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\ ANNUS NÉN1100 ÉVES LETT
Békés Ferencné Fuchs Anna betöltötte a
százat. A város nevében tegnap Solymos
László alpolgármester köszöntötte.

W.

AJANDEK HITELRE
„ Még mindig népszerű az áruhitel,
sőt egyes pénzügyi szolgáltatóknál
többen vették fel, mint 2008-ban.
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Részletek a
lottózókban.
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H1N1: három
újabb halott
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Tovább tart a patikaalapítási láz
Tiszát lehet rekeszteni Szegeden patikákkal: az elmúlt két
évben 12 új nyitott, és egy zárt
be. Az élesedő gyógyszertári
verseny a városokban dúl, a
széleket és a kistelepüléseket
nem érinti. A beteg az előnyöket kínáló helyre húz.
CSONGRÁD MEGYE
ÚJSZÁSZI ILONA

Elcsodálkozom,
amikor
újabb patika nyitásáról hallok, mert a betegek részéről
nem tapasztalom, hogy igényelnék. A vásárlóerő nagyon
csökkent - összegzi tapasztal a t á t Törökné Kormányos Irén.

A bemutatkozáskor doktori cimét szerényen
elhallgató
gyógyszerész Szeged egyik
legrégebbi patikájának egyszemélyes éltetője. A Boldogasszony sugárút és a Bokor utca sarkán száz éve álló patika
forgalma a két évvel ezelőttinek a fele: szinte egy személyt
se tart már el, annyira kevesen térnek be ide vénnyel
vagy a gyógyszerész személyre szóló tanácsáért.
A patikaalapitási liberalizáció hatása, hogy a 2007-beli
35 gyógyszertár helyett ma 47
verseng a szegedi betegek kegyeiért.
Folytatás az 5. oldalon

Az egyik legújabb szegedi patika, a Dr. Hella a rendelőintézet közelségétől remél kuncsaftokat. FOTÓ: KARNOK CSABA

Bányatóba fulladt
egy szatymazi férfi

SZEGED. Immár 12 halálos áldozatot szedett az új influenza
Szegeden. Három HlNl-vírussal is fertőzött páciens, két nő
és egy férfi hunyt el az óév végén és az új esztendő elején a
szegedi klinikákon, valamenynyiüket krónikus betegség miatt is kezelték - derül ki a Szegedi Tudományegyetem klinikai központjának sajtóközleményéből.
Szilveszter napján egy krónikus
veseelégtelenségben
szenvedő nő halt meg. A súlyos alapbetegsége miatt a II.
számú Belgyógyászati Klinika
és Kardiológiai Központ Szívsebészeti Osztályán kezelt,
géppel lélegeztetett férfi újév
napján, míg egy ugyanitt ellátott, ugyancsak gépi lélegeztetést igénylő nő január 3-án
hunyt el.
Huszonhét
HINl-pozitív
influenzás beteget (12 férfit, 9
nőt és 6 gyereket) ápoltak hétfőn az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ intézményeinek valamelyikében.
Közülük 10 beteg intenzív ellátást igényel, 6 beteget géppel lélegeztetnek.
December 30., a legutóbb
nyilvánosságra hozott adatsor óta a kórházi kezelést
igénylő férfi betegek száma
kettővel nőtt, a nőké nem változott, a gyermekeké öttel
csökkent.

Ha rakpartzár, akkor garantált a dugó

Egy 52 éves szatymazi férfi
holttestét emelték ki a tűzoltók tegnap délben a Szatymaz
és Zsombó közötti bányatóból.
SZATYMAZ
MUNKATÁRSUNKTÓL

- Hasított fáért mentem ki vasárnap délután a fészerbe, amikor megláttam, hogy a bányatavat körülvevő kerítésen egy
dzsekiszerű ruhadarab lóg. Közelebb érve egy surranót és egy
hátizsákot pillantottam meg a
kerítés tövében. A zsákban egy
üveg bor volt - mesélte a Szatymaz és Zsombó közötti bányató
közelében

Matula József a szatymazi bányató kerítése mellett találta meg az áldozat ruháit. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

é l ő Matula

József.

Ebben a jéghideg, fagyos vízben találták meg holtan tegnap
délben a ruhaneműk tulajdonosát, egy 52 éves szatymazi
férfit, akit a környékbeliek Flóriként ismertek.
- Tudtam, hogy lehet valaki
a vízben, hiszen senkit nem láttam a tó környékén. Hívtam a
szomszédomat, az a rendőröket, akik a tűzoltóknak szóltak.
Folytatás az 5. oldalon

Gyakorlatilag lámpától lámpáig állt a kocsisor a Tisza Lajos körúton: ennyit jelent, ha le kell zárni a Huszár Mátyás rakpartot. Segesvári Csaba felvétele az Anna-kúti dugó kellős közepén készült. Egy-egy kereszteződésben három-négy lámpa is kellett ahhoz, hogy átjusson rajta az autós. Egyébként a Tisza Szegednél a
rakpartot áztatja, a folyó bármikor „kilegelhet", de még első fokú készültség sincs, azt egyelőre csak Mindszentnél kellett elrendelnie az Atikövizignek. Bővebben az 5. oldaton
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Átadták a függőleges várost

EU-csúcs soron kívül

BRÜSSZEL. Soron kívüli találkozót tartanak február 11-én
az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői jelentette be hétfőn Brüsszelben Hermán Van Rompuy, az
EU elnöke. A rendkívüli találkozó célja a gazdasági fellendülés megindításának gyorsítása. a nemzetközi válság következményeinek további enyhítése. Az uniós vezetők minden évben márciusban, júniusban, októberben és decemberben tartanak találkozót, az
ezen kívüli összejövetelek soron kívülinek számítanak.

Sólyom László köztársasági elnök
megküldte az Alkotmánybíróságnak (AB) véleményezésre a magánnyugdíjról és intézményeiről
szóló törvényt - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH). A
KEH közleménye emlékeztet arra,
hogy a törvény a magánnyugdíj
új rendszerét kívánja létrehozni,
megszüntetve a jelenleg működő
magán nyugdíjpénztárakat.
BUDAPEST
MTI

A pénztártagok egyéni számlán
nyilvántartott követelése ugyan
érintetlen maradna, de az új
rendszerben a biztosítottak nem
szólhatnának bele a magán-nyugdíjbiztosító döntéshozatalába, és szűkül az igénybe
vehető szolgáltatások közötti választás lehetősége is - olvasható
a kommünikében. Sólyom László szerint a magánnyugdíjrendszer hosszú távon fenntartható,
átlátható működése közérdek,
de az érintetteknek az alkotmány alapján lehetőséget kell
kapniuk a kötelező társadalombiztosításba való visszalépésre,

„Felakasztott" Obama

WASHINGTON. Vizsgálatot indított az amerikai elnök biztonsági
szolgálata, miután egy felakasztott
Obama-bábut találtak egy lakóházban Georgia déli szövetségi államban, Jimmy Carter volt elnök
szülővárosában - jelentette hétfőn
az Atlanta Joumal-Constitution dmű helyi napilap. A lap szerint a
helyi televíziós csatorna bemutatta
a fekete fejű bábut, amelyet a
nyakára tekert kötéllel egy vörös-fehér-kék táblára akasztottak
fel A táblán a következő felirat
volt olvasható: „Ptains, Georgia,
39. elnökünk, jimmy Carter otthona". Egy szemtanú a televíziónak
elmondta, hogy a bábun egy tábla
is volt Barack Obama nevével

Törvényes az eutanázia

HELENA. Az egyesült államokbeli Montanában is törvényessé
vált az eutanázia, vagyis a súlyos
betegek orvosi segédlettel végrehajtott öngyilkossága. Az állam
legfelsőbb bírósága úgy foglalt állást, hogy sem törvényi, sem politikai akadálya nincs a kegyes
halálnak. A testület álláspontja
szerint nem bűncselekmény, ha
egy orvos halálos dózisú gyógyszert ír fel olyan gyógyíthatatlan
betegnek, aki meg akar halni. A
bíróság megosztott volt a kérdésben. A többségi vélemény szerint
az orvos, amikor segítséget nyújt
egy gyógyíthatatlan betegnek,
nem követ el gyilkosságot; a beteg az, aki végrehajtja a halált
okozó cselekményt azzal hogy
halálos mennyiségű gyógyszert
vesz be. (mti)

pénzváltó
Szeged. Kölcsey u. 5. • Tel: 62/319-347
Nyitva: mindennap 8-21 óráig.
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ha úgy érzik, hogy a változások
aránytalanul hátrányosan érintik őket. Az államfő az AB-nek
küldött indítványában leszögezi:
a magánnyugdíjpénztár tagjainak jogai az alkotmány értelmében tulajdonnak tekintendők. A
tulajdon alkotmányosan korlátozható, de csak akkor, ha a korlátozás arányban áll az azt szükségessé tevő közérdekkel. Miután a törvény a társadalombiztosításba való visszalépés lehetőségét nem biztosítja, a köztársasági elnök szerint az sérti az alkotmány által védett tulajdonhoz való jogot.
A Fidesz elnöksége december 17-én arra kérte az államfőt,
fontolja meg előzetes normakontroll kérésének lehetőségét
az Alkotmánybíróságnál az új
magán-nyugdíjbiztosítási rendszerről szóló törvénnyel kapcsolatban. Szijjártó Péter, a párt elnöki stábjának vezetője közölte:
egy Fidesz-kabinet meg fogja
szüntetni azt a „tarthatatlan
helyzetet", hogy az embereket
kizárják a saját, nyugdíjcélú
megtakarításaik feletti rendelkezésből.

A Pénzügyminisztérium (PM) szerint az alkotmánnyal összhangban lévő törvényt alkotott a parlament 2008 decemberében, amikor elfogadta a magánnyugdíjról és intézményeiről szóló új szabályozást. A PM a közleményben hangsúlyozza: a törvényre azért volt szükség, hogy továbbvigye a
nyugdíjrendszer 1997-ben megkezdett, de be nem fejezett reformját.

Afrikán keresztül jön
Európába a drog

BOGOTÁ. Kábítószercsempész
kolumbiai gerillák újabban afrikai kerülő úton, az al-Kaida és
más szélsőséges iszlamista
,
szervezetek segítségével küldenek kokaint Európába az amerikai drogfelügyelet tapasztalatai
szerint. Az új útvonal kialakítását az kényszeritette ki, hogy sikeresek a csempészet hagyományos, Kolumbiából közvetlenül Európába irányuló szállítási
vonalainak felszámolására tett
erőfeszítések.

Sólyom úgy látja,
aggályos a törvény

Helyi lakosok és turisták ezrei előtt Dubajban hétfő este átadták a világ
legmagasabb épületét, amelyben luxuslakások és irodák mellett egy
Giorgio Armani tervezte hotel is helyet kapott. A korábban Burdzs Duhajként, azaz Dubaji Toronyként emlegetett, a megnyitón azonban Kalifa
ben Szaid al-Nahajan sejk uralkodóról új nevet kapó Burdzs Kalifa végső
magasságát 828 méterben jelölték meg. Ezzel a felhőkarcoló messze
túlszárnyalja az eddigi rekorder tajvani Tajpej 101 torony 509 méteres
magasságát. A „függőleges városnak" is nevezett épület több tíz kilométer távolságból is látható, s a levegőből magányos, égbe meredő tűre
emlékeztet. A torony végső állapotában több mint 160 emeletből áll,
ezzel mintegy 50 szinttel előzi meg a chicagói Willis - korábbi nevén
Sears - tornyot. A megaberuházás a felhőkarcoló mellett magában foglalja az azt övező 500 hektáros terület fejlesztését is, ami a tervezők
reményei szerint új üzleti és lakóközpontot alkothat a meglehetősen
szétszabdalt városban. A Burdzs Dubajt kisebb, ám vadonatúj felhőkarcolók tucatjai veszik körül, és a közelben van a Közel-Kelet legnagyobb
bevásárlóközpontja is. A teljes beruházás a most átadott toronnyal
együtt a fejlesztő Emaar Properties szerint 20 milliárd dollárba (közel
3800 milliárd forintba) kerül. A torony építésének költsége önmagában
1,5 milliárd dollárra (283 milliárd forintra) rúg. FOTÓ: MTI

Tengeri szökőár zúdult
a Salamon-szigetekre
WELLINGTON
MTI/AP

Tengeri szökőár zúdult hétfőn
a Salamon-szigetekre, a cunami legalább egy falut elöntött,
de az első jelentések szerint
csak anyagi károkat okozott,
senki sem szenvedett komolyabb sérülést.
A természeti csapást a tenger
mélyén kipattant földrengés
keltette. A Csendes-óceán déli
részét vasárnap óta erős földrengések egész sora rázta meg;
hétfőn három jelentősebb rengés is kipattant, közülük egynek
az erőssége elérte a Richter-skála szerinti 7,2-es fokozatot. A
rengés epicentruma Gizo-sziget-

Hazaengedték a sérült
magyar hegymászókat

POZSONY. Hazaengedték a poprádi kórházból azt a két magyar
hegymászót, akik szombaton
szenvedtek balesetet a Magas-Tátrában - közölte Jozef
Chlebec, a kelet-szlovákiai kórház traumatológiai részlegének
ügyeletes orvosa hétfőn este.
„Erőss Zsoltot hat óra körül vitte
el egy mentőkocsi Budapestre,
az Országos Traumatológiai In-

cunami az eddigi adatok szerint
összesen 16 házat tett tönkre, 32
másikat pedig megrongált. Ez
feltehetően még nem a végleges
veszteségmérleg. Yates megjegyezte: meg nem erősített információk szerint több száz épület
is megrongálódhatott, két-három másik faluban pedig még
rosszabb lehet a helyzet.

míg Hajdú Pétert T a t a b á n y á r a
szállították." Szerencsés János

kassai magyar főkonzul elmondta, hogy mindketten jókedvűek voltak, amikor délután a kórházban meglátogatta
őket. Jó volt a kedélyállapotuk,
örültek, hogy túlélték a balesetet és hogy visszatérhetnek Magyarországra. (mti)

Vitatják, hogy hibáztak
BUDAPEST
MTI

A novemberben „megölt" ScienNet törzsvásárlói rendszer ügyében a törzsvásárlói közösség és a
től 88 kilométerre dél-délkelet- vámosok által adócsalás miatt
re, fészke pedig 10 kilométer indított eljárás gyanúsítottjának
mélységben volt. Loti Yates ka- védői szerint nem történt bűntasztrófavédelmi tisztségviselő cselekmény. A jogi képviselők
a rendőrségtől kapott tájékozta- hétfői, budapesti sajtótájékoztatásra hivatkozva elmondta, tójukon reményüket fejezték ki,
hogy a tengeri szökőár elöntötte hogy az ügy rövid időn belül
a Rendova szigetén fekvő Ba- tisztázódik és a hálózat újra műniata falut. A 3600 lelkes tele- ködhet. A Washingtonban bepülésre két-három méter magas
vízfal zúdult. A földrengés és a

tézetbe, ahol két műtét vár rá,

jegyzett ScienNet International
LLC magyarországi meghatalmazottjának egyik védője, Gyalog Balázs közlése szerint az ügyben nincsenek adóhiányok, a
vámhatóság gyanúja szakmai tévedésen és egy két nap alatt öszszetákolt szakértői véleményen
alapul. Futó Barnabás, a gyanú-

sított másik ügyvédje arról beszélt, hogy adócsalást csak szándékosan lehet elkövetni, az ügyvezető azonban úgy tekintette,
hogy nem magyarországi adóalany és nincs adófizetési kötelezettsége.

Motoznak a reptereken

WASHINGTON. Az Egyesült Államok megszigorítja a repülőgépen beutazók átvizsgálását; 14
országból, köztük a terrorizmust támogató államokból érkező minden utasra motozás és
kézipoggyász-vizsgálat vár jelentette be vasárnap este az

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a január 4-i kenószámok:
5, 6,11,15,17, 26. 27, 28, 32, 34, 37,45, 47,48, 52, 53, 57, 66, 72, 76.

amerikai Közlekedésbiztonsági
Felügyelet (TSA). A hétfőtől
életbe lépő új szabályozás szerint a világ minden országából
repülőgépen az Egyesült Államokba utazók körében gyakoribbak lesznek a véletlenszerű
vizsgálatok, (mti)

ITTHON

Eddig 143 millió forintba
került a védekezés

Karácsony óta 143 millió forintba kerültek az ár- és belvíz
elleni védekezési munkálatok
- közölte a vízügyi szakállamtitkár. Kóthay László elmondta: árvízi védekezésre január
3-ig 90 millió, míg a belvíz elleni munkálatokra 53 millió
forintot fordítottak. Az árvízi
védekezésben az elmúlt 24
órában 606, míg a belvízkár
elhárításán 243 ember munkálkodott.

Ismét csúszik
a vagyonadó-kalkulátor

Ismételten csúszik az APEH
vagyonadó-kalkulátora, és új
határidőt nem is tűz maga elé
a hivatal. Nem lehet tudni, mikor jelenik meg a régen várt
számológép - írja az Index.
November 15., december 15.,
december 21. és január 1. Ezt
a négy, kormányrendelet, illetve saját maga által megszabott határidőt mulasztotta el
eddig az állami adóhivatal. A
december 15-i csúszást Bakonyi Ágnes, az adóhivatal szóvivője akkor azzal indokolta,
hogy külső ingatlanforgalmazással foglalkozó vállalkozásokat is segítségül hívott a hivatal, és a segítségükkel pontosításokat végeznek a számológépen.

Emelkedhetnek
a fuvardíjak

A fuvardíjak néhány százalékkal biztosan, de akár 15 százalékkal is emelkedhetnek a
gázolaj jövedéki adójának
emelkedése, az üzemanyag
drágulása miatt - mondták el
szakértők hétfőn. Január elsején a jövedéki adó szabályainak változása miatt drágultak
az üzemanyagok: a benzin
esetében 10 százalékkal, a
gázolajnál 8 százalékkal emelkedett a közteher mértéke,
így a benzin mintegy 14, a
gázolaj pedig 9 forinttal drágult január elsejétől. A gázolajért eddig 2008 közepén
kellett fizetni a legtöbbet, akkor az ár elérte a 335 forintot
literenként.

Bankkártyaadatokra
fájt a foguk

Ismeretlenek hétfőn e-mailben kíséreltek meg bankkártyaadatokat megszerezni a
CIB Bank nevében. A pénzintézet közleményében hangsúlyozza: sem a banki honlapot,
sem a banki internetes rendszert nem érte támadás, a tettesek véletlenszerűen küldtek
el nagy mennyiségű elektronikus levelet, nem fértek hozzá
a bank ügyféladatbázisához. A
CIB Bank haladéktalanul intézkedett az álhonlap eltávolíttatásáról, értesítette a hatóságokat, valamint feljelentést
tesz a rendőrségen a társaság
n e v é v e l való visszaélés miatt.

A Dunába fagyva
találták

A Dunába fagyva találtak rá egy
budapesti férfi holttestére hétfőn. A 39 éves férfi holttestét a
XIII. kerületi Meder utcánál találták meg. A testet a tűzoltók
vágták ki a jégből. A rendőrség
megkezdte a haláleset körülményeinek tisztázását. Az ügyben
közigazgatási hatósági eljárás
indult, (mti)
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MEG EGY KÖRT FUTNAK A SZAKSZERVEZETEK

Nem lesz sztrájk a Volánnál
Mégsem hirdettek tegnap országos Volán-sztrájkot a szakszervezetek. A budapesti
egyeztetésen olyan döntés
született, hogy egyelőre tovább tárgyalnak, de a sztrájkkészültséget fenntartják.

Ahol mindig van
elég pénz
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ
garai.szakacs@delmagyar.hu

Drog, nők, fegyver, cigaretta, pia, gyógyszer. Aki valóban meg akar gazdagodni, annak állítólag ezeken a
„szakterületeken" kell csipegetnie. Az első három kifejezetten veszélyes, a negyedik és ötödik egészségtelen,
a hatodikhoz meg még tanulni is kell, tehát az a legmacerásabb. Viszont, ha belefekteti a kellő energiát az ember, akkor a jelek szerint sínen van, függetlenül attól,
hogy a lombik, a pipetta melyik oldalán áll: gyógyszergyártónak éppúgy megéri lenni, mint forgalmazónak,
patikusnak. Legalábbis ezt gondolom, laikusként, hiszen, ha körülnézünk Csongrád megyében, akkor azt
tapasztaljuk, hogy az egykorvolt patikaválság ellenére

CSONGRÁD MEGYE
FEKETE KLÁRA

Sztrájkot helyezett kilátásba
januárra a Volán-társaságok
dolgozóinak 80 százalékát
képviselő Volán Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. A szakszervezetek szerint az egy évvel ezelőtt kötött kétéves bérmegállapodás értelmében idén 4,9 százalékos - infláció plusz 1
százalék - béremelés járna
az átlagosan havi nettó
80-100 ezer forintot kereső
buszvezetőknek és -szerelőknek. Mivel erről tavaly decemberben
nem
sikerült
egyezségre jutni a munkáltatókat tömörítő Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetségével, januárra sztrájkot
helyeztek kilátásba.
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ezren laknánk, akkor
is elég patika lenne.

A sztrájk elmaradt, a buszok menetrend szerint közlekedtek. FOTÓ: KARNOK CSABA

Virágh István, a Közúti Köz-

tető Tanács (OÉT) 3-5 százalékos bérfejlesztést javasol, akkor a Volánoknál mindig a
plafont kell figyelembe venni.
Vagyis 5 százalék járna a
munkavállaM Idén 4,9 százalékos béremelés lóknak. Ha
nem születik
járna az átlagosan havi nettó
ilyen ajánlás
80-100 ezer forintot kereső
az
érdekegyeztető tabuszvezetőknek és -szerelőknek.
nácsban, akkor
viszont
a
bérfejlesztés
éves bérmegállapodás, ami
alapján ragaszkodnak a 4,9 mértéke a mindenkori inflászázalékos keresetnövekedés- ció, plusz még 1 százalék: ez
hez. Azt írták alá, hogy ha pél- idén 4,9 százalék.
dául az Országos ÉrdekegyezVirágh István szerint a kérlekedési Szakszervezet Tisza
Volánnál működő alapszervezetének elnöke magyarázta el,
mit tartalmaz a tavaly aláírt 2

dés most az, hogy született-e
megállapodás az érdekegyeztető tanácsban. A munkáltatók szövetsége szerint igen:
azt mondják, hogy az adókulcs csökkentése miatt idén
több marad a dolgozók zsebében, magasabb lett a minimálbér és a szakmunkások
legkisebb
keresménye. A
szakszervezetek szerint viszont az adótörvények változása nem nevezhető bérfejlesztésnek.
Tegnap mégsem hirdettek
sztrájkot a szakszervezetek,
de a készültséget fenntartják.

Azt határozták el, hogy a
munkaügyi döntőbírói szolgálattól kérik, értelmezze, mit
tartalmaz a 2 éves bér-, valamint az OÉT-megállapodás.
Nem helyi a vita
Amíg a felek tárgyalnak, nem
szeretné kommentálni a történteket Szeri István, a Tisza
Volán Zrt. vezérigazgatója. Az
egyeztetések ugyanis ma még
a munkáltatók és a munkavállalók országos szövetségei között zajlanak.

megéri a gyógyszerbizniszben mozogni.

pas» ehhez nem

lánchoz tartozva próbáljunk meg patikát nyitni, mert ha magunk vállalkoznánk arra, hogy holnaptól gyógyszertárat nyissunk, az
egy picit nehezebben menne. Valószínűleg nem tetszene
a klubnak sem, hiszen mégiscsak (a valódihoz nagyon
hasonló) versenyhelyzet teremtődne hirtelenjében.
Nekem egy picit az is furcsa, hogy valamiért mindenki Szeged és Hódmezővásárhely centrumában akar aszpirint eladni, amelyhez lassan mindenhol adnak cukorkát, fogkefét, vászontáskát, klubkártyát, lassan késkészletet is. Meglepő, hogy a jelek szerint mindez működik: olyannyira, hogy ha Szegeden 235 ezren laknánk, akkor is elég patika lenne, s Vásárhelyen is élhetnénk 75 ezren, akkor is kapna gyógyszert mindenki (az
érvényes jogszabályok szerint ötezer emberre kell jutnia egy patikának).
Közben a kistelepülések, az elöregedő falvak, ahol a
gyógyszerfogyasztók többsége él, nem jelentenek perspektívát a beruházóknak. Akik között egyre több a
pénzember, s egyre kevesebb a valódi gyógyszerész.
Őket persze az előbbiek megvehetik kilóra, de azért
zsoldosnak lenni mégiscsak más, mint ha a saját „szerszámainkkal", saját „otthonunkban" szolgálnánk a köz
javát. Akarom mondani egészségét.
Szóval, arccal a pirulák, vitaminok, kenőcsök és
cseppek felé! Beteg ember, sajnos, mindig lesz...

