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6:3 - KOPJAFÁT AVATTAK
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megcsappant a forgalmuk.

tiszteletére avattak az ópusztaszeri
*

emlékparkban kopjafát.

művelödesÍház
(Szeged-Kískundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.)

4. oldal

17 órától.

Idén először dőlt meg
a melegrekord Szegeden

Álrendőrök loptak meg nőket
Álrendőrök loptak meg két
idős nőt kedd este Csongrádon.
Azt mondták, nyomoznak.

kedd este Csongrádon. A 60
éves háziasszony, Piroska kutyaugatásra lett figyelmes, mire
kiért az előszobába, már két,
Police feliratú kabátot viselő
férfival találkozott szembe. Azt
mondták, rendőrök, nyitva volt
a kapu, azért jöttek be. Annak
ellenére, hogy a vállukon látható sárga csíkos jelvény gyanús-

nak tűnt, a 30-40 év közötti elkövetők megnyerők voltak. Arra kérték Piroskát és édesanyját, ellenőrizzék itthon tartott
értékeiket, mert feltehetőleg
őket fosztotta ki az a három ember, akit nemrég fogott el a
rendőrség, és akinél több nagy
értékű bankjegyet találtak.
Folytatás a 4. oldalon

Tegnap 1,2 fokkal mértek melegebbet Szegeden az eddigi,
1984-ben mért legmagasabb
16 foknál. így 17,2 fokkal idén
először megdőlt a napi melegrekord.

Csöngetés és kopogás nélkül,
valószínűleg álkulcsot használva ment be két férfi egy házba

CSONGRÁD MEGYE
ÚjSZÁSZI ILONA

MEGUNT EBEKET DOBÁLNAK BE A RÖSZKEI PORTÁRA

Megdőlt tegnap a melegrekord Szegeden és Budapesten
- tudtuk meg Aszalós Istvántól. A szegedi meteorológus a
délnyugatról érkező meleg
légáramlattal magyarázza a
novemberben
szokatlanul
magas, tegnap 17,2 Celsius-fokos szegedi hőmérsékletet.
Idén először dőlt meg a napi
melegrekord a Tisza-parti városban, az 1984-ben mért 16
fokot sikerült túlszárnyalni.
Most a külterület lett rekorder, a belvárosi hőmérő higanyszála csak 16,3 fokig kúszott.

Tegnap délután 3 órakor - igaz, hogy napon - 20 fokot mutatott a szegedi Sajtóház hőmérője, FOTÓ: FRANK YVETTE
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Magyarországon
szerdán
déltájban szinte mindenhol
melegebbet mértek 15 foknál.
Megyénk városai közül például Makón 18, Vásárhelyen 16,5
fokos tavaszt éreztek kollégáink - árnyékban és kora délután. A meteorológiai állomás
Pitvaroson és Szentesen is
16-16 fokos adatról tudott. Déli
régiónkban Kecskeméten 15,8,
Békéscsabán 16,8 fok jelezte a
késői vénasszonyok nyarát.
Az aranyérmes Budapest
lett a rekorderek versenyében: ott 17,5 fokot mutatott a
hőmérő.

Nem fizette ki a számlát a Danubius a Koronának

CSONGRÁD
BÍRÓ DÁNIEL

Kutyaszorítóban a tanyán

Nincs szívük kitenni őket, inkább gondozzák az állatokat. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
Harminc kutyát tart Röszke melletti tanyáján egy testvérpár.
Egyiket sem vették vagy kérték, mindet találták, náluk hagyták,
vagy egyszerűen bedobták a kerítésen. Az elmúlt két hétben
négy felnőtt ebet dobtak be hozzájuk. Elegük van.
RÖSZKE
GONDA ZSUZSANNA
Visszaélnek az állatszeretetükkel, és menhelynek használják egy testvérpár tanyáját

Röszke mellett - a tulajdonosok
megkérdezése
nélkül.
Csak az elmúlt két hétben
négy kutyát dobtak be a kerítésen, de az egyébként meglévő 26 is úgy került a család-

hoz, hogy náluk hagyták, találták, vagy
megmentették
őket. A történet szereplői azt
k é r t é k , a h e l y s z í n t és ő k e t n e
nevesítsük, mert nem az a cél,
hogy még többen itt szabaduljanak meg a megunt kutyáktól. Ellenkezőleg: azt szeretnék, ha néhányért jelentkezne
valaki.
Folytatás az 5. oldalon

Minőség és technológia egyenesen J a p á n b ó l
Pajero A K Á R 3.000,

Outlander akár 1.200,0C
Százhatvanezer forinttal tartozik a szegedi Korona Hotelnak a napokban megszűnt Danubius rádió, amelynek stábja egy éjszakát töltött a szállóban. A Schmidt Andrea fotóján látható Lőrincz Imre hoteltulajdonos elmesélte, hogy a Pirítós stábja november 8-áról 9-ére virradó éjjel aludt a hotelban, ugyanis másnap Szegedről
sugározta adását. (Kisképünkön Sebestyén Balázs, akinek Kasza Tibor, a Crystal együttes énekese volt a vendége a szegedi műsorban.) Időközben a rádiót működtető cég fizetésképtelenné vált. A szálló tulajdonosa
azonban bízik abban, hogy megkapja a pénzét. Bővebben a 4. oldalon
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Az ajánlat 2009. november 1-től november 30-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Az akciós ajánlatok az alábbi felszereltségekre vonatkoznak:
Outlander: 2.2 Dl-D Instyle; Pajero: 3.2 Dl-D Instyle/ AT 3 ajtós. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek márkakereskedésünkben. A képek
Illusztrációk. Vegyes átlagfogyasztás (1/100 km): Outlander. 7,3; Pajero: 10,5; C02-kibocsátás (g/km): Outlander 194; Pajero: 278;
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Gyurcsány Putyinnál
vacsorázott

Bajnai Timosenkóhoz

Bajnai Gordon miniszterelnök levélben fordult Julija Timosenko
ukrán miniszterelnökhöz, amelyben mély aggodalmát fejezte ki a
kárpátaljai magyarság kisebbségi
jogait csorbító ukrajnai tankönyvbotrány kapcsán. Az ukrán oktatási minisztérium nem rendelte
meg a mintegy 100 kárpátaljai
magyar iskola számára szükséges tankönyvek magyar fordítását a 2010/2011-es tanévre.

MOSZKVA. Vlagyimir Putyin
orosz kormányfő szűk körű, magánjellegű vacsorán látta vendégül Gyurcsány Ferencet kedd este Moszkvában - erősítette meg
a magyar politikus szerdán. A
volt miniszterelnök feleségével,
Dobrev Klárával Putyin meghívására, de saját költségére tett magánlátogatáson tartózkodik
Moszkvában. Gyurcsány elmondta: a meghívást még szeptemberben kapta, de akkor egy
sportbaleset miatt le kellett
mondania.

Magyar-szlovén
kormányülés

Pénteken második alkalommal
tartanak közös magyar-szlovén
kormányülést Keszthelyen. Szollár Domokos kormányszóvivő a
közös kormányülésről azt mondta, hogy szó lesz az Európai Unió
jövőjérőL a lisszaboni stratégia
elfogadását követő kérdésekről,
illetve arróL hogy a határon átnyúló együttműködési programokkal 14 millió euróra lehet pályázni a következő években.

Figyelik a nyelvtörvényt

Basescu az első helyen

BUKAREST. A második mandátumra pályázó Traian Basescu jelenlegi román államfő végzett az
első helyen a vasárnapi romániai
elnökválasztáson, amelynek első
fordulójában 1,29 százalékkal
előzte meg a második helyezett
szociáldemokrata Mircea Geoanát, de nem szerezte meg a
győzelemhez szükséges többséget. A szavazatok teljes feldolgozása után közzétett eredmény
szerint a Demokrata Liberális
Párt (PD-L) által támogatott Basescu a szavazatok 32,44 százalékát gyűjtötte össze.

USA: még 8-9 év

WASHINGTON. Az amerikai
csapatok 8-9 éven belül távozni fognak Afganisztánból közölte a washingtoni Fehér
Ház szerdán, megerősítve, hogy
Barack Obama elnök kedd este
jelenti be, miképpen döntött a
csapaterősítés ügyében. A Fehér Ház közlése szerint
2017-2018-ra az Egyesült Államok már nem lesz jelen Afganisztánban. Róbert Gibbs elnöki
szóvivő elmondta: Obama kedd
este, főműsoridőben, televíziós
beszédben fogja az ország elé
tárni, milyen Afganisztán-stratégiát választott, (mti)
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Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel.: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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USD 175,35 181,50
CHF 174,25 179,90
• RON I 60,00 l 65,00
Érvényes:

2009.11.25.

Közületeket is kiszolgálunk
Napközbeni árkorrekció lehetséges.
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A magyar Mikulás is védekezik a H1N1-influenzavírus ellen

BRÜSSZEL. Az Európai Bizottság megkülönböztetett figyelemmel kíséri majd, miként hajtják
végre a szlovák államnyelvről
szóló törvényt - mondta Leonard Orbán, az EU többnyelvűségi kérdésekben illetékes biztosa
kedd éjjel Strasbourgban. az
Európai Parlamentnek (EP) a kisebbségi nyelvhasználatról folytatott plenáris vitájában. Gál Kinga EP-képviselő (Fidesz), aki az
ugyancsak néppárti Bauer Edit
szlovákiai magyar EP-képviselővel együtt kezdeményezte a vitát, sikerként könyvelte eL hogy
az EP végre foglalkozott a nemzeti és nyelvi kisebbségek nyelvhasználatának kérdésével.

26.,

H1N1 elleni védőoltást kap a magyar Mikulás és 5 krampusza annak érdekében, hogy a december 5-én a Kossuth téren nyíló Mikulás-házban már teljes védettségben fogadhassák a Mikulással élőben találkozni kívánó gyerekeket. A rendezők a higiénés előírások szigorú betartásával is igyekeznek megakadályozni a
vírus terjedését, annak érdekében, hogy a Meseváros biztonságosan látogatható legyen minden gyermek és felnőtt számára. MTI-FOTÓ SZIGETVÁRY ZSOLT

KRESZ-módosítás

Kétmilliós mekkai zarándoklat
55 százalékkal több
magyar H1N1-es beteg
Az előző héten 34.100-an fordultak orvoshoz influenzaszeríí
tünetekkel, ami 55 százalékos
növekedés az azt megelőző hét
adataihoz képest; a Nézőpont
Intézet felmérése szerint jelentősen nőtt a H1N1-oltóanyag
iránti igény.

ban 7200-an kaptak védőoltást
az új influenzavírus ellen, pénteken további oltópontok nyílnak,
így akkorra már kétszáz helyen
lehet térítés ellenében oltáshoz
jutni. A tárcavezető szerint a további helyekkel elérhető, hogy
naponta 15-20 ezer embert oltsanak be, egyelőre nem tervezik,
hogy a kijelölt oltóhelyek a hétvégén is nyitva legyenek.

BUDAPEST
MTI

MEKKA. Kezdetét vette szerdán a
mekkai zarándoklat; a szaúd-arábiai vallási eseményre
idén árnyékot vet az újinfluenza-járvány. A zarándokruhába
öltözött hívők - ki gyalog, ki
busszal - végigjárják a Mekkát a
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Megjelent a Szabad Föld 2010-es kalendáriuma!
SZABADFÖLD
KALENDÁRIUM

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint jelentősen növekedett a H1N1 elleni oltóanyag iránti igény. Míg októberben csak a megkérdezettek
16 százaléka akarta beoltatni
magát (vagy már túl is volt rajta), számuk novemberre 30 százalékra emelkedett, (mti)

Falus Ferenc szerdai budapesti
sajtótájékoztatóján a megbetegedési adatokat ismertetve közölte azt is, hogy 234 embert
ápoltak influenzaszerű tünetekkel kórházban. Székely Tamás
egészségügyi miniszter arról számolt be, hogy az oltóközpontok-

Bokros szlovákul szólalt föl
támogatójaként, a szlovákiai reformok szerény, de cselekvő részeseként és természetesen magyarként segíteni szeretnék
szlovák barátaimnak, hogy ezt a
hátrányt csökkentsük és a szlovák nyelvet minél szélesebb körben hallhatóvá, ismertté, népszerűvé tegyük." Bokros Lajos
felszólalásában érthetetlennek
nevezte, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatát szabályozó törvény Szlovákiában jóval szűkebbre szabja a kisebbségek nyelvhasználatát a szlováknál. (mti)
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Lengyel lemond mandátumáról
budapest. Lengyel Zoltán független országgyűlési képviselő
csütörtökön lemond mandátumáról. Lengyel Zoltán azért teszi
ezt, mert a Fővárosi Bíróság hétfőn rendőrök sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, könnyű testi sértés és becsületsértés miatt jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre

ítélte. Lengyel Zoltán nyilatkozatában az áll: „tiszteletben tartva a Fővárosi Bíróság ítéletét,
parlamenti képviselői mandátumomról 2009. november 26.
napjával lemondok". A képviselő csütörtökön levélben is feladja a lemondását. Mint hangsúlyozta, jövő hétfőn már nem
megy be a parlamentbe, (mti)

Hűséges előfizetőink most kedvezményes áron juthat-

_

nak hozzá, és ahogy már megszokhatták, ingyen házhoz
I

Is szállítjuk! Egész évre szőlő szórakoztató olvasmány!
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A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a november 25-i kenószámok:
2 , 1 0 , 1 1 . 1 2 , 2 0 . 22, 26, 30, 32, 34,35, 51, 58, 63, 67,70, 71, 75,76, 78.
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• 2009 krónikája és 2010 várható eseményei
•Elemzések az európai uniós magyar vidékről,
a mezőgazdaságból élők helyzetéről
• Fontos dátumok, évfordulók, adó-, név- és vásárnaptár
• Időjárás-előrejelzés
• Jó tanácsok kertészkedőknek és állattartóknak
• Tudomány • Gyermekrovat
• Receptek • Szórakoztató horoszkóp
• Keresztrejtvények értékes nyereményekkel
• Interjúk ismert és érdekes emberekkel
• + 2010-es falinaptár!
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STRASBOURG. Szlovákul szólalt
fel Bokros Lajos, az MDF európai
parlamenti képviselője a testület strasbourgi plenáris ülésén.
Az Európai Parlament kedd este
tartott vitát „A kisebbségi nyelvek használata az európai kulturális örökség részeként" címmel.
Az Európai Konzervatívok és Reformerek (EKR) vezérszónokaként a képviselő kifejtette: „A
szlovák nyelv Európa egyik legszebb nyelve. Sajnálatos ezért,
hogy keveset halljuk az Európai
Parlamentben. Szlovákia igazi
barátjaként, fejlődésének régi

Mína völgyével összekötő utat,
és a völgyben töltik az éjszakát,
majd másnap visszatérnek az
Arafát-hegyre. A tavalyi 3 millióval szemben idén alig több mint
2 millióan vesznek részt az ötnapos rituálén, (mti)

Elfogadta a kormány a KRESZ
módosítását, s ezzel több mint
hatvan ponton változtatja meg a
rendeletet. Az MTI úgy tudja, a
módosítás elsősorban a védtelen
közlekedők - a gyalogosok és a
kerékpárosok - biztonságát javítja. Rögzíti többek közt, hogy a
gyalogos-átkelőhelyeknél a jelenleginél sokkal körültekintőbben
kell közlekedni, (mti)

Az akdó a készlet erejéig érvényes. A megrendelőlapot küldje a következő címre: Dólmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, PL 153
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a hűségkártyáján is
megtalálja!
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AKTUALIS

2009. NOVEMBER 26., CSÜTÖRTÖK

LILA SZALAGOT TŰZTEK AZ ERŐSZAK ELLEN TILTAKOZOK

Az első pofon a legnagyobb
A nők elleni erőszak megszüntetéséért tíz éve tartanak nemzetkőzi napot világszerte. Az
aktivisták ezzel is szeretnék
felhívni a nyilvánosság figyelmét a bántalmazás súlyosságára. Szeged-Szentmihályon, az
átmeneti otthonban beszéltünk
az egyik lakóval.

Borzasztó számok: hazánkban hetente meghal egy
asszony családon belüli erőszak miatt. A Nők a Nőkért
Együtt az Erőszak Ellen (NaNE) egyesület adatai szerint
életében minden ötödik nő kerül olyan párkapcsolatba,
ahol rendszeresen megütik vagy megverik - 25 százalékukat akkor is, ha terhes. Sőt: az asszonyok 90 százaléka
visszatér bántalmazójához, az ököllel pecsételt kötelékhez;
mert „ a gyerekeknek
szükségük van apára", mert amikor nem durva, bol-

A szentmihályi Családok Átmeneti Otthonában (CSÁO)
csönd fogadja a látogatót, pedig azt hinné az ember, ahol
sok nő és gyermek van egy helyen, ott nagy a zsivaj. Csöndes az az asszony is, aki név
nélkül vállalta, hogy elmeséli

99 Társadalmunk
képtelen feldolgozni
a férfi-nő viszony
változásait.

dog vagyok".
Keressük a megoldást - október óta hatályos a családon belüli erőszak megelőzésére szánt távoltartási törvény, amelyet még SZDSZ-képviselőként a szegedi Sándor Klára jegyzett. Hatályos - csak éppen nincs végrehajtási rendelete, sok pontján érthetetlen, egyetlen fellebbezéssel kijátszható. Például a járőröknek a helyszínen kellene határozniuk az adott ügyben.

Távoltartási törvény

történetét, hátha mások okosabbak lesznek nála.
- Tizenegy éve mentem
férjhez, három gyerekünk született. Az első pár évben minden szép volt, de elvesztettük
a munkánkat, és inni kezdtünk, a két nagyobb gyerek el
is került tőlünk - emlékezett
az asszony, aki március óta lakik az otthonban legkisebb, 22
hónapos fiával. Férje részegen
és józanon is verte. - Persze
mindig bocsánatot kért, de újra és újra megütött. Ököllel
esett nekem, az arccsontom is

A szentmihályi átmeneti otthonban lufik emelkedtek a magasba. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
eltörte - simított végig a bal
járomcsontján látható gödrön. Mióta az otthonban lakik,
azóta kevesebbet iszik, és elvált. Most munkát keres, hogy
albérletbe
mehessen,
és
mindhárom gyermeke mellette legyen. - Nem szabad tűrni! Hiába a nagy szerelem,
mert az elmúlik. Az első pofon
után lépni kell, mert tízből kilenc és fél esetben a dolgok
rosszabbra fordulnak - üzent
sorstársainak.
Sipka Rózsa, a CSÁO vezetője szomorú statisztikára hívta fel a figyelmet: hetente
meghal egy nő családon belüli erőszak miatt. - Ugyanak-

kor az is elkeserítő, hogy a
hozzánk érkező asszonyok 90
százaléka visszatér bántalmazójához - tette hozzá. Az átmeneti otthonnal egy épületben működik a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Dél-Alföl-

di Regionális Krízisközpont is.
Jelenleg összesen 17 felnőtt,
24 gyermek és 4 csecsemő lakik itt. Az első két helyen másfél évig, a krízisközpontban
egy hónapig maradhatnak a
rászorulók.

Összpolitikai egyetértés
A szegedi önkormányzat képviselőnői pártállástól függetlenül,
együtt tiltakoztak tegnap az erőszak ellen. Bartáné Tóth Mária (Szabad Város-MSZP), Farkasné Pocsai Blanka (Fidesz), Hekáné Szondi
Ildikó (MSZP) és Ványai Éva (MDF) sajtótájékoztatón közölte: e fontos társadalmi probléma haladéktalan megoldására szeretnék felhívni politikustársaik figyelmét. Példaként említették a német önkormányzatokat, ahol nőpolitikái referensek dolgoznak - ilyen szakemberre Szegeden is szükség lenne.

MEGDUPLÁZÓDOTT A FORGALOM A GYERMEKORVOSOKNÁL

Fiatal a legtöbb beteg
-10 és 24 év közöttiek
A gyermekorvosok egy része
már érzékeli az influenzajárványt, a felnőttekkel foglalkozó háziorvosok viszont csak
néhány hét múlva számítanak
rá. „Ránézésre" senki sem tudja megmondani, a H1N1 vagy a
szezonális vírus döntötte ágynak a beteget - mintát viszont
csak kevesektől vesznek.

R. TÓTH GÁBOR
toth.gabor@delmagyar.hu
Talán egyszerűbb lenne, ha az erőszakos hajlamú férfiak már az első randin elszavalnák Szabó Lőrinctől a
Semmiért egészent: „mint lámpa, ha lecsavarom, ne
élj, mikor nem akarom". Sajnos a való világban a nőknek sokszor nincs választási lehetőségük - annak az erzsébetvárosi dajkának sem volt, akit nemrég késelt meg
volt élettársa.

szeged
BERECZKY DIÁNA

A jogszabály október elsejei
hatályba lépése óta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 14 esetben élt a megyében az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésével,
amely 72 órára szól. Az első
eset még aznap történt: egy
71 éves kisteleki asszonyt
bántalmazott a saját lánya.

Ütni az asszonyt

Ittasan
gázoló autós

SZEGED. Úttestet takarító munkást ütött el tegnap reggel egy
Volkswagen Passat Szegeden,
a Vértói úton. A kocsi a Rókusi
körút felé tartott, amikor megrutos panaszokkal jönnek, c s ú s z o t t a s á r o s ú t t e s t e n . A somint influenzásokkal. A sze- főr fékezett, de így is elsodorta
gedi házi gyermekorvos be- az útszegélynél takarító emtegkörében - mint mondta - bert. Az autót vezető férfi - az
jelenleg az úgynevezett RS-ví- elsődleges vizsgálatok szerint
rus fertőz, ami többnyire a - ittasan ült a volán mögé. A
munkást a mentők kórházba
szezonális
influenzajárvány
előhírnöke.
Elesettséggel, szállították.
végtagfájdalommal,
magas
lázzal - az influenza tipikus
panaszaival - még nem jött
senki.

H l N l - f e r t ő z é s t , m á s n á l a szezonális influenzát, de egyéb
vírusok is terjednek - mondta el tegnap Kovács Ildikó
szegedi házi gyermekorvos,
akit arról kérdeztünk, menynyire érzékeli, hogy a tisztiorvosi szolgálat friss adatai
szerint Szegeden már influenzajárvány van, a m i leginkább a 10-24 éveseket érinti.
A gyerekeknél főleg a magas
SZEGED
láz és az orrfolyás jellemző,
Az általunk megkérdezett,
TOMBÁCZ RÓBERT
de ötödüknél mindez há- felnőttekkel foglalkozó sze- Hétfő óta a múlt hetihez nyással, hasmenéssel is tár- gedi háziorvosok még csak
szórványos influenzás eseképest megduplázódott a be- sul.
tegforgalom. Vetettünk már
Rósa Ágnesnél viszont csak tekkel találkoztak. Ügy vélik,
mintát is az ÁNTSZ-szel: 2 20 százalékkal több a beteg, a felnőtteket 1-2 héten belül
gyereknél
kimutatta
a
mint korábban, és inkább hu- éri el a járvány. Azt viszont
nem tudják
megmondani,
hogy a HINl-től vagy a szezonális influenzától betegedik
Szentesen, Vásárhelyen nincs tilalom. Továbbra is részleges látomeg az ember - a tünetekben
gatási tilalom van a makói kórházban, a csecsemő- és gyermek-, valaugyanis nemigen különbözmint a szülészet-nőgyógyászati osztály kivételével valamennyi beteg
nek. A drága vizsgálatot pelátogatható - tudtuk meg Baráth Lajos igazgatótól. A látogatási tilaldig - az országos tiszti főormat azért vezették be a múlt héten, mert az egyik orvoskollégájuk fevos korábbi utasítása szerint
lesége elkapta a H1N1-es vírust (a doktornőt Szegeden kezelik), a férj- csak a kórházakból, a 6
ről azonban azóta kiderült, hogy ő nem fertőződött meg. A szentesi Dr.
Csongrád megyei mintavevő
Bugyi István Kórházban továbbra sincs látogatási tilalom, az intézmény
háziorvostól kapott mintákoltóközpontként is működik majd. A kórház már felkészült a feladatra.
nál, és abban az esetben végA két intézmény egyikében sem ápolnak H1N1-es beteget, a vásárhelyi
zi el a régiós ÁNTSZ, ha egy
Erzsébet kórházban viszont még mindig kezelnek egy fertőzöttet a víközösségben - iskolában,
rus szövődményei miatt - tudtuk meg Kallai Árpád főigazgatótól. Látomunkahelyen - többen is
gatási tilalmat továbbra sem kellett elrendelni, de folyamatosan egyezinfluenzás tünetekkel betetetnek a tisztiorvosi szolgálattal.
gedtek meg.

Társadalmunk képtelen feldolgozni a férfi-nő viszony változásait. Ezért sztereotipiákra egyszerűsítjük
azt. A férfi nem tudja megérteni, hogy akit évtizedekkel
ezelőtt elfogadott volt a konyhában dolgoztatni, mára
egyenrangú társa. A férfi félti domináns pozícióját, retteg attól, mi lesz, ha kiderül, egy nő sokkal jobban produkál, mint ő. Többet visz haza, sikeresebb. De ugyanígy a sztereotípiákhoz nyúlunk, ha a nők elleni erőszak
okait elemezzük: a férfi szexista, durva - hisz ilyennek
született.
Pedig - erre hívja fel a figyelmet Tamási Erzsébet férfikutató - az erőszak mindig a folyamat vége. Azt is kellene vizsgálni, mi vezetett odáig.
Ugyanő írja: a társadalom elvárja a férfitól, hogy ne
legyen gyenge, hiszen győztesnek nevelték. Ha egy nő
szerencsétlen, akkor segítségre szorul, mert ez a társadalmi kép. Ha viszont egy férfi szerencsétlen, azt mélyen lesajnálják. Például ekkor üt - hogy érezze, ismét
ő csavargatja a lámpát.

Nem „niggereztek"
a szegedi rendőrök

SZEGED. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a Szegedi Nyomozó
Ügyészség a 18 éves Szabó Péter ügyében. Megírtuk, hogy a
kubai származású fiú és anyja
azért írt panaszlevelet hozzájuk, mert állításuk szerint áprilisban megfenyegették, és a fiatalember bőrszínére tettek
megjegyzést a lakásukban
gázpisztoly után kutató rendőrök. Az ügyben ismeretlen elkövető ellen bántalmazás hivatalos eljárásban gyanúja mi-

att indult nyomozás. Szanka
Ferenc ügyészségi szóvivő elmondta, hogy a nyomozás során már a panaszos sem emlékezett arra, hogy az intézkedő
rendőrök kigúnyolták, vagy
megjegyzést tettek a bőrszínére. - Házkutatáskor használtak tomfát a rendőrök, ami ebben az esetben indokolt volt mondta Szanka Ferenc. A nyomozás lezárulásáról szóló határozatot az ügyészség elküldte a feljelentőknek, akik nem
éltek panasszal ellene.

V Á R O S I A U T Ó K - A Z ÉLET EGYSZERŰ!
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• Vezető- és utasoldali légzsák
• ABS. EBD
• Első elektromos ablakemelők

• Vezető- és utasoldali légzsák
• ABS, EBD
• Első elektromos ablakemelők

NISSAN HOVANY

Szeged, Algyői út 44/9. Tel: 62/559-520

www.nissanhovany.hu
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A kép illusztráció. Az ajánlat 2009. november 1 -töt november 30-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. A feltüntetett bruttó árak az általános forgalmi adó és
regisztrációs díj változása esetén módosulhatnak. A z aktuális árakért és további feltételekórt érdeklődön márkakereskedésünkben
Vegyes átlagfogyasztás (1/100 km): Note 4,3-6,6; Mkxa: 4.6-6,8; C02-kibocsátás (g/km): Note: 115-149, Micra: 120-163

| AKTUÁLIS
KÖRKÉP
Elkészült a Keszeg utca
burkolatfelújítása

ALGYÖ. Sikeresen pályázott
az önkormányzat 2009 júniusában a Keszeg utca meglévő
szilárd burkolatú útjának felújítására. A kivitelezést a Délút Kft. végezte. A Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács
által nyújtott támogatás öszszege 2 millió 834 ezer forint
volt, amelyhez az önkormányzat ugyanannyi önerőt biztosított, így a teljes költség 5 millió 670 ezer forint. A 297 méter hosszú utca 4 méter széles új aszfaltréteget kapott. A
kivitelezés november 15-én fejeződött be. A műszaki átadás-átvételi eljárás után Algyő lakossága használatba is
vehette az új útburkolatot.

