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RENDŐRÖK A BELVÁROSBAN

Hangoskodó hajléktalanokra és
£ tolvajokra vadásznak karácsonyig
Szeged belvárosában a rendőrök.
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MOLNÁRÉK ÖRÖMZENÉJE

MÁS LESZ AZ ÚJ FORRÁS

Hármas jubileumot ünnepelt idén
a Molnár Dixieland Band, a Molnár
Gyula által vezetett szegedi zenekar.

Az elavult, szakszervezeti üdülőt idéző
Forrás Hotel helyett korszerű négycsillagos gyógyszálló nyílik februárban.

5. oldal

4. oldal

5. oldal

Hatodszor adtuk át a Presztízs dijakat

Az idei díjazottak és az alapítók: Somodi Zsolt, Keresztúri István, Kármán László, Sinkovicz Attila, Varga Mihály, Sándor Zsolt, Nemesi Pál, Szabó Gábor, Holman János, Majó Zoltán, Fejes Sándor, Katona Márta, Kóti Zoltán,
Gyenizse Pál, Szénási Róbert, Medgyesi Pál, Mészáros Antal. FOTÓ: KARNOK CSABA
Színvonalas gálaest keretében adtuk át tegnap este a Délmagyarország és a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Presztízs Díjait.
2009-ben a korábbi 6 kategória helyett 8-ban hirdettünk győztest.

SZEGED
MUNKATÁRSAINKTÓL
Az egyetem 5 éves üvegpalotájában, a József Attila Tanul-

mányi és Információs Központban adtuk át tegnap este
hatodik alkalommal a gazdasági élet legjobbjainak járó
Délmagyarország Presztízs díjakat. Hasonló ünnepség, mű-
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sor és külsőségek közepette,
mint a díj 2004-es alapítás óta
minden esztendőben.
A díj alapítója, a Lapcom Kft.
- a jövőre ÍOO éves Délmagyarország kiadójaként - idén is újított: az eddigi 6 díj helyett 8-at
nyújtott át. A Pályázati Különdíjat az Aquaplus Kútfúró, Kútjavító és Vízépítő Kft., az Arany

Levél Díjat a Makó-Térségi Víziközmű Kft., az Üzleti Innovációs Díjat a Hedz Magyarország
Kft., az E-díjat az iKron-Inca-Monguz Kft. nyerte el. Az év
kisvállalkozása Szénási Róbert
egyéni vállalkozó, Az év középvállalkozása az Exicom Rendszerház Kft., Az év vállalkozása
a CSOMIÉP Kft. Az év üzletem-

bere díjat Holman Endre és Holman János, a Generál Média Kft.
ügyvezető igazgatói vehették
át. A Pályázati Különdíj okleveles elismerésében a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter
részesült.
A gálán mintegy 250 vendég vett részt, a díjazottakat
Ördög Nóra, az est háziasszo-

nya szólította a színpadra. A
Dél-Alföldi Blues című műsorban Ferenczi György és a Rackajam koncertjét hallgathatta
meg a közönség. A belépőjegyek árából 1 millió forinttal a
Szegedi Gyermekszívek Gyógyulásáért Alapítványt támogattuk.
összeállításunk a 6-7. oldalon
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Véget vetnek a zenének
Kitiltják a szegedi Kárász utcáról
és a Klauzál térről az utcazenészeket, ha ma megszavazza az új
rendeletet a közgyűlés.

H1N1: újabb kismamát kezelnek
SZEGED. Újabb kismama került
HINl-fertőzés miatt a szegedi
klinikai fertőzőosztályra. Tegnap 8 új beteget (közöttük 4 nőt
és 4 gyereket) vettek föl a Szegedi Tudományegyetem klinikai
központjához
tartozó

egészségügyi intézmények valamelyikébe súlyos új influenzás tünetekkel. A tegnap ápolt
15 HINl-es beteg közül intenzív
ellátást és gépi lélegeztetést
kap egy férfi; háromra nőtt az
intenzív osztályon fekvő nők

száma, közülük immár kettő
légzését segíti gép; továbbá
egy gyereket is intenzív osztályon kezelnek. A klinikai fertőzőosztályon két nőt ápolnak,
köztük az újonnan megbetegedett kismamát.

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Belvárosi zenélés - lesznek tiltott zónák. FOTÓ: FRANK YVETE

A Kárász utcáról és a Klauzál
térről kitiltja az önjelölt muzsikusokat a szegedi önkormányzat
macskazene-rendeletként
elhíresült új szabálya, ha ma rábólint a közgyűlés. A lakók és a
vállalkozók tiltakoztak a kéretlen művészek ellen. Az utcai zenészek naponta csak délelőtt
10-től este 9-ig játszhatnak, maximum 3 négyzetmétert foglalhatnak el. Területet is kijelöl nekik a rendelet; ezentúl az Aradi
vértanúk terén, a Dugonics és a
Széchenyi téren, a Móra-park ban vagy a Stefánián „léphetnek fel". Előzsűrizést nem tesz
kötelezővé ezután sem a szabály, de aki máshol muzsikál,
az 25 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt is kikötik, hogy aki több területet foglal el, köteles fizetni.
Cikkünk és jegyzet a 3. oldalon

Vasárnapig
mí fizetjük
a z ÁFÁ-t Ö n helyett!

Ford H o v á n y

Algyői út 39. Tel.: 62/556-300 - Szeged - D o r o z s m a i út 6. Tel.: 62/540-300
www.fordhovany.hu
A kép i l t u s r t é a o Az é,önlét 2009 decémOéf 8-tól d w e m b é f 13ég. vagy é készlét ercéig tért. éé a kézélétén lévő k.jélott mopéllékré érvényéé
A tájékoétaléé un. tétjéé körű. résétalék ntérkéképvisoleteinkbén
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BELFÖLD-KÜLFÖLD
BARACK OBAMA 9 0 ÉV UTÁN HIVATALBAN LÉVŐ AMERIKAI ELNÖKKÉNT VETTE ÁT A NOBEL-BÉKEDÍJAT

ITTHON
Január második hetére
várják a csúcsot

BUDAPEST. Várhatóan január
második hetében tetőzik az
újinfluenza-járvány, addig még
számottevően javulhat a lakosság „átoltottsága" Székely
Tamás miniszter szerint.

MTV: nem lesz
létszámleépítés

Jogerősen hét év
Farkasnak

Jogerősen hét év fegyházra
ítélte Farkas Péter olimpiai
bajnokot kábítószerrel való
visszaélés miatt távollétében
a Fővárosi Bíróság. A jogerős
ítélet ötről hét évre súlyosbította Farkas Péter büntetését.
A vád szerint Barcelona birkózóbajnoka, testvére és egy
harmadik társuk több mint fél
évtizede marihuána előállítására szolgáló növényt termesztett egy XVII. kerületi ingatlanon. Farkas Péter ismeretlen helyen tartózkodik, sajtóhírek szerint Délkelet-Ázsiában. Thaiföldön bujkálhat.

Mentőt Utőtt meg

A lázbérci víztározó melletti
műúton orvosi segítségre szorult egy magatehetetlen, kerékpárja mellett fekvő, vélhetően ittas férfi, akit a mentők
kórházba szállítottak, ám miután a hordágyon fekvő beteget a mentőből kivették, az
minden előzetes szóváltás
nélkül arcon ütötte az őt ellátó mentőt. Az agresszív beteg
ellen büntetőeljárást kezdeményeztek.

Kitüntették Radnóti
őzvegyót

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni
csütörtökön a Magyar Köztársaság Középkeresztje kitüntetést
vette át Hitler István oktatási és
kulturális minisztertől. A 98 éves
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni
az indoklás szerint a kitüntetést
több évtizedes magas színvonalú
oktatói munkájáért, valamint a
Radnóti-hagyaték összegyűjtéséért, gondozásáért és közrebocsátásáért. a Radnóti-emlékév alkalmából kapta. Radnóti Miklósné
Gyarmati Fanni a magas rangú
állami kitüntetést budapesti lakásán vette át.

pénzváltó
Szeged, Kölcsey u. 5. • Tel: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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Háborúra néha szükség van"
Barack Obama amerikai elnök az első vezetőként, akinek országa háborúban áll - csütörtökön Oslóban átvette az idei Nobel-békedíjat.

nek országa háborúban áll Irakkal és Afganisztánnal és eddig
nagyobb
diplomáciai sikert
nem tudott felmutatni, nagy
meglepetésre lett a 2009. év Nobel-békedíjának kitüntetettje.

OSLO

A díj átvétele után Obama
elnök beszédében hangsúlyozta: hálával és alázattal fogadja
a megtiszteltetést. Hangsúlyozta: háborúra néha szükség
van, hogy leküzdjék a rosszat a
földön és szavatolják az Egyesült Államok biztonságát, még
ha magas is az ára. Megerősítette: 2011 júliusában megkezdődik az amerikai csapatok kivonása Afganisztánból.

MTI

Visszalépett a nemrégiben bejelentett csoportos létszámleépítéstől a Magyar Televízió
(MTV) menedzsmentje mondta el a társaság vezetésével folytatott egyeztetés
után a sztrájkbizottság elnöke.
Lázár András közlése szerint
megállapodás született arröl
is, hogy visszavonják a
sztrájkbizottság létrejötte óta
kiosztott mintegy húsz felmondást is; az egyeztetések
jövő hétfőn folytatódnak.
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62,00
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Közületeket is kiszolgálunk
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Az oslói városházán tartott ünnepségen a norvég királyi család jelenlétében a norvég Nobel-bizottság elnöke - mielőtt
átadta a 18 karátos aranyérmet, az oklevelet és a 10 millió
koronás (közel 1 millió euró)
csekket - védelmébe vette a
sokak által bírált döntést.
Hangsúlyozta, hogy a díjjal kívánják támogatni Obama elnök elképzeléseit, a nukleáris
leszerelés, a klímaváltozás és a
világ problémáinak párbeszéd
útján történő megoldására irányuló erőfeszítéseit.
Az Egyesült Államok alig egy
éve hivatalban lévő elnöke, aki-

Obama beszédet mond, miután átvette a békedíjat. FOTÓ: MTI/ÁP/SUSAN WÁLSH

EPP - A NEGYEDIK LEGTÖBB SZAVAZATOT KAPTA

,

Orbán ismét alelnök
Ismét az európai kereszténydemokrata és konzervatív pártokat tömörítő Európai Néppárt
(EPP) alelnökévé választották
csütörtökön Orbán Viktort.
BONN
MTI
A Fidesz elnöke a 10 alelnök
közül a negyedik legtöbb szavazatot kapta az E P P bonni
tisztújító kongresszusán tartott szavazáson. Orbán Viktor
az E P P 2002. októberi, a portugáliai Estorilban tartott XV.
kongresszusa óta a szervezet
egyik alelnöke. Megválasztásával kapcsolatban Orbán Viktor magyar újságírók előtt úgy

értékelte: az EPP alelnökeként
részt vehet azoknak a döntéseknek az előkészítésében, illetve meghozatalában, amelyek Magyarország számára
fontosak. Ezzel összefüggésben mindenekelőtt a munkahelyteremtéssel, a gazdaság-,
illetve a szociálpolitikával, a
biztonsággal és a bevándorlással kapcsolatos döntéseket
emelte ki, emlékeztetve: a szóban forgó európai uniós döntéseket a néppártban rendszeresen megvitatják. Ennek kapcsán az E P P elnökségét a legfontosabb
döntés-előkészítő
helynek nevezte, hangsúlyozva a magyar érdekek képviseletének szükségét.

90 év után Barack Obama
az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki megkapta a Nobel-békedíjat, elődjei voltak
Theodore Roosevelt és Woodrow Wilson, viszont az első,
aki személyesen Oslóban vette
át. Jimmy Carter már nem volt
elnök kitüntetésekor.

Egyméternyi hó esett
CHICAGO. Hatalmas hóvihar söpört végig szerdán az Egyesült
Államok középső részén. Repülőjáratok százait kellett törölni,
az országutakon elakadt autósok megsegítésére bevetették a
Nemzeti Gárdát. A sürü hóhul-

lás több mint egyméteres hótakaróval lepte el a térség egyes
övezeteit, néhol 4 és fél méteres hótorlaszok keletkeztek.
Kanada nyugati részén, Reginában szerda hajnalban mínusz 38 Celsius-fokot mértek.

DECEMBER

11.,
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KÜLFÖLD
Szexuális bűnök
gyerekek sérelmére

BRÜSSZEL. Két éven át tartó,
összehangolt nyomozás eredményeként európai és kanadai
rendőri szervek olyan hálózatot
göngyölítettek fel, amelynek tagjai 19 országban, köztük Magyarországon gyermekek sérelmére
követtek el szexuális bűncselekményeket az interneten. A rendőri művelet során Ausztriában,
Belgiumban, Bulgáriában, Dániában, Franciaországban, Hollandiában, Kanadában, Lengyelországban, Litvániában, Luxemburgban, Magyarországon, Máltán, Nagy-Britanniában, Németországban, Romániában, Spanyolországban, Svájcban, Szlovákiában, valamint Szlovéniában
tartottak házkutatást, és 115
személyt tartóztattak le. Akadnak köztük tanárok, illetve gondozók is, akik munkájuk folytán
közeli kapcsolatban voltak gyermekekkel. A vizsgálatot az osztrák nyomozók irányították.

Az al-Kaida vállalta

BAGDAD. Az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat iraki szárnya,
az Iraki Iszlám Állam nevű csoport vállalta magára a kedden
Bagdadban elkövetett, 127 ember
halálát követelő merényletet. A
szélsőséges szervezet már korábban is számos véres merényletet
vállalt magára, (mti)

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a december 10-i kenószámok:
2,4, 7,10,15,18, 20, 24, 29, 32,36, 47, 51, 56, 62, 63, 72, 76, 79, 80.
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BALETT-TANÁRNŐ
deti ár: 4.690 Ft

.280 Ft

VISSZA KELL FIZETNI A PALYAZATI EGYMILLIÓT

BETONKEVERŐ AUTÓ

A férjét megölték,
költözni nem tud
Ha a család december végéig
nem vásárol magának lakást,
akkor a Tatárszentgyörgyön
meggyilkolt férfi özvegyének
vissza kell utalnia az önkormányzatnak a pályázaton elnyert egymillió forintot.
TATÁRSZENTGYÖRGY
MTI
A férfit és 4 éves kisfiát február
23-ára virradó éjjel lőtték agyon,
amikor égő házukból menekültek. A romák elleni, hat áldozatot
követelő gyilkosságsorozat gyanúsítottjait azóta elfogták és előzetes letartóztatásba helyezték.
Tatárszentgyörgy polgármestere elmondta: több ok miatt szó

sem lehet költözködésről. Az elkövetők, akik megölték az apát és
fiát, Molotov-koktéllal felégették
a család házát. A lakhatatlan
épületbe nem tud és - a szörnyű
emlékek miatt - nem is akar viszszaköltözni az anya - tette hozzá
Berente Imréné, akinek a segítségével pályázati forrásból egymillió forintot szereztek a család számára. Közlése szerint ez a pénz
csak december végéig, s csak lakásvásárlásra használható fel,
ám a vételből valószínűleg semmi sem lesz, mert a biztosító egyelőre nem fizet. A kiégett ház értéke körül folyó vitából per lett,
így az özvegynek nincs miből kiegészítenie az egymillió forintot mondta a települési vezető.

Már 136 áldozat...

MOSZKVA.
Az
oroszországi
Perm egyik szórakozóhelyén
szombatra virradó éjszaka kiütött tüz újabb sérültjei haltak
meg csütörtökön, a halálos áldozatok száma 136-ra emelke-

dett. Különböző városok kórházaiban 94 sérültet ápoltak
még csütörtökön délután, közülük 35 volt súlyos, életveszélyes, további 50 súlyos állapotban. (mti)

Lego Qty úthálózatának bővítéséhez a legfontosabb
a folyamatos cementszállítás. Ette tökéletesen alkalmas ez a betonkeverő, amelynek tartálya szüntelen
forog, míg flexibilis csöve bárhova eljut. Elemek
száma: 217. Ajánlott: 5 éves kortól.
mmmnl
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Képmutatásra
hangszerelve

Véget vetnek a zenének
Jövő héttől betiltják az utcai
zenélést és éneklést a Kárászon és a Klauzál téren. Aki
megszegi az erről szóló városi
rendeletet, amelyről ma tárgyal a szegedi közgyűlés, 25
ezer forintra büntethetik.

DOMBAI TÜNDE
dombai@delmagyar.hu
Képmutatásra hajlamos az ember. Tájékozódó körkérdésemre ugyanis, miszerint „Kitiltsák-e az utcazenészeket a szegedi belvárosból?", szinte egyöntetű fejrázás volt az azonnali válasz. Határozottságát az utca embere a hagyománnyal magyarázta, meg hogy nem sajnálja a zenészektől azt a kis pénzkeresetet. Amikor azt
kérdeztem, milyennek képzelik őket, mindnyájuknak
az amerikai karácsonyi filmek jól öltözött alkalmi muzsikusai jutottak eszébe, akiknek egyéb vágyuk sincs,
mint teljesebbé tenni a mosolygós járókelők ünnepi
hangulatát. Találkoztam viszont öntudatos belvároslakóval is: „Vonyították már egész álló nap az ablaka

SZEGED
SZABÓ C. SZILÁRD
Kívánja-e szabályozni az utcai zenélés kérdését? - kérdezte Botka László polgármestertől a novemberi közgyűlésen Gyimesi László. A fideszes politikus azért interpellált az ügyben, mert több
jelzést is kapott arról, hogy a
belváros frekventált helyein
megjelenő kolduló utcazenészek kéretlen játékukkal zavarják a lakók és vállalkozók
nyugalmát. Már akkor kiderült, hogy egy malomban őröl
az ellenzék és a kormánypárt
a kérdésben. Botka László
ugyanis közölte, hogy már folyik az utcai zenélés feltételeit önkormányzati rendeletben
történő szabályozás előkészítése.
A rendelettervezetről ma
tárgyal a szegedi városi közgyűlés. E szerint hang-, időés térbeli korlátozást vezetnek
be. A rendelet alkalmazása
szempontjából fontosnak tar-

Hamarosan muzsikaszó nélkül élhetnek a Kárász utcán lakók, akiket zavart az utcai zene. FOTÓ: FRANK YVETE
tották meghatározni az utcai
zenész és énekes fogalmát. E
szerint „utcai zenész, énekes:
utcákon,
tereken
zenélő,
éneklő személy".
Az utcai zenész hangosítás
nélkül, naponta délelőtt 10
órától este 9-ig, maximum 3

Egy cégben a Richter Gedeonnal. A ma délelőtt 9 órakor kezdődő
szegedi városi közgyűlésen tárgyalnak a képviselők különböző közüzemi és közszolgáltatási díjak változásáról, megvitatják az önkormányzati cégek háromnegyed éves beszámolóit, valamint a 2010-es
költségvetési koncepciót. Várhatóan arról is döntenek, hogy egy 4
milliárdos beruházás reményében az önkormányzat innovációs központ alapítására projekttársaságot hoz létre Magyarország egyik legfontosabb gyógyszeripari vállalatával, a Richter Gedeonnal.

négyzetméteren muzsikálhat
az önkormányzat által kijelölt
belvárosi területeken: az Aradi vértanúk terén, a Dugonics
és Széchenyi téren, valamint a
Móra Ferenc Múzeum előtti
parkban és a Stefánia parkban. A belvároson kívül eső
területeken az utcai muzsikát
mindenütt megengedik.
A
macskazene-rendeletként elhíresült szabályozás
nem rendelkezik előzsűrizésről, előszűrésről, nem köti engedélyhez az utcai zenélést,
éneklést. Kivéve, ha az elfoglalt közterület meghaladja a 3
négyzetmétert. Ekkor az utcai
muzsikusnak - attól függően,
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CSONGRÁDON, SZENTESEN ÉS VÁSÁRHELYEN ÉVEKKEL EZELŐTT ÁTADTÁK

Makón tavasszal kezdődhet
az új buszpályaudvar építése
akkor idén szeptemberben
kellett volna átadni az új létesítményt. A Makovecz Imre
nevével fémjelzett Makona
iroda tervei alapján 320,5 millió forintból valósulhatott volna meg a pályaudvar.
Makó ilyen szempontból
évekkel lemaradt más Csongrád megyei várostól. Hódmezővásárhelyen 2006 augusztusában készült el az új állomás,
amelynek teljes költségét több mint 200 millió forintot a szolgáltató cég állta.
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Még mindig a régi pályaudvart használják az utasok. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
Makón még mindig az 1976-ban épült buszpályaudvarra érkeznek,
illetve innen indulnak a járatok, ugyanis csúszik az új állomás építése. Egyelőre nem érkezett be olyan árajánlat a tervek megvalósítására, amely belefért volna a 320,5 millió forintos pénzügyi keretbe.
Ha minden jól megy, tavasszal indulhat az építkezés.

MAKÓ
KORMOS TAMÁS
A makói önkormányzat és a
Tisza Volán Zrt. közösen adta
be a pályázatát a Maros-parti
város új buszpályaudvarának

alatt ugyanazt az öt
nótát a kéregetők?
99 Ugye, mindenki
Bárcsak eltűnnének
fel tudna sorolni egy
az árusoktól zsúfolt
jó hosszú listát
terekről is. Semmi helyük a szépen rendbe
azokról, akiket nem
hozott városban".
akar többet látni.
Mondom, képmutatásra hajlamos az ember. És persze én sem vagyok különb. Egy-egy kedves gyerekkórust, fiatalos gitárduót
vagy télapósan öreg harmonikást szívesen meghallgatok, mert ugye bája van annak Bécsben és Innsbruckban is, amikor a forralt bort kortyolgatjuk. Ha meg a
külvárosból a korzóra vágyom lakni, akkor majd fölhergelem az önkormányzati képviselőt, és névtelenül írok
a városházára, hogy az én ablakom alól takarítsák el a
macskazenét. Hogy eleve kivitelezhetetlen, mert a rendeletgyártó gépezet nem képes ésszerűen kivételezni?
Akkor egyszerű, vonatkozzon mindenkire a belvárosi
csendrendelet! Menjenek kornyikálni a Móra-parkba!
Meg ha már ilyen jól belejöttünk, kergessük el a bulizókat este tíz óra után. Meg az ölelkező szerelmeseket.
Meg a botorkáló öregeket. Vesszenek a biciklisek is! És
kinek kellenek az összehúzott szemű mogorva emberek? Ugye, mindenki fel tudna sorolni egy jó hosszú listát azokról, akiket nem akar többet látni. Csak nehogy a
végén egymást is kitiltsuk!

megépítésére. Sikerrel jártak,
ugyanis 288 millió forintos támogatást nyertek. Ennek ellenére még mindig a Csanád vezér téri öreg állomás fogadja
az utasokat.

Ha minden a terveknek
megfelelően alakult volna,

A szentesiek 2005 decemberében vehették birtokba az
új
buszpályaudvarukat.
A
Kurca partján is saját költségből - 150 millióból - a volántársaság finanszírozta a beruházást. Csongrádon jóval korábban, még 2003-ban nyílt
meg a modern állomás.
A makói csúszás oka, hogy
hiába írták ki a pályázatot a
munkálatok
elvégzésére,
nem kaptak olyan árajánlatot, amely belefért volna az
előre megszabott, 320,5 millió forintos pénzügyi keretbe.
Az utazási társaság átdolgozta a terveket, és határidő-módosítást kért a megvalósításra. A legfrissebb információ
szerint leghamarabb jövő tavasszal foghat hozzá a kivitelező a Csanád vezér téri beruházáshoz.

hol zenél - négyzetméterenként és naponta 150-300 forint közötti közterület-használati díjat kell fizetnie.
Aki megszegi a rendeletet,
és mondjuk továbbra is a Kárász utcán zenél, szabálysértést követ el, és 25 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A városháza tájékoztatása szerint a rendelet a közgyűlési döntést követőn néhány
napon belül, várhatóan a jövő
héten lép hatályba.

Mondom, képmutatásra hajlamos az ember. Azért
azt megnézném, hogyan tartják be ezt az új szabályt.
Úgy, mint a koldusrendeletet, amellyel „csak" az a
probléma, hogy képtelenség rajtakapni bárkit is a kéregetésen?

^ O n l i n e közgyűlési
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tudósítás

www.delmagyar.hu

Most Szeged szól be a megyének
SZEGED. A huszáremlékmű elmozdítása ellen emelte föl a
szavát e hónap elején a megyei
közgyűlés - Szeged képviselői
meg ma arra készülnek, hogy
az ópusztaszeri emlékpark gazdálkodásának hibáit róják föl a
megyének.
A szegedi közgyűlés asztalán lévő előterjesztés készítője, Solymos László várospolitikai alpolgármester az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. elmúlt
három évének gazdálkodásáról tájékoztat. Szeged városa
az egyik kisebbségi tulajdo-

nos a kft.-ben, ahol a megyéé
a
döntő
tulajdonhányad.
Solymos megállapítja, hogy
három év alatt már a második
igazgatót kell kinevezni, és a
működésre rányomta a bélyegét, hogy az előző vezető és a
megyei közgyűlés elnöke között megromlott a viszony. A
park gazdálkodása nyereségesből veszteségessé vált, jelentősen csökkent a látogatók
száma, és 100 milliós tagi hitelre volt szükség, amit határidőre nem tudott visszafizetni
a
park.
Legutóbb
pedig
megint olyan vezetőt neveztek

KARACSONYI AKCIÓ A
CONTEXT ÜZLETEKBEN!
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Minden

10-20-40-50%
engedménnyel adunk!

mai szempontok szerinti meghozatalát, figyelembe véve az
emlékpark Magyarország kulturális intézményei körében
betöltött, a magyarság identitása szempontjából meghatározó voltát".

KAR ACSOlNVi

December 11-23-ig.

női-férfi konfekcióárut,
minden függönyt,
szőnyeget és lakástextilárut

ki, akinek nincs vezetői tapasztalata ilyen intézmény
élén. Ezért a szegedi közgyűlés „tulajdonostársként javasolja a Csongrád megyei önkormányzat
számára
az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark megfontoltabb, tervezettebb irányítását,
a tulajdonosi döntések szak-
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Szeged, Dorozsmai út 9.

KARÁCSONYI AJÁN0ÉKVÁSÁR

A BÁLI SZEZONRA MEGJÖTT
AZ ÚJ KOLLEKCIÓ:
női
alkalmi ruhák, blúzok,
a
§ Baumler, Pierre Cardin,
•
Roy Robson öltönyök.
Teréz utcai üzletünk
udvarán
, gi.
INGYENES A PARKOLAS!
Behajtás a Pulcz
utca felöl!

. -j

Várjuk kedves vásárlóinkat üzleteinkben:
• Szeged, Kossuth L. sgt. 72., Teréz u. 3.
Fekete sas u. 28., Somogyi u. 15.
• Hódmezővásárhely, Andrássy út 9.

Autószerviz '96 Kft.
Telefon: +36 62 551 700
Szeged, Dorozsmai út 9.
Hódmezővásárhely, Szántó K. J . u. 178.
Telefon: +36 62 535 700

TOYOTA
Tmx
www.tmax.hu

S U www.aubaruaun.hu
BARU

S U Zwww.auzuklaun.hu
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KÖRKÉP
Nem lesz kártalanítás
a 43-as mentén

MAKÓ. Mágori Józsefné. a Fidesz makói választókerületi elnöke két költségvetési módosító indítványt is eljuttatott a
Parlamentbe Bodó Imre fideszes honatya közbenjárásával.
Az egyikben 1 milliárdos pályázati alapot javasolt a 43-as
mentén megrongálódott házak
helyreállítására, a másikban a
Makó és Királyhegyes közötti
5 kilométeres földút aszfaltozására kért 100 millió forintot
- a tervek már készen vannak
a beruházáshoz. Mindkét javaslatot leszavazta a kormánytöbbség. Mágoriné különösen
azt tartja sajnálatosnak, hogy
Búzás Péter makói polgármester is nemmel szavazott a javaslatra.
- Egy 52 éves helybeli hajléktalan férfi ellopott Makón egy
lezáratlan kerékpárt, mert saját biciklijének egyik kerékgumija kilyukadt. A férfi elismerte a lopást, sőt azt is bevallotta, hogy az utóbbi időben jó
néhány kétkerekűt lovasított
meg a Maros-parti városban.
A Makói Rendőrkapitányság
lopás miatt indított ellene
büntetőeljárást.