6 megye árát spórolja
meg a kormány
10

EGY SZEMELYAUTO BUSSZAL ÜTKÖZÖTT CSONGRÁD ES FELGYO KÖZÖTT

Hat magyarországi megye teljes éves költségvetését spórolja meg a kormány idén a helyhatóságokon. A Csongrád megyei önkormányzat 1,9 milliárddal kap kevesebbet, mint
ahogy várta, ezért 57 álláshelyet szüntet meg, ez elsősorban nyugdíjasokat érint.
CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL

Évről évre kevesebb pénzt kap
a kormánytól Csongrád megye
legnagyobb munkáltatója, a
3858 főt foglalkoztató megyei
önkormányzat. Míg 2007-ben 6
milliárd 846 millió forint volt ez
az összeg, tavalyelőtt 5 milliárd
741 millió, tavaly pedig 5 milliárd 218 millió. A készülő idéi
k ö l t s é g v e t é s b ő l Magyar

Anna

elnök szerint összesen majdnem 1,9 milliárd forint bevétel
hiányzik, ezért álláshelyeket

kell megszüntetni az intézményeknél. Ezt úgy sikerült megoldani, hogy egyetlen érintett
sem marad rendszeres jövedelem nélkül.
57 főt érintett a leépítés, de
közülük sokan a prémiuméves
nyugdíjat választották,

mások

pedig eleve nyugdíj mellett dolgoztak. Az elnök szerint nem
fordulhat elő az, hogy „a gazdasági válságra adott rossz kormányzati válaszok miatt olyan
családok kerüljenek lehetetlen
helyzetbe, akiknek semmilyen
alternatív jövedelmük nincs". A
megyei közgyűlés vezetése szerint a központi költségvetés
nem alkalmas arra, hogy a törvények által meghatározott önkormányzati feladatokat ellássák a településeken. Az a 120
milliárd forint, amelyet ettől a
szektortól vonnak el, 6 megyei
önkormányzat teljes évi költségvetésének felel meg.

éves ikrek is megsérültek
a közlekedési balesetben

Egy felnőtt és három gyermek sérült meg könnyebben, amikor tegnap Csongrád és Felgyő között egy személyautó busszal ütközött.
A10 éves ikreket a szentesi kórházban tartották megfigyelésre.
CSONGRÁD
SZABÓ C. SZILÁRD

Hétfő reggel 7 óra 15 perckor
indult nyolc utassal a fedélzetén Csongrádról Szegedre a
menetrend szerinti Tisza Vol á n - j á r a t . Törköly Péter, a b u -

szos cég területi igazgatójának elmondása szerint fél 8

előtt 2-3 perccel, még Felgyő
előtt, a 4519-es úton egy nagy
ívű, enyhe jobb kanyarban
vélhetően megdobhatott egy
mélyedés vagy nyomvályú
egy Csongrád felé tartó Opel
személygépkocsit. A gépjármű megpördült, áttért a menetirány szerinti bal oldalra,
ahol nekiütközött a szemből

érkező autóbusznak, majd az
árokba csúszott. A területi vezető elmondta: az 55 éves
buszsofőr hiába fékezett, nem
tudott megállni a jeges úton.
Az Opel összetörte a busz elejét, amelynek elment a levegője. A Tisza Volán azonnal
küldött egy pótbuszt a helyszínre, amely átvette és Szegedre szállította az utasokat,
akik közül senki sem sérült
meg a balesetben.
Az Opel 37 éves sofőrje, egy

felgyői tanyán élő nő vélhetően
iskolába vitte gyermekeit. Az
anya és 10 éves ikerfiai enyhébb agyrázkódást, 16 éves lánya pedig kisebb fejsérülést
szenvedett, felrepedt a fejbőre.
Az anyát és 16 éves lányát a
vizsgálatok után hazaengedték
a szentesi kórházból, az ikreket
viszont bent tartották megfigyelésre - tudtuk meg Cseh Lakos Ilonától, az i n t é z m é n y saj-

tóreferensétől.

Szenti Szabolcs

rendőrségi

sajtószóvivő tájékoztatása szerint a balesetben az Opelben 1
milliós, a buszban pedig 1,5 mil-

„A buszsofőr hiába
fékezett, nem tudott
megállni a jeges úton."
Törköly Péter

Beszélő viszony
Orbán Viktor nyílt levélben kért személyes találkozót Schmitt
Páltól. Szeretné vele megbeszélni „a leendő sportbarát kormány előtt álló legsürgetőbb feladatokat". Mindketten a Fidesz
vezető politikusai, elvileg bármikor találkozhatnak. Vajon ez a
levél most azért íródott, mert - miért is? Hivatalos magyarázat
nincs, csak valami sugallat, hogy mintha ez lenne a természetes. Hát lehet, hogy az - legalább annyira, mint ha egy költő
szonettben kémé a múzsáját, hogy vasárnap ebédre töltött ká- •
posztát főzzön, amibe mehet majd egy kis füstölt csülök is.
BAKOS ANDRÁS

Ujabb bizonyíték arra, hogy a téli útviszonyok között még óvatosabban kell vezetni. Szerencsére most
emberéletet nem követelt a karambol. FOTÓ: MTL/DONKA FERENC

lió forintos kár keletkezett. A
személygépkocsiban nem volt
légzsák, a sofőr és az utasok viszont mind be voltak kötve.
Lapunk információja szerint a személygépkocsinak
csak az első két kerekén volt
téli gumiköpeny, a hátsó kerekeken vagy nyári, vagy négy
évszakos gumi volt. Próbáltuk
megszólaltatni a családot, kerestük az Opelt vezető édesanyát is, de nem tudtuk utolérni.
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Megmenekült
a makói tanoda

KÖRKÉP

A művelődési házat
fejlesztenék

ÁSOTTHALOM. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
falumegújításra és -fejlesztésre
igénybe vehető támogatására
nyújt be pályázatot a Köz-Pont
Egyesület. Pozitív elbírálás esetén a művelődési ház kerítését és
kapuit újítják fel.

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően megmenekült a
hátrányos helyzetű gyerekeket
korrepetáló, a legutóbbi fél évben már csak megfelezett létszámmal működő Tudorka Tanoda. A kezdetektől itt tanuló
diákok közül néhányan már az
érettségire készülnek.

50 ezer forint
az újévi babának

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. 50
ezer forint készpénzt ajándékozott tegnap az új év első vásárhelyi babájának, Seres Ágnesnek
és családjának az önkormányzat
nevében Almási István és Kószó
Péter alpolgármester. A kislány
52 centiméterrel és 3620 grammal január else|én reggel született. Ő a második gyermeke a
családnak. Az alpolgármesterek
az anyagi támogatás mellett az
édesanyának. Meszes Máriának
ajándékcsomagot is vittek.

Mórahalmi ki kicsoda

MÓRAHALOM. Elkészült a
Csongrád megyei ki kicsoda lexikonsorozat első kötete, amely a
város közismert személyeit rövid
fényképes önéletrajzukkal mutatja be. A120 szócikket tartalmazó Mórahalmi ki kicsoda című
könyv 1000 forintért vásárolható meg a Tóth Menyhért könyvtárban.

Fogási naplók leadása

RÖSZKE. Január 10-éig lehet leadni a tavalyi fogási naplókat a
helyi sporthorgász és természetvédő egyesület József Attila utca
20. szám alatti székhelyén.

Véradás, járatszűkítés

SZENTES. Továbbra is várja
véradásra a 18 éven felüli,
egészséges, segíteni akaró embereket a vérellátó állomás. A
Dr. Bugyi István Kórház és a
Magyar Vöröskereszt szentesi
vezetősége az új évben is minden héten kedden és szerdán
délelőtt 7.30-12.00 óráig, és
csütörtökön 14-től 17 óráig tart
véradást a vérellátó állomáson.
Ma reggel fél 8 és 12 óra között, illetve holnap fél 8-tól 15
óráig várják a véradókat a vérellátóban.
- A díjtételek nem növekedtek,
viszont tegnap óta szűkítették a
járatszámot a helyi autóbusz-közlekedésben. Január
4-évei megszüntették az 5-ös,
két járatpáros vonalat, ami a vasútállomás és a Drahos utca között közlekedett. Ennek hiányát
pótolják a Hékédre menő járattal.
Megszűnt a reggel 5.40-kor és
5.55-kor a Drahos utcára induló
járatpár, a számlálási adatok
alapján ez nem volt kihasználva.
A pontos menetrendváltozásról
az utasok a gépkocsivezetőknél
és az autóbusz-állomáson érdeklődhetnek.

MAKÓ
SZABÓ IMRE

Az emberek többsége továbbra is áruhitelből vesz műszaki cikkeket. ILLUSZTRÁCIÓ: KARNOK CSABA

Még mindig veszünk
ajándékot hitelre

Népszerű volt az áruhitel 2009
karácsonyán is, a Credigen
Banknál - amely a Media
Markt partnere is - azt mondták: többen éltek vele, mint
2008-ban. A slágertermékek
ugyanazok: LCD televízió, laptop, netbook, telefon, kamera
és digitális fényképezőgép.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nem csökkent az áruhitelt felvevők száma 2009 végén az
azt megelőző év hasonló időszakához képest. A Credigen
Bank erre számított már őszszel is, a Magyar Cetelem
Bank
elnök-vezérigazgatója
viszont októberben a Napi
Gazdaságnak úgy nyilatkozott, hogy erősen visszafogott
szezont vár az áruhitelpiacon,
mivel a munkanélküliség egyre komolyabb gondot okoz a
családoknak.
- Nehéz összehasonlítani
az elmúlt két évet, mivel ezút-

tal jóval több akcióval készültek a kereskedők. Ezért a Credigen Banknál magasabb volt
a kihelyezés, de a piaci átlagot nézve sem volt visszaesés
a 2008-as évhez képest mondta lapunknak Várady
Eszter kereskedelmi ügyvezető igazgató.

„Megfontoltabbak a
vásárlók: általában
kivárják az akciókat."
Várady Eszter

A válság ellenére még mindig magas tehát a karácsonykor hitelre vásárlók aránya, a
Credigennél azt mondták, ők
az év utolsó két hónapjában
bonyolítják az éves forgalom
30-35 százalékát. A korábbi
évekhez képest Várady Eszter
szerint annyi a változás, hogy
megfontoltabbak a vásárlók:
általában kivárják az akciókat, például a halasztott

konstrukciókat, a 0 százalékos THM-et. A Credigen partnere egyébként például a Satum és a Media Markt is.
A slágertermékek 2009 karácsonyán is azok voltak,
amik korábban, tehát jellemzően LCD televíziót, laptopot,
netbookot, telefont, kamerát
és digitális fényképezőgépet
vettek hitelre az emberek.
A kérdésre, hogy nőtt-e
azok száma, akik nem tudnak
törleszteni, a kereskedelmi
igazgató elmondta: ők is érzékelik, hogy a megnövekedett
devizahitel-törlesztések miatt
több ügyfelük küzd fizetési
nehézséggel. Az adósok jellemzően először a lakás- és
autóhitel-törlesztést
fizetik
be, és csak utána kerül sor az
áruhitel-törlesztésekre. De lényegesen nem nőtt a nem fizető ügyfelek száma. Várady
hozzátette: a bank igyekszik
halasztással vagy átütemezéssel segíteni ezeknek az
ügyfeleknek.

Megmenekült a 4 esztendeje
működő, nehéz körülmények
között élő gyerekeket korrepetáló Tudorka Tanoda Makón. Az utóbbi fél évben már
azt írtuk róla: bár 40-45 főt
is tudna délutánonként fogadni a magánlakásban kialakított, számítógépekkel is
felszerelt oktatóhely, csak feleannyi gyerekkel tudtak foglalkozni a pedagógusok, mert
az elnyert pályázati pénzeket
nem vagy csak késve kapták
meg. A további működéshez

hitelt kellett felvenniük a
szervezőknek.
A tanoda vezetője, Nagy Róbertné újév után nem sokkal
örömmel újságolta lapunknak: eltűntek fejük felől a viharfelhők, mert az oktatási
tárca alapjából 20,5 milliós támogatást nyertek, amiből 2 évre biztosított a tanoda további
fenntartása. A pénzből nemcsak a kiscsoportos képzést
szervezik meg, de a gyerekek
nyári táboroztatását, étkezését, sőt kirándulásokat, kulturális programokat is finanszíroznak. A régióban egyébként
mindössze 7 hasonló tanoda
nyert támogatást.
Bár a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közül
időközben sok lemorzsolódik,
a kitartóak sokat javítanak tanulmányi eredményükön. A
kezdetektől náluk tanuló diákok közül néhányan már
érettségire készülnek - mondta Nagy Róbertné.

Gaudi Anett (bal oldalon, mellette Nagy Alexandra) már szavalóversenyt
is nyert, mióta korrepetálják a tanodában. A SZERZŐ FELVÉTELE

Annus néni 100. születésnapját ünnepelte

600 ezer
a rablókért
SZÉKKUTAS
MUNKATÁRSUNKTÓL

A megyei rendőr-főkapitányság 200 ezer forint, a székkutasi Agip benzinkút üzemeltetője
pedig 400 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak,
aki információval szolgál a töltőállomás kirablásával kapcsolatban. Megírtuk: november 25-én kora este, nem sokkal zárás előtt két férfi pisz-

50 milliós támogatás

tolynak látszó tárggyal fenye-

f

ZÁKÁNYSZÉK. Közel 50 millió
forint európai uniós, vissza nem
téritendő támogatást nyert a település a művelődési ház felújítására. Az összegből az épület
teljes akadálymentesítése, egy
lift beépítése, a korszerűtlen fűtési rendszer felújítása és egy
100 négyzetméteres könyvtár
kialakítása valósul meg.

rí—Hí

ü - Élt

Békés Ferencné Fuchs Anna (képünkön) egyidős a Délmagyarországgal, 1910. január 2-án született a délvidéki Cservenkán. A háztartásban segédkezett, és az ottani iskolaigazgatóhoz ment férjhez. Mindig kedves időtöltése volt a kötés, horgolás. 1944-ben menekültek Magyarországra, Bonyhádra, majd 1986-ban költöztek Szegedre. A férjével annak 1999-es haláláig szívesen jártak moziba, könyvtárba, színházba. Annus néni
mind a mai napig elolvassa lapunkat, és nézi a tévét, hogy tisztában legyen a világ dolgaival. Jelenleg lánya gondozza felsővárosi otthonukban. Tegnap Solymos László alpolgármester köszöntötte a város nevében. FOTÓ: KARNOK CSABA

gette meg a benzinkút kezelőjét, a napi bevételt követelve.
A sötét ruhát viselő, fekete símaszkos rablók nem törődtek
a biztonsági kamerával sem. A
nyomravezetői díjat annak fizetik ki, aki az elkövetőkkel
kapcsolatban olyan pontos
adatokkal rendelkezik, amelyek segítségével a rablók közvetlenül azonosíthatók, bűnösségükre a gyanú megalapozottá válik. Szükség esetén
biztosítják a tanúvédelmet is.
A székkutasi benzinkútrablással kapcsolatban a rendőrség
107-es, 112-es segélyhívószáma
vagy a 80/555-111-es Telefontanú száma hívható.
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Bányatóba fulladt
egy szatymazi férfi
SZATYMAZ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Velük jártam körbe a vizet, de
egyetlen kifelé tartó lábnyomot sem láttunk. A holttestet
csak hétfő délben találták
meg, jó hét-nyolc méterre a
parttól. Valameddig biztos
úszhatott a szerencsétlen, hiszen semmi sodrása nem volt
a víznek - magyarázta Matula
József. A 73 éves férfi úgy tudta, hogy az áldozat csak azt
akarta megmutatni, hogy képes átúszni a tavat.
- Már régóta öngyilkos
akart lenni - mesélt könnyek
között a halottról egy férfi a

szatymazi Oázis ivóban. Flóri
ebben a kocsmában italozott
vasárnap délután, mielőtt
gyalogosan elindult volna a
bányatóhoz.
Az áldozatot az unokatestvérének vallotta a férfi, akivel
- szavai szerint - szesztestvérek is voltak. - Azért jöttem a
kocsmába, hogy lerészegedjek
- mondta könnyes szemmel a
rokon egy pohár fehér borral a
kezében. - De ha többet akarnak tudni a dologról, annak
ára van. Máskülönben semmit
se írjanak róla - közölte.
A Szegedi Rendőrkapitányság a haláleset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálja.

Egyre kevesebben igénylik a gyógyszerész segítségét a Boldogasszony sugárúti patikában. A forgalom a fele a két évvel korábbinak. FOTÓ: KARNOK CSABA

Tovább tart a patikabumm
CSONGRÁD MEGYE
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Hella tapasztalatairól kérdezzük. Elismeri: a hely, a rendelőintézet közelsége ösztönözte
befektetőiket arra, hogy Győr,

kón kettővel, Hódmezővásárhelyen öttel. Ugyanakkor a
városszéleken nem és a kistelepülések közül is csak az

További két kérelemről tud
Boros Péter. A r e g i o n á l i s tisz-

A sátortető oszlopainak szétvágásával indult a munka, FOTÓ: KARNOK CSABA

Bontással kezdik
a Mars tér építését
A Mars téri piac nagysátor alatti területe kiürült tegnap délutánra, elvitték az asztalokat,
és a parkolóban állították fel.
Hamarosan bontják a P pavilont és az öreg nagycsarnok piac felőli részét is.
SZEGED
FEKETE KLÁRA

Hóban, szikrázó napsütésben
fogott hozzá a kivitelező
Merkbau Kft. a Mars téri asztalos piac átköltöztetéséhez.
Tegnap asztalokat cipelő és
tartószerkezeteket
szerelő
munkásokat láttunk.
Új helyre, a majdani parkolóba, a meglévő kék kissátrakhoz telepítik ugyanis a nagy
asztalos piacot, de darabokban. Két új sort alakítanak ki,
ahová nemcsak a most költöző termelők kerülnek, hanem
Felújítás, számokban
A Mars téri rekonstrukció - a
városrehabilitációs projekt részeként -1,3 milliárd forintból
valósul meg 4 szakaszban, az
átadás idén ősszel várható. A
meglévő két kiscsarnokra merőlegesen, középen új nagycsarnokot építenek, az U pavilonnal párhuzamosan kétszer
négy sorban szabadtéri asztalos piacot alakítanak ki, szép
parkolót, díszteret, lámpás
csomópontot építenek.

azok is, akik a kék sátrak szélső asztalait bérelték. Az ő
placcuk belelóg ugyanis az
építési területbe, a volt nagysátor, a P pavilon és a nagycsarnok egy darabja alkotta
bűvös hatszögbe, amelyet hamarosan körbekerítenek.
A helyzet csak a kivülálló
számára kaotikus, az őstermelők és a vállalkozók pontosan
tudják, hol lesz az ideiglenes
helyük, és hogy ma reggel ki
hová pakolhatja ki az áruját.
Ezeken a téli napokon kisebb
a forgalom, aki árulni szeret-

tigyógyszerész elismeri: nem
a szakma, hanem befektetői
körök alapítanak gyógyszertárat. Megjelentek a „láncok":
legalább négy különböző hálózat létezik, az ezekhez tartozó patikák olyan előnyöket érvényesíthetnek, amelyekkel a
jórészt családi vállalkozásokként működő régebbi és kisebb patikák nem képesek
versengeni.
- Nagyon szigorú törvényi
előírásoknak kell megfelelni
egy gyógyszertár alapításakor.
A konkurencia megjelenésének egyik zárt kör sem örül,
most a patikusokat érinti érzékenyen a verseny - magyarázza a magát a tulajdonosi kör
képviselőjének nevező Szőke
László, amikor Szeged legújabb gyógyszertára, a Dr.

CSONGRÁD MEGYE
darab

2007. október

SZEGED

VÁSÁRHELY

KISVÁROS

35

10

22

27

31

23

Forrós: DM/DV-gyűjtés, ÁNTSZ

Pápa, Nagykanizsa, Keszthely
és Vác után a dél-alföldi Szeged belvárosában is megjelenjenek. - Itt sokkal nagyobb és
élesebb a verseny, mint a dunántúli városokban. Nem szerveződünk láncba, mert patikáink így jobban képesek koncentrálni a helyi adottságokra.
Nőtt 2007 óta a gyógyszertárak száma a kisebb városokban is: például plusz eggyel
Csongrádon, Kisteleken, Sándorfalván, Szentesen; míg Ma-

KISTELEPÜLÉS | ÖSSZESEN

94
116
DM-GRAFIKA

egyetlen Tiszaszigeten nyílt új
patika. Igaz, a Szeged részének tekintett Szentmihályon
egy bezárt.
- A kistelepüléseken élők ellátása, az ügyelet megoldása a
célja annak, hogy könnyítik a
gyógyszertár-alapítást - emlékeztet a Molnár Lajos-féle mi-

niszteri érvelésre a vásárhelyi
Kőhegyi Ferenc, a gyógyszerész-

kamara megyei elnöke. - Az addig európai színvonalú gyógyszerellátást biztosító patikákra

Tetőzött a torlódás
a rakpartzár miatt

Ajándék és 100 forint
Versengnek a vásárlókért a patikák: immár nemcsak akcióznak, például pontgyűjtéssel, illetve reklámajándékot osztanak, vagy koleszterin- és vércukorszint-méréssel csábítanak
kuncsaftokat. Újabban a náluk
több vagy nagyobb értékű
vényt beváltónak pénzt adnak.

Nap közben Szeged telítettsége enyhült, kora délutántól azonban megint egybefüggő járműoszlopok kígyóztak mindenütt.
A lámpáknál
háromnégy váltást meg kellett várni az átjutáshoz. Nincs segítség, az egyedüli megoldás, ha a szokásosnál jóval
több időt szánunk közlekedésre.
Ázik az útalap

n e , el f o g f é r n i . Máté Tamás, a

Szeged
Pólus
Fejlesztési
Nonprofit Kft. projektigazgatója elmondta, a P pavilont, a
nagysátrat és a régi csarnok
darabját az ütemezés szerint a
hónap végéig kell elbontani.
A „szőnyegest", vagyis a P pavilont már tegnap elkezdték
darabjaira szedni.
Az új elrendezésre tavaly
nyáron licitáltak a termelők
és vállalkozók: úgynevezett
választási sorszámot kaphatott az, aki a legtöbb pénzt
ígérte a kártyáért. Ha például a 6-os számért licitált, 320
ezer forintért vihette el, így
hatodiknak
választhatott
magának asztalt a mérnöki
kar felőli oldalról is megközelíthető ideiglenes piacon.
Idén pedig hatodikként bökhet majd rá a legszimpatikusabb helyre az új nagycsarnokon belül.

szabadított karvalytőke szétveri
a szakmát. A városokban profitra vadászó gyógyszertár-alapítók a kistelepüléseket és a városszéleket hanyagolják, az
ügyeleti rendet fölborították. Az
ilyen patikákban „beteg" helyett „vásárlónak" nevezik a
kuncsaftokat, a tanácsadói és
orvost segítő szerepkörükből kizökkentik a gyógyszerészeket,
akiket az új helyzet kereskedői
trükkökre kényszerít. A szabályokon mindenképpen változtatni kellene, de ehhez eddig hiányzott a politikai akarat.

