, nagyon messze, ahonnan már visszaút nincsen.
a. oBeteg voltam, de nem búcsúztam, elmentem. Azt gondoltam,
meggyógyulok, de a halál könyörtelen volt, ezért el kellett indulnom. Búcsúzom így mindenkitől, akit ismertem és szerettem,
isten veletek!"
Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
RÁCZ LÁSZLÓ,
Szikáncs, Fő u. 30. szám alatti lakos életének 83. évében elhunyt.
Temetése 2007. január 12-én, 14.30 órakor lesz a Római Katoli_ kus Temetőben.
Gyászoló család _
P f
"""""
t^J

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Nem hal meg az, akit eltemetnek, csak akit elfelednek."
Fájó szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, jó szomszédoknak, régi és jelenlegi munkatársaknak, akik drága szerettünk,
PLETKA ATTILA,
Balassa u. 50. szám alatti lakos temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
6is.4n66
Gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR
Mély fajdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
BÁBA BÉLA,
Szegvár, V kt. 68. sz. alatti lakos
75 éves korában elhunyt. Temetése Orosházán, az alvégi temetőben lesz 2007. január 13-án, 11
órakor.
A gyászoló család,
Orosháza és Szentes

£

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
LOVAS MARGIT,
Szentes, Futó Zoltán u. 14.
szám alatti lakos 67 éves korában elhunyt. Temetése január
12-én, pénteken, 15 órakor lesz
a Szeder temetőben.
61514293 Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
PAJKOS LÁSZLÓ,
Szentes, Kőrösparti u. 1. szám
alatti lakos, 2007. január 6-án, 86
éves korában elhunyt. Temetése
2007. január 13-án, 10 órakor
lesz a Magyartési temetőben.
A
61514345
gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek, akik drága szerettünk,
ID. PITI LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek.
614.3671
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesanyám,
SÁNDOR JÁNOSNÉ
búcsúztatásán megjelentek, síremlékéhez virágot hoztak, illetve küldtek. Külön köszönet a
szentesi kórház intenzív osztálya dolgozóinak.
61514241
Lánya Etelka
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Ma 18 órakor: Szeviép-Szeged-K Cero VODS (szlovák)

Előnyt szerezni
a kassai visszavágóra
A Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata ma 18 órakor a FIBA
Európa-kupában a szlovák Kassa csapatát fogadja az újszegedi
sportcsarnokban.
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A Pick Szeged kapusa tegnap állampolgári esküt tett Szentgyörgyi Pál előtt

Nenad Puljezevicsből
Puljezevics Nenad lett

OROSZ SIKER
Kezdjük a legfontosabbal! Török
Szilvia és Milena Tomova is
edzett már tegnap a csapattal. A
Szeviép-Szeged két válogatott kosárlabdázója a hét vége óta betegeskedett, hétfőn és kedden nem
is gyakorolt a többiekkel. Szerencsére úgy néz ki, hogy a ma 18
órakor kezdődő Kassa elleni FIBA Európa-kupa összecsapásra
rendbe jönnek. Igaz, nagy kérdés, hogy milyen erőállapotban
lesznek, mennyire viselte meg
őket a betegség? Ismerve őket,
attól nem kell tartaniuk a drukkereknek, hogy nem kettőzött
erővel küzdenek majd a szlovákok ellen.
Azok ellen, akik vezetik hazá-

A csapat
A Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata a szokásos kerettel veszi fel a küzdelmet a
Kassa ellen. Nézzük a csapatot (elöl a mezszám, njátékos
neve, posztja, magassága).
4. Fürész Emőke (hátvéd-bedobó, 180).
5. Milena Tomova (center,
186).
6. Aranyics Eszter (center,
186).
7. Török Szilvia (irányitó,
173).
8. Szlimák Hajnalka (bedobó, 182)
10. Izsák Judit (irányító-bedobó, 178).
12. Mészáros Kornélia (bedobó, 186j.
13. Kajdacsi )udit (center,
192).
14. Russai Petra (center,
188).

15. Pungor Krisztina (irányító, 175).

A női Euroliga alapszakaszának 9. fordulójában nem született meglepetés az A csoport
rangadóján: a soproniak az
egyik orosz sztáralakulattól, a
listavezető Szpartak Moszkvától vereséget szenvedtek.
MKB-Euroleasing Sopron-Szpartak
Moszkva
62-73 (25-13, 7 - 3 2 ,

Tfcgnap Szegeden a városházán
Szentgyörgyi Pál alpolgármester előtt állampolgári esküt tett
Nenad Puljezevics, akinek a neve attól a pillanattól kezdve Puljezevics Nenad lett - legalábbis
a magyar személyi igazolványában és útlevelében.

18-12,12-16))

juk bajnokságát. A Kassa tegnap
délután megérkezett Szegedre,
majd a Tisza-partiak tréningje
után este hét órakor már a sportban gyakoroltak a K Cero VODS
játékosai. Jó kis csapat a szlovák.
Nem mindennapi csata várható
az első meccsen. A tét a legjobb
tizenhat közé kerülés. A továbbjutás két meccsen dől el. A viszszavágót egy hét múlva (18 óra a
kezdés) rendezik.
No, de vissza a mai rangadóhoz! Peresztegi Nagy Ákos vezetőedző nagy csatára számít. A
Kassa kiváló játékosokból áll, remek légiósokkal rendelkezik.
Szerencsére ez elmondható a hazai csapatról is. Minden várakozást felülmúlóan szerepel a Szeviép a bajnokságban, egyedüli
csapatként legyőzte a listavezető
Sopront. Hazai pályán pedig eddig minden meccsüket megnyerték Fürész Emőkéék. Éppen e
Sopron elleni győzelem jelenthet
pluszerót, adhat még nagyobb
önbizalmat a találkozóra.
A közönségre is nagy feladat
hárul, hiszen ha a soproni
meccshez hasonlóan ismét remek hangulatot teremtenek, akkor meglehet a győzelem. És az
sem mindegy, hogy ez mekkora,
hiszen a visszavágóra minél nagyobb előnyt kell szerezni, mert
Kassán pokoli hangulat várhatja
a magyar csapatot.
S. R.