Bálint Sándor
és a csillagok

DOMASZÉK. A csillagászat
éve jegyében rendezték meg
hétfőtől szerdáig a Bálint Sándor-napokat az iskolában. A
tanulók megépítették a naprendszert. tablókból kiállítást
rendeztek. Előadásokat hallgattak, és csillagászati vetélkedőn vettek részt. A kézműves-foglalkozásokon készült
alkotásokat az iskolai adventi
vásáron értékesítik.

Hizlalják a jeget,
konzultáció

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Már
hizlalják a tervek szerint december 5-én nyíló Kossuth
téri korcsolyapálya jegét. Ebben a szezonban új kezdeményezéssel áll elő az önkormányzat, amely hétköznap
délelőttönként a város
egy-egy általános és középiskolájának biztosítja a pálya
használatát. A diákok térítésmentesen tanulhatnak majd
meg korcsolyázni. A pálya
hétköznaponként délelőtt 9
és dél. majd délután 1 és este
8 óra közt várja a vendégeket. Belépődíjat az idén sem
kell fizetni.
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KILENC SZOBÁT BERELTEK A KORONABAN

160 ezerrel
tartozik
a Danubius
Kilenc szobát bérelt a szegedi
Korona Hotelben a Pirítós stábjának a múlt héten megszűnt
Danubius rádió vezetősége november 8-án. Azóta sem
egyenlítették ki a 160 ezer forintos számlát.

- A cég átutalással fizette
volna a számlát, amit másnap,
azaz november 9-én el is küldtünk. Napokig vártunk, de nem
jött a pénz. Ekkor kezdtünk el
telefonálgatni, de a mai napig

Lőrincz Imre és Csáki Beáta bosszús a kiegyenlítetlen számla miatt. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
SZEGED
BOBKÓ ANNA
Százhatvanezer forinttal tartozik a szegedi Korona Hotel tulajdonosainak a múlt héten
megszűnt Danubius rádió vezetősége - kilenc szobát vettek ki a Pirítós stábjának. Vadon János, Sebestyén Balázs,
Rákóczi Ferenc és munkatársaik november 8-áról 9-ére
virradó éjjel aludtak a Petőfi
Sándor
sugárúti
hotelben.
Másnap korán reggel keltek, a
Széchenyi térről jelentkeztek
be, ahol a 140 éves Pickkel
tartottak közös rendezvényt.

„Baromság, amit írtak
a bulvárban. Semmi
Ilyenről nem volt szó."

Sebestyén Balázs műsorvezető

nem veszik fel a megadott számot. Végül pénz helyett november 19-én egy levelet kap-
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tunk, amelyben az állt: a Danubius Kereskedőház Vagyonkezelő Zrt. csődeljárási kérelmet
nyújtott be november 17-én a
Fővárosi Bírósághoz, amely aznaptól elrendelte a cég fizetési
haladékát - hallottuk Lőrincz
Imrétől, a Korona Hotel egyik
tulajdonosától. - Álmunkban
sem gondoltuk volna, hogy fizetésképtelen lesz a cég. Mélységesen felháborodtunk, hiszen biztosan nem előző nap
találták ki, hogy benyújtják a
csődeljárási kérelmet - boszszankodott Csáki Beáta, a hotel
társtulajdonosa,

Sebestyén
Balázsnak
viszont az egyik országos bulvárlapban megjelentek törtek
borsot az orra alá: arról írtak,
hogy a rádiósok átdorbézolták
az éjszakát a szegedi hotelben. Ezt azonban a szálló tulajdonosai és Sebestyén is cáfolja.
- Baromság, amit írtak.
Semmi ilyenről nem volt szó
- magyarázta Sebestyén Balázs, aki a kiegyenlítetlen
számlával kapcsolatban azt
mondta, „ n e m az ő dolguk",
de biztos abban, hogy a cég
előbb vagy utóbb fizetni fog

A Korona Hotel tulajdonosai bíznak benne, hogy megkapják a pénzüket. Ügyvédhez fordultak, és hamarosan
felkeresik a felszámolóbiztost.
- Egy darabig sorban állunk
majd a jussunkért - mondta
Csáki Beáta - , de már annak
is örülnénk, ha a leszámlázott
„bevétel" után nem kellene
befizetnünk a járulékos költségeket.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A

SÁRBAN, jOBB CSIZMÁBAN KI SEM SZÁLLNAK AZ AUTÓBÓL

Sín mellett panaszkodó kereskedők

Álrendőrök
portyáztak
Csongrádon
csongrád
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- Az ország jövő évi költségvetéséről és az önkormányzatok helyzetéről tart konzultációt a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Csongrád
megyei önkormányzatok vezetőivel ma délután 2 órától a
városháza dísztermében.

Növekvő várólisták

Csizmadiáné Fülöp Edit szerint 30-40 százalékkal csökkent a forgalma, FOTÓ: FRANK YVETTE

SZENTES. Növekedni fognak a
várólisták a szentesi kórházban - tudatta közleményében
az intézmény, amelynél jelentősen csökken az állami finanszírozás. A sürgősségi, az
akut, a gyerek, a szülészeti és
az onkológiai ellátásban továbbra is korlátozás nélkül
látják el a betegeket, de a
nem sürgős esetek várólistára
kerülnek. Baráth Lajos főigazgató szerint súlyos következményei lehetnek a szaktárca
döntésének, mivel ha a betegeket nem lehet ellátni, akkor
egy részüket a sürgősségi ellátásba irányítják tovább,
amellyel jelentősen megnövekszik a rájuk rótt teher, és
összeomolhat ez az ellátási
forma.

mindenkinek. Szerettük volna megkérdezni Földes Ádámot, a Danubius rádió vezérigazgatóját is, de őt nem értük el.

Kompenzációt várnának a Boldogasszony sugárúti kereskedők, mert az építkezés csúszása miatt a tervezettnél kevesebb a bevételük. A Fideszfrakció egyetért. A városvezetés meg azt kérdezi: hogyan lehet pontosan megmérni, hogy
mennyiben csökkent a forgalom a beruházás, és mennyiben
a válság miatt?
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA
Kompenzációt várnának a Boldogasszony sugárúti kereskedők az l-es villamosvonal rekonstrukciós munkálatai miatt,
mert amióta bonyolult a közlekedés, elmaradnak a vevők.
Méltányos lenne ezért, szerintük, ha az iparűzési adó egy részét vagy az egészet jövőre nem
kellene befizetniük.
-

Borotvaélen

táncolunk,

nem hagynak dolgozni - fogalmazott egyikük, Csizmadiáné
Fülöp Edit. Azt mondta, azokon
a napokon, amikor esik az eső,
akár be is zárhatnának, mert
akkora sár van, hogy „egy jobb
c s i z m á b a n n e m s z á l l n a k ki az
emberek az autóból". Ha egyáltalán eljutnak odáig, hogy le
tudjanak parkolni. Ugyanis tette hozzá - szinte minden vevője azzal kezdi: már fél órája
kering a környéken, de nem tud
hol megállni.

A kereskedő szerint a sugárúton a gyalogosforgalom is
csökkent, sárban és a délutáni
sötétben a felbontott járda
nem túl vonzó. Kíváncsi arra
is, hogy visszakapja-e a parkolóhely-megváltás korábban
befizetett összegét, ha
ahogy hallotta - nem lehet
majd autóval megállni a Boldogasszonyon.
Magáénak érzi a problémát

a szegedi Fidesz. Hűvös László
frakcióvezető elmondta: az
önkormányzatnak egy részleges, legfeljebb a vállalkozások által fizetett iparűzési adó

„Borotvaélen
táncolunk, nem
hagynak dolgozni."

Csizmadiáné Fülöp Edit
kereskedő

mértékig terjedő, pályázati
úton igényelhető kompenzációt kellene biztosítani az
építkezések csúszása miatt is
nagyon nehéz helyzetbe került cégeknek.

Csizmadiánénak saját számításai szerint 30-40 százalékos forgalomcsökkenést kell
elszenvednie. Ő ruházattal
foglalkozik, szerinte ez az a
termék, amelyre az utóbbi

időben a válság miatt egyébként is kevesebbet költenek az
emberek.

Épp „ez a baja" a városvezetésnek is. Azzal érvelnek,
hogy nincs olyan módszer,
a m i v e l e g y é r t e l m ű e n el l e h e t ne dönteni, hogy a bevétel
mennyiben csökkent a válság,
és mennyiben a felújítás és a
munkálatok csúszása miatt.
De - mondta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester
- nyitottak mindenre, így arra
is, ha a Fidesz-frakció meg
tudja fogalmazni normatív
szabályként, hogy mindez hogyan mérhető.
A többi panasszal kapcsolatban elmondta: a járdát
azért bontották fel, mert sülylyesztett kerékpárút készül. A
Vitéz utcától kifelé pedig - erre a részre esik egyébként
Csizmadiáné üzlete is - lehet
majd parkolni.

A két asszony meg is nézte,
megvan-e a pénzük, de a rejtekhelyet kifigyelték az álrendőrök. Az egyikőjük kicsalta Piroskát, a másik viszont az idős nő édesanyjával maradt a házban. Mikor
visszaértek, Piroska anyukája szólt, hogy a rendőr kivette a kezéből a pénzt. Ez már
gyanút ébresztett a háziaszszonyban, de hiába nézte
meg újra, megvan-e a félretett nyugdíj, annak addigra
már lába kelt. A két álrendőr
ezalatt kisurrant a házból,
autóba ült, és elszáguldott az
utcából. - Már ott tartunk,
hogy senkiben sem lehet bízni. Hiába zártuk az ajtókat,
bejöttek. Nem tudunk egyebet tenni, belülről bedrótozzuk a kaput - mondta lapunknak Piroska. Konkrét
összeget nem árult el, csak
azt, hogy mintegy százezer
forinttal léphettek meg az elkövetők.

Jelvény, név,
azonosító szám
A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a rendőrt
egyenruhája és jelvénye, vagy
ha civilben van, fényképes
igazolványa és jelvénye igazolja. Az igazolványon fel van
tüntetve a rendőr neve, rendfokozata, valamint az, hogy
fegyverviselésre és intézke:
désre jogosult. A jelvény a Police felirat helyett egy ötjegyű
azonosító számot tartalmaz. A
rendőrség kéri, hogy mindenki
győződjön meg róla, az intézkedő személy valóban rendőr-e.
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300 millió forint jut
fejlesztésre jövőre
MAKÓ
KORMOS TAMÁS
- A jövő évi országos költségvetési tervezet szerint szinte
mindenhol forráscsökkentés
várható, így 2010-ben mi is
legalább tíz százalékkal kevesebből gazdálkodhatunk majd
- fogalmazott Búzás Péter
polgármester Makó jövő évi
költségvetési koncepciójának
tárgyalásakor. A város vezetői
nem szeretnék, ha kevesebb
pénzhez jutnának a civilszervezetek vagy a sportegyesületek, így máshol próbálnak
meg spórolni. A megszorítások miatt 400 millió helyett
csak 300 millió jut a különböző fejlesztésekre.

A
hulladékgazdálkodás
helyzetéről szóló beszámoló
után a fideszes Toldi János
hozzászólása - miszerint a
falra hányt borsó sem veszti el
a csírázóképességét - nevetésre ingerelte a jelenlévőket.
A városatya arra utalt ezzel,
hogy az általa többször említett szelektív hulladékgyűjtést
végre megreformálták. A gyűjtőszigeteket már hetente kétszer ürítik.
20 százalékkal megemelték
a Maros-parti önkormányzati
tulajdonban lévő üdülőtelkek
bérleti díját. Emellett elfogadták az önkormányzati cégek
vezetőinek beszámolóját, és
bemutatkoztak a frissen kijelölt településőrök is.

TOVÁBB HÚZZAK A NADRAGSZIJAT

Városként is bajban
Csanádpalota
A várossá válás önmagában
nem oldja meg az anyagi gondokat - Csanádpalotán is ez a
helyzet. Most 70 milliós a forráshiányuk, így további megtakarításokat terveznek.
CSANÁDPALOTA
SZABÓ IMRE
Az idén városi rangra emelt 22
település közül 3 volt kénytelen támogatást kérni az önhibájukon kívül forráshiányos
települések alapjából - köztük a Csongrád megyei Csa-

„Jövőre biztosan
megint forráshiányosak
leszünk, szükségünk
lesz az önhikire."
Kovács Sándor polgármester

nádpalota is. Egy országos napilap épp a 3300 lelkes kisváros példáját hozza fel arra: a
városi rang odaítélésénél a
döntéshozók nem vizsgálták,
vajon az adott önkormányzat
képes-e önerejéből fenntartani intézményeit.
- Valóban, a második félévre is kaptunk 2,1 milliós tá-

mogatást, az első félévben pedig 9,9 milliót, amit még nagyközségként pályáztunk meg mondja a város első embere,
Kovács Sándor. Aki ugyanakkor úgy véli, ebben nincs semmi rendkívüli: az önkormányzatokat érintő egyre szigorúbb
megszorítások miatt nagyon
sok város van ugyanebben a
helyzetben. Palota faluként is
forráshiányos volt, csoda lenne, ha a városi címtől ez egy
csapásra megszűnne. Amúgy
az önhikis támogatás a költségvetésnek csupán elenyésző töredéke.
Ami a konkrét számokat illeti: a 756 milliós költségvetés
kétharmada megy el bérre és
járulékokra - összesen 116
embert foglalkoztat az önkormányzat. A forráshiány 70
millió forint. A város első embere úgy gondolja, az önkormányzatok finanszírozása jövőre sem javul, így biztosan
megint forráshiányosak lesznek, szükségük lesz az önhikire. Persze maguk is gondolkodnak a nadrágszíj szorosabbra húzásán, de ezt úgy
igyekeznek megtenni, hogy
ne kelljen elbocsátani senkit
- tette hozzá.

POLGÁRMESTERI BESZAMOLO, A „KÖZVETLEN INFORMÁCIÓCSERE"

Botka számolt és érvelt

Választási tanácsokkal is ellátta hallgatóságát Botka László
tegnap a polgármesteri beszámolón az IH-ban. Beszélt kicsit
a város segélyezési stratégiájáról, és sokat a beruházásokról.
Kijelentette: a piacfelújítást
nem fogják megakadályozni
magukat Mars téri kereskedőnek nevezd bódétulajdonosok.
SZEGED
GONDA ZSUZSANNA

Számokkal kezdte Botka László aktuális polgármesteri beszámolóját tegnap délután az
IH
Rendezvényközpontban.
Beszélt például arról, hogy
69,7 milliárdos beruházási forrás áll Szeged rendelkezésére
2009-ben. Majd megvilágította a beszámoló mint műfaj lényegét: közvetlenül tudjunk

Kérdések
a polgármesterhez
Botka László beszámolója
után a jelenlévők is kérdezhették a polgármestert. Számos téma felmerült, így például az évtizedek óta a város
szégyenfoltjának számító
Centrum-gödörről is kérdezték
a város első emberét. Botka
elmondta, hogy a gödör magántulajdonban van. Közölte:
a tulajdonosok olyan magas
árat kérnek a telekért, hogy a
befektetők ezt hallva menekülnek a városból. Felmerült:
miért nem lehet napelemmel
megoldani a fűtést? A válasz:
a város folyamatosan keresi a
megfizethető szolgáltatást.

•••••••••••••••••••••••••

Botka László: Az új fürdőben állandó kedvezmény illeti majd meg a szegedieket. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
információt cserélni. Elmondta,_ hogy szerdán írta alá a 3,3
milliárdos belváros-rehabilitációs szerződést, és kijelentette: a Mars téri piacfelújítást
„nem fogja megakadályozni
néhány önmagát Mars téri kereskedőnek nevező bódétulajdonos, aki azt hiszi, hogy zsarolhatja a várost".
Hosszan beszélt a lézerközpontról és a fürdőberuházásról - tapsot kapott az a kijelentés, hogy a szegedi lakosokat állandó kedvezmény illeti
majd meg. Adatokkal támasztotta alá, hogy javult a közbiztonság, és kérte a hallgatókat,
ne dőljenek be annak, aki politikai okokból mást állít.
- A jobboldal ikonjává váló
monoki
polgármester
azt

mondta, csak annak ad segélyt, aki dolgozik, de a munka sosem lehet büntetés, ezért
mi úgy gondoljuk: segély helyett munkát kell adni - rögzítette kiindulópontját Botka. 1200 ember élt rendszeres szociális segélyből
Szegeden,
akiknek azt mondtuk: „teremtünk nektek munkahelyet, ti
pedig munkabért kaptok". Az
igénylőkből 200 úgy eltűnt,
hogy azóta sem találjuk, a
többiek viszont vállalták a segély helyetti munkát. Mielőtt
ítélkezne valaki, nem árt, ha
tudja: az 1200 segélyezett kevesebb mint 10 százaléka volt
cigány, és kétszer annyi diplomást találni köztük, mint 8 általánost végzett rászorulót.
Végül - tekintettel a köze-

ledő választásokra - tanácscsal látta el a nagyjából 300
fős közönséget. - Ne szavazzanak olyan politikusra, aki
mindent megígér, és olyanra
sem, aki azt mondja, hogy
minden csak akarat kérdése.
A bölcs politika a lehetőségekből indul ki. Sose szavazzanak olyan politikusra, akinek ellensége van. Aki gyűlöletre építi a politikáját, annak
mindig újabb ellenség kell.
Ha azt akarjuk, hogy jól működjön a város, el kell viselnünk egymást. Lehetünk 170
ezer-félék, de csak egy városunk van.
Botka László programja
második felében a fórum
résztvevőinek kérdéseire válaszolt.

TÍFÍIBFPBFNM tfi/imffiwírwíirti

MEGUNT EBEKET DOBÁLNAK BE A TANYÁJUKRA - MOST 30 LAKIK NÁLUK

Kutyaszorítóban a tanyán

Elkezdődik a belváros
rekonstrukciója
SZEGED. Még az idén elkezdődik
a szegedi belváros rekonstrukciója. A Kölcsey utcától a Gutenberg utcán át a Mars térig
terjedő felújítás 3,3 milliárd forintba kerül, ehhez a város - lapunkban már megírtuk - 2,1
milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Unió
regionális alapjából, a többi önerő. A projektet irányító Szeged
Pólus Nonprofit Kft. 4 tenderre
osztotta a kivitelezést; kettőben
hirdettek nyertest, így két céggel írt alá tegnap szerződést
Botka László polgármester.
Mindkét beruházás még
ebben az évben elkezdődik, a
szűk határidők miatt. Az építők ígéretet tettek: noha a Kölcsey utcát és a Mars téri piacot felbontják, biztosítani fogják az üzletek és árusok megközelíthetőségét, különös tekintettel a karácsony előtti

forgalomra. A belvárosi Kölcsey utca sétálóutcává alakul,
teresedik a REÖK előtti utcarész - a felújításra az ATV Szeged Konzorcium kapott megbízást nettó 233 millió forint
értékben. A háromtagú cégtársulást a fővárosi Arcadom
Építőipari Zrt. vezeti; a cég
nevében Pálovits Károly vezérigazgató-helyettes írta alá a
szerződést. A közműcsere és
az építkezés határideje: jövő
április. A Mars tér piac rekonstrukcióját és bővítését a
kiskunhalasi Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft. végzi el jövő őszre 1,2 milliárd forintért. A céget Knáb János
ügyvezető igazgató képviselte. A belváros-rehabilitációs
projekt másik két tenderéről Gutenberg utca és Londoni
körút-Hajnóczy utca csomópont - később döntenek.

Hűségesek, szépek - csak sokan vannak. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

RÖSZKE
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
- Ha megneszelik, hogy hol a
tanya, hamarosan nem látszunk majd ki a tömérdek kutyából - mondták a tulajdonosok.
Mi különben arra számítottunk, hogy már így sem, de a
falka szervezett. A házhoz tartozók elkülönítve, de az újak
sem egymással összezárva élnek. A négy nemrég itt hagyott kutya három helyen lakik - azért, mert így viselik el
egymást. Egy gyönyörű fehér
kuvasz keverék, egy feketés-vöröses, barátságos pofájú

kan, egy fényes, vörös szőrű
pincsi és egy szeretnivalóan
lerobbant puli. Ők azok, akiknek mindenképpen gazdát
szeretnének találni.
Az állatokért való rajongás
családi vonás, a testvérek azt
mondták, ők az édesapjuktól
örökölték. Egyikük lánya, Dobó
Andrea korábban a Tappancs
munkatársa volt, és előfordult,

hogy ha a menhely telepén végképp nem volt hely, átmenetileg a tanyán tartottak néhány
fiatal kutyát. Azok már gazdához kerültek. Itt lakik viszont
egy, amit Andrea egy lépcsőházban talált, egy másik egy séta során csatlakozott, egy harmadikat pedig azzal bíztak rájuk, hogy ki kéne tenni valahol
az erdőben, különben agyon-

Kérjen, és ne vigyen. Lapunkban többször bemutattunk már olyan
embereket, akik tömegével tartanak kutyát vagy macskát. A legtöbbször
ezek elhanyagolt állatok. Ez az eset azonban kivétel: minden kutya
egészséges, vidám. Viszont túl sokan vannak, és nyugdíjból élő gazdáiknak komoly anyagi megterhelés fenntartani a színvonalat. Tehát akinek
kell kutya, kérjen el egyet. Akinek meg nem kell, ne hozzájuk vigye.

ütik. Befogadták.
Pechükre
vemhes volt.
Egyszer két dobozt találtak a
ház előtt: három-három kis fekete kölyökkutya volt bennük.
Máskor egyszerre hármat dobtak át a kerítésen. A több mint
30 állat közül egy sincs, amit
vettek vagy kértek volna.
- Miért érzik úgy, hogy
gondoskodniuk kell más megunt kutyájáról? - kérdeztük a
testvéreket.
- Dobjuk vissza őket az útra? Nem tudjuk megtenni - válaszolták. Szerintük egyébként
azért az ő telküket választják
„lerakatnak", mert azt hiszik,
hogy eggyel (kettővel, hárommal) több már nem számít.

MEGYEI TÜKÖR
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HOLNAP DÉLUTÁN KINYIT SZEGEDEN A KARACSONYIVASAR - MEGYESZERTE KÉSZÜLŐDNÉK

Ünnepi hangulat költözik a belvárosba

Hatalmas vásári csinnadrattával nyit a szegedi Karácsonyi
Ünnepi Hetek rendezvénysorozat holnap délután. A Széchenyi, a Dugonics és a Dóm téren
a kicsiknek és nagyoknak szóló produkciók mellett kézművesvásár, forralt bor és ízletes
ételek várják az érdeklődőket.
SZEGED
KOVÁCS KRISZTA
Három helyszínen várja a
szegedieket a Karácsonyi Ünnepi Hetek programsorozat
péntektől december 24-éig.
Négy hét alatt több mint 100
produkció szórakoztat. A vásárnyitó csinnadratta holnap
délután fél 5-kor indul a Széchenyi térről, ahonnan a Dugonics tér érintésével vonulnak a Dóm térre.
A Széchenyi téren 80 kereskedő kínálja majd portékáit, mellettük öt vendéglátó
várja forralt borral és számtalan finomsággal a látogatókat. A Szegedi Városkép Kft.
által szervezett karácsonyi
vásár forgatagát pénteken-

A szegedi Dóm téren már szinte minden készen áll a vendégek fogadására. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
ként és hétvégente zenei műsorok, kézműves-foglalkozások és gyermekprogramok

Vásárhelyen december 4-étől. Makón, Szentesen és Csongrádon az
ünnep előtt két héttel állítják fel az aranykapu vásár pavilonjait a települések központjában. Vásárhelyen viszont már állnak a pavilonok a
Kossuth téren, és a tervek szerint december 4-én nyíló korcsolyapályával egy időben kezdődik a vásár. Mint megtudtuk, az idén ünnepélyesebb körülmények között kínálják kézműipari termékeiket az árusok.
Ráadásként színpadot is állítanak, amelyen hétvégenként 4-5 alkalommal helyi fellépők adnak majd karácsonyi műsort.
M

M

H

M

színesítik. A Dugonics téren
forralt bort, kürtöskalácsot és
kenyérlángost kínálnak az
éhes járókelőknek.
A Dóm téri adventet az Ördögszekér Bt. szervezi. A fogadalmi templom előtti teret
bálalabirintus,
nyolcszáz
szalmablokkból álló bálaszínház, valamint az ország
legnagyobb, több mint egytonnás adventi koszorúja, és
négy darab, fél-fél mázsás
gyertyája díszíti. Körülöttük

kézművestermékekkel és téli
finomságokkal várják az arra
járókat. A tér közepén égő
tűzben négy hét alatt kétszáz

„A Dóm téri adventi koszorúnál közös gyertyagyújtáson vehetnek részt
a szegediek."
mázsa fát tüzelnek el. A rendezvénysorozat időszakában
a Dóm tér gyertyafényes dísz-

Az érzéseket is jelelni kell
Különleges, de nehéz feladat a
vásárhelyi közgyűlés munkáját
jelelni a siketeknek. Tót Edit és
Tápai Beatrix 20 percenként
váltja egymást.

Baromfi-szalmonella miatt még
az is elképzelhető, hogy nem
lesz jövőre magyar csirke a hazai bottokban. Nyilvános szalmonellateszt során ugyanis 10
különböző helyen vásárolt csirkéből 7 volt szalmonellás. Ezt az
arányt a nullára kellene levinni.

Tíz csirkéből 7 szalmonellás
volt nemrégiben egy teszteléskor, vagyis a hazai baromfiállomány 70 százaléka lehet
„fertőzött", ami ugyanakkor
emberre nem veszélyes. Az állatokat különböző kereskedelmi egységekben vásárolták.

Gyakorlásként a Kossuth rádió műsorát jeleli otthon a vásárhelyi Tót Edit, a közgyűlés
jeltolmácsa. Nem lazsálhat,
folyamatosan karban kell tartania tudását, mert a siketek
több ezer jelét könnyen elfelejtheti.

- Nagyon nehéz megszerezni a vizsgát. Egy óráig kell
kommunikálni egy sikettel.

Veszélyben a baromfi?

CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TÖRÖK ANITA

Tót Edit és Tápai Beatrix folyamatosan tanulja az új jeleket. FOTÓ. TÉSIK ATTILA
Képeket is jelelni kell, olyan
apróságokra figyelve, mint a
lámpa az asztalon van vagy a
polcon balra található. A tolmácsvizsgára egy évig készültem - jegyezte meg Edit, aki
egy másik jeltolmáccsal, Tápai
Beatrixszal váltásban jelel a

jeltolmács a Parlamentben. Információink szerint az országban
egyedül Vásárhelyen tolmácsolják jelnyelven a közgyűlést. A Parlamentben viszont 2003 óta dolgoznak jeltolmácsok. Idén szeptemberben pedig először „szólalt fel" képviselő jelnyelven az Országgyűlésben. Novemberben elfogadták a törvényt, a jelelést önálló természetes nyelvként ismerték el.

közgyűléseken. Edit szerint
ennyi ideig lehet koncentrálni.
Imádja a jeltolmácsolást
Tápai Beatrix is. Egy vásárhelyi, orvosi műszereket gyártó
cégnél dolgozik. Siket kollégája, Ságodi Róbert szerettette
meg vele a jelelést. A fogtechnikus és 2 éve jeltolmács végzettségű 42 éves nő nagy kihívásnak tartja a közgyűlési
munkát.
- Hihetetlen koncentrációt
igényel. Míg a beszédben simán ragozunk, addig a siketek térben mutatják meg a ragokat. Hasonló a helyzet az

Programok kicsiknek és nagyoknak. A bálaszínházban
többek között fellép a Hollóének Hungarica, a Maszkura és
a Tücsökraj, a Fabatka Bábszínház és a Csörgősipka Bábegyüttes. A táncos produkciók
mellett karácsonyi koncertet
ad Bognár Szilvi és Róka Szabolcs, december 20-án pedig
Cseh Tamás-emlékműsorral
várják a vendégeket.
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- Gyakorlás nélkül hamar
megkophat a tudás, és szinte
folyamatosan új jelek képződnek. A közgyűlés, az integráció vagy a konvergenciaprogram mind-mind viszonylag új
szó a siketeknél - avatott be a
jeltolmácsolás nehéz, de különleges világába Edit. A 38
éves asszony már kisgyermekként elhatározta, megtanulja
a siketek nyelvét, pedig családjában még
nagyothalló
sem volt. Később gyógypedagógiai asszisztensnek tanult,
majd beiratkozott egy alapfokú tanfolyamra, és meg sem
állt a felsőfokú vizsgáig.

kivilágítást kap. A szervezők
idén közel százötvenezer látogatót várnak.
November 29-étől a karácsonyt megelőző négy vasárnapon a hagyományokhoz híven a Dóm téren felállított adventi koszorúnál közös gyertyagyújtáson vehetnek részt a
szegediek. Az első gyertyát
vasárnap este fél hatkor gyújtja meg Botka László polgármester és Kiss-Rigó László megyés püspök.

igeidőkkel, a személyes névmásokkal.
A
közgyűlésen
nagy segítség, hogy a képviselők megpróbálnak lassan, érthetően beszélni, ha motyognának vagy hadarnának, akkor nagyon nehéz lenne a dolgunk - magyarázta.
Beatrix azt is elárulta: sokan kérdezték tőle, minek tanulja meg a jelelést. Egyszerűen szeretne a siketek segítségére lenni - az ő világuk nagyon különleges, mint ahogy
a jeleik. Nemcsak megértetni
kell a szavakat, hanem az érzéseket is át kell adni.