Bakács Tibor
ajándékot osztott

2009. DECEMBER

KARÁCSONYIG TUCATNYI JÁRŐR VIGYÁZZA A SZEGEDI BELVÁROS NYUGALMÁT

Reszkessetek, tolvajok!
Hangoskodó hajléktalanokra és
tolvajokra vadásznak karácsonyig Szeged belvárosában a
rendőrök. Tegnap egy bolti
szarkát csíptek nyakon a Mars
téren, idézést adtak át a Kárász utcán, de jó szóval is szolgáltak egy hajléktalannak.
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s

nak lapítani, hiszen okmányainak ellenőrzésekor kiderült,
hogy a bíróság keresi. Az idézést
a Szegedi Rendőrkapitányságról
szállították ki a férfinak, akit korábbi közterületen való hangoskodása miatt kerestek.

>il

- Egyenruhában nem túl
feltűnő tolvajokra vadászni? tettük fel a kérdést Szenti Szabolcsnak. A válasz: az ünnepek előtt civil ruhás nyomozók is járják a várost, akiknek
a tettenérés a dolguk.

SZEGED
KISS GÁBOR GERGŐ
Kis túlzással ugyan, de szinte ellepték a szegedi belvárost tegnap délelőtt a rendőrök. A Széchenyi téri karácsonyi vásár és a
Dugonics tér között összesen 12
egyenruhás sétált fel és alá. Nem
karácsonyfa alá valót néztek
családjuknak, sokkal inkább a
tolvajokat, és az ünnepek közeledtével egyre hangosabb és részegebb hajléktalanokat próbálták kiszűrni a tömegből. Az emberek többsége furcsa szemmel
figyelte a szokatlan látványt,
ahogy öt rendőr, egymástól méternyi távolságra korzózott végig a sétálóutcán.
- A tolvajok elrémisztése az
elsődleges feladat - fogalmazta
meg az országos akció célját
Szenti Szabolcs rendőrségi szóvivő. A leckét egy Mars téri
szarka biztos megtanulta.

Pálfi Tibor törzsőrmesterrel a
Kárász utca közepén találkoztunk, aki nem sokkal azelőtt érkezett vissza a Mars térről. Az
egyik ruhásboltban kaptak el
egy nőt, amint az 23 női fehérneművel a hóna alatt próbált

Padon ülő szegediektől érdeklődtünk: a sok rendőr jelenléte mellett nagyobb biztonságban érzik magukat? Egyedül
Pászti Ágnes nehezményezte a
túlzott rendőri jelenlétet. A volt
szegedi tanácsnok az egyik járőrhöz sétálva adott hangot
nemtetszésének: miért állják
körül az egyenruhások'a hajléktalanokat, talán meg akarják félemlíteni őket?
Pedig nem csak idézést adtak
át a rendőrök a fedél nélkül
élőknek. Az egyik hajléktalanról
kiderült, hogy testvére eltűntként keresteti. A szegedi férfi
nyár óta nem beszélt bátyjával,
eddig Szarvason volt, és csak a
napokban tért vissza Szegedre.
Azt mondta, hogy nincs jó viszonyban a testvéreivel.

A karácsonyi ünnepekig tucatnyi járőr ügyel a rendre Szeged belvárosában. FOTÓ: KARNOK CSABA
meg kereket oldani. A tolvajt
még az üzletben elkapták, majd
eljárást indítottak ellene.
- Még soha nem mentem oda
senkihez koldulni. Ráadásul mi

- Jönnek az ünnepek, béküljenek ki - tanácsolta neki az
egyik járőr. A férfi táskáját a hóna alá csapta, és elindult a Dugonics tér felé, de még válaszolt:
- Karácsonyra hazamegyek.

nem eldobáljuk, hanem összeszedjük a szemetet - nehezményezte az igazoltatást a sétálóutca közepén, egy padon ülő hajléktalan. Társa okkal látta jobb-
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REGIONÁLIS HÍREK
Homo Hungaricus
a Regiórában

A MAGYAR TELEVÍZIÓ 1-ES
CSATORNÁIÁN ma 13.55-kor ismét jelentkezik a szegedi stúdió körzeti magazinja, a Regióra. A műsor tartalmából: Mit
kezdjünk a magyar cigányzenével? Egy alternatív alternatíva:
a Budapest Bár Szegeden. Hogyan bújik ki a földkupacból
egy szarmata cserépedény?
Hamar Edina restaurátor most
megmutatja. És mi mindent
rejt a mesebeli kisgömböc? A
Szegedi Kortárs Balett legújabb
produkciója: a Homo Hungaricus. Szerkesztő: Kocsor Erika.

Szerződést kötött
a város a 2-es
villamosvonal építőjével

SZERZŐDÉST KÖTÖTT AZ ÖNKORMÁNYZATaz új, rókusi 2-es
villamosvonal kivitelezőjével, a
Szeged Villamos 2 Konzorciummal. A nyílt nemzetközi tender
nyertese azt vállalta, hogy 2,1
milliárd forintból jövő júliusra
megépít 1,9 kilométer villamospályát, 5 akadálymentes és fedett megállót, valamint a vértói
végállomáson hurokfordulót,
állomásépületet. A cégtársulást
a brnói OHL a. s. cég vezeti, tagjai a budapesti Középszolg Kft.
és a nyíregyházi Kelet-Út Kft. Az
új, 2-es villamos az Indóház tértől a rókusi csomópontigaz 1-es
villamossal közös pályán fog
járni, a Rókusi körút Kossuth
Lajos sugárút és a Rókus II. Általános Iskola közötti szakaszán az úttest közepén halad
környezetbarát füves pályán.
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CSONGRÁD. Bakács Tibor
publicista, a Megasztár egykori zsűritagja és a jóban Rosszban sorozat sztárjai, Végh Judit, Nóvák Heni és Brózik Klári egy - a Bonbonetti Csoport
által szervezett - jótékonysági akció keretében tegnap
meglátogatták a Kozmutza
Flóra Gyermekotthon csongrá-,
di tagintézményét, ahol 170
ajándékcsomagot osztottak
szét óvodások és iskolások
között. A gyerekek is készültek: Mikulás-versekkel igyekeztek meghálálni a figyelmességet. Az eseményen Magyar Anna Csongrád megyei
elnök mellett Vincze László
országgyűlési képviselő is
részt vett.

Könyvbemutató,
bloggerek az
Emlékpontban

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Fe
ledy Balázs Fodor József, a
krónikás festő című művészeti
albumát mutatják be ma délután 3 órától a városháza
dísztermében. Köszöntőt
mond Lázár János polgármester, a kötetet ajánlja az író,
valamint Gyula józsef akadémikus, Makovecz Imre építész,
Makiári László karmester,
Nagy Imre művészettörténész,
Osváth László újságíró és Szabó Tamás képzőművész.
- Tíz francia blogger látogat
ma délután fél 5-kor az Emlékpont múzeumba. Az online
szakemberek arra kíváncsiak,
hogy a közgyűjtemény miként
dolgozza fel Hódmezővásárhely kommunista diktatúra
alatti történelmét. A bloggereket, akik ellátogatnak az
edénygyárba is, a múzeumban Lázár János polgármester
fogadja.

A temetés alatt fosztották ki
a gyászoló család otthonát
Apátfalva gyászol és háborog:
a napokban temették el a polgármesteri hivatal egyik váratlanul elhunyt, köztiszteletben
álló munkatársát, s amíg a temetés tartott, valaki kifosztotta a gyászoló család otthonát.
APÁTFALVA
SZABÓ IMRE
- Túlzás nélkül állítható, hogy
Apátfalván mindenkit megrendített az anyakönyvvezetőnk,
Bakainé Kádár Irén váratlan
halála. És az sem túlzás, hogy
most mindenki fel van háborodva - mondta lapunknak
Varga Péter polgármester annak kapcsán, hogy a gyászoló

család otthonába éppen a temetés alatt tört be valaki. Legutóbb 10 éve történt hasonló
eset - akkor halottak napján
fosztottak ki több házat.
A temetésen egyébként legalább 500-an voltak. Minden
bizonnyal éppen ezt használta
ki a tettes, aki a család otthonát
feldúlta. A gyászolók és a szomszédok a szertartás végeztével
szembesültek azzal, hogy valaki felfeszitette a kaput, betört a
házba, kiforgatta a szekrényeket és fiókokat. A tettes egy
pénztárcát is elvitt néhány tízezer forinttal, de ami a hozzátartozóknak
különösen fáj,
hogy olyan arany ékszereket is
ellopott a betörő, amelyeket az

elhunyt viselt, és amelyek már
személyes emlékek voltak.
- Ember egyáltalán, aki ilyet
csinál? Még az állatnál is alávalóbb - mondta lapunknak az
egyik rokon, aki, akár a többi
hozzátartozó, fél, ezért csak név
nélkül nyilatkozott nekünk. Lapunkat ennek ellenére azért kereste meg, hogy felhívja a figyelmet arra: úgy látszik, már egy temetés idejére sem szabad őrizetlenül hagyni a házat.

Szenti Szabolcs, a megyei
rendőr-főkapitányság szóvivője
az esettel kapcsolatban elmondta: folyik a nyomozás ismeretlen tettes ellen. A betörő
150 ezer forint értékben vitt el
ékszereket és készpénzt.

Családias ebéd a szeretetsátorban

Gyereknevetés és jóízű beszélgetés. A Délmagyarország és a Rádió 88 által szervezett, valamint a Szeged megyei jogú
város által támogatott szeretetsátorban a Fészek Nagycsaládosok Egyesületet látta vendégül a szegedi városi önkormányzat. Miután Ványai Éva, a szegedi önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának elnöke kirakós játékkal
kedveskedett a gyerekeknek, mindenki teletömte a hasát a finom ebéddel. Szabó Norbi ezúttal kicsiknek és nagyoknak
szóló produkcióval érkezett - ahogyan Frank Yvette fotóján is látható, mindenki nagyon jól szórakozott.

Bérlakást osztottak
SZEGED. Eredményt hirdetett
tegnap az IKV Zrt. a szociális
alapú bérlakáspályázat szokásos második félévi fordulóján.
11 meghirdetett lakásból a két
komfort nélkülire nem érkezett
értékelhető pályázat, a 3 komfortos és a 6 összkomfortos önkormányzati bérleménybe szerződéskötés és kauciófizetés
után még az idén beköltözhet-

nek a nyertes lakók. Összesen
159 pályázatot adott be 100 család, amiből 74 beadványt eleve
ki kellett zárni. Legtöbbször az
volt az elutasítás oka, hogy nem
rendelkezett a kérelmező 5 éves
szegedi munkaviszonnyal vagy
nem volt 5 év folyamatos, bejelentett szegedi lakhelye, de találtak olyan jelentkezőt is, aki
fiktív címet adott meg.

Huszadik Pannon Példakép-díjátadó

Pannon Példaképek a
sport szolgálatában
Huszadik alkalommal hirdette Id dljazottait a Pannon Példakép Alapítvány. 2009
negyedik negyedévében a dijak odaítéléséhez olyan - széles körben még nem ismert - jelölteket keresett a Pannon Példakép Alapítvány, akik a magyar sportélet és
sporteredmények javításáért küzdenek.
A jelöltek közül példaképpé választották
Angyal Józsefnét (Erika nénit), a Hársfa Fogyatékos Egyesület vezetőjét, Dávid Géza
kajak-kenu mesteredzőt és Pintér Tamás mountain bike magyar bajnokot.
A 2004-ben indított Példakép Alapítvány
negyedévente díjazza azokat, akiknek a tevékenysége példaként állítható a magyar
társadalom elé. A „hétköznapi hösök" csak
annyiban különböznek az átlagembertől,
hogy elhivatottságukkal, tenni
akarásukkal céljaikat megvalósították. Az idén
megújult díjazási rendszer szerint minden negyedévben tematikusán,
meghatározott
szempontrendszer alapján választják ki Magyarország példaképeit. Az elismerés mellett
az alapítvány a példaképek munkáját fejenként 1 millió forinttal is támogatja.
„Hisszük, hogy fontos azon sport- és közösségi vezetők támogatása, akiknek az erőfeszítései nincsenek rivaldafényben, ám teljesítményük mégis legalább olyan értékes,
mint az általunk is támogatott profi csapatoké" - mondta el Anders lensen, a Pannon
vezérigazgatója. „Kifejezetten örülök, hogy
a kuratórium tagjai egy fogyatékos sporto-

Jókkal foglalkozó szakembert és egy nagyon
fiatal tehetséget is kiemeltek a sok jelentkezőből. E két csoport kapja talán a legkevesebb
támogatást és megbecsülést, így örülök,
hogy a mai díjátadón ők kerültek a középpontba" - folytatta Anders jensen.
Magyarország új példaképei:
Angyal Józsefné (Erika néni), a Hársfa Fogyatékos (sport ) Egyesület vezetője.
Angyal Józsefné, Erika néni elsősorban
családi indíttatásra alapította meg a Hársfa
Egyesületet, amely a fogyatékos sportolókkal foglalkozik.
Dávid Géza mesteredző, a Lágymányosi
Spari Kajak-Kenu Egyesület vezetője.
Dávid Géza bácsi úgy tartja, hogy a siker
kulcsa az elhivatottság és a folyamatos edzés.
Edzői munkájának elismeréseként 2008-ban
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.
Pintér Tamás
gödöllői gimnazista, mountain
bike magyar korosztályos bajnok.
Tamás a 2009es szezonban három világkupafutamra is kijutott, és megnyerte a Magyar Kupa-sorozat összetett első
helyét.
A Példakép-blogon az érdeklődők egész
évben olvashatják a díjazottak beszámolóit a http://blog.peldakep.hu címen. A Példakép Alapítványról bővebb információ a
www.peldakep.hu honlapon található.

pannon
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Félmilliárd forint
a csongrádi távhőre
Közel félmilliárd forintból korszerűsíti egy csongrádi cég a város termálkútját, és bővíti a távhőrendszert. A fejlesztésre 150
millió forint uniós támogatást
nyertek. Jövő ősztől öt közintézmény és a fürdő fűtési költsége
töredékére csökkenhet.

CSONGRÁD

BÍRÓ DÁNIEL
Közel félmilliárd
forintból
korszerűsíti a város termálkútját és bővíti a távhőrendszert Csongrádon a Csoterm
Kft. A Brunnen Hőtechnika
Kft. és az önkormányzat közös
cége erre a fejlesztésre 150
millió forint uniós támogatást
nyert. A Csotermben jelenleg
5 százalék a város tulajdonrésze, de az elnyert támogatás
arányában ez mintegy 30 százalékra fog növekedni. Információink szerint 7-8 fokkal
nőhet a kútból kinyert termálvíz hőmérséklete a berendezés felújítása után. A projekt
nagyobbik eleme a városi távhőrendszer korábban kiépített
vezetékeinek üzembe helyezése és bővítése lesz. Az új, korszerűsített hálózatot a Csoterm fogja működtetni, neki
kell majd hőenergiával ellátnia a bökényi és a városköz-

pontban lévő közintézményeket, a lakossági távhőszolgáltatás viszont a városi tulajdonban lévő Víz és Kommunális Kft.-nél marad.
A rendelőintézeten, a Sághy
szakképző iskolán és az Aranysziget otthonon kivül eljut majd
a termálvíz az ének-zenei és a
Kossuth-iskolába, emellett a városházára, a gimnáziumba és a
mezőgazdasági szakközépiskolába is, a végállomás pedig a
fürdő lesz, ahol többféleképpen
lehet hasznosítani a lehűlt vizet. Lapunk úgy értesült, hogy a
Brunnen Hőtechnika Kft. banki
hitelt vesz föl az önrész biztosítására. A munkálatok már év
elején megkezdődnek, a kútfelújítással viszont megvárják a fűtési szezon végét. A tervek szerint jövő ősztől működik majd a
kibővített távhőrendszer.

Nem ugyanaz a Forrás
nyílik meg Újszegeden
Napfényfürdő Aquapolis:
közel a nyitás
A Napfényfürdő Aquapolisban
januárban próbaüzemet tartanak, és előreláthatóan február
végén vagy március elején adják át. Közel egyszerre készül
el a wellness- és élményfürdő,
valamint a Forrás. A hotel
2008. szeptember közepén
zárt be, és ugyanabban a hónapban rakták le a fürdő alapkövét is.

Korlátozott lesz
a díjemelés
A Csoterm tulajdonosai abban
állapodtak meg, hogy a cég a
mindenkori gázenergiánál legalább 20 százalékkal olcsóbban szolgáltat majd hőt, az
éves díjemelés pedig nem haladhatja meg a gázáremelés
75 százalékát.

Nemmel szavaz a Fidesz
SZEGED. A 2010-es költségvetés
nem 12 hónapra tervez, nem ad
egy évre elegendő forrást az önkormányzatoknak - hangzott el
a Fidesz tegnapi sajtótájékoztatóján, Szegeden. Hűvös László
frakcióvezető és Gyimesi László,
a párt szegedi vezetője a mai
közgyűlés kapcsán arról beszélt,
az év utolsó testületi ülése rendszerint a tarifaemelésekről szól.
Mivel azonban a díjemeléseket

FEBRUÁRBAN ADJÁK ÁT A NÉGYCSILLAGOS GYÓGY- ÉS WELLNESS-SZÁLLÓT

korábban fogadtatták el, a képviselők kiszámolták, 2006 óta
hogyan változott a közszolgáltatások díja Szegeden. A távfűtés
díja 149 százalékkal, a parkolójegy 78, a csatornadíj 65, a buszjegy 80, a szemétszállítás díja 49
százalékkal emelkedett. Közölték: a költségvetés módosítását
és a költségvetési koncepciót
nem fogja megszavazni a mai
közgyűlésen a Fidesz-frakció.

A 22 éve átadott Forrásból szinte csak a falak maradtak meg. FOTÓ: KARNOK CSABA
A sarkaiból is kifordítják a Forrást: az elavult, szakszervezeti
üdülőt idéző hotel helyett korszerű négycsillagos gyógy-,
wellness- és konferenciaszálló
nyílik meg 2010 februárjában.

SZEGED

FEKETE KLÁRA
Felgyorsultak a munkák a
Forrás Szállóban: akárcsak a
szomszédos
Napfényfürdő
Aquapolisban, a hotelben is
rohamtempóban dolgoznak.
Szorít a határidő, a kivitelező
Sky-Builder Épitőipari Zrt.
február eleji átadást vállalt.
Az a terv, mondta lapunknak

Makiári
Lászlóné
szállodaigazgató, hogy a legfelső
szint kivételével megnyitják a
Forrást a vendégek előtt. Csak
a befejező munkálatok maradnak el, amelyek közé tartozik a negyedik szinten létrehozott luxusapartmanok kialakítása is.
Nem ugyanaz a Forrás nyílik meg jövőre a Hunguest Hotels Zrt. beruházásában - tudtuk meg az igazgatónőtől. A 22
éve átadott Forrásból ugyanis
szinte csak a falak maradtak
meg a mintegy 2 milliárd forintos
átalakítás
során,
amelyből 600 millió forint
uniós támogatás. Az a Forrás,

Örömzenét játszanak Molnárék
Hármas jubileumot ünnepelt idén a Molnár Dixieland Band. A Molnár Gyula által vezetett zenekar itthon és külföldön egyaránt hatalmas sikert aratott örömzenéjével. Az évfordulós produkciókra profi
vendégművészeket hívtak. Jövőre először február 26-án lépnek fel.

alapító-vezető idén lett 65
SZEGED

KOVÁCS KRISZTA
Különleges éve volt a Molnár
Dixieland
Bandnek.
Az
1964-ben alakult zenekar idén
ünnepelte fennállásának 45.
évfordulóját, Molnár Gyula, az

éves, és 50 éve játszik szórakoztató zenét. A hármas jubileum alkalmából több exkluzív koncertet adtak 2009-ben.
Emlékezetes a februári, szegedi koncert, amikor kétszer
egymás után leadták a műsort: kétszer 600 néző tisztel-

gett a zenekar és az elmúlt 45
év előtt.
- Májusban a magyar kulturális napokon léptünk fel Szerbiában. Mi csináltuk a nyitóestét a belgrádi főtéren. A jubileumi koncertsorozat augusztus
28-án zárult a budapesti Művészetek Palotájában - emlékezett
vissza Arató Sándor menedzser.
Belgrád mellett Kassán, Zakopanéban, Temesvárott, a
szlovén Lendván és Finnországban lépett színpadra a

Arató Sándor menedzser (balról) és Molnár Gyula alapító különleges évet zárt. FOTÓ: FRANK YVETTE

Elkészült hanghordozók.
Négy koncert dalait felhasználva már elkészült a 45 éves jubileumi CD. ami az eddigiekhez
képest változatosabb zenével
szórakoztatja a rajongókat. A
DVD január közepén jelenik
meg - ezen minden zenész és
vendégművész megszólal, akik
részt vettek a turnén.

népszerű zenekar, Zentán a
Komárom
Dixielanddel
együtt. Itthon - többek között
- Kaposvárott, Győrött, Debrecenben, Pécsett, Dunaújvárosban, Szolnokon és Kecskeméten élvezhették a nézők a
szegediek örömzenéjét.

- A jubileumi koncertekre
vendégművészeket
hívtunk.
Fellépett velünk Balogh Kálmán cimbalom- és Deseő Csaba hegedűművész, valamint
Malek Andrea énekes is - sorolta Molnár Gyula.
Idén december 29-én zenélnek utoljára: év végi klubkoncertet adnak a Millenniumi Kávéházban. 2010 első fellépése
február 26-án lesz: A Molnár Dixieland Band és a lányok című
produkciót a szegedi IH Rendezvényközpontban adják elő
Garai Márta, Illényi Katica és a
huszonéves szlovák lányok 'álkotta Sweet Little Chicks vendégszereplésével.

amelyet majd átadnak jövőre,
egy
négycsillagos
gyógy-,
wellness- és konferenciaszálló lesz mindazzal a kényelemmel, amely egy ilyen létesítménytől elvárható.
A 194 szobából 36 a 2-3
szobás apartmanok száma,
ezekbe külső vagy belső jakuzzit és kandallót is beépítenek. Közülük az egyik 3 szobás apartman a full extrás elnöki lakosztály. A konferenciaszálló jelleget egy 450, egy
150 és egy 50 főt befogadó, a
legmodernebb
technikával
felszerelt terem erősíti, amelyekhez kis tárgyalószobák
csatlakoznak, a wellness-szol-

gáltatásokat pedig a Napfényfürdő Aquapolis nyújtja.
Ha a régi Forrás előtt megállunk a Szent-Györgyi Albert
utcában, azt látjuk, hogy
szinte csak a régi főbejárat
maradt a helyén. Itt belépve
egy hatalmas hallba érkezik
majd a vendég: jobbra most
még a 4 pályás bowlingpálya
épül, beljebb, de szintén a
jobb oldalon pedig a recepció
helyét alakítják ki. Szemben
lesz a 400 fős étterem, amelynek üvegfalán át a kertben lehet gyönyörködni. A hall bal
oldalán a „szépségfarmba",
valamint a csendes wellnessbe juthatunk el, amelynek
emeletén a konferenciatermeket alakították ki. Ezen a helyen volt az a régi gyógyászati
részleg, ahová szegediek ezrei jártak.
A szállóvendégek a szobákból liften juthatnak le a wellness recepciójára, onnan pedig a Napfényfürdőbe, és fürödhetnek,
csúszdázhatnak,
pihenhetnek - valamint gyönyörködhetnek a szegedi panorámában.

SZAMITOGEPPEL KESZITETTE A TÍZEZRESEKET

Elfogták a pénzhamisítót
SZARVAS, SZEGED

MUNKATÁRSUNKTÓL

Rendőrkézre került az a 23
éves szarvasi férfi, akit azzal
gyanúsítanak, hogy kedd hajnalban hamis tízezresekkel fizetett
a
kiskundorozsmai
nagybani piacon. Ahogy tegnapi számunkban megírtuk, a
fiatalember fokhagymát vásárolt egy Békés megyei termelőtől, ami 251 ezer forintba
került volna.
A pénzhamisító 31 darab
tízezressel fizetett a 385 kilogramm zöldségért, így a sér-

tett először még örült is annak, hogy több pénzt kapott
a terményért. Később vette
észre, hogy olyan bankókkal
fizették ki, amelyeken nem
volt vízjel, és sorszámuk is
megegyezett.
A pénzhamisítót még aznap délután elfogták a lakásán a Szarvasi Rendőrkapitányság munkatársai. A férfi
kihallgatásakor
elismerte,
hogy a pénzt számítógép,
szkenner és színes nyomtató
segítségével otthon hamisította. A fiatalembert pénzhamisítás gyanúja miatt vették őrizetbe.

^jTappmes
Állatok karácsonya a Cora Hipermarketben!
2009. december 18-19-20-án 10-18 óra közöH várjuk a gazdátlan állatok
ellátására szánt állateledel-felajánlásaikat az I kapunál,
az üvegvisszaváltóval szemben.

Ajándékozza meg kedvencét karácsonykor,
és gondoljon a kóbor állatokra is!
(cora)
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A gazdasági élet legjobbjai vehették át

Fények játéka, adventi hangulat az egyetem tanulmányi és információs központjának átriumában.

A szegedi egyetem üvegpalotájának átriumában az „égből"
lelógó fényfüzérek már a közelgő karácsonyra emlékeztették
az ünneplő közönséget. Ehhez
az adventi hangulathoz bézsbe
és bordóba öltöztették az asztalokat, székeket a szervezők, s
adtak hozzá még egy diszkréten
lilás megvilágítást. És mintha a
hölgyek is megérezték volna,
hogy nincs itt az ideje a báli tarkaságnak: hódított az egyszerű
fekete ruha vagy a sötét kisestélyi. Minden az alkalomról szólt:
az idei legsikeresebb vállalkozások méltó megünnepléséről.
Arról, hogyan lehet emlékezetessé tenni azok számára a napot, akik megdolgoztak az eredményeikért. És amikor már
mindegyiküket megtapsolta a
közönség, amikor mindenkinek
mindenki gratulált, a vendégek
megnézték, milyen étkeket kínál
az átrium közepén felállított vacsoraasztal.
Az
ünnepélyes
hangulat
aztán
fokozatosan
váltott át kedélyesbe: elérkezett
a baráti beszélgetések, borozgatások ideje, amely éjfél utánig tartott.

Ferenczi György és a Rackajam színvonalas műsort adott.

Ördög Nóra, az est háziasszonya - a kivetítőn és élőben.

Huszonöt kerek asztalnál ültek a vendégek.

A svédasztalon harmincötféle ételből választhattak az ünneplők és az ünnepeltek.

Szammer István, a Lapcom Kft. ügyvezető igazgatója Holman János
Presztízs díjassal beszélget.

Ellenzéki és kormánypárti politikus is részt vett a gálán. Gyimesi László
Újhelyi Istvánnal.