A MERLEG NYELVE MERRE BILLEN?
A rangadók előtt mindig találkozhatnak majd a sportbarátok a Délmagyarország és Délvilág által létrehozott mérleggel. Ez az esélyeket próbálja meg jelezni. Amerre billen, annak a csapatnak van nagyobb esélye a győzelemre. A
Szeviép-Szeged-Kassa találkozó a premier. A sportrovat a magyar alakulatot
tartja esélyesebbnek a győzelem megszerzésére.

- Minden törvényes dokumentummal megkaptuk Sólyom
László köztársasági elnök értesítését, így semmi akadályát
nem látom annak, hogy Puljezevics Nenad előttem állampolgári esküt tegyen - mondta
Botka László polgármestert
helyettesítő Szentgyörgyi Pál
alpolgármester. Majd megkérte a Pick Szeged kézilabdását,
hogy mondja utána a hivatalos szöveget, amelyet a kapus
szemmel láthatóan lámpalázasan, kicsit remegő hangon
megismételt: „Én, Puljezevics
Nenad esküszöm, hogy Magyarországot hazának tekintem. A Magyar Köztársaság hű
állampolgára leszek, Alkotmányát és törvényeit tiszteletben
tartom és megtartom. Hazámat erömhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem
úgy segéljen." Ezek után az alpolgármester átnyújtotta a
sportolónak a honosítási okiratot.
Az új magyar állampolgárt ezután szinte megrohamozták az
írott és elektronikus sajtó képviselői. Csak úgy záporoztak a kérdések: Milyen érzés magyarnak
lenni? Mire gondolt, amikor át-

Puljezevics Nenad (balról) és Szentgyörgyi Pál koccint az eskütételre
vette a hivatalos dokumentumot? Reménykedett abban, hogy
Sólyom László még a németországi világbajnokság előtt aláírja
a kérvényét? Mit szóltak Tatán a
magyar válogatott tagjai, amikor
értesítették arról, hogy a köztársasági elnök aláírta a papírját?
Puki pedig állta a rohamokat, s
hol Dobozi Iván technikai vezető
tolmácsolásával, hol pedig magyarul válaszolt a kérdésekre. Elmondta, hogy igazán a szlovénok
elleni mai szombathelyi mérkőzésen (20.15 Sport 1) tudja majd
átélni azt, hogy mit jelent magyarnak, a legjobb kézilabdások
sorában lenni. Biztosan el is érzékenyül attól, hogy új hazájá-

SÜLI JÓZSEF

A Szőke Tisza horgászai elégedettek
A tízéves Szőke Tisza Horgászegyesület közgyűlésén a tagok
elégedettségüknek adtak hangot, s ismét bizalmat szavaztak Jároli
Jenő elnöknek.
Nagy érdeklődés mellett tartotta meg tisztújító közgyűlését a
megalakulásának tizedik évfordulóját idén ünneplő szegedi Szőke
Tisza Horgászegyesület. Az egy évtized nem telt el eseménytelenül, hiszen a másfél ezer tag összefogása nyomán mindig előbbre
tudtak lépni. Apró figyelmességekkel pedig elérik, hogy mindenki
kötődjön az egyesülethez. Az aktív közösségi élet formálója pedig
a Jároli házaspár.
- Úgy sem tudunk jároli Jenőnél jobb vezetőt választani, ezért azt
javasolom, hogy nevezzük ki örökös elnöknek - szólt a közgyűlésen
az egyik felszólaló javaslata, ami igencsak egyetértésre talált a tagság
körében. így aztán a 72. évében járó elnököt, bár bevallása szerint
már a visszavonulás gondolatával foglalkozott, újabb öt évre megválasztották - mégpedig egyhangúlag.
- Nagyon jó a közösségünk. Úgy is mondhatnám, hogy egy nagy
család. Ennek köszönhető a folyamatos gyarapodásunk, pedig már
két éve nem emelünk tagdíjat, ami most is egy évre mindössze 1500

10. Szolnok
11. Szekszárd
12. Miskolc
13. Zalaegerszeg
14. Gyér

KOSARLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az NB I A csoportos junior kosárlabda-bajnokságban a nőknél
a Szeviép-Szeged a második, a
Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli pedig az ötödik helyen áll.
A JUNIORBAJNOKSAGÖK ALLASA. NŐK

Fotó: Schmidt Andrea

rékfájdalma, mert nem volt
annyi ideje a pihenésre, hiszen
tegnap is a tatai edzőtáborból
jött vissza Szegedre, ahol este
már, hogy egy edzést se hagyjon
ki, bekapcsolódott klubcsapata
munkájába. Ma pedig már
Szombathelyre utazik a válogatottal. Hogy a kapitány számításba veszi-e a világbajnokságra utazó keretbe, az egyelőre
Skaliczki László nyilatkozataiból nem derült ki, de amennyiben ma és holnap a szlovénok
elleni előkészületi barátságos
meccsen jó benyomást kelt Puljezevics Nenad, úgy egészen
biztosan ott lesz Kielben.

Jároli Jenő tíz év után is elnök maradt

1. BSE
2. Szeviép-Sze >ed
3. Vasas
4. Pécs
5. Kecskemét
(. Cegléd
7. Sopron
8. Nagykanizsa
9. BEAC

11
11
10
10
8
7
7
7
7

1 876- 658 0.958
2 855- 796 .923
3 1014- 758 .885
3 951- 775 .885
5 992- 920 .808
5 782- 728 .792
6 997- 871 .769
6 943- 842 .769
6 830- 803 .769

FÉRFIAK

1.
2.
3.
4.
5.

Albacomp
Körmend
Zalaegerszeg
Pécs
Bodrogi Bau
Vásárhely
6. Szolnok
7. Debrecen
8. Szombathely
9. Kaposvár
10. Kecskemét
11. Nyíregyháza
12. Dombóvár
13. Sopron
14. Paks

forint. Korábban egy évig a megyei szövetség jóvoltából helyet kaptunk, hogy tudjunk a tagokkal foglalkozni. Bár minden támogatást
megkaptunk, úgy gondoltuk, a legjobb saját birtokon belül. Tavalyelőtt székházat tudtunk venni a Felső Tisza-part 19-20. szám alatt.
Ott tartunk hetente háromszor fogadóórát: hétfőn és szerdán 15-től
18 óráig, valamint szerdán 10-től 12 óráig várjuk a tagokat. Sajnos
tulajdonunkban lévő horgásztó nincs, de korrekt együttműködésünk
eredményeként a Mihálytelek alatt lévő, s a Tisza Halászati Szövetkezet tulajdonában lévő Görbén horgászhatunk. Most pedig a -Rákóczi utca végén lévő Sancer-tavakat kaptuk meg, s ennek fejében tisztán tartjuk a környezetét. Pályáztunk a medencés kikötő használatára is, de kiderült, a beadványunk valahol elkallódott, pedig mi a Tiszában honos halak telepítését vállaltuk volna - mondta Jároli Jenő.
A Szőke Tisza Horgászegyesület életéhez szervesen hozzátartozik a
versenyek szervezése is. Évente kétszer tartanak vetélkedőt, amelyen
szintén a közösségi érzés erősítése a cél. Ezek lebonyolításához támogatók - Győrbíró Tamás, Dett Gábor, Németh pékség, megyei szövetség - is hozzájárulnak. A terv pedig pályázat útján tovább színesíti az
egyesületi életet.
S.J.

