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MÁTÉ MÁR JÁTSZANI AKAR

DON CARLOS - A METBŐL

Jól van a szerda hajnalban megműtött,
Roberto Alagna címszereplésével élő közvej títésben látható ma este a Belvárosi moziban dorozsmai Illés Máté, aki 9 hónapnyi
műszíves kezelés után kapott új szívet.
' Verdi Don Carlosa a Metropolitanből.
6. oldal

Regényt írt a 15 éves
lány a szerelemről

Szabó
Gábor:
Az ELI nem
politikai ügy
Saját magunk szegénységi bizonyítványát állítjuk ki, ha politikai síkon kezeljük az európai lézerközpont ügyét - vallja Szabó
Gábor akadémikus, az SZTE rektora. Chicagói, brüsszeli kollégái
nem értik, mi történik Magyarországon. A lézerfizikus szerint
ha idén döntés születik róla,
megvalósítható a projekt.
SZEGED
R. TÓTH GÁBOR

Strandolás helyett Fődi Kitti a laptopjával töltötte a nyarat. FOTÓ: FRANK YVETTE
Unatkozott a nyári szünetben,
ezért kezdett el írni Fődi Kitti.
A15 éves szegedi gimnazista
első regénye, a Remény jövő
héten kerül országszerte a
könyvesboltok polcaira.
SZEGED
BOBKÓ ANNA
- Esténként körbepakoltam
gyertyákkal az asztalt, és amíg
el nem álmosodtam, írtam.
Volt, hogy még lefekvés után is
kattogott az agyam - a szereplők „beszélgettek a fejemben".
Gyakran a történettel álmodtam, képes voltam felkelni az éjszaka közepén, ha eszembe jutott valami - emlékezik Fődi
Kitti első regénye születésére. A
15 éves lány tavaly nyáron kezd-

te írni - unatkoztak a barátnőjével, és kitalálták, hogy kerekítenek egy történetet. így ahelyett,
hogy a strandon süttette volna a
hasát, Kitti inkább a laptop fölé
görnyedt. A suli kezdete után
sem hagyta el az ihlet: minden
este első művén dolgozott. Karácsonyra fejezte be.
- Ahogy kész lettem egy fejezettel, elküldtem a barátnőimnek. Rajongásig imádták,
gondoltam, másnak is tetszene, talán meg kéne próbálni
kiadni - magyarázta a fiatal
„írópalánta", akivel szobájában beszélgettünk. A tetőtéri
lánybirodalom hófehér polcán
Stephenie Meyer Twilight-kötetei mellett szépirodalmi művek
sorakoznak.
Folytatás a 8. oldalon

- Párizsban gyűlt össze tegnap az
európai lézerközpont (ELI) előkészítésén dolgozó nemzetközi csoport. Csehország, Románia már
elkészítette terveit, a magyar
projektnek még aláírt támogatási
szerződése sincs. Sok kellemetlen
kérdést kapott delegációnk?
- Európa lézerfizikájának
jelentős részét mozgásba hozta az E L I terve. Négyéves előkészítési fázis ért véget tegnap, ezt ünnepelték Párizsban. Elkészült az E L I fehér
könyve, amely azt tartalmazza, hogyan kell megvalósítani
ezt a projektet. Sokan érdeklődnek a magyar fejleményekről Párizsban és tőlem is nemrégiben egy chicagói professzor hívott fel. Dolgozik az
intézetében egy magyar, aki
lefordítja neki az ELI-ről szóló
cikkeket. Azt kérdezte, tudna-e segíteni valamiben, mert
történelmi lehetőséget szalaszt el Magyarország, ha lecsúszik erről a projektről.
Folytatás a 9. oldalon
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8 cégvezetőt váltottak le
Nyolc önkormányzati cégvezetőt menesztett a Fidesz és a Jobbik
tegnap a szegedi városi közgyűlés zárt ülésén. Bohács Zsolt frakcióvezető javaslatára ki is nevezték az új igazgatókat. Az állami
gondozott gyermekek ne költözzenek Tápéra - döntött a Fidesztöbbség az LMP-s képviselő támogatásával.
SZEGED
SZABÓ C. SZILÁRD

Kozma
József
(MSZP)
az
együttműködésről,
Hűvös
László (Fidesz-KDNP) pedig
arról beszélt napirend előtt,
hogy olyan döntéseket hoznak majd, amelyek kiszámíthatóságot és biztonságot teremtenek 2011-ben a szegedi
családoknak. A közüzemi és
közszolgáltatási díjemelések
kapcsán a Jobbik jelezte, semmilyen áremelést nem támo-

Férfiak
vetkőztek
a nőkért
MAGYARORSZÁG. A női kvóta
bevezetéséért indult aláírásgyűjtés. Az ötletgazdák, a Nők
a pályán civil kezdeményezés
szeretné elérni, hogy 2011. január 25-éig 200 ezer hiteles aláírás gyűljön össze. Ebben az
esetben lehet népszavazásra
bocsátani azt a rendelkezést,
amely előírja, hogy csak olyan
uniós, helyhatósági vagy parlamenti listát lehessen bejelenteni, amelyen egymás után váltakozva szerepelne női és férfi
képviselő neve. Ismert és sikeres nők, valamint férfiak vállaltak szerepet a kampányban.
Férfiak vetkőztek a nőkért,
írásunk a Sziesztában

gat, a Fidesz pedig közölte:
nem fogad el az inflációnál,
vagyis 4,7 százaléknál magasabb emelést. A városvezetés
csupán a csatornadíjnál javasolt 7 százalékos növelést. A
közgyűlés végül úgy döntött:
egységesen minden tarifát 4,7
százalékkal emel januártól.
Botka László polgármester elmondta: a csatornadíj 7 százalékos emelése egy szegedi
háztartásnál havonta 70 forinttal jelentett volna többet.
Folytatás az 5. oldalon