Mi az igazság? És vajon ártalmas-e a fogyasztónak a szalmonellával fertőzött csirkehús?
Először Szigeti Sándornak, a
Csongrád Megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgatójának tettük fel a kérdést. Ő
azonban azt válaszolta: nem
nyilatkozhat, a központ a napokban szeretné megfogalmazni az álláspontját. Kerestük az
MgSzH élelmiszer-biztonsági elnökhelyettesét, Bognár Lajost is,
de nem sikerült elérnünk, és a
központ az e-mailben elküldött
kérdésekre sem válaszolt.
Egy informátorunk, aki inkognitóban akart maradni, azt
mondta: mit csodálkozunk ezen
a teszten? Eddig is tudtuk, hogy
így állunk. Az amerikaiak például azt csinálják, hogy a baromfifeldolgozókban fertőtlenítő - hipós - lében forgatják meg a már
megkopasztott csirkét. Felhívtunk egy termelőt, a forráskúti
baromfitelep
tulajdonosát,
Kecskeméti Istvánt, aki kijelentette: nem lehet 100 százalékban
kiirtani az összes szalmonella-

baktériumot. Ráadásul ezek
nem is veszélyesek az emberre.
A 2-féle baktérium ellen - amelyek okozhatnak betegséget pedig már a keltetőkben beoltják a szülőpárokat.
Mi tudhatunk még? Azt, hogy
uniós kötelezettségünk a „szalmonellamentesítés". 2010. december 12-étől ugyanis az Unióban kizárólag olyan csirkehúst
lehet forgalmazni, amelyben
semmilyen szalmonellabaktérium nem mutatható ki. Az is kiderül az eddig napvilágot látott
adatokból, hogy Magyarország
jelentős késésben van az Unió
más tagállamaihoz képest. A
legtöbb országban a baromfiállománynak csak 5-25 százaléka
szalmonellás.
Ha nem változik a helyzet,
egy év múlva a hipermarketek
polcairól eltűnhetnek a magyar
csirkék, befagyhat az export. Azt
hallani: a multiknak ez a célja.
Ők jobban szeretnének egy helyről, külföldi beszállítótól, nagy
tételben, olcsón vásárolni. Azt is
hallani, hogy a „szalmonellamentesítés" az északi országok
csirkelobbijának kezdeményezése, mivel ezek a baktériumok
arrafelé alig fejlődnek, míg a
mérsékelt éghajlati övben szépen szaporodnak.

Árt-e a szalmoneüa?
A szalmonellás csirkétől nem kapunk betegséget, mivel a főzés
vagy sütés során elpusztul a baktérium. Ehhez a csirkehúst 70-75
Celsius-fokot meghaladó hőkezelésnek kell alávetni. Az emberi
egészségre az 1500 regisztrált
szalmonellafaj közül csak néhány
ártalmas, és közülük is csak kettő
fordul elő a magyar csirkékben,
igen kis arányban.
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EGYRE TÖBBEN FORDULNAK A CSALÁDSEGÍTŐHÖZ TARTOZASAIK MIATT

Törlesztőrészletek és számlák
A hitelek megemelkedett törlesztőrészletei és a kifizetetlen
közüzemi számlák miatt tavaly
óta több ezerrel nőtt azoknak
a száma, akik igénybe veszik
az SZKTT Humán Szolgáltató
Központ Szegedi Családsegítő
Közösségi Ház adósságkezelési
támoptását.
SZEGED
BERECZKY DIÁNA
Már nyitás előtt fél órával
gyülekeznek az emberek a
Kereszttöltés
utcai
Tabán
Családsegítő
Központnál.
Van, aki először kér segítséget, van, aki évek óta támaszra szorul. Utóbbiak közé

tartozik Bene Zoltánné. A fiatalasszony három kiskorú
gyermeket nevel egy garzonlakásban. Havonta majdnem
60 ezer forint a rezsi. - Négy
éve jöttem ide először. Akkor
már több százezer forinttal
tartoztam a szegedi hőszolgáltatónak. Munkanélkülivé
váltam, nem tudtam, mit csináljak, de itt segítettek kifizetni a hátralék egy részét.
Most a lakbérrel vagyok elmaradva, pedig találtam egy
takarítói állást - mondja.
Még nincs pontos idei statisztika, de az máris látszik,
hogy duplájára nőtt a díjhátralékosok száma - hallottuk
Boldogné Árva Anna adós-

JÖVŐRE MÁR NEM LESZ ENNYI KEDVEZMÉNY

Biztosítót váltunk

Minden idők lepagyobb kötelező kampánya ér véget a héten.
A vezető hazai biztosítótársaságok nyilatkozatai alapján az idei
évben akár egymillió autós is olcsóbb kötelezőre válthat.
CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA

Bevallom, én is „váltottam"
idén: azért az idézőjel, mert régi biztosítómtól ugyan nem köszöntem el, de meglévő kötelező biztosításomat újrakötöttem. A korábbi díjamnak mintegy a felét fogom fizetni jövőre,
igaz, csak abban az esetben, ha
az éves díjat még decemberben
befizetem. Úgy döntöttem: áldozni fogok erre, hiszen minden ezres számít.
Az eddigi összesítések szerint akár egymillió autós is élhet idén az olcsóbb kötelező
biztosítások kínálta biztosítóváltás lehetőségével - derül ki
a Biztosítás.hu Kft. frissen
közzétett elemzéséből.
Az internetes portál körkérdésben kereste meg a vezető hazai biztosítókat, hogy megpróbálja összesíteni, hányan éltek
a lehetőséggel. A legtöbb autós

ságkezelési tanácsadótól. Aggasztónak nevezte, hogy már
a középosztályba tartozó családok, sőt húszas éveikben
járó fiatalok is felkeresik
őket, mert a lakáshitelt még
ki tudják fizetni, de a közüzemi számlákat már nem.
Ilyenkor
a
szolgáltatóktól
hátralékigazolást kell kérni.
A szegedi központ a hő- és
gázszolgáltatóval,
az
IKV
Zrt.-vel, a környezetgazdálkodási társasággal, valamint
több közös képviselővel is
együttműködik. Tárgyal a
Démásszal is.
A Tabán mellett az alsóvárosi szolgálatnál is működik
adósságkezelési tanácsadás,

ezer új szerződést prognosztizálnak. Jelentős, lehet a friss
szerződések száma - 50-100
ezer közötti - a Genertelnél és
a KÖBE-nél.
A Biztosítás.hu szerint öszszesen 1 millióan váltanak. A
portál szerint mindez a rendkívül -alacsony, mintegy 25
ezer forint alatti átlagdíjaknak
köszönhető, vagyis 10-ből 9
autós találhat, találhatott magának kedvezőbb kötelezőt
idén novemberben.
Az idei kampányban megtakarítható mintegy 15 ezer forint
hajazza a korábbi évek ajánla-

Bene Zoltánné három kiskorú gyermeket nevel, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

ALDI tájékoztató
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Nem árt tudni
Ha az ember a régi biztosítójánál köti újra a szerződését, nem
árt, ha tisztában van vele: amint
balesetet okoz, azonnal megugrik a díja, és alacsonyabb bonusz kategóriába kerül. Máskülönben az ugrás csak egy év
múlva következne be. Erről én
akkor szereztem tudomást, amikor az üzletkötő a személyes találkozáskor felvilágosított. Ez
sem tántorított el attól, hogy új
szerződést kössek.

a két helyen irányítószámtól
függően lehet jelentkezni. A
szolgáltatás lényege, hogy a
tartozás 75 százalékát az állam átvállalja, az adósnak a
további 25 százalékot kell fizetnie. Persze feltételekkel:
törvény szabályozza, hány
havi és milyen nagyságú elmaradáson lehet
segíteni.
Egy ember évente legfeljebb
200 ezer forintot kaphat, jövőre viszont már 300 ezret tájékoztatott Boldogné Árva
Anna. A segítség egy évig jár,
azután csak egy év elteltével
lehet újra igénybe venni. A
tapasztalatok szerint a kliensek 20 százaléka visszakerül
a rendszerbe.
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VIEDION
Külső merevlemez 3,5", 1TB*
• 1000 GB tárhely

MEDION
Hangfal szett 5.1*

• 16 MB Cache

• USB 2.0 csatlakozás (átviteli sebesség:
max. 480 Mbit/másodperc)

• kimenő teljesítmény: 30 Watt RMS

• eSATA csatlakozás

- mélynyomó: 15 Watt RMS

(átviteli sebesség: max. 1200 Mbit/másodperc)

All-in-one nyomtató F4580
vezeték nélküli adatátvitellel*

- szatelit hangszóró: 5 x 3 Watt RMS

• 3.5" merevlemez

• a mélynyomóba épített erősítővel

• hálózati csatlakozóval.

• beépített Wireless-UN 802.11 g USB Hi-Speed

• a mélynyomó mérete:

USB kábellel és állólábbal

• szkenner optikai felbontása: 1200 x 2 400 dpi

kb. 17.5x17.8x24,5 cm.

a szatelitek mérete: kb.6x22x5.5cm

• papíradagolás: 80 lap-fold-up-kazetta
• nagyítás/kicsinyítés: 2 5 % - 2 0 0 %
(szoftveren kersztül/PC)
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• 48 bit szín,

12 bit szürkefokozat

TEVÍON

Notebook
tartozék szett*
pl. optikai mini-egér.

4-szeresUSB-Hub.
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25 ezer forint az átlag. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége aggódik amiatt, hogy a kieső díjbevételt a biztosítók
csak a szolgáltatások színvonalának csökkentésével tudják majd kompenzálni. Papp Lajos elnök elmondta: az idei kampányban további
15-20 százalékkal csökkentek a kötelező felelősségbiztosítási díjak,
ami meglepte a szakmát. Míg tavaly 30 ezer forintért köthettek kötelezőt az autósok, az idén 25 ezer forint az átlagos díj. Az árcsökkenést
elősegíthette az is, hogy a kárhányad a szigorúbb szabályok, a zéró tolerancia, az objektív felelősség bevezetése miatt lett kevesebb.
az Allianz Hungária Biztosítót
választja ebben a kampányban.
A társaság vezetői 250-300 ezer
új kötelező biztosítás megszerzésére számítanak, amelynek
nagyobb része a lakossági, kisebb része pedig a vállalati
szektorból kerül majd ki.
Őket követi az Uniqa és a
Generáli, amelyeknél új szerződéseik várható számát egyaránt 150-150 ezerre becsülik.
Az Aegon Magyarország is a
100 ezer feletti kategóriába tartozik, munkatársai 100-120

telit. Könnyen
előfordulhat
azonban, hogy az idei kampány utolsó hete a kötelező díjak csökkenésének utolsó hetét
is jelenti egyben. Az idén végletekig kicsavart díjszabások miatt ugyanis a biztosítók jövőre
jelentős veszteségeket lesznek
kénytelenek elkönyvelni, emiatt a jövő évi kötelezők díjai
már drágábbak lesznek a most
választhatóknál. Mindez azt jelenti, hogy aki idén nem vált,
könnyen elszalaszthatja a jó lehetőséget.

Mercedesek a Volánnál

cruné

SZEGED. Új Mercedes-Benz Conecto típusú alacsonypadlós
buszait vonultatta fel a Tisza Volán Zrt. a napokban. A 25 darab
járműre kiírt közbeszerzési pályázaton a Mercedes Conectók
nyertek, amelyekből ez idáig 20
darabot szállított le az EVOBUSZ

Értékesítés kizárólag haztaftási r
illusztrációk csupán elkészítési ill.
lásban értékesítünk. A termékek

álackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra, A te>
t szolgáinak ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta cson
>!eg eltérhetnek a fotón látottaktól, az esetleges helyesírási ill nyomdahibákén nem tudunk felelősséget vállalni

Amennyiben gondos tervezésűi"

jnkkei ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ezek az ajánlataink a készlet erejéig érvény
, termékek a nem ván magas kereslet következtében mér az értékesítés eiső napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézc

Hungária. A napokban átadott 6
új busz után további 5 érkezik
még december közepén. Ezzel a
Tisza Volán járműveinek átlagéletkora 10 év alatti lesz, valamint minden órában minden
vonalon jár majd alacsonypadlós autóbusz.
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softshell-nadrág*
egyes modellek térderősítéssel

női méret: 36 - 42. férfi méret: 4 8 - 5 4

Ajka • Baja

• Balatonleile

Dunaharaszti

•

Dunaújváros

• Bonyhád
•

• Budakeszi

Esztergom

•

Érd

•

• Budaörs • Budapest.
fót

•

Gárdony

•

Győr

X. ker. • Budapest,
2x

•

Gyula

•

XVI. ker.

www.aldi-hungary.hu
• Cegléd

Hajdúböszörmény

•

• Dabas

• Debrecen

Hajdúszoboszló

•

2a

•

Halásztelek

Dunalöktvár
•

Hatvan

Hódmezővásárhely • Jászberény • Kalocsa • Karcag • Kazincbarcika • Keszthely • Kiskunhalas • Kisvárda • Miskok • Mohács • Mosonmagyaróvár • Nyíregyháza 3a • Paks • Pápa
Pécs • ÚJ! per

zsolnay Vilmos u. 48. • Piliscsaba • Siklós • Siófok • Sopron • Szeged • Szentes • Székesfehérvár • Szombathely 2a • Törökbálint • Veszprém 2a • Zalaegerszeg
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KÖZTERÜLETEN KÉSZÍTETTEK FELNŐTTFILMES VIDEÓKAT -

EGYMILLIÓJÁN LÁTTÁK A NETEN

Zsebtolvajok

Utcai pornóforgatás Szegeden

Több mint egymillióan látták
már az interneten azokat a pornográf felvételeket, amelyeket
forgalmas szegedi közterületeken, a Bartók téren, a Huszár
Mátyás rakparton és a Rókusi
körúthoz közeli erdőben forgattak ismeretlenek, három különböző nőről. A felvételeken járókelők tűnnek fel, időnként gyerekzsivajt is hallani.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

„Várjál, most gyerekek jönnek. Most jó! Mehet! Peti, te a
zsarukat figyeljed!" - halljuk
az operatőr utasításait egy videóban, amelyben annyit látunk: egy lenge öltözetű nő
sétál Szegeden, a vértói erdőben. Leguggol, pisilni kezd.

„Húzd csak le a ruhádat!" jön az újabb instrukció, a szereplő pedig előbb a melleit teszi szabaddá, majd nemi szervét. A háttérben a Rókusi körút és a buszmegálló látszik.
Sokan várakoznak itt. A felvétel a legnagyobb internetes
fájlmegosztóhoz
hasonlóan
működő, pornográf videókat
bemutató portálon látható.
Egy másik pornóoldalról töltötték fel ide júliusban. Eddig
550 ezren látták.
Több olyan videó is látható
az interneten, amelyet Szeged
közterületein forgattak. Egy
másik felvételt például a belvárosban, a Bartók téren rögzítettek. Egy toporgó, járkáló
nőt mutat a kamera, amint fényes nappal leguggol a bokrok előtt, és pisilni kezd.

Legfeljebb 60 ezer a bírság. A közerkölcs megsértésének és köztisztasági szabálysértésnek minősül az, ami a videón látható - tájékoztatott Szenti Szabolcs, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Előbbi 10 ezer, utóbbi 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható. E szabálysértésekben a jegyzőnek van eljárási joga, ha a rendőrök hasonló esetet látnak, intézkednek, és feljelentik a vétkeseket a
helyi jegyzőnél. Előbbi akkor merül fel, ha valaki közterületen vagy nyilvános helyen közerkölcsbe ütköző magatartást tanúsít, utóbbi pedig
akkor, ha valaki a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetőleg közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi. Kamarás Péter jogi szakértő szerint szeméremsértés bűncselekménye akkor valósul meg. ha az elkövető saját nemi vágyának
kielégítése céljából mutogatja magát. A pornóban viszont dolgoznak, és
nem kielégülnek a szereplők.

Amatőr filmesek
Szélpál Gábor, a Szegedi Városkép Kft. ügyvezető igazgatója általánosságban elmondta: ha a
filmforgatás rendezvénycélú, vagyis használnak például díszleteket, forgatási kellékeket, hangosítást, azt be kell jelenteni.
Ilyen volt legutóbb a Magic Boys
rögzítése vagy a Red Bull utcai
parádé filmezése. Amatőr filmesek viszont közterületen ott
fényképeznek, videóznak, ahol
akarnak.

1*1*—

Fényes nappal a szegedi Tisza-parton készült a felvétel.
Olyan
harisnyában
van,
amely szabadon hagyja nemi
szervét. Felhúzza pulóverét,
és láthatóvá válnak mellei. A
háttérben sorban húznak el a
buszok, trolik, egy nő is elfut
mellette. Néhány méterre a
Bartók téri buszmegálló. A
háttérben gyerekzsivajt hallani - közel a dühöngő, lehet,
hogy éppen játszanak a kicsik. Több iskola felé mennek
erre a diákok, a közeli Mars
térre is sokan igyekeznek. A
júliusban feltöltött képeket
eddig 590 ezren látták. Hasonlóan „népszerű" az a képsorozat is, amelyet a Huszár
Mátyás rakparton rögzítettek,

az egyik úszóház előtt. Az
operatőr az úszóházra vezető
hajópallóról
filmez.
Néha
instrukciókat ad - úgy halla-

is: az egyik legismertebb internetes oldalon például egy
fiatal lány a Hősök terén kelleti magát lenge öltözetben,
az ismeretlen katona sírja mögött, majd maga a rendező teszi magáévá, miközben több
turista fényképezi. Hopka Ferenc
pornóproducer az
egyik lapnak
azt nyilatkozta: külföldi,
minden
bizonnyal német pornósok előszeretettel
forgatnak közterületeken, illetve tömegrendezvényeken.

99 A felvétel a legnagyobb
internetes fájlmegosztóhoz hasonlóan működő, pornográf videókat
bemutató portálon látható.
ni, németül. A nő felhúzza
szoknyáját, mögötte közlekednek az autók. Két fiatal a
partfalnál észreveszi, nevetnek, obszcén jeleket mutogatnak neki.

ovábbi FOTÓK

Több, felháborodást okozó
eset történt idén Budapesten

NYUGDÍJBA MEGY VÁSÁRHELY EGYETLEN FOALLASU VETÍTŐJE

41 éve mozigépész Zsoldos Imre
Nyugdíjba vonul Vásárhely
egyetlen főállású mozigépésze. Zsoldos Imre átélte a
filmvetítések hőskorát, és tanúja volt a moziba járás hanyatlásának is.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS

Folytatódnak
a vetítések
Tovább működik a mozi a gépész nyugállományba vonulását követően is - tudtuk meg
Pacskó Noémitől, a Petőfi
Sándor Művelődési Központ
vezetőjétől. A PMK-hoz tartozó kamaraterembe költözik
december elején a művelődési
ház programjainak egy része,
de azok menetrendjét a vetítések idejéhez igazítják.

embereket. Láttam, hogy a
mozinak az első kegyelemdöfést a videomagnó, a következőt meg a DVD és az internet
adta. És az, hogy a moziba kerülő filmek jó részét mostanában nem szinkronizálják. Szeretem a színészek eredeti
hangját, de a közönség nem
szeret feliratokat olvasni, inkább otthon marad.

Talán az egyik legirigyeltebb
szakma mestere a vásárhelyi
Zsoldos Imre, aki mozigépészként majd négy évtizeden át
minden filmet látott, igaz,
csak a vetítőgép előtti ablakon keresztül.
- 19 éves koromban felhívott magához Tóth Imre keresztapám a Béke mozi gépházába, hogy nézzem meg,
hogyan vetíti a filmeket. Nagyon megragadott a dolog,
olyannyira, hogy 1967-ben elvégeztem a mozigépész tanfolyamot. Egy évig vetítettem,
de nem volt státus, ezért
előbb gépkocsivezetőnek álltam, majd a szikvízüzemnél
dolgoztam. 1971-ben tértem
csak vissza a Terv mozi gépházába - mondta. Zsoldos
Imre átélte a magyar filmforgalmazás hőskorát. A hetvenes években feltette a kes-

CSONGRÁD MEGYE. A karácsonyi
bevásárláskor kialakuló tömegben akcióba lépő zsebtolvajokra
hívja fel a figyelmet a rendőrség.
Az áruházakban, bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési
eszközökön megnő a forgalom,
könnyebb kilopni a táskák, kabátok zsebeiben, illetve a farzsebben lévő értékeket. Módszereik között ismert, hogy a tömegben lökdösődni, tülekedni
kezdenek, s a szoros testi érintkezést kihasználva veszik el a
pénztárcákat vagy más értékeket. Némelyik zsebtolvaj a kezében lévő újsággal, pulóverrel takarja el a kezét, hogy ne lehessen látni, mit csinál. Mások látszólag a kabátzsebbe dugott
kézzel állnak mellettünk, és a kivágott zseben keresztül nyúlnak
a miénkbe. Leggyakrabban a
vállon hordott, illetve a földre
helyezett táskákból, kosarakból
és külső ruhazsebből lopnak. A
zsebtolvajok munkamegosztásban dolgoznak: az egyik eltereli
az áldozat figyelmét, a másik eltakarja a harmadik, vagyis a zsebes kezét. Van, aki a tömeget figyeli, nehogy lebukjanak, és
van, aki eltünteti a helyszínről
az elemelt tárgyakat. Érdemes többek között - a táskát magunkhoz szorítva hordani, az értékeket a belső zsebben tartani,
a bankkártyát és a PIN kódot külön tárolni. A zsebtolvajok tettenérése esetén hangosan segítséget kell kérni - ne szálljon
szembe senki egyedül az elkövetőkkel -, és értesíteni a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon!

Zsoldos Imre az utóbbi
években amolyan mindenese
volt a Mozaik Kamarateremnek, csak jegyet nem árult, de
szállította a filmet, ő volt a
jegyszedő, a fűtő, javította a
székeket, karbantartotta a vetítőgépeket.
Zsoldos Imre akár csukott szemmel is tudja a dolgát. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
kenyfilmvetítőt a kerékpárjára, és naponta máshol pergette a mozgóképeket. Vetített
óvodákban, iskolákban, pártházakban, laktanyában és téesz-központban is.

- Akkoriban, olyan 6-7 évig
igencsak népszerűek voltak
ezek a vetítések. A téeszben
rendezett vetítéseken egy-egy
alkalommal kilencvennél is
több tanyai nézte a filmet.

Igaz, azok sokkal jobbak voltak, mint a mostani amerikai
tucat
akcióvígjátékok
mondta. Elárulta: leginkább a
vígjátékot szereti, kedvencei
közé a 70-es, 80-as évek sztár-
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jai Catherine
Deneuve,
Jean-Paul Belmondo, Alain De
Ion, Ugo Tognazzi - tartoznak.
- A munkám legszebb része, hogy szórakoztatom az

•

- Hívtak, hogy nyugdíj
után is segítsek be, de még
nem tudom, megérné-e. Gondolkozom - mondta. Bevallotta, jó filmet már csak a tévében lát nagy néha, de azokra
már nem ülnének be az emberek a moziba.
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Gasztrománia
Bizalmasan
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Péntek

Légy-Ott

Szombat

Szieszta

Hétköznap Humor és receptek

A hűtlenségről őszintén
Mi számít megcsalásnak? Az erősebbik nem képviselői
sem egyformán vélekednek a határokról. Németh
Kristóf szerint a hűség tudatos döntés kérdése.

SZTÁRSZTORI
KANCSÁR TÍMEA
Fantáziálás, flört, csók,
szex
a
hűtlenség
más-más szintjei lehetnek. A
férfiak általában különbözőképpen
vélekednek
Mi
arról,
mi
számít
megcsalásnak.
„A hűség gondolati síkon
alakul
ki,
ezért a fiktív
elcsábulás
is
hűtlenségnek bizonyulhat.
És mivel ez
emberi tulajdonság,
valójában
egy egész
életen
át
nem
lehetünk igazán
hűségesek."
„A férfiak és a
nők számára mást
jelenthet a szex. Ezért
másképp tekintenek arra, ha egy férfi félrelép:
az nem feltétlenül párosul érzelmekkel, ezért
nem számít megcsalás
nak" - a két véglet álláspontja.
Németh
Kristóf,
a
Barátok
közt Kertész Gézája
úgy gondolja: típuson, neveltetésen és
az érettségen is múlik,
hogy egy férfi hogyan vélekedik a hűségről.

ÍGY KEREK A CSALÁD
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Névjegy.

Németh Kristóf színész, szinkronszínész, a Szántó Erika rendezésében 1988-ban
készült Gaudiopolis című filmben szerepelt először 13 évesen. Gimnáziumi tanulmányainak
idején játszott a Radnóti Színpadon. 1998-ban
végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.
A Budapesti Kamaraszínház tagja. 2001 és
2006 között a gödöllői művelődési ház
igazgatója volt. 2007 nyarán kelt egybe orvostanhallgató kedvesével, Nikivel, kisfiúk, Lőrinc kétéves.
désében. Kapcsolatonként változik, hogy mik a határok és
ezt a legelején lehet tudni. Az
természetes, hogy a férfiak és
nők kokettálnak egymással,
„kacsingatnak" - szerinte a
flört nem megcsalás.

MÁS NYELVEN SÍRNAK A BABÁK

- Nagyon büszke vagyok rá,
ha a feleségem tetszik egy férfinak, egyáltalán nem uralkodik el bennem a féltékenység,
mert bízom benne - mondta
Kristóf.

Német kutatók hatvan újszülött sírását elemezve
arra a meglepő eredményre jutottak, hogy a német babák másképp sirnak, mint a franciák mégpedig mindegyikük a saját anyanyelvén. Az
újszülöttek már az anyaméhben magukévá teszik
szüleik nyelvét. A nyelvek dallama és ritmusa különbözik, és ez rögződik magzati korban. A vizsgált három-öt napos csecsemők egy része Németországból, másik része Franciaországból származott. A babák sírását felvették, majd később számítógép elemezte a frekvenciaspektrumokat, a
dallamkontúrt és a maximális hangmagasságot. A
német csecsemők sírásának dallama gyakrabban
kezdődött tetőponton, majd a vége felé elhalt. A
francia babák sírására ezzel szemben inkább az
emelkedő dallamív volt jellemző, amelynek a
végére került a hangsúly. Ez a tendencia a két
nyelvben is megtalálható: a
francia gyerekek a papa
szó második szótagjára
helyezik a hangsúlyt,
ha apjukat hívják, míg
a németek az elsőre.

Valóban az elhanyagoltság késztet egy férfit arra,
hogy hűtlenségre adja a fejét? A gyermekáldás időszaka például krízishelyzet lehet? - kérdeztük a színészt.

- A szüleim több mint harminc évig, édesapám haláláig
éltek boldog házasságban.
Németh Kristóf feleségével, Nikivel, és
Nekem a családi minta példatendős. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
értékű. A hűség lehet tudatos
döntés dolga: megtaláltad a
jár. Nagyon boldogok vagyunk
szerelmet, azt a nőt, akivel csa- a feleségemmel, Nikivel, nálam
egyértelműen tudatos
döntés a hűség. Őrült lenNémeth Kristóf
ne az, aki bármit is kockára
tenne, amikor gyönyörű feleládot szeretnél alapítani. A
gyermekáldás is fontos válasz- sége és a kétéves kisfia várja
tóvonal, amely felelősséggel otthon. Két évvel ezelőtt az es-

9$ Ha tudjuk, ki a szerelmünk, nem
valószínű, hogy meglepetés érhet

kisfiúkkal, Lőrinccel, aki kéteszküvőnkön
megfogadtuk
a
templomban: „hűséges segítőtársai leszünk egymásnak". Az
utóbbi mondatot azért is tartom nagyon meghatározónak,
mert a testiségen túl a legfontosabb, hogy a párunk kiálljon
mellettünk - mondta Németh
Kristóf. A 34 éves színész szerint az a jó, ha egy pár hasonlóan vélekedik hűtlenség kér-

- Soha nincs az, hogy csak
az egyik fél a hibás. Tudom,
egyszerű kijelenteni, hogy
mindent meg lehet beszélni,
pedig így van. Természetesen
a gyakorlatban, forró fejjel
sokkal nehezebb. Az egyáltalán nem igaz, hogy a gyermekáldás
veszélyeztethet
egy kapcsolatot, a világ legtermészetesebb dolga, hogy
ilyenkor az édesanya figyelme
a kisbabára irányul. Sőt, én
úgy gondolom, nem is jó anya
az, akinél ez nem így történik.
Persze nem arra akarom biztatni az anyukákat, hanyagolják
el az apukát! - érvelt Németh
Kristóf.
Hozzáfűzte: felelősség társat választani. Ha tudjuk, ki a
szerelmünk, akkor nem valószínű, hogy meglepetés érhet.