A mindig zsúfolt Oskola utca most még jobban bedugult, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
Megszűnt a szegediek egyetlen
egérútja, a rakpart, amit a lezárások és terelőutak miatt használtak. Araszolt tegnap a városban minden jármű. A rakpartzár
az elhúzódó árhullám miatt
akár két-három hétig is tarthat.
CSONGRÁD MEGYE
DOMBAI TÜNDE

A szegedi rakpartot lezárták,
ott se ki, se be. így kezdődött az
iskola és a legtöbb munkahely
első napja. Kerülőút nincs,
mindenki a torlódásokban várt

a sorára. Leggyorsabban az haladt, aki gyalog vagy biciklivel
vette nyakába a várost. Beállt
Újszeged és a Belvárosi híd; a
belváros még a szokásosnál is
nehezebben engedte át a tömött buszokat, trolikat. Autóval 15-20 perccel hosszabb volt
az út a Kelemen és a Somogyi
utca felé. A Tisza Lajos körúton
sem volt jobb a helyzet.
A Bertalan híd Szegedre vezető külső sávja még mindig
javításra vár, ettől ott is hoszszú autósorok torlódtak fel.
Egy hete feltúrta a villamossín

építője a nagykörút Kossuth
Lajos sugárúti kereszteződését. Leszerepeltek a terelőjelzések: senki nem tudta, merre
menjen, mindenki a belső sávon araszolt át a csomóponton. Beállt a dugó a Csongrádi
sugárútig, és összeért a lámpára váró járműáradattal.
Lépésben haladt a forgalom
a Kossuth Lajos sugárút rókusi
csomópontjában is, ahol az
egy-egy sávra szűkült utat anynyira kijárták a járművek, hogy
szinte járhatatlan. Mindenki
egyesben mert csak menni.

Nem számított rá az Atikövizig, hogy ekkora árhullámmá
adódik össze a Tiszán a felső
szakaszról érkező áradás, a
Körösök és a Maros nagyvize.
Legalacsonyabb, első fokú készültséget rendeltek el a Hármas-Körösön, tegnap a Tisza
Mindszentnél is elérte a 650
centit, és ott is első fokozatot
rendeltek el, állandó a megfigyelés. A Maros várhatóan ma
tetőzik. Ezért - a vízügyesek
elemzése szerint - a Tiszán a
jövő hét elejéig 560-580 centis szint várható. Az útalap tehát ázik, a folyó bármikor „kilegelhet", vagyis kiléphet a
rakpartra. Lassan elhúzódó,
akár két-három hetes árhullámra számíthatunk, aminek
már biztos utánpótlása lesz a
vízgyűjtők hétvégi enyhe időben olvadó hava, a Felső-Tiszán jövő újabb ár és a helyi
eső. Ha mindez levonul, az útalapnak még száradnia kell.
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2012-RE TERVEZIK AZ ELKERÜLŐ UTAT

Tehermentesítő az alagútban
Az északi elkerülő, illetve a
Fáncsy utca és a vasút között a
várost átszelő tehermentesítő
út építését támogatja a vásárhelyi közgyűlés. A két beruházás 2012-13 között valósulhat
meg. A tehermentesítőt környezetvédelmi okok miatt
alagútba terelnék.

Az óévben néhány rabló, tolvaj,
garázda és részeg sofőr olyan
nevetséges módon bukott le,
amit a rend őrei is megmosolyogtak. Az elkövető meg verhette a fejét a falba.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS, TÖRÖK ANITA

15 éve zajlik a vásárhelyi elkerülő út tervezése, s az idők folyamán már több nyomvonalat is kijelöltek a szakemberek. így kidolgozták már a várost délről és északról megkerülőt is, de a legutóbbi időben
arról volt szó, hogy azt a Szeged-Békéscsaba-vasútvonal
töltése és a Fáncsy utca között
vezetnék el, kettévágva Vásárhelyt.
A 47-es főút Vásárhely és
Békéscsaba közötti szakaszán
uniós támogatással jövőre
kezdődik a burkolat megerősítése. A közel 80 kilométeres
utat 11,5 tonna teherbírásúvá
építik át. Ez teszi lehetővé,
hogy elkerülő útként új nyomvonalat jelöljenek ki. Az eddig
a Fáncsy utca és a vasút között elképzelt út tervei azonban olyan előrehaladott állapotban vannak, hogy nem vetik el azokat.
A képviselő-testület az
északi elkerülő út megépítését támogatja. Ez Vásárhelytől mintegy 6 kilométerre,
Kopáncs és Kishomok között
kezdődne, megkerülné a várost a Bodzási, a mártélyi, a
szentesi, illetve a Rárósi utat
keresztezve, s az ATEV Zrt.
közelében
csatlakozna
a
47-es jelenlegi nyomvonalához. Ez kedvező volna a kistérség érintett településein,
Mártélyon, Mindszenten és
Székkutason élők számára. A
47-es északi elkerülő szakaszának építési költsége 6 - 8
milliárd forint, 2012-re valósulna meg.
Lázár

János

polgármester

azt javasolta, hogy az önkormányzat pályázat segítségé-

Megfogta a vonat,
feldobta a Tisza

Innen, Kopáncs és Kishomok határától indulna az elkerülő út. FOTÓ: TÉSIK ATTILA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN jjjjj

tt elkerülő út

val keresztezné a Bajcsy-Zsilinszky utcát, s a Fáncsy utca
mellett folytatódna. A Szoboszlai utcát felüljáróval keresztezné, a kiskertes övezetnél fordulna észak felé, hogy
a Hód-Mezőgazda Zrt. kiállítási csarnoka közelében érje
el a 47-es főutat.
A város azonban a Fáncsy
utcán élők tiltakozása és környezetvédelmi okok miatt
nem támogatja, hogy közvetlen a házak mellett futó töltésen haladjon a forgalom.

OTP
Mucsi

Forrás: DM/DV-gyüjtéí

vei kösse össze az erzsébeti
és szikáncsi utat, hogy valóban körgyűrű épüljön ki Vásárhely körül. A Fáncsy utcára tervezett, nyomvonalon egy

tehermentesítőt látna szívesen. Ez a 47-es folytatásaként
a laktanyai körforgalomtól a
vasúti töltés mellett haladna,
a Majolikagyárnál felüljáró-

Lászlótól,

a

polgár-

mesteri hivatal városfejlesztési és üzemeltetési irodavezetőjétől megtudtuk: az önkormányzat már egyeztetett
emiatt a beruházó Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zrt.-vei, a Magyar Közút
Zrt.-vei és más hatóságokkal:
a közgyűlés csak akkor támogatja a várhatóan 2013-ra elkészülő tehermentesítő megépítését, ha az úttest nem a
töltésen, hanem egy föld
alatti vagy föld felszíni, a
számítások szerint mintegy
800 méter hosszú, teljesen
zárt alagútban futna. Ezzel a
megoldással
elkerülhetők
lennének kisajátítások is.

kül. A rendőröknek nem állt
meg, helyette nekiment az autójuknak. Menekülni próbált,
de továbbra sem tudott megállni a saját lábán, átesett a
saját drótszamarán.
Biciklije buktatta le az
egyik alsóvárosi ház betörőjét
CSONGRÁD MEGYE
is. A tulajdonosék épp akkor
DOMBAI TÜNDE
értek haza, amikor odabent
Nem került címlapra, ám nagy keresgélt. Erre a közelben lanapja volt december 3-án an- kó 19 éves fiú hanyatt-homlok
nak a 33 éves szegedi férfinak, menekült, hátrahagyva az
aki tök részegen és begyógy- árulkodó jelet, a bringáját.
szerezve egy frissen lopott ReElkapták szeptemberben azt
nault-val csúszott bele szinte a 47 éves vásárhelyi férfit, aki
a kapitányság előtt egy másik már a betörés pillanatában veszkocsiba. Sietett, mert az autó tett. A konyhaablakkal súlyosan
gazdája üldözte egy másikkal. megvágta magát, összevérezte a
Igazoltatáskor kiderült, hogy lakást, majd dolgavégezetlenül
jogosítványa nincs, és még elinalt. A kétbalkezes tettest
egy elfogatóparancsot is kiad- elég volt bevárni az orvosi ügyeleten.
9 f Erre a közelben lakó 19 éves
A
Tisza
szállította tálfiú hanyatt-homlok
cán a bizonyímenekült, hátrahagyva
tékot
szepaz árulkodó jelet, a bringáját.
temberben
egy újszegedi
tak ellene korábban, rablás élelmiszerbolt rablója ellen, aki
arcát törülközővel eltakarva
miatt.
Egy másik körözöttet a vonat fegyvernek látszó tárggyal
fogott el Vásárhely határában. akarta elvinni a bevételt. A bolA 49 éves ittas férfi a Népkert tos ellenállt, a tettes kereket olállomásnál biciklivel akart át- dott, táskáját a folyóba dobta. A
egyensúlyozni a síneken, de a táska azonban nem merült el,
mozdony elsodorta. Neki a haja megtalálták benne a tettes játék
szála sem görbült, de a biciklije pisztolyát, törülközőjét, nevét,
kerekéből nyolcast „hajtoga- címét.
tott" a szerelvény, ezért elcipelÁlnéven mutatkozott be
te, mire a rendőrök kiértek. Ke- októberben, és letagadta iraresni kezdték, így derült ki, tait egy ittas sofőr Vásárhehogy már keresik hasonló bal- lyen, amikor igazoltatni akaresetokozásért.
ták. A járőrök azonban már isAzt a 38 éves, sze- merték, mint a rossz pénzt.
ged-szentmihályi kerékpárost Mondvacsinált indokkal elkeresni sem kellett, aki no- küldték pár méterre, majd az
vemberben részegen a járdán igazi nevén szólították, mire ő
imbolygott haza világítás nél- automatikusan megfordult.

Betörés közben elaludt. Imádkozni indult, végül 100 ezret érő gyertyatartót, feszületet lovasított meg júliusban az egyik makói katolikus
templomból egy 38 éves ittas férfi. Mint aki jól végezte dolgát, a szajréval visszament a kocsmába, de a gyertyatartókat a távozásakor ottfelejtette. Magát felejtette ott júniusban a mindszenti tetthelyen egy
43 éves betörő. A fickó éjjel egy boltba hatolt be, de válogatás közben
elnyomta a buzgóság, a járőröknek kellett felébreszteni. Az autólopás
fáradalmait pihente ki a Lada Szamara volánja mögött júliusban a 40
éves szegedi tolvaj, akit szintén a rendőrök vertek fel álmából.

MAGYARORSZÁGON MAS FESZTIVALET MEG NEM SZÁMOLTÁK KI

A SZIN ökolábnyoma nagy, de duplája is lehetne
A pazarló fesztiválozó egyéves ellátásához viszont 4,5
hektár kellene, ő ilyen: egyedül érkezik az autóján, mértéktelenül fogyaszt, ész nélkül
vásárolja a fesztiválos relikviákat, eldobja a műanyag poharakat és palackokat.
Egy átlagos magyar egyébként a kettő között van, az ő
ellátásához 3,5 hektárnyi földterületre van szükség.

Kétszer akkora lett volna a SZIN ökológiai lábnyoma, ha nem
használják a környezettudatos megoldásokat a fesztiválozók. De
így sem volt kicsi: hétszer nagyobb földterületre van szükség
a SZIN-hez, mint amekkorán zajlik.

S?EGED
GONDA ZSUZSANNA
r

Magyarországon a Szegedi Ifjúsági Napok az első olyan
fesztivál, aminek kiszámolták
az ökológiai lábnyomméretét,
vagyis azt, hogy mennyire terheli a környezetet a rendezvény. A számítást a Követ
Egyesület végezte.
Az eredmény szerint hétszer akkora földterületre van
szükség a SZIN napi működéséhez, mint amekkora a fesztivál becsült alapterülete (14
hektár), vagyis a Föld körülbelül 100 hektárnak megfelelő területtel egyenértékű erőforrást biztosít a rendezvény
egy napi működéséhez. Ez
soknak tűnhet, de - hívják
fel a figyelmet a felmérést
végzők - nem szabad elfelejteni, hogy naponta átlag 13

ezer 765 ember fordult meg a
Partfürdőn, és hogy ez a 100
hektár jóval több lenne, ha a
fesztiválozók nagy része nem
használta volna a visszaváltható repoharakat, nem gyűjtötte volna szelektíven a szemetet, és nem környezetbarát közlekedési megoldásokat választott volna. A SZIN
lábnyoma kétszer nagyobb
lett volna az ökotudatos
megoldások nélkül. Hogy a
mostani méret fenntartható-e, azt nehéz megítélni, mivel nincs összehasonlítási
alap más hazai fesztivállal.
A felmérés készítői kiszámolták a résztvevők lábnyomát is, és kivetítették egy évre. Tehát megnézték, mi lenne, ha egész évben a
SZIN-en buliznának a fesztiválozók. A világon egy emberre jelenleg 2,1 hektárnyi
termékeny terület jut, ezért

Mit jelent?
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A fesztiválozók nagy része visszaváltható poharakat használt. ARCHÍV FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

annak fenntartható a lábnyoma, aki ezen belül marad. A- SZIN ökotudatos
résztvevői a helyszíni kérdőívek tanúsága szerint teljesí-

tették a fenntarthatósági kritériumokat, és egy év alatt
nem használnának többet a
nekik jutónál. A Követ szerint ők ilyenek: gyalog vagy

kerékpárral érkeznek, tudatosan vásárolnak, repohárból isznak, szelektíven gyűjtik a szemetet, és mértéktartóan fogyasztanak.

A National Geographic meghatározása szerint az ökológiai
lábnyom fogalmát egy kanadai
ökológus, William Rees alkotta
meg a hetvenes években,
majd a 90-es évek első felében Mathis Wackernagellel közösen fejlesztette tovább. A
fogalom egy hektárban megadott értéket takar, amelynek
számítása során számba veszik egy adott embercsoport
tevékenysége során felhasznált, illetve leadott energiát és
anyagokat.

Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

|jgj[j|
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Szerda

Légyott, Lurkókuckó

Csütörtök Bizalmasan

Átvészelhető kamaszkor
A kamasz gyermek figyelemre éhes, de nehéz vele megtalálni a közös
hangot. Ez a korszak számukra testi-lelki káosz. Hogyan lehet mégis
szülőnek, gyereknek átvészelnie ezt az időszakot? - erre kerestük
a választ. Pálinkó Lujza sokszoros magyar bajnok versenytáncos és
tánctanár igyekszik lánya szövetségesévé válni.
NEVELÉS
KANCSÁR TÍMEA

Pfuj, lányok, pfuj, fiúk! - egyszer csak elkezdi a
gyerek „nem szeretni" ellenkező nemű társait. Kötözködik, nagyobb lesz a szája. Nyitottabbá válik,
és meglepően foglalkoztatja például a politika, illetve a különböző tudományágak. Téma minden,
de nem igazán érti, amiről beszél. A jelek arra utalnak, a 9-11 éves gyermek belépett a kisserdülőkorba. Ebben az időszakban inkább lelki változásokon
megy keresztül, nem okoz különösebb családi viharokat, de az iskolában oda kell rá figyelni, mert
lehet, hogy a túlzott érdeklődést egyes tanárok
nem tudják kezelni, kigúnyolják a nebulót.
HOGYAN LEHET TÚLÉLNI
A KAMASZKORT?
Bezzeg a második kamaszkor mellett - 12-től 18
éves korig is tarthat - nem lehet szó nélkül elmenni. Testi-lelki káosz. Ilyenkor ismeri meg a
nagyserdülő a testét, megijed a hirtelen jött változásoktól. Tele lesz félelemmel, kétségekkel.
De hogyan lehet ezt az időszakot minimális
harccal, nagyobb családi konfliktusok nélkül a
tininek és a szülőnek egyaránt „túlélnie"? Nincs
sablonmegoldás, mert minden gyerek máshogyan reagál a felnőttek pró
bálkozásaira.
- Félek, mert nincs betekintésem a rejtett, önálló
kis életébe - mesélt kételyeiről

Pálinkó

csolattartás minden formáját - például MSN, SMS
- állandóan használják. Beülni a haverokkal mindenféle kávézóba beszélgetni - szokásukká vált.
Mindemellett nem igényli a családi együttléteket,
az összes felnőtt őskövület.
- Odaadom a haveroknak, mert egyre nagyobb teret követel, miközben igazán nem tudom, a barátai milyen hatással lesznek rá. Most
úgy érzi, ő már igazi felnőtt, miközben mérlegelni még nem tud felelősségteljesen. Otthon mást
mutat, titkokat rejteget. Aggódva figyelem,
mennyire fordul ki önmagából, és milyen nyomokat hagy hosszabb távon a serdülőkor, hiszen
az csak később derül ki, hogy például a cigaretta
kipróbálása okoz-e majd függőséget.
A SZÜLŐ SZÖVETSÉGES
LEGYEN, NE ELLENSÉG!
- Igyekszem, hogy barátjának, szövetségesének tekintsen. Érezze, hogy érte vagyok és nem ellene,
ezért a tiltás a legrosszabb módszer, dacot szül, viszont a butaságokhoz nem fogok asszisztálni. Ez a
szülőnek is nagy próbatétel, nem lehet rá felkészülni. Mindenesetre az egészségének megőrzése a legfontosabb számomra, ezért a cigi, alkohol, fiúzás és
a mostanság nagyon divatos vízipipa nem jó választás. Lizának is volt füstölgős ügye, de mivel
tudja, hogy a mi családunkban ez nem

Lujza

többszörös magyar bajnok versenytáncos és
tánctanár. Lánya, Liza néhány hónap múlva a tizenhatot tölti be. Másfél éve,
amikor bekerült a
gimnáziumba,
döbbent rá az
édesanyja:
serdül. Hirtelen önállóbb lett,
elkezdett
például
egyedül
közlekedni. A
barátokkal
való
elektronikus kap-
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Péntek

Délmadár, Utazó

Szombat

Szieszta
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Feltűnök a jelek. Szalma Ibolya

gyermekpszichológus elmondta, ebben az
időszakban alapozzák meg a gyerekek felnőttkori
személyiségüket. Befogadók, ezért érdemes például
sok értékes könyvet a kezükbe adni. - A
pubertáskor a gyermeket a félelmei miatt
befordulóvá, indulatossá is teheti. Nagyon okosnak
hiszik magukat, mindent egyedül akarnak megoldani.
Hirtelen megváltozik az öltözködési stílusuk mostanság az emo és a gótikus rock a nagy őrület.
Mindkettő depressziós világnézetet tükröz. Az utóbbi
képviselői fekete ruhában járnak, csipkét húznak a
kezükre, a lányok hosszú hajukba szalagot kötnek, az
arcukra könnycseppeket festenek. Fedősztorijuk:
mindenkit szeretni kell, miközben belülről
marcangolják magukat. Érzelmileg nagyon labilis
időszak ez: egyik pillanatban a mennyekben, egy
következőben pedig a poklok poklában érzik
magukat. Falcolják a kezüket - megvagdossák
magukat hogy felhívják magukra a figyelmet.
De olyan fiatalok is vannak, akik a plázákban
szeretnek lézengeni. Viselkedésük üvölti: fontos
vagyok. Vegyetek észre! Figyeljetek rám! magyarázta a szakember. Jó tanácsa a szülőknek: ne
kapjanak sikítófrászt a gyermeküktől, ne utasítsák el,
inkább próbálják megismerni a stílust, amelyért
rajong, meglátni annak szépségét. Sokat kell
beszélgetni és betartható, nem túl szűk határokat
kialakítani. így közösen éli túl a család ezt a nehéz
korszakot. Szalma Ibolya azt tanácsolja, járassák a
serdülőt valamilyen sportra, különórákra - nem lesz
idejük a butaságokra.
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RUHÁK HELYETT
WESTWOOD-TAPÉTA
Újabb divattervező merészkedett a
lakberendezés kreatív területére:
Vivienne Westwood, a vüághírű ter-

MEGHALT
YVES ROCHER
A világszerte ismert. 1959hen
alapított kozmetikai márta atyja
79 éves korában
hunyt eL AkétmiUiáfd euróra
becsült vállalat
termékei a vflág
88 országában
vannak jelen.

divat, inkább megvárta, hogy lebukjon, mint hogy
eseüeg bevallja: kipróbálta - beszélt tapasztalatairól a táncművész. Azt is elárulta, sokszor
következetlen a gyakorlatban. Lánya - szintén táncol - egyetlen feladata ugyanis, hogy
tanuljon. A szabadsága azon múlik, hogyan
teljesíti ezt a kötelezettségét, és gyakran akkor is meglágyul a szíve és elengedi csavarogni, ha Liza nem teljesítette az elvártakat,
Napi dilemmát okoz neki, hogy úgy legyen következetes, hogy közben ne az
ellenségének tekintse a gyermeke.
Pálinkó Lujza ideális kamasz
volt. Vele könnyű dolga volt az
édesanyjának, Lujza mamának, aki egyedül nevelte őt.
El volt kényeztetve: a táncművésznek nem kellett
asszisztálnia a tanuláshoz, anélkül is ötösöket
vitt haza az általánosban, és a gimnáziumban sem adta sokkal
alább. Lujza néni
emelt fővel jöhetett ki
a szülői értekezletekről. Aztán a középiskolában jött a tánc, a versenyek és a
1 sportsikerek.

Yves Rocher-t
Neolas Saikozy
is méltatta,
nemcsak üzleti
tevékenységéért hanemmivel helyi képviselő is volt - a
ben végzett óvil
munkájáért is

A VOGUE MEGINT SOKKOL
Carine Roitfeld, a neves francia
divatlap főszerkesztője, aki
mindig híres volt arról, hogy
előszeretettel egyensúlyoz a jó
ízlés határán, ezúttal Lara
Stone topmodellt öltöztette be
apácának egy ékszerkollekció kedvéért.
„A gyémán,
tok csábítáM M mm
sa" című di. .
vatanyag
<•«»•
azt hivatott
sugallni,
hogy
az
ügyesen
megválasztott ékszerek még a
»
mégoly ár- T^ • ,
tatlan nőket

is lángra lobbantják... Bár tény,
hogy az erotikus beütésű képeken bemutatott ékszerek nagyszerűen mutatnak a fehér apácaruha előtt, a fotósorozat nagy
vihart kavart. Az ártatlanságot
sugalló öltözékben feltűnő, finoman szólva világian szexis modell látványos dekoltázsa kiütötte a
biztosítékot a vallásos
franciáknál.
Nem ez a szőke
holland modell első megosztó fotósorozata; nemrég
például
feketére
festett testtel, négernek maszkírozva jelent meg a
Vogue oldalain.

Egy újabb lesifotó, amely önbizalmat ad az agyonkozmetikázott
címlaplányoktól sokkos hétköznapi nőknek: Jessica Simpson igazi arca
köszönő viszonyban sincs a magazinokban megjelent képekkel...
Akárcsak egy hétköznapi nő
- jut eszünkbe a paparazzók
legújabb fotói láttán, melyeken fodrász, sminkes és
stylist áldásos beavatkozása
nélkül látható a fiatal színésznő-énekesnő. Utóbbiak
segítségét nemcsak a kiemelt alkalmakon, mint a
partik és díjkiosztók, veszik
igénybe a sztárok, hanem
gyakran egyszerű hétköznapokon is, ha kimozdulnak
otthonról.