Két magyar autó is kiesett a Dakar-ralin

Remek juniorok

Tegnap este már Szegeden edzett a Kassa

nak himnusza neki is szól. Annak pedig igazán nagyon örül,
hogy világbajnokságra készülő
csapatba hívta meg Skaliczki
László szövetségi kapitány, aki
elsőként gratulált hétfőn a jó hír
hallatán. Az első játékos pedig
Gál Gyula, a Veszprém kitűnő
beállósa volt, aki kifejezte jókívánságát.
- Nagyon köszönöm a köztársasági elnöknek a bizalmat, a
szegedi vezetőknek pedig a rengeteg segítséget. Teljesítményemmel is szeretném ezt
majd meghálálni - mondta a
Pick kapusa. A korábbi sérüléséről pedig annyit árult el, hogy
nem szűnt meg teljesen a de-

Fotó: Schmidt Andrea

5 8
4 9
2 11
1 12
0 13

684- 779
837- 933
730-1028
693- 981
807-1119

.692
.654
.577
.538
.500

10
9
9
8
7

0
2
2
3
4

934- 660
854- 675
1034- 862
924- 704
898- 805

1.000
.909
.909
.864
.818

7
6
5
5
3
3
3
2
1

5
5
6
6
8
8
9
9
11

843- 833
836- 762
850- 848
876- 882
749- 828
697- 887
798-1008
731- 952
740-1028

.792
.773
.727
.727
.636
.636
.625
.591
.542

Sainz őrzi előnyét
MUNKATÁRSUNKTÓL
A négy magyar autósegységből
kettő, a Kis Sándor, Czeglédi Péter és a Kristóf Márton, Simon
Péter kettős nem folytathatja tovább a 29. Dakar-ralit. A másik
két magyar csapat, a Palik László,
Darázsi Gábor, valamint a Szalay Balázs, Bunkoczi László duó
rendben megkezdte a szerdai
ötödik, Uarzazate és Tan Tan közötti 768 km-es szakaszt, csakúgy, mint a még versenyben lévő
két motoros, Kátai Péter és Dési
János.
A spanyol Carlos Sainz az autósoknál, honfitársa, Marc Coma pedig a motorosok között őrzi vezető helyét a 29. Dakar-rali
szerdai, 5. szakasza után.

Eredmények, 5. szakasz: Uarzazate-Tan tan 768 km (ebből
325 km gyorsasági), autósok: 1.
Carlos Sainz (spanyol, Volkswagen) 3:36:39 óra, 2. Stephane Peterhansel (francia, Mitsubishi)
3:37:09, 3. Giniel de Villiers
(dél-afrikai, Volkswagen) 3:38:20.
Az összetett állása: 1. Sainz
12:53:50 óra, 2. de Villiers
12:57:26, 3. Carlos Sousa (portugál, Volkswagen) 13:05:07.
Motorosok: 1. Isidre Esteve
(spanyol, KTM) 3:56:22 óra, 2.
Marc Coma (spanyol, KTM)
3:58:16, 3. Cyril Despres (francia, KTM) 4:01:24.
Az összetett állása: 1. Coma
14:08:48 óra 2. Esteve 14:18:44,
3. Dávid Casteu (francia, KTM)
14:46:29.
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2006 legjobb csapata a Délvilágnál: a Hód TC

A Délmagyarországnál és a Délvilágnál hagyományos cv végi Év
sportolója díjátadó ünnepségen
a Hód TC férfi teniszgárdája
vehette át a DV legjobb csapatának járó díjat.
Zsinórban másodszor, a klub
történetében immár harmadszor ülhetett a trónra a Hód
TC |Bardóczky Kornél, lancsó
Miklós,
Both
lózsef,
Kiss
György, Nagy Viktor, Sávolt Attila, Jaroslav Pospisil) férfi teniszcsapata. A vásárhelyi alakulat megvédte bajnoki címét,
így nem volt vitás, hogy
2006-ban a Délvilágnál az Év
csapata díjat söpörhette be az
immár hagyományos Év sportolója díjátadó ünnepségen.
Éppen a kupa átvételekor árulta egy nagy titkot a Hód T C
rutinos játékosa, Kiss György,
hogy miért is ennyire sikeres a
gárda.

Az összetartó gárda

A fináléban: Hód TC-MIVAS SE 5:4, egyesek: Pospisil-Moraru 3:6, 7:6, 3:6,
Bardóczky-Kiss S. 6:4, 7:5,
Jancsó-Kisgyörgy 5:7, 4:6,
Both-Tatár 3:6, 1:6, Sávolt-Fonó 6:2, 6:0, Nagy
V.-Szépvölgyi 6:7, 3:6; párosok:
Pospisil,
Bardóczky-Moraru, Kisgyörgy
7:5, 6:4, Both, Nagy V.-Tatár, Kiss S. 7:6, 5:7, 7:6,
Jancsó, Sávolt-Fonó, Ott
6:1,6:1.

11.

A sakkozó Lékó Péter
bevette Odesszát
A szegedi sakkozó, Lékó Péter számára remekül indult a 2007-es
idény. A nemzetközi nagymester megnyerte Odesszában a rapid
világkupát.