Túri Sándor professzor, Szabó Gábor rektor és Varga Mihály cégvezető.
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a Délmagyarország Presztízs díjait
Hatodik alkalommal adtuk át
tegnap este ünnepélyes külsőségek között kiadónk, a Lapcom
Kft. által 2004-ben útjára indított Presztízs díjakat azoknak,
akik a gazdasági életben idén a
legjobban teljesítettek. Ezúttal a
korábbi 6 kategória helyett
8-ban hirdettünk győztest: a Pályázati Különdíjat az Aquaplus
Kútfúró, Kútjavító és Vízépítő
Kft., az Arany Levél Díjat a Makó-Térségi Víziközmű Kft., az Üzleti Innovációs Díjat a Hedz Magyarország Kft, az E-díjat az iKron-Inca-Monguz Kft. nyerte el.
Az év kisvállalkozása Szénási
Róbert egyéni vállalkozó, Az év
középvállalkozása az Exicom
Rendszerház Kft., Az év vállalkozása a CSOMIÉP Kft. Az év üzletembere díjat a Holman testvérpár, Endre és János, a Generál
Média Kft. ügyvezető igazgatói
vehették át. A díjakat az esten
megjelent alapítók - a Lapcom
Kft., a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a KÉSZ
Holding Zrt. valamint a házigazda Szegedi Tudományegyetem képviselői adták át. A Fontana Credit Takarékszövetkezet
főtámogatóként nyújtott át elismerést.

SZEGED
MUNKATÁRSAINKTÓL
A helyi gazdaság legjobbjai
vették át tegnap este a Délmagyarország és a Szegedi Tudo-
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Sándor Zsolt
ügyvezető

igazgató, Aquaplus Kútfúró,
Kútjavító és
Vízépítő Kft:
- 20 éves, kitartó és következetes munkát értékel ez a
díj. Családi vállalkozásként
indultunk, köszönöm minden egykori és jelenlegi
munkatársnak, aki részt
vállalt a fejlődésben. A termálvíz a Dél-Alföld elsődleges kitörési lehetősége. Cégünk tapasztalata, technikai felkészültsége révén jelenleg 14 milliárd forint értékű beruházást végez az
mányegyetem Presztízs díjait
országban.
az univerzitás József Attila Tanulmányi és Információs Központjában, ahová eljöttek a
megye gazdasági és társadalmi életének ismert személyiségei.
f/

HAGYOMÁNYOK ÉS VÁLTOZÁSOK. A 2004-ben alapított és
hatodik alkalommal átadott
elismerések díjátadó ceremóniáját, a Presztízs-gálát ré-

„

Medgyesi Pál,
a Makó-Térsé< ~
gi Víziközmű
Kft. vezérigazgatója:
- A szakmai sikerek eléréséhez a presztízs
jelenti az erőforrást, ezért
nagy megtiszteltetés ez a díj.
A másik erőforrás a kíváncsiság: az innováció mozgatórugója. Kitűnő a szakmai kollektívánk: 20 éve dolgoznak
együtt azok a mérnökök, akik
a cég húzóerejét alkotják. Teljesítményünk egyik pillére a
minőség, szolgáltatási biztonság, a másik az önkormányzatokkal, fogyasztóinkkal kialakult bizalmi struktúra.

Elegáns környezetben, az egyetem tanulmányi és információs központjában ünnepeltük a Presztízs díjasokat.
szint a hagyományok, részint
a megújulás, a változások jegyében rendeztük meg. A hagyományokat őriztük azzal,
hogy a nehezebb gazdasági
körülmények között is elismertük azokat a vállalkozásokat, amelyek jól teljesítettek,
és kivívták környezetük elismerését. A megújulást tükrözi, hogy egyszerűbb lett a jelentkezés, a korábbi 6 díj számát pedig az élethez igazodva
2-vel növeltük: az egyik az
E-díj, amelyik a korábbi évek
legszínvonalasabb üzleti weboldal különdíjából született
meg, a másik a Pályázati Kü-
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Fejes Sándor,
a Hedz Magyarország
Kft. ügyveze-

tő igazgatója:

- Nagyon
meghatódtunk, hogy elnyertük az Üzleti Innovációs Díjat. A cég számára - amely
mobil banki és fizetési megoldásokra szakosodott szoftvertechnológiai társaság ugyanis ez az első elismerés,
"amit innen, a „Szilícium-Alföldről" kapunk. Eddig csak
külföldön vagy a fővárosban
kaptunk különböző díjakat.
Úgy gondolom, hogy ez egy
elég magas léc volt.

löndíj, amellyel a legsikeresebben pályázó céget tüntettük ki. A környezetvédelmi díj
pedig felvette az Arany Levél
nevet.
Az egyetem átriumát tegnap estére bordó és bézs színekbe öltöztették a szervezők.
Az ünnepélyes környezetbe
érkeztek meg vendégeink, ismert személyiségek, cégvezetők, köztisztviselők. Ott volt
Újhelyi István országgyűlési
képviselő, államtitkár a feleségével, és megtisztelte a gálát Szammer István, a Lapcom
Kft. ügyvezető igazgatója is.
A SIKER MÉRCÉJE. Miután a
hoszteszek mindenkit a helyére kísértek, elkezdődött a műsor, amelyben az első óra a
könnyed szórakozásé volt:
Dél-Alföldi Blues címmel különleges koncertet mutatott
be Ferenczi György és a Rackajam.

Sinkovicz Attila és Kármán
László tulajdonos, iKron-lnca Monguz Kft.:
- Több mint 10 éve elkezdett munkánk elismerése
ez a díj. Jelzi, hogy jó irányba tartunk. Fontos a családunk, tulajdonostársaink,
munkatársaink,
partnereink támogatása, valamint
az egyetem - innen indultunk, itt tanítunk most - és
az önkormányzat segítsége.
Ezután az est háziasszonya, Ördög Nóra köszöntötte a
vendégeket, majd a jövőre 100
éves
Délmagyarországot,
amelynek képviseletében Kóti
Zoltánt, a Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó igazgatóját
szólította a színpadra. A vezető elmondta: most, a nehezebb körülmények között van
a legnagyobb szükség a sikerek, a sikeres vállalkozások
bemutatására. Megígérte: jörTa
ff
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Szénási Róbért, a Szénási Műhely tulajdonosa:
^ ^ ^ A m - Autókarosz^^ ^ ^ ^ ^
széria-javító
vállalkozásunk 1972 óta működik. Felemelő érezni a szeretetet, ami a tisztességes
munka jutalma. A legtehetségesebb
autóversenyző
sem győzhetne soha a mögötte álló nagyszerű csapat
nélkül - én sem boldogulnék családom, kollégáim,
barátaim hiányában. Nekik
ajánlom a díjat: ők segítettek hozzá, nélkülük sosem
értem volna el ezt a sikert.

vőre is lehet majd jelentkezni
a Presztízs díjakra.
Az est házigazdája, Szabó
Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora kifejtette: az
egyetem számára presztízst jelent, hogy az SZTE nevét is viselő Presztízs díjra pályáznak
a vállalkozások. Üdvözölte az
est közönségét és a sikeres

vállalkozásokat Solymos László, Szeged alpolgármestere is:
jelképesnek találta, hogy az
uniós csatlakozás
évében,
2004-ben alapított díj a siker
mércéjévé vált. Hozzátette: a
szegedi vállalkozások jól szerepeltek az uniós pályázatokon.
Izgalmas 60 perc következett, kategóriánként levetítették a díjra jelöltek bemutatkozó filmjét, majd kibontották a

Keresztúri István és Somodi
Zsolt ügyvezető, Exicom
Rendszerház Kft.:

Mészáros Antal ügyvezető
igazgató, CSOMIÉP Kft.:
- Nagy öröm
ez a díj, pénteki munkásgyűlésünkön is
megünnepeljük majd. Egész
cégünket, nem csak egy-egy
termékünket,
szolgáltatásunkat minősíti az elismerés.
A megváltozott gazdasági
helyzetben "keményen harcolunk, folyamatosan fejlesztünk, piackutatást végzünk.
Idén 20 éve már, hogy mélyépítéssel,
csatornázással,
vasbeton szerkezetek építésével foglalkozunk, mintegy
150 munkatársunkkal.

- Ez a díj tette fel a pontot
az i betűre ebben a nem
könnyű üzleti évben. Köszönjük
partnereinknek,
munkatársainknak, kollégáinknak. Családunknak is
jár a hála, a kitartó türelemért. A díj kihívás is egyben: überelni szeretnénk a
számítástechnikában, irodatechnikában elért eddigi
eredményeinket.

ciós Pólus Klaszter 46 tagja is:
nevükben Gyenizse Pál vette
át az oklevelet.
A Presztízs díj - mint minden évben - ezúttal sem járt
pénzjutalommal, a győzteseknek erkölcsi elismerést jelent.
A Lapcom Kft. olyan kommunikációs csomagot ajánl fel
számukra, amellyel a kiadó
gondozásában megjelenő lapok hasábjain élhetnek - egy
éven keresztül.

fehér borítékot, kimondták a
győztes nevét, és a színpadra
szólították a díjazottat. A 8 fődíj mellett a Pályázati Különdíj okleveles elismerésében a különdíj különdíjában - részesült a Szoftveripari Innová-

MEGLEPETÉS: TORTA. Minden
ki, aki jegyet váltott az estre,
a belépők árával nemes célokhoz járult hozzá, az adakozás
ugyanis szintén a Presztízs-gálák
hagyományaihoz
tartozik. A bevételből ezúttal
1 millió forinttal a Szegedi

Gyermekszívek Gyógyulásáért
Alapítványt támogattuk. Az
adománylevelet a színpadon
Katona Márta
gyermekgyógyász, egyetemi tanár, az alapítvány kuratóriumának tagja
vette át.
Szabó Gábor az est végére
egy igazi meglepetést tartogatott: az SZTE üvegpalotájának
5 éves születésnapjára 200
szeletes, a modern épületet
utánzó
tortát
készíttetett,
amelyet ajándékként nyújtott
át a közönségnek.

Holman János
ügyvezető,
Generál Média
Kft.:

- Próbálunk a
jövőben is úgy
tevékenykedni, hogy méltók
legyünk erre a díjra, köszönöm mindenkinek, aki segített, hogy elérjük - külön kiemelném családom, munkatársaim támogatását. A vásárhelyi Generál Média Kft. a
hazai online szórakoztató
média legnagyobb magánkézben lévő tagja, számos ismert hazai weboldal, például
a MyViP, a chat.hu és a mellesleg.hu működtetője. A
szórakoztatásé a jövő.

Összeállításunkat készítették: Fekete Klára,
Frank Yvette, Karnok
Csaba és R. Tóth Gábor.

Katona Márta Kóti Zoltán kiadóigazgatótól vette át az 1 millió forintos adományt.
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MEGYEI TÜKÖR

AKTUALIS

AZ EGYKORI ALPOLGÁRMESTERNEK ELŐSZÖR PÉNZT AJÁNLOTTAK, AZTÁN MEGFENYEGETTÉK

Nem sugárzott a vásárhelyi bőr
Nincs összefüggés a Vásárhelyen feldolgozott és a kunszentmártoni, sugárfertőzött
bőrszállítmány ügye között.
Vásárhelyre 1991-ben érkezett
szovjet eredetű, 2100 tonna
nyersbőr, de a vizsgálatok szerint nem tartalmazott radioaktív anyagot. Az akkori alpolgármestert viszont életveszélyesen megfenyegették, mert nyomozott.

ményt gyanított az ügy mögött. Már csak azért is, mert az
a cég próbálta megvesztegetni, később pedig fenyegetni,
amelyik szállította a városba a
bőrt.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
TÖRÖK ANITA

Két családi ház árát, azaz 3
millió forintot is felajánlottak
Nagy György Jánosnak, Vásárhely egykori, 1990-1994 közötti
alpolgármesterének,
csak szálljon le a bőrügyről. A
napokban a TV2 Napló című
műsora foglalkozott azzal,
hogy az 1990-es évek végén
sugárzó, Csernobil környékéről származó állatbőröket tárolhattak
Kunszentmárton
egykori szőrmegyárának területén. Bemutattak egy kamionsofőrt is, aki feltehetőleg a
sugárfertőzés miatt kialakult
betegségben szenved. Az ügy
kapcsán megkereste szerkesztőségünket Gombár Pál, aki
1990-94 közt önkormányzati
képviselő volt Vásárhelyen, és
elmondta: az ATEV-telepre is
érkezett annak idején bőrszállítmány.
A vásárhelyi és a kunszentmártoni bőrügy azonban nem
kapcsolható össze - Nagy
György János szerint. Már

Nagy György János is nyomozott az ATEV-telepre érkezett bőrök után. FOTÓ: TÉSIK ATTILA
csak azért sem, mert mintegy
10 év különbség van az esetek
között.
- A vásárhelyi történet is
óriási felháborodást, visszhangot keltett. Az emberek
féltek, akkoriban minden gyanús volt, Ki akartam deríteni,
valóban összefügg-e a csernobili katasztrófával a bőr. Darázsfészekbe nyúltam. Nemcsak megvesztegetni akartak,
meg is fenyegettek, hogy eltesznek -láb alól - idézte fel
Nagy György János, aki azonban nem hagyott fel a nyomozással.
Kiderítette:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-

ből, Demecserből érkezett a
bőr az ATEV Fehérjefeldolgozó kéktói telepére.
- Elutaztam Demecserbe,
ahol egy juhhodályban bálaszámra álltak a kötegelt, szőrös nyersbőrök. Úgy emlékszem, volt ott tevétől kezdve
birkáig minden. Állítólag egy
kereskedelmi cég hozta be az
akkori Szovjetunióból, valószínűleg Ukrajnából az országba. Demecserben válogatták külön a feldolgozható és a
selejtes példányokat. Ez utóbbiakat hozták Vásárhelyre.
Jártam az ATEV telepén is,
ahová éjjel-nappal kamion-

számra hordták a bálákat mondta a volt alpolgármester.
A bőröket több intézet, így
a sugárbiológiai kutató is
megvizsgálta,
radioaktív
szennyeződés maradványait
keresték. Nagy György János
maga is kezdeményezett ilyen
vizsgálatot - ő a honvédség
segítségét kérte. Minden vizsgálat azzal zárult: a bálák
nem tartalmaznak az egészségre veszélyes radioaktív
anyagot. Nincs is tudomása
arról, hogy bárki megbetegedett vagy meghalt volna a bőr
miatt. Az alpolgármester inkább gazdasági bűncselek-

- Nem vagyunk betegek, és
nem is világítunk - utalt mosolyogva az esetleges sugárfertőzésre Szabó Gábor, az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. vezérigazgató-helyettese. Műszaki főmérnökként már akkor is a cégnél
dolgozott. Mint ahogy Oláh Mihályné is, aki termelési vezető
volt. Az ATEV-nél előkeresték és
megmutatták lapunknak azokat
a dokumentumokat is, amelyekben többek között az olvasható:
a bevizsgált minták nem tartalmaznak veszélyes radioaktív
anyagot, takarmányozásra felhasználhatók.
Vásárhelyre
mintegy 2100 tonna nyersbőr érkezett, és ezt fehérjelisztnek fel
is dolgozták az üzemben.

Nem született
háromfejű borjú
Nem született mutáns jószág
azon a Vásárhely közeli tanyán, amely az ATEV kéktói
telepének szomszédságában
található. A tulajdonos - azt
kérte, ne írjuk le a nevét több mint 30 éve él ott. ő is
látta, amikor hordták a telepre
a bőrbálákat. Mindenfélét lehetett hallani a bőrről, persze
hogy megijedtek - mondta -,
de sem ő. sem pedig a családja nem betegedett meg.

M
Szeged, Szatymazi u. 2/b
(a rókusi OBI áruház mögött)

Tel.: 62/555-322 Fax: 62/555-323
e-mail: zafir@elektroparty.hu

Gyermekjáték és
Babaruhabörze

LUCA-jós-NAP

2009. d e c e m b e r 13.
14® -18®
2009. december 12.
Egészség, párkapcsolat, anyagiak...
1000 .
1800
Milyen változás várható
Megunt, régi játékból
az életemben 2010-ben?
új karácsonyi ajándék!
Aki válaszol:
Anyukák vásárolhatnak anyukáktól, Bórák Betty - Lélekgyógyászat. Tarot,
Aura soma lélekelemzés
jó állapotú, kinőtt gyermekruhát,
Kisbodriné Benke Mária - Grafológus
megunt játékot,
Csányíné Éva - Karakter numerológus
baba-felszerelési cikkeket.
Iván Tímea - Asztrológus
Almási Mária Tarot
Asztalpénz: 500 Ft
Vincze Barbara és Fruzsina -Masszázs
Előzetes, telefonos jelentkezés
Belépő 500 Ft
alapján, ill. érkezési sorrendben.
A konzultációk a szakemberekkel
Belépő: 500 Ft
ingyenesek. A fenti témaköröhöz
Egyes standokon levásárolható. kapcsolódóan folyamatos előadások!
A programok idején kedvezményes gyermekmegőrzés.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

kutyáknak és cicáknak.
D e c e m b e r 12-én, s z o m b a t o n 9 - 1 2 é r a k ö z ö t t
a Retek u t c a i M A T C H á r u h á z b a n ,
valamint
1 0 - 1 5 é r a között a M é r a v á r o s i krt.-i Fressnapf
Á l l a t i Á r u h á z előtt (itt ö r ö k b e f o g a d h a t ó
k u t y á k k a l és c i c á k k a l ) v á r j á k ö n k é n t e s e i n k
az adományokat.

www.tappancs.szeged.hu

DÉLMAGYARORSZÁG

ÉÉ

MARADANDÓ ES SZÉP MEGLEPETESEK

Értékálló, praktikus
ajándék: az óra
Karácsony közeledtével mindannyian sokat gondolkozunk azon, mivel
lephetnénk meg rokonainkat, barátainkat. Nehéz feladat olyan ajándékot vásárolni, amely valóban örömöt
okoz annak, aki kapja. Maradandó
és szép meglepetés, ha egy órát ajándékozunk szeretteinknek.

SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

A mostani gazdasági helyzetben
érdemes valami maradandót, értékeset vásárolni - lehetőség szerint elérhető, kedvező áron. Ilyen
ajándék az óra: az egyik legpraktikusabb kiegészítőt akár ékszerként
is viselhetjük - éveken keresztül.
Sashegyi Árpáddal, az Időzóna
Óraszalonok tulajdonosával arról
beszélgettünk, miért érdemes órával meglepni szeretteinket.
- A válság egyelőre nem érinti az
órakereskedelmet, mert az óra egy
értékálló ajándék, egy ékszer, amely
nemcsak az időt mutatja, hanem
egy stílust is közvetít a világ felé mondta Sashegyi Árpád.
Az Időzóna Óraszalonokban
mindenki megtalálja a pénztárcájának megfelelő időmérőt. Széles
árkategóriáik minden vásárló számára elérhetővé teszik a hasznos és
divatos ajándékot.

- A kiváló Casio órák modelljei
már pár ezer forintért kaphatóak,
egészen a többfunkciós hegymászó-, futó-, vitorlás- és búvárórákig.
A divatórák világát a Fossil, Playboy, s.Oliver márkák nyitják 10-20
ezer forint körüli árral, majd a
Donna Karan, Esprit, Guess, míg a
férfiaknál a Police és Armani modellek követi őket - sorolta a tulajdonos.
Ezek a világmárkák 20 és 40 ezer
forintért már megvásárolhatóak,
de a tradicionális svájci márkák, a
Doxa, Tissot, Longines, Omega,
Tag Heuer kedvelői is megtalálják
a saját ízlésüknek megfelelő modelleket.
- Idén is lesznek akcióink: a
Versace, Festina és Epos órákat 50
százalék kedvezménnyel árusítjuk
- árulta el Sashegyi Árpád.
A két Tesco áruházban és a
plazában működő Időzóna Óraszalonokban az olcsóbb órák és a
divatmárkák széles kínálatával várják a vásárlókat. Az Anna-kúti
szalonban a Casio szerelmesei
válogathatnak, míg a Kárász utca
5. szám alatt a divat- és a svájci
márkákból nyújtanak hatalmas
választékot. A szalonban dolgozók
pedig készséggel segítenek mindenkinek a legtökéletesebb óra
kiválasztásában.
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Ajtai Eva
rendezi
tartozását
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MUNKATÁRSUNKTÓL

Most kifizeti azt a 900 ezer forintot a vásárhelyi romák egyesületének elnöke, amely miatt
sikkasztási ügy lett egy balatoni nyaralásból. Megírtuk: a vásárhelyi önkormányzat tavaly 2
millió forinttal támogatta az
egyesület balatonszárszói üdülését. A számla egy részét, mintegy 900 ezer forintot a helyszínen nem rendezték, és a pótlásra többször felhívták a szervezet elnök asszonyának, Ajtai
Évának (egyben a cigány kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének) a figyelmét.
A vásárhelyi önkormányzat
feljelentést tett, és nagy értékben elkövetett sikkasztás alapos gyanújával a Szegedi
Rendőrkapitányság folytatott
vizsgálatot. A nyomozás mint arról augusztus elején
beszámoltunk - lezárult, és
sikkasztás bűntett miatt vádemelési javaslattal átadták az
anyagot a Szegedi. Városi
Ügyészségnek.
Tárgyalásra
azóta még nem került sor.
- Tartjuk magunkat ígéretünkhöz: hétfőn átutaljuk a
balatonszárszói tábor üzemeltetőjének számlájára a 900
ezer forintot - mondta el érdeklődésünkre Ajtai Éva. Ezzel elszámolok a vásárhelyi
önkormányzat felé. Egyébként idén is nyaraltunk a Balatonnál 70 fővel, önerőből,
ezúttal ugyanis nem kértünk
sénkitol támogatást.

» NAPRÓL NAPRA MINDIG MAS

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG MELLÉKLETE

Hétfő

Kalendárium, A hét témája,

Kedd

Gyógyír

Szerda

Légyott, Lurkókuckó

Lakberendezés

Csütörtök Bizalmasan

ÚJ UTAKON: GARY MOORE ZARKOZOTT VOLT, DEMJEN

- Persze: diszkós-remixes felkérést
például nem vállaltam. Ennek ellenére
próbálok minél több közös munkának
eleget tenni, mely a zenei fejlődésem
szempontjából is fontos. így egyre több
stílusban kipróbálhatom magam: ezt kihívásnak is érzem. A legfontosabb, hogy
élvezzem a zenélést: csak így érdemes
játszani. Legyőzni, meggyőzni szeretném
a közönséget, s olyan két órát adni nekik,
hogy „ne tudjanak ellenállni".

VISZONT DALOKAT KÉRT AZ ÉNEKES-ZENESZERZŐTŐL

Lendületben
JamMWinchester
Két dalt írt Demjénnek,
Gary Moore előtt lépett
fel, s a Hrutka Róberttel
való sikerek után most
önálló lemezt adott ki:
Jamie Winchester új
irányt keresett, s élvezi
a zenélést.

- Többször hangoztatta: erkölcsi és társadalmi krízisek korát éljük...
- Az egész világban azt látom, hogy az
anyagi mohóság nemcsak elfogadott, hanem elvárt is. Semmi más nem számít,
csak a profit. Minden ezt sugallja: bármit
szabad, nincsenek határok az „intézményes mohóságban". Ez a zenei J
világra is értendő. Szűkültek a le- 1
hetőségek: csak az számít, hogy
egy lemez mennyire eladható,
hasonlít-e valamire, ami
hasznot hozott.
- Nemrégiben a világhírű
Gary Moore előtt lépett
fel. Akadt-e alkalom közös zenélésre, beszélgetésre?

- Hrutka Robival nyolc évig dolgoztak
együtt, ám nemrégiben különváltak útjaik.
Mi volt ennek az oka?
- Ez egy természetes folyamat része
volt. Büszke vagyok a közös munkánkra:
kezdtük azonban belül érezni, hogy valami
már nem az igazi, nincs már meg az a lendület, s kicsit kifulladt a zenekar. Ilyenkor
fontos a továbblépés: más dolgokat, embereket megismerni, valami újat kipróbálni,
így döntöttünk a különválás mellett.
- A zenekarnak futott a szekér, az együttes talán mondhatjuk - a csúcson volt: nem volt
túl merész a váltás?
- A közönség nagyon fontos számomra,
de nem szabad csupán azzal foglalkozni,
hogy ők mit szeretnének. Nyilván akadtak,

akik szomorúak voltak a váltás miatt, ám - Két szerzeménye is szerepel Demjén Ferenc
az is lényeges, hogy mi belül rendben le- legújabb lemezén: ez kuriózumnak mondható,
gyünk. Az utolsó bulüg élveztük a közös mert ő régóta csak Menyhárttal és Závodival
zenélést, szerettem ezt a társaságot. Más dolgozik. Honnan ez a kapcsolat?
irányok felé is szerettem
- Korábban Rózsival
volna nyitni: határozottan 99 Minden ezt sugallja: Pesten egy épületben is
tudtam, merre induljak.
laktunk, ráadásul nembármit szabad,
Úgy érzem, az új lemezerégiben együtt játszhatmen érezhető is a moder- nincsenek határok az
tam Demjénékkel egy
nebb hangzásvilág. Ezt az „intézményes
V'Moto-Rock-koncerten.
utat járta be korábban a m 0 h Ó S á g b a n " . E Z a
A hathetes próba alatt
U2, a Coldplay vagy a
összebarátkoztam a zeSnow Patrol is. Többek zenei világra is
nekarral. Ezek után érközt most kevesebb a szóló értendő. Szűkültek a
kezett a felkérés: érderész, s gépiesebb hangok
kesség, hogy az egyik
csak az
is kerülnek egy-egy dalba. lehetőségek:
„
dalt még Hrutka Robival
- Gyakran feltűnik más elő- számit, hogy egy lemez közösen írtuk, ám nem
vettük lemezre. Demjénadók meiiett is: például mennyire eladható.
nek
nagyon
tetszett,
Schmidt Verával vagy Kovácsovics Fruzsinával is játszott már. Volt olyan egyből megszerette: így került végül a
felkérés, melyre nemet mondott?
korongjára.

BAYER FRIDERIKA: „MÁR VAN KINEK ELMONDJAM VÉTKEIMET..."

A dalfesztiváltól a megvilágosodásig

Az 1994-es táncdalfesztivál nyertes
dalának énekese - eurovíziós megmérettetést követően - jelenleg gospellemezét mutatja be a nagyközönségnek. Néhány éve a Hit Gyülekezetében énekével dicséri az Urat. Mint
mondta megtalálta azt a helyet, ahol
nincs egyedül és már van kinek elmesélni vétkeit.
SZÍNPAD
TURBÓK ATTILA

- Mit jelent tizenkilenc évesen, ismeretlenül megnyerni egy táncdalfesztivált?
- Az 1994-es táncdalfesztivált Jenei
Szilveszter „Kinek mondjam el vétkeimet" című szerzeményével nyertem
meg, ahol az esélytelenek nyugalmával indultam. Szilveszter ezen szerzeményét nem is nekem írta, csak az eredetileg kiszemelt, akkor már nevesebb
énekesnőnek nem tetszett ez a szám.
Zenész kollégáimmal együtt mi lepőd-

tünk meg legjobban a szerzemény sikerén, majd ezt követően indultunk elsőként képviselve Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. A „Kinek
mondjam el vétkeimet" számomra vállalható zene volt, hiszen fiatalként
korosztályom letargiáját, önkeresését
mutatja be. A hírnév természetesen
jólesett, főleg egy hetedik kerületi,
körfolyosós bérházból indulva. Kezdőként nem tudtam, kiben bízhatok, melyik kolléga segít, melyik tapos esetleg
a földbe. Míg külföldön támogatják a
fiatal tehetségeket - akikből itthon nagyon sok van -, Magyarországon
előbb az agyagba döngölik, aztán ha
onnan kimászik, talán kezdenek vele
valamit. Nem vagyok rámenős típus és
a sztárvilág játékszabályai nem is tetszettek.

- Sokadik lemeze után, a jogosan megszerzett hírnevet követően mégis a Hit
Gyülekezetében kötött ki. Mi okozta ezt
a külvilág számára hirtelen váltást?