Jessica Simpson, a z e g y i k

legtöbbet kritizált külsejű
sztár nemrég fejezte be saját, „The Price of Beauty"
(„A szépség ára") című valóságshow-ját, amely a nők világszerte a szépségért vívott
harcáról szól. A munka segített neki is jobban elfogadni
a testét, s már nem jelent
problémát
számára,
ha
smink és belőtt frizura nélkül kell elhagynia a lakást még akkor sem, ha ezzel le-

vező ezúttal nem extravagáns öltözeteket, hanem tapétákat tervezett
az egyik neves gyártó felkérésére.
Az angol tervező a Colé & Son
cégnek álmodta meg tapétakollekcióját, amely - akárcsak az
általa tervezett ruhák - tobzódik
a színekben és mintákban, többet közülük a kifutókra használt
textilek ihlettek. Felfedezhetők
többek között a tapétákon az
1981-ben piacra dobott kalózos
kollekció és a 2007-es tavaszi-nyári Cut-Out Lace-darabok
motívumai, a kedvelt skót kocka, de itt is előszeretettel használja a brit lobogót, azaz a Union Jacket is.
A tapétákkal együtt rögtön
piacra dobják a hozzájuk illő lakástextileket - párnákat, függönyöket - is, így a divatot kedvelő, tehetős vásárlók a padlótól a
plafonig stílusossá varázsolhatják otthonukat.

rombolja a hosszú évek alatt
gondosan felépített szexbombaimázst.

KISLÁNYA SZÜLETETT
Kislánya született Matthew McCo-

naughey hollywoodi filmsztárnak.
Élettársa, Camila Alves brazil modell, aki 17 hónappal ezelőtt
egy kisfiúval ajándékozta
meg a színészt, vasárnap
egészséges kislánynak
adott életet. A gyermek
megérkezését McConaughey honlapján hozta nyilvánosságra. Mint
írta, a Vida portugálul élet nevet adták a
kislánynak. A
színész arról is
beszámolt, hogy
a szülés után
-t—s?
Camila nagyon
szépen gyógyul.
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A LÁTÁST MINDEN TÁVOLSÁGRA JAVÍTJA

Egyedülálló
a multifokális
műlencse

SZEMÉSZET
DR. NAGY ÉVA

Ahogyan sorozatunk első részeiben már említettük, a refraktív sebészet a szem dioptriahibájának
helyreállítását jelenti sebészi módszerekkel. Ezen
beavatkozások célja mindig a szemüveg elhagyása. A szem dioptriájának megváltoztatása több évtizedes törekvése a szemsebészetnek. Napjainkban
már a szaruhártya excimer lézeres átalakítása mellett a szemlencse kicserélése is egyre terjedőben lévő megoldása lehet a dioptria eltüntetésének.
A LEGNAGYOBB SZABADSÁGOT ADJA
A multifokális műlencse tervezése egyedülálló: a
látást minden távolságra - közelre, távolra és a
kettő közötti átmeneti távolságra egyaránt - javítja, és ezáltal az eddig elérhető legnagyobb
szabadságot biztosítja a betegeknek, akik így a
műtét után dioptriás szemüveg nélkül is jól láthatnak. A műtéttechnika gyakorlatilag a szürkehályog-eltávolítással azonos, tehát rutinműtét
egy gyakorlott operatőrnek.
A SZÜRKEHÁLYOG-MŰTÉT
A szürkehályog-műtét az egyik legbiztonságosabb, leghatékonyabb és leggyakrabban végzett
sebészeti beavatkozás a világon. Ez egy ambulánsán végezhető, kb. 15 perces beavatkozás,
amely után 2-3 nap elteltével a beteg akár vezethet és akár munkába is
állhat. Mint minden
helyzetben, azonban
itt is kell némi kompromiszszumí f l p p r *

ra számítani - bár éles látást nyerhet a teljes látási tartományban, előfordulhat fényudvar vagy
káprázás is. A legtöbb beteg ezt a kompromiszszumot elfogadhatónak tartja, de mindenképp
beszélje meg ezt a kérdést szemorvossal, aki jártas ezen lencse beültetésében.
Előnye, hogy utána nem szükséges szemüveg
sem közelre, sem távolra. Az implantációt követően szürke hályog már sohasem fog kialakulni
ezeken a szemeken. A meglevő szürke hályogot
véglegesen eltávolítja, és a szűk zugú zöld hályogos betegek esélyeit is javítja.
Hátránya, hogy az implantátumokat csak fél
dioptriánként gyártják, ezért a műtétet követően
legrosszabb esetben -0,5-+0,5 dioptria maradhat, viszont ezt a beteg nem valószínű, hogy

KEDD

SZOLÁRIUMOT CSAK MÉRTÉKTARTÓAN HASZNÁLJUNK!
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Bőrápolás
téli időszakban
Az évnek ebben a részében jó alkalom
kínálkozik a bőr számára a pihenésre,
regenerálódásra. Bőrünk végre kipihenheti
a hosszú, ultraibolya sugarakban gazdag nyári
napfény hatását. Legyünk hát mértéktartóak
a szoláriumozással, hiszen a téli
bőrproblémákat sem többnyire a napfény
hiánya okozza!
BŐRÁPOLÁS
DR. GYÖRE MÁRTA

Használjunk bőven és gyakran
hidratálókrémeket.

BŐRSZÁRAZSÁG
A hideg téli levegő üdítő
ésfrissítő,de egyben szárító hatású is. A bőrszá
razság a leggyakoribb télen
jelentkező
bőrprobléma,
ugyanis a hidegben kevesebb
termelődik a bőr természetes
zsírozó- és víztározó anyagából,
a faggyúból. A központi fűtés melege szintén növeli a ráncosító,
arcgyűrő hatást, mivel a száraz le
vegő és a fűtés fokozza a
bőr vízveszteségét. Különösen nagyfokú bőrszárazság
alakulhat ki télen azoknál a fiataloknál, akiknek genetikusan
öröklött hajlamuk van a mérsékelt
faggyútermelésre, illetve az idősebbeknél, hiszen a bőrsorvadás
részeként a faggyúmirigyek sorvadása és csökkent működése is bekövetkezik.

MIT TEHETÜNK?
A bőrszárazság megelőzésében
és kezelésében legfontosabb a
megfelelő bőrápolás, de ruházatunk célszerű megválasztásával
és egészséges táplálkozással is
hozzájárulhatunk a sikeres kezeléshez. Mindenekelőtt kerülnünk kell a hosszú ideig tartó
meleg vizes fürdőzéseket, szappanos lemosásokat, a hintőpor
és az alkoholos lemosok használatát, ugyanis ezeknek erősen
szárító, vízelvonó hatásuk van.
Természetesen tisztálkodni naponta szükséges, de a kádfürdőzés helyett részesítsük előnyben
a zuhanyozást, a szappanhasz-

é s z r e v e s z i a l á t á s á b a n . (Szerzőnk szemész szakorvos.)

Ki mikor alkalmas?

Kinek mikor alkalmas a szeme ezen implantációra?
- Ha csak dioptriahibája van vagy szürke hályogja, a
szeme egyébként egészséges.
- Ha még nem volt szürkehályog-műtétje, ha nincsenek súlyos egészségügyi problémái.
- Akkor is alkalmas, ha fiatal korában átesett lézeres
dioptriakorrekciós kezelésen (PRK, LASIK).
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Használjunk bőven és gyakran hidratálókrémeket, melyek puhítják, lágyítják, nyugtatják a
bőrt. E készítmények többnyire zsírt is tartalmaznak, így a faggyúhoz hasonlóan védik a bőr
meglévő víztartalmát.

A száraz bőr viszket, és e
kellemetlen szubjektív tünet
mellett egyéb, különböző bőrbetegségek kialakulására is
hajlamosít.

A szürkehályog-műtét az egyik legbiztonságosabb,
leghatékonyabb és leggyakrabban végzett sebészeti
beavatkozás a világon.

JANUÁR

Szoláriumot csak óvatosan és diszkréten használjunk!

Télen is fogyasszunk bőségesen
gyümölcsöket.

beszerezhető, úgynevezett szappanmentes szappanokat.
HASZNÁLJUNK HIDRATÁLÓKRÉMET
Használjunk bőven és gyakran
hidratálókrémeket, melyek puhítják, lágyítják, nyugtatják a
bőrt. E készítmények többnyire zsírt is tartalmaznak, így a
faggyúhoz hasonlóan védik a
bőr meglévő víztartalmát. Bizonyos
hidratálóanyagok
nedvszívókat is tartalmaznak,
melyek képesek megkötni és
megtartani a nedvességet.
Ilyen pl. a nátrium-hialuronát,
amely saját tömegénél ezerszer több vizet tud megkötni.

Ne felejtsük el azonban, hogy
a hidratálószerek is legjobban
a nedves bőrön hatnak!

VITAMINOK SZEDÉSE
A tél gyakran betegségeket is
hoz, melyeket sokszor antibiotikumokkal kezelünk. Az antibiotikumok általában gátolják
- többek között a biotin/B-vitamin-képzést is, amely ugyancsak bőrszárazsághoz vezethet.
Célszerű kiegészíteni tehát az
antibiotikum-kúrát
B-vitaminok szedésével. Ugyancsak
fontos szerepe van a bőr egészségének megőrzésében a C-vitaminnak. A C-vitamin amellett, hogy az immunrendszer
számára hasznos, elengedhetetlen a bőr rugalmasságáért,
fiatalságáért felelős kollagénrostok képződéséhez. Kb. napi
1000-2000 mg C-vitamin bevitele lenne kívánatos mindenkinél. Kiváló téli természetes
C-vitamin-forrás a káposzta, a
kivi, a narancs. (Szerzőnk bőr-

gyógyász főorvos.)

Télen is fontos a fényvédetem

Téli szélben és napsütésben gyakran használjunk hidratálókrémet. Télen
is az egészséges bőr megőrzése érdekében érdemes a fentieken kívül
néhány egyéb, táplálkozásra és öltözködésre vonatkozó tanácsot megszívlelni:
- Napi két liter folyadék fogyasztása segít megelőzni a bőr kiszáradását,
ugyanakkor a szervezet salaktalanítását is megkönnyíti.
- Fontos a főleg tengeri halakban található telítetlen zsírsavak rendszeres fogyasztása, mivel ezek az olajok a bőrt rugalmassá teszik.
- Alkoholt csak mérsékelten fogyasszunk, mivel amellett, hogy vitaminokat von el a szervezettől, gyorsítja az öregedési folyamatokat.
- A hideg téli időben fontos a célszerű meleg öltözet és a kesztyű viselése, hiszen a hideg levegő szinte „kihúzza" a nedvességet a bőrből.
- Végül a síelők és a téli sportokat kedvelők figyelmét szeretném felhívni a megfelelő fényvédelemre. A fehér hó ugyanis erősen visszaveri a
fényt. Ha fél óránál többet tartózkodnak kinn, akkor az arcbőrt tanácsos
15-ös faktorszámú fényvédő krémmel bekenni. A szem védelme érdekében pedig az UV-szűrős napszemüveg viselése is elengedhetetlen.
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Nagy ijedségre adhat okot, ha valaki elalvás után többször is arra riad fel, hogy nem kap levegőt, gombócot érez
a torkában és hevesen ver a szíve. A későbbiekben így már félelem alakul ki magától az elalvástól is.

PROF. DR. DEZSI CSABA ANDRAS

Szorongás, depresszió és pánikbetegség
Komoly aggodalomra adhat okot, ha valakire váratlanul szorongás tör: úgy érzi, nem kap elég levegőt, majdnem kiugrik a szíve a helyéből,
leizzad, szédülni kezd, ájulásérzés tör rá. Akár úgy is érezheti, hogy rögtön meg fog halni. A fentiek a szorongásos zavarok közé tartozó
pánikbetegség, pánikroham testi tünetei lehetnek. A szorongásos zavarok az emberek 20-23 százalékát érintik valamikor életük során.
LÉLEKGYÓGYÁSZAT
DR. RADICS JUDIT

KIZÁRNI A SZERVI BAJT
A legfontosabb, hogy ha a fentiek
bárkinél előfordulnak, azonnal
történjék teljes körű belgyógyászati kivizsgálás, hogy egy esetlegesen fennálló szervi betegség
felderítésre kerüljön, mely lehet
például magas vérnyomás vagy
pajzsmirigybetegség. Amennyiben a vizsgálatok negatív eredménnyel zárulnak, úgy pánikbetegséggel állunk szemben. A pánikbetegség speciális formája éjszakai pánikroham - , amikor a
fenti tünetek éjszaka jelentkeznek, általában közvetlenül az elalvást követően. Nagy ijedségre
adhat okot, ha valaki elalvás
után többször is arra riad fel,
hogy nem kap levegőt, gombócot
érez a torkában és hevesen ver a
szíve. A későbbiekben így már félelem alakul ki magától az elalvástól is. Állandó rettegés, mikor
jelentkezik ismét a rosszullét.

két probléma, a szorongás és
depresszió így találkozhat.
TÖBB MEGJELENÉSI FORMA
A pánikzavar a szorongásos
pszichés problémák körébe tartozik. A szorongásnak több megjelenési formája is lehet, ezek közé tartozó másik probléma az állandó
aggodalmaskodással,
pesszimista gondolkodással, borúlátással járó generalizált szorongás (rövidítve GAD). Utóbbira
jellemző, hogy az illető folytonosan aggódik a körülötte élők
egészségi állapota, jövője miatt,
de akár bárminemű cselekedetének következményei miatt.

tényezőkkel, új szerepekkel, melyek szorongást válthatnak ki, de
egy kisbaba gondozása, a nappali-éjszakai állandó készenlét,
mely különösen az anyákat terheli, a tartós alváshiánnyal mindenképpen komoly testi-szellemi megterhelés a szervezetre.
HORMONÁLIS VÁLTOZÁSOK
A jelentős hormonális változások
ugyancsak szerepet kapnak az
aggodalmak vagy súlyosabb
esetben a depresszív tünetek
megjelenésében, így valamennyi
jelentősebb hormonális változás,
mely jellemzi a menstruációt
megelőző (premenstruációs) periódust, a terhesség/szülés időszakát, illetőleg a változókort
(menopauza),
veszélyeztetett
időszak lehet azoknál, akik hajlamosak akár szorongásra, akár
depresszióra.

SZÜLÉS UTÁN
A GAD - de általában a szorongásos problémák - különösen
jellemző a nőkre, és kialakulása
nemritkán az első gyermek megszületéséhez kötődik - 20-30
éves kor körül. Ez az élethelyzet INDOKOLT A KEZELÉS
önmagában is tele van olyan új- Amennyiben igazolódik, hogy

A pánikrohamok így jelentős előrevetített, anticipátoros
szorongással és alvászavarral
párosulhatnak,
rontva
az
egész napi közérzetet, hangulatot és valódi depresszió kialakulásához is vezethetnek, a

Alvászavar

Ha depresszió is társul a szorongáshoz, úgy örömtelenség, passzivitás, a
napi teendők ellátásának nehézsége és enyhébb-súlyosabb alvászavar is
jellemző lesz. Az alvászavarra jellemző, hogy depressziós panaszok esetén átalvási zavar áll fenn: az érintett hajnali 2-3 óra tájban felébred, és
ezt követően már csak forgolódik az ágyban, nem tud visszaaludni, vagy
talán csak hajnal felé, amikor viszont már hamarosan fel kell kelnie.

Erősítse meg az immunrendszerét a hidegben!

szorongással, depresszióval küzd
valaki, úgy mindenképpen indokolt a kezelésbe vétele. A pszi
choterápia,
pszichológiai
gyógykezelés is része a terápiának (a relaxációs módszerek, lazító technikák, valamint speciális kognitív
terápiák), azonban a legtöbb esetben a gyógyszeres
kezelés nem mellőzhető.
Ez szorongás-, illetve feszültségoldók, átmenetileg
alvást rendező készítmények
alkalmazását jelenti. A legfontosabb azonban a hangulatstabilizálás, antidepresszáns terápia bevezetésével. Ez a probléma okát
felborult agyi hormonegyensúlyt - állítja vissza és megszünteti a panaszokat. A terápiát több hónapon át szükséges
folytatni, mivel hoszszabb idő kell az
agyi folyamatok
helyreállásához.
Meg kell jegyezni,
hogy a fenti panaszok igen eredményesen kezelhetők
és a tünetmentesség gyorsan elér-
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A szorongásos problémák különösen jellemzőek a nőkre.
(KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.)'

hető.
(Szerzőnk
pszichiáter, magatartás-terapeuta
főorvos.)

dr. HARTAI TAMAS

fül-orr-gégész és audiológus vezető főorvos

GYERMEK ÉS FELNŐTT BETEGEK
GYÓGYSZERES ÉS MŰTÉTI KEZELÉSE
Magánrendelése: GYÓGY-PALOTA, Szeged, Szent F. u. 8.
Rendelés: kedd 18-20 óráig • Bejelentkezés: 62/550-797.

FAJ A FEJE? FELEDEKENY? SZEDUL? j
DR. OCSKÓ MARICA
ÉRELMESZESEDÉSE VAN? CUKORBETEG?
Reumatológus és fízioterápiás szakorvos, akupunktőr
Jöjjön el legújabb lágylézeres, keringésjavító kezelésünkre!
BEMER 3 0 0 0 (bio-elektro-mágneses energia reguláció) terápia
Rendkívüli

C-vitamin-akció

a készlet erejéig!

30 db C-1000 vitamin
(1000 mg C-vitamin, 20 mg csipkebogyóval)
1.400 Ft helyett 3 9 9 Ft/30 tabletta.
Naponta csak 13 Ft/tabletta.

Az érszűkület modern kezelése

Vásárolja meg még ma a Jó Közérzet Központ
szegedi üzleteiből, a Vám tér 3. szám alatt
(a Cserepes sori villamosmegállóval szemben) vagy
a Szegedi CORA Áruházban, a kasszák előtti
közlekedőfolyosón lévő pavilonunkban.
Tel.: 62/444-679 • E-mail: szeged@jkvitamin.hu
Webátuház: www.jkvitamin.hu.
Nyitva tartás: Vám térnél: h-p. 9.30-17.30, szo. 8-12;
Colánál: h-v. 11-19 óráig.

sebész és baleseti sebész
szakorvos
Rendelési idő:
szerda 18.00-20.00
Előjegyzés:
06-30/963-5629
Rendelés helye:
KLINIKÜM
i RENDELŐ
j
Szeged, Madách u. 2.

+

DR. KRIZSA JUDIT
bőrgyógyász és kozmetotógus szakorvos
SZENT ISTVÁN T É R I
^ ^
LÉZERCENTRUM

a S I

BŐRGYÓGYÁSZATI

i H f

lézcrkezelések

jtt*

SZŐRTELENÍTÉS

fibrómák, szemölcsök,
ffl^Bai
anyajegyek eltávolítása
Bejelentkezés, időpont egyeztetése:
Tel.: 82 / 425 - 054 (9 -12,14 -18 h)
Rendelő: Szeged, Szent István tér 12-13.

Rendel: Szeged, Bocskai u. 4. Hétfőn és csütörtökön 17-19 óráig
Tel. bejelentkezés: 62/324-398, 06-20/344-4567.
UXM3

EGY RETTEGETT BETEGSÉG REJTÉLYEI

A C-vitamin-termékünket Magyarországon a németországi
központú Wcssling Laboratórium vizsgálta be.

SEBESZET
DR. BALOGH KÁROLY

Agyi és végtagi keringési zavarok hatékony, valamintfájdalommentes gyógymódja
Amennyiben elégedett a terápiával, a készüléket akár haza is viheti'
Bejelentkezés: 62/543-255, Életerő Gyógyközpnnt, Szeged, Kállay Albert u. 7.

Szemészet

Dr. Horőczi Zoltán
szemsebész főorvos

Dr Lisovszki Márta
szemész szakorvos
Bejelentkezés:
h.-p.: 16.00-20.00
Tel.: 06-30/662-7292
Rendelés helye:

KLINIKÜM

^RENDELŐ

Szeged, Madách u. 2.

Tüdőgyógyászati
magánszakrendelés!

DR. SELYPES ÁGNES
TÜDŐGYÓGYÁSZ
Mellkasröntgen, légzésfunkció,
j
allergiameghatározás.
Mellkasi betegségek diagnosztizálása,
kezelése és gyógyszerjavaslat adása.
Rendel: Szeged, Árvíz u. 28.
Kedd-csütörtök: 16-17 öráig
Bejelentkezés: 06-30/953-4077

Évről évre növekszik a szív- és
érrendszeri betegségekben szenvedők aránya. Ennek egyik fő
oka a helytelen életmód és táplálkozás. Az érszűkület kialakulása hosszú éveken át tartó, alig
észrevehető folyamat. Felismerése rendkívüli fontosságú, hiszen
kellő óvintézkedésekkel megelőzheti az olyan súlyos szövődményeket, mint a szívinfarktus,
az agyvérzés, az agyi infarktus,
a végtagi üszkösödés és az ebből
fakadó végtagi amputáció. Magyarország a szív- és érrendszeri betegségek gyakorisága tekintetében az Európai Unió tagállamai között az első helyen áll.
A lábakban megjelenő érszűkületnek négy stádiuma van - súlyosságtól függően.Legenyhébb
formájában panaszok, tünetek
nincsenek, csak műszeres vizsgálatokkal lehet a betegséget kimutatni. A betegség folyamatának
második stádiumában terheléskor, járáskor jelentkezik a lábik-

Dr. Khated Nashwan találmányáért
megkapta Dél-Korea aranyérmét.

rában vagy a combban, esetlegesen fartájon fájdalom vagy görcs,
ami a beteget megállásra kényszeríti. Rövid, 1-2 perces
pihenés után a fájdalom szűnik,
és a járás folytatható. A harmadik stádiumban már nyugalomban, főleg fekvő helyzetben,
éjszaka lép fel lábfájdalom. Az
utolsó, negyedik stádiumban
gangraena, vagyis üszkösödés
alakul ki, jelezve a szövetelhalást. Az érszűkület tünetei tehát
széles körűek. Ha valami mással nem magyarázható végtagi

fájdalmat érez, végtagjai sápadtak, hidegek, bizonyos távolságú
sétát követően lábikragörcsei jelentkeznek, vagy lábfáradékonyság keseríti meg az életét, végtagjai gyakran zsibbadnak, fáradékonyság, szédülés, esetlegesen
fülzúgás kínozza, akkor könnyen
lehet, hogy érszűkület a diagnózisa. A legtöbben csak későn
jönnek rá, hogy e betegség nehezíti az életüket, pedig az érszűkület korai stádiumban való felfedezése többnyire jobb esélyt
biztosít a beteg számára.
Az érszűkület kialakulásában
szerepet játszó kockázati tényezők: a magas vérnyomás, a dohányzás, családi halmozódás
(örökletes), a cukorbetegség, a
magas koleszterinszint, a megnövekedett vérzsírszint, a túlsúly, a stressz, az életkor, a mozgásszegény életmód és az állati
zsírban dús ételek fogyasztása.
Ma már esély nyílt a javulásra.
Az új fízioterápiás eljárás, a

Nashwan-ParasoundPlus készülék már minden megyeszékhelyen, így Szegeden is az érszűkületes betegek szolgálatában áll.
Segítségével a páciensek döntő
többségénél jelentős javulás
érhető el. A diagnózis és a kezelés egy egyszerű, fájdalommentes,
beavatkozással nem járó műszeres vizsgálat, melyet egy húsz kezelésből álló, fájdalommentes
kúra követ, napi egy alkalommal.
Az érszűkületet kezelő készülék feltalálója a sebész orvos,
dr. Khaled Nashwan, aki több
mint 24 nívós nemzetközi díjat
nyert el találmányával, novemberben Dél-Korea aranyérmét
ítélték neki.
További felvilágosítás:
interneten a
www.medhungary.com
honlapon vagy telefonon:

06-30/576-8487,
06-20/22-444-01,
06-70/290-32-16.
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Csörög a telefon

MEGKÉRDEZTÜK MAKÓI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 4. OLDALON

Mire vett már fel hitelt?

i

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.

éL

v
V,

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!