Az ünnepi hangulat csak az ülés elején volt jellemző. FOTÓ: KARNOK CSABA

KISÜTÖTTÜK AZ
ÜNNEPI AJÁNLATOT.
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Átadták a Nobel-díjakat

Figyelmeztet
az ombudsman

Euró csak 2019-ben

LONDON. Magyarország legkorábban 2019-ben csatlakozhat az euróövezethez, valószínűleg Lengyelországgal
együtt, a cseh euró pedig akár
a 2020-as évekig is késhet jósolták pénteken londoni felzárkózó piaci elemzők, akik
szerint az euróövezeti adósságválság miatt már nem is
tűnik olyan vonzónak a valutauniós tagság e három ország számára, mint korábban.

Egyes kórházakban a 24 hetes
vagy annál korábban elhalt
magzatok esetében nem teszik lehetővé a szülők számára, hogy eltemethessék gyermeküket, továbbá méltó búcsúra sincs egyes helyeken lehetőség. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ebben a hátrányos
megkülönböztetés alkotmányos tilalmának sérelmét látja.

Kormányhivatalok
124 milliárdból

A január elsején megalakuló
kormányhivatalok működési
költsége 124 milliárd forint lesz
jövőre. A fővárosi és a 19 megyei kormányhivatal tizennégy
területi államigazgatási szerv integrációjával jön létre. Ügyfélszolgálati irodáik, az úgynevezett kormányablakok az ország
29 pontján működnek majd.

Rekordmennyiségű gáz

Az E.ON Fölgáz Storage Zrt. tárolóiban rekordmennyiségű, 3,5
milliárd köbméter földgáz van
készleten, ami szükség esetén
4,3 milliárd köbméterre növelhető. A cég szerint az idei télen biztos nem lesz fennakadás a gázellátásban, amit a megfelelő politikai helyzet mellett a cég partnereinek felkészültsége is biztosít.
Mindezek mellett szükség esetén
- időjárástól függően - akár 2-3
hónapra elegendő tárolt fölgáz áll
rendelkezésre.

Hamis tojáspor

Néhány napja az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős hatóság ellenőrzése során Lengyelországból származó hamisított
tojásport talált. Fehérjetartalma
alacsony volt, zsírtartalmának
több mint 80 százalékát pálmaolaj alkotta. A Tojásszövetség
közlése szerint a magyar tojáspiacot az utóbbi hónapokban
rendkívül nagy mennyiségű, olcsó beszerzési áron kínált lengyel tojás és tojástermék árasztotta el, amellyel érdemes vigyázni, frissességük ugyanis legtöbbször megkérdőjelezhető.

Lakásában lőtt a vadász

Lakásában adott le véletlenül
lövést sörétes fegyveréből egy
vadász Szombathelyen, a lövedék a szomszédos lakás fürdőszobájának ajtajában állt meg. A
vadász elmondása szerint eladáshoz készítette elő a fegyvereit, egy golyós és három sörétes puskát, és eközben sült el
az egyik sörétes fegyver. A
rendőrség foglalkozás körében
elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűntette miatt büntetőeljárást indított, a fegyvereket lefoglalta. (mti)
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Közületeket is kiszolgálunk.
Napközbeni árkorrekció lehetséges.

Leminősített kötvények

A kitüntetett kínai ellenzéki Liu Hsziao-po üres székén fekszik oklevele és érme a Nobel-békedíj átadási ünnepségén az oslói városházán. A tegnapi
ceremónián nem vehetett részt az 54 éves ünnepelt, az ellenzéki és emberjogi aktivista Liu (képe a falon), mert az előző évben 11 évi börtönre
ítélték Kínában államellenes felforgatás vádjával. A kínai vezetést felháborította, hogy a Nobel-békedíjat Liunak ítélték oda, a döntést pedig politikai és jogrendszere elleni támadásként értékelte. A Nobel-díjak történetében eddig csak a hitlerista Németország és a Szovjetunió tiltotta meg
állampolgárainak, hogy átvegyék a kitüntetést. A ceremónia után XVI. Károly Gusztáv svéd uralkodó átadta az idei irodalmi és a tudományos Nobel-díjakat Stockholmban. Az irodalmi Nobel-díjat Mario Vargas Llosa világhírű perui író kapja, akinek a „hatalmi berendezkedések feltérképezéséért és az egyén ellenállását, lázadását, alulmaradását bemutató erőteljes ábrázolásmódért" ítélték oda az elismerést. FOTÓ: MTI

Már ötbalatonnyi területet borít belvíz

MAGYARORSZÁG. Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt péntekre ötbalatonnyi területre növekedett a belvízzel elárasztott területek nagysága,
és ezzel egy időben számos folyó vízszintje is emelkedett. A
Tiszán az eddigi legnagyobb
vízálláshoz közelítő áradásra
számítanak, és ismét áradnak a
Körösök, valamint árhullám
vonul le a Szamoson, a Túron
és a Krasznán is.
Pénteken
országszerte
mintegy háromszáz négyzetkilométerrel, 3200 négyzetkilo-

méterre emelkedett a belvízzel
elöntött földterület nagysága,
ennek több mint fele vetés-szántó.
Az Alföld keleti részét 5-10
milliméter csapadék érte, így a
belvízzel
borított
területek
mellett a teljesen átitatott, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan terület nagysága már
meghaladja a 4000 négyzetkilométert, ami azt jelenti, hogy
mind a 12 környezetvédelmi és
vízügyi igazgatóság területén
elrendelték a védekezést. Az
elöntött területek nagysága