TENISZ

A döntő

JANUÁR

A szegedi nagymester a linaresi tornára készül

Harmadszor ülnek a trónon

- Talán az országban egyedüli
az az összetartás, az egymásért
küzdés, hajtás, ami a csapatunkat jellemzi. Barátok vagyunk,
és ez a pályán kívül is elmondható rólunk. Nem hiába játszik
egymással évek óta a mag, ránk
nem jellemző, hogy minden
idényben más együttesbe igazoljunk. Lehet, hogy már egyéni
versenyeken nem érünk el nagyobb sikereket, de a csapatverseny egészen más. Éppen ezért
sikerült megnyerünk 2006-ban
is a Szuperligát. Idén? Nem lesz
könnyű, de csapattársaimat ismerve, újból az aranyérem a célunk.

2007.

Bardóczky Kornél öt éve erősíti a Hód TC-t
Hernádi Gyula elnök és az
elnökségi tagok minden feltételt megteremtenek, hogy a
klub normális körülmények
között
működjön.
Kevés
olyan pálya van Magyarországon, mint a vásárhelyi. És kevés olyan jó csapat van, mint
a Hód TC.

Erősödik a Vásárhely
-Senki sem megy el tőlünk
- kezdte az értékelést az elnök
- , és ez nagyon fontos. Sőt két
fiatal, nagyon tehetséges teniszezővel erősödtünk. Lukács
Dénes egy év után visszatér
hozzánk, míg a ígéretes jövő
előtt álló Nóvák Balázs is
minket erősít az idei szezonban. Nem lesz könnyű feladat
megvédeni a bajnoki címet, a
két Balázzsal, Györggyel és
Attilával
megerősödött Miskolc lesz a legnagyobb riválisunk. A nagycsapat remeklése
mellett a pályánk is jól vizsgázott, a Davis Kupa-válogatott nálunk szerepelt. Szeretnénk a közeljövőben egy na-

gyobb pénzdíjas,
nívósabb
nemzetközi versenyt rendezni. Ennek érdekében már
megkezdtük a tárgyalásokat.
Jó lenne egy 50 ezer dollár
összdíjazású tornának a házigazdája lenni, hiszen egy
ilyen jellegű viadalon már nevesebb teniszezők is pályára
lépnek.
Serfőző István nélkül nincsen
csapat. A Hód TC kapitánya
minden bajnokin ott van a csapattal. Mi az, hogy ott van!
Együtt él a játékkal, izgul, biztatja a fiúkat.

Serfőző kilométerei
- Egyre nehezebben bírom a
feszültséget, az izgalmat - vette át a szót Serfőző István. - A
tavalyi döntőben sem ültem
sokat, jóformán egyfolytában
járkáltam. Az egyesek után
4-2-re vezetett a MI VAS. Az
utolsó három párost azonban
megnyertük. A Both, Nagy
duó rövidítésben nyert a Tatár,
Kiss páros ellen. Hatalmas
döntő volt. A szakemberek is

Soha rosszabb kezdést! Soha, hiszen a szegedi sakkozó Lékó Péter számára kiválóan indult a
2007-es versenyidény. A nemzetközi nagymester megnyerte
az Odesszában megrendezett rapid világkupát. Remek játékkal.
Az ukrajnai győztessel már Szegeden beszélgettünk.
- Talán egyszer, még évekkel
ezelőtt indult ilyen jól egy év számomra, amikor a Budapesten
megrendezett bemutató páros
mérkőzésen legyőztem Halifmant. Ez a siker azonban jóval
értékesebb, mert egy ilyen K.O.
jellegű versenyen jóval nehezebb
sakkozni. Aki veszít, az búcsúzik, befejeződik számára a verseny. Erős volt a mezőny, és remek volt a hangulat. A döntőn
telt ház előtt játszottunk. Jó ötlet
volt a torna megszervezése.
Lékó Péter szépen sorban begyűjtötte a skalpokat. Az első körben Szokolovot verte l,5:0,5-re,
majd Rublevszkijt 2:0-ra Négy
partiból hármat megnyert. És ekkor következett az elődöntő, a torna legnagyobb csatája.
- Az izraeli Borisz Gelfand volt
az ellenfelem. Az első két parti remivel végződött, majd sikerült
nyernem. Egy döntetlen is elég lett
volna a döntőbe jutáshoz. AzonFotó: Tésik Attila ban nyerésre álltam. De ilyen egy
rapid mérkőzés, már csak húsz
felsőfokon beszéltek a fináléról. Idén nehezebb dolgunk
lesz. Az biztos, hogy a rájátszásra ismét lesz külföldi játékosunk. A nagy kérdés, hogy
Sávolt Attila vállalja-e a játékot. Ez csak a nyáron dől el, de
ő továbbra is marad a játékosunk. Az biztos, hogy jó csapatunk lesz, és szeretnénk újból
a trónon ülni 2007-ben is.

másodpercem volt, amikor riválisom kihasználta a hibámat. Jött a
mindent eldöntő ütközet. Szerencsére nem fogott meg a vereség,
önbizalommal telve ültem asztalhoz. Tíz perc pihenő volt a két parti között. Ekkor már nem hibáztam, nyerni tudtam. A döntőben
pedig talán még jobban ment a játék, mint az egész torna alatt. Pedig nem volt könnyű dolgom a hazai pályán játszó Ivancsuk ellen.
Szerencsére olyan jól ment a sakkozás, hogy esélye sem volt a győzelemre. Nagyon örülök ennek a
diadalnak, boldogan tértem haza
Szegedre.
Sokáig nem ülhet otthon tétlenül Lékó Péter. Hamarosan, februárban kezdődik a linaresi torna. Komoly riválisokkal, erős
mezőnnyel.
- Egy pár nap feltöltődés után
elkezdjük az edzéseket. Edzőtáborjelleggel készülünk edzőmmel, Arshak Petroszjannal Szegeden. Az odesszai játékomra lehet
építkezni, hiszen végig jól ment a
sakkozás. Linares? Megint speciális felkészülést igényel, az első
kört Mexikóban játsszuk, majd a
másodikat már Spanyolországban. Éppen ezért a szokásos kiegészítő sportágak, a futball, a tenisz és a fallabda is hozzátartozik majd az edzésekhez.
S. R .

SÜLI RÓBERT

BARDÓCZKY A RUTINOS
Bardóczky Kornél Immár őt éve a
Hód TC csapatának tagja. A magyar Davis Kupa-válogatott első
számú játékosa tarolt 2006-ban. A
csapatbajnoki aranyérem mellett
megnyerte az egyéni és páros országos bajnokságot is.
- Eletem egyik legjobb döntése
volt - nyilatkozta Bardóczky - ,
hogy Vásárhelyre igazoltam. Rengeteget jelent számomra a klub. A
sikerek, amelyet elérünk a Hód
TC-vel erőt adnak a további munkához. Büszke vagyok arra, hogy
ebben a klubban játszhatok.