- Hiába a hírnév, a hazai szórakoztatóipar szereplői falakat húznak
maguk köré, belterjessé válik az
egész szakma, akár azt is mondhatnám, káosz az egész. Nagyon sok
kérdés merült fel bennem életem során, melyekre évekig nem kaptam feleletet. Mit kezdjek az életemmel, mire való a család, mire való a hűség
(sikeres énekesként nem okozott volna problémát a kapcsolatépítés),
egyáltalán mi végre vagyunk a földön? Szinte katartikus élményt adott
a „Jézus Krisztus Szupersztár" rockopera megtekintése, mind zeneileg,
mind mondanivalójában. A Hit Gyülekezetében beszélt hozzám a Biblia
és beszélt hozzám az Úr. Válaszokat
kaptam a kérdéseimre, értelmet
nyert maga az élet és a házastársi hűség fogalma is. Úgy vélem, ezek után
van igazán értelme a zenémnek is.
- Mennyiben változtatta meg énekesi
pályáját a hit?
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Szombat

Szieszta

CSAK PLETYKA VOLT
A SZAKÍTÁS
4$11 Nem szakított George Clooney és Elisabetta Canalis,
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dacára annak, hogy ilyen
hírek keltek szárnyra. Erről nem az érintettek, hanem a szemrevaló olasz
tévészemélyiség édes-

apja, Giulio Cesare Canalis nyilatkozott egy

olasz lapnak. - Nagyon is együtt vannak, és a lányom
boldog George oldalán - mondta a
büszke apa, aki

egyébként radiológus és a Sassari Egyetem profeszszora. Cesare prof nagyon jó véleménnyel van lánya
híres udvarlójáról. - Nem kellett csalódnom, amikor
találkoztunk, pont olyan, amilyennek elképzeltem.
Nagyon kedves, őszinte és teljesen közvetlen, pedig
a fejébe szállhatott volna a dicsőség.

NÉGY GYEREK ELÉG - MONDJA HEIDI
KLUM FÉRJE, SEAL
Heidi Klum legkisebb gyereke még csak nyolchetes, de anyukája már magával vitte egy bevásárlókörútra. A kis Lou Sulola Sámuel az egész
napot a Los Angeles-i Grove bevásárlóközpontban töltötte híres anyukájával. A 36 éves szupermodell magával
vitte legidősebb lányát, Lenit is. Heidi
egy rózsaszín takaróba bugyolálta a

- Testőrök vették körül, s nem volt nyitott a
társaságra.
Örültem,
hogy előtte játszhattam,
s egy kis időre „megkaphattam" a közönségét.
Nem bántam volna persze, ha kezet foghatok
vele, s legalább pár szót
tunk. Igaz, számomra nem volt
kardinális kérdés: korábban koncertszervezőként találkozhattam a
U2-val, a Pink Floyd tagjaival vagy
éppen Paul Simonnal is.
ZENE
CSÉFALVAY ATTILA

M
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Péntek

család legfiatalabb tagját, akit a fotósok legnagyobb
sajnálatukra nem is tudtak igazán lencsevégre kapni.
- Nem találok rá szavakat, hogy elmondjam,
mennyire szép kislány - mondta Heidi Klum büszkén. Ugyanakkor férje, Seal azt nyilatkozta: három
gyermekükkel és Heidi első házasságából született lányával
éppen ideális a család létszáma. A férfi első alkalommal
nyilatkozott gyermekük születésével kapcsolatban.
- Amikor még nem született meg, úgy gondoltam, három gyermek elég. Azon morfondíroztam, hogyan jut majd
a szeretetemből még egy gyereknek - mondta Seal. - De
természetesen a kórházban,
amikor a karomba fogtam legkisebb gyermekünket és ő felnézett rám, már tudtam a választ. Ugyanolyan gyanakvóan méregetett, ahogy annak
idején apám tette. Egyből beleszerettem.

99 Míg külföldön
támogatják a fiatal
tehetségeket,
Magyarországon előbb
az agyagba döngölik,
aztán ha onnan
kimászik, talán
kezdenek vele valamit.
Nem vagyok rámenős
típus és a sztárvilág
játékszabályai nem is
tetszettek.
- Második lemezem kiadását követően országos turnén vettünk
részt, szponzorokkal, médiumokkal
megtámogatva. Alig végeztünk a lemez munkáival, a kiadó már azt kérdezte, mikor, milyen lesz a következő album. Ezt a sodródást, folyamatos stílusváltást nem bírtam volna
elviselni. Nem akartam azt, hogy az
úgynevezett „sztárvilág" bedaráljon. Az istentiszteleteken zenével és
énekkel dicsérjük az Urat, ez belőlünk jön, ehhez nem kell szerepet

játszani. Kiváló kollégákkal lépek
fel hétről hétre, olyanokkal, akiket
hitem nélkül csak messziről figyelhettem volna. Éppen az ünnepek
előtt járunk, amikor a nehéz gazdasági helyzetben az emberek élete
csupa stressz. Ebből hitem segítségével ki tudok szakadni, fentről figyel valaki engem, már nem érzem
magam egyedül semmilyen helyzetben sem. Ha stílusosan akarnám kifejezni magam, „már van kinek elmondjam vétkeimet".

AKTUALIS

2009.

Délmadár

melyek kimaradtak az albumból

Nincs reménytelen helyzet!

OSTOBASÁG

Szőke nő a pszichológusnál:
- Doktor úr, engem mindenki
ostobának tart.
- Értem a problémáját. Mondjon el szépen, lassan mindent
az elejétől.
Dok-tor
úr,
en-gem
min-den-ki os-to-bá-nak tart...

OÁZIS

Ember megy a sivatagban, találkozik egy beduinnal.
- Elnézést, meg tudná mondani, merre van az oázis?
- Persze, menjen itt egyenesen
előre, aztán kedden forduljon
balra!

NYISSZ!

- Drács Ferenc!
Semmi.
- Hol van Drács Ferenc?
Semmi.
- Magát hogy hívják?
- Dr. Ács Ferenc.

Honnan lehet tudni, hogy egy férfi
gondol a jövőre? - Két szatyor sört
vesz egy helyett.

PÉNTEK

- Mondd, mit szeretsz rajtam jobban? A szépségemet vagy az intelligenciámat?
- A humorodat édes, a humorodat, drágám!

Esküvői fotók,

Tartalékos bevonuláson sorban szólították az embereket. Az első szólított Drács Ferenc volt, aki nem jelentkezett. A főtörzs hátratette a lapját, és mindenki Parancs! felkiáltással jelentkezett. Egy ember maradt a
végén, illetve egy papír, amikor lezajlott a következő dialógus:

10.,

Szerelem

SUDÁR ÉVA, CSÉFALVAY ATTILA

DR. ÁCS

DECEMBER

NAGY A HAJTÁS

Építkezésen a művezető nézi, hogy Gazsi már harmadik
napja csak üres talicskát tol maga előtt. Odainti, hogy számon kérje, mire Gazsi megszólal:
- Jáj, drága főnök úr! Hát maga nem lássa, hogy milyen hajtás van itt? Még a talicskát sincs időm megrakni.

MEGAKAD A TŰ

Fiatal házaspár elmegy otthonról, a gyereket pedig otthon
hagyják. Hogy ne unatkozzon, feltesznek neki egy Halász
Judit-lemezt. Mikor jönnek haza, már a lépcsőházban hallják, hogy a gyerek rángatja az ágyat, és közben visítva
üvölti:
- Igeeeeeen!Igeeeeen!
Nem tudják mire vélni, rohannak fel megnézni, mi van és
már a lakásban hallják a lemezt:
„...gyerekek, mondjak egy mesét? ...gyerekek, mondjak egy
mesét? ...gyerekek, mondjak egy mesét?..."

- Édesem, miért vágtad le a
kutya farkát? - kérdi a feleség
a férjét.
- Nekem ne csóválja az a dög,
amikor az anyád jön!

SZÉPEN KÉRTE

Székely paraszt bácsi befog a
szekérbe, készül a szomszéd
faluba rokonlátogatóba. A felesége is nagyon szeretne vele
menni, ezért elkezd rimánkodni:
- Édes uram, hadd menjek
már veled én is!
- Nem lehet, asszony!

- Légy szíves, ne hagyj itthon egyedül! Elleszek én hátul a saroglyán is.
A paraszt bácsi azonban nem
enged, egyedül vág neki az
útnak. Útközben kitör a vihar,
és egy villám belecsap hátul a
saroglyába. A székely hátrafordul és így morfondírozik: Ej, pedig de szépen kérte...

APJA FIA

- Jaj, de aranyos kisgyerek! Hasonlít az édesapjára?
- Még csak az kéne! A férjem agyon is verne.

ORVOSNÁL

- A pulzusa normális.
- Doktor úr, nézze meg a
bal kezemen. A jobb kezem
protézis.

RÁBESZÉLÉS

- Kinek van abszolút rábeszélőképessége?
- Annak a férjnek, aki képes meggyőzni a feleségét, hogy minden bunda
kövérít.

Rock and roll baba

JEL

Két rendőr egy motorcsónakban ül. Egyszer csak az
egyiknek beleesik a tárcája
a vízbe. Az egyik rendőr előveszi a bicskáját, és egy jelet
vés a csónakba.
- Ezt miért csináltad? - kérdezi a társa.
- Megjelöltem azt a helyet,
ahol a tárcámat a vízbe ejtettem.

SZŐKE A LOTTÓZÓBAN

- Mi az a lottó?
- El kell találni 5 számot...
- Értem... és milyen meszsziről?

2009.
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Mese mára

A nagymama az unokája ágya mellett ül és mesét olvas. A kicsi megszólal: - Nem tudnál kicsit
halkabban mesélni? Úgy szeretnék már aludni!

S Z E R K E S Z T I S U D Á R ÉVA, CSÉFALVAY ATTILA

Dr. Mekk rovata
DOKTOR MEKK MONDJA:

Az embernek három korszaka van:
ifjúság, felnőttkor és a remekül
nézel ki.

ANYU VEZET

99
Pistike az
apukájával vidéki kirándulásra megy.
Egy középkori
vár romjait
pillantják
meg. Pistike
rámutat:
- Apu. nézd!
Az anyu nem
itt tanult vezetni?

ÁLCA

Három professzor megbeszéli, hogy kipróbálnak egy nudista
strandot. Vígan napozgatnak, újságot olvasnak, mikor ijedten
felkiált az egyik:
- Ajaj! Itt jön Marika a fizika tanszékről!
Mindhárman felugranak, ketten az ágyékuk elé teszik az újságot, a harmadik professzor viszont a fejére. Üdvözlik Molnárnét, majd miután távozott, megkérdik a harmadiktól:

- Te hogyhogy a fejedre tetted az újságot?
- Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de engem általában az arcomról ismernek meg!

A tuti fogyókúra
Reggeli: alma.
Ebéd: tejfölös paprikás csirke illatának mély beszippantása, az asztalon hagyott
morzsák savanyúsággal.
Vacsora: 2 dl aludttej savója, néhány
cukrászsütemény receptjének lemásolása.

KIVÁRÁS
A falu papja saját kezűleg javítgatja a templom padjait.
Egy kisfiú szótlanul figyeli.
- Fiam, szeretnél velem beszélni? - kérdi a pap.

- Nem, csak várok.

- Mire vársz?
- Csak azt szeretném megtudni, mit mond egy pap,
amikor a kalapáccsal az ujjára csap.

HAT

A szülőszobán várakozik egy fiatalember, mikor megtudja,
hogy apa lett, ájultan esik össze. Miközben az ápolónők ellátják, az orvos felbukkan, kezében a csecsemővel. Meglepődve
kérdezi az ápolónőt:
- Hát az apukával meg mi történt?
- Azt hittem, csak az időt kérdezi, én meg rávágtam, hogy 6!

Túlfutott

KEDD
Reggeli: sárgarépa saját
zsírjában, rágógumi.
Ebéd: hatalmas tál töltött
káposzta és a hozzá való friss
kenyér megtekintése, az edények elmosogatása.
Vacsora: a szabad szemmel
is jól látható darabka sovány
sajt reszelt káposztatorzsával
megszórva.
SZERDA
Reggeli: 5-6 teljes jógalégzés, félbevágott főtt tojás sárgájának a fele, de abból
amennyi belefér.
Ebéd: bécsi szelet és sült
krumpli készítésekor lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok elemzése céklával.
Nagy tál túrós lepény lefényképezése.
Vacsora: a képek előhívása,
savanyú uborka, hashajtó.
CSÜTÖRTÖK
Reggeli: 1 db fürjtojásból készült rántotta, utána kifli,
gyulai kolbász és vaj segítségével tízórai készítése a gyerekeknek.
Ebéd: húsleves és rakott
krumpli alkatrészeinek beszerzése a közeli ABC-ből.
Madártej elhelyezése a hűtőszekrényben. Vágott vegyes
savanyúság.

Nézd, öregem!
Nyilvánvaló, hogy a borban
bölcsesség, a sörben szabadság, a vízben baktériumok
vannak. Ámde, hogy ha mégis és ellenben, nekem valamilyen okból vizet kell innom. Gondolok itt az ünnepekre. Mert az anyósom elég
sóher, hogyan tudnám' kiszűrni a bacikat? Ezek ellen
is jó a „hini"? A védőoltás,
tudod! Meg azt is írd meg nekem, miért vállba, az aszszonynak miért hátsó fertályba nyomta bele a doki?
Repkes Répa Róbert
Kedves Robi!

Egymásba kavarodtunk. Aztán az ápolók segítettek, és
én is visszakaptam a járókeretemet, meg ő is. De most
azt látom, észre sem vesz. Ez
fáj. Mit tegyek?
Marika néni, nyugiház
Drága Marika néni!
Első lépésben keresse meg a
bácsi szemüvegét. Sokkal tisztábban fogják látni egymást és
a helyzetet. Ha azonban akkor
sem változik ez a fajta közöny,
vigasztalódjon azzal a szeretem
olyan betegség, ami akkor fáj
nekem, ha elmúlt neki, vagy akkor fáj neki, ha elmúlt nekem.

A bacikat a foga erős összeszorításával biztos ki tudja szűrni.
Ha nincs foga, igyon az orrán át.
A hinit nem így írják, hanem így:
H1N1, és nem véd a bacilusok
ellen, amelyek a borban és a
sörben nem laknak. Az asszonyt
meg látnom kéne, rögtön megmondanám, tévedés vagy durva
szándékosság volt az orvosuk
részéről a hátsó megközelítés.
De már most is mondhatok anynyit, ha tetszett neki, ne kárhoztassa, az élet rövid, találjuk
meg a legfájdalmasabb dolgokban is az élvezetet. Sőt, az élvezetben van, ami fájdalmas.

Maki!
Azt mondják a haverok, papucs vagyok! Miért? Vazze!
Mert mosogatok, meg mosok? Meg az ingemet is én vasalom? A tévében meg nem
meccset nézek, hanem Szex
és New Yorkot? Jó, megfőzök
és elviszem a gyerekeket bölcsibe,
időben
lefektetem
őket, hogy meg tudjam maszszírozni a feleségem talpát?
Most mondja meg, papucs
vagyok?
Endre

Uram!
Vérző szívű nő vagyok. Tudom, a tavasz a szerelem hónapja, de nekem a december.
Megláttam egy snájdig férfit.

Barátom, Endre!
Papucsférj az a férj, akinek otthon keveset szabad, de amit
szabad, azt muszáj! Hol van még
ettől? Majd ha húsz évig ezt csinálja, akkor kérdezzen újra.

Vacsora: ecetes hagyma citrommal.
PÉNTEK
Reggeli: főtt kolbász, mustár, tea, citrom, zsemle ízléses, már-már esztétikai élményt nyújtó elhelyezése az
asztalon, mire a többiek felébrednek, frissen mosott
káposztalével,
kekszreszelék.
E b é d : gőzölgő bableves,
csülökpörkölt, uborkasaláta
lerajzolása, kiszínezése. 1
szelet kétszersült harmadszor is átsütve, nagy pohár
Igmándi.
Vacsora: hasított karalábé
dúsan díszített sárgarépaszeletekkel. Lefekvés előtt
füldugó a korgó gyomor neszeinek kiküszöbölésére.
SZOMBAT
Reggeli: joghurtba mártott
almaszeletek, limonádé szacharinnal, nyomelemekkel
ízesítve.
Ebéd: „Halászlé, túrós csusza, sütemény" címmel frappáns epigramma megalkotása, egy teljes kockasajt Parádi vízzel.
Vacsora: paradicsombelsőség, kamillatea, egy teljes
rúd ropi.
VASÁRNAP
Reggeli:
fagylalttölcsér,
nagy adag friss levegő, sűrű
szitán áttört kefir.
Ebéd: ricinusleves, csontlében abált torma citromhéjszeletekkel,
süteménymaradványok levakarása a tepsiről.
Vacsora: amit a kanári meghagyott.

JÓ KIFOGÁS

- Vádlott, miért lopta el az
ezüstkanalakat?
- Az orvosom mondta, hogy el
kell lopjam!
- Hogyhogy?
- Ő írta fel nekem: naponta három evőkanál.

SIKERES MENTÉS

Tűz volt a kórházban. Miután
eloltották a tüzet, a tűzoltók
főnöke jelenti a főorvosnak:
- A tüzet eloltottuk. Az alagsorban találtunk hét áldozatot.
Mesterséges légzést alkalmaztunk. Egyiküket sikeresen viszszahoztuk az életbe, de a többi
hatnál sajnos nem jártunk sikerrel.

A főorvos elájul, majd mikor
magához tér, kérdik, mi történt, mitől lett rosszul.
- Attól, hogy az alagsorban
nincs semmi más, csak a hullaház!

ABSZOLÚT HASZNÁLHATATLAN TALÁLMÁNYOK

1. Fekete szövegkiemelő.
2. Sötétben látható napszemüveg.
3. Vízálló szivacs.
4. Tűzálló cigaretta.
5. Akkumulátorral működő akkutöltő.
6. Biztonsági öv motorosoknak.
7. Videokazetta a videó összeszereléséről.
8. Csendes ébresztőóra.

A NAGY IJEDSÉGRE

A CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA INFORMÁCIÓS OLDALA
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A NÉVJEGYZÉKET A KAMARA VEZETI

Kötelező regisztráció
az építőiparban
A szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól
szóló törvény alapján rendeletet bocsátott ki a kormány az
építőipari kivitelezési tevékenységről. A kötelező építőipari kivitelezői regisztrációt a
lánctartozások, a sorozatos

felezést, amelyek erre irányuló
szándékukat bejelentik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. A regisztráció, és így
a működés lényeges kritériuma, hogy „a folytatni kívánt
szakmunka szerepeljen a tevékenységi körben, és az a kivitelezési tevékenység végzéséhez

A bejelentkezés módja és határideje. Azon vállalkozások, amelyek
kivitelezői tevékenységüket 2009. október elseje előtt már folytatták,
illetve megkezdték, ezen bejelentésüket legkésőbb 2010. január 31-éig
kötelesek megtenni. Akik pedig október 1-je után kezdték, illetve kezdik
meg kivitelezői tevékenységüket, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek bejelentkezni a kamaránál. A bejelentéseket legegyszerűbben
elektronikus úton, ügyfélkapus rendszerrel lehet eljuttatni a kamarához,
de postán is fogadják a bejelentőlapokat. A bejelentkezés módjáról és a
vonatkozó jogszabályi változásokról a CSMKIK és az MKIK honlapján
részletesen tájékozódhatnak (www.csmkik.hu, www.mkik.hu).

A Coop szegedi szupermarketjében, a nagyáruház földszintjén már kihelyezték a magyar termékek vásárlására buzdító plakátokat. FOTÓ: KARNOK CSABA
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Hungerit Zrt.,
a Coop Szeged Zrt. és a Csongrád Megyei Agrárkamara a jelenlegi
gazdasági helyzet ismeretében és a magyar gyártók támogatása
érdekében Vásároljon magyar terméket! kampányt kezdeményezett az ünnepi időszak közeledtével az Enterprise Europe Network - Szeged közreműködésével. Szeretnék, ha minél több fogyasztó tudatosan választana magyar terméket az ünnepi menü
elkészítéséhez. És máskor is. Mert ahogy Nemesi Pál, a megyei
kereskedelmi és iparkamara elnöke fogalmazott, a jövőnk függ
attól, mennyire tudjuk megbecsülni a magyar árut, a magyar termelést, a magyar szolgáltatást, a magyar munkahelyeket.
Mert milyen helyzetben is vannak ma a régió élelmiszergyártói? Magyar Józsefet, a patinás
szentesi vállalat, a Hungerit
Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük. A szentesieknek nemcsak

„A Jövő évet
reményeink szerint
tiszta lappal tudjuk
kezdeni."
Magyar József vezérigazgató
a világméretű recesszióval, a
fogyasztás visszaesésével, az
árfolyam-ingadozásokkal kellett megküzdeniük, hanem egy
magát állatvédőnek nevező
szervezet lejárató kampányá-

val is. A vezérigazgató mélypontnak tekinti ezt az évet, és
mégis, rendkívüli erőfeszítések és áldozatok árán megőrizték a munkahelyeket. Sokszorosan rászolgált a szentesi csapat arra, hogy amikor vásárolunk, a Hungerit kiváló minőségű termékeit válasszuk.
- Nagyon meglátszik az
idei éven ez a lejárató kampány, amit ez az állítólagos állatvédő szervezet ellenünk elkövetett - mondja Magyar József. - Nagyon sokat ártottak,
nemcsak nekünk, hanem a
baromfi-feldolgozásnak
úgy
általában. A szakma összefogott, pár héttel ezelőtt a Magyar Baromfi Terméktanács az
egész iparág nevében feljelentette a Németországban bejegyzett szervezetet. Mi pedig
megpróbáljuk kiiktatni a kellemetlen ügyet az életünkből,
más piacokon szerencsét próbálni. Ezért is kezdtünk új
utakat keresni, ilyen például
a gasztronómialánc. Egyéb-

Kelemen János: Termékeink 80 százaléka magyar
Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója számára teljesen természetes: „Magyarországon élünk, magyarok vagyunk, magyar üzletlánchoz
tartozunk, és a magyar termékeket
előnyben részesítjük." Ilyen mentalitás I

mellett nem volt kétséges, hogy a bolt ;
hálózat is csatlakozott a kamara által
generált felhíváshoz. A Coop üzletlánc
több mint 200 alapítójából a szegedi a |
8. legnagyobb, 23 bolt tartozik hozzájuk a megyében. A Coop Hungary Zrt.
országos hálózata egyébként négyezer bolttal működik, franchise rendszerben. Mindenütt jellemző a magyar áruk preferálása. És nemcsak preferálása, népszerűsítése is. Hagyománya van már az országos Coop Rallynak,
amelyen a résztvevők rendre magyar élelmiszeripari cégeket ejtenek útba.
Idén Szegedről, a PICK Zit-től indult a konvoj, és az Északi-középhegységbe tartott. A rendezvény fővédnöke rendre Gráf József, az agrártárca vezetője. Ahogy a vezérigazgató fogalmazott: magyar alapanyagból magyar termékeket magyar munkahelyeken magyar emberek állítanak elő. Ezt kell
megbecsülni a kereskedőnek, amikor a terméket kiteszi a pultra, s ezt kell
megbecsülni a vásártónak is, amikor leveszi az árut a pultról. A Coop boltokban az áruk 80 százaléka magyar. Talán nem véletlen, hogy a Progreszszív Szakmai Díjak 2009 versenyén a Coop Hungary elnyerte „Az év magyar árukért elkötelezett kereskedője" megtisztelő címet.

Nemesi Pál: Kulcskérdés a fogyasztás élénkítése
Nemesi Pál, a megyei kereskedelmi és
iparkamara elnöke szerint a jövőnk függ
attól, mennyire tudjuk megbecsülni a magyar árut, a magyar termelést, a magyar
szolgáltatást, a magyar munkahelyeket.
- Az ismert gazdasági feltételek közepette kulcskérdés az elért pozíciók megtartása, bővülése, a fogyasztás élénkítése. De
miből? A vállalkozásoknak már nincsenek
tartalékaik, sokan a puszta talpon maradásért küzdenek. Forrásokra van szükségük, de nincs olyan szerencséjük, mint a nálunk gazdaságilag erősebb országokban, ahol komoly támogatásokkal tudják megvédeni és megerősíteni a honi termelést. Mivel több pénze mostanság nem nagyon lesz az
embereknek sem, valóban nemzeti kérdés, hogy a meglévőt mire és hogyan költik el - fogalmazott az elnök. - Legyünk már annyira lokálpatrióták, mint mondjuk a németek vagy a franciák, akik tényleg öntudatosan és
nemzeti büszkeséggel vásárolják a saját termékeiket! A szükségből néha
erényt is lehet kovácsolni, azt látom ugyanis, hogy a nehéz helyzetben
szépen erősödik az együttműködés a helyi termelők, szolgáltatók, kereskedők és a vásáriók között. Ebben az összefogásban vállal szerepet a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is. A Vásároljon magyar
terméket! felhívást nemcsak karácsony előtt gondoljuk komolyan, hanem
az év minden napján - nemcsak a napi, de a tartós fogyasztási cikkekre és
szolgáltatásokra egyaránt - mondta Nemesi Pál.

ként most már ezt is támadják
az állatvédők, egyelőre sikertelenül. Emellett nyitunk az
orosz piacok felé, egyelőre
még nagyon kis mennyiséget,
800-1000 tonna árut adunk
el Oroszországban, de még így
is mi vagyunk a legnagyobb
exportáló a magyar élelmiszeripari vállalatok közül.
- A devizamozgás, ahogy a
piac többi szereplőjének, úgy
nekünk sem tett jót. Már az év
elején libából túltermelési válság volt, majd jöttek az állítólagos állatvédők. Nehéz egy olyan
reklám ellen tenni, ami azt sulykolja, hogy ne magyar libát vegyél, hanem lengyelt vagy németet! A jövő évet reményeink
szerint tiszta láppal tudjuk kezdeni. Míg tavaly 4,2-4,3 euróért
el tudtuk adni kilogrammonként a liba húsát, addig idén
csak 1,9-2 euró között van. A
csirke októberig tartotta magát,
egyedül a kacsa viszi a piacot,
úgy-ahogy. Általánosságban elmondható, hogy szeptemberben nemcsak hazánkban, hanem külföldön is csökkent a baromfihús-fogyasztás. Ezért is
tartottuk fontosnak, a CSMKIK
szervezésében indított, Vásároljon magyar terméket! kampányban való részvételt. Ezzel is fel
tudjuk hívni a vásárlók figyelmét az üzletekben kapható, kiváló minőségű magyar termékekre, ösztönözve őket ezek tudatos vásárlására.

Kiss Gábor: A jobbat,
az egészségesebbet
válasszuk!
A Vásároljon magyar árut!
kampányt Kiss Gábor, a
Csongrád Megyei Agrárkamara

csődök, a tisztességtelen piaci
magatartás, a közbeszerzéseknél kialakult irreálisan alacsony vállalási árak miatt elfogadott törvénymódosítás írja elő, a regisztrációt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálja. Az adatbázisba 2010. január 31-éig minden aktív, bejelentett, számlaképes vállalkozás
bekerül,
amely építőipari tevékenységet folytat. A kötelező regisztrációt a szakma nagy része is
szükségesnek ítéli.
A jogszabályi változásoknak köszönhetően ősztől csak
azok a vállalkozások végezhetnek üzletszerű építőipari kivi-

alkalmas székhellyel, telephellyel rendelkezzen". Ha a
cég olyan építőipari kivitelezői
tevékenységet
folytat,
ami
csak felelős műszaki vezető
irányításával végezhető, akkor
„rendelkeznie kell olyan tagsági, alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló személlyel, akinek szakirányú képesítése van".
Amennyiben a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos bejelentési
kötelezettségének
valaki nem tesz eleget, első
körben pénzbírságra számíthat, második körben akár a
tevékenység
folytatását
is
megtilthatják.