Sokmilliós károk
a vihar nyomában
MAGYARORSZÁG. A biztosítók
becslése szerint a csütörtökön
kezdődött viharban 5-6 ezer
épület sérült meg, a kiöntött Balaton által okozott károkat is
megtérítik ügyfeleiknek a biztosítók. Az Allianzhoz eddig 70
kárbejelentés érkezett, mintegy
5,2 millió forint értékben. Annak ellenére, hogy a hírekben a
Balaton-felvidék szerepelt leggyakrabban a károk helyszíneként, ennél a biztosítónál több
kárt jelentettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. A legtipi-

kusabbak az 50 ezer forint körüli tetőkárok. A Generáli Providenciához csütörtök óta 531 lakás- és épület-kárbejelentés érkezett, melyből 39 eset (7,3 százalék) a vihar okozta kár.
Az Aegon Biztosító kárszakértőket csoportosított át Nyugat-Dunántúlra, de eddig még
nem összesítették a csütörtök
óta bekövetkezett károkat. A
biztosító azt közölte, hogy 100
ezer forintig - egyszerűsített
eljárásban - kifizetik a telefonon bejelentett károkat, ( m t i )

A CSECSEMŐN HARAPÁSOKAT IS TALALTAK AZ ORVOSOK

Beismerték: verték másfél
hónapos gyermeküket
BUDAPEST. Beismerő vallomást
tett az a fiatal pár, akik több alkalommal bántalmazták másfél hónapos csecsemőjüket. A
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság életveszélyt okozó testi sértés bűntett megalapozott
gyanúja miatt folytat eljárást fogva tartásuk mellett - P. Vivien Borbála 18 éves, valamint
élettársa, Sz. Gábor 21 éves üllői lakos ellen.
Egy fővárosi kórház ügyeletes orvosa jelentette be a rend-

őrségen, hogy november 26-án
súlyos, életveszélyes állapotban került kórházba egy másfél hónapos csecsemő, akin
bántalmazás és emberi harapás nyomai voltak láthatók. A
gyanú szerint az elkövetők
több alkalommal tettleg bántalmazták, illetve megharapták gyermeküket azért, hogy
az a sírást abbahagyja.
A gyanúsítottak kihallgatásukkor beismerő vallomást tettek. (mti)

Hajdú-Biharban és Szabolcsban emelkedik a legintenzívebben.
A következő napokban a hideg, száraz időjárás miatt átmenetileg csökkenhet az öszszegyűlő víz mennyisége a csatornákban, de a szakemberek

Bankrablókat lőttek le

a télen további rendkívüli belvízhelyzetet valószínűsítenek.
Békés megyében a belvíz
már megközelíti az 1999-es rekordot, amikor 58.800 hektár
(588 négyzetkilométer), a megye területének több mint a tizede állt víz alatt, ( m t i )

Megcsúszott a föld. Megcsúszott a föld tegnap Miskolctapolcán az
Enyedi úton, egy magánportán; a föld elérte a ház sarkát, de senki
nem sérült meg. A ház lakója nem volt otthon. A föld az ingatlan felső
telekhatáránál, egy domboldalon csúszott meg, valószínűleg az utóbbi
napok esőzései miatt.

Tévéostrom: hét ítélet
BUDAPEST. Hét férfi ügyében
mondta ki jogerősen a Fővárosi
Bíróság pénteken, hogy bűnös
a Magyar Televízió székházának 2006. szeptember 18-ról
19-re virradó éjjeli ostromában
közérdekű üzem megzavarása
miatt; egy visszaeső férfi kivételével mindannyiukat felfüggesztett
szabadságvesztésre

ítélték. A perben korábban 40
vádlott volt, másodfokra 21 vádlott ügye került. A pénteken tartott tárgyalások közül az első
esetben egy fiatalembert azért
ítéltek el jogerősen, mert azon
az éjszakán tertyérnyi nagyságú
kövekkel dobálta meg a televízió székházának bejáratát védő
rendőröket, ( m t i )

Cozma-ügy: a bárpultos
felismerte a gyanúsítottakat
VESZPRÉM. Az egyik tanú, aki a
Patrióta lokál diszkójának bárpultja mögül szolgálta ki a vendégeket, felismerte a vádlottak
padján ülőkben a kézilabdázó
támadóit a Cozma-ügy pénteki
tárgyalásán a Veszprém Megyei Bíróságon. Samu Zsolt rámutatott Raffael Sándor elsőrendű vádlottra, hogy ő volt a
fekete csillagos, pólós férfi, a
fehér pólós pedig, aki szerinte
a legagresszívebben támadott,
és székkel is ütötte a sportolót,
a negyedrendű vádlott Pál Gáborvolt, míg az „idősebb és testes cigányban", aki a diszkóbeli verekedés után „csitítani pró-

#

bálta a kedélyeket", az ötödrendű vádlott Bihari Csabá(, ismerte fel.
A tanú szerint „a kopasz, kigyúrt cigányok" olyan kihívóan viselkedtek, hogy több vendég azonnal távozott.

Marian Cozmát, az M K B
Veszprém és a román kézilabda-válogatott tagját 2009. február 8-án hajnalban gyilkolták
meg a veszprémi Patrióta lokál
előtt. A segítségére siető sporttársait, a szerb Zarko Sesumot
és a horvát Ivan Pesicet életveszélyesen megsebesítették. Az
emberölés ügyében hét ember
ellen emeltek vádat, ( m t i )

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint
a december 10-i kenószámok:
1, 2, 7,10,14,18,19, 23. 36, 39,
48, 49, 53, 57, 58, 59, 63, 64, 68, 80.