A H1N1 felülírja az udvariassági gesztusokat
Az új influenzavírus rohamos
terjedése megváltoztatta az
Egyesült Államokban az emberek egymás közötti érintkezésének több szabályát, kialakulóban van a „H1N1-etikett".

metróban vagy máshol beletüsszögnek a levegőbe, roszszalló pillantások érik.
Az új influenza nyomán
gyorsan átalakulnak a társas
érintkezés bizonyos szabályai.

csökkentő biztonsági szabályok több esetben felülírják a
hagyományos
udvariassági
gesztusokat.
Azon túlmenően, hogy a
HINl-vírus miatt igazán aggó-

Az amerikaiak az éttermekbe
lépve és munkahelyeikre érkezve szinte automatikusan
fertőtlenítik kezüket a bejáratnál levő antibakteriális zselével, amely már a könyvtárakban is szokásos tartozék lett.
Az üzletközpontokban a vevők szorgalmasan törlik az ingyenes fertőtlenítőkendőkkel
a bevásárlókocsik fogantyúit.
Azokat, akik nem tartják be az
új higiéniai szabályokat, és
például nyilvános helyen, a

Az üzleti és munkahelyi etikettről szóló könyv szerzője,
Jacqueline Whitmore szerint az
emberek kissé zavarban vannak, ugyanis a fertőzés esélyét

dó amerikaiak kerülik a nagy
bevásárlóközpontokat, kevesebbet utaznak repülőgépen és
kevesebbszer járnak edzőterembe, gondban vannak az

olyan baráti vagy kollegiális
üdvözlési formákkal, mint a
puszilkodás, a kézfogás vagy
mások megölelése. Az etikettszakértők a televíziókban tanácsokat adnak azzal kapcsolatban, hogy az influenzától félő
emberek miképpen hárítsák el
udvariasan a feléjük nyújtott
kezet vagy az ölelésre tárt karokat, vagy hogyan tudassák a
metrón mellettük ülővel, hogy
erős köhögésük nem kimondottan higiénikus. Azt javasolják például, hogy aki nem szeretne kezet rázni mással, ne
helyettesítse azt az esetleg sértésnek vagy lenézésnek tekinthető vállveregetéssel, inkább
valami humoros megjegyzéssel üsse el a dolgot.

A férfiak korántsem nélkülözhetőek a gyermeknevelésben. Ezt biokémiai vizsgálatok bizonyítják. Az
oxitocin különféleképp hat a férfiaknál és a nőknél. Egy izraeli tanulmány kimutatta, hogy az
apákká váló férfiak is átmennek egy biokémiai változáson, ami viselkedésükben is meglátszik.
Nyolcvan, épp szülővé lett párt látogatott meg egy
kutató, hat hónappal később pedig megismételte.
Az idő múltával az apák oxitocinszintje éppúgy
megnőtt, mint az anyáké. A különbség az volt,
hogy az anyák hormonáradata csodálatot, dédelgetést vagy éneklő hangot váltott ki, míg az apák
többet játszottak gyerekükkel, akik így erősebben
kötődtek hozzájuk, mint azokhoz, akiknek a vérében kevesebb hormon volt. Az apa és az anya tehát
különbözőképp járul hozzá a gyermeki fejlődéshez
- az apák biológiai programja,
hogy segítsék felnőni
gyermeküket.

MiNIRUHA,
LAPTÁSKA ELEGANCIA
ÉS SIKER

A NETEN KÖNNYEBB VÁSÁROLNI
A magyar vásárlók majdnem kilencven százaléka
használ internetes keresőket, mielőtt egy terméket megvenne, a felhasználók mintegy fele ár-öszszehasonlító oldalakon is böngész, 44 százalékuk
pedig az online aukciós portálokon is megfordul;
a vevők 3 százaléka viszont nem él egyik online
lehetőséggel sem. A Google és a TNS Infratest felméréséből kiderül az is, hogy a legtöbben, a vevők 78 százaléka készpénzben, a termék kiszállításakor szeret fizetni, 46 százalékuk banki átutalást vesz igénybe, s csak 17 százalékuk
fizet online módon bank- vagy hitelkártyával. A magyarok leginkább
a műszaki termékekről és az utazással kapcsolatos szolgáltatásokról szóló információkat
szerzik be az internetről. Az
online tájékozódásról a felmérésben részt
V
vevő válaszadók többsége úgy vélekedett, hogy az internet segít megtalálni a legjobb terméket, illetve szolgáltatást. Több mint harmadukat befolyásolta abban
is, hogy melyik üzletben vásároljon, illetve
ugyanennyien a keresgélés közben meggondolták
magukat azzal kapcsolatban, hogy melyik terméket vegyék meg.
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Mark Twain a megbocsátásról:

SZABÓ CSILLA

L O
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A megbocsátás az az illat, melyet az ibolya hint arra a cipősarokra,
amely eltapossa őt.

Környezettudatos
vásárló vagy?

A hazai média egyik
legismertebb

emberikapcsolat-

elemzője, Joshi
Bharat kéthetente

Aki betartja a környezettudatos

vásárló tíz pontját - na jó, legalább a

kérdéseire. A

nagy részét -, egészségesebb lesz,

Napraforgó

több pénze marad és hozzájárul a

melléklet

helyi gazdaság megerősödéséhez,

VÁLASZD AZ
EGYSZERŰ.
KÖRNYEZET
BARÁT CSOMAGOLÁST!
Nedőljbea
szép külsőnek! A drága
csomagolást
te fizeted
meg. holott
neked csak a
termékre van
szükséged.
Kettőt fizetsz,
egyet kapsz!
Keresd a viszszaváltható,
újrahasznosított. egyszerű
csomagolást.

Y

válaszol olvasóink

Bizalmasan

valamint a környezetszennyezés

rovatában segít

csökkentéséhez. Megér egy próbát!

azoknak,

akiknek erre

szükségük van.

ÉLETMÓD
POMARANSKI LUCA
frd össze, mire v a n szükséged!
Csak azt vedd meg, amire ténylegesen szükséged van, ne azt, amit el akarnak neked adni. A
nagy bevásárlóközpontok és a reklámok profi módon csábítanak a felesleges pénzköltésre.
Járj a piacra vagy helyi boltba!
így vásárlásoddal a helyi kisvállalkozókat, a helyi gazdaságot támogatod, amitől a te jóléted is
függ. A multinacionális üzletláncok profitja kikerül
a helyi gazdasági körforgásból.
Menj gyalog vagy tömegközlekedéssel!

Á

A mozgás egészséges és ingyen van. Ha tömegközlekedéssel utazol, tizenötször kevesebbet szennyezed a környezetedet, mintha autóval közlekednél,

és jóval olcsóbb is.
Vegyél h e l y i termékeket!
Keresd a lakóhelyed közelé^ w n
ben készülő dolgokat, ezáltal
a helyi gazdaság fenntartásá/ i vfll k
hoz és fejlődéséhez járulsz
\ 'L
hozzá és csökkented a szállítással járó környezetterhelést
is. Minél távolabbról jön, an^ T ^ ^ ^ P
nál többet szennyez.
Kerüld a vegyszereket!
Kerüld a nem természetes
alapanyagokból, gyárilag előállított, vegyszerezett, félkész élelmiszereket. A vegyszerek ártanak az egészségednek.
VIGYÉL MAVegyél idényzöldséget és -gyümölcsöt!
GADDAL
Az üvegházi, vegyszerezett, több ezer kiloméTÁSKÁT,
tert utaztatott, mesterségesen érlelt, agyoncsoSZATYROT!
magolt és tartósított áruk jelentős környezetterNe fogadj el
helést okoznak és csak a szemnek szépek.
zacskót mindenhol. EgyKerüld az egyszer használatos és felesleges dolrészt pénzt
gokat!
adsz érte feAz egyszer használatos termékek előállítása,
leslegesen,
majd kidobása energiapazarlással és felesleges
másrészt szekörnyezetterheléssel jár.
mét lesz belőOlvasd el a címkéket!
le. ami terheli
Nézd meg, ki állítja elő a terméket, honnan jött,
a környezetet,
mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül. Ha
sőt, a szemétnincs is tökéletes termék, válaszd a lehető legjobdijat is te fizeted.
bat, hiszen az vagy, amit megeszel.
Wl
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Joshi Bharat
műsora délutánonként
újra a TV
2-n.

ÍRJON NEKÜNK. HA
PROBLÉMÁJA
VAN!
A TV 2 elérhetőségeire
küldheti leveleit, vagy várjuk véleményét és problémáit a bizalmasan@lapcom.hu címre.

„Tisztelt Joshi Bharat!
Segítségét
szeretném
kérni. Szeretném bevallani a feleségemnek, hogy
már évek óta csalom őt, és
úgy érzem, most jött el az
ideje, hogy megtudjon mindent rólam,
mert nem szeretnék
hazugságban
élni
vele. Azt is el szeretném mondani neki, hogy a legjobb
barátnőjével
is
megcsaltam. Vele már körülbelül 4 hónapja vagyok testi kapcsolatban, de
mondtam neki, hogy hagyjuk abba,
^
^
mert nagyon szeretem a
feleségem, ő is fel sze™
^ retne hagyni a kapcsolattal,
mert
nagyon
megszerette a feleségem. Kérem, segítsen, mi a
legjobb
döntés,
hogyan
mondhatnám el ezeket a feleségemnek, hogy megbocsásson?" (0. Attila)

Megcsalás és vezeklés

NEHÉZ DOLGA LESZ. Sohasem késő elismerni a hibáinkat,
vállalni értük a felelősséget, és nem
utolsósorban a következményeket.
Helyesen teszi, hogy elmondja a feleségének, hogy évek óta csalja. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz dolga lesz, fel kell készülnie,
hogy felesége nem fogadja könnyen
a bejelentést.
MEGÉRTENI A FELHÁBORODÁST. Az a

minimum, hogy megértően elfogadja a felháborodását, amikor bevallja
a feleségének, hogy mit is tett éveken keresztül. Persze kötelessége azt
is tudatni vele, hogy az ön tetteinek
tudatában
ő
bármilyen döntést is hoz, ön
elfogadja
azt.
Bocsánatot követelni nem lehet, csak remélni.

ségéért. Ha nem, akkor tudomásul
kell vennie, el kell fogadnia a döntését, és a következő kapcsolatban kamatoztatni az így megszerzett tapasztalatot, tanulni a múlt hibáiból.

99 Sohasem késő elismerni a hibáinkat,
vállalni értük a felelősséget, és nem
utolsósorban a következményeket.

ELFOGADNI A DÖNTÉST. Nem tudom,
mióta tart a házassága, vagy hány
éves, de remélem, hogy időben rájött saját tettének súlyára, önmaga
előtt is be kell vallania, hogy amit
tett, az tisztességtelen; nemcsak a
feleségét alázza meg ezzel, hanem
önmagát is. Természetesen meg kell
ígérnie önmagának és párjának is,
hogy soha többé eszébe sem jut hasonló módon eljátszani a bizalmát.
Amennyiben felesége megbocsátja
az ön bűneit, adjon hálát nagylelkű-

Remélem, a megbánás önt felelősségteljes, tisztességes családapává,
férjjé, férfivá változtatja majd.
Feleségének sok erőt kívánok a bejelentés feldolgozásához, önnek pedig
ahhoz, hogy felesége döntését megfelelően tudja fogadN I

M E G B O C S Á T Á S I S LEHET
Ne legyen türelmetlen feleségével szemben, ne várja el tőle, hogy azonnal döntsön. Ha tényleg tiszta szívből megbánta tetteit, akkor a felesége, megérezve az
ön tiszta szándékait, talán megbocsát. Amit éveken keresztül a felesége, a
házassága ellen tett, annak következményeit most sűrítve pár hét, pár nap,
pár óra alatt fogja megtapasztalni.

Az érzelmek éltető forrása
k n o l m á r marica
turiyam/housztikus terapeuta

TURIYAM
Az élet művészetének
több ezer
éves testl-letki-szellemi
gyakorlatainak ősi forrásaiból: a magyar, a zen.a
szúfi, a tao, a
jóga, valamint a maori
tanításból
ment.

Valamennyien szeretetben, szépen, mi több,
boldogan szeretnénk élni. Hogyan érjük ezt
el, hogyan legyünk elégedettek életünkkel?
Ha e z e n legemberibb törekvésünk megvalósításába kezdünk, azt látjuk, hogy mé
lyebb önismeret nélkül bizony csupán
bizonyos részeinkig juthatunk el. Mindent megszerezhetünk, amire csak vágyunk. így lehet klassz autónk, kisportolt testünk, szép házunk, kapcsolataink és a többi. Mégis a legtöbben elégedetlenek a körülményeikkel. Hogy is
van ez?
Úgy látom, kevés szó esik valódi érzelmekről, a fontos emberi értékekről, amelyek életünk minőségét alapjaiban határozzák meg. Van, aki azt mondja, „ a világ
nem erre tart", vagy legyintenek, „már
megint az érzelmek!". Akárhogy is, valós
érzelmek nélkül nem élhetünk, nem élhetjük át az élet kínálta legfőbb jót, a szeretetet, azt, amire leginkább vágyunk.
Gondolkodjunk

most másként,

hiszen

van lehetőségünk arra, hogy felismerjük az érzelmek
tiszta, éltető forrását és abból merítsünk, ne pedig a hamis emóciók energiarabló, stresszes,
önző rétegéből. Érzelmeinkkel bánni, azokat
megismerni, változtatni nem egy misztikus,
spirituális dolog, hanem olyan képességünk,
amit erősíthetünk, mélyíthetünk és ebben a
nem könnyű munkában lehetünk akár jó tanítói, barátai is magunknak.

Ha kapcsolatot teremtünk érzelmeinkkel, akkor lassan-lassan megértjük, elfogadjuk őket, és ez már nem
elfojtás. Belső figyelmünkkel módunkban áll az állandóan reagáló
és cselekvő, türelmetlen, akaratos, küzdő „én"-eket tudatosabban
cselekvővé
formálnunk,
amelynek
hatására
megnyugszunk, kiegyensúlyozottabbá válunk és életünk történéseire más szemmel tekintünk, amelynek mások is örülhetnek. Megváltozunk, és ez már belső
változás, amely erősíti valódi érzelmi
rezgéseinket, azokat, amelyek támogatják az együttérzés, a figyelmesség és
a megbocsátás: a szeretet erőit, szívünk mágnesét.
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Kétnyelvű környezet:
Kétnyelvű környezetben felnövő gyermeknél természetes, hogy keveri a szavakat. Egy tárgy
vagy fogalom megnevezésére két szava is van, így hol egyiket, hol másikat használja.

szerkeszti: szabó csilla

Egy gyerek,
két nyelv

CD

E

a3
C x ü

Egy amerikai tanulmány szerint azok a
gyermekek, akikhez két különböző
nyelven beszélnek szüleik, jóval később szólalnak meg, ám gondolkodásuk és memóriájuk sokkal fejlettebb az
egy nyelvet beszélő társaiknál, hiszen
kétszer annyit jártatják kis fogaskerekeiket. D. Tóth Kriszta is kétnyelvű
gyermeket nevel, miután ő csakis magyarul, férje pedig angolul beszél kislányukhoz, a négyesztendős Lolához.

HALADÁS

A kétnyelvű

gyerekeknél

gyakran szá-

molnak be arról hogy az

egyik nyelv-

ben a gyerek

kevésbé gyorsan halad,

mint a másikban. Azt is

megfigyelték,
hogy a két-

nyelvű gyere-

kek szókincse
kisebb

egy-egy nyelv
esetében,

mint azoké,

akik csak az
anyanyelvü-

ket beszélik.

paulo coelhoa
változásról
w

Az egyik
percben

nincs sem-

mid, a másik

percben meg
többet

kapsz, mint

amit el tudsz
fogadni.

DARVASI LÁSZLÓ
TÁRCÁJA

CD
M

A kétnyelvű családok élete nem
egyszerű... kezdetben. D. Tóth
Kriszta, a Magyar Televízió
híradósa és angol férje, Alex is
megszenvedett, mire lányuk,
Lola hajlandó volt megszólalni
magyarul és angolul is
egyaránt. Mostanra a négyéves
óvodás magyar pajtásaival is
éppolyan választékosan
kommunikál, mint az angliai
nagyszülőkkel.
nyelvtanulás
VARGA ALEXANDRA

GYORSABB

Virágárus nők

„VAU-VAU" KONTRA „WOOF-WOOF".
Eleinte rengeteg aggodalommal, idegeskedéssel, kétségbeeséssel, boszszúsággal és kellemetlenséggel járt a
kétnyelvű csemete, mára viszont
szinte tökéletesen csacsog mindegyik nyelven.
- Mindenki azt kérdezi: „Lola beszél már?" - kezdi D. Tóth Kriszta a beszélgetést. - Jelentem: beszél, be nem
áll a szája! - mondja mosolyogva a bájos híradós, s folytatja. - A magyar és
az angol nyelv együttes jelenléte kicsit
furcsa a családunk életében, ugyanis a
gyerek minden életszakaszában újabb
kérdéseket vet föl. Kisdedkorában
még csak azon kellett elgondolkodnunk, ki, mikor, milyen nyelven beszél, dalol neki. Neki magának
esze ágában sem volt válaszolni
- sem angolul, sem magyarul. Aztán elkezdett gügyögni univerzális babanyelven. A nagyobbacska
kihívások a hangutánzás időszaJ/f
kában kezdődtek. Szembesülnünk kellett például azzal, hogy
a legtöbb állat
teljesen
mást
mond magyarul,
mint angolul. A
kutya ugat, a
dog azt mondja:

LD

M

CT3
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„woof'. A malac röfög, a pig meg úgy
szól: „óink". Brekegés helyett a béka a
briteknél „ribit ribit" formába önti
gondolatait, a ló itt „nyihaha", amott
„neee", a kakas pedig a hab a tortán,
hiszen - eztfigyeljék- az itteni „kukurikú",
Angliában
„cock-a-doodle-doo".

ANYA MAGYARUL, DADDY IN ENGLISH.
Lola tehát nem tanult meg egy csapásra mindkét nyelven. Édesanyja a
kezdetektől magyarul beszélt hozzá,
míg apja angolul, ha pedig hárman
voltak, mindenki
az angolt használ- 99 Aztán úgy
ta.

rabban helyzetbe hozni őt, s végül
szép lassan, észrevétlenül valódi kétnyelvű gyerek vált belőle. Azzal azonban nem számoltunk, hogy az ellenálláskorszak milyen mély nyomokat
hagy az apja lelkében...
MEGSZAKADT AZ „ANGOLSZTRÁJK". A
kultúrák keveredése okozott némi
problémát a két fél között. Kriszta bízott lányában, úgy gondolta, ha kétévesen egyszer csak megszólalt magyarul, biztos így lesz majd az angollal is, csak befejezi, hogy az anyját

esett, hogy a második
születésnapja előtt nem sokkal hirtelen
egész magyar mondatok buggyantak ki
Lolából az én nagy örömömre és daddy
még nagyobb kétségbeesésére.

- Ez a dolog is
csak addig működött, amíg szűk családi körben voltunk... Ha már csatlakozott a magyar
nagypapa, én magyarra váltottam, felborult a megszokott rend. Aztán úgy
esett, hogy a második születésnapja
előtt nem sokkal hirtelen egész magyar mondatok buggyantak ki Lolából
az én nagy örömömre és daddy még
nagyobb kétségbeesésére. Ha az angol
nagyi kérdezett tőle valamit, ő
választékosan felelt... magyarul. Volt, hogy amikor dolgoztam, a férjem azért hívott a
mobilomon, hogy fordítsam le
a kicsi mondanivalóját, mert
nem hajlandó elmondani a
szándékát angolul - meséli
a kezdeti nehézségeket. Ha minden kötél szakadt
és a mama sem volt kapcsolható,
azért képes volt
angolul
beszélni,
nem
is
akárhogy.
Ezt látván
igyekeztünk minél gyak-

Sakk a Jóistennel

használja szinkrontolmácsként. A
férfi viszont kétségbeesésében kieszelt egy tervet.
- Összecsődítettünk pár szülőt, aki
hasonló „angolsztrájk" gonddal küzdött. Egy angol-magyar kislányt, egy
amerikai-magyar és egy új-zélandi-magyar kisfiút találtunk is a lányunk mellé, s akadt egy kiváló tanár
is. Az összeegyeztetésnél azonban az
ügy megbukott - mondja Kriszta. Aztán megtört a jég, illetve a mi Lolánk... Egyik március végi reggelen,
szokásával ellentétben nem nekem
kiabált ki a szobájából, hanem az apjának: „Daddy!" Alex kiszaladt hozzá,
s húsz perc elteltével kíváncsian utánuk lopóztam. A következő látvány fogadott: Alex és Lola ülnek a szőnyeg
közepén pizsamában. Körülöttük angol mesekönyvek szanaszét, a kör közepén ők ketten összebújva kuncognak valamin, amit Lola mond éppen
az apjának angolul. Angolul! Értik? A
gyerek egyik nap fölkel, és úgy dönt,
hogy mégis beszél angolul. Méghozzá
közel tökéletesen - mondta befejezésül a televíziós műsorvezető, aki még
hozzátette, a türelem rózsát (illetve
kétnyelvű gyereket) terem.

Annyiszor megváltoztam már. Kívül is, belül is.
Hányszor mondtam már, hogy nálam ez elvi kérdés! És
...telnek a napok. Változunk. Ahogy változik körülöt- hányszor adtam fel az elveimet! Ma már azt mondom,
tünk a világ. Sakkozunk a Jóistennel. Nehéz, mert ő nincsenek elveim. Nem az alapértékek erejében hordomindig helyzeti előnyben van. Ezt Poppertől tanultam, zott létről, elvekről beszélek, azok szentséget élveznek
és sérthetetlenek. Szóval, változunk. Minden új helyzet,
s igaza van.
„Soha ne sakkozzál a Jóistennel, mert amikor azt hi- új ismeretség, új gondolatiság egy kicsit formál mindszed, hogy lejátszottad a játszmát, ő mindig tud új figu- annyiunkat jó, és sajnos néha rossz irányba is.
rákat teremteni a sakktáblára."
A változás ereje a szükségességében rejlik. Ezért ne
Ugye számtalan példát tudnál felsorolni te is az éle- félj az újtól, és ne sajnáld a régit. A jövőnkre a múltunk
tedből? Mi lesz, ki tudja? Ahogy kimondod, hogy veled mindig válaszol. Ha változol - mert változol - a jelened„ez" soha nem fog megtörténni, csak idő kérdése és az ben, változol a jövődben is. A választás lehetőségét
élet bebizonyítja, hogy te sem vagy kivétel. Ne ítélj, mert megkaptuk. És ez jó nekünk. Siránkozásra semmi
okunk. Türelem, bizalom, hit.
megítéltetsz!
pintér péntek marica

Először tőlünk nyugatabbra, Bécsben, Münchenben
láttunk olyan lányokat, akik csinos kis kosárral a
kezükben libegtek a terítős, söröskupás asztalok között, és többnyire hosszú, nyilván villáméletre kifejlesztett rózsaszálakat kínálgattak. Nem is azt mondom, hogy soha nem vettünk. Mert vettünk. Ezekben a lányokban az volt a furcsa, hogy szépek voltak. De úgy voltak szépek, ahogy a virágjaik, mesterségesen, az est hullámaira kikészítve. Mert vegyetek csak virágot este tízkor, ha reggel is szép lesz,
csoda történt.

Hanem a virágboltok.
Nekünk van virágboltunk Pesten is, és van Szegeden és Győrben is, hovatovább Berlinben is, ott
kettő, a második különben egzisztenciális érdekesség, a barátnőnk ajánlotta, menjünk csak be, lesz izgalom és kaland. És tényleg volt. Hatvanéves, nagyon vékony, nagyon szomorú asszony meredt a
pult romjai mögött, nem is köszönt, ahogy beléptünk, csak a szemét hunyta le egy pillanatra. S aztán
fél óráig szerkesztgette az ötszálas kis csokrot, és elszívott közben három méregerős cigarettát. Csodálatos volt, ilyet azóta se, sehol, soha, soha.

A múltkor eszünkbe jutott az a kis virágbolt, Szegeden, a Brüsszeli körúton, néhány éve vettünk ott
pletykákat és olyan recés levelű, mélyzöld futókat, amelyeknek nem tudjuk a nevét, de
egyszer kivirágzott az egyik, pici, lila virágot
ajándékozott a konyhába. Hogy vajon mi
van a virágboltos hölggyel? Van-e kereslet
földre, virágvitaminra?
Biztosan van férfi virágárus, de mi még
V
nem láttunk ilyet. Alapvetően tehát az a képlet, hogy nő ad férfinak virágot, aki aztán továbbadja egy másik nőnek. Rossz ez? Nem rossz, üzlet.
De azért, szo, szo. A virágvásárlásnak van egy gyönyörű, meghitt pillanata. Amikor az ember belép a
boltba, ésfölcsilingel,mert jobb helyeken van ilyen,
a feje fölött a csengettyű. A virágárus hölgy nincs a
pultnál. Hol van? Hiszen hátul van. És a csilingelés
után a virágok ordítani kezdenek, engem, engem,
engem!, mert a kisvirágoknak, a nagyvirágoknak
nagy a szájuk, ha nincs a közelben a gazdaasszony.
És ilyenkor az ember azt képzeli, a virágárus hölgy
éppen előadást tart. Hol? Ott hátul, abban a titokzatos, láthatatlan világban van egy hatalmas előadóterem, ahol legalább száznyolc
bamba, talpraesett, gazdag, szegény, okos,
buta, erős, gyenge férfi ül. És tátott
szájjal hallgat.
Urak, így kell gyökereztetni, így ültetünk át, így metszünk vissza, így szaporítunk, így locsolgatunk, ez a rügy, ez a szár,
ez a hajtás, ez pedig a bibe, értik?, a bibe.

Babahoroszkóp

Babahoroszkóp rovatunkba várjuk olvasóink 0-3 éves korú
gyermekeinek, unokáinak portréfotóit, illetve születési adatait a születési hely, év, hónap, nap, óra és perc pontos megadásával, hogy segítségükkel elkészítsük a picik rövid asztrológiai elemzését.
Szabó Máté Gábor
Budapest, 2008. 09. 03., 21
óra 50 perc
Minden szülő ilyen jó gyereket
szeretne, mint Máté. Nyugodt,
kiegyensúlyozott, finom érzésű,
harmonikus, egyensúlyra törekvő. Mindenáron meg akar felelni a külvilág elvárásainak, alkalmazkodó. Nem bírja az agresszív viselkedést, a kiabálást,
a veszekedést. Intelligens vitapartner, aki észérvekkel képes
kiállni a maga igazáért. Bár, ha
élesedik a helyzet, inkább a maga kárára, de kompromisszumot köt. Mindene a szépség, a
kényelem. Élvezi az életet, szeret szép tányérból, ízlésesen terített, bőséges asztalról finomakat falatozni, önmaga megjelenésére is sokat ad, jó az ízlése és
a szépérzéke. Könnyen barátkozik, szimpatikus a környezetének. Szép szóval, kedvességgel
mindent el lehet érni nála. Fontos számára, hogy környezete
biztonságot sugározzon, legyen
saját szobája, ami csak az övé,
és a tulajdonát mindenki tartsa

tiszteletben. Szereti, ha simogatják, finom mozdulatokkal
masszírozzák.
Mindezen tulajdonságok ellensúlyozásaképpen szerencsés
lenne, ha 4-5 éves kora körül
beíratnák küzdősportot tanulni,
mert a fegyelem is a biztonságérzetét növeli, a harc pedig a
férfiasságát erősíti.

Jelentkezzen! a kan-

csart@lapcom.hu-ra várjuk a jelentkezéseket. Az elemzéseket
Sári Marian okleveles asztrológus készíti el, elérhető a
70/380-0002-es telefonszámon.