Határozott fellépés
a lánctartozások ellen
A kamara legutóbbi elnökségi
ülésén a testület tagjai határozott fellépést sürgettek a lánctartozások ügyében.
Az elnökségi ülésen részt
vett Harnóczy László, az Alukonstrukt Kft. vezetője is, hogy
személyesen is felhívja a figyelmet a helyzet tarthatatlanságára, és összefogásra, közös
fellépésre kérje a kamarát,
amihez maga is megfogalmazta javaslatait. Úgy látja, a jogalkotás ma nem a tisztességes
vállalkozókat segíti. Lehet késve fizetni és nem fizetni min-

den következmény nélkül. Holott ez utóbbi következményei
nagyobbak, mint egy betöréses lopásé, hiszen, ha bebukik
egy cég, munkahelyek sokasága mehet rá. Az elnökség tagjai
ugyanilyen elszántságot és határozottságot tanúsítva vitatták meg a kérdést, és ígérik,
minden lehetséges fórumon
fellépnek az ügyben. Mindenki
egyetértett abban, hogy jogszabályi
változásokra
van
szükség, de azonnal. Ha elejét
vennék a körbetartozásoknak,
nagyban tisztulna a piac is.

Mindentudó A kamara
ünnepi nyitva
pulóverek
Vásárhelyről tartása
titkára is két oldalról közelítette meg. Az egyik a fogyasztó érdeke, hogy kiváló minőségű, bizonyítottan és ellenőrzötten egészséges hazai élelmiszereket vásároljon, a sokszor silány, gyakran ellenőrizetlen eredetű külföldi termékek helyett. A másik oldalon a
munkahelyek megőrzésére
hívta fel a figyelmet Kiss Gábor. A termelők, az élelmiszer-feldolgozók sorsa, azaz
munkahelyek százainak, ezreinek sorsa múlik azon, hogy
meg tudják-e őrizni jövedelemtermelő képességüket. Ha
fogynak a termékeik, igen, ha
nem, nem. Az agrárkamara is
bízik abban, hogy a mostani,
ünnepek előtti kampány talán
felerősíti a vásárlókban a magyar termékek iránti elkötelezettséget.

A vásárhelyi Eurotex Kft. a magyar-orosz Nanovo Kft.-vel kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően hamarosan olyan pulóvereket dob
piacra, ahol nanoezüsttel atomi
szinten változtatják meg a fonal
tulajdonságait.
Világszerte
nagy az érdeklődés a termékek
iránt. A nanoezüsttel készülő
termékek taszítják a szennyeződést, csökkentik az izzadást,
meggátolják a szagképződést,
antibakteriális
hatásúak
és
könnyed, szellős érzést biztosítanak viselőjüknek. Az üzleti
partnereket a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
hozta össze. És ahogy a kamara
új szlogenje mondja: Az ö n sikere a mi referenciánk!

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában az
ügyfélfogadás belső képzés
miatt december 18-19-én szünetel.
Okmányhitelesítés:

de-

cember 21-étől 23-áig 8—12-ig:
előzetes
telefonos
időpont-egyeztetés szükséges!

Széchenyi Kártya-ügyin-

tézés: az utolsó befogadási
nap december 21.
Ügyfélszolgálat:
december 21-23-áig 8-12 óráig várjuk kedves ügyfeleinket.
A kamara december 28-ától
december 31-éig zárva tart. Első ügyfélfogadási nap: 2010.
január 4. (hétfő), a megszokott
ügyfélfogadási
rend
szerint.

Az oldal a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
támogatásával készült. Az összeállítást készítette: Őrfi Ferenc.
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SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
19 óra: Bohémélet
- opera. Gregor József-bérlet.
KISSZÍNHÁZ
10 óra Az aranyszőrű bárány
- zenés mesejáték. Füles 2.-bérlet,
14 óra: Az aranyszőrű bárány
- zenés mesejáték.
Tudor 2.-bérlet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
14.30 óra: Csipkerózsika.

3 kívánság-bérlet.
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Don Quijote szamarancsa. Színes, m. b. spanyol-francia animációs film: 14 óra,
Poligamy. Színes magyar vígjáték:
16, 20 óra,
Rémségek cirkusza. Színes, m. b.
amerikai fantasy: 18 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Pippa Lee négy élete. Színes,
feliratos amerikai film: 16, 20.30
óra.
Utolsó jelentés. Színes magyar
film: 18.15 óra.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Szerelem második látásra.
Színes, feliratos angol-amerikai
romantikus film: 16.15, 20.45 óra,
Max Manus. Színes, feliratos
norvég-dán-német történelmi
film: 18.30 óra.
GRAND CAFÉ
Tréfa. Színes magyar film: 19 óra,
Megtört ölelések. Színes, feliratos spanyol film: 21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Poligamy (m. b ): 14.30,16.30,
18.30, 20.30, 22.30 óra.
Hírnév (feliratos): 13.30,15.45,
18, 20.15, 22.30 óra.
Arthur: Maltazár bosszúja
(m. b.): 14,16,18 óra.

Törvénytisztelő polgár
(feliratos): 15.15,17.30, 20.15,
22.30 óra.
Alkonyat: Újhold (feliratos):
15,17.30, 20, 22.30 óra.
Astro boy (m. b.): 13 óra.
Zombieland (feliratos): 13.15,
19.45, 21.45 óra.
Az informátor! (felir.): 17.45 óra.
Thomas, a nagy felfedező
(m. b.): 13,14.30 óra.
2012 (m. b.): 13,16,19, 22 óra.
Paranormal activity (feliratos):
19.45, 21.30 óra.
Karácsonyi ének (m. b.): 14.15,
16.15,18.15, 20.30, 22.30 óra.
Páros mellékhatás (m. b.):
15,17.15,19.30, 21.45 óra.
Fel - 3D (m. b.): 15.45 óra.
SZENTES
Fel! Színes, m. b. amerikai animációs film: 17.30 óra,
Rémségek cirkusza. Színes, m. b.
amerikai film: 20 óra.
BALÁSTYA
Derült égből fasírt. Színes, m. b.
amerikai animációs film: 18 óra.
DESZK
Szuperbojz. Színes magyar film:
19 óra.

17 óra: Karácsony: Az örök újjászületés ünnepe - videoprojektoros kivetítés.
A DÓM TÉRI ADVENTEN
Napközben: Nemzetközi betlehemes találkozó,
15 óra: Pátfalvi Hagyományőrző
Csoport: Pátfalvi betlehemes,
17 óra: Raven Dark-koncert,
19 óra: Varga János Mediterrán
Combo-koncert.
A SZEGEDI ÉS A SZENTESI
PÁLYAUDVARON
9-16 óráig: III. Országos Vasutas
Véradó Nap.
A FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZBAN
(TISZA L. KRT. 34.)
17 óra: Világjátékok 2009 című
könyvét dedikálja Kaszala Claudia
szerző, Kanyó Dénes és Csabai
Edvin.
AZ ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZBAN
10-11.30 óra: Játszószoba várja a
babákat és a mamákat,
16-17.30 óra: Ingyenes jogi tanácsadás dr. Pataki Márta Ágnes
ügyvéddel.
SZENTES
A MÓRICZ ZSIGMOND
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
15 óra: Szeretetakciós gála.

KONCERT ES BULI

KOZELET
SZEGED
A Közéleti Kávéház rendezvénye
A TISZTI KLUB ÉPÜLETÉBEN
(VICTOR HUGÓ U. 6.)
15 óra: Orvosok az irodalomban.
A gyógyítás mellett megmutatkoznak a művészetszerető, -kedvelő
oldalukról. Közreműködik: dr.
Szarvas Ferenc professzor és
dr. Hesz Ferenc főorvos.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR
BÜFÉJÉBEN
15 óra: Feltalálók Baráti Köre.
AZ SZTE GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KARON
(EÖTVÖS U. 6.)

SZEGED
A DÓMBAN
^
19 óra: Mága Zoltán jótékonysági
koncertje.
AZ IH RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN
19 óra: PianoForte Duo - Hsin-Ni
Liu & Legendy László zongoraművész négykezes hangversenye.
A SZOTE-KLUBBAN
22 óra:. Diszkóláz - lemezlovas:
Nóvák.
AZ SZTE JGYPK GYAKORLÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
10 óra: Megyei bicinium éneklési
verseny.

A PORT ROYAL ÉTTEREMBEN
este: Bailey's Party.
AZ ALL MUSIC CLUBBAN
(BRÜSSZELI KRT. 6.)
22 óra: Savage, Sabazz.
A CAFÉ STEFÁNIÁBAN
21 óra: Blue Note Band.
A TABÁN ISKOLA TÁNCTERMÉBEN
18 óra: Tibeti tálgongkoncert.
AZ AFRICA CAFÉBAN
Retro Night.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR FÖLDSZINTI AULÁJÁBAN
16.30 órakor nyílik a Fryderyk
Chopin története c. vándorkiállítás, amely január 27-éig ingyen látogatható a könyvtár nyitvatartási
idejében,
AZ EMELETEN
a Hám Művészeti Egyesület tagjainak munkáiból nyílt kiállítás Hétszer kettő címmel, amely január
13-áig tekinthető meg,
ugyanitt grafikai kiállítás látható.
Az anyag az 50 éves Kisgrafika
Barátok Köre budapesti ünnepi
tárlatába ad betekintést. Szegedi
művészek alkotásai is szerepelnek: a 98. évében lévő díszpolgár,
Kopasz Márta, a Kölcsey-éremmel
kitüntetett Bakacsi Lajos, illetve
Tóth Péter ezen alkalomra kiírt
pályázati grafikái.
A BELVÁROSI KAMARA
GALÉRIÁBAN (VASZY V. TÉR 2.)
megnyílt Bullás Mária üveg- és
ikonfestőművész A láthatatlan világ című kiállítása, amely január
10-éig látogatható.
A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN
megnyílt Újfalussy István festőművész kiállítása, amely megtekinthető munkanapokon 9-17 óra
között, január 15-éig,
megnyílt Popovics István fotókiállítása Baranyai szerb templomok
címmel.

Mága Zoltán hegedűművész ad jótékonysági koncertet a Budapesti
Szimfonikus Zenekarral és operaénekesekkel a szegedi dómban 19
órától. A bevételt a beteg gyermekek gyógykezeléséhez ajánlja fel,
mellette egy lélegeztetőgépet is adományoz.

Fryderyk Chopint, a neves lengyel zeneszerzőt ismerhetik meg jobban az érdeklődők a kiállításon, amely ma 16.30-kor nyílik a Somogyi-könyvtárban.

Ö Ő
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5.30 Topshop
6.00 Reggeli
10.05 Topshop
11.30 Disney-rajzfilmsorozat
Szünet
12.00 RTL-híradó - DéU kiadás
12.10 06-91/33-55-33
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
13.30 Fél kettő
Magazin a legjobb történetekkel
14.20 Kegyvesztettek
Francia kalandfilm. 2/2.
R.: Waris Husseín. Fsz.: James
Fox (Henry Ridley), Michael York
(Hans-Dieter Stromelburg), Gary
Colé (Tom O'Neill), Patsy Kensit
(Lady Deirdre Sebright), Tara
Fitzgerald (Chaterine), Richárd
Anconina (Paul)

5.25 Hajnali gondolatok
5.28 Kárpát expressz
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Időjárás-jelentés
9.00 Afrika gyöngyszeme 52/34.
955 Nappali
10.50 Szomszédok Magyar teleregény
12.00 DéU harangszó
12.01 Híróra
13.00 Afrika gyöngyszeme 52/34.
13.55 Körzeti magazinok
1455 Átjáró
15.25 Sírjaik hol domborulnak?
1555 Ablak Közéleti szolgáttatómagazir
16.20 Prizma
16.40 Hírek
16.45 Körzeti híradók

17.20 Joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.05 Áll az alku
A játékshow [12]

Amerikai filmsorozat, 150.
17.20 Mónika - A kibeszélőshow
Show-műsor
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.05 Vacsoracsata Gasztroreality

20.15 (óban-rosszban 1068 [12]
20.50 Hal a tortán - Teljes gőzzel
Vendégváró valóságshow [12]
21.25 Kamukém
Hongkongi akcióvígjáték [16]
Közben: kenósorsolás
22.55 Macsóiabor [12]
23.35 Tények este
0.05 Kis durranás
Amerikai vígjáték [16]
1.35 A Donnelly klán
Amerikai krimisorozat, 12. [16]
2.30 Borkultusz [12] (ism.)
3.00 Drága testek Amerikai krimisorozat, 147. Gyilkos ász [16]

20.05 Fókusz Közszolgálati magazin
20.40 Barátok közt
Magyar filmsorozat. 5009-5010.
Közben: RTL-hírek
21.20 CSI: New York-i helyszínelők
2. évad, 13. Rizikó [16]
22.20 Gyilkos elmék
Amerikai krimisorozat, 4. évad, 1.
Pusztítás [16], Utána RTL-hírek
23.20 A főnök Amerikai krimisorozat,
2. évad, 15. A király szolgálatában. 2/2. [16]
0.20 Reflektor Sztármagazin
0.40 ittHON Belföldi utazási magazin
1.00 Autómánia Autósmagazin

AKCIÓVÍGJÁTÉK

KRIMISOROZAT
r~

Amerikai filmsorozat. 51. TestvérViszály [12]

16.15 Második esély

5.25 Váltó Gazdasági híradó
5.35 Gazdakör
6.00 Hattól nyolcig
8.05 Térkép - reggel
8.50 Heuréka! Megtaláltam!
9.15 Kisenciklopédia
9.25 Női pulzus - A tudomány vonzásában
9.55 Carlo és vendégei
10.30 Család-barát
11.30 Kivánságkosár
14.00 Híradó
14.10 Kikötő - friss
14.15 Adventi kalendárium
14.20 Arcélek

65/55. A fekete bárány
17.50 6 órai tea
19.00 Párizsi jó barátok
Francia tévéfilmsorozat, 73/56.
19.28 Föld TV
19.30 Híradó este
1955 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.10 Önök kérték Kívánságműsor a
nézők levelei alapján
21.05 Sztársáv
21.40 Péntek este
22.10 Mementó
22.20 Garázsrock Ausztrál film [16]
0.05 Hírek Benne: időjárás-jelentés
0.15 Szarvassá válni Magyar poriréfim
1.15 Nappali
2.05 Egy fogás, egy hely - Fehér leves Algírban Francia dokumentumfilm

19.05 Esti mese
19.10 A Mikulás-tanonc
19.20 Pufóka kalandjai
19.35 Karácsonyi kalendárium
19.40 McLeod lányai 74/5.
20.30 Híradó este
21.00 Mad Men - Reklámőrültek
26/25. A hegy királya
2150 Büntetés? Megtorlás? Vérengzés? Beszélgetés a műsort követő dokumentumfilmről
22.15 jelöletlen tömegsírok
Magyar dokumentumfilm
23.15 Vigyázz, kész, Chariíe! Német-svájci filmvígjáték [16]

18.00 Hiróra
18.30 Térkép
19.00 Öregember nem vénember
Belga játékfilm
21.00 Nagyratörők
Francia játékfilm
22.30 Váltó Gazdasági híradó
22.40 Sport - esti
22.45 Időjárás-jelentés
22.50 Drót Amerikai tévéfilmsorozat
23.50 Az igazság fogságában Amerikai-angol-kanadai jjtékfilm
1.30 Vfers
1.35 Himnusz
1.40 Híradó, sport, időjárás-jelentés

FILM

TÉVÉFILMSOROZAT

>

GŐry P i n c e & T e r a s z ,
6733 Szeged, Liszt u. 9.

fcy
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550 Ma reggel
8.00 Hiradó
8.05 Sporthírek
8.10 Időjárás-jelentés
9.00 Hrvatska krónika
9.25 Ecranul nostru
9.50 Tízparancsolat Ne lopj!
10.40 Nem csoda! - Mérnök!
11.05 Biovásár és kihajtási ünnep
Hortobágyon
11.30 Átjáró
12.00 DéU harangszó
12.01 Hlróra
12.55 A tudás hazája
13.20 (terep)Szemie Magyar rövidfilm
13.35 Delta
14.00 Sophie - a nem kivánt jegyesség 65/30. Boldog leszek
14.30 Múzeumtúra - francia módra
14.55 Ez történt ma reggel
1555 öt perc próza
16.00 A világ legjobb konyhafőnökei
16.25 Pompeji Olasz tévéfilm, 2/2.
18.00 Magyar bulizene
18.55 Az időjárás titkai

17.00 A fagyos folyó lovasa

ASZTALFOGLALAS (63) 4,23 - 157

ftT

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VANI

DUNA
5.25 Teleshop
6.00 Alexandra Pódium
Kulturális magazin
6 2S Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.05 Babapercek
9.10 Telekviz
Telefonos játék
10.05 Teleshop
11.10 A vad Kurdisztánon át
Német kalandfilm [12]
13.15. Kvtzió
Telefonos játék
14.45 Dokik
Amerikai vígjátéksorozat, 15. [12]
15.15 Bostoni halottkémek
Amerikai krimisorozat, 10. [12]
16.20 Bűbájos boszorkák
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14.35 A Kassai TháUa Színház
15.20 Mi vagyunk az unió
15.40 Kupé
16.10 Beavatás
16.20 TÉRkép-ráadás
1655 Állomás
Magyar tévéfilmsorozat
17.25 Mese
17.35 Magyar népmesék
1750 Példa-képek

Telin

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó
és vonzáskörzete)
0.00 Hangos képújság 1.00 Képújság hang nélkül 4.00 Hangos képújság 8.00 Szegedtől karnyújtásnyira - Mórahalom - városi maga21.25 KAMUKÉM
22.20 GYILKOS ELMÉK
22.20 GARÁZSROCK
21j00 MAD MEN - REKLÁMŐRÜLTEK zin 8.30 SZÓ-TÉR 9.00 Törzsasztal
jadde életunt és sikertelen ügynök, aki F s l joe Mantegna (Dávid Rossi), Thomas Nehéz a kezdőrockbandatagjainak élete, Don hollétéről továbbra sem tud sen- 9.30 Estelő 12.04-i 10.30 Könnyűnem gondolja, hogy az élete még érhet Gibson, Lola Glaudini, Shemar Moore, akik megpróbálják megvetni lábukat a na- ki. Ő eközben Kaliforniában felkeresi zene 11.00 Hangos képújság 13.00
valamit Ám egy nap ez megváltozik, ami- Matthew Gray Gubler, A. j. Cbok
gyok között Skertelenséget sikertelenség- az eredeti Mrs. Drapert, Annát, akit tá- Receptvarázs 13.30 Portrék az alkor egyik pillanatról a másikra hőssé Hotch és Kate autója felrobban a szö- re halmoznak, ők azonban nem adják fel mogat. Peggy egyedül megszerzi a bumból - juronics Tamás 14.00
avanzsál mivel me^iúsít egy bankrab- vetségi épülettől nem messze. Mind- Fneddyt az énekes nagyon hisz a csapat- Popside-jégkrém-megbízást majd Ro- Színház 14.25 Könnyűzene 15.15
lást De ez a hirtelen hriév egy még na- ketten megsérülnek, Kate-nek azon- ban, ezért akdóba lép. és megpróbálja ma- gerhez fordul kérésével és megkapja Szegedtől karnyújtásnyira - Mórag^jbb me^epetéshez vezet jadde a leg- ban orvosi segítségre is sürgősen guk mellé állítani az ország legbefolyáso- Freddy Rumsen irodáját, amin férfi halom - városi magazin 15.45
újabb a profi kémek hosszú sorában! szüksége lenne. Csakhogy a parancs sabb menedzserét aki hajfondónak tűnik kollégái igencsak megdöbbennek. SZÓ-TÉR 16.15 Törzsasztal 16.45
Amikor pedig jadde Törökországja uta- értelmében a helyszínt senki sem kö- me^iaBgatri a zenekart A mindent eldön- Duck Phillips felajánlja a Putnam, Po- Estelő 12. 04-i 17.45 Könnyűzene
zic hogy felkeresse apját akivel még so- zelítheti meg. mert bárki célponttá tőfellépéshezazoriban szép adag suskára well and Lowe-nak, hogy szerezzenek 18.00 Képújság 19.30 Estelő
sem találkozott olyanrejtélyekés ár- válhat. Morgan azonban megtagadja lenne szükség. Miközben az énekes az elő-többségi tulajdont a Sterling Cooper- 20.30 Egész életen át... Egyetemmánykodások hálójába csöppen, melyek- a parancsot, és ezzel veszélybe so- készületek lázában ég, a banda többi tagja nét majd őt tegyék meg általános ről mindenkinek 21.00 Könnyűzene 21.30 Hangos képújság
ről csak ő ránthatja le a leplet
a hétköznapok zűrjeivel van elfoglalva.
igazgatónak.
dorja magát.

©
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5.25 Tv-dokik Amerikai talkshow
6.15 Sabrina, a tiniboszorkány
7.10 Pimaszok, avagy kamaszba
nem Ut a mennykő
7.35 3fittperc
7.45 Két pasi meg egy csajszi
8.10 Sabrina, a tiniboszorkány
8.40 Halálbiztos diagnózis
9.35 Gyilkos sorok
10.30 Smallville
11.20 jó barátok
12.10 A nagy házalakítás
13.00 Gordon Ramsay - A konyha
ördöge Gasztroreality
13.55 Halálbiztos diagnózis
Amerikai krimisorozat
1450 Gyilkos sorok
Amerikai krimisorozat
15.40 Smallville

Az ifjú Superman kalandjai
16.30)0 barátok
Amerikai vigjátéksorozat
17.00 jó barátok
17.25 A nagy házalakítás
Otthonteremtő show

6.00 Hamupipőke-történet
Amerikai-kanadai romantikus
vígjáték
7.30 Filmek és sztárok
Holland mozimagazin
755 Csak a testeden át!
Amerikai romantikus vígjáték
9.30 Madonna-koncert
Angol koncertfilm
11.30 Az arany iránytű
Amerikai-angol fantasy
13.20 Pónikaland
Amerikai családi kalandfilm
1450 Házfoglalók
Spanyol vígjáték
16.25 Szobalány fiúbőrben
Amerikai vígjáték
1750 Ki nyeri a bajnokságot?
Amerikai filmdráma

19.30 Mozi! Mozi! Mozi!
Amerikai filmmagazin
20.00 Kis-nagy világ
Amerikai vígjáték
R.: Charüe Kaufman

18.15 Gordon Ramsay - A konyha
22.00 P2 - A rettegés új szintje
ördöge Gasztroreality
Amerikai horror
19.10 Főzz élőben Gordon RamsayveL1
R.: Franck Khalfoun. Esz.: Wes
20.10 CSI. A helyszínelők
Bentley, Rachet Nichols, Simon
Reynolds. Grace Lynn Kung. PhiAmerikai bűnügyi sorozat
lip Akin
21.00 A hetedik mennyország Amerikai-angol-kanadai akciófilm
23.35 Az elveszett fiúk - A törzs
22.40 Las Vegas Amerikai filmsorozat
Amerikai horrorvígjáték
23.25 CSI. A helyszínelők
1.10 Rock. fű és motor
Amerikai bűnügyi sorozat
Angol vígjáték
0.15 Frank Herbert. A dűne gyerme- 2.40 28 héttel később
kei Amerikai-német fantasztikus
Angol horror
kalandfilm
4.20 Félprofi
1.55 San Francisco utcáin
Amerikai vfejáték
2.50 Las Vegas Amerikai krimisorozat

V Á R O S I TV
s

z

e

g

e

d

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Karácsonyi körút 8.55 Közgyűlés - élő közvetítés a városházáról
17.00 Fitt-mix magazin 17.30 Képújság 18.00 Szabadegyetem - Szeged - Fráter Márk és Dudás Gábor
előadása 19.00 Szegedi hírek
19.20 DARFÜ 10.19.25 Bemutatkozik az SZTE FOK 19.30 Karácsonyi
körút 20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00 A nagy játszma. Amerikai-brazil akclóthriller 23.00 Szegedi hírek 23.25 Képújság

16.00 Egészség Patika - egészség-

magazin. Benne: XXX. Nőorvos
Konferencia Vásárhelyen; Hogy vagyunk? - szív- és érrendszeri állapotfelmérés; hírek; pajzsmirigy és
azzal összefüggő betegségek 17.00
Kimba - mesefilmsorozat 17.30
Híradó 17.50 Nap kérdése 17.55
Csillagposta - napi horoszkóp
18.00 Buksi és barátai - kedvencmagazin. Benne: hüllőshow; betörés Konrád Lorenznél; hobbi állattartás szak indul a vásárhelyi főiskolán 18.55 Nyugi-torna 19.00
Csillagszem - Buborék 19.30 Indaba - filmsorozat 20.00 Híradó
20.20 Nap kérdése 20.25 Csillagposta 20.30 Képes sport. Benne:
ökölvívóverseny Vásárhelyen; a III.
Hód-kupa
úszóverseny
döntői
22.00 Csillagszem - Buborék
22.30 Híradó 22.50 Nap kérdése
22.55 Csillagposta 23.00 Egészség
Patika (ism.) 0.00 Képújság
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Csörög a telefon

M E G K É R D E Z T Ü K S Z E G E D I OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 3. OLDALON

Szereti az utcai zenét?

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Farkas Judit 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!

VÍGH ALEX
tanitó szakos egyetemista:
- Nem különösebben szeretem az
utcai zenét. Pénzt sem adok nekik,
de azért meghallgatom, amit játszanak. Nem sajnálom tőlük, hogy mások esetleg adnak nekik valamenynyi aprót. Szolnokon, a szülővárosomban viszont egyáltalán nem divat az utcán zenélni.

SZABÓ NIKOLETTA
vendéglátó menedzser:
- Nagyon szeretem hallgatni. Szerintem ha az utcán zenél valaki, az
színesebbé teszi a környéket, nem
olyan egyhangú fel-alá korzózni a
sétálóutcán. Nagyon sajnálnám, ha
betiltanák Szegeden. Igazán kibírhatnák a Kárászon lakók azt a néhány óra muzsikát.

PESTI ANITA
banki szakügyintéző:
- Szegeden kívül nem hallottam
még soha másik városban utcazenét. Annak idején a gólyanapunkon elhúzattunk egy nótát a
Kárász utcai hegedűssel, akivel
még együtt is énekeltünk. Szerintem egyáltalán nem rontanak az
összképen.

MEGSZŰNŐ CSATORNÁK
Medvegy Gábor e-mailben írta: „Szeretném röviden kifejezni felháborodásomat, amelyet már a T-Home-mal
is megosztottam, amiatt, hogy a januári általános szerződési feltételek
módosulása következtében kikerül a
kínálatból a Mezzo és a BBC World
adása, helyüket pedig teljesen más
tematikájú adók (TV6, OzoneNetwork) veszik át, így egyáltalán nem
lesznek pótolva ezek a műsorok."

BÁNÁTI ANTAL,
a Szegedi Sport és Fürdők Kft.
ügyvezető igazgatója:
- Az utcai zenét nem kifejezetten
szeretem, nem köt le annyira,
hogy hosszan hallgassam. Régen
vasárnaponként azonban szívesen hallgattam Szeged főterén a
térzenét. Kellemes hangulatot teremtettek a fúvószenekarok.