MEZEI LÁSZLÓNÉ
takarító:
- Fiatal házasként még a 80-as
években vettünk fel utoljára hitelt bútorokra és műszaki cikkekre. Ezeket rendben törlesztettük.
Mostanában már nem merünk
hasonlóba belevágni, félünk
ugyanis a magas törlesztőrészletektől.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
LŐW DORIÁN
December 30., 13 óra 35 perc,
2940 g. Sz.: Nagy Beáta és Lőw
Szabolcs (Szeged).
TÓTH TAMÁS
December 30., 14 óra 50 perc,
3320 g. Sz.: Varga Andrea és Tóth
László (Szeged).
KARDOS DÁVID
December 30., 11 óra 45 perc.
3200 g. Sz.: Cviánovics Anikó és
Kardos Gábor (Domaszék).
BÍRÓ BENCE
December 30., 22 óra 38 perc,
3360 g. Sz.: Födi Klára és Bíró
Zsolt (Mórahalom).
HERNÁDI HANNA
December 31.. 1 óra 18 perc. 2460
gés
HERNÁDI CSENGE
December 31., 1 óra 19 perc, 2590
g. Az ikrek szülei: Nagy Anita és
dr. Hernádi Károly (Hmvhely).
GRATULÁLUNK!

ORVOSI ÜGYELETEK
SZAKELLÁTÁSI ÜGYELET SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ, baleseti sebészet, felnőtt ügyelet: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6 ). Járó betegek: traumatológiai szakrendelése, 7-19 óráig (Tisza L. krt. 97.).
Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.).
Urológia: sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57). Sürgősségi betegellátás, felnőtt: sürgősségi betegellátó osztály, mindennap 0-24 óráig (Kálvária sgt.
57.). Baleseti sebészet, gyermek: traumatológiai klinika (Semmelweis u. 6.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11). Felnőtt központi sürgősségi orvosi ügyelet: hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (Szilágyi
utca felől). Tel.: 62/433-104 vagy
104 Sürgősségi gyermekgyógyászati ügyelet: hétköznap
16-tól másnap reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (Szilágyi u.
felől). Tel.: 62/433-104 vagy 104.
S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat:
megyeszerte ingyenesen hívható
telefonszám: 80/820-111, Vásárhelyen 16-02 óráig: 62/249-529,
Makón 16-02 óráig: 62/212-515.
Gyógyszertár: Főnix Gyógyszertár (József A. sgt. 108., tel.:
62/555-740), hétfő-szombat
22—7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti napokon (ünnepnap)
7—7-ig.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

DENTHA FOGÁSZAT

Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532

H-p. 8-22, szo-v. 9-19 óráig.
www.dentha.hu

SZABÓ ISTVÁNNÉ
ny. bírósági tisztviselő:
- Van vagy negyven éve, amikor
utoljára hitelt vettem fel. Akkor
azért, mert a fiam megnősült. Hó
vége volt, nem volt pénzem,
másként nem tudtam volna elegáns ruhát vásárolni magamnak
az esküvőre. Azóta szerencsére
nem szorultam rá.

NAGY BARBARA
hitelbíráló:
- Két évvel ezelőtt, házfelújításra vettünk fel kölcsönt. A viszszafizetés egy ideig még el fog
tartani. Akkoriban jó ötletnek
tűnt a hitel, de ma már meggondolnánk, hiszen a törlesztőrészlet azóta több mint a duplájára
emelkedett.

BOROS JÁNOS,
a Munkáspárt 2006 városi
elnöke:
- Soha életemben nem vettem
fel semmilyen hitelt, mindig csak
annyit vásároltam, amennyit meg
bírtam fizetni a két kezem munkájából. Most sem vennék fel
semmire, mert nagyon magasak a
banki hitelkamatok.

SMS-EK

POSTABONTAS

Klebelsberg Kunó
és a világválság

(1929-1933)

„Mentől jobban kiélesedik hát a
világválság, annál inkább nyer jelentőségében a kultúra, az az
egyedüli varázsszer, amely még
haldokló nemzetekben és társadalmakban is új életet tud fakasztani. Rendkívül nehezíti a helyzetet, hogy aminő arányban növeli a
politikai és gazdasági világválság
fokozódó kiélesedése a kultúra jelentőségét, ugyanolyan arányban
válik nehezebbé azoknak a gazdasági eszközöknek előteremtése,
amelyek a művelődés fejlesztéséhez, vagy legalább megmentéséhez szükségesek. - Ezek a nemzetek életében azok a pillanatok,
amikor a vezető kultúrpolitikusokra a legnagyobb felelősség nehezedik." - írja gróf Klebelsberg Kunó (1875-1932) a Horthy-korszak
kiemelkedő vallás- és közoktatásügyi minisztere (1922-1931), városunk országgyűlési képviselője
(1926-1932) a Világválságban
(1931) című könyvében.
Ennek szellemében Klebelsberg a
kiutat az oktatás, tudomány, sport
és művészetek kiemelt fejlesztésében látta, melyhez igénybe vette a Népszövetségi Kölcsönt, a
Rockefeller Alapítvány nagylelkű
segítségét, s a helyi közösségek
hozzájárulását. A hatalmas népiskola építési akciója során mintegy
5000 népiskolai objektum létesült
1926-30 között, kétötöd részük a
világválság (1929-33) idején. Törvénnyel kötelezte a birtokosokat
az építkezésekre, a helyi lakosok
kubikosmunkával segítettek. A tanyaközpontoknak is számító iskolákban 3 szobás tanítói lakás, kápolna, tanyagazdaság, gyakran orvosi rendelő, védőnői lakás, posta
is volt. Szegeden és környékén
120 iskolai tanterem, 46 szertár,
35 tanítói lakás, 18 új iskola épült
(főiskolai gyakorló, az ország
egyik legszebb neobarokk épülete,
Mérei utcai, az evangélikusok iskolája, a szimbolikusan 5000, a
Rókusi iskola stb.; Mórahalmon,
Ásotthalmon, Rúzsán, Röszkén
stb.). 1929-30 között a tanítószemélyzet száma ezerrel növekedett, a megcsonkított kis országban. Az Európa élvonalába tartozó
hét klinika (613 ágy) felépítése is
jelentős részben erre az időre
esett komoly városi hozzájárulással. munkaalkalmakat is teremtve.

ÁRVÍZVÉDELEM
Évtizedek vagy talán évszázadok
óta problémát jelent a Tisza és
mellékfolyóinak áradása Magyarországon, mondta el szegedi olvasónk a 62/49-793-as telefonszámról. Csak azt nem érti, miért nem
fordítanak nagyobb gondot ezek
kotrására, rendben tartására. A vezetőktől folyton csak az autókról,
autópályákról hallhatunk, és ezekre
költenek, holott a földet lassan
tönkreteszi a rengeteg autó.

Ugyancsak a világválság idején
épült fel a Dóm téri épületegyüttes. Közép-Európa egyik legszebb
tere, melyet a szegediek ma is a
megye első számú látványosságának tartanak. Itt kapott tanszéket
Szent-Györgyi Albert is, akit Klebelsberg hívott haza Cambridgeből, és itt nyerte el 1937-ben a
Nobel-díjat. Klebelsberg Rerrich
Béla építésszel együtt járt ki a
téglagyárba, hogy az Alföld
agyagából speciális égetési technikával kikísérletezzék a klinkertégla előállítását, melyet ma is oly
sokan megcsodálnak. Klebelsberg
többször is hangsúlyozta, hogy az
építkezések páratlanul takarékosak voltak. Ugyancsak ekkor épült
meg a dóm orgonája, a földkerekség egyik leghatalmasabb és legszebb hangszere. Ekkor komponálta Dohnányi a Szegedi Misét, a
magyar zeneművészet kiemelkedő
alkotását. Ekkor restauráltatta
Klebelsberg a Dömötör-tornyot
Rerrich Bélával és festtette ki
Aba-Novák Vilmossal; keresztelő
medencéje a kultuszminiszter
ajándéka (ideje lenne rendbe hozatni városunk ezen páratlan műemlékét, a várral egyetemben!).
Klebelsberg ekkor építtette meg a
Margit-szigeti fedett sportuszodát, a
kontinens legszebbikét, az úszók és
vízilabdázók jobb felkészülése érdekében, s ekkor kezdődött a vízilabdázók máig is tartó világraszóló sikersorozata. De ekkor létesítette
Szegeden az ország első fedett
sportcsarnokát a Rókusi iskolában
valamint a szegedi sportolóknak a
SZUE-t. Ugyancsak ezen időszakban
(1931) indultak el a szabadtéri játékok, melyben Klebelsbergnek döntő
szerepe volt.
A Nemzeti Emlékcsarnok ünnepélyes
megnyitása 1930. október 25-én volt
Horthy kormányzó jelenlétében, melyen Klebelsberg a római állambölcselőket idézte: „Az egyetértésből a kis
dolgok is nagyra nőnek, széthúzás
esetén a legnagyobbak is romba dőlnek." „Sok minden elpusztul egy ilyen
világválságban és le^iamarabb pusztulnak el a vagyonok. Pusztulás után
új életet kell fakasztani, s erre csak
azok a nemzetek lesznek képesek,
amelyeknek igazi művelődésük lesz"
- írja később. Fogadjuk meg miniszterünk tanácsait!
Hencz Péter, Szeged

30/273-1663:
• Minősíthetetlennek tartom a
postai dolgozók viselkedését! December 22-én adtam fel elsőbbséggel a karácsonyi üdvözlőlapokat. mivel nem tudtam a sztrájkról. December 29-én kapták meg
a címzettek. A postai dolgozó
kedvesen mosolyogva vette át a
küldeményeket, de annyi tisztesség már nem volt benne, hogy
közölje velem: nem számít az elsőbbségi feladás, mert úgyis
csak napok múlva kapják meg a
lapokat a címzettek. Akkor miért
kellett többet fizetni feleslegesen? Amerikából négy nap alatt
ideér a levél!

DUGOVICS TITUSZ
December 12-i lapszámunkban jelent meg a cikk, amelyben egy
történész arra következtetett kutatásai alapján: Dugovics Titusz
nem létezett. Szegedi olvasónk a
62/499-793-as számról azonban
rátalált Illés György Dugovics Titusz című könyvére, amelyben a
szerző leírja az állítólag nem valós
hős életét, születésétől haláláig.
Olvasónk ezek után nem tudja,
melyik mond igazat.

ALACSONY ÁR A DISZNÓÉRT
Gera Illés Balástyáról lapunk cikkére reagált, amelyben a régió legsikeresebb vállalataival foglalkoztunk: köztük volt a Pick Szeged Zrt.
is. Olvasónk évtizedek óta foglalkozik sertéshizlalással, és felháborítja, hogy legutóbb 235 forintért vették át a hízott disznó kilóját, holott
a szalámi kilóját akciósan árulják
3880 forintért. Ráadásul korábban
csak Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyéből vásároltak fel sertést, azóta viszont felmondták az
eredetvédelmet - október elsejével, amikorra a disznó már belehízott a súlyba. Olvasónk szerint ez
sok száz embert érint.

MÁRTÉLYI SZEMÉT
Vásárhelyi olvasónk panaszolta a
62/646-421-es telefonszámról: tavaly írt róla lapunk is, hogy rengeteg Mártélyon a szemét, de azóta
sem vitték el a hulladékot. A Gém

ELVESZETT, MEGTALALTAK
KULCSCSOMÓ
A 30/660-1933-as számról telefonáló olvasónk jelezte, hogy Szegeden, a jósika és a Gogol utca sarkán vasárnap este talált egy
kulcscsomót, amelyen egy nyakba
akasztó is található.

30/398-5662:
• Szilveszter éjjel elveszett egy
Sony Ericsson s500i sárgás színű
telefon. Kérjük a becsületes megtalálót, hívja a fenti számot!

FOTOKAT VARUNK
Tisztelt olvasóink! Zenével, tánccal konfettivel, virslivel búcsúztattuk
el az óesztendőt, és megérkezett az
új, 2010-et írunk. Önök hogyan ünnepeltek? Ha ezeket a pillanatokat
megörökítették, küldjék el nekünk
digitális felvételeiket. írják meg, ki, illetve mi látható a képen. E-mail címünk: kapcsolatok@delmagyar.hu.

KERESZTREJTVÉNY -

utca és a Tisza-part között a betonvájatban és az erdős, tisztásos
részeken ott maradt a szemét,
ideje lenne eltakarítani. Az üdülőadót is felemelték 500 forintra
négyzetméterenként, amit egy
nyugdíjas nehezen vagy nem is
tud kifizetni, ezért cserébe tisztán
tarthatnák a területet! Inkább erre
költsenek, mint hogy óriási gázsit
fizessenek ki Fábry Sándornak olvasónk, aki 3 millió forintról hallott, kíváncsi rá, mennyibe került a
humorista vásárhelyi fellépése az
adófizetőknek.

MOBILTELEFON
A 30/551-5752-es számról telefonáló olvasónk Szegeden a Menhely utcában talált egy mobiltelefont. Tulajdonosa a fenti telefonszámon jelentkezhet.
ELEKTROMOS BICIKLI
A 30/522-4230-as számról telefonáló olvasónknak Sándorfalván, az
egyik vendéglő elől ellopták az
elektromos kerékpárját. A viszonylag új, zöld színű bicikli ismertetőjele, hogy letört a jobb oldali viszszapillantó tükre. Pénzjutalmat
ajánlott fel a tulajdonos annak, aki
visszaszolgáltatja a gazdájának.

SZEMÜVEG
Néhány hete a Szegedi Nemzeti
Színház egyik péntek esti Bohémélet-előadásán elveszített valaki
egy vékony szárú szemüveget a
földszinti, bal oldali utolsó sorok
egyikében. Akinek hiányzik a
szemüvege, a színház művészbejáratánál, a portán felveheti.

A ROSSZ FÉRJ

Rejtvényünk számozott soraiban egy hitveseknek szóló népi mondás olvasható. Előző rejtvényünk
megfejtése: Egyetlen érték sem egyenlő az idő értékével.
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AKTUALIS

2 0 1 0 . J A N U Á R 11., K E D D

megnyílt Kovács Péter Balázs

A PICK SZALÁMI ÉS SZEGEDI

születésének 95. évfordulója
alkalmából rendezett emlékkiál-

SZEGED

szonyok című kiállítása. Megte-

PAPRIKA MÚZEUM (FELSŐ
TISZA-PART 10.)

lítás.

18 óra: Csongor és Tünde. Deák

A NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN

SZÍNHÁZ

Munkácsy-díjas képzőművész Vikinthető február 7-éig.

NAGYSZÍNHÁZ

keddtől szombatig 15-18 óráig

megnyílt Újfalussy István festő-

10 óra: Az aranyszőrű bárány -

kinthető munkanapokon 9-17 óra

14 óra: Az aranyszőrű bárány -

megnyílt Popovics István fotókiál-

bérlet.

címmel.

zenés mesejáték. Süsü 2.-bérlet,

között, január 15-éig,

zenés mesejáték. Pinokkió 2.-

lítása Baranyai szerb templomok

Holdhercegnő (m. b.): 16 óra,

A Továbbállok című filmet Szegeden, a Belvárosi mozi Balázs Béla

óra.

szer kettő címmel, amely január

KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS

megnyílt Győrbíró Enikő kerami-

13-áig tekinthető meg,

KÖZPONT KIÁLLÍTÓTERMÉBEN

tekinthető május 30-áig, keddtől

ugyanitt grafikai kiállítás látható.

rikus szülei a hatodik hónapban közlik, hogy elköltöznek Coloradóból,

tárlatába ad betekintést. Szegedi

fészket. Útra kelnek tehát, hogy meglátogassák a szélrózsa minden irá-

nek: a 98. évében lévő díszpolgár,

Barátok Köre budapesti ünnepi

kitüntetett Bakacsi Lajos, illetve

Tóth Péter ezen alkalomra kiírt

Az ajánlat. Feliratos ausztrál-an-

Törvénytisztelő polgár (felira-

1. Magyar film: 21 óra.

2 0 1 2 (m. b.):20 óra.

PLAZA CINEMA CITY

19.45 óra.

13.45,16,18.15, 20.30 óra.

óra.

17 óra: Arcok a szegedi közélet-

tos): 14.45 óra.

ből: dr. Náray György.

Alkonyat - Újhold (feliratos):

VÁRKONYI-TERMÉBEN

megnyílt Várkonyi Gyula festőmű-

KIÁLLÍTÁS

Karácsonyi ének - 30 (m. b.): 13

pályázati grafikái.

A KISKŐRÖSSY HALÁSZCSÁRDA

vész kiállítása.

SZEGED

A BUDAPESTI RKI SZEGEDI
BAN (DUGONICS TÉR 2.)

A BELVÁROSI KAMARA

FIÓKINTÉZETÉNEK SZÉKHÁZÁ-

A hercegnő és a béka (m. b ):

GALÉRIÁBAN (VASZY V. TÉR 2.)

13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,

megnyílt Bullás Mária üveg- és

megnyílt Az abszurd a vizuális
lonescónak című kiállítás.

ikonfestő művész A láthatatlan vi-

művészetekben - Hódolat Eugene

10-éig látogatható.

A WAN DÉLY MŰTEREM-

(DÓM TÉR 1-4.)

Bóta Csaba és Almási Lili festmé-

nete című vándorkiállítás, amely

AZ Új ZSINAGÓGA EMLÉKCSAR-

A SZTE-JGYPK TANSZÉKI

Kovács Tamás grafikus-, szobrász-

KRT. 37.)

vész kiállítása látható.

Avatar - 3D (m. b.): 13.45,15,17,

SZEGED

lág című kiállítása, amely január

Egyszerűen bonyolult (m. b.):

18 óra: Diszkont esték.

A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN

GALÉRIÁBAN (FŐ FASOR 158.)

megnyílt a Fryderyk Chopin törté-

nyeiből látható kiállítás.

13.15,15.30,17.45, 20 óra.

Alvin és a mókusok (m. b.): 14,

A MEMPHIS CLUB & CAFÉBAN

KOZELET

16,18 óra.

január 27-éig látogatható.

Avatar (m. b.): 15.45,19 óra.

SZEGED

óra.

AZ MTA SZAB-SZÉKHÁZBAN

Fame/Hírnév (feliratos): 17.15

A Közéleti Kávéház rendezvénye

Az ajánlat című feliratos filmet Szegeden, a Grand Caféban vetítik.
A sivár, mégis gyönyörű ausztrál táj kellő háttérként szolgál a véres és

mocskos meséhez. Az ajánlat az első perctől fogva lenyűgöző alkotás. A

történet klisék nélkül boncolgatja a moralitás és igazságosság kérdését,
miközben minden pillanat váratlan fordulatokat rejt, és John Hillcoat

rendező nem riad vissza semmitől, hogy sokkolja nézőit, miközben mindent megtesz, hogy árnyalttá tegye szereplőit.

NOKÁBAN (JÓSIKA U. 10.)

6 é ftT

művész és Tundó Klára fotómű-

GALÉRIÁJÁBAN (BRÜSSZELI

(SOMOGYI U. 7.)

Poligamy (m. b.): 20.15 óra.

10.00 Telekviz Telefonos játék

5.30 Topshop

6.00 Reggeli Reggeli magazinműsor

10.05 Topshop

11.25 A dadus Amerikai vígjátéksorozat, 1. évad, 2.

12.00 RTL-hfradó - Déli kiadás
12.10 06-91/33-55-33

1050 Teteshop
Hívjon! játsszon! Nyerjen!
12.05 Trója - Az elveszett város nyo- 13.30 Fél kettő
mában
Magazin a legjobb történetekkel
1420 Nevem Sam
13.45 Kvízió Telefonos játék
Amerikai film
14.45 Chartie - Majom a családban
Német családi kalandfilmsorozat, 16.30 Második esély

8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.1S Időjárás-jelentés
8.25 Mementó
9.00 Afrika gyöngyszeme

Portugál tévéfilmsorozat, 52/44.

955 Nappali
12.00 Déü harangszó
12.01 Híradó délben
12.15 Időjárás-jelentés
12.18 Sporthírek
12.25 Kárpát expressz

12.55 Szomszédok Magyar teleregény

15.35 Bostoni halottkémek

17.30 Mónika - A kibeszélőshow

16.30 Bűbájos boszorkák

18.30 RTL-hfradó - Esti kiadás
19.00 A széf - A celebek hete

13.30 Srpski ekran
14.00 Unser Bildschirm
14.30 Ez történt ma reggel
16.25 Körzeti híradók
16.35 Hírek

20.00 Fókusz

17.35 McLeod lányai

94. A verhetetlen család [12]

Amerikai krimisorozat, 17. [12]
Amerikai filmsorozat. 58. Feltámad a vadnyugat [12]

17.25 joshi Bharat Talkshow [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Hal a tortán

Vendégváró valóságshow [12)
Utána: Aktív-extra

20.10 jóban-rosszban

Magyar filmsorozat, 1076-1077.
[12)

2U0 Cotlaterat - A halál záloga
Amerikai akciókrimi [16]
Közben: kenósorsolás

Amerikai filmsorozat, 160.
Show-műsor

Vetélkedő

Közszolgálati magazin

20.35 Barátok közt

Magyar filmsorozat, 5029-5030.
Közben: RTL-hírek

21.10 john Q - Végszükség
Amerikai thriller [16]
Utána: RTL-hírek

23.15 Kemény zsaruk

Amerikai akciófilm-sorozat, 5.
évad, 4. A besúgó [16]
Fsz.: Forest Whitaker (Jon Kavanaugh), Michael Chiklis (Vic Mackey), Dávid Marciano (Steve Billings), Walton Goggins (Shane
Vendrell)

23.25 A médium

Amerikai misztikus krimisorozat,
75. joey Carmichael bőrében [16]

0.20 Tények este
050 Dakar 2010

Argentína-Chile. Összefoglaló a
versenynap legfontosabb eseményeiről

AKCIÓKRIMI

0.10 Reflektor

Sztármagazin

0.25 Magic Moments of Póker 8.

16.45 Teadélután

Ausztrál tévéfilmsorozat. 74/2.
Kacsák a tóban

18.20 A palota ékköve

Koreai tévéfilmsorozat, 54/2.

19.30 Híradó este
1950 Sporthírek
1955 Időjárás-jelentés
20.00 Önök kérték
21.00 Kedd este
21.30 Személycsere

Amerikai thriller [16]

2255 Prizma
23.15 Hirek

Benne: időjárás-jelentés

23.20 Teadétután

Hétfőtől péntekig minden, ami
szórakoztató!

0.10 Nappali

8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.15 Időjárás-jelentés
8.25 Mementó
9.00 Vigyázz, kész, rajt!
9.25 A kölcsönkapott Föld
9.50 Ars Hungarica
10.15 Magyarország 2000
10.40 Hol élsz te?
11.05 Unokáink is látni fogják
11.30 Átjáró
12.00 Déli harangszó
12.01 Hiróra Benne:
12.01 Híradó
12.16 Időjárás-jelentés, sporthírek
12.29 Kárpát expressz
1255 Záróra
13.45 Iskolapélda

Gó'ry P i n c e & Terasz,
6 7 ^ 3 S z e g e d , Liszt u. 9 .