Az Eger és a Partizan Beograd ellen gyakorolt a Szeged Beton

Tíz nap múlva megyei rangadó
Szűk egy hónapos szünet után
szombaton megint vízbe ugranak a bajnoki pontokért az OB
l-es férfi vízilabdacsapatok. A
megye két gárdája, a Szeged Beton VE és a Legrand-Szcntesi
VK is gőzerővel készül a remélhetőleg minél sikeresebb
folytatásra.

SZEGED BETON
lanuár 2-án már Gyöngyösi
András edző utasításait hajtották végre a Szeged Beton pólósai. A szakmai stáb elégedetten
vette tudomásul, hogy az ünnepekről mindenki az előírt súlyhatárt betartva tért vissza. Az
elmúlt héten a kilenc mérkőzés
után harmadik helyen álló
együttes tagjainak idejét főleg az
úszás tette ki, majd hétfőtől a
felkészülési találkozókon való
gyakorláson volt a hangsúly. Juhász György szakosztály-igazgató elmondta, a hét első két napján az euroligában szereplő
Egert látták vendégül. Kétszer is

kétkapuztak a Gerendás-legénységgel, bár a gólokat senki sem
számolta, az azért feltűnt, hogy
a betonosok remek védőmunkája semmit sem romlott az őszi
szezonhoz képest, a fórok hatékonyabb kihasználásában viszont lehet mit javítani. Tegnap
is rangos gárda tette tiszteletét
az

újszegedi

sportuszodában,

délelőtt és délután is a szintén
euroligás szerb Partizan Beograddal közösen gyakoroltak
Komlósi Péterék. A két klub között remek a kapcsolat, a múltban már többször edzőtáboroztak egymásnál.
- Január 13. és február 3. között négy meccset játszunk, ezeken minimálisan hat pontot szeretnénk szerezni - nyilatkozta a
klubvezető. - A Neptunt, a Szentest és a BVSC-t muszáj legyőznünk, és még vár ránk tévés
meccsen a fővárosban a Domino
is. Utána a világbajnokság miatt
két hónapig szünetel a pontvadászat, az idei első hazai találkozónkat április 7-én vívjuk a Vasassal. A célunk nem változott,
az alapszakaszt szeretnénk leg-

alább a harmadik helyen zárni.
Ha ez sikerül, akkor kedvező
helyzetbe kerülnénk a rájátszásban.
• M

LEGRANDSZENTES
A Legrand-Szentesi VK trénere, Berki András csak a karácsonyi és az újévi ünnepek alatt
nem vezényelt foglalkozást tanítványainak.
- Minialapozást végeztek a srácok, amit január 2-ától kibővítettem kemény szárazföldi edzésekkel és úszással - árulta el a 10.
helyen álló együttes szakmai
munkájának irányítója. - A múlt
péntek óta már a gyorsítás szerepel a programban, és egyre többet
találkoznak a labdával is a fiúk.
Felkészülési meccset sajnos
egyet sem sikerült vívnunk. A
Szolnokkal és a Szegeddel szoktunk, de ez most azért hiúsult
meg, mert a szünet utáni első, illetve második fordulóban bajnokin találkozunk ezekkel a csapatokkal. A Kecskeméttel és az
Araddal ugyan pólózhattunk vol-

na, de nem megbántva a gárdákat, ezek a meccsek nem lettek
volna olyan színvonalúak, hogy
reálisan felmérhessük, hol is tartunk valójában. Jobb híján egymás ellen kétkapuznak a srácok,
aztán majd szombaton nekiugrunk a ligeti uszodában a Szolnoknak.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

NEGY BAJNOKI A VE8EIG
A melbourne-i világbajnokság
miatti két hónapos szünet előtt
a szövetség négy bajnoki fordulót rendez. A Szeged Beton mérkőzései: -Neptun (január 13.,
Budapest, Szőnyi út), - L e g rand-Szentesi VK (január 21.,
Szentes), - B V S C (január 27.,
Budapest, Szőnyi út). -Domino-BHSE (február 3„ Budapest,
Kőér utca - a meccset közvetíti
az ml). Legrand-Szentesi VK találkozói: -Szolnok (január 13.,
Szentes), - S z e g e d Beton VE (január 21., Szentes), -Domino-BHSE (január 27., Szentes),
-Vasas (január 31., Budapest,
Komjádi-uszoda).

Lékó Péter újból labdát varázsol majd

Fotó: Karnok Csaba

Szentesi arany-,
szegedi bronzérem
A szentesi dr. Papp László sportcsarnokban női palánkos teremlabdarúgó-tornát
rendeztek. A viadalon hazai siker született: a Szentesi Futsal Club
veretlenül lett első.
A tornán Csongrád megyéből
négy együttes vett részt: a Szegedi
AK-t két csapat képviselte, de indult még a Szentesi Futsal Club és
a Szentesi Kinizsi is.
A megyei csapatok eredményei, A csoport: Szentesi Kinizsi-Szegedi A K 1 . 2 - 4 ,
Szentesi Kinizsi—FTC 1.1-7, Szegedi AK
l.-Dévaványa 8 - 0 , Szolnok-Szentesi Kinizsi l - l , Szegedi AK l.-Szolnok 0 - 0 ,
FTC l.-Szegedi AK 1.7-0, Dévaványa-Szentesi Kinizsi 3 - 5 .
B csoport: Szentesi Futsal Club-Szegedi
AK II. 4 - 2 , Szentesi Futsal Club-FTC II.
2 - 0 , Szegedi AK II —Kunszentmárton
10-3, Szandaszőllős—Szentesi Futsal

Club 3 - 7 , Kunszentmárton-Szentesi
Futsal Club 1-8, Szegedi AK ll.-Szandaszóllős 7 - 1 , FTC ll.-Szegedi AKII. 2 - 4 .
Elődöntő: FTC l.-Szegedi AK II. 4 - 3 ,
Szentesi Futsal Club-Szegedi AK 1.2-2
(büntetőkkel: 4 - 3 ) . A harmadik helyért:
Szegedi AK l.-Szegedi AK II. 2 - 6 . Az első helyért: Szentesi Futsal Club-FTC I.
4 - 2 . A Szentesi Kinizsi a hetedik helyet
szerezte meg.
DUNÁS-VARGA ZOLTÁN