12

2009. N O V E M B E R 26., C S Ü T Ö R T Ö K

RECEPT, HUMOR

Torma:
Illóolaj-tartalma gyökerének reszelésekor szabadul fel. Kalciumot, nátriumot,
magnéziumot és C-vitamint tartalmaz.

SZERKESZTI SZABÓ CSILLA, SUDÁR ÉVA

Aszalt szilvás
kacsamell

Hozzávalók:
4 kacsamell
só

majoránna
fél kg aszalt szilva
a díszítéshez egy alma

Finom tormás hús

1 kivi
1 narancs

A kacsamellet megmossuk, a
húst leválasztjuk a mellcsontról. A fél mellet szárazra töröljük, enyhén besózzuk és bedörzsöljük majoránnával.

Az aszalt szilvát egy órára
langyos vízbe áztatjuk, majd
lecsepegtetjük. A kacsamellet
középen bevágjuk, megtöltjük
a szilva háromnegyedével,
majd tűzálló tálra fektetjük.
Mellétesszük a maradék szilvát és az egészet forró sütőben kicsit megkapatjuk, majd
a sütőt lejjebb kapcsoljuk és a
melleket puhára pároljuk.
Vajas burgonyapürével,
vagy tört burgonyával és pezsgős párolt káposztával kínáljuk.
Beküldte:
Béres Bertalanné

L I T T H I T

TEJES BURGONYALEVES
Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 11 tej,
só, 2 dkg liszt. A burgonyát meghámozzuk és apró kockákra vágjuk.
Nyolc dedliter tejet felteszünk főni.
Az apróra vágott burgonyát beletesszük, sózzuk. Ha a burgonya már
megpuhult, 2 deciliter tejet a liszttel
simára keverünk és hozzáadjuk a leveshez. Összeforraljuk.

; A hirdetés felmutatásával

! Juhász virsli,
% 400 g

j

LÓDÓ AJÁNLATUNK: „
vásárolhatja meg:

(kb. 2,5 kg/acmag)

599Ü)

M ü £ R
TEJ

11 lcv.a

Akció:

nov. 2 6 - 2 8 . '

Juhász virsli, vg. T

299

L

90986343

1 INT

ÉTKEZÉSI U T A L V Á N Y O K A T É S B A N K K Á R T Y Á T IS E L F O G A D U N K
EGYSÉGEINK SCIENNET T E R M É K P A R T N E R E K .

Szeged, Vásárhelyi P. u. 3—5.
Nyitva: h |> 6—18. szo. 6-13 óráig, v.: ZARVA.

Hozzávalók 4 személyre:
75-80 dkg sertéscsülök
1 babérlevél
8 szem egész bors
4 szem borókabogyó
2 gerezd fokhagyma
1 fej vöröshagyma
1 evőkanál ecet
4-4 sárprépa és gyökér
fél zeller

egy reszelt torma (10-15 dkg)
kevés só
A húst hideg vízbe tesszük, a
gézbe kötött fűszercsomaggal
(babér, bors, boróka, fokhagyma,
hagyma) együtt a vizet felforraljuk és a húst másfél órán keresztül lassú tűzön főzzük.
Egy óra múlva hozzáadjuk a

leveszöldséget és végül az ecetet.
Ahogy megfőtt a hús, négyfelé vágjuk, meglocsoljuk húslével,
a leveszöldségekkel körítjük és
megszórjuk frissen reszelt tormával. Legfinomabb héjában főtt
burgonyával.
Beküldte:
Nyulné Balaskó Vera

Rostos almaital

Hozzávalók:
3 kg tisztított, darabolt alma
1 kg cukor
Ízesítők:
3 darab fahéj
1 teáskanál őrölt vagy 10 darab
szegfűszeg
3 darab narancs héjastól
1 egész és egy fél doboz citrompótló

Annyi vízzel, ami ellepi, megfőzzük a naranccsal és az ízesítőkkel együtt. Ha kihűlt,
összeturmixoljuk.
fiz liter vizet felforralunk, hozzáadunk 1 kilogramm cukrot, lehűtjük
és a turmixolt almával összekeverjük.
Üvegekberakjukés hűtőben tároljuk.
Egyharmad részt is lehet készíteni, a

többit aranyosan. Nyáron potyogós
almával is készíthető, télen apróbb,
többfajta alma is felhasználható hozzá.
Beküldte: Borbély Viktorné

Virslis tarhonya bográcsban
Hozzávalók:
1/2 liter tarhonya
1 vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
3 nagy szem burgonya
4 pár virsli
SO

pirospaprika
2 paradicsom
olaj

Az olajon megpirítjuk a felkockázott hagymát, beletesszük a tarhonyát, és folyamatos kevergetés közben tovább pintjük. Megszórjuk paprikával, felöntjük egy
liter (a tarhonya térfogatának
kétszeresét kitevő) vízzel, ízlés
szerint sózzuk, zúzott fokhagymával fűszerezzük. Beletesszük a
megtisztított, felkockázott burgo-

nyát, a felkarikázott virslit, a darabokra vágott, meghámozott paradicsomot. Amikor felforrt, megkeverjük, majd kis lángon készre
pároljuk. Később már nem kevergetjük, csak rázogatjuk a bográcsot.
Tálaláskor merőkanállal formázhatjuk az adagokat.
Beküldte: Nagy Lászlóné

1 *Az akció a készlet e r e j é i g érvényes. Az e s e t l e g e s nyomdai hibákért felelősséget n e m vállalunk, a z o k é r t elnézést kérünk, i

Pezsgőhűtő

AGRESSZÍV KISMALAC
Az agresszív kismalac megy az utcán, egy nagy zsákot vonszol
maga után. Szembejön vele egy ember:
- Elnézést, ez a Deák Ferenc utca?
- Nem, ez az én cuccom!

Hatékony védekezés

Batman
születése
IPB/

A NAP
M0NDASA

Cseles trükk

CSESSÉGE

99

Az lehet.

hogy nincs

mindig igazam, de sohasem tévedek

Vi-gyázz!
TANÁCSA

99

Óvd a fákat,
mert lehet,
hogy még
vissza kell rá|uk másznod

m 'I -I

ÉLVEZETEK
Egy angol, egy francia és egy orosz beszélget arról, hogy mi a legnagyobb élvezet a világon.
Az angol:

A NAP BÖL-

A NAP

ÚSZÁS
- Anyu, anyu! Biztos, hogy
így kell megtanulni úszni?
- Csend, kisfiam, csak bújj
vissza a zsákba!

- Kérlek szépen, én amikor jól kigolfozom magamat délelőtt, délután kimegyek a lóversenyre, este pedig egy jó
szivar mellett elüldögélek a klubban,
nincs ehhez fogható élvezet...
A francia:
- Szerintem nincs annál semmi jobb, mint
amikor megveszek egy láda francia pezsgőt, felcsábítok magamhoz egy gyönyörű
francia lányt, és hajnalig szórakozunk...
Az orosz:
- Nem tudtok ti semmit az élvezetekről,
az igazi az, amikor egy novemberi hajnalon arra riadsz, hogy egy kocsi áll
meg a bérház előtt, vadul feltépik a lépcsőház ajtaját, vastag csizmák dobogása hallatszik, majd vadul dörömbölnek
az ajtódon. Te kitámolyogsz és lassan
kinyitod az ajtót. „Maga Igor Grogovics?" - üvöltik.
Te pedig kárörvendve válaszolod: „Nem,
ő eggyel feljebb lakik!"

Ahová már
megérkezett a tél

HOGYAN SZÓRAKOZZ JÓL
MINDEN ESETBEN:
1. Ahányszor valaki megkér valamire, kérdezd meg, hogy
kér-e hozzá sült krumplit.
2. Tedd a szemetesvödrödet az
íróasztalodra és írd ki rá, hogy
bejövő posta.
3. Az összes közüzemi csekkednek a Megjegyzés részébe
ird be, hogy „szexuális szolgáltatásokért".

4. Minden mondatodat úgy fejezd be, hogy „a próféta prédikációja szerint".
5. Ne használj ékezeteket.
6. Kérdezz meg embereket,
hogy milyen neműek.
7. A McDrive-ablaknál jegyezd
meg, hogy a rendelés elvitelre
lesz.
8. Az operában énekelj együtt
a darabbal.
9. Amikor a pénz kijön a bankautomatából, kezdjél kiabálni,
hogy
„nyertem!,
nyertem!,
harmadszor ezen a héten!".

TEJES
- Anyu, anyu! Megjött a tejes bácsi! Van nálad pénz,
vagy megint kimenjek az
udvarra játszani?

PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ ÉS TÉVÉMŰSOR
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SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
19 óra: Orfeusz az alvilágban operett színészekre. Bérletszünet.
KISSZÍNHÁZ
10 óra: Az aranyszőrű bárány zenés mesejáték. Kanga 2.-bérlet,
14 óra: Az aranyszőrű bárány
- zenés mesejáték. Szende 2.bérlet.
PICK KLUB
10 óra: Mátyás király lakomája.
Tudor-bérlet.

SZENTES
MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ
9,10.30,14 óra: Piroska és a farkas - gyermekszínházi előadás.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Karácsonyi ének - 3D. Színes, m.
b. családi animációs film: 14,16.
18 óra,
2012. Színes, m. b. amerikai-kanadai katasztrófafilm: 20 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Holdhercegnő. Színes, m. b. magyar-angol-francia mesefilm:
14.30 óra,
Szobafogság. Színes magyar film:
16.15 óra, 20.45
1. Színes és fekete-fehér magyar
sci-fi: 18.30 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Holdhercegnő. Színes, m. b. magyar-angol-francia mesefilm:
16.15 óra,
Michael Jackson: This is it. Színes, feliratos, amerikai koncertfilm: 18.30
Amikor 13 újhold van egy évben. Színes, feliratos német film:
20.45 óra.
GRAND CAFÉ
Juhász Gyula Filmklub. 16 óra,

Vakság. Színes, feliratos kanadai-brazil-japán film: 19 óra.
A felolvasó. Színes, feliratos
amerikai-német film: 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Zombieland: (feliratos): 14.30,
16.30,18.30, 20.30 óra.
Az informátor! (feliratos): 13.30,
15.45,18, 20.15 óra.
Alkonyat: Újhold (feliratos): 15.
17.30, 20 óra.
Thomas, a nagy felfedező (m.
b.): 13,15 óra.
Paranormal Activity (feliratos):
20.30 óra.
Astro boy (m. b.): 14,16,18 óra.
2012 (m. b.): 14,17, 20 óra.
Páros mellékhatás (m. b ): 15,
17.15,19.30 óra.
Karácsonyi ének (m. b.): 14.15,
16.15,18.15, 2015 óra.
Szobafogság (feliratos): 13 óra.
Az időutazó felesége (feliratos):
17.15,19.30 óra.
Gamer, játék a végsőkig (feliratos): 15 óra.
Rémségek cirkusza (m. b.): 19.45
óra.
Fel - 3D (m.b.): 13,16.30 óra.
Szuperbojz (m. b.): 18.45 óra.
Gamer, játék a végsőkig (feliratos): 15.15 óra.
Rémségek cirkusza (m. b.): 15.15,
17.30,19.45 óra.
Fel! - 3D (m. b.): 13.16.30 óra.
Másnaposok (m. b.): 18.30 óra.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Csiribiri. Színes magyar film:
17.45 óra,
Tréfa. Sz. magyar film: 20 óra.
SZENTES
Derült égből fasírt. Színes, m. b.
amerikai animációs film: 17.30 óra,
Vakító fehérség. Színes, feliratos
amerikai akcióthriller: 20 óra.

KONCERT
SZEGED
A REÖK-BEN

20 óra: ArtStabllnplugged:
FélEmlék-koncert.
A KIRÁLY-KÖNIG PÉTER ZENEISKOLÁBAN (TÁBOR U.)
18 óra: Lanczkor-Kocsis Krisztina
fuvolahangversenye.
A MILLENNIUMI KÁVÉHÁZBAN
(DUGONICS TÉR 12.)
20 óra: A Molnár Dixieland Band
koncertje.
A GARABONCZIÁS BOROZÓBAN
20 óra: Brainztorm, Sonic Temple
koncertek.
CSONGRÁD
A VÁROSI GALÉRIÁBAN
(KOSSUTH TÉR 9-11.)
18 óra: Ezerarcú harmonika Orosz Zoltán harmonikaművész
koncertje.
SZENTES
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
21 óra: Tankcsapda-koncert.

ISMERETTERJESZTES
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
AZ SZTE JOGI KAR II. SZ. ÉPÜLET RÁKÓCZI TÉR 1. FÖLDSZINTI
TÁRGYALÓBAN
16 óra: Földesi Ferenc: Szikrák a
hamu alól.
a klub nextben (tisza l krt. 63.)
17 óra: A Szegedi Amatőr Alkotók
Körének fotóklubja.
A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓ-IPARI ISKOLÁBAN (KENYÉRGYÁRI ÚT 8.)
18 óra: Az évszázadokig jól működő Magyarok Szövetségének
megújítása - beszélgetés a közösségépítésről.
A TIK-BEN
9-16 óra: SZTE Összevont Egyetemi Nyílt Nap - egész napos
programmal várják a továbbtanulás iránt érdeklődőket.
A SZAB SZÉKHÁZBAN
(SOMOGYI U. 7.)
16 óra: Vendég: Prof. dr. Berencsi

György. Az előadás címe:
„Félreértések és tudományos
tények az új influenza A/H1N1
(variáns) járvánnyal kapcsolatban".
A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN (MÉREY U. 3.)
17 óra: A Szegedi Művészklub estje. Vendég: Nagy Imre Erik zeneszerző, karmester. Közreműködik:
Vajda júlia operaénekes, Tandy Flóra egyetemi hallgató, az Öttömösi
Magyar László Ált. Isk. 5. osztályának Pacsirta Quartettje.
A JUGYU-KLUBBAN
(HATTYAS SOR 10., 3. ÉPÜLET)
17 óra: Jelöletlen tömegsírok Sz.E.M. Filmklub.
A NEMZETISÉGEK
HÁZÁBAN
16.30 óra: Az újkori Görögország
története című előadás-sorozat.
Előadó: dr. Balogh Ádám,
18 óra: Bolgár-magyar kapcsolatok - történelmi előadások. Előadó: Farkas Baráth Mónika.
A MEMPHISBEN
20 óra: Stand up Comedy - Mikroszkóp színpad, Comedy Central,
Rádiókabaré művészei.

Csongrádon, a városi galériában Ezerarcú harmonika címmel Orosz
Zoltán harmonikaművész koncertjét hallhatják este 6 órától az érdeklődők. Orosz Zoltán három éven keresztül folyamatosan megnyerte az Országos Harmonikaversenyt felnőtt profi kategóriában. Számos hazai művész lemezén és koncertjén közreműködött. Muzsikált Zoránnal, Presser
Gáborral, Gerendás Péterrel, a Republickal, Heilig Gáborral, Balázs Fecóval, Kern Andrással, Hernádi judittal.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A KÖNYVTÁRBAN
17 óra: Csizmadia Ferenc és felesége, Süle Erzsébet Márciusi
szél..., Családtörténet - visszaemlékezések című könyvének bemutatójára.
MAKÓ
AZ ALMÁSI UTCAI ISKOLÁBAN
9-13 óra: Véradás.
SZENTES
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
10 óra: Advent hagyományai
- dr. Szűcs Judit előadása.
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
18 óra: Ábrahám, akit Isten kiválasztott - Bibliai előadás-sorozat, Cserbik Attila bibliaoktató
előadása.

Szegeden, a REÖK-ben ma este 8 órától ArtStabUrplugged: FélEmlék-koncert. Az akusztikus formáció két éve alakult, Erdei Zsuzsanna énekes-gitárost a zenekarban Fekete Gábor basszusgitáros, valamint Nagy Brus
gitáros-énekes egészíti ki. Profiljuk elsősorban az olyan ismert, köztudatban lévő dalok akusztikus áthangszerelése és előadása, amelyeket
ilyen formában szinte biztosan nem hall máshol a közönség - Janis Joplintól (képünkön) a Backstreet Boysig, Elvis Presley-től Lady Gagáig -,
számítva a figyelemre, a reflektálásra és persze a szórakoztatásra.
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AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

(62)423

Gó'ry Pince & Terasz,
6733 Szeged, Liszt u. 9.

D U N A
5.25 Teleshop
6.00 Segíts magadon!
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 Telekvíz Telefonos játék
10.20 Teleshop
11.25 Everest - A hegyek fogságában
Kanadai akciókalandfilm, 2/1. [12]
13.20 Kvizió Telefonos játék
14.45 Dokik
Amerikai vígjátéksorozat [12]
15.15 Amynek ítélve
Amerikai filmsorozat. 44. Vörös
hajú mostohagyerek [12]
16.20 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat. 40. Csak illúzió [12]
17.20 joshi Bharat
Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Áll az alku
A játékshow [12]
20.15 jóban-rosszban
Magyar filmsorozat. 1057. [12]
20.50 Hal a tortán - Teljes gőzzel
Vendégváró valóságshow [12]
21.25 Anyád lehetnék
Amerikai romantikus vígjáték
[12]. Közben: kenósorsolás
23.20 jericho
Amerikai filmsorozat, 23. [12]
0.20 Tények este
0.50 Csillagkapu 196. Morpheus [12]
1.45 Csillagkapu A Pegazus-terv [12]
2.35 Drága testek
Amerikai krimisorozat. 144. Tolvajbecsület [16]

VÍGJÁTÉK

21.25 ANYÁD LEHETNÉK
Rosie 40 éves, egyedülálló anya
Los Angelesben. Az élete nem egészen úgy alakult, ahogyan azt tervezte. A tévéműsor, amelynek a
producere, komoly bajba kerül: a
szexista főnöke meg akarja szüntetni, Rosie asszisztense pedig
folyton szabotál. És odahaza sem
mennek sokkal jobban a dolgok.
Egy szép napon egy tehetséges ifjú
színész, Adam Perl tűnik fel a szereplőválogatáson - és Rosie-nak
nagyon bejön.

5.30 Topshop
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
11.30 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 RTL-hiradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33

Hívjon! játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.35 Hatalmas aranyos
Amerikai vígjáték
R.: Howard Franklin. Fsz.: Bili
Murray (jack Corcoran), jerry Adler (Evant), Richárd Alan Baker
(Richie), janeane Garofalo (Mo)
16.15 Második esély
Amerikai filmsorozat. 139.
17.20 Mónika - A kibeszétőshow
Show-műsor
18.30 RTL-hiradó - Esti kiadás
19.05 A széf
Vetélkedő
20.05 Fókusz
Közszolgálati magazin

5.25 Hajnali gondolatok
5.28 Kárpát expressz
550 Ma reggel
7.10 Időjárás-jelentés
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Időjárás-jelentés
9.00 Afrika gyöngyszeme 52/23.
955 Nappali
1050 Szomszédok Magyar teleregény
12.00 DéU harangszó
12.01 Híróra
13.00 Afrika gyöngyszeme 52/23.
1355 Slovenski utrinki
14.25 Együtt
1455 Átjáró
15.25 Sorstársak
1555 Extra Kultúrháttér
16.20 Prizma
16.40 Hirek

16.45 Körzeti híradók
17.00 A fagyos folyó lovasa
65/44. Hetti Lewis tárgyalása
17.50 6 órai tea
19.00 Párizsi jó barátok 73/46

19.28 Föld TV
20.45 Barátok közt
19.30 Híradó este
Magyar filmsorozat. 4987-4988. 1955 Sporthírek
Közben: RTL-hírek
20.00 Időjárás-jelentés
21.20 Gálvötgyi-show
20.10 Szempont Magyarország kicsiParódiashow
ben és nagyban
22.05 Kész átverés! Szórakoztató
21.05 Sztársáv
show-műsor. Utána: RTL-hírek
21.40 Csütörtök este
22.10 Mementó
23.10 Házon kfvül Heti magazin
22.25 Hajónapló Frusztra [16]
23.45 Európai idő EU-magazin
23.20 Mondom a magamét A válogatás
0.05 Alias
0.10 Hirek Benne: időjárás-jelentés
Amerikai akciófilm-sorozat, 16.
0.20 Visszajátszás
Sloane itt, Sloane ott [16]
0.50 NappaU
1.00 Reflektor Sztármagazin
1.45 Szempont
1.15 Infománia Multimédia-magazin

VÍGJÁTÉK

•ÉH!

TÉVÉFILMSOROZAT

14.35 HATALMAS ARANYOS
Jade nem akármilyen vagyont örökölt
sosem látott apjától Egy igazi elefántot,
teljes nagyságában, s mindezt Amerika 19.00 PÁRIZSI JÓ BARÁTOK
kellős közepén! A porcelánboltok mu- Anthony megpróbálja kicsikarni Irimusával azonban kezdeni ketl valamit nából a beismerő vallomást. Raf
ám jacknek fogalma sincs, mire is képes menti meg szorult helyzetéből, aliegy amerikanizálódott ormányos. Csak bit igazol neki, amivel nagy kockánéhány elefántos tény kiszagolja a pop- zatot vállat. Julié, Audrey anyja újra
comt akár öt mérföldről is, naponta leg- tele van tervekkel. Gábor a temetőalább két mázsa finomságot képes be- ben véletlenül összefut Enzóval.
falni és egy hektoliter vizet meginni, és Lehet, hogy a dolgok nem úgy törha mindezt biztosítod neki, akkor is gya- téntek, ahogy Enzo emlékezetében
nakodva fog figyelni.
megmaradt?

5.25 Hajnali gondolatok
5.28 Kárpát expressz
550 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
9.00 Sprski ekran
9.25 Unser Bildschirm
950 Connect with English
10.20 Miért? Don-kanyar
11.05 Négyszázezer nap
Mi veszett el Mohácsnál?
11.30 Átjáró
12.00 DéU harangszó
12.01 Hfróra
12.55 Vizsgálat, lépj be!
Elmenjek vagy ne menjek?
13.20 Hot élsz te?
1350 Sophie - a nem kívánt jegyesség 65/23. Ami egyiknek öröm
14.15 Világjáró 26/26. Párizs
14.45 ,„_És annak földi mása"
15.15 Ez történt ma reggel
17.05 jó kis bagázs 26/19. Csütörtök 12
17.30 Jó kis bagázs 26/2Q Próbalovaglás
1755 Magyar retró
18.50 Esti mese
19.05 Pufóka kalandjai
19.20 A palota ékköve 54/48.
20.30 Híradó este
2050 Sporthírek
2055 Időjárás-jelentés
21.00 Tomboló vihar Amerika thriller [16]
22.35 Záróra
23.30 Magyar retró
0.25 Tomboló vihar

5.25 Váltó
5.35 Gazdakör
6.00 Híradó - reggel
6.05 Sport - esti
6.10 Meteorológia - reggel
6.20 Térkép - reggel
7.00 Élő egyház
7.30 Hatodik sebesség
755 Csodafa
8.40 Falvak Vasban
850 Lélek Boulevard
9.20 „Hova vigyelek?"
10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó
14.10 Kikötő - friss
14.20 Felelet az életnek
1450 Különvélemény
15.40 Civilek Székelyföldön

16.10 Onkológiai kutatás-fejlesztés

16.40 Váratlan utazás

Kanadai tévéfilmsorozat
17.30 Mese
17.35 Magyar népmesék
1750 Példa-képek

18.00 Híróra
18.25 Térkép
19.00 Török kezdőknek
Német-török tévéfilmsorozat
20.00 Közbeszéd
20.25 Időjárás-jelentés
20.30 Színházi műhely
21.00 Édes Emma, drága Böbe
Magyar játékfilm
22.20 Váltó
22.30 Sport - esti
Amerikai thriller [16]
22.35 Külvárosi rendőrök
1.55 Vezérlő fény
Olasz tévéfilmsorozat
Amerikai tévéfilmsorozat. 128/61.
23.25 Biokalózok Indiában - Bullshit
2.35 A palota ékköve
0.25 Vers, Himnusz
Koreai tévéfilmsorozat, 54/48.

THRILLER

21.00 TOMBOLÓ VIHAR
April Saunders, az időjárás-kutató
tudós egyedül neveli tizenéves lányát, aki csöppet sincs elragadtatva anyja „viharmániájától". April
hiába figyelmeztet több alkalommal is a tornádók sűrűsödő veszélyére, kevesen hallgatnak rá. Amikor lányával együtt meglátogatja
öccsét az ország másik végében,
hamar kiderül számára, hogy teljesen szokatlan helyzetben kell bevetnie minden szakmai tudását, ha
meg akarja menteni a családját.

V Telin
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)
8.00 Receptvarázs 8.30 Oroszlánkölykök 9.00 Színház 9.25
Szó-tér extra - Határ-Látó-Határ
9.55 Könnyűzene 10.30 Hangos
képújság 13.00 Oeszki magazin
13.45 Egész életen át... Egyetemről mindenkinek 14.15 Vegyed-e?
fogyasztóvédelmi
magazin
14.45 Könnyűzene 15.30 Receptvarázs 16.00 Színház 16.25
Szó-tér extra - Határ-Látó-Határ
16.55 Könnyűzene 17.30 Képújság 19.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - Városi magazin 19.30 Szó-tér 20.00 Törzsasztal 20.30 Estelő november
20-i 21.30 Könnyűzene 21.45
Hangos képújság

5.25 Tv-dokik
6.15 Sabrina, a tiniboszorkány
7.15 Pimaszok, avagy kamaszba
nem Ut a mennykő
7.45 3 fitt perc
755 Két pasi meg egy csajszi
850 Halálbiztos diagnózis
9.45 Gyilkos sorok
10.40 Monk - Flúgos nyomozó
11.35 jó barátok
12.25 A nagy házalakitás
13.20 Gordon Ramsay - A konyha
ördöge Gasztroreality
14.10 Halálbiztos diagnózis
15.00 Gyilkos sorok
1550 Monk - Flúgos nyomozó
16.40 jó barátok
17.30 A nagy házalakitás
Otthonteremtő show

6.00 Apu vad napjai
Amerikai vígjáték
750 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
8.15 Küzdelmes élet
Amerikai filmdráma
10.25 Agyátültetés
Amerikai vígjáték
11.45 Nők
Amerikai vígjáték
13.35 A bakancslista
Amerikai filmdráma
15.10 High School Musical 3. - Végzősók
Amerikai zenés film
17.00 A fantasztikus négyes és az
ezüstutazó
Amerikai fantasztikus akciófilm

ördöge Gasztroreality
19.15 Mesterszakács Amatőr konyhaművész-bajnokság
19.40 Mesterszakács Amatőr konyhaművész-bajnokság

Amerikai vígjáték
R.: Vince Megtio. Fsz.: Diane Keaton, Dax Shepard, Liv Tyler
20.00 Szükségállapot
Amerikai akcióthriller

20.10 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
21.00 CSI. Miami helyszínelók
Amerikai bűnügyi sorozat
2155 CSI. New York-i helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
2250 Las Vegas Amerikai filmsorozat
23.45 CSI. Miami helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
0.40 Gigamad Autósmagazin
1.10 CSI. A helyszínelők
Amerikai bűnügyi sorozat
2.00 San Francisco utcáin
Amerikai krimisorozat
255 jaké és a dagi

22.00 Kalandférgek 2. - Öbölből vödörbe
Amerikai-kanadai-német vígjáték
R.: jon Hurwitz, Hayden Schlossberg. Fsz.: john Cho, Kai Penn,
Rob Corddry, Roger Bart, Neil
Patrick Harris
23.35 Maffiás testőr
Angol akciófilm
1.05 Hideg nyomon Amerikai krimi
255 Delta Magyar filmdráma
4.30 A South Beach királyai
Amerikai filmdráma

18.25 Gordon Ramsay - A konyha

18.30 Anyám!

V Á R O S I TV

S

Z E G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
7.30 Szegedi hírek 7.55 Artista
8.40
Szemközt 8.55 Dunaferr-Pick Szeged - férfi kézilabda-mérkőzés felvételről 10.25
Szeviép-Szeged-Brno - női kosárlabda Eurolíga-mérkőzés 11.55
így látom én - EUR-Óra percek,
10. rész 16.00 A polgármester beszámol 17.00 Biztonsági zóna
17.20
Nóvum
17.30
Dunaferr-Pick Szeged - férfi kézilabda-mérkőzés felvételről 19.00
Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30
Körút 20.30 Hirháló 21.00 Hódmezővásárhely-Szedeák férfi kosárlabda-mérkőzés
felvételről
22.30 Képújság 22.50 így látom
én 23.00 Szegedi hírek

16.00 Lezáratlan múlt 17.00 Kimba 17.30 Hiradó 17.50 Nap kérdése 17.55 Csillagposta 18.00 Vásárhelyi magazin. Benne: Fogyasztóvédelem
Vásárhelyen.
Vendég: Bán Sándor, összeállítás
a horgászversenyekről 1855 Nyugitorna 19.00 Közérzet - életmódmagazin. Benne: Négykezes
masszírozás, Nárciszokkal a méltóságteljes életért, Vízi gyógytorna 20.00 Híradó 20.20 Nap kérdése 20.25 Csillagposta 20.30
Eszmecsere (ism.) 21.00 A mártélyi üdülőterület fejlesztése norvég alapból 21.30 Vásárhelyi magazin (ism.) 22.30 Híradó 22.50
Nap kérdése 22.55 Csillagposta
23.00 Képes üzenet
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Szegeden lépnek fel
a gospel királyai
A harlemi „fekete templomok"
és New York legtehetségesebb
énekeseiből, zenészeiből verbuválódott a világhírű Angels
In Harlem Gospel Choir, amely
szombaton Szegeden lép fel.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
„A Harlem Gospel Choir Isten
egyik áldása" - mondta a világ egyik leghíresebb gospelkórusáról II. János Pál pápa.
Szombaton a szegediek is
megismerhetik az egyesült államokbeli társulatot, amely 19
órától az újszegedi sportcsarnokban lép fel.
Énekeltek már a U2 frontemberével, Bonóval az AIDS
afrikai áldozataiért, a Katrina
hurrikán károsultjaiért, elragadtatva hallgatta őket Nelson Mandela,
a Dél-afrikai
Köztársaság vagy Barack Obama, az USA első fekete bőrű
elnöke is.
A világhírű Angels In Har-

lem Gospel Choirt a műfaj
leghitelesebb és legelső képviselője, Allén Baily alapította 1986-ban a New York-i
Harlemben. A kórustagok a
harlemi „fekete templomok"
és a metropolisz legkiválóbb
énekesei és zenészei. Titkuk:
bárhol is járnak a világban, a
koncertlátogatók az előadás
végén úgy érzik, hogy valamifajta felsőbb erő hatása alá
kerülnek, és soha nem tapasztalt szeretet árad a széksorok között. Az előadást a
hallgatók testközelből élvezhetik, eufórikus és vidám
hangulatban.