©

6.00 Hattól nyolcig
8.00 Térkép - reggel
8.35 Isten kezében
9.10 A világ nagy kikötői
10.00 Szíria - Az idő szárnyain
10.30 Család-barát
11.30 Kívánságkosár
14.00 Híradó
14.10 Kikötő - Friss
14.15 Talpalatnyi zöld
14.50 Tudós vélemények a magyar
őstörténetről
15.30 Országunk háza
1555 XIV. Duna Karnevál - Tánc-világ karnevál
16.20 Madártávtatból
16.50 A világörökség kincsei
17.05 Zorro
17.35 Mese
14.35 Szabadlábon Erdélyben
17.40 Leon, a róka
15.00 Kass-portréfilm
17.50 Lepkécske és pillangócska
15.25 Magyar pop
18.00 Híróra
16.25 Jó kis bagázs
1650 Sophie - a nem kívánt jegyes- 18.30 Térkép
19.00 Török kezdőknek
ség

6.00 Szivek szállodája
6.50 Miért éppen Alaszka?
7.40 Pimaszok, avagy kamaszba
nem üt a mennykő
8.10 3 fitt perc
8.20 Szivek szállodája
9.05 Halálbiztos diagnózis
955 Gyilkos sorok
10.45 Smalhnlle - az ifjú Superman

17.15 Múzeumtúra - francia módra
17.40 Ez történt ma reggel
19.30 Az időjárás titkai
19.35 Esti mese
19.50 Caillou
20.00 Híradó
20.20 Sporthírek
20.23 Időjárás-jelentés
20.25 Therese növér.com
21.15 Tűzvonalban [16]
22.05 Magyar pop
23.00 Záróra
23.50 Személycsere [16]
1.20 Tűzvonalban [16]

20.05 Két pasi - meg egy kicsi

21.30 Törtetők

20.30 CSI. Miami helyszínelők

22.00 Tnie Blood - Inni és élni hagy-

22.25 Kés/alatt

22.55 Invázió Amerikai thriller
0.35 Cserbenhagyás

19.30 Török kezdőknek
20.00 Közbeszéd
20.30 Szemüvegesek
2150 Hiradó
22.10 Sport - esti,
időjárás-jelentés

kalandjai Amerikai sorozat

11.35 jó barátok
12.00 Jó barátok
12.25 A nagy házatakítás
13.15 Meztelenül is szép vagyok!
14.10 Nyomtalanul
15.00 Nyomtalanul
1550 CSI. Miami helyszínelők
16.40 Jó barátok
17.05 Jó barátok
17.35 A nagy házalakítás
18.20 Meztelenül is szép vagyok!
19.15 Két pasi - meg egy kicsi
19.40 Két pasi - meg egy kicsi
Amerikai vígjátéksorozat

Amerikai vígjátéksorozat

Amerikai krimisorozat
21.20 Zabagépek Angol reality

22.15 Váltó Gazdasági híradó

6.00 Valami Amerika 2.
Magyar vígjáték

755 Keith

Amerikai romantikus filmdráma

9.30 I. e. 10.000

Amerikai kalandfilm

11.15 Közös titkunk

Amerikai filmdráma

1255 Ébredő sötétség
Amerikai fantasy

14.30 A nemzet aranya 2. - Titkok
könyve Amerikai kalandfilm

16.35 Made in Hungaria

Magyar zenés vígjáték

18.25 Dodo, az orangután
Német animációs film

19.45 A ZseniKém hősei elszabadultak! Amerikai akclóvigjáték

21.00 Kaliforgia

Amerikai filmsorozat
R.: Dávid Duchovny. Fsz.: Dávid
Duchovny, Natascha McElhone,
Pamela Adlon. Madeleine Martin.
Evan Handler

Amerikai filmsorozat

ni Amerikai filmsorozat

Amerikai filmsorozat

22.30 Divathét
23.15 LasVegas
23.00 Karácsonytól vízkeresztig BeeAmerikai filmsorozat
thoven a Duna Televízióban 0.05 Dunai zsaruk
Kilenc nap, kilenc szimfónia
Német akció sorozat
0.15 Egyreneszánszember - Dan
0 5 5 Kés/alatt Amerikai filmsorozat
Reisinger
1.45 Jaké és a dagi
050 Vers
Amerikai krimisorozat

FILMSOROZAT

THRILLER

ASZTALFOGLALAS: (Ói)

AHOL A TÁLALÁSBAN
FENSÉGES RÁADÁS VAN1

DUNA.
6.00 Babavilág
6.25 Tények reggel
7.00 Mokka
9.00 Stahl konyhája
9.10 Babapercek
9.20 TinTin kalandjai

péntekig 10-13 és 15-18 óráig,

szombaton 9-13 óráig.

ma, „mindenki tanító nénije"

Kopasz Márta, a Kölcsey-éremmel

18.15, 20.15 óra.

kusművész kiállítása, amely meg-

megnyílt Kasznár Tóth Em-

nyában élő barátokat és családtagokat, és hogy értékeljék a szóba jö-

18.30,19.30 óra.

szeállított kiállítás,

A KELLER LAJOS VÁROSI

Poligamy (m. b.): 18.30 óra.

Derült égből szerelem (feliratos):

megnyílt Kalocsa és a régió kép-

zőművészeinek alkotásaiból ösz-

MINDSZENT

művészek alkotásai is szerepel-

gol film: 19 óra,

5., I. EMELET)

inak munkáiból nyílt kiállítás Hét-

így a fiatalok úgy döntenek, az izolált farm helyett máshol raknának

GRAND CAFÉ

Őszi varázs című kiállítása.

A GALÉRIÁBAN (KOSSUTH TÉR

a Hám Művészeti Egyesület tagja-

Az anyag az 50 éves Kisgrafika

hető élőhelyeket.

megnyílt Kolláth Edit selyemfestő

vész életmű-kiállítása.

Utolsó látogatás (feliratos):
16.15, 20.45 óra,

A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

megnyílt Szántó János festőmű-

Termében láthatják a nézők. A harmincas pár, Burt és Verona gyere-

ket várnak. A terhesség problémamentesnek ígérkezik, de Burt excent-

CSÖKE JÓZSEF TEREM

SZENTES

Próféciák című kiállítása.

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR
I. EMELETÉN

Továbbállok (feliratos): 20.30

megnyílt Bányai Béla festőművész

A SZÁNTÓ GALÉRIÁBAN

Avatar - 3D (m. b.): 14,17, 20

18.15 óra,

borc képeiből.

megnyílt a Szín-Art Baráti Kör ki-

állítása.

Alkonyat - Újhold (feliratos):

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MAKÓ

BELVÁROSI MOZI

BALÁZS BÉLA TEREM

természetfotó-kiállítás Turóczi Ti-

A NYUGDÍJASLAKÓPARKBAN

20-22.)

óra.

Kolon-tavi varázslat címmel nyílt

paprika története.

HÁZBAN (TÁPÉ, BUDAI N. A. U.

ZSIGMOND VILMOS TEREM

HÁZBAN

Pick szalámi története, A szegedi

A HELLER ÖDÖN MŰVELŐDÉSI

SZEGED

AZ ARANYSZÖM RENDEZVÉNY-

szünnap. Állandó kiállítások: A

művész kiállítása, amely megte-

KISSZÍNHÁZ

MÓRAHALOM

várja látogatóit. Vasárnap és hétfő

Ferenc-bérlet.

Amerikai filmdráma

2.15 Hogy veszítsük el barátainkat
és idegenitsűk el az embereket?
Amerikai romantikus vígjáték

4.05 A ZseniKém hősei elszabadultak! Amerikai akcióvígjáték

5.20 Felvétet indul!

tem 20.45 Vegyed-e? - fogyasz-

V Telin

tóvédelmi magazin 21.15 Könnyű-

TV

zene 21.45 Hangos képújság

(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és vonzáskörzete)

VÁROSI IV

0 . 0 0 Hangos képújság 1.00 Kép-

S

újság hang nélkül 4 . 0 0 Hangos
képújság 8.10 Arc-kép: Törőcsik
Mari 8.30 Csongrád megyei magazin 9.00 Szeged magazin 9.30

21.20 COLLATERAL - A HALÁL
ZÁLOGA

Receptvarázs 10.00 Egész életen

21.30 SZEMÉLYCSERE

21.10

jOHN Q - VÉGSZÜKSÉG

Milfodban ugyanazon az éjszakán

Max a taxisofőrök prózai életét éti

john Qulncy Archlbald fia basebal-

idestova 12 éve. Arcok jönnek és

lozás közben összeesik. A kórház-

mennek a visszapillantó tükörben,

ban kiderül, hogy csak a szívátülte-

emberek, sorsmorzsák, utak és he-

tés mentheti meg a gyerek életét,

lyek, melyeket már rég elfelejtett.

az apa biztosítása azonban nem fe-

Am a ma esti fuvart nem fogja el-

dezi a transzplantáció

felejteni soha. Vincent ugyanis bér-

Az egyébként becsületes apa elke-

gyilkos... Amikor egy drogkartell hí-

seredésében átlép minden határt:

rét veszi, hogy a szövetségi bíróság

túszul ejti a kórház dolgozóit, így

vádat emel ellenük, nekilátnak a

kényszeríti az orvosokat a műtét

tanúk azonosításához...

elvégzésére.

költségeit.

két gyermek született, az üzletember james és Sarah fia, valamint
Linda fia, Luké, akinek apja, Darry
Moncton elhagyta a várost, mivel
soha nem akart gyermeket. Ez nem
számítana

önmagában

rendkívüli

eseménynek, ám az ápolónő összecserélte a gyermekek nevét tartalmazó cetliket. Két évvel

később

Darryl visszatér és tagadja az apaságot.

át...

21.15
TŰZVONALBAN

Bordásnak sejtései támadnak, hogy

a megfigyelőknek dolgozó fedett
személy

a kollégái

között

van,

ezért Kriszta segítségével sajátos
magánnyomozásba kezd. Miközben
az őrsön minden a feje tetejére áll
egy televíziós forgatócsoport érkezése miatt. Altér és Szivar megakadályozzák egy pénzszállító autó kirablását.

Egyetemről

mindenkinek

10.30 Könnyűzene 11.00 Képújság 13.00 Csongrád megyei magazin 13.30 Vegyed-e? - fogyasztóvédelmi magazin 14.00 Könynyúzene 14.30 Arc-Kép: Törőcsik
Mari 14.50 Csongrád megyei magazin

15.20

Szeged

magazin

15.50 Receptvarázs 16.20 Könynyúzene

17.00 Képújság

19.00

Deszki magazin 19.45 Album: Kalmár Márton 20.15 Tudományegye-

Z

E

G

E

D

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0 . 0 0 Képújság 7.30 Szegedi hírek
7.55 Bemutatkozik az SZTE TTIK
8 . 0 0 Aréna 8.30 Csillagszem Hobo 8.55 Képújság 17.00 Megyejáró. Turisztikai sorozat: Baranya megye 17.30 Aréna

18.00

Negyedik dimenzió 19.00 Szegedi
hírek 19.25 Bemutatkozik az SZTE
ÁOK 19.30 Verseny 20.00 Nagyító 20.30 Hírháló - az ország hírei
21.00 Mindenre elszánt. Amerikai
akciófilm

23.00

Szegedi

hírek

23.25 Bemutatkozik az SZTE ÁOK

23.30 Képújság

16.00

Ifjúsági

magazin

(ism.)

benne: 30Y-koncert. Magna Cum
Laude, klipklub, 17.00 Kimba mesefilmsorozat, 45. rész 17.30
Híradó 17.50 Nap kérdése 17.55
Csillagposta

- napi

horoszkóp

18.00 Vásárhelyi magazin. 1 8 5 5
Nyugi-torna 19.00 Buksi és barátai. Kedvencmagazin. Benne: Karácsonyi

kiadás

20.00

Híradó

20.20 Nap kérdése 20.25 Csillagposta - napi - horoszkóp
Munkácsy

inasa.

Lakatos

20.30
Iván

filmje 21.30 Vásárhelyi magazin

(ism.) 22.30 Híradó 22.50 Nap
kérdése 22.55 Csillagposta - napi
horoszkóp

23.00

Csengetett,

mylord? - filmsorozat. 19. rész
(ism.) 0.00 Képújság

APRÓBÖRZE
NONSTOP

2010.

T E L E F O N O S

H I R D E T É S F E L V É T E L :

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

( ü z e n e t r ö g z í t ő

Ha üzenetet
szeretne küldeni,
keresse fel
személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy
hirdetőirodáinkat!

Újszegedre,

születésnapja
alkalmából
minden

kivún

jót,

jó egészséget

<

a csalód
aprajanagyja

HIRDETÉSFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
születésnapja

Városi

alkalmából
Anya,

Apa,

Lacika

ÁLLÁST KÍNÁL

m u n k a k ö r betöltésére.
Feladatai: részletesen a s
www.algyo.hu honlapon. ?
Elvárások:
• Felsőfokú végzettség
(jogász, közgazdász, mérnök)
• Vezetői gyakorlat
Jelentkezés:
2010. január 15-ig
dr. Piri József
polgármesternek címezve a
6750 Algyö, Kastélykert u.
40. postacímre, vagy a
prnialgyo.hu e-mail címre

A DÉLNAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL
Hogy miért érdemes apróhirdetését
Á

DÉLMAGYARORSZÁGBAN
és a DÉLVILÁGBAN

• SZEGEDI
munkahelyre
keresünk feddhetetlen előéletű,
fegyvervlzsgával
rendelkező személy- ós vagyonőröket értéktáros, C
jogosítvánnyal értékszállító
munkakörökbe.
Telefon:
20/984-7 2 2 3(091495589)

Előzze m e g versenytársait!
Válassza az ország legnagyobb múltú
megyei napilapját!
Délmagyarország és Délvilág hirdetésfelvétel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
vagy telefonon!

• AUTÓÜVEGEZÉS, cascokárfelvétel önrészátvállalással, üvegfóliázás. 62/
405-888,
www.kippkOpp.hU. (091495661)

ELVESZETT

IRODÁINK:

MEGRENDELHETŐ:

S / E C E D , S z a b a d k a i út 2 0 . • 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5
SZENTES

Kossuth u. 8. • 6 3 / 3 1 4 - 8 3 8

M A K Ó , S z e g e d i u. 9 - 1 3 . • 6 2 / 2 1 3 - 1 9 8
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Kinizsi u. 27. • 6 2 / 2 4 2 - 4 1 9

HIRDETÉSFELVÉTEL
A m b r u s József,
Alkotmány k r t . 24.

• KÜLÖNLEGES újévi akciónk január 11-én indull
www.csillagautoslskola.hu
Londoni krt. 10. 62/4264 33.(0916959731
H i r d « l ó i f « l v * v 6 helv:
VEGYESKERESKEDÉS
N a g y G y u l a Üllés,
D ó z s a G y . u. 6 .
06-62-282-080

Kiadó

1 1
100 g
1 k g
680/350 g
6 8 0 / 3 6 0 g
2 3 0 / 1 3 0 g

M i r h a e l Flatley's: L O R D O F T H E D A N C E : 2010. május

A jegyek

- M a r k e t i n g - és r e k l á m ü g y i n t é z ő 1 év
- S p o r t s z e r v e z ő - m e n e d z s e r 1 év
- V á l l a l k o z á s i ü g y i n t é z ő 1,5 év
Feltétel: A képrésekhez érettségi bizonyítvány szükséges
Kedvezmények: családi pótlék, diákigazolvány igényelhető
Indul: Szegeden, 2010. február 1-jén
JELENTKEZÉS A MAI NAPTÓL A KERETLÉTSZÁM BETÖLTÉSÉIG!
Jelentkezési cím:
Perfekt Szakközép- és Szakiskola Szegedi Tagintézmény (OM: 102591)
6722 Szegéd. Mérey u. 6/6 • Web: www.perfektszakkozep.hu
E-mail szegedszki@pertekt.hu

Infovonal: 62/481-060

perfekt

tartás:

6.30-18,

szombaton: 6.30-13

óráig.

fnz@vnet.hu
DISZKONTÁRUHÁZ
—

5-től január 18-ig,

Egységár

289
159
110
448
349

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

1 1 7

F t 1.170 Ft/kg

189
189
189
49

Ft
Ft
Ft
Ft

289

Ft/l

159 Ft/l
393 Ft/kg
448 Ft/l

Kereskedői törzsvásárlói kártyára: - 8 % !

• Szentes, Kossuth u. 8.. 63/314-838 • Makó, Szegedi u 9-13.. 02/213-198 • Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27.. 62/242-419
A DÉLHAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG AIÁNLÁSÁVAL

Z(s)EPPELIN KÖRUTAZASOK
S z e g e d , F e k e t e s a s u. 17. •Tel.: 62/426-084
Online foglalás: www.zseppelin.hu
• Karnevál Velencében (tat: Murano és Burám hajóval) 02.11., 4 nap. reggeli
• Karnevál Velencéban (lak.: Murano és Burano halóval) 02.05 és 12., 3 nap. 1x FP
• Vietnam és Kambodzsa (Angkor) 02.19.. 10 nap repülővel (helyben is), félpanzió

Tel.: 06-80/821-821
anuUNéb

• Brazília (Iguacu, Paraguay) 02.26., 10 nap repülővel, reggeli (lak. vacsora)
• BENELUX körutazás (Brugge. Deltt. Keukenhof) 03.30.. 7 nap. reggeli
• Velence és Padova (lak.: Murano és Burano hajóval) 03 13., 3 nap. reggeli
• Nárciszünnep Bad Aussee-ben (lak dunai hajóúttal) 05.29., 3 nap. reggeli
• Antik görög körutazás (lak.: Szarón-szigetek hajóval) 04 03.. 9 nap. reggeli

C s a t l a k o z á s : Szeged-Budapest-határátkelő

Ft/kg

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ, SZÚLETESNAP, NÉVNAP?
Köszöntse
szeretteit
napilapunkon
keresztül,
egy
utalvánnyal!4
• Az üzenet max. 20 s/óból állhat
• Ára; 3492 Ft, fényképpel 4656 Ft

és

megajándékozzuk

• Töltse ki a megrendelőszelvényt, és k ü l d j e el c í m ü n k r e
a hirdetési ö s s z e g r ő l s z ó l d postautalvánnyal együtt, v a g y
• K e r e s s e fel s z e m é l y e s e n ü g y f é l s z o l g á l a t i i r o d á i n k a t ,
hirdetés felvevő helyeinkel I
* A/ ajándékutalvány órl/a1 300 Jr tmii a Nu!i-lt.'ji.s i . üu lvtekbcn váliha) 1+
Cím: Délmagyarország Kiadó 6720 S/eged, Gutenberg u. 5.
Tel.: 62/567*815

M E G R E N D E L Ő
Szöveg:

Ft/kg

REÁL, TICKET RESTAURANT,
CHÉgUE DÉJEUNER, SODEXHO
ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT ELFOGADJUK.

vagy

transzferrel!^^

Cím:

„.......«

f J E ^ q M L

Feladó neve:
Tel.i

i i f j t
NEFELEICS VIKAGAIANDÉK ÜZLETEK

525 Ft/kg
377

útvonalon

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

189 Ft/kg
540

47.500 Ft
31.500 Ft
458.000 Ft
475.000 FI
107.800 Ft
39.900 Ft
33.500 R
115.000 Ft-tól

A r e p ü l ő s utak á r a az i l l e t é k e i nem t a r t a l m a z z a . I n f o r m á c i ó t k é r j e n I r o d á n k t ó l !

349 Ft/l

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ. A k á r t y a az ü z l e t b e n i g é n y e l h e t ő .

-4%!

felszámítunk.

• Megjelenés: bármikor
• Leadási, illetve beérkezési határidő: megjelenés előtt 2 nappal

Illetve a készlet erejéig érvényes.
F o g y a s z t ó i ár

Étolaj (Familla)
Milli tej, 1,5% ( t o v á b b i k e d v . n é l k ü l )
Csemegekukorica (Medo)
Silan öblító-koncentrátum
JAR mosogatószer
Smack instant levesek
Kristálycukor
Magozott meggybefőtt
Csemegeuborka (RECT)
Vörösbab sós lében (Merysa)

Lakossági törzsvásárlói kártyára:

árán felül 200 Ft kezelési költséget is

tartalmáért

Nyitva

4.-9.

IRODAINK: Szeged, Gutenberg u. 5., 62/310-933 • S z e g e d , Szabadkai út 20., 62/567-835

nem szállal felelősséget!

neve

IS., hétfő, 19 óra

Jegyárak: 8900-14 900 Ft • Helyszínek: Pécs, Veszprém, Győr, Budapest, Debrecen

- P é n z ü g y i - s z á m v i t e l i ü g y i n t é z ő 1,5 év
- L o g i s z t i k a i ü g y i n t é z ő 2 év

ÉLELMISZER ÉS VEGYI ÁRU

Termék

Republic koncert: 2010. március

hétfőtől péntekig:

AKCIÓ! 2010. január

VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DELMAGYARORSZAG
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN!

Jegyár: 3900-7900 Ft • Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna

N a p p a l i t a g o z a t o n (22 é v e s k o r i g )
Esti t a g o z a t o n ( 2 2 é v f e l e t t )

apróhirdetések

A DELMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG AJAHLASAVAL

Jegyár: 2900 Ft • Helyszín: I B S Színpad, Budapest

INGYENES SZAKKÉPZÉSI
LEHETŐSÉG!

• A1 É SZEMÉLYGÉPKOCSI kategóriában újévi akciói
www.kovacsautosiskola.hu
30/429-5581
(09(596094)

^

A m e g r e n d e l ő l a p o t küldje a k ö v e t k e z ő címre:

RT: 2010. január 28., csütörtök, 21.00 óra

TANFOLYAM

www. fnxdiszkont. h u

1 1

mrMWfiáu

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

SÁNDORFALVÁN:

Szeged,
Vásárhelyi P. u. 3-5.
Tel.: 6 2 / 4 7 8 - 2 9 0

340 g

@ terjeszteiadelmagyar.hu
C D 06-80/821-821
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban
vagy a megrendeló'szelvénnyel

S / E G E D , G u t e n b e r g u. 5. • 6 2 / 3 1 0 - 9 3 3

Telefon: 6 2 / 2 5 2 - 5 1 5

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS

Az

1 1

MEGRENDELOSZELVENY

• Megrendelem a Blikket.

Délmagyarország Kiadó, 6701 Szeged, Pf. 153

•gyarország

1 1

-

Tííví

AUTÓ

(091595901)

Mennyiség

feladni?

MERT AZ AKÁR MÁR A MÁSNAPI
LAPSZÁMBAN MEG|ELENIK!

• MAKÓN
barna
szlnú
tacskókeverék kutyánk elveszett. 06-20/538-4024
(091596002)

• PORTASZOLGÁLATI ÓS
rendészeti feladatok ellátására keresünk 1 fő szegedi
női munkavállalót. Feltételek: érettségi, minimális
angol- vagy németnyelvismeret, Jártasság a Word
és Excel programok használatában, érvényes vagyonőri és kamarai igazolvány. Kereseti lehetőség:
nettó 90-100 ezer Ft. Bővebb információ és jelentkezés (fényképpel ellátott
önéletrajzzal) a vagyonor
©index.hu e-mail címre.

a Délmagyarország/Délvilág előfizetés él.)

B *•

• SZENTESI
Üdülőközpont
Nonprofit
Kft.
marketing- é s programszervezőt keres. B ő v e b b
információ
a
www.udulokozpontszentes.hu
oldalon.
(091495856)

Algyő Nagyközség
polgármestere
pályázatot hirdet
településfejlesztési
menedzser

(Az ajánlat addig érvényes, amíg
• TŰZIFA
12.000 Ft/m
vagy 2000 Ft/q darabolva,
szállítással.
06-30/2477610.(091595996)

• ÜVEGEZÉS,
KERETEZÉS. Kovács üveg, 62/414140.(063623409)

62/242-419.

• SZOBATÁRSAT
keres
kedélyes, tanárképzős fiatalember. J ó közlekedés és
szép kilátás. Tel.: 06-70/
605-98 4 3.(091596131)

TÜZELŐANYAG

• LAKSPED!
Költöztetés
igény szerint. 62/497-358,
30/630-4690(091395018)

Tel/fax:

ALBÉRLETET KÍNÁL

most kedvezményesen rendelheti meg
a Blikket 1 évre, és az előfizetési díjat
akár havonta is rendezheti!

DUOULASELHARITAS garanciával. mindennap. Érd.:
+36-30/945-7577,
62/533999, S z á s z Péter. (091495602)

Kinizsi u. 27.

A .

Ha Ön előfizetője a
Délmagyarországnak vagy a Délvilágnak,

• SZEGED, Ő S Z u . 27., új
építésű társasházban 6074-83 m 2 -es erkélyes lakások eladók. 06-20/9460083(091495377)

• CLASSIC ÜVEG. Üvegezés, képkeretezés. Pulcz u.
46., 62/499-111. (084036806)

szerkesztőség:

kivonunk sok boldogságot:

OLVASSON 2 NAPILAPOT
KEDVEZMÉNYES ÁRON!