LONDON. Leminősítette az
FHB és az OTP jelzálogbank
fedezett kötvényeit a Moody's
Investors Service. A Moody's
szerint ezt részben a magyar
államadósi osztályzat minapi
rontása, részben pedig a kötvénytulajdonosok jelentős refinanszírozási és devizakockázati kitettsége indokolja. A
nemzetközi hitelminősítő a
hét elején a magyar szuverén
adósbesorolást, azt követően
pedig egy sor magyar bank hitelminősítését is rontotta.

*

KARLSRUHE. Lelőttek két
bankrablót tegnap délután a
németországi Karlsruhéban. A
két férfi - aki egy bankot próbált kirabolni - menekülni
igyekezett, miközben a járdán
több lövést adott le, egy kivezényelt rendőrnőt a lábán
megsebesítve. A rendőrök viszonozták a tüzet, és a két
bankrablót leterítették.

Újratemették
a Ceausescu házaspárt

BUKAREST. Nicolae Ceausescu
román kommunista diktátor és
felesége, Elena új sírját koszorúk és virágok díszítik Bukarestben. Három nappal ezelőtt titokban újratemették a házaspárt a
Ghencea temetőben. Az
1989-ben, a kommunizmus elleni romániai forradalom alatt kivégzett házaspár földi maradványait idén július 21-én kihantolták, mert a család meg akar bizonyosodni arról, hogy valóban
ők nyugszanak-e a nekik tulajdonított sírokban.

Őrizetben a volt
miniszterelnök

ZÁGRÁB. Tegnap Ausztriában
őrizetbe vették Ivo Sanader
volt horvát miniszterelnököt,
aki ellen hazája rendőrsége az
Interpolon keresztül nemzetközi elfogatóparancsot adott
ki. Sanadert Horvátországban
korrupcióval gyanúsítják, s a
zágrábi parlament csütörtökön egyhangúlag felfüggesztette mentelmi jogát. A miniszterelnöki tisztéről tavaly
lemondott, azóta üzletemberként tevékenykedő volt politikus még a parlamenti döntés
előtt külföldre távozott.

Áradások Kárpátalján is

UNGVÁR. Kárpátalján péntekre több mint ezer porta került
víz alá az utóbbi napok esőzései következtében, a megáradt folyók hidakat és utakat
rongáltak meg, az áradás miatt több mint 200 embert kellett kitelepíteni. A szeles időjárás és az áradások következtében 10 település teljesen, további 10 részben áram
nélkül maradt, (mti)
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Máté már
játszani akar
BUDAPEST, SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL
Jól van a szerda hajnalban
megműtött Illés Máté: aznap
este már a lélegeztetőgépről
is levették, miután magától
ébredezni kezdett. A hatéves
dorozsmai kisfiú 264 napig
tartó műszíves kezelés után
kapott új szívet az országos
kardiológiai intézetben.
A
hatórás transzplantáció idején édesapja és édesanyja
Szegeden izgult érte. Márti
ugyan az elmúlt kilenc hónapot, amióta Máté műszíwel
élt, vele töltötte a klinikán, a
sorsfordító
műtét
idejére
azonban hazautazott - babonából. Ez ugyanis a kisfiút eddig életben tartó berendezés
beültetésénél is bevált.
A szülőkkel többszöri próbálkozásunk ellenére a mai
napig nem tudtunk beszélni.
Úgy tudjuk, azóta ismét a fővárosban vannak - Máté mellett töltik minden idejüket. A
kisfiú igényli, hogy sokat
játsszanak vele, de most jóval
kevesebb látogatója
lehet,
mint eddig. Nagyon kell vigyázni, hogy semmiféle fertőzéssel ne találkozzon. így szülein kívül senki nem látogathatja, még nővére sem.
Máté következő hetei még
kritikusak lesznek, a karácsonyt tehát biztosan a klinikán tölti. De nem túl nagy áldozat ez egy új életért, amelynek
egyetlen jele már biztosan van
számára: nem csipog mellette a
műszív, amelyhez 9 hónapon
keresztül hozzá volt kötve.

3

ÁTVESZI A KÖZGYŰLÉS A SZIVÁRVÁNY OTTHONT

Leváltották Erdei Ferencet Időutazás Keletre

Erdei Ferenc helyett Návay Lajos nevét fogja viselni a Makói
Oktatási Központ tagintézménye, így döntött a megyei közgyűlés tegnap. A többség úgy
látta, a fiatalok elé olyan embereket kell példaképül állítani, akiknek a megítélése nem
vitás.
CSONGRÁD MEGYE
BAKOS ANDRÁS
55 ezer hektárt borít víz
Csongrád megyében, pedig a
szivattyúk naponta 1,3 millió
köbméter vizet emelnek át a

lyénvaló, hogy a megye ezzel
már másodszor hoz olyan
döntést, amellyel a vásárhelyi
költségvetést támogatja. Ozgyin Mihály (Fidesz) erre megjegyezte, a város költségvetése rendben van, nem kell támogatni. A leghosszabb vitát
a Makói Oktatási Központ Erdei Ferenc Tagintézményének
átnevezése váltotta ki. Búzás
Péter (MSZP) arra kérte az előterjesztőt, gondolja át még
egyszer a javaslatot, ne döntsenek a városban élők szándéka ellenére. Erdeit szociológusként, íróként ma is elismerik, és az iskola ezen a néven
szerzett
magának hírnevet.
Zakar
Péter
alelnök
viszont
arra
emlékeztetett,
hogy
Erdei
megítélése
nem egyértelmű, a megyei önkormányzatnak pedig az a
szándéka, hogy a fiatalok elé
olyan példaképeket állítson,
akiknek életműve feltétel nélkül vállalható. Návay Lajos -