GYŐZTESEK, KÜLÖNDÍJASOK
A tornagyőztes Szentesi Futsal Club
gárdájában játszottak: Hurta, Kiss
E„ Milovanovics, Üveges, Bacsa,
Baksa, Csonka, Heidt, Kiss Á„ edző:
Tóth Antal). A viadal legjobb kapusának Horváth Melindát (Szegedi
AK II.), a legtechnikásabb játékosának pedig Kiss Etelkát (Szentesi
Futsal Club) választották.
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KÖZLEMÉNY

! ^CARMEN

Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(továbbiakban: felügyelőség)
székhelye: 6721 Szeged, Felső Tisza part 17.
elérhetősége:

postacím: 6701 Szeged, Ff. 1048
tel.: 62/553-033
fax: 62/553-038
e-mail: alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, internet: http://atiktvf.zoldhatosag.hu

Nézze meg
velünk! *

§
|

értesíti az érintetteket
hogy a z Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége Szennyvízcsatornázásának Megvalósítására

Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 12.) megbízásából az UTB Envirotec Kft. (1067 Budapest, Csengery u.
A helyes választ beküldő

31.) 2006. d e c e m b e r 2 7 - é n a Makói Szennyvíztisztító Telep bővítés II. ütem, a j o g s z a b á l y 1. s z . mel-

előfizetőink között kisorso-

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.

lunk

léklet 48. pontja szerinti „szennyvíztisztító telep 50 ezer lakosegyenérték kapacitástól" tevékenységhez

161 db 2 fős jegyet

(XII. 25.) korm. s z . rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati kérelmet nyújtott be.

és 24 db 3 fős jegyet
a

Carmen

A közlemény a felügyelőség honlapján is megtalálható.

c i m ü operára!

A közlemény közzétételének időpontja: 2007. január 10.
A közvetlen hatásterülettel érintett település: Makó v á r o s

(Az áriák francia nyelvűek, de
feliratozva vannak)

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, III. a
környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan e közlemény megjelenését követő 30 napon belül Makó
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában és közvetlenül a felügyelőségen is lehet észrevételt tenni.
Észrevételek megtételére és kérdések feltevésére a későbbiekben megtartandó közmeghallgatáson is
lehetőség nyílik.

Az e l ő a d á s időpontja:

2007. január 30., 19.00
Helyszín:

Szegedi Nemzeti Színház,
Nagyszínház

A felügyelőség megállapítja, hogy a hivatkozott rendelet 12-15. §-ai szerinti eljárás - országhatárokon
átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat - nincs folyamatban.
A felügyelőség döntési lehetőségei a rendelet 10. § (2) bekezdése alapján:

A felügyelőség az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal
a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt
b) a kérelmet elutasítja
c) a 25. § (3) bekezdése szerinti végzést hoz.

TÖBB HÍRES ÁRIA IS ELHANGZIK A CARMENBEN.
NEVEZZEN MEG LEGALÁBB EGYET!

VALTSA MEG KONCERTJEGYET

Név: .
Cím:

a D É L M A G Y A R O R S Z Á G és a DÉLVILÁG ügyfélszolgálati

Telefonszám:

0

3

\
JcHótje be, hány fös
belépőt szeretne
nyerni:

,ös

Beküldési határidő: 2 0 0 7 . január 25.
Cim: 6740 Szeged, Pf.: 153

1300 Ft helyett

19.30

IRODÁINK: S z e g e d , Kölcsey u. 5„ 62/310-933 • S z e g e d , Szabadkai út 20., 62/567-835

• Szentes, Kossuth u. 8., 63/314-838 • Makó, Szegedi u. 9-13., 62/213-198 • Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3.,

62/242-419

CIPOVASAR

OgyUszoigíhliiaMc
Szegői. Kölcsey u. 5.
Hmv.-hely, Szeglú u. 1-3.
Maló. Szegedi u. 943.
Szentes. Kossuth u 8.
Újságíró kollégánk,

Z o r á Közös szavakból lemezbemutató koncert: május 18., péntek,
A jegy ára: 3900-9900 Ft. • Helyszín: Papp László Sportaréna, Budapest
Y a m a t o - j a p á n d o b m ű v é s z e k : február
14-18.
A jegy ára: 6260-15 650 Ft • Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ

tf^p --

A BORÍTÉKRA ÍRJA RÁ: CARMEN

NapKAL

T o i n m y I m m á n u e l : január 17., szerda, 20 óra.
A jegy ára: 3900 Ft elővételben. • Helyszín: Petőfi Csarnok, Budapest

,

0 2 ,ös

irodáiban!

FARKAS CSABA

Új k ö n y v é t előfizetőink most 4 0 %
k e d v e z m é n n y e l vásárolhatják meg

|

ügyfélszolgálati irodáinkban!

20-50%
engedménnyel.

SZEGED,
Tisza L. krt. 40.
Fekete sas u. 22.
(Tora Áruház üzletsor

f***********************************

SIMPLY CLtVER • IGYSZtRUtN NACYSZIRU

A SÁKKÁMIIW

SPOH

JÁTÉK

AJÁNDÉK

llwlmezővásárlii'b. Szántó kovács János u. 4 .

"a

,, ,

7
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Telefon: (62) 242-.>7i
r

u

\
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É g o j í a b á t o k 1 0 0 0 0 FI • K u d m i l l k a b á t o k 2 0 % {
C o l u m b i a , Mlierpa, L o d v e r s e . 0 ' n e í U , l g ü a i i a .
f
I iiibro 3 0 % e u g e d n i é m i v H
í
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Dcliiiagvarorszag

' forintos

régi autó beszámítási akció

Skoda Fabia Classic

vásárlása esetén.
Havi részlet:
23.400,-Ft/hó-tól 0 % önerő esetén
120 hónapra a futamidő végéig,
THM:5,5%
f 5.t-7.0M00tnx
51Í8 g/km

L

TECHNOLÓGIA

• www.deimagyar.hu ( 1

A

BŰNÖS VISZONYOK ,

ARÁNY EKSZEREK
VÉGKIÁRUSÍTÁSA

hasznallauto-besiamtu

7 0 0 . 0 0 0 , '

INFORMÁCIÓS

ONLINE

KJA 457

Az Ön Skoda
márkakereskedője:
Vass Autóház
6600 Szentes,
Csongrádi üt 36.
Tel.: (63) 400-193,
(63) 314-222
Fax: (63) 401-599
www.vassauto.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek:08-18,
szo.:9-14, vas.:10-13

ATESCO
i

ÉKSZERÜZLETBEN
(Szeged, Rókusi krt. 42-64.)