Csányi felvásárolja
a konkurenciát
A felszámolás alatt álló budapesti élelmiszer-ipari társaság vagyonelemeit október
elején hirdették meg 3,5 milliárd forintos kikiáltási áron.
Ebből a védjegyek, szabadalmak 1,7 milliárdot, az ingatlanok 1,43 milliárdot, a gépek és
a berendezések 320 millió forintot értek. A tranzakció áráról nincsenek információk, de
értesülések szerint az OTP
Bank
elnök-vezérigazgatójának az itthon igencsak jelentékeny húsipari vállalatcsoportot felépítő szlovák Penta-csoport elől sikerült felvásárolnia a szegedi szalámigyár konkurenciáját.

Csaknem 4 év után ismét egy
kézbe kerülhet a két patinás
magyar szalámigyár, a Herz és
a Pick. Ha a Gazdasági Versenyhivatal is rábólint az ügyletre, akkor a Pick Szeged
Zrt.-t tulajdonló Csányi Sándor befektetőcége, a Bonafarm Zrt. veheti meg a Herz
Szalámigyár Zrt. eszközeit.

Három iskola nyerte el
a színházbarát díjat

A kórus azért utazza körbe
a világot, hogy zenéjén keresztül megossza a hit örömét,
és adományokat gyűjtsön rászoruló gyerekek javára. Több
ezer különböző nemzetiségű
és kultúrájú emberrel osztották meg a szeretet, béke és
harmónia üzenetét. Előadásaik az emberek és nemzetek
összetartozásáról szólnak.
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SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

A MADACH, A GÁBOR DENES ES A SANDORFALVI PALLAVICINIA GYŐZTES

A Pick először 1994-ben
vette meg a Herzet: a Herz
Szalámigyár
Részvénytársaság ebben az évben először
lett a Pick-csoport tagja. A Leisztinger Tamás tulajdonában
lévő Arago Befektetési Holding Zrt. 1997-ben szerzett
többségi tulajdont a Pick-csoportban, így a Herzben is,
amit aztán 2004-ben adott el
Albrecht Ottó Clar Invest nevű
cégének. Onnan került 4 hónap után, 2005 februárjában
Jámbor János, a Formont Kft.
ügyvezetőjének többségi tulajdonába.

Juhász Róbert, Ezumahné Németh Györgyi, Nógrádi Erika és Gyüdi Sándor a nagyszínházi díjátadáson. FOTÓ: FRANK YVETTE
Két szegedi iskola, a Madách és a Gábor Dénes, valamint a sándorfalvi Pallavicini általános iskola nyerte el idén a Szegedi Nemzeti Színháztól a Színházbarát iskola kitüntető címet.

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Létkérdés a színházak számára,
hogy minél több diák nézze meg
az előadásaikat, és a fiatalok körében népszerűbbé váljanak. A
szegedi teátrum tavaly indította
el a Színházbarát iskola-versenyt. Amikor Gyüdi Sándor főigazgató felvette a kapcsolatot
az általános és a középiskolák
vezetőivel, Spiró György néhány
évvel ezelőtti meghökkentő
mondatával indított: „ma a közönség butább és műveletlenebb, mint húsz évvel ezelőtt".
A direktor úgy véli: az iskoláknak és a teátrumnak közös a felelőssége ezen a téren, ezért elengedhetetlennek tartja a kapcsolatépítést a pedagógusokkal.
Már sikeres fórumot is rendeztek, ahol arról is beszélgettek a
színháziak a tanárokkal, hogy a
pedagógusok milyen jellegű
produkciókat szeretnének látni,
hogyan kapcsolható össze a
színház és az irodalomtanítás.
Az idei évad műsortervének kialakításakor kikérték a tanárok
véleményét is.
Második alkalommal hirdették meg a Színházbarát iskola-versenyt: három kategóriában a legtöbb bérlettulajdonost

felmutató intézmény nyerhette
el a kitüntető címet. Nemcsak az
adott suli által csoportosan vásárolt gyermek- és diákbérleteket, hanem a tanárok és a szülők
bérleteit is beszámították. Úgy
tartják, a gyerekek színházba járási kedvének felkeltése elsősorban a pedagógusokon múlik,
ezért a győztes iskolák tanári karát ajándékjeggyel meghívják az
előadásaikra - nem egy konkrét
produkcióra, hanem közzéteszik azokat az időpontokat,

ált, szép magyar beszédre nevepedagógusaink a gyerekeket,
\ 'alamint arra is, hogy az életük
szerves része legyen a kultúra, a
színház. Minden évben rengetegen vesznek színházbérletet,
idén 334 diákunk és 26 tanárunk
vásárolt. A színház megkérdezi,
hogy mit szeretnénk látni, és javaslataink visszaköszönnek a
programban. Az idei évad diákoknak szóló produkcióit, Az
aranyszőrű bárányt és a Hattyúk
tava gyerekváltozatát is kitűnő
választásnak tartom. Remek
kezdeményezés a magyartanárok számára felajánlott Jutalom-bérlet is, amit sokan kihaszI

1 ik

A győztesek. Az idei verseny eredményét a színház keddi sajtótájékoztatóján hirdették ki: a szegedi általános iskolák kategóriában a Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a középiskolák kategóriában a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézménye, a vidéki általános iskolák kategóriában a sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola nyerte el a Színházbarát iskola díjat.
amelyekre bejelentkezhetnek a
tanárok. Minden pedagógus két
főre szóló jegyet kaphat, így
partnerével együtt mehet el a kiválasztott előadásra. A másik díj
a diákoknak szól: a győztes iskola sokkal nagyobb keretszámot
kap a diákok által látogatható
főpróbákra.
- A Madáchból régóta járnak
a diákok a színház előadásaira,
nagyon szeretik a produkciókat.
Már az alsó tagozatban a kultu-

nálnak. A mi iskolában a színházi világnapról is megemlékezünk - hangsúlyozza Ezumahné
Németh Györgyi, a szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
igazgatója, miután Gyüdi Sándortól átvette a Színházbarát iskola-díjat.
- Közlekedést, informatikát,
elektronikát tanítunk, tehát
alapvetően műszaki beállítottságú középiskola a Gábor Dé-

nes. Nem mondhatjuk, hogy a
diákjainkhoz eleve közel áll a
színház. Magyartanár kollégáimnak dolgozniuk kell azért,
hogy meggyőzzék őket a színházba járás fontosságáról. Szerencsések vagyunk, mert több
hajdani növendékünk példáját
is el tudjuk mondani, akik a jól
működő színjátszó körünkből
indulva neves művészek lettek,
például Anger Zsolt színész-rendező vagy Ungvári István színész. Büszkék vagyunk rá, hogy
műszaki középiskolaként elnyertük a színháztól a kitüntető
címet - mondja Juhász Róbert, a
szegedi Gábor Dénes középiskola igazgatóhelyettese.
- Már 9-10 éve rendszeresen
járnak diákjaink a színház gyermekelőadásaira, a hatszáz tanulónk közel egyharmada bérlettel is rendelkezik. Magyar
szakos tanáraink felkészítik a
gyerekeket
az
előadásokra.
Emelt szintű rajzoktatás folyik
nálunk, a színházi élmények is
rendszeresen visszaköszönnek
a gyerekek rajzain. Az idei műsorkínálatot jónak tartom, mint
ahogyan azt is, hogy most a vidéki iskolák számára külön kategóriát alakítottak ki a versenyben - mondja Nógrádi Erika, a sándorfalvi Pallavicini általános iskola igazgatója, aki
szerint a nevelőtestület örömmel fogadta a díjjal járó ajándékjegyeket, a Jutalom-bérletet
is jól ki tudják használni.

Újabb európai uniós támogatási lehetőség az állattartóknak
Az Európai Unió állatjóléti politikája a megfelelő élelmiszer-minőséget, az emberi
egészség megőrzését szolgálja.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) keretében december közepéig ismét
pályázhatnak a hasonló célú
fejlesztéseket tervező gazdák.
BUDAPEST
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az ÚMVP állattartó telepek korszerűsítését célzó intézkedése komoly forrásokat és magas támogatási arányt biztosít az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból. Az eddigi körökben elnyert pénzből legtöbben az állattartó telepeken felújították az
épületeket, javították a technoló-

g i a , infrastrukturális feltételeket.
A támogatással a számszerű kibocsátás mellett a feldolgozottság, azaz a hozzáadott érték növekedését kívánják elérni - a garantált mennyiség előállítása és a
javuló minőség ugyanis a legbiztosabb út a piacszerzéshez, a versenyképesség növeléséhez.
Dr. Forgács Barnabás, az Irányító Hatóság (IH) vezetője vázolta: az ÚMVP keretében 2007
és 2013 között az ágazat rendelkezésére álló mintegy ezerháromszázmilliárd forintos forrásból több mint 250 milliárd fordítható az állattartó telepek komplex megújítására. Az igénylők
eddig csaknem 220 milliárdot
kötöttek le, a beérkezett több
mint kétezer kérelemből 1887-et
hagyott jóvá az IH. összesen

mintegy 2500 állattartó telepet
modernizálhatnak így a nyertes
gazdálkodók.
A Vágóállat és Hús Terméktanács (VHT) üdvözli az újranyílt
programot. Menczel Lászlóné, a
VHT titkára elmondta, hogy általános a tőkehiány, sok gazdálkodónak az önrész előteremtése is
gondot okoz, ezért főként a nagyobb gazdaságok érdeklődése
várható. Ők kevésbé kiszolgáltatottak a hitelpiac ingadozásainak, illetve a hosszabb távon is

fenntartható állattartásban érdekeltek, erre rendezkedtek be.
Szerinte a támogatásoknak nem
az állatállomány növekedését,
hanem a meglévő létszám korszerűbb, jobb tartási körülményeit kell szolgálnia.
A nemrég meghirdetett intézkedés célkitűzései egybevágnak a
szakma elvárásaival. Az IH a fennmaradó 30-40 milliárd forintos
keretet idén november 16-tól december 15-ig teszi elérhetővé. A támogatás egyaránt igényelhető az
állattartó telepen képződő trágya
kezelésére, tárolására, részbeni
feldolgozására és felhasználására,
az előírt követelményeknek megfelelő állati férőhelyek kialakítására, az állattartás és az állatszállítás
minőségének javítására szolgáló
gépek beszerzésére, valamint a

ÚJ MAGYARORSZÁG
V I D É K F E J L E S Z T É S I PROGRAM
2007-2013

felsoroltakhoz kapcsolódó építészeti, technológiai és infrastrukturális beruházások megvalósítására. Elszámolható kiadás a jó minőségű takarmány előállítását,
felhasználását, minőségmegőrzését biztosító, az állat-egészségügyi
helyzetet, a nyomon követhetőséget javító költség is.
A vissza nem térítendő támoga-

tás mértéke gép- és eszközbeszerzések, valamint telepi infrastrukturális beruházások esetében a teljes
beruházás elszámolható kiadásainak 30 százaléka lehet. Az építészeti és technológiai tevékenységre
elszámolt kiadások összege telephelyenként 2-750 millió forint közé
eshet Az érdeklődők bővebb információhoz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei ügyfélszolgálatain, a helyi vidékfejlesztési irodákban, a falugazdászoknál és a www.umvp.eu honlapon juthatnak.

Készült az Európai Unió, a
Magyar Köztársaság kormánya
és az ÚMVP Irányító Hatósága
támogatásával. Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki teriiletekbe beruházó Európa.

KULTÚRA
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Tart-e otthon kutyát?
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Csörög a telefon
Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Kancsár Tímea újságíróval oszthatják meg.
Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 21 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon.
E-mail: kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze
a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen!

SZABÓ ZSOLT
vállalkozó:
- Már van vagy 20 éve, hogy
nincs kutyánk. Azóta, hogy kertes házból bérházba költöztünk.
55 négyzetméteren nem lehet
kutyát tartani. Az a jó számára,
ha a szabadban van, nem pedig
bezárva, az kínzás lenne. Német
juhászunk és foxink is volt.

MARTON ATTILA
vállalkozó:
- Igen. A húgoméknál lakik, de
az enyém. West terrier fajtájú kutyus, a neve Ropi. Nagyon okos
állat. Vissza tudja hozni a labdát.
Fogékony, gyorsan tanul. Nem
igazán kell vele külön foglalkozni.
Nálunk a kutya egyébként családtagnak számít.

BOGNÁR JUDIT
pedagógus:
- Nem, nincs kutyánk, nem is
volt. Bérházban lakunk, oda nem
való kutya. Nagyon aranyosnak
találom a bobtail fajtájú kutyusokat. Az egyik ismerősünknek van
ilyen, ott találkoztam vele. Ha
kertes házban laknánk, akkor
sem biztos, hogy tartanánk.

VARGA ANDRAS
települési képviselő:
- Nagy állatvédő vagyok, természetesen van kutyám. Macinak neveztük
el, az utcán találtuk. 4 éve került hozzák. Feltehetőleg egy autóból dobták
ki a keverék-újfundlandi kutyust.
Mindig olyan kutyánk van, amelyet
kidobtak. A családunk szívesen segít
az elhagyott ebeken.

POSTABONTAS

Eutanázia vagy kegyes halál?

Eutanázia (ET): segítségnyújtás
az emberhez méltó halálhoz,
azoknak, akik saját akaratukból
gyógyíthatatlan betegségük miatt szeretnék előbb befejezni az
életüket. Az ET-vel kapcsolatos
kérdés megosztja az embereket,
vannak támogatói és ellenzői.
Európában a Benelux államokban
bizonyos korlátozással, Svájcban
szinte korlátozás nélkül engedélyezett az ET, így sokan mennek
életüket befejezni ezekbe az államokba.
Ha már a születésünkbe nem tudunk beleszólni, miért ne dönthetnénk el, hogyan, illetve milyen formában szeretnénk meghalni. Ma már a technika lehetővé teszi, hogy a terhesség bizonyos szakában megállapítható,
hogy az újszülött fiú vagy leány
lesz-e. Ennek ismeretében megkezdődhetnek az előkészületek a
kék vagy a rózsaszín irányba, és
a legtöbb helyen emberhez méltón jön a világra. Az életünk be-

hogy EMBER, elveszíti értelmét,
akkor mi értelme van az életét
tovább folytatni?
Az ET-ellenzők felvetik: mi a biztosíték arra, hogy a világ valamelyik
részén nem jelentik-e be, hogy pl.
az a betegség gyógyítható. Hiszen
pl. a szívátültetés a dél-afrikai
Bernád professzor első műtétéig
elképzelhetetlen volt. Azóta a különböző szervek átültetése szinte
mindennapivá vált. A mesterséges
megtermékenyítéssel hány házasság vált boldog családdá? Lehet,
hogy az ET is valamikor természetessé válik.

fejezése is így történik meg? Miért nincs joga az embernek ahhoz, hogy emberhez méltóan,
akaratának megfelelően halhasson meg?
Az ET ellenzői: vissza lehet vele
élni; örökösödési vagy anyagi érdekből. Az örökösök megvesztegetik például az orvost, hogy az
segítse elő, gyorsítsa meg a beteg halálát, bár az aktív vagy
passzív eutanáziáról nem egy
ember, hanem egy bizottság
dönt. Az ET-ben részt vesz a beteg, a jog és az orvos.
A beteg, amikor még szellemileg
ép, és képes olyan döntésre,
amikor az élet több fájdalommal,
boldogtalansággal jár, amikor
csövek lógnak ki testének különböző részeiből, amikor a páciens
már nem tudja, mi történik körülötte, amikor már nem ismeri fel
szeretteit, amikor már nem lát,
nem hall, amikor már mások teszik tisztába, amikor elveszti emberi mivoltát, amikor az a szó,

Hivatásomnál (nem szakmámnál)
fogva módom van megkérdezni
embereket, mi a véleményük a
„kegyes halálról". Különböző
életkorúakat és foglalkozásúakat.
Érdekes, a fiatalok támogatnák
az ET-t, nem szeretnének embertelen körülmények között elhunyni. Természetesen, az ő
helyzetük más, mint a 60 éven
felülieké, akik jobban ragaszkod-

KERESZTREJTVENY - BOLDOGSAGVAGY

ORVOSI ÜGYELETEK

Rejtvényünk számozott soraiban egy ismert dal két sorát idézzük.
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nak az élethez, és nem szívesen
gondolnak az eltávozásukra. A
szervátültetés az élet megóvására, meghosszabbítására szolgálhat, illetve hasonló az, amikor
gépeken, csöveken tartják az
embert, de a kettő között azért
mégis hatalmas különbség van,
és annak eldöntése, hogy az
utóbbi értelmetlen-e, nem egyszerű feladat.
Biztos vagyok benne, hogy igen
sokan elgondolkoztak már az ET
kérdésén, kialakult álláspontjuk
ezzel kapcsolatban, és esetleg
már döntést is hoztak, ha eljönne
az idő. Ha szellemileg olyan állapotban lesznek, hogy még képesek legyenek döntést hozni, akkor
mi történjen velük életük hátralévő részében. Lehet, hogy lesznek
olyanok, akik e cikk olvasása után
elgondolkoznak, esetleg döntenek,
írásban vagy telefonon nyilvánítanak véleményt.
Dr. Soproni Lajos üzemi főorvos,
Szeged
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Baleseti sebészet, felnőtt:
traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Járó betegek: traumatológiai szakrendelése, 7-19 óráig
(Tisza L. krt. 97.).
Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.).
Urológia: sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57.).
Sürgősségi betegellátás, felnőtt:
sürgősségi betegellátó osztály
(Kálvária sgt. 57.).
Baleseti sebészet, gyermek:
traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.).
Szemészet: szemészeti klinika
(Korányi fasor 10-11.).
Felnőtt központi sürgősségi
orvosi ügyelet: hétköznap 16-tól
másnap reggel 7.30-ig, Kossuth
Lajos sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104
vagy 104.
Sürgősségi gyermekgyógyászati ügyelet: hétköznap 16-tól
másnap reggel 7.30-ig, Kossuth
Lajos sgt. 15-17. Tel.: 62/433-104
vagy 104.
Gyógyszertár: Angelica Gyógyszertár (Csongrádi sgt. 14/B,
tel.: 62/425-910), hétfő-szombat
22-7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti napokon 7-7-ig.

TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET
D B N T H A F O G Á S Z A T

O s z t r o v s z k y u. 12. :
30/200-0032
I
H-p. 8 - 2 2 , szo-v. 9 - 1 9 áráig.
"vro.ilwilte.hu

. ., , —
. ••

KILAKOLTATAS
Lapunk szerdai számában megírtuk: Szatymazon kilakoltatták a
Bartos családot. Nagy Jánosné vásárhelyi olvasónk azt mondta: felháborító, hogy tizenhárom éves
tartozás miatt egy nyolctagú családot kilakoltattak! Egy ember hibájáért egy egész családnak kell
felelnie? Olvasónk szerint ilyet
nem szabadna megengedni.

át nem tudnak tévét nézni. Másfél
óra, mire az ember tud valakivel beszélni telefonon a T-Home ügyfélszolgálatán. 6400 forintot fizet havonta a szolgáltatásért - nem igaz,
hogy nincs szankció az olyan cég ellen, amely így bánik ügyfeleivel! Olvasónk a 30/287-7390-es számról
panaszolta: a T-Home duplán számlázott nekik, reklamáltak, de nem írták számukra jóvá, kikapcsolták a
szolgáltatást. 48 percig telefonálgatott, mire elérte az ügyfélszolgálat
FORDÍTÁSI VERSENY
munkatársát. Elismerték ugyan,
Murányi László döbbenten olvasta
hogy az ő hibájuk, de két nap után
Postabontás rovatunkban, hogy a
megyei fordítási versenyben kizárólag sincs még tévéadásuk. Olvasónk
szerint a T-Home ügyfelei mind kiszegedi iskolákban tanuló gyerekek
szolgáltatottak.
végeztek az első három helyen. Ez
természetesen nem a gyerekek hibája, hanem az oktatásé. Hogyan lehet
SLÁGER, DANUBIUS,
az, hogy egy szentesi, csongrádi és
MAGYAR TELEVÍZIÓ
vásárhelyi középiskolás sem tudott jó A 30/461-6769-es számról olvaeredményt elérni? - kérdezte.
sónk azt mondta: kár volt a Sláger
és a Danubius rádió megszűnéséJÓL HALADNAK
vel annyit foglalkozni akkor, amikor a hallgatók a két új adót még
Múlt péntektől figyelte az 1-es vilnem is ismerték! A Magyar Televílamospálya építőit a Boldogaszszony sugárúton lakó szegedi olva- ziónak meg nem szavazott pénzügyi támogatással kapcsolatban
sónk, Kovács Gábor. Úgy látta, soolvasónk azt mondta: nem ártana
kan, összehangoltan dolgoztak, és
az adó főműsoridejét is felülbíráljól haladnak a vágányfektetéssel.
ni, mert a fényűzés, a vér és a politikai vita elviszi a műsorok nagy
T-HOME
részét. Nem nagyon van mit nézni.
Két hete nem működik a
Ki is kapcsolhatja persze az ember
20/443-8930-as számról telefonáló
a tévét, de akkor csak a saját nyoolvasónk lakásában a telefon. Kétszer személyesen jelentette a hibát a morúsága jut az eszébe.
társaság szegedi ügyfélszolgálatán,
kétszer az interneten jelezték. Szere- ANNA-KÚT
lő azonban nem jött ki, azóta is teleSzegedi olvasónk a
fon nélkül vannak. Olvasónk feltette
70/557-2330-as telefonszámról
a kérdést: mi a teendő abban az
jelezte: az Anna-kútnál nyíló új
esetben, ha a szolgáltató nem teljeélelmiszerüzlet szórólapján Szent
síti a szerződésben vállalt feltételeAnna-kútként említik a kutat. Olket? Mit tehet az ügyfél? A
vasónk szerint szégyen, ha szege70/618-0394-es számról panaszolta di készítette a szórólapot, az Anolvasónk: amióta átálltak a digitális
na-kútnak ugyanis nincs köze
tévécsomagra, havonta 2-3 napon
Szent Annához.

E-MAIL

Részvételi arány
a szentesi testületben

Az elmúlt hetekben érzékelhető volt,
hogy a kormányzat és ellenzék kommunikációs üteme egyre gyorsabb ritmusú, és egyre élénkebb.
Közeledünk a választásokhoz. Szokás
ilyenkor minden olyan eszközt bevetni, ami a politikához méltó, és amely
nem ismer kegyelmet.
A napokban megjelent egy olyan tájékoztatás a Délvilág hasábjain,
amely állítása alapján a szentesi testületi rendes üléseket a Fidesz képviselői nem látogatják rendszeresen.
(Nem tudjuk, hogy a cikk írója milyen testületi üléseket számolt, de
nem szerencsés a rendes és a rendkívüli testületi üléseket egybe venni,
hiszen így nem kaptunk valós képet

a részvételekről.) Vagyis a lap példája alapján dr. Gyenes Ágota a 28
ülésből 14 összejövetelen vett részt,
és dr. Rébeli-Szabó Tamás csak
15-ször mondta el véleményét képviselőtársainak. Rövid számolás
után kiderült, hogy ezek az értékek
nem egyeznek.
A jegyzőkönyvek leellenőrzése
után lássuk a valós számokat:
2006 októberétől napjainkig
Gyenes képviselő asszony 3-szor
hiányzott igazoltan, vagyis a 28
ülésből 25-ön vett részt, Rébeli
képviselő szintén 3 alkalommal
volt távol, és szintén igazoltan,
vagyis 25-ször jelent meg ő is.
Szentesi Fidesz-frakció

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SZÖGI DÓRA
November 24., 23 óra 35 perc,
3340 g. Sz.: Szűcs Juciit és Szögi
Csaba (Zákányszék).
KULCSÁR GÁBOR NIMRÓD
November 25., 5 óra 22 perc,
3680 g. Sz.: Dudás Anikó Katalin
és Kulcsár Gábor (Szeged).
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SZABÓ DOMINIK
November 23., 21 óra 10 perc,

3030 g. Sz.: Bánfi Ariella és Szabó
Attila (Vásárhely).
VARGA ZSÓFIA KATALIN
November 24., 23 óra 45 perc,
2720 g. Sz.: Csongrádi Katalin és
Varga József (Vásárhely).
SZENTES
FEJES DORINA KITTI
November 24., 15 óra 45 perc,
3240 g. Sz.: Szemerédi Rozália és
Fejes Ferenc (Csanytelek).
GRATULÁLUNK!
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„Az életet véges végig együtt kell leélni, úgy vilik el,
J
mit ér a nőét a férfi. Jót és rosszat megosztani.
kacagni és sírni, a szerelem dal, melyet együtt kell megírni. "

Imjos Istvánnak

és Gyalog

6 0 . házassági évfordulója
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NONSTOP

Erzsébetnek

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

sok boldogságot és jó egészséget kíván:
lánya, veje, Erika, Szandra és a Fejes család

• F E L N Ő T T K É P Z É S I intézmény ECDL-oktatókat
és kereskedelmi szakoktatókat keres Szentesen. 30/
334-8 1 80(090884694)

f

• A U S Z T R I Á B A Háztartási
munkára megbízható, németnyelv-tudással rendelkező hölgyet keresünk. Email:
heureka58
©freemail. hu (090985644)

• K Ö S Z Ö N E T E T mondunk
mindazoknak, akik az szja
1%-éval a „ K Ó P É " Alapítványt támogatták. A befolyt
összeget
(298.850 Ft)
gyermek-öltözőszekrények vásárlására fordítottuk. Adószám: 184581301-06(090088025)

• A NAGYLAKI határátkelőre, spedfciós munkakörbe keresünk munkatársakat. Valuta-pénztárosi, illetve alapfokú nyelvvizsgavégzettség előnyt jelent.
Jelentkezés
a
munka
©hu.lnter.net
címen.
(090986127)

HIRDETÉSFELVÉTEL
CSONGRÁDON:
Tourinform Csongrád
Sxenthóromság tár 8,
63/570-325

Is)

wmm

mmmmm

ALLAST KINAL

(üzenetrögzítő

© Apróbörze

alkalmából

ALAPÍTVÁNYOK

62/567-835

ELFOGADUNK
ÜDÜLÉSI CSEKKET IS!

ÁLLÁST KÍNÁL

Szegedi székhelyű
részvénytársaság

AUTÓ
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/372-5740.
www.regiogps.hu.
(090678446)

új termék bevezetéséhez

ÉPÍTŐANYAG

keres.