f f Búzás mellett szólva Szirbik
Imre (MSZP) arra emlékeztetett,
hogy Szentes képviselő-testülete
tiszteletben tartotta az elődök
döntéseit, így lehet náluk
díszpolgár Gömbös Gyula.
gyűjtőcsatornákba,
október
25-e óta 134 millió forintba került a védekezés - mondta a
belvízhelyzetről Kozák Péter,
az Atikövizig igazgatója. A
közgyűlés tagjai egyetértésben módosították az intézmény kérésének megfelelően
a Dr. Bugyi István kórház ellátási területét. Ellenszavazat
nélkül fogadták el a jövő évi
költségvetés koncepcióját, s a
többség megválasztotta Szőllősi Bélát a Megyeszolgálat
NKft. élére. Ugyanígy dőlt el,
hogy a megye átveszi Hódmezővásárhelytől a Szivárvány
Szakosított Otthont. Tóth Péter (Jobbik) szerint nem he-

Miközben önként vállalt feladatokra sokat költött a megye, saját intézményeit nagyon szigorú
gazdálkodásra szorítja: ez nem
mehet tovább - mondta Tóth
Péter a közgyűlésen és az azt
követő sajtótájékoztatón. A Jobbik javasolja, hogy fogjon olyan
gazdasági tevékenységbe az önkormányzat, amely pénzt hoz a
költségvetésnek, ilyen lehetne
egy zöldség- és gyümölcstőzsde.

az ő nevét viselte először az iskola - ilyen ember volt. Búzás
mellett szólva Szirbik Imre
(MSZP) arra emlékeztetett,
hogy Szentes képviselő-testülete tiszteletben tartotta az
elődök döntéseit, így lehet náluk díszpolgár Gömbös Gyula.
A fideszes többség a Jobbik
két képviselőjével úgy határozott, a tagintézmény Návay
Lajos nevét fogja viselni. Orbán Imre (Fidesz) javaslata
nyomán várhatóan konferenciát fognak szervezni Erdei
munkásságáról.

Emlékérmek, dicséretek. Az ülés utáni ünnepségen Csongrád Megyéért Emlékéremmel tüntette ki Magyar Anna elnök Bálint László történészt, Berecz Zsuzsanna orvos igazgatót, Géczi Lajos levéltárost, Labádi Lajos levéltárost, Marosi György egyetemi magántanárt, Máté
Bence természetfotóst, Nagy Zoltán festőművészt, a Petőfi Sándor
Lengyel-Magyar Baráti Társaságot és Toró T. Tibor erdélyi magyar politikust. Csongrád Megye Sportjáért Emlékérmet kapott Bohács Zsolt kenuvilágbajnok, Faragó Csaba íjász, Gáborné Madácsi Anikó gimnasztikaedző, Kopaszné Demeter Irén kajakosedző, Kovács Szabolcs dzsúdóedző, s további tizenketten kaptak elnöki dicséretet.

SZEGED N E G Y E I J O G Ú V A R O S
POLGÁRNESTERI HIVATALA

A 2010. DECEMBER 13-A ES DECEMBER 17-E KÖZÖTTI
MUNKAHÉTEN A KÖVETKEZŐ ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK, FÓRUMOK LESZNEK.
December 14-én, kedden:
mihály) képviselője fogadóórát tart 18 órától a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakvária sgt. 84-86.).
* Gila Ferenc, a 19-es számú választókerület (Retőfitelep) képviselője fogadóórát
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tart 17 órától a Hunyadi J. Általános Iskolában (Szeged, Lidice tér 1.).
December 15-én, szerdán:
* Dr. Farkas László, az l-es számú választókerület (Belváros I.) képviselője
fogadóórát tart 16.30-17.30 óráig a képviselői irodában (Szeged, Kiss E. u. 3.).
* Hűvös László, a 3-as számú választókerület képviselője (Alsóváros, Klebelsberg-ltp., Gyálarét) 17-18 óráig a Gyálaréti Művelődési Házban (Szeged, Koszorú u. 35.) fogadóórát tart az esővízárkok állapota és a belvíz elleni védekezés
ügyében. A fogadóórán részt vesznek a Szegedi Vízmű Zrt. munkatársai is. Lakossági javaslatok, észrevételek, panaszok írásban a huvoslaszlo@invitel.hu e-mail
címre is elküldhelőek.
* Ménesi Imre, a 7-es számú választókerület (Kálvária sgt.-Uj Rókus) képviselője fogadóórát tart 16.30-17.30 óráig a Rókus II. Számú Általános Iskolában (Szeged, Csáky József u. 2.).
* Kalmár Ferenc, a 16-os választókerület (Rókus) képviselője logadóórát tart
17 órától a Rókus I. Általános Iskolában (Szeged, Kossuth L. sgt. 39.).
* Hekáné dr. Szondi Ildikó képviselő fogadóórái tart 13-14 óráig a Tisza Lajos
krt. 47.1. em. 115. (Szeged, Olajos ház) épületében. Tel: 06-30/963-8137
December 16-án, csütörtökön:
* Nógrádi Tibor, a 4-es számú választókerület (Móraváros, Kecskés l.-ltp.,
Szentmihály) képviselője fogadóórát tart 18 órától a Móricz Zsigmond Művelődési Házban (Szeged, Kapisztrán u. 50.).
* Kosik Dénes Pál, az 5-ös számú választókerület (Kiskundorozsma I.) és
Mihálffy Béla, a 6-os számú választókerület (Kiskundorozsma II.) képviselői lakossági fórumot tartanak 18 órától a Petőfi S. Művelődési Házban. Téma:
Kiskundorozsma fejlesztésének lehetőségei (Szeged, Negyvennyolcas u. 12.).
101046029