TEGLAEPITESU LAKAS

SZOLGALTATAS
16 8VE duguláselhárítás
mindennap. 70/384-8527, 62/
4 9 9 - 9 9 2 (091293759)

5., KEDD

DELMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG AJÁNLÁSÁVAL

i s )

o Apróbörze
GRATULÁLUNK

JANUÁR

Aláírás:

Online Áruház:
www.nefelejcsvirag.hu
Virágküldés
belföldre, külföldre:
06-30/325-0005 ^

2010.

AKTUALIS

J A N U Á R 53., K E D D
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HIRDETÉS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

akik drága szerettünk,

mindazon rokonoknak, barátoknak,

SZEGFŰ IMRE

SZEGED
GYÁSZHÍR

ismerősöknek, akik drága szerettünk,

temetésén megjelentek, részvétük-

SISAK FERENC PÁL

kel, virágaikkal fájdalmunkat enyhí-

temetésén megjelentek fájdalmunk-

teni igyekeztek.

ban osztoztak.
Gyászoló család

.IMBMS

Gyászoló családja

„Szívedben nem volt más, csak szeretet,
Szorgalom és munka volt az egész életed.
A fájdalmat leírni nem lehet,
Csak letörölni 5 könnyeket.
Úgy mentél el,hogy el sem búcsúztál,

rettünk,

makói lakos, 73 éves korában elhunyt.

BÍRÓ MÁRIA

Temetése január 7-én 11 órakor lesz a

életének 82. évében, házasságának
7-én 11 órakor lesz az Újvárosi refor-

a rokonoknak, szomszédoknak és jó

mátus temetőben.
„59,9,6

ismerősöknek, akik szerettünk,

Gyászoló család

ÖZV. VÉR SÁNDORNÉ

RÁCZ MIHÁLY

kel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíGyászoló család,

91495546

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága

dolgozott. Fáradt tested megpi-

szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága

MEGEMLEKEZES

szerettünk,

Isten veled, Te drága társ,

korában

városi református ó-temetőben.
Gyászoló szerettei

88 éves korában elhunyt. Temetése január7-én 13 órakor lesz az

Te mindig csak előre nézz,

Újvárosi református temetőben.

s szeress tovább a síron á t . . . "

Gyászoló családja

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,

Tudatjuk, hogy

SZENTESI JÓZSEF
apátfalvi lakos, 48 éves korában

V. GIMESI ISTVÁN

Gyászoló család

KÚSZ ERZSÉBET
makói lakos 80 éves

január 6-án 11 órakor lesz a bel-

DEBRECENI ERZSÉBET

„ H a majd elenged ez a kéz,

11 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.

ÖZV. PAP FERENCNÉ

váratlanul elhunyt. Temetése 2010.

KOCSIS ANTALNÉ

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2010. január 8-án

nyánk.

gott, pihen a kéz, mely értünk

be zár.

Gyászoló család

81 éves korában elhunyt.

Gyászoló családja

Drága jó szívét, dolgos két kezét

hent már, de emléked szívünk-

^^aZ

VISNYEI JÓZSEF

91596009

szönjük, hogy ő volt az édesaElcsitult a szív, mely értünk dobo-

teni igyekeztek.

Búcsúztatása 2010. január 8 - á n 14 órakor lesz

makói római katolikus temetőben.

áild meg, ó atyánk, s mi megkö-

temetésén megjelentek, részvétük-

a Bordányi temető ravatalozójában.

Tudatjuk, hogy

IMRE ANDRÁS

PAKSI SÁNDORNÉ

Köszönetet mondunk mindazoknak

Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

elhunyt.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

61. évében elhunyt. Temetése január

De szívünkben örökkévelünk maradtál."

életének 55. é v é b e n v á r a t l a n u l

GYÁSZHÍR

elhunyt. Temetése január 6-án 11 óra-

halálának második évfordulóján.

kor lesz az Apátfalvi temetőben.

Szerető felesége és családja

U I SUA1SSO

Gyászoló családja

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

ZÁDORIJÁNOSNÉ
ILLÉS MÁRIA

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Téged elfeledni nem lehet,
meg kell tanulni élni nélküled.

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

Ha a szívem megszűnik dobogni,

volt zsombói lakos, életének 85. évében örök-

mindazoknak, akik szerettünk,

odamegyek hozzád nyugodni."

re megpihent. Szeretettel búcsúzik szeretett

KASZIBA SZABOLCS

rokonaitól.
Gyászoló családja

Szerető családod: apa, anya,
Timi, Béla, Zéti
Mély fájdalommal
„S ha nevetek, vagy ajkamon kel ének, teszem,

RÁCZ PÁLNÉ
ÁCS SÁNTA ERZSÉBET

^

mert egyetlen menedék ez,

nításaikkal mély gyászunkban osztoztak. Köszönjük a Deák Ferenc utcai

rút, virágot helyeztek, mély gyá-

gondozóház dolgozóinak és orvosá-

szunkban osztoztak. Külön megkö-

nak lelkiismeretes munkájukat.

szönve a makói Víziközmű Kft. és a

91595903

Gyászoló család

KIS GYÖRGY
1952-2008

Szerető családja

mert

f á j d a l m á t lelkiismeretes m u n k á v a l
enyhíteni igyekeztek.

SZENTES

halálának évfordulóján.

szeretett,

„ A d d i g vagy boldog, míg v a n , aki

dolgozott, életet adott,

szeret, aki a bajban megfogja a

de ez a fény elvesztésével örökre kialudt. Már

kezed."

csak emléke maradt, amit míg élünk, tisztelünk."

GYÁSZHÍR
Mély f á j d a l o m m a l tudatjuk, hogy

Fájdalommal tudatjuk, hogy szere-

drága szerettünk,

tett Édesanyánk,

NÉMETH ETELKA

keznek

nya, nagymama, testvér és rokon,

MASA FERENC

ÁBRAHÁM RUDOLFNÉ
PAPP IRÉN

szentesi

lakos,

69 éves

korában

elhunyt. Temetése január7-én, csü-

halálának 10. évfordulójára.

törtökön 10 órakor lesz a Kálvária

Szerető családja

75 éves korában elhunyt. Utolsó útjára január 8-

LÍBOR LÁSZLÓNÉ
KISS ERZSÉBET

JENEI JÁNOSNÉ

Soha el nem múló fájdalommal emlé-

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesa-

temető ravatalozójából.

án 14 órakor kísérjük a Gyálaréti temetőben.
Gyászoló szerettei

oi^o^een

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Gyászoló családja
J

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
„ N e m dobog már a szív,
... A

'ajka sem szól többé, mert lezárt, holt.

„Értünk éltél, bennünket szerettél, s

Megállott a kéz, mely csak adott,

„Ha rám emlékeztek, mosolyogjatok,

soha semmit nem kért és el nem fogadott."

mert akkor érzitek, hogy köztetek

(Kosztolányi)

vagyok."

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették az Édesanyát, Nagymamát, Dédmamát,

Mély f á j d a l o m m a l tudatjuk, hogy

Testvért és rokont, hogy

drága szerettünk,

CSEH JÓZSEFNÉ

FITOR SÁNDORNÉ
HAJDÚ JULIANNA

MOLNÁR ÉVA TERÉZIA

türelemmel viselt hosszú betegség után 84 évesen visszaadta lelkét Teremtőjé-

Mártély, Hunyadi u. 12. szám alatti

nek. Utolsó útjára 2010. január7-én, 13 órakor kísérjük az Alsóvárosi temető rava-

lakos, váratlan hirtelenséggel 54 éves

talozójából.

korában e l h u n y t . Temetése 2010.

A gyászoló család

január 7-én 14 órakor lesz a mártélyi
temetőben.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága sze-

„Megkaptam eltávozásom. Mondja-

rettünk,

tok búcsút nekem, testvéreim! Mind-

KOVÁCS TANÁCS ISIVÁN
Mórahalom II. ker. 238. szám alatti
lakos, életének 68. évében elhunyt.
Temetése 2010. január 6 - á n 11 órakor
lesz a Mórahalmi temetőben. Előtte
gyászmise 10 órakor.
„„,744

Gyászoló család

annyiótok előtt fejet hajtok és megkezdem távozásom. Most visszaadom
a kulcsokat ajtómhoz. Csak néhány
utolsó kedves szót kérek tőletek.
Sokáig voltunk szomszédok, de én
többet kaptam, mint amennyit adni

88 éves korában elhunyt. Szűk csalá-

életének 71. évében visszaadta lelkét

di körben temettük el.

Teremtőjének. Kérésére szűk családi

Gyászoló család
J

körben búcsúztunk tőle. Gyászmiséje 2010. j a n u á r 5 - é n 18 órakor az
újszegedi katolikus templomban lesz.
„5959M

Gyászoló család

zük."

tása 2010. j a n u á r 6 - á n , szerdán 13
órakor lesz a nagymágocsi temetőben.
Gyászoló családja,
91595477

Nagymágocs és Nagyoroszi

KISS IMRE
Hódmezővásárhely, Jázmin u. 17. szám
alatti lakos, 81 éves korában elhunyt.
Temetése 2010. január 6-án 10.30 óra-

Gyászoló családja

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR
ÖZV. KOCSIS IVÁNNÉ
SÁRGA ERZSÉBET

Cs. M.-i Kegyeleti Kit.,
6800 Hódmezővásárhely,
Tel./fax: 62/534-985,62/534-986

Hódmezővásárhely, Tanya 1613. szám

Borostyán Temetkezési Szolgálat

Gyászoló család

ben.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZÖRÖNCSI ERNŐ GERGELY

kor lesz a katolikus temetőben.

10 órakor lesz az árpádhalmi temető-

kor lesz a vásárhelyi katolikus temetőben.

Dr Imre József u. 1.

alatti lakos 58 éves korában elhunyt.

alatti lakos, 82 éves korában elhunyt.
Temetése j a n u á r 7-én, csütörtökön,

pa,

FELVÉTELE:

Temetése 2010. január7-én 10.30 óra-

Árpádhalom, Székács E. u. 16. szám

férj, édesapa, após, nagyapa, déda-

halljuk, dolgos kezed érezzük, könynyes szemmel már csak a sírodat néz-

ÖZV. SZARKA ISIVÁNNÉ
KISS JULIANNA

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

rettünk,

TOMALIK JÁNOS

nyes szemmel már csak a sírodat néz-

szívünkben él, segítő szavad örökké

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze-

és szerették, hogy

halljuk, dolgos kezed érezzük, köny-

„Értünk éltél, bennünket szerettél, s

sarkomat, kialudt. A felszólítás megTudatjuk mindazokkal, akik ismerték

szívünkben él, segítő szavad örökké

bár a halál elszakított tőlünk, jóságod

és a lámpa, mely megvilágította sötét

drága szerettünk,

bára halál elszakított tőlünk, jóságod

Gyászoló család

zük."

érkezett, és én készen állok utamra."

QISUSUHO

Gyászoló család

tudtam. Most lealkonyodott a nap,

Mély f á j d a l o m m a l tudatjuk, hogy

PÉTERNÉ
BALLA MÁRIA

„5,5,75

nyugdíjas tanítónő
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-

hogy drága szerettünk,

GYÁSZHÍR

mely jóság tükre volt,

^

Rádió Taxi dolgozóinak, valamint a
makói kórház azon dolgozóinak, akik

Gyászoló család

Felesége Magdi és szerettei

V)

JÁKSÓ JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, sírjára koszo-

Fájdalommal emlékezem férjemre

Temetése 2010. január 7-én 13 órakor a Dugonics

vo'1

rettünk,

rút, virágot helyeztek részvétnyilvá-

(Francesco Petrarca)

súlyos betegség után, 66 éves korában elhunyt.

-Fény

együttérzésüket fejezték ki, drága sze-

hogy elrejtsem szavát a szenvedésnek."

ny. r. zászlós

temető ravatalozójából lesz.

szédoknak, jó ismerősöknek, akik

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

halálának 3. évfordulóján.

tudatjuk, hogy szerettünk,

mindazoknak a rokonoknak, szom-

LENGYEL ISIVÁNNÉ
FEKETE MÁRIA

Életünk legfájdalmasabb napjára emlékezünk

faluja, Zsombó őt ismerő összes lakójától,

Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet

6800 Hódmezővásárhely,

tömörkényi tanítónő
életének79. évében, rövid szenvedés
után elhunyt. Temetése 2010. január
7-én, csütörtökön 13 órakor lesz a
tömörkényi temetőben.
Táviratcím: Kun Attila, 1038 Budapest,
Mező u. 9.
nuncoix

Gyászoló családja
'

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy drága Édesanyánk,

ÖZV. FORGÓ GYÖRGYNÉ
KANIZSAI-NAGY MARGIT

Csongrád, Tanya 414. szám alatti
lakos, 86 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 6 - á n , 10 órakor lesz
a Csongrádi temetőben. Megemlékező szentmise január 10-én,
vasárnap 8 órakor lesz a Nagyboldogasszony-templomban.

Dr. Imre József u. 11.
Tel.: 62/238-866
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Tiszteli Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés elöHi
munkanapon 9 éráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

J
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Még kérdéses a vásárhelyi Volvo-kupa
Az idei versenynaptárban
az szerepel, hogy február
24-étfil 26-áig Vásárhely ad
otthont a Volvo-kupa férfi vízilabdatornának. Az időpont
igen, a helyszín azonban még
nem biztos, a nyugodt, zavartalan rendezéshez 3-5 millió
forint hiányzik a büdzséből.
A HVSC helyi vállalkozókkal
tárgyal.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
IMRE PÉTER
Az idei v e r s e n y n a p t á r b a n az
szerepel:
február
24-26.,
Volvo-kupa, Hódmezővásárhely. De még egyáltalán
nem biztos, hogy az alföldi
város a d h a t otthont a rangos férfi vízilabdatornának.
Tavaly j ú n i u s b a n , a Gyarmati Dezső Sportuszoda néva d ó j á n hangzott el Martin
Györgynek, a Magyar Vízilabda-szövetség
elnökének
az ígérete: az erőfelmérő Vásárhelyen lesz. Az egyeztetések azóta is folynak az önkormányzattal és a helyi
egyesülettel, a HVSC-vel.
- Sajnos még mindig bizonytalan, hogy Vásárhely

láthatja-e vendégül a magyar válogatottat és ellenfeleit - közölte Timár László,
a HVSC elnöke - , a rendezés
ugyanis jelentős anyagi terhekkel jár. Három n a p o n keresztül 120 embert, játékosokat, edzőket kell elszállásolni, vendégül látni, és a bírókat
csakis
négycsillagos
szállodában - ilyen a környéken Szegeden t a l á l h a t ó helyezhetjük el. A büdzséből
pillanatnyilag
mintegy
5
millió forint hiányzik, az
előteremtéséért
mindent
megteszünk; erre konkrét
határidő nincs, de minél ham a r a b b p r o d u k á l n u n k kellene ezt az összeget.
A város is kiállt a rendezés
mellett. De a jelenlegi gazdasági helyzetben anyagilag,
pénzzel nem, „csak" azzal segítheti a pólósokat, hogy a
Gyarmati Dezső Sportuszodát
három napon keresztül díjmentesen bocsátja a csapatok, az esemény rendelkezésére - tudtuk meg Göbl Vilmos
sajtóreferenstől. Ez forintosítva milliós nagyságrendű támogatás.
A legfrissebb hírekért a

Szívesen jönnek
- Lassan egy éve úgy tudjuk,
Vásárhelyen rendezik a Volvo-kupát - mondta Kemény
Dénes, a háromszoros olimpiai bajnok férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
nagyon sajnálnánk, ha
anyagi okok miatt máshová
„költözne" a rendezvény.
Mindig szívesen mentünk az
alföldi városba, jól éreztük
magunkat, kedvesen, szeretettel fogadtak az emberek.
Tavaly februárban a helyi klubot segítő jótékonysági bálon
is részt vettünk.
szakszövetséget tárcsáztuk.
Jakab Zoltán főtitkár elm o n d t a : az időpont fix, a
helyszín nem: - Jelenleg is
zajlanak az egyeztetések, a
tárgyalások az önkormányzattal, a helyi klubbal, mi a
sportág h a g y o m á n y a i miatt
szeretnénk, ha Vásárhely
a d h a t n a otthont a Volvo-kup á n a k . Ez az első számú
„forgatókönyv". A válogatott többször szerepelt már
ott, mindig nagy közönség-

A pólósok (balról: Kemény Dénes, Martin György, Török Béla, Baksa László) jönnének. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
sikert aratva. Nagyon bízunk b e n n e , hogy sikerül
előteremteni a költségvetésből még hiányzó, a zavartalan, z ö k k e n ő m e n t e s lebonyolításhoz szükséges 3 - 5

Hatodik a Floratom
SZEGED. Ma kezdte meg az
edzéseket a Floratom Szeged
extraligás asztalitenisz-csapata, amely a hatodik helyről
várja a bajnokság folytatását.
A szegediek persze az ünnepek alatt sem pihentek. Dudás Róbert és Lukács Levente
részt vett egy szabadkai újévi
tornán, ahol a nívós mezőnyben előbbi aranyérmet szerzett, míg utóbbi az 5 - 6 . helyenvégzett.
A Floratom számára nem
kell sokat várni az első bajnokira - hétfőn edzésbe állt a

szegedi együttes - , január
30-án ugyanis győzelmi esélyekkel lépnek pályára a nyolcadik Békés otthonában.
Asztalitenisz Extraliga
1. Lombard

9

9

2 Celldömölk

9

8 0 1 5 4 - 1 3 16

56-1018

•3. Pécs

9

7 0 2 4 7 - 2 3 14

4 Bük

9

5 1 3 35-26 11

5. WinkAC

9

3 2 4 39-38 8

6 Floratom

9

3 2 4 35-39 8

7 KL-féítgyliia

9

3 1 5 3 4 - 38 7

8 Békés

9

2 0 7 26-49 4

9 Cegléd

9

I

9

1 0

10 jászkun Volán

8
8

15 54
17 54

0

Rajt dupla fordulóval
Az alapszakasz után a hétvégén a keresztjátékkal folytatódik a férfi röplabda Extraliga,
amelyben a HPQ-Szeged az alsóágon, az 5-9. helyért a Kazincbarcikával kezd szombaton
hazai pályán.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Elkészült a férfi röplabda Extraliga
középszakaszának
programja. A HPQ-Szeged az
alapszakaszban
mindössze
egyetlen győzelmet aratott,
így aztán a nem várt produkció miatt az alsóágon, a keresztjáték 5-9. helyéért folytatja. Rajta kívül itt szerepel
még a Szolnok, a MAFC, a
Dág, valamint az a Kazincbarcika, amely ellen szombaton
14.30-kor kivételesen nem az
újszegedi
sportcsarnokban,
Keresztjáték
A HPQ-Szeged programja a keresztjátékban, január 9. (szombat), 14.30: HPQ-Szeged-Kazincbarcika. Január 10. (vasárnap), 16: Dág-HPQ. Január 16.
(szombat). 13: HPQ- Szolnok,
január 17. (vasárnap), 16.30:
MAFC-HPQ. Január 24. (vasárnap), 17.30: Kazincbarcika-HPQ.
Február 6. (szombat), 11:
HPQ-Dág. Február 12. (péntek),
19.30: Szolnok- HPQ. Február
14. (vasárnap). 16: HPQ-MAFC.
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Szeged Hegyei Jogú Város
pályázatot hirdet a Kövér Béla Bábszínház
igazgatói munkakörének betöltésére
A Kövér Béla Bábszínház (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 50.) feladata a szegedi bábszínházjátszás hagyományainak megőrzése, továbbgondolása, a gyermek- és ifjúsági közönség alapvető színházélményeinek megteremtése, a műfaji sokszínűség által az értő befogadás elősegítése. A Kövér Béla Bábszínház mint
Szeged város reprezentatív bábszínháza - feladatába tartozóan - bemutatkozási lehetőséget biztosít belföldi és külföldi bábszínházi előadásoknak,
célkitűzései között szerepel a speciális műfaj eltérő törekvéseinek minél
szélesebb fórumon való megmutatása. A színház a magyar kultúra terjesztése, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében külföldi vendégszerepléseket szervez, és fesztiválokon, szakmai találkozókon képviseli Szeged városát. A bábszínházi szakma mint egyedi adottságokat igénylő színházi forma továbbélését oktatási feladatok teljesítésével is biztosítja.

* a színház programjának megvalósításához olyan társulat kialakítása, amely biztosítja a sajátos művészeti követelmények megvalósulását,
* a gyermek-bábelőadásokon kívül, az esetenként felnőtteknek szóló bábelőadások
bemutatásával a művészi sokszínűség megteremtése,
* évadterv készítése, melyben a bemutatandó előadások meghatározása mellett kitér
a művészek, alkotótársak megnevezésére, meghatározza az előadásokkal megcélzott
korosztályi réteget, az elérni kívánt eredményeket,
* a színház műsorrendjének repertoár rendszerben történő összeállítása,
* a Kövér Béla Bábszínház - mint nagy múltú szegedi bábszínház - hosszabb távra szóló,
meghatározó szerepéről való tervszerű gondoskodás,
* a lehetőségekhez mérten olyan támogatási formák és marketingstratégiák leitérképezése, melyek segítségével biztosítható a kiegyensúlyozottabb működés, valamint a
közönségbázis további szélesítése.

A Kövér Béla Bábszndiáz 2009. évi költségvetésének fő előüáiyzata
Bitó (6) és Bokor szombaton a Kazincbarcika ellen játszhat össze ismét. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

hanem az Etelka sori munkacsarnokban kezdi meg az
újabb etapot a szegedi csapat.
Sőt vasárnap 16 órától már
idegenben, Dágon jön a következő erőpróba.
A nyolcfordulós középszakasz február 21-én a
HPQ-Szeged számára már február 14-én - ér véget. Az öt
együttesből csak az összesítésben utolsó nem folytathatja a felsőágon, a további négy
gárda az első nyolc helyért
csatázik majd a Kaposvár, a
Kecskemét, a Dunaferr és a
Veszprém társaságában.

közvetítés a sporttévében) a
helyi és környékbeli vállalkozókat, így mindenki reménykedik,
hogy
sikerül
megrendezni a nemzetközi
viadalt.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Az igazgató feladata:
T s i

milliót - vázolta a helyzetet
a sportvezető.
Erre hétfő este is kísérletet
tettek: a HVSC vezetősége újból tájékoztatta a lehetőségekről (reklám, háromszori

a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata éves költségvetésében jóváhagyottak
szerint
* bevételi és kiadási előirányzat: 72.129 E Ft,
* ebből fenntartói támogatás: 60.756 E Ft.
Az intézmény jelenlegi besorolása: Bábszínház IV. kategória az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.
évi XCIX. törvény (továbbiakban Emtv.) 10. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

* a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó
észrevételeit,
* a színház adottságainak figyelembevételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét
elképzeléseket,
* gazdasági stratégiát a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
* marketing-, PR-, belső-külső kommunikációs elképzeléseket, bel- és külföldi szakmai
kapcsolatok, együttműködések tervezetét.

A pályázathoz csatolni kel:
* egy szakmai önéletrajzot,
* a végzettségei igazoló okiratok másolatát,
* három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
* a Munka Törvénykönyve 191. § bekezdése értelmében az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatot,
* a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról szóló nyilatkozatot,
* hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt
vevők megismerhetik.
Áz igazgató a feladatokat munkaszerződés keretében vezető állású munkavállalóként
látja el a 2010. július l-jétől 2015. június 30-áig terjedő határozott időtartamra.
Munkabér megegyezés szerint, a Munka törvénykönyve díjazásra vonatkozó
rendelkezései alapján.