14-20-áig a Dominó Gyógyszertárban (Andrássy u. 10-12.).
SZENTES. KISTÉRSÉGI ÜGYELET:
hétköznap 15-től reggel 7-ig, hétvégén reggel 7-től reggel 7-ig:
Szentes, Sima F. u. 29-33. Tel.:
62/474-374 vagy 104. GYERMEKORVOSI RENDELÉS: hétköznap
15-től 17-ig, hétvégén 9-11-ig: Sima F. u. 29-33. Rendelési időn kívül a kórház gyermekosztályán.
GYÓGYSZERTÁR: dec. 14-éig:
Pingvin Patika, Nagyörvény u. 59.
Készenléti ügyelet: 70/356-9920.
Hétköznap 7.30-18-ig, szombaton
7.30-12-ig, vasárnap zárva, de-

cember 14-21-éig: Rákóczi Gyógyszertár, Rákóczi u. 52. Készenléti
tel.: 70/356-9920. Hétköznap
8-16-ig. hétvégén zárva.
MAKÓ, FELNŐTT: hétköznap
16-8 óráig; hétvégén 8-8-ig:
Vorhand rabbi tér 3., tel.: 474-374.
GYERMEK: hétköznap 14-16 óráig
a rendelőintézet gyermekosztályán. 16-8-ig a kórházban ügyelnek. Hétvégén 8-16 óráig a Kórház u. 2. szám alatti gyermekorvosi rendelőben, 16-8 óráig a kórház gyermekosztályán, tel.:
511-151 ügyelnek. Az ügyelet ellátja AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA,
CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA, FERENCSZÁLLÁS, FÖLDEÁK,
KIRÁLYHEGYES. KISZOMBOR, KLÁRAFALVA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD, MAKÓ, MAROSLELE, NAGYÉR, NAGYLAK, ÓFÖLDEÁK, PITVAROS lakosságát is. FOGORVOSI
ÜGYELET: hétvégén reggel 8-tól
11-ig: Kórház u. 2-4., fogorvosi
rendelő, makói lakosok részére.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: csak
sürgős esetben dec. 13-áig: Maros
Gyógyszertár, Csanádvezér tér
5/A. Tel.: 62/510-268, dec.
14-20-áig: Apaffy Gyógyszertár,
Apaffy u. 21. Tel.: 62/212-101.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT MA-

KÓN: 62/212-515, a telefonszám
16 órától 02-ig ingyen hívható.
CSONGRÁD, CSONGRÁD-BOKROS, FELGYŐ ÉS CSANYTELEK:
FELNŐTTEKNEK munkanapokon
15 órától reggel 7-ig, hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás ügyelet:
csongrádi mentőállomás, József
Attila u. 1. Tel.: 63/481-104 vagy
104. Tömörkény lakóinak ellátása
csak hétvégén és ünnepnapokon.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: hétköznap készenlét este 7-től reggel
7-ig: csongrádi mentőállomás.
Hétvégén ügyelet 9-től 12-ig:
Csongrád, Szentháromság tér 10.
Tel.: 63/481-104 vagy 104. Ezen
kívül készenlét a csongrádi mentőállomáson. GYÓGYSZERTÁR:
hétköznap 21 órától reggel fél 8-ig
készenlét. Szombaton 13-tól hétfőn reggel fél 8-ig. Munkaszüneti
napokon reggel fél 8-tól a következő nap reggel 8-ig dec. 13-áig:
Kabay Gyógyszertár (Fő u. 36.,
Tel.: 63/483-246), dec. 14-20-áig:
a Központi Gyógyszetár (Fő u.
2-4., Tel.: 63/483-220) ügyel.
SZEGED, SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET SZTE SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT: BALESETI SEBÉSZET, FELNŐTT

ALLATORVOSI ÜGYELETEK A MEGYEBEN
SZEGEDEN ÉS KÖRNYÉKÉN: péntek este 8 órától hétfő reggel 6
óráig, hétköznap esténként 8 órától másnap reggel 6 óráig: december 12—13-áig: dr. Perényi László,
Szeged, Körtöltés u. 23. Tel.:
30/915-6960.
SZEGED VÁROS TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ÉS
ALGYŐN, december 12-13-áig: dr.
Nagy László, Szeged, Árvíz u. 26.
Tel.: 20/543-8705.
DOMASZÉK, RÖSZKE, MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK: december
12-13-áig: dr. Müller Károly, zá-

kányszék, Dózsa u. 70. Tel.:
30/205-9086.

BAKS, CSENGELE, DÓC, KISTELEK, PUSZTASZER, ÓPUSZTASZER, BALÁSTYA, SÁNDORFALVA, SZATYMAZ: december
12-13-áig: dr. Szigeti Gábor, Szeged, Fürj u. 110. Tel.:
30/297-4435.

ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA: december 12-13-áig: dr. Nyári László,
Zákányszék, Kossuth u. 51.
Tel.: 30/499-7241.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS,
ZSOMBÓ: december 12-13-áig:
dr. Nyári László, Zákányszék. Kossuth u. 51. Tel.: 30/499-7241.
DESZK, KLÁRAFALVA, KÜBEKHÁZA, SZŐREG, TISZASZIGET,

VALAMINT ÚJSZENTIVÁN: dec.
12-13-áig: dr. Tóth Tamás, Szeged, Thököly u. 10/B. Tel.:
30/958-3913.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó
fél köteles gondoskodni.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN
ÉS KÖRNYÉKÉN: Belvárosi Állatorvosi Rendelő és Állatpatika, rendelés: fél 9-től 11 óráig, Hódmezővásárhely, Bocskai u. 1. Tel.:
62/247-053, 30/346-6539 és
30/262-0105.
Dr. Kovács István kisállat-gyó-

gyászati ügyeletet tart szombaton

9-11 óráig, Hódmezővásárhely, Simonyi u. 18., tel.: 20/950-9892,
Állatorvosi Rendelő.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
ÉS MÁRTÉLY TERÜLETÉN: december 12-13-áig: dr. Horváth Zoltán,
Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák
András u. 43. Tel.: 30/978-9062.
A Dózsa György u. 2. szám alatti
állatorvosi rendelőben szombaton
reggel 8 órától 11 óráig dr. Papp
Károly tart ügyeletet. Tel.:
62/241-309.
SZÉKKUTAS TERÜLETÉN: december 12-13-áig: ifj. dr. Makay Attila,
Hódmezővásárhely, Károlyi u. 92.
Tel.: 30/499-7645.
SZENTES, DEREKEGYHÁZ
ÉS NAGYTŐKE: december
12-13-áig: dr. Hobot László, Szen-

tes, Kodály Z. u. 15. Tel.:
63/314-405 és 20/311-0830.
SZEGVÁR ÉS MINDSZENT:
december 12-13-áig: dr. Gyovai Tibor, Mindszent, Mátyás k. u. 4.
Tel.: 30/436-7401.
ÁRPÁDHALOM, EPERJES,
FÁBIÁNSEBESTYÉN, VALAMINT
NAGYMÁGOCS: december
12-13-áig: dr. Olti Antal, Nagymágocs, Móricz Zs. u. 7. Tel.:
30/998-2860.
MAKÓ, FERENCSZÁLLÁS,
FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES,
K I S Z O M B O R , M A R O S L E L E , VA-

LAMINT ÓFÖLDEÁK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN: december
11-én 16 órától december 14-én
reggel 6 óráig: dr. Nagy Lajos, Makó, Kelemen L. u. 30. Tel.:
30/286-0885.
AMBRÓZFALVA, APÁTFALVA,
CSANÁDALBERTI, CSANÁDPALOTA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD,
NAGYÉR, NAGYLAK, VALAMINT
PITVAROS TERÜLETÉN: december 11-én 16 órától december
14-én reggel 6 óráig: dr. Hegyes
Tibor, Csanádpalota, Gerle u. 2/C.
Tel.: 30/998-5697.
CSONGRÁD, BOKROS, FELGYŐ,
CSANYTELEK ÉS TÖMÖRKÉNY:
december 12-13-án: dr. Juhász Mihály, Csongrád, Szőlőhegyi u. 28.
Tel.: 30/373-1800.

A BODROGI BAU KFT.-RŐL
Lapunk szerdai számában jelent
meg Búzás nem enged a határidőből címmel egy cikk. Megírtuk: a
makói polgármester, Búzás Péter
számon kérte a Kálvin téri iskolaépítés határidejének betartását,
és kijelentette, csúszás esetén a
kötbért fillérre behajtatja. A kivitelező szerint pontosan, 2010. május 31-ére elkészülnek a beruházással. Forgó Henrik, Csanytelek
polgármestere erre reagált: tapasztalata szerint a Bodrogi Bau
Kft. ügyvezetőjének adott szava
legalább olyan súlyú, mint bármilyen szerződéses kötelem.

LÁMPA
Hézső Bálint jelezte: alig telt el
három nap, máris ki van kapcsolva
Vásárhelyen a Kaszap utca-Andrássy utca kereszteződésében a
forgalomirányító lámpa! Vajon mi
történt? - kérdezi olvasónk az illetékeseket.

ORVOSI ÜGYELETEK MEGYESZERTE
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET: 62/474-374.
Felnőttek és gyermekek részére
hétköznap 18-tól reggel 7-ig, hétvégén. ünnepnapon: 7-től a következő munkanap reggel 7-ig: Vásárhely. Lázár u. 10. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 62/249-529, a
szám ingyen hívható 16 órától
02-ig. GYÓGYSZERTÁR: hétköznap 20 órától 22-ig ügyelet,
22-től reggel 7.30-ig. szombaton
8-ig. Szombaton 20-tól reggel
8-ig. Vasárnap 20-tól reggel
7.30-ig készenlét dec. 13-áig: Árpád Fejedelem Gyógyszertár
(Medgyessy u. 4/A), dec.

MEGMENTETTÉK AZ ÉLETÉT
A 636-453-as számról vásárhelyi olvasónk elmondta: november 30-án
hirtelen fellépő allergiás rohama
volt. Háziorvosa az Erzsébet kórházba szállította, ahol az orvosok és
asszisztenseik megmentették a fulladástól. Mindannyiuknak békés, boldog karácsonyt kíván, és nagyon köszöni, amit tettek érte.

ÜGYELET: traumatológiai klinika
(Semmelweis u. 6 ). JÁRÓ BETEGEK; traumatológiai szakrendelés
(Tisza L. krt. 97.). SEBÉSZET,
NEM BALESETI: sebészeti klinika
A részlege (Pécsi u. 4.). UROLÓGIA ÉS FELNŐTT SÜRGŐSSÉGI
BETEGELLÁTÁS: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt.
57.) BALESETI SEBÉSZET, GYERMEK: gyermekgyógyászati klinika
gyermeksebészeti osztálya (Korányi fasor 14-15.). SZEMÉSZET:
szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET:
hétköznap 16-tól reggel 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. Tel.:
62/433-104 vagy 104. SÜRGŐSSÉGI GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET: hétköznap 16-tól reggel
7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17.,
Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: megyeszerte ingyenes:
06-80/820-111. GYÓGYSZERTÁR:
Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár
(Debreceni u. 2., tel.:
62/543-180), hétfő-szombat
22-7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 7-től reggel 7-ig.

AZ ORSZÁG KASSZÁJA
Mészáros Istvánné kiskundorozsmai olvasónk azt mondta: a jogosulatlanul kifizetett végkielégítéseket szerinte vissza kellene fizetni, így talán rendbe lehetne rakni
az ország kasszáját.

ÉRDEMES VOLT!
Dr. Bittó Endréné e-mailt írt szerkesztőségünknek: „Szívből köszönöm a
felém irányuló szeretetet 50 éve végzett régi tanítványaimnak, a Rókusi és
az Alsóvárosi Általános Iskola jelenlegi kisdiákjainak és minden kedves köszöntőnek! Megtisztelő volt számomra, hogy a város képviseletében az alpolgármester úr tiszteletét tette egy
100 éves pedagógusnál. Üzenem a
mai fiataloknak: érdemes ezt a szép
hivatást követni!"

ÉJJEL NYITVA TARTÓ ÜZLETEK
Mészáros András szegedi olvasónk azt szeretné, ha a város
jegyzője, mielőtt kiadná a boltok
éjjeli nyitva tartására az engedélyt, tájékozódna. A belvárosban
több olyan éjjel-nappal vagy későig nyitva tartó üzlet van, ahol a fiatalok alkoholt vesznek, az üzletek környékén randalíroznak, öszszehányják az utcát, és zavarják
az ott lakók nyugalmát.

KÖSZÖNET

T É R Í T É S E S FOGORVOSI Ü G Y E L E T

DENTHA FOGÁSZAT
Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532
H-p. 8-22, szo—v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu

ADOMÁNY
A makói Dr. Diósszilágyi Sámuel
Kórház-Rendelőintézet Újszülött-,
Csecsemő- és Gyermekosztálya
nevében Dr. Streitman Károly
egyetemi magántanár, megbízott
osztályvezető főorvos tisztelettel
megköszöni dr. Nagyfalusi Máriának, a Máltai Szeretetszolgálat vezetőjének az adományba kapott
gyermektápszereket.

ÚSZÓFELSZERELÉS
A 20/938-6171-es számról jelezte vásárhelyi olvasónk: unokája december
8-án, kedden úszás után a vásárhelyi
sportuszoda öltözőjében hagyta felszerelését. A nagymama másnap bement az uszodába, ahol hiánytalanul
visszakapta azt. Köszöni a sportuszoda személyzetének, hogy megőrizték
unokája dolgait, nagyon hálás érte. A
becsületesség manapság ritka erény.

KERESZTREJTVÉNY - LELKI BAjOK
Rejtvényünk számozott soraiban egy figyelemre méltó közhely olvasható.
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A magyar ingerküszöb - felülről
nem várható változás
Mottó: Kárt okozni szabad, de
nagy tételben és magas szinten!
A rendszerváltás hajnalán hazánk
történetében olajszőkítési biznisz
néven bevonult időszak óvatos
becslések szerint is 1500 milliárd
forint kárt okozott az államnak,
vagyis nekünk.
Ebből az összegből az egészségügyet rendbe lehetett volna tenni
megszorítások nélkül. Volt felelősségre vonás?
Úgy látszik, Magyarországon nemcsak az olajszármazékok, hanem
tárolóedények, tartálykocsik, vagonok, sőt komplett szerelvények
is elpárologhattak. Egyesek hatalmas vagyonokra tettek szert.
Ma már többnyire legális vállalkozásokat vezetnek, és erkölcsről
prédikálnak. Tegye szívére a kezét, akit ez a tény még lázba hoz,
vagy oly mértékben irritál, hogy
éjszakánként álmatlanul forgolódik az ágyában.
Ma már ez is történelem, mint
ahogy történelem lett az ún. Tocsik-ügy is, de ez a „sors" vár
a Kulcsár-féle, nagy magyar
„szappanoperára" is, és a jó ég
tudja, hány olyan ügyre, amit hely
hiányában képtelenség lenne'felsorolni.
Az elmúlt húsz évben semmit sem
tanultunk, ma már ott tartunk,
hogy minden napra jut egy-egy
vaskos botrány. Ez a tény többek
között annak is köszönhető, hogy
ebben az országban nincs rend.
Az olajügy idején a rendszerváltó
pártok el voltak foglalva a hatalomátvétellel. Azóta viszont a hatalom megtartása vagy megszer-

zése érdekében „dolgoznak", folyamatosan. Tevékenységük egymás lejáratásában jószerével ki is
merül. A Fidesz és az MSZP küzdelmében foglyul
y u i esett
CDCii
a racionális
/t
megoldások
lehetősége.

légi
állapotokért az
egész politikai elitet felelősség terheli.
Beszélhetünk-e rendről egy olyan
országban, ahol a megalázóan kicsi bérből és fizetésből élőknek
világvége-hangulatot vizionálnak,
amennyiben nem húzzák össze
magukat, és nem hoznak újabbnál
újabb áldozatokat.
És ezek a szerencsétlenek berendezkednek egy még szerényebb
életre, miközben adóforintjaikból
az állami vállalatok vezetői dőzsölnek, horribilis fizetéseket
vesznek fel, hatalmas végkielégítéseket, jutalmakat osztanak

Szegedi körzeti
stúdió: adás-vétel

Valami azt súgja, hogy a rabszolgatartó társadalom ellen nem
lenne semmi kifogásuk. Addig is
az ideális munkaerő legyen 20
éves, 15 éves gyakorlattal, 60
ezer forintos bérigénnyel, legyen
munkamániás, és nem árt, ha
krónikus szájzárban szenved.
Mostanában azt is megtudhattuk,
hogy olyan vezető is található
Magyarországon, akinek 20 beosztása van. Hogy nem lehet 20
beosztást ellátni? Hát persze
hogy nem, viszont 20 helyről jövedelmet felvenni gyerekjáték.
És ha valakinek eszébe jutna a
„supermantől" megkérdezni,
hogy mint felügyelőbizottsági
tag, miért nem akadályozta meg
a csalásokat egy általa is felügyelt cégnél, még mindig mondhatja: félrevezettek, hazudtak
ese- nekem, pedig én aztán teljes
mellszélességgel akartam feltéügyelni.
ben.
Ugyanis
Nehéz ilyet kimondani, de-szerebármikor
tett kis hazánk velejéig romlott,
módosíthatják a
korrupt, mutyi paradicsommá
szerződést a bankok vevált, miközben a társadalmi bajalük szemben, viszont úgy látszik,
ink legfontosabb okáról, a szehogy a gusztustalan és gátlástagénységről alig esik szó.
lan „rablásokat" lehetővé tevő
Ez a szegénység a jövedelmet
szerződések kőbe vannak vésve.
folyamatosan kiszivattyúzó pénzMég belegondolni is rossz, meny- rendszernek az egyenes következnyi pénzt nyúlnának le ezek a
ménye.
vezetők, ha az általuk irányított
Felülről nem várható változás.
vállalatok még nyereségesek is
Fordulatot csak alulról lehet kilennének.
harcolni.

Köszönet dr. Balogh Gézának, a lap
olvasójának, kedves nézőnknek és
mindenki másnak, aki írásban, telefonon jelezte, hogy nem látja az MTV
szegedi stúdiójának adásait.
Ahogyan mondani szokás, a hiba
nem a mi készülékünkben van.
Anyaintézményünk bevonásával jó
ideje azért küzdünk, hogy a kábeles a műholdas szolgáltatók ne a
budapesti körzeti műsort kínálják
a nézőknek, hanem az adott térség közszolgálati stúdiójának adását. Egyelőre kevés sikerrel.
Beszéltem az MTV digitális koordinátorával, Vigh Zoltánnal, aki szerint a
megoldás az állami, törvényhozói

szét egymás között, és ez jogilag
rendben van - szerintük. A válság minden írott és íratlan szabályt felülírt, halljuk nap mint
nap.
rendn a p . Azt
nz.i viszont
vi;
re
re elelfelejtik
rr i s
hozzátenni,
hogy
csak

A felső vezetés magának bevezette a nyugat-európai béreket,
ugyanakkor irreálisnak tartják a
80 ezer forintos minimálbér javaslatot.

Jurkovics János stúdióvezető,
MTV Szegedi Regionális
Szerkesztőség

Várjuk a hétköznapi
csodákat
Kedves olvasóink!
Advent, a karácsonyi várakozás időszaka arra is jó, hogy az ember viszszagondoljon élete különleges, meghatározó, ha úgy tetszik, drámai pillanataira. Azokra, amelyekre maga se
talál azóta sem jobb szót, mint: csoda. Karácsonyi mellékletünkben idén
is ezekből a csodákból, fájdalmas-szépséges történetekből szeretnénk egy válogatott csokrot átnyújtani olvasóinknak. írják meg nekünk

Azért kellene összefognunk, hogy
magyarként és emberként is tisztességes életet élhessünk.
Győri Ferenc,
Szeged

•jhhhuhhmmhmi

szintű szabályozás lenne. Ezt segítheti
elő az m1, továbbá az m1 összes regionális műsorának műholdra kerülése,
valamint a Szegeden (és az ország
szinte egész területén) már fogható
MinDigTV digitális földi adás, amelyben december közepétől az érintett
földrajzi régiónak szánt körzeti műsort láthatják majd a nézők - ráadásul HD felbontásban. Emellett az m2,
a Duna TV, az RTL Klub, a TV2, az ATV
és a Hír TV is fogható lesz az arra alkalmas tv-készülékkel, illetve set top
boxszal.

életük, környezetük legemlékezetesebb, rendkívülinek tartott, csoda
módjára dédelgetett epizódjait. A történetekhez szívesen fogadunk féltve
őrzött képeket, képeslapot, más illusztrációt is (amiket visszajuttatunk
feladójuknak). Egy kérésünk van csupán, próbáljanak tömören fogalmazni,
hogy minél több történetet oszthassunk meg másokkal. Beérkezési határidő: december 17. A boritékra írják
rá: Hétköznapi csodák.

6729 SZEGED, PF. 153. E-MAIL:
KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
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Döntöttek a vásárlók: a legjobb* hipermarket az
I

N T E R 5 P A R
Hódmezővásárhely, Kaszap utca 20.

100% Szolgáltatási színvonal -100 %-ban a vásárlókért!
Hiánygazdálkodás

Vevőkiszolgálás

Kiírt,
kiszámlázott
árhelyesség

Pénztárnyítási
gyakorlat

Tisztaság

Árubemutatás

Ár-termék
beazonosíthatóság

JŐ

•CITŰIUŐ

•CITŰIUŐ

•CITŰIUŐ

•CITŰIUŐ

•CITŰIUŐ

•CITŰIUŐ

Hle érje be kevesebbel:
1. 30 000-féle termék
2. Gazdag zöldség-gyümölcs kínálat
3. Helyben sütött pékáruk
4

M

Széles hús-, hentesáru választék
a SPAR Húsüzemből

5. Több mint 1000 SPAR márkatermék

c

S-Budget: a SPAR diszkont
termekcsaladja

7. Hetente friss akciók
8. Gyors, kényelmes vásárlás
9. Super Shop pont kiadó és beváltóhely
10. Udvarias kiszolgálás

* A Progresszív Magazin fantomvásárlója által 2009. október 24-25. között felkeresett hipermarketekben végzett ellenőrzés alapján
a Hódmezővásárhely, Kaszap utca 20. alatti INTERSPAR üzlet lett a hónap üzlete.
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ALBÉRLETET KÍNÁL
• S Z E N T E S E N albérlet Kiadó. Érdeklődés: 06-30/
258-2592(091 <90989)

ÁLLÁST KÍNÁL
• 2 ÉV gyakorlattal rendelkező, 5 fő irányítására alkalmas raktárvezetőt keres
szegedi telephelyű cég. Bér
megegyezés szerint, önéletrajzokat a raktaros2009
©gmail.com címre várunk.
(091090260)

GAZDIT KERES
• CICÁKAT, hat hónaposak, fiúk, nagyon szépek,
gondos gazdinak elajándékoznánk.
06-30/5382 0 7 7.(091191575)

• KARÁCSONYI limitált létszámú tanfolyamunk ünnepi kedvezményekkel december
15-én
indul.
www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10., 62/426433(091089710)

• BIZTONSÁGI őr (vagyonőr-testőr) tanfolyam egy hőnap alatt, munkalehetőséggel, Szegeden, Szentesen,
Makón, Hódmezővásárhelyen. 30/310-8934 (001042 0 09) (090986006)

• ÁRAKmézesmadzag nélküli
www.kormanyosautosiskola.hu, 62/471-921, 20/
220-3335.(091090137)

• ORSZÁGOS egészségmegőrző hálózat szegedi
üzletébe keres érettségivel,
kereskedelmi tapasztalattal rendelkező értékesítőt.
Egészségügyi végzettség
előny. Fényképes önéletrajzokat
a
kereskedelem
©wellmed.hu email címre
kérjük.(091191776)

• 12 DB nagy súlyú sertés
eladó.
06-30/353-3331
(091190630)

• OTTHONI dolgozókat keresünk borítékolási munkára. A munkaidő kötetlen.
Kereseti lehetőség: 95,000
Ft/hó. Kérje ingyenes, részletes tájékoztatónkat bizalommal, • válaszborítékot
mellékelve. Express Work
Európa, 1144 Budapest,
Remény
utca
34-36.
(091089150|
• S Z E G E D I központú fűtéstechnikai nagykereskedés
keres
mérnöküzletkötő munkatársat. Elvárások: gépész végzettség, számítógépes ismeret, jogosítvány, tárgyalóképesség. Felsőfokú végzettség ós angol nyelvismeret előnyt jelenti Pályázatokat 'Országos 91090300"
jeligére a hirdetés megjelenésétől számított 2 héten
belül a Délmagyarország
ügyfélszolgálatára kérjük.
(091090300)
• S Z E G E D I , belvárosi patikába gyógyszerész munkatársat keresünk. Jelentkezni önéletrajzzal lehet a 6701
Szeged, Pf. 536 olmen.
(0911916561

HASZONALLAT

• HÍZÓK eladók. Érdeklődni: 62/216-330. (091191079)
• M A G Y A R S Z Ü R K E bika
borjak 120-220 kg-ig, szamár csődör csikók, bivaly
bikaborjak eladók. 06-30/
457-50 55(091191496)

GARAZS
• S Z E G E D , Hont F. utcai,
17 m2-es, fűtött garázs
kifestve, hevederzárral felszerelve, 5 szintes házban
eladó. Irányár: 2,4 M Ft.
Tel: 20/953-3200,62/630291.(091190605)
• S Z E N T György téren, zárt
udvarban garázs eladó. 30/
460-80-58(091191620)

NONSTOP

TELEFONOS

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, Kertvárosban, Pákozdy utcában, összkomfortos ikerház utcafronti része, melléképülettel eladó.
Érd.:
06-20/595-8525.
(091090151)
• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünkl 06-1/
2 1 0-4 9 04.(091089073)
• SOPRONHOZ
közel.
Fertőszentmiklóson 80 m2es, 2 szobás, 1960-ban
épült, téglaépltésű családi
ház gázkonvektoros ós cserépkályhafűtéssel,
2.100
m es telekkel, garázzsal,
melléképülettel
eladó.
Irányár: 10.500.000 Ft.
Tel.:
70/204-0562.
(091089394)
• SÁNDORFALVÁN,
Sövényházi úton családi ház
sürgősen eladó. Érd.: 30/
45 3-05 83.(090966161)

NÖVÉNY

• S Z E G E D E N , a Kereszttöltés utcában panelprogramos lakás eladó. Tel.:
70/320-4360.(091191659)

62/567-835

Rendeljen elvitelre
halászlevet karácsonyra!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS,

(üzenetrögzítő

INGYENES KISZÁLLÁS, |
TISZTA MUNKA!
S

is)

06-70/630-3806

SZOBAFESTÉST.
MÁZOLÁST,
teljes lakásfelújítást

könyvelés, bérszámfejtés, régalapítás,

rövid határidőre vállalok.

szakemberekkel.

TARSKOZVETITES
• T Á R S R A VÁGYIK? Nálunk megtalálja az igazit!
Személyre
szabottság,
diszkréció, országos fényképes adatbázis. Hívjon
mostl Tel.: 20/406-9250.
(091191240)

K Ö N Y V E L É S
Társaságok részére
teljes körű adó-, bér-,
munkaügy- és tb-ügyintézés.
MjIm 62/435-685
f
MoM 30/983-1054 =
ff
borossne@vnet.hu
Http://konyvel.extra.hu

A x apróhirdetések tartalmáért
a Délmagyarország Kiadó nem vállal felelósságet!

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-1 1 1. (064036806)

inaatMICdíe

HIRDETESFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:

Városi
szerkesztőség:
Kinizsi u. 27.
Tel./fax:
62/242-419.

ill] U

rt l a k n i kpll
• ingatlan • bérlemeny«hitel

DUGULÁS-EUUDtTAS 16 ÉVE MIN

Forint hitel: 1 M Ft

70/967-6156

g
|

www.icszeged.hu

• TÁRSASHÁZI
lépcsők
gumizása.
06-70/2351 931 (090985349)
• ÜVEGEZÉS,
KERETEZ É S . Kovács üveg,62/414140.(083523409)

Dijmentes hitelügyintézés
• S Z E G E D , ÖSZ 27., Új építésű társasházban 60-7483 m2-es, erkélyes lakások
eladók.
20/94-60-083
(091191106)

TÜZELŐANYAG

TANFOLYAM

• B I O B R I K E T T keményfából, akciósan, ingyenes
házhoz szállítással. 20/
924-7 3 94(091089560)

• INGATLANKÖZVETÍTŐÉRTÉKBECSLŐ
OKJ-s
képzés indul január 30-án
Szegeden. Részletfizetéssel: 76.000 Ft. 70/2090541, www.2007kapos.hu
(091089791)

ÜZLETH-, MŰHELY, IRODA
• IRODA teljes berendezéssel, frekventált helyen
eladó. Érdeklődni: 62/424324, 9-13 óra között.
(091191104)
TELEPHELY
KIADÓ
SZEGEDEN, a Kálvária sugárúton
önálló
bejárattal.
900 nm-es fűthető csarnokkal
Tel.:
06-20/988-5808.
(091190678)

• KERESKEDŐBOLTVEZETŐ, ruházati, illetve élelmiszer-eladó OKJs képzések indulnak január
29-én Szegeden 89.000 Fttól,
30/367-9217,
www.2007kapos.hu
(091089606)
• KÉZ-LÁBÁPOLÓ, műkörömépító OKJ-s képzés indul Január 22-én Szegeden. Csiszológéppel, eszközökkel: 149.000 Ft. 30/
288-2092,
www.2007kapos.hu
(091089787)
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képkeretezés,

tervezése, kivitelezése,
javítása, gyors,
|
pontos munkavégzés.!
06-70/326-4246

KEPKERETEZES
KépSzínArt

Bt.p

Szeged, Gutenberg u. 10.
TeL

30/698-7021

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

Hondela Kft.