HOLLÓSI ZSOLT
hollosi.zsolt@delmagyar.hu

Sajátos időutazásban lehetett része annak, aki figyelte
mindazt, ami az idei Nobel-békedíj átadása kapcsán Kínában történt. Az elemzők szerint a keleti szuperhatalom
1,3 milliárdos lakosságának túlnyomó többségéhez még
el sem jutott a szakállas hír, hogy október 8-án börtönben ülő ellenzéki honfitársuknak, Liu Hsziao-po 54 éves
irodalomkritikusnak ítélték oda a rangos kitüntetést. Az
még kevésbé: Oslóban a tegnapi ceremónián jelképesen
már át is adták a díjat.
Kínában az elmúlt évtizedekben a gazdasági felemelkedés nyomán óvatosan megindult lassú demokratizálódási folyamat soha nem jutott el odáig, hogy a pártvezetés kiengedte volna
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hosszú percekre elsötétültek a tévéképernyők is, amikor a távol-keleti országban sokak által nézett CNN, BBC és a TV5 tudósított a díjátadásról. Az interneten sem volt jobb a helyzet: blokkolták az eseményről beszámoló nyugati hírportálokat, a
CNN honlapjára sem lehetett rákapcsolódni. Közben a kínai külügyminisztérium szóvivője hidegháborús mentalitással és előítéletességgel vádolta a kényes ügy kapcsán
országát bírálókat; belügyeikbe való beavatkozásnak minősített a demokratikus világból érkező minden kritikát.
„Ez a politikai bohózat semmiképpen sem ingatja meg a
kínai emberek határozottságát és meggyőződését abban,
hogy kövessék a kínai sajátosságú szocializmus útját, s a
rosszban sántikálok mesterkedése nem fog eredményre
vezetni." Számunkra már jó ideje viccesen hangzanak az
ilyen mondatok. Az is ismerős, hogy a párt szócsövének
számító központi lap publicistája azt írja: „Kínát nem lehet könnyen letéríteni az útjáról, függetlenül attól, hogy
döntéseit megtapsolja vagy kifütyüli a világ többi része.
A nemzet csak egyre érettebbé válik, felkészültebbé a jövőbeni bajok kezelésére."
Kevésbé vicces, hogy a Liu házaspár lakását rejtő pekingi épületkomplexumot tegnap rendőrök hada vette
körül, és felírták az ott várakozó újságírók nevét. A Nobel-békedíjas közeli ismerősei és ismert emberjogi aktivisták nem voltak elérhetők - eltávolították őket Pekingből a díjátadás idejére.
Bármennyire megkerülhetetlen gazdasági partner is a
világ számára Kína, ezek a „gesztusai" a napnál világosabban jelzik, mennyire szűk keretek között érvényesülhet még a szólás szabadsága, mennyire a helyzettől függő a legalapvetőbb emberi jogok tiszteletben tartása.
Minden azt erősíti meg: a szabad világ értékrendje szerint
nem történt tévedés, a legjobb helyre került az idei Nobel-békedíj. Bár Liu Hsziao-po széke tegnap üresen maradt Oslóban, gondolatait Kína sem tudja börtönbe zárni.
Bejelentették: kötetét angol-kínai kétnyelvű kiadásban
hamarosan megjelentetik az Egyesült Államokban.

Ma: munkanap

* Nógrádi Tibor, a 4-es számú választókerület (Móraváros, Kecskés l.-tlp. Szentképző és Általános Iskola szeged-móravárosi tagintézményében (Szeged, Kál-
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Jobbik: tessék
gazdálkodni!

Nemesi Pál a problémákról is beszélt a megnyitón. FOTÓ: KARNOK CSABA

MAGYARORSZÁG. D e c e m b e r 24.
péntekre esik - a karácsony
előtti munkanapot az év elején kiadott
minisztériumi
rendelet értelmében ma dolgozzák le a munkavállalók.
Cserébe december 24-e pihenőnap lesz. A rendelet hatá-

lya n e m terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő
munkáltatókra,
illetve
az
ilyen jellegű munkakörben
foglalkoztatottak
munkarendjére.

Kiállítás a 120 éves Új menetrend lép
életbe holnaptól
iparkamaráról

SZEGED. A szegedi iparkamara
120 éves fennállása alkalmából
nyílt kiállítás tegnap a Somogyi-könyvtárban. A csemegék
közé tartozik az a piros pecsétes
kitüntetési okirat, amelyet csinos magyar fekete nadrág és
mellény készítéséért kapott egy
szabólegény Szegeden, még a
kereskedelmi és iparkamara
létrejötte előtt. A kalligrafikus
oklevél korabeli fotók, gazdagon díszített cégjelzéses számlák társaságában látható a kiállításon. A tárlatra már messziről
felhívja a figyelmet 3 próbababa, amelyek a díszmagyar öltözet férfi-, női és gyermekviseletét mutatják be.
A könyvtár és a kamara válo-

gatta anyagot a kamara iparművész tagjainak munkáiból
összeállított kiállítás színesíti.
Bőr- és háncsszobrok, faragások, majolikák, tűzzománc képek, szőttesek reprezentálják
az alkotók tehetségét. A 2011.
január 12-éig megtekinthető
tárlatot Palánkainé Sebők Zsuzsanna könyvtárigazgató és Nemesi Pál, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg. A Somogyi-könyvtár igazgatója a kamara múltját mutatta be, a kamara elnöke azokat a problémákat emelte ki, amelyek 120
éve és most is ugyanazok: örökös vita például, mennyi legyen a minimálbér.