• HOMOK, homokos kavics, törtbeton és zúzott kő
eladó, megbeszélésre elszállítva is. Tel.: 06-70/
9780-1 1 1 . (090985265)

kereskedelmi division
managert
FELTÉTELEINK:
- tárgyalóképes angolnyelv-tudás
- hálózatépítési gyakorlat
- jó kommunikációs készség
- agilitás
- ónállóság
- kreativitás
- jó .kereskedő szemlélet"
5
AMIT NYÚJTUNK:
- versenyképes jövedelem
f
- csapatmunka
- a munkavégzéshez
személygépkocsi, telefon, laptop
A pályázatokat a
titkarsag@rotapack.hu
e-mail címre kérjük
2009. dec. 15-ig.

• R Ö S Z K É N 2+2 szobás,
régi építésű, részben felújított magánház 8.900.000
Ft-ért eladó. Azonnal beköltözhető. Érd.: 30/4773556.(090878750)
B SZEGED-BÉKETELEP,
Csallóközi u. 5/A, kétszobás, felújított ház melléképülettel, kerttel eladó. Ár:
15.000.000 Ft. 62/488926,
06-30/365-1068.
(090678006)

GAZDIT KERES
• LABRADOR, német juhász, puli szerető gazdát
keres szentesi állatmenhelyen.
06-30/303-6331
(090884464)
• LABRADOR J E L L E G Ű ,
nagyon okos kan kutya szerető gazdát keres. 06-30/
303-6331,
06-30/6201889(090884461)

• SZEGED
P E T Ő F I T E L E P I 200 m2-es
családi ház kétszobás melléképülettel, + műhellyel,
1000 m2-es telken eladó.
06- 30/331 -14 1 6(090986091)
• SZEGEDSZENTMIHÁLYI, 4 szobás,
gáz-vegyes tüzelésű, padlófútóses, új ház, befejezetlen, utcára nyíló garázzsal
eladó vagy cserélhető lakásra.
30/262-4680
(090884753)

• Ú J S Z E G E D , marostői városrészben
160 m2-es,
négyéves, egyszintes, exkluzív kivitelű magánház
55.000.000 Ft;ért eladó.
Tel.:
30/508-9006.
(090780136)
• Ú J S Z E G E D I , nagyon jó
elrendezésű, 180 m2-es
magánház csendes utcában eladó. 20/9356-193
(090985985)
• Ü L L É S E N háromszobás,
ebédlós, teraszos, 2 garázsos, parkosított, jó beosztású, bővíthető magánház
eladó. Tel.: 30/727-9948.
(090883236)

NOVENY
• O S Z L O P O S tuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka! Bolgár Díszfaiskola,
Szeged-Kecskéstelep, GeraS. 18., 62/427-991. Nyitva: egész nap, vasárnap
délig. (090474367)

• SZEGED-TÁPÉI, 90 m2
es, négyszobás, földszintes, téglaópítésú magánház melléképülettel, 300 m2
DÉL-ALFÖLDI
B ALGYŐI 2006-ban épült, telekkel, beköltözhetően,
A Délvilág napilap
140 m2-es, 4 szoba- 16.900.000-ért eladó. 30/
- • t i RÉGIÓ
• NÉMET-OSZTRÁK ügynappalis, amerikai konyhás 508-90 06 (090780154)
kézbesítésére
feleink részére eladó ingatház kétállásos garázzsal
PITVAROSeladó.
30/331-1416 • SZEGED-TÁPÉI, három- lanokat keresünk! 06-1/
A D A R F Ü Dél-alföldi Regionális
szobás,
étkezőkonyhás, 2 1 0- 49 04. (090883357)
CSANÁDALBERTI,
(090986094)
garázsos, felújított magánFejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
APÁTFALVA
• APÁTFALVÁN a Szabad- ház eladó. Belvárosi, két- • S Z E G E D , Bite Pál utcai.
munkatársat keres
területére
ság u. 31. alatt, 4 kisláncos szobás, garázsos társas- 2+2-es, 3. emeleti lakás
portán beköltözhető, jó ál- házi téglalakást beszámí- nagyon jó helyen, berendeHELYSZÍNI
ELLENŐR
kézbesítő
lapotú, összkomfortos kis tok.- Tel.: 30/905-3862. zéssel eladó, kiadó. 30/
2 46-01 10.(090985273)
parasztház eladó. Irányár: (090883560)
munkakörbe.
kollégát
3.900.000 Ft. 62/213-632.
• S Z E G E D E N , a Kereszt• S Z E N T E S E N jó elrendeA betöltendő munkakörhöz kapcsolódó információk
(090884237)
keresünk.
töltés utcában panelprozésű,
emeletes
családi
ház,
a w w n M . d a r f u . h u honlapon tölthetők le.
• BELVÁROSTÓL 20 perc- akár más tevékenységre is gramos lakás eladó. Tel.:
ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ. 2 0 0 9 . d a c e m b e r 1.
re, mélyen áron alul, nívós, eladó. Érd.: 06-20/315- 70/32 0-43 60. (090884023)
62/311-306
emeletes, 6 szobás ház 1258(090986208)
telefonszámon lehet
16.000.000 Ft-ért eladó.
9-14 óra között.
• S Z E N T E S E N padláste70/505-7 1 34(090473418)
res családi ház sürgősen • CLASSIC ÜVEG. Üvegeeladó. Ár megegyezés sze- zés. képkeretezés. Pulcz u.
rint.
06-20/982-7708 46., 62/499-1 1 1 .(084036806)
(090986208)
DUOULÁSELHÁRlTAS ga] A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL
• Ú J S Z E G E D , Bérkert ut- ranciával, mindennap Érd.:
VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
cai, 129 m2-es családi ház 06-30/945-7577, 62/533-999.
Szász Páter. (090576529)
630 m2-es telekkel eladó.

MAGÁNHÁZ

PANELLAKAS

SZOLGALTATAS

ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN!

ikula
2009. december 5-6., (délelőtti és délutáni időpontokban is)
legyár: 2700 Ft • Helyszín: Szeged, Felső Tisza-part
V.i
ó Cv- l.r- tr\
2009. december 11., péntek, 19 óra
jegyár: 2990 Ft • Helyszín: Budapest, Petőfi Csarnok
Magna Cum Laude karácsonyi komért: 2009. december 27., vasárnap, 20 óra
jegyár: 4900 Ft • Helyszín: Budapest, Petőfi Csarnok
A jegyek arán felül 200 Ft kezelési költséget is fels/.inutunk.

06-30/331-1416 (090986100)

• Ú J S Z E G E D , Fó fasor
melletti, 290 m2-es, 5+2
szobás, kétlakásos, igényes magánház eladó. 30/
5 08-90 06. (090780131)

.

i

IRODAINK Szeged, Gutenberg u 5.. 62/310-933 • Szeged, Szabadkai út 20.. 62/567-835

i

l

r

t

Vasárnapi
DELMAGYARORSZAG

POLGÁRMESTERI HIVATALA

w

•

I

Nem
mindennapi!

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
2 0 0 9 . november 15-i hatállyal
Újszegeden, a Derkovits fasori telkek Holt-Marosra nyíló végénél fekvő,
1415/1. hrsz.-ú közterületet Holt-Maros sétánynak nevezte el.
Dr. Mózes Ervin
Szogtd Hegyet Jogú Város Címzetes Főjegyzője

ÉS

SZEGEDI

GAZDASÁGI

T U D O M Á N Y E G Y E T E M

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem

0 6

7 0 3 8 0

TESCOMAIRTI

0

2

1 1

City
' centrum FT

(

• SZENTESEN,
Felsőréten, exkluzív helyen tanya
szántóval, legelővel, kockaház áráért eladó. 06-20/
3 1 5-12 58(090988211)

TARSKOZVETITES
• E G Y E D Ü L élők! Az év
végi ünnepeket legjobb
társsal eltölteni. Minden
korosztálynak segltünkl Országos fényképes adatbázis. Hívjon mostl Tel.: 20/
4 06-92 50.(090883178)

T É G L A É P Í T É S Ű LAKÁS
• MAKÓ központjában I.
emeleti, 62 m2-es, kllmás
téglalakás eladó. 06-70/
610-0183.
Irányár:
9.800.000 Ft. (090882796)
• S Z E G E D , Csaplár Benedek utcában földszinti, 33
m2-es, egyszobás, nappalis, amerikai konyhás, szerkezetkész lakás eladó. 0630/331-14 1 6 (090986098)
• S Z E G E D , Nemes Takács
utcában 1 szobás, II. emeleti, egyedi fűtésű, társasházi lakás garázzsal eladó.
30/31 9-4050(090985145)
• S Z E G E D E N , a Franciahögyön, a Slk S . utcában
földszinti, 58,56 m2-es, 2
szobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Ár:
13.500.000 Ft. Tel.: 62/
555-821,
70/312-1914.
(090985291)

Ferenczi György és a Rackajam koncertje
Díjátadás

•

Vacsora

i.

Az est háziasszonya: Ördög Nóra

• TŰZIFA:
7.700
Ft/
köbmétertől, szállítással.
06-20/395-9218(090985340)

UDULES
• D O B O G Ó M A J O R Üdülőközpontban (Hévíztől 5
percre) december 5-12-ig.
2 fő részére apartmanban
üdülés átadó. Tel.: 62/460149(090988219)

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ
• T Á P É , Tiszavirág üdülőtelepén, Tiszára néző, 36
m2-es, 1 szobás üdülő eladó.
06-30/331-1416
(090986099)

Bts

a rtlMMruotszix
ArtinuUtuüiuLsAvu

Tel.: 06-80/821-821

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN
Szeged, Gutenberg u. 5.
Tel./fax: 62/310-933.
Szeged, Szabadkai út 20.

115.000 Ft
89.000 Ft-tól
• Szilveszter Prágában 1 2 . 3 0 . . 4 nap. reggeli (tak.: vacsora • szilveszteri vacsora)
55.500 Ft
• Szilveszter Isztambulban 1 2 . 2 9 . . 5 nap repülő, reggeli (tak.; szilveszteri vacsora)
137.000 Ft
• Adventi varázslat Bécsben 1 2 . 1 2 . és 1 2 . 1 9 . . 2 nap, reggeli (fak. vacsora)
23.500 Ft
• Szilveszter Szákelyudvarbelyen 1 2 . 2 9 . , 5 nap. FP. t szilv. vacsora * újévi ebéd
82.500 Ft
•Salzburgi karácsony (csillagtúrák: Hallstatt, Bad Ischl...) 1 2 . 2 3 . . 4 nap, reggeli.
60.800 Ft
• Karácsony Linzben (kirándulás Cesky K r u m l o v b a ) 1 2 . 2 3 . . 4 nap. reggeli (fak. vacs.)
54.800 Ft
A repülős utak ára az Illetékei nem tartalmazza. Információt kérjen Irodánk
Csatlakozás: Szeged-Budapest-határátkelő útvonalon vagy trenszferre

y

w i

Alapítók:

ta a kKti -

COM >
MARS
magyarortzág

A l l i a n z ®
Névadók:
UNMbSITAS

v^TESSEESS

Belépőjegy: 9900 Ft
a díj alapítói jótékony

• KIVÁLÓ minőségű, kályhakész. kemény, raklapozott tűzifa közvetlen beszállítótól megrendelhető,
kedvező szállítással. Érd.:
00/40/257469202, mobil:
00/40/740976481.
(090985998)

HIRDETÉSFELVÉTEL S Z E G E D E N :

#

Gálaműsor
DÉL-ALFÖLDI BLUES

•

TÜZELŐANYAG

• K U K O R I C A , napraforgó,
repce felvásárlása csak kamionos tételben. Érd.: 70/
660-7 4 0 7.(090985632)

HNBBTO®

•

• Ú J S Z E G E D I , 50 m2-es,
kétszobás, teljesen, frissen
felújított, fiatalos téglalakás belvárosi hídnál, azonnal beköltözhetően eladó.
30/508-9006(0907S0i45)

TERMÉNY, TAKARMÁNY

-1

József Attila Tanulmányi

A gála bevételét

és Információs Központ

Jegyrendelés: 62/567-857, illetve a marketirig@delmagyar.hu
e-mail címen vagy a hirdetési tanácsadóknál

(Szeged, Ady tér 10.)

TANYA

• SZEGEDEN,
Hajnóczy
utcában, a Zsinagóga mellett, első emeleti, liftes házban,2 szobás, 55 m2-es,
egyedi gázfűtéses lakás eladó. Irányár: 12,2 M Ft.
20/930-98 8 3(090883217)

Szeged, Feketesas u. 17. •Tel.: 62/426-084
Online foglalás: www.zseppelin.hu

CHAMGE
Valuta v é t e l - e l a d á s

MÁR KAPHATÓK!

7F

Időpont: 2009. december 10., 19.00

• T Ű Z V É D E L M I szakvizsgát szervez a NOVIT Bt.
Érdeklődés: 20/339-6196.
(090884169)

• S Z E G E D , ő s z 27. decemberi átadású társasházban 60-74-83 m2-es lakások eladók. 20/9460083(090985407)

• Szilveszter Párizsban 1 2 . 2 9 . , 6 nap busz/repüló. reggeli (lak.: vacsora + szilv. vacs.)

Program:

Díjátadó gálaest

• T A N U L J O N az EU-ban
elfogadott szakmát! OKJ-s
képzéseink:
www.2007kapos.hu. Kérje
ingyenes tájékoztatónkati
(090780582)

• Szilveizter Londonban 1 2 . 3 0 . , 4 nap repüli, reggeli (fak.: vacsora * szilv. vacsora)

PRESZTÍZS DÍJ
u i

• EMELŐGÉP-ÜGYINTÉZ Ő tanfolyamot indít a NOVIT Bt. Érd.: 20/339-6196.
(090884163)

Z(s)EPPELIN KÖRUTAZÁSOK

EXCLUSIVE

JEGYEK
DÉLMAGYAROSZÁG

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg, 62/4141 40. (083523409)

A z apróhirdetések t a r t a l m á é r t
a D é l m a g y a r o r x z é g K i a d ó nem vállal felelősséget!

l

• Szentes, Kossuth u 8. 63/314-838 • Makó. Szegedi u. 9-1? 62/213-198 • Hódmezővásárhely, KiniTii i r - i r r i f i f m r i w

S Z E G E D MEGYEI J O G Ú V Á R O S

• L A K S P E D ! Költöztetés,
igény szerint. 62/497-358,
30/6 30-46 90(090985197)

• SZEGED-BELVÁROS,
Hajnóczy utcai, 68 m2-es,
kétszobás, I. emeleti, egyéves, erkélyes téglalakás
azonnal beköltözhetően eladó.
30/508-9006
(090780148)

TANFOLYAM

célra

fordítják.

Főtámogató:
• " I - F O N T A N A Credit
MWlltSIáUllSIII
WWW.fontflneitflkaiftk.hu

O

HIRDETES

2009. NOVEMBER 26., CSÜTÖRTÖK

Gyászközlemények

Köszönetet mondunk mindazoknak

Nem halt meg az, kit eltemetnek, csak

a rokonoknak, barátoknak, szom-

az, akit elfelednek.

szédoknak, ismerősöknek, akik sze-

GYÁSZHÍR

Köszönetet mondunk mindazoknak,

retett halottunk,

akik szerettünk,

RABI GYÖRGY

bennünket szerettél,

szeretett férj, Édesapa, após, nagyapa,

god szívünkben él, segítő szavad

temetésén részt vettek, fájdalmunk-

kel, virágaikkal fájdalmunkat eny-

ban velünk osztoztak.

híteni igyekeztek.

90986,03

Gyászoló családja

GYURIS FERENC

örökké halljuk, dolgos kezed érez-

SZOMBATHI FERENC

temetésén megjelentek, részvétük-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a

jfs bár a halál elszakított tőlünk, jósá-

a Tisza Volán volt dolgozója, 61. évé-

zük."

ben tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága

Búcsúztatása november27-én 14óra-

szerettünk,

kor lesz a Szőregi katolikus temetőben.

SÁNTA ANTALNÉ
HORVÁTH ANNA

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága

tás utáni búcsúztatása november

szerettünk,

30-án 14 órakor lesz a Rúzsai teme-

mindazoknak, akik szerettünk,

kor.

KATONA MARGIT

temetésén megjelentek, részvétük-

—

kel, virágaikkal fájdalmunkat enyhí-

muoovcf.

a Belvárosi temető ravatalozójából.

Fájdalommal tudatjuk, hogy

KERESZTES SÁNDOR

90985585

—

ID. KÓSA JÁNOS

MEGEMLEKEZES

Szentes, Nagynyomás 111. szám alat-

27-én 15 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
90986087

halálának 1. évfordulójára.
90986045

DÉLMAGYARORSZÁG -ban

ESZES MESTER

korában elhunyt. Temetése november

DITTMANN ANNA

városi temetőben, az U/ZS urnafalnál

Vasárnapi

ti lakos, rövid betegség után, 68 éves

KOVÁCS ISTVÁNNÉ

tása november30-án 11 órakora Bel-

Gyászoló családja

^

hogy drága szerettünk,

Fájó szívvel emlékezünk

lesz.

e

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,

GyÚSZOló CSSlád

elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-

f

őrzik nem szavak."

J

85 éves korában elhunyt. Temetése
2009. november 30-án 14 órakor lesz

é

juk, hogy múlhatatlan, mert szívek

Gyászoló családja
J

^

„Elmúlt mint száz más pillanat, s tud-

teni igyekeztek.

ZORÁD ILONA

Gyászoló család

GYÁSZHÍR

GYURKOVICS ELEKNÉ

BORBÁS LÁSZLÓNÉ

tő urnafalánál. Gyászmise 13.30 óra-

Gyászoló család

SZENTES

Hálás szívvel mondunk köszönetet

A gyászoló család

83. életévében elhunyt. Hamvasz-

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG
HŰSÉGPROGRAM AJÁNLÁSÁVAL

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZEGED

I^f c trtiink éltél,

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászoló családja

rejtvénymagazin

Szerető családja

Fizessen elő
lapunkra

MAKÓ

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE: AMBRUS JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.:
62/252-515; BERG HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382; CS. M.-l KEGYELETI
KFT., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840; 6786 Rúzsa,
Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197; 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985,62/534986 MÁRVÁNY KFT. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360; ÉGISZ '90 TEMETKEZÉSI KFT, 6600
Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162; TOURINFORM CSONGRÁD, Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.:
63/570-325,6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975; ORHIDEA TEMETKEZÉS, Csongrád, Erzsébet u.
32.63/471-121; FLÓRA CENTER KFT., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869; PIETAS TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992; REKVIEM TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414; REKVIUM
TEMETKEZÉS, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 SZEGEDI TEMETKEZÉSI KFT., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747; SZÖGI ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847;
GYEVIÉP KHT. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, BOROSTYÁN TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT, 6800
Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes, Sima F. U. 31. Tel./fax: 63/400-889.

16 oldalon!

GYÁSZHÍR

havi 520 Ft-ért
vagy keresse
az újságárusoknál!

„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen, drága lelked nyugodjék békében."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,

BUGYI LÁSZLÓNÉ
BODÓCSI MÁRTA
életének 89. évében elhunyt. Teme-

Információ: 06-80/821-821

tése november 26-án 13 órakor lesz a
Földeáki római katolikus temetőben.
90986017
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II TRIXI y KÖNYVCSOMAG
TRIXI VI. KÖNYVCSOMAG
Csak hibátlanul kitöltött megrendelést fogadunk el, a vételárat a kézbesítéskor kell fizetni. Megyén belül
a házhoz szállítás ingyenes. Az akció a készlet erejéig érvényei A megrendelőlapot küldje a következő
címre: Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153
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Semmi sem dőlt el
EURÓPA. Nyert, így életben tartotta továbbjutási reményeit a
Bayern a labdarúgó Bajnokok
Ligája 5. fordulójának szerdai játéknapján. Az utolsó körben sorra kerülő Juve-Bayem párharc
dönt a másik továbbjutóról, a
Bordeaux már csoportelső.
A B jelű négyesben a Manchester United kikapott a Besiktastól, de mivel a továbbjutást már korábban kiharcolta,
az eredménynek nem volt különösebb jelentősége.

A C csoportban a Real Madrid
nyert a Zürich ellen, mivel azonban a másik meccsen, a Milán és
a Marseille találkozóján döntetlen született, a továbbjutás kérdése továbbra is nyitott.
A D csoportban a Chelsea
és a Porto már korábban biztosította helyét a 16 között.
E r e d m é n y e k , A csoport:
Bordeaux
(francia)-Juventus
(olasz) 2-0 (0-0), Bayern München (német)-Maccabi Haifa
(izraeli) 1-0 (0-0). Az állás: 1.
Bordeaux 13, 2. Juventus 8, 3.
Bayern 7,4. Maccabi 0 ponttal.
B csoport: CSZKA Moszkva
(orosz)-Wolfsburg (német) 2(0-1), Manchester United (angol)-Besiktas (török) 0-1 (0-1).
Az állás: 1. Manchester 10, 2.
Wolfsburg 7 (8-5), 3. CSZKA 7
(8-9), 4. Besiktas 4 ponttal.
C csoport: Real Madrid
(spanyol)-Zürich (svájci) 1-0
(1-0), Milán (olasz)-Marseille
(francia) l - l (l-l). Az állás: 1.
Real 10, 2. Milán 8, 3. Marseille 7, 4. Zürich 3 ponttal.

A Wolfsburg alaposan megfázott
Moszkvában. FOTÓ: MTI

D csoport: Porto (portugál)-Chelsea (angol) 0-1 (0-0),
APOEL (ciprusi)-Atletico Madrid (spanyol) l-l (1-0). Az állás:
1. Chelsea 13, 2. Porto 9, 3. Atletico 3,4. APOEL 2 ponttal.

Dankó marad az edző
VÁSÁRHELY. Hivatalosan is eldőlt: a távozó Farkas József
után a jövőben Dankó Ervin irányítja az ASA-Consolis-HNKC
női kézilabdacsapatát. A legutóbbi két bajnokin megbízott
vezetőedzőként dolgozó Dankóval a klub fél plusz egy éves
szerződést kötött.
A negyvenedik életévében
járó szakember az elmúlt másfél évben Farkas segítője volt
a HNKC-nál, emellett pedig a
hódmezővásárhelyi ifjúságiak
és serdülők, valamint az NB
I/B-ben szereplő Szeged-Dorozsma-Algyő női csapatának
vezetőedzőjeként dolgozott.

A gyengébb kezdés nem
változtatott a vásárhelyi célokon, a vezetők továbbra is minimálisan a hatodik hely elérését tűzték ki a csapat elé.

- Tisztában vagyok azzal,
hogy jelenleg a játékosok tudásuknak töredékét sem mutatják meg a meccseken, éppen ezért mindig csak a következő feladatra koncentrálunk,
elsődlegesen arra, hogy bejussunk az 5-8. helyért rendezett rájátszásba - mondta az
újdonsült vezetőedző.
- Bízom benne, hogy komoly felkészüléssel hosszú távon még eredményesebbek lehetünk - tette hozzá.
A csapat egyébként tegnap
elkezdte az edzéseket a január
3-án folytatódó bajnoki évad
második felére, a teljes keret
ugyanakkor csak hétfőn áll
majd Dankó rendelkezésre. Jó
hír,
hogy
mandulaműtéte
után Koroknai Viktória is megkezdheti a felkészülést.

KRIVOKAPICS ÉS MARJANAC VEZÉRLETÉVEL BIZTOSAN NYERT A PICK

Remek második félidő

Izgalmas mérkőzésen, a padlóról felállva végül magabiztos
győzelmet aratott a Pick Szeged
férfi kézilabdacsapata Dunaújvárosban. A hazaiak 19-15-re is
vezettek, végül azonban a Pick
őrülhetett, mert nyert 34-28-ra.
DUNAÚJVÁROS
SÜLI RÓBERT

Nem sok kedve volt mosolyogni a meccs előtt Dragan Djukicsnak, a Pick Szeged mesterének. - Egyszer lenne komplett a csapat, milyen nyugodtan várhatnám a bajnokikat!
- szólt a szakember.

Kos és Lele sérülés, Zvizej
és Katzirz betegség miatt nem
játszott a Dunaferr elleni rangadón. Utóbbi két kézilabdás a
meccs napjára lázasodott be,
nem is utaztak el a rangadóra.

Dunaújvárosban megszokott
módon kezdődött a mérkőzés: a
hazai csapat pillanatok alatt
meglépett két góllal, a Pick sokáig csak a Dunaferr után loholt. Szerencsére Petar Nenadics és Valentin Ghionea támadásban remekelt, mindketten
termelték rendesen a gólokat. A
21. percben sikerült is átvenniük a vendégeknek a vezetést
(10-11). Djukics elégedetlen
volt Marjanac kapussal, beküldte Liszkait. Nem jött be a
húzása, a magyar válogatott hálóőr kétszer is mellényúlt a labdának, egyszer pedig Nagy Kornél büntetője a sarkáról pattant
a hálóba. A lendületesen és

Jegyek a rangadóra. A Pick
Szeged vasárnap 12.15-kor rangadót játszik az MKB Veszprém
ellen hazai pályán. A klub megkezdte elővételben a jegyek
árusítását. 8 órától 14.30-ig a
Tisza Volán-sportirodán, míg ma
és holnap 15 órától 17 óráig az
újszegedi sportcsarnokban is
válthatnak belépőt a szurkolók.
A meccs napján 10.30-kor nyit
a pénztár. A felnőttek 2500 forintért, a diákok a kapu mögötti
szektorban 1000 forintért vásárolhatnak jegyet.

Zubai Szabolcs (17) és Valentin Ghionea remekelt a Dunaferr elleni rangadón. FOTÓ: DM/DV
nagy akarattal játszó Dunaferr a
félidőben három góllal vezetett,
teljesen megérdemelten, mert a
Picknek több hullámvölgye is
volt, és ezt Imre Vilmos fiai könyörtelenül büntették.
A második félidőben tovább
folytatódott a szegediek vergődése. Már-már úgy tűnt, hogy
padlóra kerül a Pick, 19-15 is
volt a Dunaferrnek, amikor Aíilorad Krivokapics riadót fújt.

A magyar válogatott átlövő
bombáival nem tudott mit kezdeni Mikler kapus. Marjanac lehúzta a rolót, a szerb válogatott
hálóőr bravúrt bravúrra halmozott. Támadásban nem tudott
hibázni a Szeged, Andjelkovics
remekül osztogatott, Zubai pedig élete eddigi legjobb játékát
nyújtotta a Pickben. A válogatott beállóson lóghattak ketten,
hárman, az éppen a Dunaferrtől igazolt kézilabdás minden
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SZEGED
MÁDI JÓZSEF
- Ráférne a segítség a megyei III.

osztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Pusztamérgesre, hiszen a tabellán nem áll túl jól. A
csapatnévsort böngészve azonban Vajda Attila hetek óta hiányzik. Sérült?

- Beteg vagyok, valamint
szájsebészeti műtéten estem
át, ezért nem láttam a társakat
már három hete. Szerencsére
más probléma nem adódott,
hiszen beilleszkedtem, jól kijövök a csapattársakkal, felvettem a ritmust, és megértettem, mi védekező középpályásként a feladatom.
- A feladatát saját sportágában,
a kenuzásban is jól ellátta, hiszen a szövetség úgy döntött, ön

az év férfi versenyzője. Valóban
ilyen jó esztendőt zárhat?

- Eddig csak azt tudtam,
hogy megnyertem a pontversenyt, azt nem, hogy engem
választottak a sportág legjobb férfi sportolójának. Attól
függetlenül, hogy a világbajnokság nem úgy sikerült,
ahogy terveztük, igen, kijelenthetem, jó évem volt 2009.
A hazai versenyeket megnyertem, első lettem a szegedi V i l á g k u p á n két t á v o n is,
Európa-bajnokságot nyertem,
és a vb-n a zárónapra, a végül második helyet hozó váltószámra összeszedtem magam. Szóval tényleg elég jó
év volt.
- Mi az, amit törölne az emlékeiből, és mi az, amit szívesen átélne újra 2009-ből?
- Semmit sem felejtenék el.
Úgy volt tanulságos ez az év,
ahogy történt. Voltak, amik
kevésbé sikerültek, de így kerek az esztendő. Annak megvan az oka, hogy az utolsó
verseny, a vb így sikerült.
Nem hiszem, hogy az edzőmmel, Vécsi Viktorral elrontottunk valamit, hiszen akkor

nem nyertem volna ezer méteren Eb-t. Örülök mindennek,
amit elértem.
- Ilyen az életben is Vajda Attila?
- Igen. Meg kell küzdeni
minden napért, minden eredményért. Vagy kisebb, vagy
nagyobb sikerek érnek, annak
kell örülni, amit az élet ad.
Olimpiai bajnokként odaálltam, vb-címet akartam védeni, a körülmények azonban
mást hoztak. Tizenhárom potenciális elsőjelölt van, n e h é z
így folyamatosan az első helyre befutni.
- Megszokta már a médiaérdeklődést?
- Meg lehet szokni, csak
idő kérdése. É n elfogadom,
nem akarok küzdeni ellene,
mert csak felőrlöm magam.
Természetesen a menedzseremmel megpróbálunk szelektálni, én csak azokról a
felkérésekről tudok, amelyeket teljesítünk. A lényeg,
hogy ne menjen a munka, az
eredmény rovására.
- Milyen lehet 2010?
- Belekezdtünk egy komoly felkészülésbe, bár most
egy
kicsit
gyengélkedem.