Műanyag nyílászárók
gyártása!
Szeged, Körös sor 50.
Tel.: 62/541-544,
70/33-91-822
www.hondela.hu

Tel.: 06-80/821-821

ORCSIK MŰHELY
autója doktora

Zöldkártya,
*
futómű- és
fékhatásmérésí akció
www.orcsikmuhely.hu
Tel.: 62/543-777

HIRDETESFELVETEL SZEGEDEN:

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Redőny (elektromos változatban is), reluxa, szúnyogháló

Tel./fax: 62/310-933.

készítése, javítása.
Tel.: 62/457-562 • 30/943-6411

Szeged, Szabadkai út 20.

Török

kanadai gyors technológiával,
ingyenes helyszíni felméréssel

20/924-7394

szervizelése garanciával.
Klímaberendezések forgalmazása,

Tibor

Szerződéskötés,

Z

okiratszerkesztés,

g

képviselet, cégalapítás,
módosítás
idén meg kedvezően.
Tel.: 06-70/601-6263,
62/649-030

HÚSFÜSTÖLÉS

Zsoatbó, Szegedi át 103.
(BENZINKÚT MELLETT)
7 0 Ft/kg
Nyitva tartás: L-pu 14-11, §
szs.: H é , vasa 1-12
I 62/255-427. 06-201381 2600
Szsgvétél 10 ba-rv!

I - Tondach tetőcserepek
P É N Z T Á R G É P
| - Baumit bőszig, rendszer
- Semmelrock térkövek kedvező áron
C E N T R U M
I TÜZEL HANYAGOK:
Kun Mihály
*
I - vágott, hasított akác és tölgy
- lengyel dió, brikett, barnaszén
Vásárhely. Dr. Rapcsák András u. 40.
- biobrikett
(volt Szántó K. J. u. 40.)
Nyitva tartás: h.-p.: 7-16 óra gj Te! 62/246-174, 06-20/9557-964
Mórahalom, II. ker. KIK
£
Tel.: 62/281-608, 281-060
| Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése
E-maikr.laszlo@invltel.hu
°

—
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www.radioplusz.hu

ORTOPEDCIPOKÉSZÍTÉS

KOVÁCS HŰTŐÉS KLÍMASZERVIZ

egészségbiztosítási l
térítéssel,
rövid határidőre.

Javítás, telepítés,
forgalmazás

Telefonhívásra házhoz megyek.
62/225-227
06-30/362-3003

r62f421-122

PUie Tollttatitó Műhely

Kiskakas Csárda

Joó Kárpitoskellék
Megnyílt
Kereskedés
új, h a n g u l a t o s
Bútorszövet, belga plüss,
t e r m ü n k (24 fős).
zsenfliák, műbőrök, szivacsok,
VÁLLALJUK: CSALÁDI. BARÁTI,
bonellrugó vasalatok.
CÉGES BULIK STB
«
Rakó,
S z é p u. 44.
LEBONYOLÍTÁSÁT!
|
62/211-682
Te! 62/485-330
S
20/986-7305
Szeged, Sándor u. 60/B

- vagyonvédelem
Yww.szimat.com

350 Ft/kg
Szeged-Tápé.

Budai N. Antal u. 140.
T e l . : 62/470-041.
0S.,2ft.10S4

Horváth Sándor

ARANY ÉS EZÜSTÉ
ÉKSZER
• értékesítés, javitás
§
• hozott aranyból készítés
• törtarany-beszámitás
• karácsonyig ékszervásár
KÓNYA és T S A BT.
Szeged (Csillag tér),
Kereszttöltés u. 33. T.: 489-488
H.-P.: 10.00-18.00, szo.: 9.00-12.00

REDŐNYÖK, RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK,
HARMONIKAAJTÓK

NÓOI AUTÓMOSÓ
ÉS KOZMETIKA
Teljes körű
gépjdrműtisztltás

R E L U X A ,

szúnyogháló
j a v í t á s a , készítése.
Érd.: 06-30/639-6131

rei. 06-20/265-2922

B U N D A V Á S Á R I
BŐR-SZGRMEÍRHA ÜZLET
Szogtd, Barták Béla lér 11. f
Itrolimegállóbanl

Paplan-párna készítés
TOLLTISZTÍTÁS

R E D Ő N Y ,

Magánnyomozás

AKCIÓVAL
december

1996
Sxegeó.
(Ma* Konyha mellett)

31-ig

Tel.: 62/640-603
06-30/945-7201

T n L : 30/859-4141
20/924-4622

^
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NOMINA
3 P
OkfofdnitPY9IÍ él Sxolgóltotó Zrt.

GYÓGYSZERTÁRI

h u , ^
F

S S H S !

H U S É C ^ Z HŰSÉG
ELFOGADOHEL E L F 0 G f l D 0 H E L Y

ASSZISZTENS
COKJ 52 720 01 0010 52 05)

delmagyar.hu

szerezd be ma 15-16 ora közöli

Autófényezés, karosszériajavítás,
biztosítók szerződött partnerei!!!
A hirdetés felmutatásával
kedvezményt biztosítunk
egyénileg, folyamatosan!
90677636

Szeged, Petőfi S. sgt. 12fb.

C s a t l a k o z z o n Ö n is!

FIGYELD A NAPI NYEROSZAMOT!
NINCS MÉG NYERÓKÁRTYÁD?

B. S. Brillux Kft.
Szeged, Algyői út 55.
70/381-5080

KANDALLÓÉPÍTÉS

A DÉLMAGYARORSZÁG/DÉLVILÁG
HŰSÉGPROGRAM AJÁNLÁSÁVAL

|

MÜ

Á

www.eboi-pc.hu
Szeged, Csongrádi sgt. 9.
62/43-44-43 • eboidjnvitel.hu

Tel.: 6 2 / 4 2 7 - 2 5 5
Mobil: 3 0 / 8 1 3 - 8 4 6 3

Szeged, Palánkul u. 22.
TelVfax: 62/425-036 ,
Mobil: 30/912-9050 ?
ww.szahohutogrp.hu
Kereskedelmi 6 lakossági
hűtőberendezések forgalmazása,

Víz, csatorna,
fűtés

H

Szeged, Gutenberg u. 5.

3 GHz-es PC már 24 990 Ft-tól
ASUS P4 P800-VM. 3 GHz, 1 GB

Szeged. Szabadkai út 41.

telepítése.

« DÍWMTJUOMZií
ÉJ • HinUs uémásávu

A DÉLMAGYARORSZÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN

Kovács Üvegcentrum Kft

Szeged, Fonógyári út 11.

0

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

biztositói üvegezés. -
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Szeged, Bartók Béla tér 11. |
(trolimegállóban) =
Bör-szórme—irha kabátok
tisztítását festését javítását,
átalakítását vállaljuk szakszerűen,
garanciával.

Tel: 62/426-928,
62/426-448,
30/219-3557

v i z s g á l a t

B Í Z Z 9 N
B

IRHA ÜZLET

Mosógépek, mosogatógépek,
elektromos tűzhelyek,
televíziók, hifik, kamerák,
fényképezek javítása.

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna
62/591-080,
06-20-262-1277.

62/458-692

20/454-2046

BŐR-SZŐRME-

E r e d e t i s é g -

már 8333 Ft / hó-tól
d u g u l a s e l h a r í t á s garanciával, mindennap. Érd.:
06-30/945-7577. 62/533-999,
Szász Páter. 1090986861)

06-30/36S-5967

Tel.: 62/465-111 • 20/544-4402

MÁRKASZERVIZ

TÉGIAÉPÍTÉSÍÍ LAKÁS

11. .i < V
.11
nvi Kom c-rt 2009. december 16., szerda, 19.30
legyár: 3000 Ft • Helyszín: Telekom Zeneház, Budapest
lény Miki
un ju ! <iitt
2009. december 27., vasárnap, 20 óra
legyár: 5990-0990 Ft • Helyszín: Budapest, SYMA Sport és Rendezvénycsarnok
A jegyek árán felül 200 Ft kezelési költséget is felszámítunk.

j a z firnad tereit, a Pluszosoktol!

62/567-835

i
RÓKUSI KÖNYVELŐ IRODA

kedd l'l
Jegyár: 5000 Ft • Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria - Színházterem

EGY ÉVEN ÁT
BÁRMELYIK NAP

feladhatja:

tanácsadás, szabályzatok regisztrált

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

Legyen mindig naiad a Radlo Plusz
nverokartva. mert a nyeroszamoddal

Hirdetését telefonon is

www.dugulaselharitasszeged.hu

r-bevidlások, jogszahályflgyelés,

SZOLGALTATAS

PÉNTEK

SZOLGÁLTATÓK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
A NEGYE EGÉSZ
TERÜLETÉRŐL

CSATORNATISZTÍTÁS
azonnal, v i d é k r e is!

o Apróbörze

• S Z E G E D , Kereszttöltés
utcai, 47 m2-es, felújított • SVÉD- és gyógymasszőr
lakás és közeli garázs ér- OKJ-s képzések indulnak
tékegyeztetéssel elcserél- február 12-én Szegeden
hető nagyobb, kertkapcso- 76.000 Ft-tól. Kérje ingyelatos, garázsos társasházi nes tájékoztatónkati 30/
lakásra, vagy kisebb lakha- 377-7797.
tó házra. A felújítás mérté- www.2007kapos.hu
ke: festett fal, járólap, pad- <091089825)
ló, új fürdőszoba, vízórák,
klíma. Érdeklődni: 30/28943 34.(091089396)

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonkor
M i k i é t Zftuzaanno
62/591-080,
06-20-262-1277.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

• biztosítás • lakberendezés

PANELLAKÁS

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT, navigáció. Ingyenes
kiszállással. 62/555-777,
30/678-5535.
www.regiogps.hu.
(091086593)

S t ü s z i Vadász É t t e r e m Asztalfoglalás: 62/315-640

Ahol nem csak vadétel van! • Szeged, Maros utca 37. • Http://illespanzio-vadaszetterem.hu

MAGÁNHÁZ

• UTAZÁSI i roda keres sze- a F E N Y Ő K , hat fajta, Dergedi irodájába gyakorlattal, kovits tasor 53. Tel.: 30/
nyelvtudással rendelkező 9 1 5-23-73(091191471)
pultos-referenst, gazdasági ügyintézőt. Jelentkezés
önéletrajzzal:
3
• S Z E G E D , Hont Ferenc
utazaslmunka@gmail.hu
utcai, 55 m -es, IV. emeleti,
(091190617)
felújított, ablakcserés, panelprogramos lakás eladó.
Érdeklődés: 30/408-3699.
AUTÓ
(090986180)
• DAEWOO Tacuma 1.6 B,
klímás, 46.000 km, egyterű, szervizelt, eladó. 70/
2 04-2 1 71(091191764)

Q
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Tölt** f*l kedvenc
videóját, vagy
n é n * m*g másokét!
Aktuális és retro
videók- mindenkinek!

www.dalmagyar.hu

/videó

• Szeretné vállalkozását ismertebbé lenni?
• Szeretné cége, üzlete forgalmát növelni?
• Ennek érdekében hajlandó kedvezményben részesíteni
a Délmagyarország/Délvilág bűségkártyával rendelkező előfizetőit?
Ha igen, akkor csatlakozzon a Délmagyarország/Délvilág
hűségkártya-elfogadóhelyek sorába!
Kérjük, küldje el elérhetőségét a husegprogram(" delniagyar.hu
címre, vagy hívja a hirdetési tanácsadóját!

tanfolyam indul
az Új Pálya program keretében.
A közszférából távozottaknak
és távozóknak, egészségügyi vagy
pedagógiai végzettséggel rendelkező
álláskeresőknek ajánljuk
gyógyszertári asszisztens képzésünket!
•
Időtartam: 1100 óra
Elmélet: 440 óra, gyakorlat: 660 óra.
Intenzitás: hétfőtől péntekig, 6-8 órában.
Helyszín: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 29.
Érdeklődni: Nomina3P Zrt. 06-30/575-7716. '
•
FAT-szám: 0798.
Nyilvántartási szám: 01-0320-04.

2009.

DECEMBER

11.,

APR0B0RZE

PÉNTEK

Uniós pályázat szociális céiú város-

Év végi készletkisöprés a Honda Körösnél

rehabilitációra

The P o w e r of D r e a m s

Milliós kedvezmények - kihagyhatatlan ajánlatok

A leszakadó városrészek leromlását okozó folyamatok megállítására és megfordítására, valamint

ezzel összefüggésben a hátrányos helyzetű lakosság életminőségének javítását célzó fejlesztések
támogatására jelent meg európai uniós pályázat a Dél-alföldi régió városi rangú önkormányzatai
számára.

Mire igényelhető uniós támogatás?

A konstrukció keretében a lakó- és közszféra-funkciót erösftö, valamint közösségi és gazdasági
funkciót szolgáló fejlesztésekre, valamint a közterületek megújítására igényelhető uniós támogatás.
Kik pályázhatnak?
A konstrukció keretében a Dél-alföldi régió városi rangú településeinek önkormányzatai
nyújthatnak be pályázatot - a megyei jogú városok önkormányzatainak kivételével.
Mekkora az elnyerhető támogatás összege?

A pályázaton igényelhető, vissza nem térítendő uniós támogatás összege 100 millió és 500 millió

| forint között lehet.

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Hogyan lehet jelentkezni?

Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze. Az ajánlat 2009. december 1-31 -ig,

A pályázatokat 2010. január 18. és 2010. április 30. között lehet benyújtani a következő címre:

DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

a raktárkészlet erejéig vagy visszavonásig érvényes.

A pályázat azonosítója: DAOP-2009-5.1.1.

A pályázati dokumentáció a www.nfu.hu honlapról tölthető le.
Sikeres pályázást kíván a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg.

A képek

illusztrációk.

Fogyasztás

(vegyes):

Civic 5,0 - 8,8 1/100 km, CR-V 5,7 -10,11/100 km, Accord 4,8 - 7,31/100 km. CO, kibocsátás:

135-192 g/km.

HONDA KÖRÖS
|

DÉL-ALFÖLDI
RÉGIÓ

K Ö R Ö S A U T Ó C E N T R U M KFT. H O N D A M Á R K A K E R E S K E D É S É S

U M F T infovonal:
06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu

e-mail: h o n d a k o r o s @ h o n d a k o r o s . h u . w e b : w w w . h o n d a k o r o s . h u

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy testvérünk,
DOMONKOS ANDRÁS
MÁV-nyugdQas,
vasútmodellező
61 éves korában elhunyt. Temetése
december 16-án 12 órakor lesz a Belvárosi temetőben.

Gyászközlemények
SZEGED

9i 19183*1

GYÁSZHÍR

Gyászoló testvérei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te soha nem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok." (VáciMihály)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, a szentesi születésű
SALÁNKI PÁLNÉ
GUJDÁR MARGIT
70 éves korában elhunyt. Végső
búcsút szűk családi körben veszünk t ő l e / i ^
Gyászoló családja

ÁRENDÁS GYÖRGYNÉ
KISS JULIANNA
7A éves korában elhunyt. Temetése
december 14-én 1A órakor lesz a Belvárosi temetőben.
9H 91569
Gyászoló Családja
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
FÜRTÖN DEZSŐNÉ

A9. életévében betegségben elhunyt.
Temetése 2009. december 15-én 11
órakor lesz a Mórahalmi temetőben.
Előtte mise 10 órakor.
Gyászoló család
9I19I532

„Agyertya szépen lángol, nem fújja mára bántó
szél. A viasztest elolvadt, valahol új életre kél.
Aföld már elengedte, az égen egy csillag ragyog."
Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
CSÍKI SZÉKELY MIKLÓSNÉ
NOVAK MÁRIA
méltósággal viselt betegség után, életének 86.
évében elhunyt. Búcsúztatása 2009. december
15-én 15 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójában.
Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
KŐHEGYI ERZSÉBET
a Ságvári Endre Gimnázium
hajdani tanára, a Tanárképző
Főiskola I. sz. Gyakorló
Általános Iskola,
a Radnóti Miklós Gimnázium
egykori tanára
és igazgatóhelyettese
életének 77. évében elhunyt.
Végső búcsút 2009. december 19-én,
szombaton 11 órakor veszünk tőle az
Újszegedi temetőben.
Szerető lánya, unokája, veje,
testvérei, keresztlánya, rokonai
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
MÁIÉ JÓZSEFHÉ
LACZKÓ IRÉN
85. évében csendben megpihent.
Szűk családi körben örök nyugalomba helyeztük.
Gyászoló
családja
J
1
Q1lUinXT

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
DR. SÁROSI HERBERT
életének 77. évében elhunyt. Szűk
családi körben vettünk Tőle búcsút.
9„9naM
Gyászoló szerettei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,
PALOTAINÉ
PÉNZES MARGIT
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek.
Gyászoló család

„Barátaim a bölények,
j j / í C s a p á s a i k a pusztán nyílegyenesek,
mint a kifeszített kötél, száz meg száz egymás
mellett. Hóviharban, ha az ügy reménytelen,
nem trappolnak tovább ész nélkül, összeesésig.
Megállnak, s megvárják, míg ellepi őket a hó."
(Mészöly

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,
EPERJESI ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

VÉNUSZ DEZSŐNÉ

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
BÁNFI FLÓRA
AO éves korában elhunyt. Temetése
december15-én1A órakor lesz a Belvárosi temetőben. Gyászmise aznap 12
órakor a Kalkuttai Boldog Teréz anya
templomban (Fő fasor).
siklass

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
OLASZ LAJOS
Hódmezővásárhely, Pálffy u. 3. szám
alatti lakos, 60 éves korában elhunyt.
Temetése 2009. december 15-én, 10.30
órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
9U9I632
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk,
>,
hogy szerettünk,
ÖZV. TUNYOGIJÓZSEFNÉ
DOMBI-KISS ERZSÉBET
83 éves korában megtért Teremtőjéhez. Temetése 2009. december
15-én 14.30 órakor lesz a vásárhelyi katolikus temetőben.
Gyászoló család
111 IOKCI

'

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
GÁL IMRE
hódmezővásárhelyi lakos, életének
59. évében elhunyt. Temetése 2009.
december 15-én 13 órakor lesz a Kincses temetőben.
9i i9i 124

Gyászoló családja

SZENTES

MAKÓ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,
FÜSTI-MOLNÁR SÁNDOR
búcsúztatásán megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BÍRÓ SÁNDOR
Makó, Juhász Gyula téri lakos, 85 éves
korában elhunyt. Temetése december
12-én 10 órakor lesz a római katolikus
temetőben.
Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:

Május 1. U. 31. Tel.: 62/277-382; CS. M.-l KEGYELETI
El nem múló szeretettel és fájdalommal
emlékezünk drága
édesapánkra,
RÁCZ ISTVÁN PÁL
pedagógusra
1992. decemberi halálának 17. és születésének
86. évfordulójára.
Szerető családja,
Kiszombor

NAGY KATALIN
80 éves korában, életéhez méltóan, csendben
elhunyt.
Szerető lányai és családjuk

79 éves korában, hosszan tartó
betegségben elhunyt. Utolsó útjára december 15-én 11 órakor kísérjük az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

Tel.: 62/252-515; BERG HENRIKNÉ, 6754 Újszentiván,

MEGEMLEKEZES

Édesanyánk,

TANDARI VINCE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

AMBRUS JÓZSEF, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24.

Miklós)

F á j d a l o m t ó l megtört szívvel t u d a t j u k , hogy drága

Megtört szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett Férj,
Édesapa, nagyapa, dédnagyapa,
testvér és rokon,

SZERVIZ

5 6 0 0 B é k é s c s a b a , S z a r v a s i út 66. Tel.: (66)530-630 F a x : (66)530-631

Nem múló fájdalommal emlékezünk
szereftünkre,
TANÁCS IMRÉNÉ
HORVÁTH PIROSKÁRA
elvesztésének 5. évfordulóján.
Gyászoló férje, családja,
omonmo
unokái és testvérei

Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,
MAGYAR JÓZSEF
halálának 2. évfordulóján.
Édesapja, gyermekei,
unokái

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; 6 8 0 0 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986
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
C S O N G R Á D , Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.:
63/570-325, 6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483975; 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;

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

\

SZÖGI ÉS TÁRSA TEMETKEZÉSI IRODA Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847; GYEVIÉP KHT. Algyő, Kastélykert

u.

16.

TEMETKEZÉSI

Tel.:

267-567,
SZOLGÁLAT,

BOROSTYÁN
6800

Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238866; MÉCSES 2001. TEMETKEZÉSI BT. 6600 Szentes,
Sima F. u. 31. Tel./fax: 63/400-889.
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Magyar továbbjutás
SZUCSOU. Bejutott a legjobb 12
közé a magyar női kézilabda-válogatott a kínai világbajnokságon, miután tegnap 35-28-ra
nyert a japán csapat ellen.

Eredmény, 5. forduló, C
csoport (Szucsou): Magyarország-Japán 35-28 (15-14).
Magyar gólszerzők: Tóth T. 8,
Szucsánszki 7, Bódi, Tóth K.
4-4, Kovacsics, Bulath 3-3, Zácsik, Juhász 2-2, Szabó, Tomori.

A csoport további eredményei:
Norvégia-Románia
25-24 (14-12), Tunézia-Chile
34-16 (21-7). A csoport vége r e d m é n y e : 1. Norvégia, 2.
Románia 8, 3. Magyarország
6, 4. Japán 3 (144-155), 5. Tunézia 3 (137-155), 6. Chile 0
ponttal.

A magyarok - akik a középdöntőbe a románok és a norvégok elleni vereséget viszik magukkal - szombaton a spanyolokkal, vasárnap a dél-koreaiakkal, kedden pedig a házigazda kínaiakkal találkoznak.

A középdöntős csoportok
állása; I. csoport (Jangcsou):
1. Oroszország 4 pont (55-40),
2. Dánia 4 (51-42), 3. Franciaország 2 (45-39), 4. Ausztria 2
(47-53), 5. Angola 0 (42-51), 6.
Németország 0 (41-56). II.

csoport (Szocsou): 1. Spanyolország 4 pont (55-39), 2.
Norvégia 4 (50-43), 3. Koreai
Köztársaság 2 (60-53), 4. Románia 2 (55-50), 5. Magyarország 0 (44-56), 6. Kína 0
(37-60).

CSONGRÁD MEGYE SPORTMŰSORA

SZOMBAT

csarnok, 18.30 (U20:16.15).
VÍZILABDA
OB I, férfiak: Szeged Beton-Pécs, Szeged, újszegedi
sportuszoda, 18.30.

ASZTALITENISZ
NB II, férfiak: ATSK Szeged
ll.-Tiszaújváros I., Szeged,
ATSK-terem, 11.
KÉZILABDA
NB l/B, férfiak: Tisza Volán
ll.-Dorozsma-Csömör, Szeged-Kiskundorozsma, Orczy
Sportcsarnok. 16 (ifik: 18).
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Arany Ászok Tippmix Kék
Mókus-kupa, Szeged, Etelka
sor, 8.S0. Real Team-kupa, újszegedi sportcsarnok. 9. Téli
terembajnokság. Kistelek, városi sportcsarnok, 8.
KOSÁRLABDA
NB I, B csoport, férfiak: EnterNet Vásárhelyi KS-Eger, Hódmezővásárhely, Hódtói Sport-

VASÁRNAP
ASZTALITENISZ
NB I, férfiak: Floratom Szeged ll.-)ászberény, Szeged,
volt Móricz-iskola, 11.
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Arany Ászok Tippmix Kék Mókus-kupa, Szeged, Etelka sor, 8.
Real Team-kupa, újszegedi
sportcsarnok, 9. Téli terembajnokság, Kistelek, városi sportcsarnok, 13. Hungerit-kupa,
Szentes, Dr. Papp László Sportcsarnok, 9.7. városi terembajnokság, Csongrád, 12.

Ezüst- és aranyvasárnapi ajánlatunk az
I l d i k ó
20%

f e h é r n e m ű * s z a k ü z l e t b ő l :
kedvezménnyel

v á s á r o l h a t

• női
féltangákat, teli
és száras alsókat
• csípőszorítókat
• derékmelegítőket
• melltartókat
pizsamákat
• harisnyákat, zoknikat
• férfislipeket,
boxeralsókat
• atlétatrikókat,
rövid ujjú pólókat
• férfizoknikat és
pizsamákat.

riTf yfeiina

11.', P É N T E K

STIEBER MERCEDESZ MEG AKTÍV A BEK-GYŐZTES SZENTESI PÓLÓCSAPATBÓL

16 éve: Európa tetején
Tizenhat évvel ezelőtt egyedülálló sikert ért el a szentesi női vízilabdacsapat: megnyerte a bajnokcsapatok Európa-kupáját.

nem alapított családot. Svájcban „tengeti életét" az akkor a
gyorsaságot és fiatalságot megtestesítő Erdőháti N. Anett, egy
lánya van.

SZENTES
IMRE PÉTER
A helyszínen, Szentesen szurkolhattam - és tudósíthattam
- végig a BEK-döntőt. A hungerites lányok nagy csatában,
6-5-re nyertek - akárcsak
1980-ban a fiúk az MNK-fináléban - az olasz Orizzonte Catania ellen, s elhódították a
serleget. Tizenhat éve, 1993.
február 14-én 2000 ember ünnepelte a csapatot a ligeti
uszodában. Nézzünk egy kis
névsorolvasást - a tréner, dr.
Tóth Gyula segítségével -, mi
történt az akkori, ma 30-40
év közötti hősökkel, merre vetette őket a sors?
Az együttes motorja, a „cséká", Vincze Edit Szentesen él,
óvónőként dolgozik, férje az
egykor szintén vízilabdás dr.
Rhébeli Sz. Tamás, három fiút
nevelnek, egyikük a serdülőcsapatban pólózik. A center,
Rónaszéki Ildikó Vásárhelyen a
Kozmutza Flóra iskolában és
gyermekotthonban oktatóként
tevékenykedik, és foglalkozik
sajátos nevelési igényű, középsúlyos értelmi sérült gyerekekkel. Egy fogyatékos fiút (Mátyás) nevel. A kapus, Huff Zsuzsanna Csongrádon él, és tanárként dolgozik, egy fia van.
A játékszervező, Tóth Gabriella az „olasz kontingens" tagja:
Palermóban telepedett le, két fi-

Stieber Mercédesz a válogatottban már nem, de klubszinten, Olaszországban még most is játszik. FOTÓ: MTI
út (magyarul Krisztiánnak és
Gyulának hívják őket) nevel
olasz párjával, magyar fogalmak szerint háztartásbeli. Szintén a „csizmában" él a mester
másik lánya, Tóth Noémi, a
sportág egyetlen magyar olimpiai bajnoka. Kis szépséghiba: az
aranyat 2004-ben az olasz válogatott színeiben szerezte. Capuában él, ikrei, Gábriel és Emanu-

ele 8,5 évesek, vízilabdáznak.
Junior világbajnokságot nyert
férjével, Fabio Villanival uszodát
és klubot üzemeltet. A gólvágó
Rafael Irénről annyit sikerült
megtudni, Itáliában él, akárcsak
a még mindig aktív és a
BEK-döntőre szintén a OSC-ből
érkezett Stieber Mercédesz. A
kétszeres világ- és Európa-bajnok Imperiában profiskodik,

A BEK-meccs jegyzőkönyve. BEK-döntő, 1993. február 14.: Hungerit-Szentesi SC-GS Orizzonte Catania (olasz) 6-5 (0-1, 2-0,2-1,
2-3). Szentes, 2000 néző. Vezette: Bajenaru (román), Sztavropoulosz
(görög). Szentes: HUFF - Tóth N„ Rónaszéki 1, VINCZE 1, Rafael 1, Tóth
G.. STIEBER 3. Csere: Szamosi. Edzők: dr. Tóth Gyula, Fülöp Tibor. Orizzonte: CONTI - Da Campo 1, Vaillant, VINCI 4, Mazato, Virri, Picciono.
Csere: Delvoca, Conson. Edző: Mavgero Maro. Végeredmény: 1. Hungerit SC, 2. Orizzonte, 3. Donk Keller (holland), 4. Uralocska (orosz), 5.
Creteil (francia), 6. Wupperthal (német).