CSONGRÁD MEGYE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Vasárnap
nulla
órától
a
MÁV-menetrenddel egyszerre
lép életbe a 2011. december
10-éig érvényes új hivatalos
autóbusz-menetrendkönyv
jelentette be tegnap délelőtt
Szegeden
sajtótájékoztatón
Szeri István, a Tisza Volán Zrt.
vezérigazgatója. Az eddigiekhez képest 9 új járatot indítanak, menetrendet pedig 4 távolsági és 30 helyközi autóbuszvonalon módosítottak. Berente István, a Dél-alföldi Regionális
Közlekedésszervezési
Iroda vezetője elmondta: a 3

megyében, 4 Volán-társasággal és 25 kistérség polgármestereivel egyeztetve született
meg a 2010-2011-es menetrend, amelyben mintegy 1300
olyan igényt vettek figyelembe,
amelyek új megállóhelyekre,
csatlakozások megváltoztatására vonatkoztak. Szeged és
Pécs között például új járatpárt
indítottak.
Bálint
Ákos,
a koordinátor szervezet, a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közlekedési diviziójának igazgatója - utalva
néhány híresztelésre - kijelentette: Szegeden nem lesz „időalapú" jegy, erről nem szólt az
az előterjesztés, amelyet a tegnapi közgyűlés tárgyalt.

AKTUALIS

KÖRKÉP

Karácsonyfa a Dóm téren

2010. DECEMBER

SAJAT ZSEBBŐL EDDIG 3 MILLIÓT KÖLTÖTT VEDEKEZESRE AZ ÖNKORMÁNYZAT

Csanytelek: belvíz után romok
A belvíz túlnyomórészt eltűnt
Csanytelekről, de a pusztítás
nyomai csak most kezdenek
látszani.
CSANYTELEK
BÍRÓ DÁNIEL

SZEGED. A Dóm téri advent
történetében először állítottak
karácsonyfát a vásárban. Az 5
méter magas fenyőfát - amelyet a Virágpaletta ajánlott fel az óriáskoszorú közelében helyezték el, és a járókelőkkel közösen díszítették fel. A „szeretet
karácsonyfáját" így mindenki
magáénak érezheti.

Támogatás
speciális oktatásra

ALGYŐ. A nagyközség önkormányzata sikeresen pályázott az
Integrációs Pedagógiai Programban: az általános iskola 831 ezer
420 forint támogatásban részesült. A támogatás feltétele a képességkibontakoztató, integrációs felkészítés volt. A pénzt az
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs
rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok
támogatására kell fordítani.

Eltűnt a víz a csanyteleki utcákról, de nem ülhetnek babérjaikon a falubeliek, mert
a veszély továbbra sem múlt
el, ráadásul néhány lakóingatlanban jelentős kárt okozott a községet elöntő belvíz.
Tegnap összesen 15 szivattyú
dolgozott a település különböző pontjain. Forgó Henrik
polgármester lapunknak elmondta, most a lefolyástalan

területek víztelenítésén dolgoznak, ezért volt szükség a
paksi tűzoltóság 47 tömlőjé-

99 Az elmúlt héten minden segítséget megkapott a település a csongrádi tűzoltóságtól, a csongrádi vízgazdálkodási társulattól, a vízügytől, de magánszemélyek is tettek
felajánlást.
Forgó Henrik polgármester

re, amiért ezúton is köszönet
jár. - Az elmúlt héten minden segítséget megkapott a
település a csongrádi tűzoltóságtól, a csongrádi vízgazdálkodási társulattól, a víz-

Szétrepedt, és életveszélyessé vált a csanyteleki Bánfi György
és felesége lakóháza. Az idős házaspár élete munkáját tette
tönkre a belvíz.
CSANYTELEK
KOROM ANDRÁS
Semmit sem hallott az utcai
szobában alvó
csanyteleki
Bánfi György (83) és felesége,

Jéri Erzsébet (83) abból, mi
történt a házuk udvari részével.
- Amikor benyitottam a
szobába,
láttam,
hogy
a
mennyezetet a bútorok tartot-

BORDÁNY. Átadják az Integrált
Nappali Szociális Központ épületét holnap 15 órakor a Kossuth
utcában. A projekt a Dél-alföldi
Operatív Program 83 millió 500
ezer forintos támogatásával valósult meg.

Advent gitárzenével

SZATYMAZ. A Kultúrparki advent holnapi programja: 18 órakor gyertyagyújtás az általános
iskolások részvételével a művelődési ház előtti téren. Ezután a
Péter&Pán gitárduó muzsikál.

SZEGED. A Honvéd hagyományőrző egyesület, a Szegedi
Bajtársi Klub és a belvárosi egyházközösség hétfőn 15 órakor
koszorúzza meg az 5. honvéd
gyalogezred hőseinek emlékművét a fogadalmi templom nyugati tornyának falán.

Laptopátadás,
adományokat várnak

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Az intelligens iskoláért programban
nyert tanulói laptopokat adja át
Lázár János polgármester ma
délelőtt fél 9-kor a Klauzál Gábor Általános Iskolában kezdődő
ünnepségen. Az érdeklődők a
laptopok használatát bemutató
angol-, valamint magyarirodalom- és nyelvtanórát is megtekinthetik.

- A Baptista Szeretetszolgálat

tovább folytatja a Tízezer gyerek karácsonya adománygyűjtő akcióját. A cipősdoboz-adományokat ma délelőtt 10 és
12 óra között várják a baptista
imaházban, a Táncsics Mihály
utca 2. szám alatt. Érdeklődni
a 20/522-4851-es telefonszámon lehet.