40-50-60%

engedménnyel!

Néhány grammár a kínálatból:

3600-4000-4200-4400 Ft/g
JANUÁR 12'ÉN
JANUÁR 13-ÁN

p é n t e k e n és
szombaton

A Délmagyarország és a Délvilág előfizetőinek!

Premier előtti mozi!
A helyes választ beküldők között 2 5 0 d b jegyet sorsolunk ki
a január 23-i vetítésre!
J t

i

Nevezzen meg egy filmet, melyben Juliette Binoche játszott?

Név:
Cím:
Minden nyertes 2 db jegyet nyer!

Vetítés időpontja: 2007. január 23., 20.00
Helyszín: Szeged Plaza, Cinema City mozi
Beküldési határidő: 2007. január 19., 12.00
Cím: Délmagyarország Kiadó, 6740 Szeged, Pf.: 153
E-mail: marketing@delmagyar.hu
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ADM-DV
ügyelete

Amerikai takarítónő
BAKOS ANDRAS
Találkozásod az analfabéta magyar nénivel New
Jerseyben, egy magyar társaságban, elementáris
hatással volt rád: írod, nem hitted volna, hogy
ilyen messzire el lehet jutni így. Vagyis írástudatlanul. Végül megállapítottad, mégiscsak nagyszerű az az ország, ahol az ilyen ember is szerencsét
próbálhat, és lehet is szerencséje.
Először a barátnőd mesélt erről a néniről, aki
különben Erdélyből jött Amerikába dolgozni, hatvan évig jórészt a falu határát se lépte át, aztán
meg nyakába vette a világot. Természetesen takarít, de így is viszonylag jól él, mert szépen és lelkiismeretesen dolgozik, és közben takarékoskodik, szinte a végletekig, mintha még
ieg mindig az
otthoni pénzből kellene megélnie. Es nagyon jó
szíve van: csak ismerd meg, te is így fogod látni,
mondta a barátnőd. Mindez nagyon szép, gondoltad, de valami mégis visszatartott attól, hogy találkozz vele. Fönntartásaid voltak. Szóval, írod,
kerülted a találkozást, és ez nem volt feltűnő. A
magyarok idegenben akkor találkoznak, ha akarnak. Akinek elege van az övéiből - és ilyesmire is
van példa - annak a kisujját sem kell mozdítania
ahhoz, hogy egyedül maradjon. De aztán nyilván
úgy volt, hogy átgondoltad ezt az érzést: miért
idegenkedsz attól az asszonytól? Csak azért, mert
nem ismered? Elmentél hát a barátnődhöz, amikorra a nénit is meghívta, és nem egy idős hölgyet. hanem egy igazi öregasszonyt láttál, megnyugtató volt - és aztán mégis elfogódott lettél,

amikor megtudtad, hogy ez a néni valójában
azért jár a te barátnődhöz, hogy leveleket írasson
vele haza, illetve, hogy fölolvastassa a barátnőddel az otthonról érkezett leveleket.
írod. olyan szép volt, ahogy lassan megvilágosodott előtted a története. A nénihez írott levélben,
amit a barátnőd olvasott, mosolyogva, fennhangon, valaki hálás köszönetet mondott a pénzért,
amit a néni küldött neki. A pénzből valaki, a néni
otthoni, utcabeli ismerőse tüzelőt tudott venni
magának. Megtudtad, a néni a keresményének
egy részét mindig hazaküldi valakinek. Eleinte
csak a rokonok kaptak, de aztán mások is, ismerősök, utcabeliek, olyanok is, akikkel, míg otthon
volt, szót sem váltott. Most már a fél falu áldja az
Amerikában dolgozó öregasszony nevét, és amikor pénzt kapnak tőle, nem mulasztják el megköszönni neki, úgyhogy a néni egy-egy alkalommal
több levelet is hoz, és elnézést kér, hogy ezzel a
barátnőd terhére van. Ültél ott, mellette, és szép
lassan olyan elfogódott lettél, írod, mint régen,
kislánykorodban, amikor először voltál templomban, de még nem tudtad, hogy ez templom, a leleplezhetetlen titok illata elszorította a torkod.
Most pedig, írod, azt szeretnéd tudni, hogyan
ajánlhatnád fel neki te a segítségedet. Egyáltalán,
hogyan lehet előadni egy felnőtt embernek, hogy
szívesen megtanítanád olvasni, írni, anélkül,
hogy megsértenéd ?
Szerintem ettől ne félj!

Kedvező hitel lehetőségek és Magyarország
legkedvezőbb casco biztosítási ajánlata:
csak nálunk!

Új Ford Fiesta már
kezdőbefizetéssel
akár
induló havi törlesztőrészlettel
az Öné lehet a készlet erejéig!
'Minden felszereltségre 10 százalék/50 ezer forint önrész mellett. ihm5.»*-i6i
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Feel the difference

Ford Hovány

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

Vegyes átlagfogyasztás 4.4-7.0 1/100 km. C0 2 -kibocsátás: 106-182 g/km.

Tangát nyelt egy kutya Nagy-Britanniában, ami miatt meg kellett
műteni. Az eb gazdasszonya eléggé
zavarban volt, amikor alsónemújét
az állatorvos napvilágra hozta a kutyából - adta hírül a BBC. Az eb
egyébkénként előszeretettel falatozik boxert is tangán kívül, mármint gazdája alsógatyáját, de a zoknikat sem veti meg. Korábban természetesen bukkantotta felszínre
magából a lenyelt ruhaféléket, a
tangával azonban meggyúlt bele
baja: teljesen blokkolta az emésztést, és bele is pusztulhatott volna.