Benyújtási határidő: 2010. január 28.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján történő közzététel időpontja:
2009. december 29.
A benyújtás helye: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve
személyesen vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal (6720 Szeged, Széchenyi tér
10-tl.) címére. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat igazgatói munkakör betöltésére".
Az elnrálás határideje: a pályázat benyújtási batáridejének lejártát követő 30.
nap utáni első közgyűlés.
A pályázatokat - az Emtv. 39. § (6) bekezdés alapján létrehozott szakmai bizottság
véleményének kikérésével - a Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság
véleményezi, és javaslatát figyelembe véve a közgyűlés dönt a munkakör betöltéséről.

A vezetői munkakör betöltésének fettételei
az Emtv. 40. § (1) bekezdése alapján:
* az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség,
* legalább ötéves szakmai gyakorlat.

A pályázati dokumentáció (SZMSZ, 2009. évi költségvetés előirányzatai, közalkalmazottak
létszáma) a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sportirodáján, valamint a Személyzeti Osztályon megtekinthető.

Előnyt jelent a szakterületen szerzett vezetői gyakorlat és az angol, a francia vagy
a német nyelv tárgyalási szintű ismerete.

További felvilágosítás az Oktatási, Kulturális és Sportirodán a 62/564-223-as
telefonszámon és a Személyzeti Osztályon a 62/564-271-es telefonszámon
kérhető.

A pályázatnak tartalmaznia kel:
* a pályázó által megvalósítani kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket,
évadtervet, produkciós tervet,

2010.
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NEM MINDEGY A KÜLÖNBSÉG A SZPARTAK MOSZKVA ELLENI EUROLIGA-MECCSEN

Megfogyatkozva készül a Szeviép
Három szegedi játékos betegsége miatt szinte biztosan kihagyja a Szeviép szerdai,
Szpartak Moszkva elleni mecscsét. A női kosárlabda Euroligában hiába lesz tartalékos
Bencze Tamás együttese, egyáltalán nem mindegy, mennyivel kapnak ki a világ legjobbjaitól.
SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN

Teljes csapattal is nehéz lenne, hát még megfogyatkozva:
a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapatából hárman szinte biztosan kihagyják a szerdai, Szpartak Moszkva elleni
meccset.

Világsztárok - ingyen
Továbbra is van lehetőség iskolás és gyermekcsoportok
számára felnőtt kísérettel ingyenesen megtekinteni a Szeviép Euroliga-meccseit. A
Szpartak elleni találkozóra a
korábbiakhoz hasonlóan a kosarsport@szeviep.hu e-mail
címen lehet regisztrálni, majd
a mérkőzés előtt a kapott
visszaigazolást a jegyellenőrzésnél bemutatni.

komplett csapattal is csak a
tisztes helytállás lehetett a
cél, ám a hiányzók nélkül
még ez a terv is távolinak tűnhet. - Hasonló gondjaink le- Németh Bernadett, Len- hetnek, mint Moszkvában: a
94-51-es meccsen Fürész tágyel Dalma é s Vincze Viktória
küzd betegséggel - árulta el volléte miatt Németh tudott
kevesebbet pihenni, míg most
Bencze Tamás, a c s a p a t vezetőedzője. - Előbbi kettő már a fordítva lesz, tehát Ernőnek
szombati foglalkozásról is hi- kell több időt a pályán tölteányzott, míg Vincze vasárnap nie. Azért nem adjuk fel, véjelezte, nincs minden rend- dekezésben például gyakorolben. Ha ehhez hozzávesszük, tuk azokat az elemeket, amehogy a hétfői edzésről Laczi lyek kint nem mentek igazán
Edit ment el orvoshoz, és lit- - mondta az edző.
v á n c e n t e r ü n k ö n , Vaida SipaA hiányzók távollétében
viciutén is látni, hogy nem valószínűleg a Ciglar, Laczi,
százszázalékos,
kijelenthet- Fürész, Zserzserunova, Sipavijük, nem a legjobb előjelekkel ciute ötös kezd szerdán 18 A sok hiányzó miatt csak szűkebb létszámmal edzhet a Szeviép-Szeged. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
készülünk - tette hozzá.
órától az újszegedi sportcsarA világ legjobbjai ellen a nokban, ha pedig Laczi sem tudja vállalni a játékot, he- a pályáról - mondta a váloga- bes-ot is beleszámítva, a minil y é n Horváth Zsuzsa k a p h a t
tott Horváth.
tabellán a Szeviép áll jobban):
fontosabb szerepet.
A Szeviép számára egyálta- ez a lengyeleknek nyolc
- Minden meccsre ugyan- lán nem mindegy, mennyivel meccs után -41, a Szeviépnek
Minden sztár eljön. Nem veszi félvállról a szegedi mérkőzést a
úgy készülök: akármennyi le- kap ki orosz ellenfelétől, ha az hét találkozón -49.
Szpartak, mivel ma délután az összes sztár Szegedre érkezik. A
hetőséget kapok, igyekszem utolsó két fordulóban ugyanis
10.30-kor Budapesten landoló repülőgépen ott ül majd Taurasi,
azt kihasználni. Bár nincse- a továbbjutást jelentő negye- A D csoport állása
Fowles, Bird, jekabsone-Zogota és McCarville is - hogy csak a leg1 Szpartak
7 7 0 620- 446 14
nek győzelmi esélyeink, jó dik helyért harcoló Szeged és
nagyobbakat említsük. A Dóm Hotelhez fél kettő körül megérkező
meccset szeretnénk játszani. a Gdynia is nyer meccset, ak2. Brno
8 5 3 587- 585 13
küldöttség egyébként a novemberihez képest jóval kevesebb előzeHiába kapunk ki 20 vagy 30 kor a két csapat között az ösztes igényt jelzett a Szeviép felé. A moszkvaiak kettőt edzenek Sze3.Fenerbahce
8 5 3 582- 601 13
ponttal, ha megvalósítjuk azt, szesített pontkülönbség szágeden, ma este fél 8-tól, holnap, a meccs napján pedig reggel 9-kor
8 2 6 544 585 10
4 Gdynia
amit az edzőnk elvár tőlünk, mít (a jelenlegi hármas holtvezényel foglalkozást Pokey Chatman.
5 Tarbes
8 2 6 552- 619 10
elégedetten jöhetünk majd le verseny esetén, a francia Tar6 Szeviép
7 2 5 465 514
9

JANICS ES A FÉRFI KAJAKOSOK BELMEKENBEN, VAJDÁÉK SZEGEDEN

Kalandos bolgár túra
A Démász-Szegedi VE férfi kajakosai Janics Natasával kiegészülve tegnap Bulgáriába utaztak téli edzőtáborba, a kenusok viszont Vécsi Viktor irányításával Szegeden maradtak.
BELMEKEN, SZEGED
MÁDI JÓZSEF

A hétfő legfontosabb híre a
Démász-Szegedi VE szakvezetői, az érintett szülők és hozzátartozók számára az volt,
hogy a klub kajakos csapata
szerencsésen megérkezett a
téli edzőtábor színhelyére.
Mert amíg odáig eljutott, történt vele egy és más.
A BAJ NEM JÁR EGYEDÜL. Az i n

m á s z - t r é n e r , Kovács László ré-

vén - egy másik négykerekűvel késő este megérkezett a
végállomásra, a Szófiától 140
kilométerre délkeletre lévő,
2050 méter magasan elhelyezkedő Belmekenbe, az alpesi
sportkomplexumba. A csapat
itt tölt - mégpedig remek körülmények között - két hetet
az úszó- és tanmedencével,
kondi- és tornateremmel, valamint sífutópályákkal ellátott, jól felszerelt létesítményben, illetve annak közelében.

n í t v á n y á t , Janics Natasát is. A

háromszoros olimpiai bajnok
versenyző is Belmeken vendége, ám ő nem a kisbusszal
utazott, hanem egyedül, magánautóval Szófiáig, ahol
csatlakozott szegedi társaihoz, és nem két, hanem három hetet tölt majd Bulgáriában.
VÉCSIÉK

SZEGEDEN.

A

Dé-

mász-Szegedi VE kenus csoportja nem bonyolította meg
ennyire a sorsát: maradt Szegeden. Tegnap délután például a Tisza töltését vették célba
a sportolók, így például Vajda

Attila, Horváth Gábor, Fürdők
Gábor, Makai
Tibor, Ződi
László és Molnár Tamás. Vécsi

Viktor edző és csapata rótta a
kilométereket - hóban, sárban, fagyban, napsütésben. A
csoport nem tervez téli alapozó, sífutással egybekötött
edzőtábort.
s z e g e d i Gyökös Lajost, Bozsik
Gábort, Petrovics Mátét, Tóth
Ám Vécsiék sem maradnak
Róbertet, Kovács Lászlót, Pamajd ki a meleg vízi táborok
lásti Ádámot, v a l a m i n t azt a
HIÁNYZÓK. A felsorolásból sorából: a szegedi kenus csaBoros Gergelyt, a k i p a k s i szí- többen is hiányoznak. Ilyen
pat Rogotinban (Horvátornekben versenyez, de Szege- Sík Márton, a k i S z e g e d e n m a - szág), Janics a bulgáriai Burden tanul. A küldöttség előbb radt, mivel gyógytorna-keze- gaszban február közepétől laattól ijedt meg, hogy szinte ki- léssorozaton vesz részt. Csa- pátolhat, a kajakosok pedig a
robbant a jármű hátsó
Ojjigó Atjila s e m t a l á l h a t ó a z spanyolországi Sevilla felé ve- ezt még a legegyszerűbb, VJ- . u t p z q l r .ícfejaIíoí'tcsapqtban, szik az irányt, ahová hamamódon megoldották, és tér- ö "pectií? állandó,'sporttársa, rabb érkeznek (február közeképpel leragasztották
majd Sík miatt döntött így. Ha már pe), de később térnek haza
később attól lett mérges, hogy említettük
Kovács
László (március vége), mint a válogaa baj nem jár egyedül alapon edzőt, említenünk kell női ta- tott többi része.
dulással semmi gond nem
volt, az egyesület kisbusza
reggel rendben elindult Bulgária, a Rila-hegység felé. Az
utasok között találhattuk a

A kenusok, így Vajda Attila olimpiai bajnok (balról) és Makai Tibor is
Szegeden maradtak. FOTÓ; SCHMIDT ANDREA

a kisbusz generátora felmondta a szolgálatot. A javítás Nistől délre, egy kisvárosban érte a járművet, és négy
órát vett igénybe, de ezután a
csapat eljutott Bulgária fővárosába, Szófiába. Ott leparkolta a kisbuszt, majd a bolgár szövetség hathatós segítségével - amellyel a szegedi
klub remek kapcsolatot ápol
elsősorban az egykor Bulgáriában is edzősködött Dé-

REFLEKTOR

17. Új év-kupa

ISMÉT, IMMÁR TIZENHETEDSZER rendezi meg Kovács
Sándor Szegeden, ezúttal a
Déri-szakközépiskola tornatermében az Új év-kupa kispályás labdarúgótornát, mégpedig január 9-10-én és 16-án.
jelentkezni két kategóriában
(nyílt, +35) a 20/230-2405-ös
és a 62/443-529-es számon
lehet. Aki még szeretne indulni a viadalon, annak igyekeznie kell, hiszen a két korosztályban összesen csak harminckét együttes nevezését
fogadja el a szervező, és a létszámból már csak néhány csapat hiányzik. A torna csoportjainak sorsolását holnap 15
órától a Rádió 88 honlapján
(www.radio88.hu) már meg
lehet tekinteni.

Szávay továbbjutott

SZÁVAY ÁGNES BEJUTOTT
a brisbane-i tenisztorna női versenyének második fordulójába,
azaz a legjobb 16 közé. A magyar játékos Peng Su-ajjal mérkőzött, s három szettben bizonyult jobbnak kínai ellenfelénél.
Szávay a következő körben a
szlovák Daniela Hantuchová ellen lép pályára. Szávay-Peng
(kínai) 5:7,6:4,6:2, Henin (belga)—Petrova (orosz, 2.) 7:5,7:5.

Császár nélkül az Eb-n?

KÉRDÉSES, HOGY SZEREPELHET-E a január 19-én kezdődő
ausztriai férfi kézilabda Európa-bajnokságon Császár Gábor,
mivel az átlövő csak tegnap
kezdhette el a labdás edzéseket. A Chambéry légiósa ugyan
ott van a Tatán készülő keretben, ám november 19-i kézközépcsonttörése óta most tréningezhetett először labdával.
Mezey Csaba fizioterapeuta elmondta: erősen kérdéses, hogy
Császár vállalni tudja-e a játékot. A kerethez klubkötelezettsége miatt csak szerdán csatlakozik Puljezevics Nenad, a Pick
Szeged egykori játékosa, aki
már ott lesz a csütörtöktől
szombatig tartó bécsújhelyi tornán. Ausztriában a horvátokkal,
a lengyelekkel és a házigazdákkal mérkőznek a magyarok.

Kiesett a címvédő

HÉTFŐ HAJNALBAN LEZÁRULT az amerikaifutball-liga
(NFL) 2009-es szezonjának
alapszakasza, melynek végén
biztossá vált, hogy a Pittsburgh Steelers nem védheti
meg címét, mivel nem jutott
be a szombaton kezdődő rájátszásba. A hétvégén rajtoló
rájátszás február 7-én Miamiban, a 44. Super Bowllal zárul.
A rájátszás első fordulójának
menetrendje: Amerikai főcsoport: Cincinnati Bengals (4.)New York jets (5.), New Engtand
Patriots (3.)-Baltimore Ravens
(6.). Szabadnapos: Indianapotis
Colts (1.), San Diego Chargers
(2.). Nemzeti főcsoport: Dallas
Cowboys (3.)-Philadelphia
Eagles (6.), Arizona Cardinals
(4.)-Green Bay Packers (5.).
Szabadnapos: New Orteans Saints (1.), Minnesota Vikings (2.).

Elhunyt Mitró György

ÉLETÉNEK 80. ÉVÉBEN hosz
szú, súlyos betegség után elhunyt Mitró György olimpiai
ezüstérmes úszó. A Nyíregyházán született sportember egyedül tanult meg úszni, s már feltűnése évében, 1947-ben győzött 1500 méter gyorson a monte-carlói Európa-bajnokságon. Az
egy évvel később rendezett londoni ötkarikás játékokon egy-egy
ezüst- és bronzérmet szerzett.

MOZAIK
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HAVAZAS, ESTETOL NÉHOL ONOS ESO

KALENDARIUM
A
A
A
A

Nap kél:
Nap nyugszik:
Hold kél:
Hold nyugszik:

7.31
16.07
22.31
9.58

ISTEN ELTESSE!
SIMON, EDVÁRD
A Simon a héber eredetű Simeon név görög Szimón alakváltozatából származik. Jelentése: meghallgattatás. Az Edvárd germán eredetű. Elemeinek jelentése: birtok, vagyonőrzés, védelem.
Ma ünnepel még: EDE,
ÁRPÁD.

EZT IRTUK

Hajnali pára száll fel a Tiszáról: a víz ilyenkor legalább tíz fokkal melegebb, mint a levegő, és „turistáskodó"
récéket is megfigyelhetünk. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

Turisták Szeged főutcáján
SZEGED
BAKOS ANDRÁS

A Tisza Szegednél 538 centiméteren állt tegnap, az áradó víz jégmentes, 3 fokos
volt. A városi ember akkor
hajlandó szeretni a Tiszát,
ha az 20 fokosnál melegebb, szintje pedig - Szegednél - 80 centiméter körül mozog. Most a színéről
és a párájáról is legföljebb
a reggeli kávé jut eszébe,
vagy az, hogy bizonytalan
ideig nem lehet közlekedni
a rakparton. A Tisza szeme-

tet is hoz, ez állítólag elkerülhetetlen.
Aki viszont ilyenkor is rászán öt percet, és megáll fél
nyolc körül a rakparton,
ahol ez a kép is készült, idővel nem a lezárt útra, a zavaros vízre, a szemétre figyel. Hanem például a
visszhangokra.
Vagy arra, milyen sok a
réce: több, mint amennyit
első pillantásra észre lehet
venni az autóból. A tőkés récét azóta tartják számon hivatalosan
városlakóként,
amióta a budapesti Szépművészeti Múzeum tetején köl-

VÍZÁLLÁS

A NAP VICCE

A TISZA Csongrádnál 537
cm, Mindszentnél 562 cm,
Szegednél 538 cm (hőfoka
3,0 °C).
A MAROS Makónál 339 cm.

Egy anatómiaprofesszor az éjjeli mulatóban odaszól a barátjának egy csinos lány láttán:
- Nos. így kell a molekulákat
helyesen csoportosítani...

A napos oldalról

tött egy pár. De a vidéki tőkés récék is biztonságban
érezhetik magukat a városokban - január 31-éig lehet
rájuk vadászni, itt viszont
nincs lövöldözés - másrészt
tudják, hogy az emberek
szeretik és etetni fogják
őket; ez európai szokás.
Ilyenkor jönnek az északi tőkés récék is, Dániából, sőt
Lengyelországból, nagy részük szintén városi polgár.
Megnézik Szeged főutcáját,
és amikor a víz legalább tíz
fokkal melegebb, mint a levegő, melegszenek. Ilyenkor
szokott az ember kávézni.

Kínai Biblia
a neten

Internetre tette a Vatikán a Biblia teljes kínai fordítását: a Szentszék honlapján olvasható, nyomtatható és le is tölthető. A közzétett Bibliát a tradicionális kínai írásjegyekkel írták,
amelyeket Tajvanon, Hongkongban és Makaón is használnak. A
Kínai Népköztársaság területén
mintegy 13 millió katolikus él.

VATIKÁN.

1 ÉVE: Felavatták a rekordgyorsasággal felépült szentesi
helikopterbázist, a Dél-Alföld
légimentő-központját.
5 ÉVE: Január elsejétől számlát kell kiállítani a kezelés
költségeiről a fekvőbeteg-intézményekben, ha a beteg kéri, ettől a hálapénz visszaszorulását reméli az Egészségügyi
Minisztérium.
10 ÉVE: Öt ház vált lakhatatlanná Domaszéken a belvíz
miatt.

ORVOSMETEOROLOGIA
A melegfronti hatás szív- és
érrendszeri panaszokat, a szokásosnál hosszabb reflexidőt
okozhat.

Túlnyomóan borult lesz az ég, többfelé várható h a v a z á s , hózápor. Esától a déli
területeken ónos eső is hullhat.
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HOROSZKOP
KOS (III. 21.-IV. 20.): A bolygóállás kedvezőtlenül befolyásolhatja
a napját. Esetleges rossz hangulata ellenére igyekezzen idejét barátaival, családjával tölteni.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.):
Ha rövidebb munkanapot tervezett mára, nyugodt hangulatban
lehet. Ha este összejön barátjával,
lesz ideje felkészülni a találkozóra.

NYILAS (XI. 23.-XII. 21.): A
szomszédjával kapcsolatos problémákat nehezen oldja meg. Ne siettesse az eseményeket. Este pihenésre van szüksége.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Állandó,
konstans helyzetet vehet fel. Az
intellektuális ügyek köthetik le figyelmét. Ha másoknak tanácsot
ad, azzal nagy galibát okozhat.

SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Nem
biztos, hogy kellemes nap vár önre. Ha szabadideje akad, kerülje a
túlzásokat! Este vigyázzon, maradjon a realitások talaján.

BAK (XII. 22.-1. 20.): Álmai hoszszú távra szólhatnak. Magánéletében és karrierjében is az élményeket keresi. Sokat megtesz
azért, hogy mindezt el is érje.

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Nagyszerű
ötletek adója lehet. A remények,
tervek kötik le gondolatait. Este új
barátjával és kedvesével is kellemes időt tölthet.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Nehe
zen hozza meg jelentős döntéseit.
Legyen bátor, amihez egészséges
kíváncsiság is társul! Ötleteit bátran, bizakodóan közölje másokkal.

VÍZÖNTŐ (I. 21.-11. 20.): Megér
zései miatt szomorú lehet. Jó barátság törhet ketté egy románc
miatt. Ha szerelmi háromszög van
kialakulóban, maradjon ki belőle!

RÁK (VI. 22.—VII. 22.): Azokon a
dolgokon gondolkodhat, amiket hiányol. Legyen őszinte énközpontúságával kapcsolatban, próbáljon
változtatni.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Néhány hírt kaphat, rendhagyó módon. Ne terjessze az információt,
bármiről legyen is szó! Menjen a
maga útján, tervezgesse jövőjét!

HALAK (II. 21.—III. 20.): Tisztázza
először saját magával, mit érez az
ellentétes nem egyik képviselője
iránt. Talán elkerüli ezentúl az illetőt. Érzéseit tegye rendbe!

Kocsma
fogságában
Nemrég ért véget egyestésre tervezett szilveszteri
bulija vagy 60 vendégnek egy
kocsmában
Nagy-Britanniában: nem a remek hangulat
marasztalta őket, hanem a hó.
A „kocsmatöltelékek" Anglia legmagasabban, a tengerszint felett 518 méteren fekvő
fogadójában, a Tan Hitiben búcsúztatták az ó- és köszöntötték az új évet. A hóvihar miatt
azonban még a parkolóban álló kocsijaikhoz sem juthattak
el elsején, nemhogy le a hegyről a járhatatlanná vált úton.
Másodikán aztán folytatódott
elseje, és harmadikán is. A
kényszerű összezártság ellenére a hangulat jó volt. Bár a bár
mindig csak délután ötkor nyitott a helyi szabályzat okán, a
vendégek türelmesen kivárták.
Nagyrészt sörivással és kártyázással múlatták a - zord - időt,
de répát és krumplit is hámoztak, besegítve a vendéglősöknek. A három nap alatt szinte
„szárazra itták" a kocsmát.
ANGLIA.

Cameron rendezte Titanic, A
Gyűrűk Ura - A király visszatér, A Karib-tenger kalózai:
Holtak kincse és A sötét lovag
mellé. A 3D-technikával készült, meseszerű, ám komoly

Gyors az evolúció
A 23 éves, szegedi Jakab Emese jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának IV. évfolyamos gyógyszerész
hallgatója. Kezdetben orvoslátogató-gyógyszerismertető szeretne lenni,
majd az édesanyjával egy közös gyógyszertár üzemeltetését tervezi.
Legkedvesebb idézete Carolina Herrerától származik: „A divat fontos része a művészetnek, mert egy civilizációt jelöl; ugyanakkor a divat misztikum is. olyan múló, hogy senki sem érti meg." FOTÓ: NÉMETH NORBERT
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A hét további részében eróen felhős, vagy borult lesz az ég, csak az időszak közepén

Milliárdos rekorder az Avatar
USA. Tizenhét nappal a premier után átlépte az egymilliárd
dollárt az Avatar című film
jegybevétele - közölte a szuperprodukciót gyártó 20th
Century Fox filmstúdió. Az
Egyesült Államokban és Kanadában három hét alatt 352,1
millió dollárt fizettek a mozirajongók, a világ többi országában mintegy 670 millió dollárt.
Egy szakértő szerint egy filmmel sem kerestek ilyen rövid
idő alatt egymilliárd dollárt.
Az egymilliárdosok klubjába ötödikként lépett be az
Avatar; az ugyancsak James

Mórahalom

NÉMETORSZÁG. Német fejlődés- miért veszítenek hatásukból a
biológusoknak először sikerült gyomirtók néhány év után.
megmérniük az evolúció sebesA tübingeni kutatók a lúdségét: az örökítőanyae
növény genetikai fejé p í t ő e / ^ i Q r f l l Á O Q y p ^ ^ J ^ j y ^ p d é s é t követték 30 generáci
generációul lomÁOyÁnmk."_h.z ón keresztül. Abból indulnak
roppant gyors tempó - írták a ki, hogy az embernél is hasonScience című tudományos folyó- ló gyakorisággal fordulnak
iratban, ami megmagyarázza, elő mutációk.

erkölcsi tanulságokat is hordozó Avatar egyébként a valaha forgatott legdrágább filmek közé tartozik becslések
szerint 300-500 millió dolláros költségvetésével.
• i í T d ' l i J W g j
Gyorsított lehetőség
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