Régen nyert ilyen magabiztosan a Pick Dunaújvárosban,
ez mindenképpen biztató a
vasárnapi, Veszprém elleni
rangadó előtt.
Dragan Djukics: - Az első
félidőben is nagy akarással játszottunk, de kimaradtak a helyzetek. Amit három nap alatt felépítettünk, az reggelre összeomlott, kivált két meghatározó
játékosunk. Csapat voltunk hatvan percen keresztül, a második félidőben remek kapusteljesítménnyel. így kell a Veszprém
ellen is játszani, harcolni.
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Egyszerű

Annak örül, amit az élet ad
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség választása alapján a
sportág férfi versenyzője
2009-ben a Démász-Szegedi
VE kenusa, Vajda Attila lett.
Az olimpiai bajnok jelenleg
betegséggel küszködik, így
sem edzeni, sem futballozni
nem tud.

helyzetből a kapuba talált. A
hajrában mindent megpróbált
az Újváros, de a közönség által
csak „Makinak" becézett Marjanaccal nem bírtak. A vége igazi
örömjáték, az utolsó másodpercben Andjelkovics kínaival
zárta a rangadót, és állította be
a végeredményt, 34-28.

• választás

SZEUIÉP

vodafone

Dunaferr-Pick Szeged

28-34

(17-14)

Budapest Bank férfi kézilabdaliga. Dunaújváros, 800 néző. Vezette: Dobrovits, Tájok.
Dunaferr: MIKLER - Szalafai
5. NÉMETH 4. Kopco 2, Hajdú
3, NAGY 6 (1), Széles 1. Csere: Vitáris (kapus), Kemény 1,
Rosta, Padezanin 2, Miss 3
(2). Bali 1. Vezetőedző: Imre
Vilmos.
Pick Szeged: MARJANAC GHIONEA 7, ANDJELKOVICS 4,
ZUBAI 7, Oszmajics. NENADICS 7 (1), Vadkerti. Csere:
Liszkai (kapus), KRIVOKAPICS
9 (2), Herbert, Simon. Vezetőedző: Dragan Djukics.
Hétméteresből: 5/3, ill. 5/3.
Kiállítások: 6. ill. 6 perc.

Egyik antibiotikumot a másik
után szedem, de bízom abban, hogy mihamarabb kilábalok a betegségből. Hiába
jön a legnehezebb időszak, én
már szeretnék edzeni. Megőrülök az otthon üléstől, elegem van már belőle. Ami pedig a következő évet illeti, minimum olyan legyen, mint
2009. Rosszabb semmiképp,
jobb viszont mindenképp lehet. Húzós esztendőnek ígérk e z i k 2010, d e a z u t á n a k ö v e t kező, 2011 is.

Janics is kiválasztott
A magyar szövetség választottjai között a Démász-Szegedi VE-ből Vajda Attila mellett
ott van Janics Natasa is, aki az
év csapatának tagja Kovács
Katalin, Kozák Danuta és Benedek Dalma társaságában.
Kovács Katalin lett az év női
sportolója, Csipes Tamara az
év felfedezettje, Csipes Ferenc
az év edzője, míg Storcz Botond az év szövetségi kapitánya a kajakos és kenus szövetség választása alapján.
Vajda előbb vízen, aztán szárazföldön is a legjobb lett. FOTÓ: KARNOK CSABA
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MEGYEI FUTBALLHIREK
I. Real Team-kupa

DEBRECENI MINTÁRA, 32
csapat részvételével, immáron
Szegeden is megrendezik - december 11. és 13. között - az
újszegedi városi sportcsarnokban az I. Real Team-kupa nemzetközi pénzdíjas kispályás teremlabdarúgó tornát. Az eddig
befutott nevezések alapján várhatóan feltűnnek majd az NB
l-es, NB ll-es nagypályás, illetve a futsalbajnokság csapatai,
játékosai is. A torna várható
összdíjazása egymillió forint, a
nevezési határidő november
30. Bővebb információt a
www.realteamkupa.hu oldalon
vagy a 30/983-4444-es telefonszámon Debreceni Péter
szervezőtől kaphatnak az érdeklődők.

Miskolczira emlékeznek

NYOLCADIK ALKALOMMAL
rendezik meg a Kelme Karácsony-kupa nemzetközi kispályás labdarúgótornát, amely
az idén is Miskolczi Mihály
emlékét őrzi. Az eseménynek
a szegedi Topolya sori sportcsarnok ad otthont december
19-20-án. A torna nyílt kategóriás, így korlátozás nélkül
bárki nevezhet. A nevezés helye: Uhlsport márkabolt Szeged, Kálvária sgt. 7. Telefonos
elérhetőség: Badényi János
30/4109-099, ideje: folyamatosan a tervezett létszám eléréséig. A nevezéseket a beérkezés sorrendjében fogadják
el, sorsolás nincs, a csapatok
maguk választhatják meg, mikor, melyik csoportban szeretnének játszani - igazodva ezzel a párhuzamosan zajló más
tornákhoz.

Rangadót nyert
a Zákányszék

A MEGYE III. OSZTÁLYÚ labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában: IKV-Alsóváros-Zákányszék 1-2, gólszerzők:
Polyák (78.), ill. Farkas Z. (2.),
Csabai (50 ). Ruzsa-Öttömös
1-2, gólszerzők: Bata Z.
(64.), ill. Krisztin T. (12., 26.).
Földeák-Pusztamérges 3-0,
g.: Kun Szabó (43., 50.), Kurai
(65.). Domaszék-Balástya II.
3-2, g.: Fülöp (3.), Deli (18.),
Laczkó Z. (58.), ill. Körmendi
I. (70.), Magyar (74.). Csongrád ll.-Tiszasziget II.-Károlyi
3-3, g.: Leirer (8.), Deli (19.),
Ormándi (22.), ill. Buknicz Z.

(34.), Ugrai (47.), Kovács D.
(68 ). HFC lll.-Bercsényi-Kübekháza 8-2, g.: Hegyi (33.,
57., 61., 78.), Berta (80., 84.),
Soós (37.), Mészáros (41.), ill.
Lakatos (34., 88.).

A bajnokság áUftia:

1. Zákányszék 16 11 0 5 36-1733
2.1KV Alsóváros 16 10 2 4 40-2032
3. Földeák
16 10 1 5 38-2431
4. HFC IIL-B.
16 9 3 4 42-2230
5. Tiszasziget II. 15 9 2 4 38-2729
J . Csongrád II. 16 8 2 6 34-26 26
7. Balástya II. 16 6 3 7 26-3021
8 Domaszék
16 6 3 7 31-4421
9. Pusztamérges 16 5 2 9 20-3417
10 Öttömös
15 5 2 8 29 38 15
11 Rúzsa
16 3 1 12 21-36 10
12 Kübekháza 16 2 113 21-58 7
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DunaferrPick Szeged
férfi-kézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről november
26-án, csütörtökön 8.55 órától.
Ismétlés csütörtökön 17.30 órától
a VTV Szeged műsorán.
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HUSZONHÁROM KISERLETEBOL MINDÖSSZE NEGY TRIPLÁT DOBOTT BE A SZEVIEP A BRNO ELLEN

Fürész nélkül nem volt esély

A vártnál simább vereséget
szenvedett a Szeviép-Szeged
a Brnóval szemben: Bencze
Tamás együttese Fürész
Emőke nélkül már a meccs
elején nagy hátrányba került
az Euroliga 2006-os győztese ellen.
SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN

Először csak állt a pálya szélén, majd a padon ülve lógó
orral figyelte csapattársai bemelegítését. Fürész Emőkével, a Szeviép-Szeged csapatkapitányával a meccs napján
közölték, nem léphet pályára
a Brno elleni Euroliga-találkozón.
- Hiába voltak biztatók a
leleteim hétfőn és kedden, az
orvosok végül mégsem járultak hozzá a játékomhoz. Egy-

előre nem tudok semmit az
állapotomról, csütörtök délelőttre konziliumot hivtak
össze, amelyen eldőlhet a
sorsom - mondta a szívbillentyűzavarral diagnosztizált
játékos.

Egyik legjobbjának kiválása visszavetette a Szeviépet, a
Brno pedig kihasználta a hazai csapat megilletődöttségét,
az 5. percre 0-12 állt az eredményjelzőn. Már ekkor szembetűnő volt, a találkozó végére pedig a statisztikából is kiütközött a szegediek pontatlan tripladobása: szinte töltés
nélkül tüzeltek a hárompontos vonalról, a vége pedig
4/23-as, 17 százalékos teljesítmény lett.
A kezdeti sokk után magára találtak Vinczéék, a 24.
percre fel is zárkóztak a csehekre, ám 33-39 után az ame-

Szeviép-Szeged-Brno (cseh)

54-71
(11-21,16-15,13-17,14-18)
Női kosárlabda Euroliga,
D csoport. Újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette:
janac (szlovák), Kudlicki (lengyel), Vuckovic (szlovén).
Szeviép: CIGLAR 13/3, Németh 13/6, Horváth Zs. 3,
Zserzserunova 6, Sipaviciute
8. Csere: VINCZE 6, Laczi
5/3, Russai. Vezetőedző:
Bencze Tamás.
Brno: Horáková-Machová,
BONNER17, MCWILLIAMS 25,
Kulicsová 9, VITECKOVÁ14/6.
Csere: Hanusová 2, Grima 2,
Skerovics 2, Stehlíková. Vezetőedző: Jan Bobrovsky.
Kipontozódott: Sipaviciute (39.)
rikai légiósok, Bonner
és
McWilliams vezette brünniek
nem engedték közelebb a hazai csapatot.
Továbbra is nyeretlenül
áll tehát a Szeviép az Euroliga D csoportjában, ahol legközelebb
a
francia
Tarbes-bal találkozik
szintén
hazai pályán. Kár lenne elkiabálni, de az idegenbeli
81-80-as vereségből következtetve ellenük lehet a legnagyobb esélye a szegedi
együttesnek.

IVA CIGLAR: - Borzalmas dobószázalékkal játszottunk, a
rengeteg kimaradt
helyzet
már az elején eldöntötte az
összecsapást. Nincs ekkora
különbség a két csapat között, ám előfordul olyan,
hogy minden sikerül egy találkozón, és v a n olyan is,
hogy szinte semmi nem jön
össze. Mi most az utóbbit tapasztaltuk meg.

VINCZE VIKTÓRIA: - Nagyon
számítottunk Fürész Emőke
játékára,
vele
szorosabb
meccs lett volna. Nem igazán
értem, miért maradt ki ennyi
lehetőségünk, nincs rá magyarázat. Való igaz, nem ment
rosszul a játék, ám amikor a
csapat kikap, egyáltalán nem
foglalkoztat a saját teljesítményem, sajnos a Brno ellen sem
volt haszna a pontjaimnak.

Bencze T a m á s , a Szeviép
v e z e t ő e d z ő j e : - Hazai pályán megint rosszul kezdtünk,
és mivel ez már másodszor
történt meg, nem lehet véletlen. Sokat kell még dolgoznunk ahhoz, hogy ez ne történjen meg a folytatásban. Végig
éreztük Fürész Emőke hiányát,
csapatkapitányunk
pontjai mellett a csapat szerkezetében betöltött szerepe is
kulcsfontosságú
lett
volna.

KOZEPPONTBAN

REFLEKTOR

Baksa László Szeged Beton

SZVPS-eredmények

Némethék pontatlanul céloztak a Brno ellen. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Mindegy hogyan, de vasárnap
nyernünk kell a Győr elleni hazai bajnokin.
J a n Bobrovsky, a B r n o
mestere: - Az első félidei játékunkkal rendkívül elégedetlen
voltam, hiába vezettünk, rengeteg labdát adtunk el, és
könnyű lepattanókat engedélyeztünk a Szegednek. Bár a
különbséggel
elégedett vagyok, tudom, jobban is képes
játszani csapatom.
E r e d m é n y e k , A csoport:
Vilnius (litván)-Taranto (olasz)
67-80, Riga (lett)-Jekatyerinburg (orosz) 53-74, Galatasaray
(török)-Valencia
(spanyol)
62-63. B csoport: Kraków (lengyel)-Gospic (horvát) 77-75,

Lille (francia)-Pécs 57-76. C
csoport: Kassa (szlovák)-Gorzów (lengyel) 70-65, Prága
(cseh)-Sopron 98-75. D csoport: Tarbes (francia)-Fenerbahce (török) 70-83.

m

Kabalabéka
A vendégcsapatot tucatnyi
lelkes szurkolója mellett elkísérte Szegedre kabalaállata,
egy zöld színű béka is. A szerencsehozó breki, mint fajtársai az esőt, a győzelmet érezte meg, ugyanis a lelátón a
szegedi kisgyerekekkel már
jóval a kezdés előtt örömittasan pacsizott.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

AKI VALASZOL:

Sorozatunkban aktualitásokkal
- sikerekkel, kudarcokkal foglalkozunk. Baksa László
(képünkön), a Szeged Beton
férfi vízilabdacsapatának válogatott kapusa nem játszott az
mk-elődöntőben. A kiváló hálóőr betegség miatt hagyta ki a
Vasas elleni, szegedi szempontból vesztes összecsapást.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
- Hogy van?
- Most már szerencsére jól.
Péntek éjszaka lettem rosszul,
és csak vasárnap délutánra
ment le a lázam. Próbálkoztam mindennel, gyógyszert
vettem be, de nem használt
semmit.

- Hogyan élte meg a Vasas elleni
mk-etődöntőt?
- Őszintén? Két negyedet
tudtam megnézni élőben a tévében, utána kikapcsoltam,
csak a hétfői ismétlést néztem
végig. Szörnyű volt tétlenségre ítélve, az ágyban fekve látni a srácokat. Tény, hogy esélyünk sem volt az angyalföldiek ellen.

- Vasárnap a LEN-kupában következik az FTC elleni idegenbeli
meccs. Ott lesz a medencében?
- Most már minden rendben, hétfőn az első tréningen
már edzettem. Szerencsére ez
átmozgatás volt, mert előtte
már éppen a Fradit térképeztük fel. Két meccsen dől el a
továbbjutás, de mi már a fővárosban nyerni
szeretnénk.
Már szombaton Budapestre
utazunk, és ott is edzünk. Kemény csata lesz, de úgy gondolom, nem lehet gond a továbbjutás kiharcolása.

ORSZÁGOS VÍZILABDA-BAJNOKSÁGOK, fiúk. Ifjúságiak:
SZVPS-OSC 7-6, a szegedi
gólszerzők: Szabó G. (4),
Vígh, Tóth D„ Husztik, edző:
Éles Vilmos; serdülők:
SZVPS-OSC 3-5, a szegedi
gólszerzők: Kormányos, Nagy
M., Gyöngyösi, edző: Kárász
Sándor; gyermekek:
SZVPS-OSC 33-3, a szegedi
gólszerzők: Zsigri (9), Hulmann, Takács 0. (4-4), Keresztúri, Cseszkó, Stefán
(3-3), Török A., Konc (2-2),
Bárdosi, Török K., Lakatos,
edző: Lengyel Gábor.
Gyermek II. vidékbajnokság,
Békéscsaba: SZVPS-Arad
6-4, a szegedi gólszerzők:
Nagy D. (3), Selva (2), Németh. SZVPS-Szentes 8-11,
gólszerzők: Kovács M. (4),
Selva (3), Nagy D., ill. Werner
(9!), Pellei, Papp D. SZVPSKassa 11-8, a szegedi gólszerzők: Kovács M. (4), Bereczky, Németh M. (2-2), Selva, Lázár, Nagy D.
SZVPS-Eger 4-7, a szegedi
gólszerzők: Kovács M. (2),
Mikházi, Nagy D., edző: Keller
László.

•KV

ZBT+

I N U I U W K H E U Í
ti
V M H M M I U I L H O O Ó IBI.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából
az IKV Zrt. pályázat útján történő

ÉRTÉKESÍTÉSRE
hirdeti meg

SZEGED, BAKAY NÁNDOR U. 50.
(volt kollégiumi épület)
felépítményes ingatlan tulajdonjogát.
(Hrsz.: Szeged III. ker. 25579/3)
Az ingatlan telekterülete: 4.110 m2
(beépített alapterülete: 1.770 m2).

Pályázati alapára:
85.000.000 Ft
A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt,
aki a részletes pályázati felhívást az IKV Zrt.
ügyfélszolgálatán legkésőbb 2009. december 9-én 17 óráig
bruttó 20.000 Ft ellenében megvásárolta.
Felvilágosítást az IKV Zrt. ügyfélszolgálata nyújt.
Szeged, Dáni u. 14-16. Tel.: 62/563-148, 62/563-135.
Weboldal: www.ikv.hu, e-mail: ikv@ikv.hu
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje:
• hétfő, kedd, csütörtök:
8-11,13-15.30 óráig
1 szerda:
8-11,13-17 óráig
> péntek:
8-12 óráig.
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Honfoglalás
és 6:3

KALENDÁRIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kéi:
A Hold nyugszik:

A magyar labdarúgás napján - amikor az MLSZ-elnököt, Kisteleki Istvánt még az
ünnepség előtt is telefonon

Magyar eredetű, a Flóra női
név magyarítására. Jelentése
a szó maga.
Ma ünnepel még: KONRÁD,
PÉTER.

6 - 3
B M U É K É H L
W E M B W : V

EZT ÍRTUK
1 ÉVE: 250 forint alá esett a
benzin ára, utoljára 2005-ben
fizettünk ennyit a tankolásért.
5 ÉVE: Törvénysértő
KRESZ-táblák tucatjai miatt
bírságolják a közlekedőket a
szegedi belvárosban.
10 ÉVE: Idén az ünnep jellege
miatt nem lehet majd alsóruházatot árulni, kazettát bömböltetni a szegedi, Széchenyi
téri karácsonyi vásáron.

ORVOSMETEOROLÓGIA
Melegfronti hatás miatt fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. Csökkenhet a koncentrálóképesség.

Kisteleki István, Kovács Kálmán és Buzánszky jenő a londoni mérkőzésre emlékeztető kopjafával. FOTÓ: FRANK YVETTE
hívta az UEFA embere a folyó
ügyek miatt - a levegőben
volt a kérdés: mikor hajt végre
még egyszer ilyen történelmi
tettet magyar válogatott? Kisteleki szerint akkor lesz ilyen
csapatunk, ha a labdarúgásért dolgozók össze tudnak
fogni - ez pedig talán akkor
következik be, ha a magyar

társadalom megosztottsága is
enyhül. A kopjafa leleplezésekor, míg csattogtak a fényképezőgépek, Jenő bácsi picit el
is sírta magát, ahogy mondta:
„Sajnos, hogy egyedül állok
itt". A megilletődött csöndet
Mészöly Kálmán próbálta oldani: „nem vagy egyedül, mi
is itt vagyunk veled".

KOS (III. 21-IV. 20.): Foglalja el
magát! Ha otthonában sok a megjavítani való holmi, lépjen a tettek
mezejére! Ha nem érzi jól magát,
időben menjen orvoshoz!

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
A ruhavásárlás foglalhatja le ideje
nagy részét. Egója kerül a középpontba. A boltokban gyerekesen
viselkedhet, sokan megnézhetik.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Régi
barátja nem biztos, hogy mindent
elhisz, amit ön mond. Legyen
őszinte saját magához! Nem kell
mindenkire jó benyomást tennie!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Ha szingli,
családja folyton nyaggathatja. így
csak görcsösebb, ami nem segít a
párkeresésben. Hosszú, komoly
kapcsolat várhatja a hónap végén.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Valószínűleg ma többször változik hangulata. Ebből kifolyólag nehezen működik együtt társaival. A szükséges holmikat szerezze be!

BAK (XII. 22.-1.20.): Párjával
könnyen veszekedhet apró-cseprő
ügyeken is. A szokásosnál feszültebb a kedvezőtlen hatások miatt.
Nevessen inkább mindenen!

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Valaki, aki
felettébb kedveli, szép, értékes
holmit adhat önnek ajándékba. Élvezze az illető társaságát! Éljen a
mának, kedves Ikrek!

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Új kollégája megjelenését nem szabad
lekicsinyelnie. Legyen kedves vele. ne ítélkezzen előre! Egy kezdődő kapcsolatot ne tegyen tönkre!

VÍZÖNTŐ (1.21.-11. 20.): Buta
dolog, ha egyetlen hiba miatt
emészti magát. A kritikákat se fogadja tárt karokkal! joga van azt
tenni, amit akar!

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Legyen
résen, mert könnyen elveszítheti
holmijait. Kulcsait tartsa magánál!
Ha otthonában értékes tárgyakat
tart, este maradjon otthon!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Számos feladatot tűzhet ki ma maga
elé. mégis képtelen teljesíteni azokat. Egyen egészséges ételeket!
Este menjen el egy partira!

HALAK (II. 21.-111.20.): Valaki a
költözködésre bátoríthatja. Pénzügyileg kedvező lehet a döntés. A
nap kedvez az új otthonba való
befektetésnek.

A TISZA Szegednél 228 cm
(hőfoka 7,4 °C), Csongrádnál
163 cm, Mindszentnél
216 cm.
A MAROS Makónál -24 cm.

LOTTÓSZÁMOK
SKANDINÁV LOTTÓ
A: 1, 2, 4, 9.15, 26, 29
B: 12,13,14,16, 25, 27, 28

Változóan felhős időre számíthatunk sok napsütéssel. Csapadék nem valószínű. A
délnyugati, nyugati szél helyenként megélénkül, néhol meg is erősödik.
Szöged

14°

Mórahalom

14°

Hódmezővásárhely

14°

Mindszent

12°

Szentes

14°

Békéscsaba

13°

Makó

13°

Szolnok

12°

Csongrád

13°

Kecskemót

13°

Kistelek

15°

Orosháza

13°

További kilátások
Az időszak elején erősen felhős vagy borult lesz az ég, és szombaton többfelé kell
esőre, záporra számítani. Vasárnapés hétfőn azonban változóan felhős idő várható,
több-kevesebb napsütéssel.
Pántok

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Max:ll°
Min:5c
Borult

Max:9°
Min: 6°
Esős

Max:ll°
Mln:5°
Változó

Max:13°
Mln:6
Változó

Ö
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Népszerű tolvaj
FRANCIAORSZAG.
Házassági
ajánlatokkal ostromolják a nők
Franciaországban azt a férfit,
aki egy pénzszállító autó sofőrjeként elhajtott 11,6 millió euróval. A 39 éves, horvát szárma-

zású Tony Musulin november
6-án tűnt el a francia jegybank
pénzszállítmányával. 10 nappal később feladta magát. A világháló sztárja lett, a netezők
gratuláltak vakmerőségéhez.

A NAP VICCE

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

Az énekesnő szerepelt a
Who együttes Tommy című musicaljének
filmváltozatában,
egy Mad Max-filmben, Az utolsó akcióhős című akciófilmben,
és ő énekelte az Aranyszem című James Bond-film címadó
dalát. Talán buddhista meditá-

Készítette

A napos oldalról

HOROSZKÓP

Bár kinézete alapján évtizedeket
is letagadhatna, ma hetvenéves
Tina Turner. Tennessee államban, Anna Mae Bullock néven
jött a világra, tinédzser volt, amikor csatlakozott Ike Turner
együtteséhez. Nemsokára szólóénekessé és a zenész feleségévé
lépett elő. Számtalan daluk került fel a slágerlistákra, Ike azonban a kábítószerek rabja lett,
verte feleségét. Tina 1976-ban kisétált férje életéből, csak nevét
tartotta meg. 1984-ben Tina Priváté Dancer című albumából 12
millió példány kelt el, három
Grammy-díjat söpört be.

7.04
15.58
12.41
0.16

ISTEN ÉLTESSE!

ÓPUSZTASZER
BAKOS ANDRÁS
Az Árpád-emlékmű és a nagy
királyok szobrainak közelében, a Feszty-körképet bemutató épület bejáratával szemben áll tegnap óta a londoni
6:3-as győzelmet felidéző kopjafa Ópusztaszeren. Az 1953.
november 25-én lezajlott mérkőzésről, a nemzeti önbecsülés jelképéről az Aranycsapat
hátvédje, Buzánszky Jenő szeretett volna így megemlékezni. Amikor idén szeptemberben eljött a szobori búcsúra,
eldöntötte azt is: Bú József fafaragó alkotásának itt lesz a
legjobb helye. Az MLSZ-delegációval érkezett régi játékosok, edzők, politikusok, a sándorfalvi ifjú futballisták előtt
Jenő bácsi az otthon maradt,
beteg Grosics Gyula és „az
odaföntről most Ópusztaszerre figyelő társak" - Lóránt
Gyula, Lantos Mihály, Bozsik
József, Zakariás József, Budai
László, Kocsis Sándor, Hidegkúti Nándor, Puskás Ferenc,
Czibor Zoltán - nevében is köszöntötte a megjelenteket, és
keresetlen szavakkal beszélt
arról, hogyan kell harcolni a
sikerért, és mennyire fontos
az önbizalom.

KEVÉS FELHŐ, SOK NAPSÜTÉS

cióinak, talán szerencsés génjeinek köszönhetően alakja és híres lábai is a régiek. Idén is koncertkörútra indult, több mint
húsz éve él egy nála jóval fiatalabb német producerrel.

A bolond meg a zseni beszélget egymással:
Zseni: - Figyelj, bolond! Felteszek neked kérdéseket, és ha
nem tudsz rájuk válaszolni,
akkor adsz egy százast. Utána
te kérdezel, és ha nem tudok
rá válaszolni, adok egy ezrest!
Bolond: - Jó, rendben!
Zs.: - Mi az? Kilincs és zár
van rajta, és ki lehet nyitni!
B.: - Nem tudom, itt egy százas!
Zs.: - Mi az? Négy lábon áll,
fából van, és eszünk rajta.
B.: - Nem tudom, itt egy százas!
Z.: - Akkor most kérdezz te!
B.: - Jó! Mi az? Kicsi, zöld, és
fel-alá pattog.
Z.: - Ezt nem tudom! Itt az ezres! Mi volt az?
B.: - Nem tudom, itt egy száZ 3 S
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A szentesi Farkas Noémi 21 éves, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának
kémia szakán tanul. A jövőben vegyészként szeretne elhelyezkedni. Szabadidejében olvas, internetezik,
fényképez, zenét hallgat, filmet néz, vagy éppen vásárol. Noémi egy lakatlan szigetre leginkább egy lakatot
vinne magával... Mottója: „Ne álmodd az életed, hanem éld az álmaid!" FOTÓ: NÉMETH NORBERT

King-Kong elkelt

ANGUA. Több mint 120 ezer fontért (36 millió forintért) kelt el
az 1933-as filmben szereplő
egyik
King-Kong-modell a
Christie's londoni árverésén.
A klasszikus produkcióhoz
több King-Kong-modellt használtak, a most kalapács alá került darab volt az, amelyik felmászott az Empire State Building tetejére, és rettegésben
tartotta New Yorkot. Az érző
szívű „szörnyeteget" valójában
e^nyYMfníniumkoponyával
O R S Z Á G G Y Ú Í Ó S
r n á n y á b i l t á f c ^ ) ^ , 55 centis fémszerkeáHoi

zet játszotta, amelyet szebb
napjaiban nyúlszőr borított.
y *

Finn sas
Nigériában
NIGÉRIA, FINNORSZÁG. Nigéria
északi részén bukkant elő az a
sas, amely a helsinki állatkertből repült el. A „világ másik végére" költöző madarat Thatlon
faluban fogták el halászok. Mikor megvizsgálták, lábán találtak egy címkét a felirattal: Múzeum Állatkert, Helsinki. A nigériai hatóság jelenleg a finn
főváros illetékeseivel készül
felvenni a kapcsolatot, hogy a
vállalkozó szellemű sas visszakerülhessen otthonába.