Édes-savanyú bélyeg
Édes-savanyú bélyegeket bocsát ki a kínai posta a disznó
évének ünneplésére. Aki megkapirgálja kicsit a bélyeg felületét, máris érezheti a népszerű kínai íz illatát, aztán ha
megnyalja a bélyeg hátoldalát,

váearhtiy

a nyelve is részesül az élvezetből. A disznó éve február
18-án kezdődik - jegyezte meg
a pekingi Metró újság. Európában már korábban is kiadtak
hasonlóan illatos és ízes bélyegeket. Nagy-Britanniában az
első eukaliptuszos volt, és
2001-ben jelent meg.
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További kilátások
A kővetkező napokban sem kell számítanunk télies időm, folytatódik a a tavaszias
enyhoség. Pénteken egy hidegfront éti el hazánkat, de jelentős lehűlést nem okoz.
majd szombaton melegfronti változások lesznek.

ISTEN ELTESSE!
AGOTA
Ágota az Agáta régebbi magyar
formája, jelentése: a jó. Mindkettő őse a görög Agatha. A név
legismertebb viselője a detektívregény koronázatlan királynője,
Agatha Christie, akinek könyveit a világ minden nyelvére lefordították. Bonyolult térténetei közül több színdarabként is megállta a helyét. Érdekes, hogy pályája
elején lélektani drámákat ábrázolt regényeiben, igaz más néven
és nem ekkora sikerrel.
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A: 6 , 7 , 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 2 7 .
B: 5,6, 7 , 1 0 , 1 1 , 1 5 , 2 5 .

LONDON (MTI)

PEKING (MTI)

Szogod

SKANDINÁVLOTTÓ

Tangát nyelt

EGY SZÍNES ÉLMÉNY
A SZÜRKE HÉTKÖZNAPOKRA

A reggeli órákban még erősen felhős lest az ég, de csapedék nem valószínű Majd
csőkken, szakadozik a felhőzet és főbb óráia kisüt a nap.

Lottószámok

Egy lány elmegy a jósnőhöz:
- Két férfi is szerelmes belém.
Melyik lesz közülük a szerencsés?
- Béla fogja feleségül venni.
Géza lesz a szerencsés.

Fotó: Gyenes Kálmán

Msíft»tt»

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 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!

A NAP VICCE

Galambok

Folytatódik az enyhe idő
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 164 cm (hőfoka 2,4 C°), Csongrádnál 64 cm,
Mindszentnél 126 em. A Maros Makónál -22 cm.

Abszolút apátia
Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 22.
számú sorában egy tréfás kedvű megfigyelő
falfirkája olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt
betűk: S, I. 11. Megszégyenítő módon kiűz.
12. Felső részére. 13. Szélhárfa. 14. Benne
van a korban. 15. Német járműmárka. 16.
Határrag. 17. Név angolul, fordítva. 18. Angol úrnő, úrhölgy. 19. Régi korból való. 21.
Ahhoz a személyhez. 22. Papok dagályos
szóval. 23. ...Basinger. 24. A stíbium kémiai
jele. 25. Húr. 26. Működő űrállomás. 27. Keleti autómárka. 28. Áraszt. 30. Bőrfejű. 31.
Nyitott helyen. 32. Kettős betű. 33. Ókori temetkezési hely. 35. Az USA egyik tagállamából való. 37. Távol-keleti társasjáték. 39. Hitelesít. 40. Mongol lakhelyek. 42. Pótszó.
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FÜGGŐLEGES: 1. Díszítőelemei. 2. Ijesztget. 3. Törlés jele a komputeren. 4. Hobbiállat. 5. Bűnügyi történetek. 6. Házi szárnyasok. 7. Férfinév. 8. Német névelő. 9. Vágórész. 10. A prágai vár (cseh) neve. 15.
Orosz járműmárka. 17. Éghető gáz. 18. Kacat. 20. Kitár. 21. Információ. 22. A megfejtés második sora. Zárt betűk: H, R R. 23.
Utcára teszi. 26. Közeli bolygó. 27. Apró.
29. Fogantyúja. 30. Ókori (császári) fejdísz.
31. Kiplakátol. 33. Első hegedű jelzője. 34.
Idegen női név. 36. Zenés, táncos összejövetel. 37. Légnemű anyag. 38. Rendben
idegen eredetű szóval. 41. Morse-jel.
Előző rejtvényünk helyes megfejtése:
Macmillan a jelenlegi legjobb miniszterelnökünk.
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Az állatvilág bizarr történetei
BUDAPEST (MTI)
Az állatvilágban is történnek ugyanolyan furcsaságok, mint az emberek között. Közülük
jónéhányra nem sikerült magyarázatot találni. Lássunk ezekből néhányat.
Egy oregoni fiú macskája a természet bizarr
játéka révén kétarcú kiscicának adott életet.
Az állatnak két, egyszerre nyávogó szája, két
orra és négy szeme volt. Az alomban két másik macskakölyök is született, de csak ez az
egy mutatott normálistól eltérő tulajdonságokat. Korábban nem fordult elő semmilyen
genetikai deformitás az anyamacska kölykei
között.
'/•
Martin Muller kutató, a Bostorii

bioantropológusa 8 évig figyelte az ugandai
Nemzeti Park csimpánzait, miután meglepő
fölfedezést tett. Észrevette, hogy a csapat legidősebb nőstény csimpánza volt a legkapósabb a hímek között, miközben a fiatalabbaknak minden csáberejüket latba kellett
vetniük, hogy felkeltsék a hímek szexuális
vágyát maguk iránt.
Az Oslói Természettörténeti Múzeum nyitott a közönség felé azzal, hogy bemutatta az
állatvilágban előforduló homoszexuális egyedqWk „Ezek gyakorisága igen magas például
siráfoknál, a bálnáknál, a méheknél, a pajoknál és még sorolhatnánk. A homo'exualitás teljesen természetes az állatvilágán, ami azzal magyarázható, hogy az állatok

számára a szexualitás olyan késztetés, ami az
élet része, és csupa szórakozás" - nyilatkozta
a kiállítás szervezője. Gyakorlatilag 1500 állatfaj került a kutatók látókörébe, de csak
500-nál lehetett bizonyítani az azonos nemhez való vonzódást.
Megkezdte sugárzását a világ első, kutyáknak szóló internetes rádióállomása Thaiföldön. A DogRadioThailand névre keresztelt
csatorna DJ-je Jiangszeres és énekes zenét
közvetít az éteren keresztül. A zene ugyanis
jó hatással van a kutyák viselkedésére, akik
még „válaszolnak" is a számukra élvezetes
dallamokra. Egyesek csóválják a farkukat,
míg mások a földön elhasalva élvezik a zenét,
ami nagymértékben javít hangulatukon.