Újra itthon. Kádár Noémi Szegeden él, férjhez ment, több felsőfokú végzettséget szerzett. A
nagy lövőerejű és jól védekező
Sipos Editnek nincs családja, a
fővárosban úszó- és vízilabdaedzőként dolgozik, Sipos Anett
Szentesen maradt, három gyereket nevel, s szintén a Kurca-parti
városban él Sipos Ivett, a városgazdálkodásnál dolgozik tisztviselőként, egy csemetéje van,
eggyel most várandós. Az akkori
ügyes kis centernek, Debreczeni
Beátának nincs családja, a szentesi APEH-nél számítanak munkájára. Szamosi Csilla nemcsak
saját három gyermekével (egy
fiú és két kislány, az egyik lány
vízilabdázik) foglalkozik, általános iskolában tanít, és ő rögtön
a BEK-döntő után - makacskodó vállsérülése miatt - visszavonult. Úszóedzőként is dolgozik.
Sokaknak rögtön beugrik
az egyik legismertebb szentesi
pólós, Szremkó Krisztina neve,
de Szuszi csak 1994-ben érkezett a Hungerithez, nem volt
részese a BEK-diadalnak. Sokat tett a sikerért a szponzor,
a
Hungerit
képviseletében
Magyar József, a másodedző,
Fülöp Tibor, a szakágvezető,
Sóti Lajos, a technikai vezető,
id. Kiss Ottó és a klubelnök,
Kozák János.
A Hungerit a kisváros sportjának legnagyobb sikerét érte el,
amire azóta is büszke mindenki.

PALYAZAT! FELHÍVÁS
Csongrád Város Önkormányzata
(6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) pályázatot hirdet

14 db idegenforgalmi
vendégház
együttesen történő bérbeadására 2010. február l-jétől.
• • •
Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezési határideje:
2010. január 11. (hétfő), 10.00 óra.
• • •
A borítékra kérjük ráírni:
„Pályázat a vendégházak bérbeadására"
• • •
Részletes pályázati felhívás és információ kérhető
személyesen a fenti címen, illetve a 63/571-983-as telefonszámon.
A pályázati felhívás teljes szövege megtekinthető
a www.csongrad.hu honlapon.
• • • • • • m m i m m m h b m i

Haszonjármű szerviz

MONA USA' I G G l C O
009. december 14-től

Hl VÁSÁR
-50%

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

Tisza Volán Zrt.
Járműjavító és Ipari Divízió

Szentes. V á s á r h e l y i út 114.
Tel /Fax: (63) 318-883

GEDMÉNNYEL!

10%

[TÖRZSVÁSÁRLÓI
KEDVEZMÉNY!

Szeged Plaza,
Mona Lisa üzlet

^QU/ESTOR

E H M 11,75%*
Modern Megtakarítási Formák

A telitalálat
Szeged, Tisza Lajos krt. 40. « (62) 424-565
*A Q U A E S T O R FINANCIAL HRURIRAKft. által kibocsátott, fix kamatozású QFF11128A09 Kötvény
elérhet kamata. A Kötvényprogramot 2007 05. 02-án a P S Z A F engedély E-lll/KK-9/2009 Kelt
2009. július 23. számon engedélyezte A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény
forgalomba hozatalát lehetővé tévő Kötvényprogram Magyarországon újszerű, és a vonatkozó
jogszabályok alapján a szokásostól ettérő kockázatú. Jelen hirdetés nem minősül nyilvános
ajánlattételnek, ós nem helyettesíti a Kötvényprogramról szóló Alaptájékoztató, valamint a
Végleges Feltótelek együttes megismerését, melyek megtekinthetők a Kibocsátó ós a Forgalmazó
( Q U A E S T O R Értékpapír Nyrt.) székhelyén, a forgalmazási helyeken, valamint a www.quaestor.hu
internetes oldalon. A hozam 2009.11.13. napján került meghatározásra.

pénzügyek k. ingatlan ^utazás jl telekom

www.quaestor.hu
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Kék Mókus
SZEGED. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. szervezésében a hétvégén az Etelka sori csarnokban
folytatódik a Kék Mókus-kupa
teremlabdarúgó-torna.

Program, 35 éven aluliak, 5. forduló, szombat:
Micro
Meat-Bakelitbolt.hu
(8.50), Ret FC-Hársfa Söröző
(9.40), Dublin Music Pub-Joker Lottózó (10.30), Tápai Topogó-Fit
World-SZVSE
(11.20), Micro Meat-Ret FC
(12.10), Bakelitbolt.hu-Hársfa Söröző (13). 6. f o r d u l ó ,
vasárnap:
Dublin
Music
Pub-Tápai Topogó-Fit W o r l d
(8),
Joker
Lottózó-SZVSE
(8.50), Hársfa Söröző-Micro
Meat (10.30), Ret FC-Bakelitbolt.hu (11.20), SZVSE-Dublin Music Pub (17.10), Tápai
Topogó-Fit World-Joker Lottózó (18).

35 éven felüliek, 5. fordul ó s z o m b a t : Fit World-Old
Boys+35-Együtt
Szegedért
Egyesület (15.30), Első Beton-Rosé (16.20), Saller-Tápai Topogó-O'Neill (17.10), Menetelő Rákok-Charlton
FC

(18). 6. forduló, vasárnap:

Fit World-Old Boys+35-Első
Beton (12.10), Együtt Szegedért Egyesület-Rosé (13), Saller-Menetelő Rákok (13.50),
Tápai Topogó-O'Neill-Charlton FC
(14.40),
Rosé-Fit
World-Old Boys+35 (18.50), Első Beton-Együtt Szegedért
Egyesület (19.40), Charlton
FC-Saller (20.30), Menetelő
Rákok-Tápai Topogó-O'Neill
(21.20).

45 éven felüliek, 5. forduló,
szombat:
Dózsa-Fit
World-Old Boys+45 (13.50),
SZAK Öregfiúk-Együtt Szegedért Egyesület Senior (14.40),
Fit World-Old Boys+45-SZAK
Öregfiúk (18.50), Első Beton-Dózsa (19.40). 6. f o r d u l ó ,
vasárnap:
Hódmezővásárhely-Sándorfalva (9.40), Hódmezővásárhely-SZAK Öregfiúk (15.30), Fit World-Old
Boys+45-Első Beton (16.20).

S z e g e d ü l

Sport és Fürdők

CSONGRÁD MEGYE ÉLCSAPATAINAL MINDENKI MAGA DÖNT AZ INFLUENZA ELLENI OVINTEZKEDESEKROL

Nem kötelező a H1N1-oltás
Senkinek sem kötelező:
a megyei élcsapatok játékosai maguk dönthetnek arról, beadatják-e a
H1N1 elleni védőoltást.
CSONGRÁD MEGYE
GYÚRÓS ISTVÁN

Szinte minden első osztályú
megyei
együttesben
akad
olyan, aki már beadatta a
H1N1 elleni védőoltást, ám a
csapatok vezetői egyik esetben sem kötelezték játékosaikat a vakcinára.
A Pick Szeged férfi kézilabdacsapatánál a múlt hét
pénteken volt alkalom az oltásra. - Jól meg kellett választanunk az időpontot, mivel a szer következményeként néhány napig mellékhatások jelentkezhetnek, és
volt olyan játékos, akinél
ezek elő is jöttek, így nem
kockáztathattuk, hogy a fontos meccsek előtt kerüljön
sor az oltásra - fogalmazott
dr. Szabó István, a csapat orvosa, aki igyekezett minden
kézilabdást rábeszélni a védőoltásra.
A Pick játékosai közül bár küzdöttek hagyományos
influenzával - senki sem fertőződött meg a veszélyes vírussal, sőt, a megyében sem
volt még olyan sportoló, akinek a szervezetében kimutatták volna a HINl-et.

- Éppen az oltásról jövök mondta kérdésünkre Mucsi
Tamás,
az
ASA-ConsolisHNKC ügyvezetője. Elárulta, a
csapattagoknak nem kötelező
a védekezés.

A Pick orvosa, Szabó István (jobbra) nemcsak a pályán, azon kívül is ügyel játékosai egészségére, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
esés, mivel idén még szinte
semmilyen betegség nem jelentkezett a játékosokon.
Pechesebb volt a Szeged
Beton
vízilabdacsapata,
amelyben a szerdai, Vojvodina elleni Interliga-meccsen többen is
egy vírus miatt kényszerültek a partra.
- Fontos tisztáznunk,
senki
sem a HINl-et
kapta el, Kásás
mester,
Kuncz,
Török, Varga és
Ágner is a hagyományos influenza miatt hagyta ki
az összecsapást fogalmazott Juhász
György, a csapat
technikai igazgatója.
A Betonnál is hasonló gondok akadtak,
mint a Picknél, a csapat
sűrű programja és meccsei
miatt nem sok lehetőség volt
az oltásra, és a betegeknek
amúgy sem lehet azt beadni,

- Mindenki maga döntheti
el, beadatja-e az oltást, bár az
igaz, hogy a klub javasolja ezt
a játékosoknak - fogalmazott.
Hozzátette: a HNKC szeren-

Győzelem és vereség

KFT.

Az ABT1SJUS Magyar Szerzői Jogvédő
Iroda Egyesület Műsorengedélyezési
Főosztálya 2010. február 1-jei belépéssel
felvételt hirdet az Artisjus Szegedi

Kirendeltségén'

KIRENDELTSÉGVEZETŐI

munkakör

(a nyilvános zenefelhasználás
helyszíni ellenőrzése) betöltésére.

DEBRECEN, VÁSÁRHELY. Újabb
két edzőmérkőzést játszott az
ASA-Consolis-HNKC NB l-es
női kézilabdacsapata, ezúttal a
Debrecen vendégeként. Dankó
Ervin vezetőedző tanítványai
egy-egy győzelemmel és vereséggel zárták a hajdúsági kirándulást. E r e d m é n y e k : Debrecen-ASA-Consolis-HNKC
34-33 (15-16), a vásárhelyi
gólszerzők: Sopronyi 8, Ko-

így még nem minden vízipólós kapta meg az injekciót,

roknai 7, Kudor 5, Wolf 4, Fülöp, Gaál, Tamás 3-3. Debrecen-ASA-Consolis-HNKC
28-29 (16-15), a vásárhelyi

g ó l s z e r z ő k : S o p r o n y i 9 (1), Ku-

dor 8 (1), Tamás 4, Wolf 3 (1),
Fülöp, Koroknai 2-2, Gaál 1. A
két gárda legközelebb január
3-án (vasárnap), 18 órakor már
bajnokin meccsel egymással a
vásárhelyi Balogh Imsi Sportközpontban.

A
Szeviép-Szeged

kosárlabdá-

zói is maguk dönthettek a
sorsukról, bár mivel az Euroliga-sorozat miatt az utóbbi
hetekben rengeteget utaztak, a csapat ajánlotta az
oltás beadatását a játékosoknak,
akik
közül többen éltek
is a lehetőséggel
tudtuk meg
Domokos
Mihály ügyvezető igazgatótól.
A szentesi
hölgyeknél
is hasonló a
helyzet.
Az
aranyéremért
harcoló vízilabdacsapat a
bajnokságban
nagyobb időközönként
játssza
meccseit, így szinte
minden tagja megkaphatta már az oltást - fogalmazott Só ti Lajos, a Hungerit MetalCom-Szentes technikai vezetője.

Rajtol a Real
Team-kupa
SZEGED. Holnap 9 órától vasárnap este 9-ig a kispályás labdarúgásé a főszerep az újszegedi
sportcsarnokban. Húsz csapat
részvételével először rendezik
meg Szegeden a Real Team-kupát. A viadalon - a belépés ingyenes elejétől a végéig - az
együttesekben olyan neves játékosokkal találkozhatnak a szurkolók, mint a jelenleg Pápán focizó Bárányos Zsolt (Abigél söröző), a REAC-os Torma Gábor
(Együtt Szegedért-Gól söröző), a
kispesti Tóth Iván (Abigél söröző), az újpesti Simon Attila (Oil
benzinkút), az egykori szegedi,
most az üzbég Lokomotív Taskentben szereplő Vörös Péter
(Karmacsi) vagy a Csongrád megyeiek, így a szentesi Koncz Zsolt
(klubja: Kecskemét, a tornán:
Együtt Szegedért-Gól söröző), a
szegedi Völgyi Dániel (Győr,
Együtt Szegedért-Gól söröző) és
Bali Péter (Pápa, Nike-Euroll),
valamint a makói Gyömbér Gábor (Pápa, Nike-Euroll), de ott
lesz a pályán Urbán Flórián is. A
selejtezők holnap és vasárnap
délig zajlanak, majd délután egy
egyenes kieséses, majd a legjobb
hat között két csoportkörös szakasz következik, a döntő vasárnap 20 órakor kezdődik.
Az eseményről bővebb információ a www.realteamkupa.hu weboldalon található.

Közgyűlések
SZEGED. A Szőke Tisza Horgászegyesület vasárnap (hétfői számunkban tévesen közöltük az
időpontot) 8 órakor tartja éves
rendes közgyűlését a volt
624-es
szakközépiskolában
(Szeged, Kálvária sgt.). Az
egyesület vezetői minden tagot
várnak az összejövetelre.
A Móra Ferenc Horgászegyesület december 13-án (vasárnap) 9 órakor tartja küldöttgyűlését Szegeden, a Victor Hugó utca 6. száma alatt.

CSEH LASZLO LESZORULT A D0B0G0R0L AZ ISZTAMBULI EB-N

Verrasztó Evelyn: világcsúcs
ISZTAMBUL. Verrasztó Evelyn
szerezte a magyar úszócsapat
első érmét, s mindjárt aranyat a
csütörtökön elrajtolt isztambuli
rövidpályás Európa-bajnokságon, amelyen a 200 m vegyes
döntőjében világcsúcsidővel érdemelte ki az első helyet. A Jövő
SC klasszisa, aki e számban másodikként és harmadikként is

állt már Eb-dobogón korábban,
2:06.01 perccel tartotta a világrekordot november 6-a óta, s
ezen javított most jelentősen,
2:04.64 perccel csapva a célba.
Sikere azt is jelenti, hogy ő a magyar úszósport történetének 19.
rövidpályás Európa-bajnoka.
Kellemetlen ellensúly gyanánt leszorult ugyanakkor a

dobogóról az első helyre várt,
és a délelőtti előfutamban
1:53.60-nal éllovas Cseh László. A 200 m vegyes döntőjében, ahol pedig a táv felénél
még ő vezetett, mellen, majd
gyorson egyre jobban leszakadt a többiektől, s végül váratlan módon csak a hetedik
lett 1:54.31 perccel.

A munkakör betöltéséhez szükséges:
• felsőfokú végzettség,
• számítógépes ismeret
(Orade, Excel, Word),

KARÁCSONYI VÁSÁR AZ ADIDASBAN!
Két termék vásárlása esetén

• érvényes gépjárművezetői engedély.

NISSAN
ERÖ ÉS INTELLIGENCIA ALKOTTA

NISSAN

Fényképes, szakmai önéletrajzokat

2009 LEGJOBB AJANLATAI

2009. december 22. napjáig az alábbi
e-mail címre várunk:
esoos@artisjus.com
Visszajelzést csak pozitív elbírálás
esetén tudunk biztosítani.
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Művészeti Galéria
Festmények, tűzzománc képek,
ékszerek, dísztárgyak
műtermi áron, a művészektől.

2 0 %

kedvezmenyt adunk!

SZEGED, KÁRÁSZ U. 2. ÉS SZEGED PLAZA
Jtk-,

*

CBiijflfc
U5

Elindult a nagy karácsonyi ajándékosztás!
Mindennap értékes nyeremények várnak Önre!

NISSAN HOVÁNY

Szeged, Oskola u. 3.

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

06-70/933-5328

Nyitva: h-p. 10-18, sio. 10-14
DM Híiségkártyával és törzsvásárlói
kártyával vásárlóknak 10% kedvezményi

C.SAK DECEMBER 21 -lg*

Más kedvezménnyel nem vonható össze.

^ajándékosztás
f

W

delmagyar.hu/karacsony

A kóp illusztráció. Az ajánlat 2009. decembsr 11-től december 21-ig, vagy a készlel erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes korú, a hirdetésben szereplök
nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak, részletek márkakereskedésünkben. A feltüntetett ár az ÁFA és a regisztrációs dl| vonatkozása esetén módosulhat.
Navara King Cab indulóára 2.5 diesel, FE feiszereltségű modellre vonetkozik. Vegyes átlagfogyasztás (1/100 km): 9,1-10,2; C02-kibocsátás (g/km): 245-267,
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KALENDÁRIUM
A Nap kél:
A Nap nyugszik:
A Hold kél:
A Hold nyugszik:

BORONGÓS IDŐ
7.21
15.53
1.58
12.32

ISTEN ÉLTESSE!
ÁRPÁD
Az Árpád régi magyar férfinév,
az árpa szó -d kicsinyítőképzős származéka.
Ma ünnepel még: ARTÚR,
DÁNIEL.

EZT ÍRTUK
1 ÉVE: Munkanélküliekből képezne ápolókat a kormány, az
egészségügy szakmai okok
miatt tart a közmunkásoktól.
5 ÉVE: Óriási mennyiségű
kommunális hulladék úszik a
Tisza Csongrád megyei szakaszán, a szemét Kárpátalján került a folyóba.

Négyfogásos lakomával, igazi ínyencfalatokkal vendégelték meg a hanságis diákok az indonéz nagykövetet és
feleségét, FOTÓ: KARNOK CSABA

Rákszirom a nagykövetnek
SZEGED
BOBKÓANNA
- Sok a hasonlóság a magyar
és az indonéz konyha között.
A gulyás és a halászlé például
kifejezetten az otthoni ízekre
emlékeztet - mondta el lapunknak H. E. Mangasi Sibombing indonéz nagykövet,
akit feleségével együtt a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakiskola és Szakközépiskola diákjai láttak vendégül tegnap. A rendezvény egy közOKA-s pályázatnak köszönhe-

tően
valósulhatott
meg,
amelyben a középiskolások
és hét szegedi általános iskola tanulói működtek közre.
A Hanságiban reggel óta
nagy volt a sürgés-forgás. A
diákok sorra készítették a különleges ételeket, amelyekhez néhány hozzávalót csak a
fővárosból tudtak beszerezni.
Ilyen volt például a rákszirom, amely nagy méretű
chipshez hasonlít, vagy a
szójacsíra, amit több fogás elkészítésénél is felhasználtak.
A menü gado gadoval, vagyis
indonéz-jávai salátával kezdődött - láthatóan nagyon íz-

lett a délkelet-ázsiai nagykövetnek, aki utána a fokhagymás húslevesből kanalazott,
majd édes-savanyú szósszal
leöntött, roston sütött csirkemellfiléből falatozott. Deszszertként indonéz-jávai falatokat szolgáltak fel a diákok
az indonéz nagykövetnek,
aki rendkívül elégedett volt
az ínycsiklandó menüvel.
- Fontosnak tartom a hasonló rendezvényeket, hiszen
így jobban megismerhetjük
egymás kultúráját - mondta
H. E. Mangasi Sihombing, aki
rövid előadást tartott hazájáról a szegedi diákoknak.

A napos oldalról

10 ÉVE: Ezen a télen Szegeden és környékén eddig 7
esetben vonult ki a mentő kihűlés miatt veszélybe került
betegekhez.

ORVOSMETEOROLÓGIA
Hidegfronti hatás várható.
Vérnyomás-ingadozás, fejfájás
jelentkezhet. Fokozódhatnak a
reumatikus fájdalmak.

Gyerekrabló
Mikulás

USA. Mikulásnak öltözve próbált elrabolni egy férfi egy 12
éves lányt az Egyesült Államokban. A 46 éves illető bokorba bújva lesett az iskolájába
igyekvő gyerekre, aztán a kellő
pillanatban előjött, és megpróbálta a lányt rávenni, hogy kövesse a bokrosba. A gyerek erre
nem volt hajlandó, továbbindult, a férfi utánaeredt, és megragadta a karját. A lány kiszabadította magát, és beszaladt a
közeli boltba segítségért.
A férfit nem sokkal később
elfogta a rendőrség. Az áltélapó nemcsak kifogástalan jelmezben volt, műszakállal, kipárnázott hassal, hanem még
zsákot is cipelt magával tele
édességgel.
• • • • • • • • • • • h h b b

Szent tehén

Berkó Mónika 18 éves. Szegeden lakik, a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és
Szakközépiskola tanulója. Legutóbbi olvasmányélménye a Légy jó mindhalálig, legutóbbi koncertélménye pedig egy Kárpátia-fellépés volt. Legkedvesebb idézete: „Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket
leltük. Mindazok, akiket mélyen szeretünk, részünkké válnak." FOTÓ. NÉMETH NORBERT

Egy év vizelésért
USA. Egy év börtönt kapott vizelésért egy férfi az Egyesült Államokban: egy rendőrt célzott
és talált ugyanis el, ráadásul a
tarkóján.
A 36 éves illetőt azért állították meg a rendőrök, mert
meglátták, hogy autójával nekihajt egy póznának egy benzinkútnál. Kiderült, hogy ittas, és nem először ült volán
mögé alkoholfogyasztás után.
Előzőleg már négyszer vették

őrizetbe részeg autózásért.
Most is betessékelték a rend
őrei a járőrautóba, amelynek
hátsó üléséről aztán a férfi
egyenesen az előtte ülő rendőr tarkójára vizelt.
Az egy év börtönt részben
visszaeső ittas vezetésének is
köszönheti. A bíróság 3600
dollár - 700 ezer forintnyi bírsággal is sújtotta a férfit,
jogosítványát pedig három
évre bevonta.

Húsverő
USA. Nyershússal ütlegelte
élettársát egy 53 éves nő az
Egyesült Államokban egy vita
hevében, amiért a rendőrség
rács mögé dugta a férfiverő
asszonyt. A veszekedés egyetlen szelet kenyér miatt kezdődött. A nő nem tétovázott: felkapta a keze ügyében lévő
húst, és azzal többször fejbe
vágta a férfit, majd megpofozta. A nőt l e c s u l d á ^ m a j ^ ^
dél&ftl

fyábói törölve

USA. Szentnek vélnek egy borjút, vagy legalábbis égi jellel
megáldottnak az Egyesült Államokban.
A kis marhának a homlokán fehér kereszt rajzolódik ki
- bár inkább csak nagyon
erős fantáziával tűnik annak.
A jószág gazdájának nem lehet gyenge a képzelőereje.
Szerinte a jel égi lehet, de
hogy mit jelenthet, arra még
nem jött rá. A gazda szomszédságában élő gyerekek Mózesnek nevezték el a connecticuti szent tehenet.

Túlnyomóan borult idó várható, keleten azonban felszakadozhat a felhőzet, és ott
rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. Csapadék csak nyugaton lehet.
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További kilátások
A teljes időszakban többször erősen megnövekvő felhőzetre számíthatunk, és több
alkalommal fordulhat elő egy-egy hózápor. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet, a
jövő hét elején napközben sem emelkedjk 0 fok fölé a hőmérséklet.
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VÍZÁLLÁS

A NAP VICCE

A TISZA Szegednél 152 cm
(hőfoka 6,9 °C), Csongrádnál
34 cm, Mindszentnél
105 cm.
A MAROS Makónál -49 cm.

- Mi a munkája?
- Postán dolgozom, leveleket
pecsételek.
- Nem unalmas?
- Mindennap más a dátum.

HOROSZKÓP
KOS (III. 21 .-IV. 20.): Ne hagyja,
hogy bármi is aggassza vagy kihozza a sodrából a mai napon! Rá
kell találnia a boldogságra! Egy
esetleges kisebb partira vágyhat a
Kos.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Valaki
fiatalosnak tűnhet, ám sokkal idősebb, mint ön gondolja. Nem kell
mindent elhinnie az illetőnek, kedves Mérleg! Koncentráljon családjára!

BIKA (IV. 21.-V. 20.): A karácsonyi bevásárlásokat igyekezzen elkezdeni! Habár ez évi listája meglehetősen rövid, akkor is gonddal
válogassa ki ajándékait! Az esti
partira pihenjen rá!

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Idős
rokonát ne akarja lerázni, ha az
telefonon felhívja önt! Legyen vele
kedves, szánjon rá egy fél órát,
érdeklődjön hogyléte felől! Új barátjával vacsorázhat.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Ha diétázik, tartsa be szigorúan, kedves
Ikrek! Ha túllőtt a súlyán, ideje
formába hoznia magát! Ha este
partiba megy, egyen keveset!

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): Pénzügyei csodásan alakulnak, sok kamat és nyereség ütheti a markát.
Az anyagiaknak kedvez a bolygóállás. Idős rokona megváltoztathatja véleményét.

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Azon tények, amelyeket ma tanul, nem
biztos, hogy kellemesek. Kerülje
az unalmat és a barátságtalan viselkedést! Este egy nagyobb parti
kerülhet fókuszpontba.

BAK (XII. 22.-1. 20.): Az időjárás
folytán is könnyen elkaphat néhány betegséget. Előzze ezt meg
megfelelő ruházattal, felszereléssel! Régi, elnyűtt cipőit dobja ki!

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Habár fárasztó a munka, mégis
tud időt szakítani egy kis vásárolgatásra. Az összes ajándékot próbálja beszerezni. A csomagolással
este foglalatoskodhat.

VÍZÖNTŐ (1.21.—II. 20.): Új isme
rősével futhat össze, akinek felkeltheti érdeklődését. Az illető inkább konfliktuskerülő, nem szívesen mondja ki a véleményét. Legyen vele óvatos!

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Egyik
kapcsolata holtvágányra futhat.
Valószínűleg nem sokat törődik a
Szűz az illetővel. Gondolja át, mit
is akar a jövőben!

HALAK (II. 21.—III. 20.): Boldog
időszak elé néz. Talán egy nagyobb
partit szervez, vagy azon vesz részt.
Nagy lelkesedéssel készülődik, ám
valami elronthatja hangulatát.

A GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA
GYERMEKBETEGEINEK GYÓGYKEZELÉSE
ÉS G Y Ó G Y Í T Ó B E T E G E L L Á T Á S A T Á M O G A T Á S Á R A

EXCLUSIVE

Maga Zoltán hegedűművész
a Budapesti Szimfonikus Zenekar tagjaival és
operaénekesekkel nagyszabású jótékonysági koncertet ad
2009. D E C E M B E R I l - É N ( P É N T E K ) 19 Ó R A K O R
A FOGADALMI TEMPLOMBAN.
A jótékonysági koncert elöietes belépőjegyei korlátozott számban
mindennap 10-16 óráig a gyermekklinika portáján (Szeged, Korányi fasor 14-15.)
és december I l-én 18.30-19 óráig a Dóm bejáratánál átvehetők.
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