Ruhaosztás

SZIKÁNCS. Ingyenes ruhaosztást tart a szikáncsi részönkormányzat és a Szikáncs Jövőjéért
Egyesület a Johannita Szeretetszolgálat támogatásával ma délután 2 és 4 óra között az Ács
Lajos utcai közösségi házban.

A falu központjában csak
néhány mélyen fekvő portán

maradt meg a víz, a legtöbb
utcában normalizálódott a
helyzet. A peremterületen viszont komoly károkat voltak
kénytelenek elkönyvelni az
ingatlantulajdonosok. A Szegedi úton élő Kása János például árokásással azt el tudta
érni, hogy a házát elkerülje a
víz, de a hozzájuk vezető aszfaltút, amit maguk építtettek,
úgy megsüllyedt és megrepedezett, hogy egy nagyobb jármű alatt ripityára fog törni. A
62 éves férfi nem emlékszik
hasonló vizes időszakra az elmúlt évtizedekből. Szerinte
annyira telítődött a talaj vízzel, hogy olyan a föld, mintha ingoványon járna.

SZOMBAT

Csanádpalotáról
visszavonult a belvíz
Továbbra is harmadfokú készültségben védekezik a megye másik
leginkább veszélyeztetett települése, Csanádpalota, de a helyzet
az elmúlt napokban sokat javult.
Ha nem lesz újabb esőzés, várhatóan már ma egy fokozattal lejjebb veszik a készültségi szintet
- mondta el lapunknak Kovács
Sándor polgármester. Jelenleg is
25 ember, 5 szivattyú és 1 kotrógép bevetésével küzdenek a belvíz ellen. Az eddigi erőfeszítéseknek köszönhetően a városban lakóépületet már nem veszélyeztet
a víz, eltűnt a kertekből, udvarokból is - hogy milyen károk keletkeztek a házakban, az a tavaszi
olvadást követően derül ki. A belvíz most már csak a külterületi
földeket borítja. Itt a befogadó
csatornákat igyekszik kotorni az
Atikövizig.

Szétrepedt Bánfiék háza

Átadják
a szociális központot

Koszorúzás

ügytől, de magánszemélyek
is tettek felajánlást, így például Jéri Ferencnek és több
kertésznek is
hálával tartozunk, akik gépeiket üzemanyaggal feltöltve bocsátották rendelkezésünkre hangsúlyozta
a
falu
első
embere. A védekezést egyébként eddig saját zsebből állta az önkormányzat, mintegy 3 millió forintot fordított erre a célra.

11.,

Bánfi Györgyék házának plafonját csak a bútor tartja. FOTÓ: BÍRÓ DÁNIEL

Zrínyi Zrt.:
most már
rendben
CSONGRÁD. Befejezte a vizsgálatot a Honvédelmi Minisztérium a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a csongrádi
Diana Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola közös
cégénél. A tárca sajtóosztálya
kérdésünkre közölte: a megbízott külső szakértő annyit állapított meg, hogy a zrt. vezetésében „a képviselet nem
volt a tulajdonosi hányaddal
arányos. Az aránytalanságot
felszámoltuk. Ezzel egy időben közbenső pénzügyi auditot készítettünk, amely október hónapban pozitív szaldót
mutatott."
A nemzetvédelmi egyetem
tavaly tervbe vette, hogy
képzőközpontot épít Csongrádon, és az alapítványi iskolával közösen
indította
volna be az oktatást. Ahogy
azt a minap megírtuk, az elképzelés végül meghiúsult,
az egyetem és az iskola
azonban továbbra is együttműködik, és közös céget hozott létre, ez a Zrínyi Zrt.,
amelynek az egyetem a többségi tulajdonosa.

ták, minden tele volt törmelékkel. Szerencse, hogy a szüleim a szomszéd szobában
aludtak, és nem lett bajuk mondta Mészáros Jánosné, a
házaspár lánya. Gyuri bácsi és
Erzsike néni valósággal belebetegedett abba, hogy életük
munkáját tette tönkre a víz.
- 1957-ben emeltük a vert
falú házat. 80 centis az alapja,
több mint tízezer téglát építettünk bele, hogy stabilan álljon. Úgy látszik, ez sem volt
elegendő - mondta Gyuri bácsi. - Ezt volt az utcában a
legjobban karbantartott ház,
eddig. Hogy most mi lesz,
nem tudom, hiszen még előttünk áll a tél - mondta elcsukló hangon. Hozzátette: amióta
beköltöztek, soha nem esett
olyan sok eső, és nem volt akkora belvíz, mint most.
Az idős házaspár holmiját a
helyi önkormányzat munkatársai mentették ki az aládúcolt házból, és ők segítettek Erzsike néninek átköltözni lánya
közeli házába. A néni az átélt
izgalmak miatt megbetegedett.
Gyuri bácsi azonban, bár lánya
hívta magához, otthon maradt.

Nincs villanyóra, nem
megy a szivattyú

Jövő hétre eltűnik az a víz, amely a makói ipari park feltáróútiát is ellepi. Van beépített elektromos szivattyú, de még nem működik: a
szolgáltató csak hétfőn szereli föl a villanyórát.
MAKÓ
MUNKATÁRSUNKTÓL
A makói önkormányzat tisztában volt azzal, hogy az (pari park egy része vízjárta terület. Ám amikor a parkot kijelölték, a víz mellett még egy
sor körülményt, előírást figyelembe kellett venni. Ezek
miatt nem lehetett máshová
kijelölni az ipari területet, ezzel a hellyel kell gazdálkodni
- tájékoztatott Marosvári Attila alpolgármester a csütörtöki számunkban fölvetett
problémával kapcsolatban. A
tervezők szerint azért nem
lett volna jó megoldás, ha a
park feltáróútját töltésre építik, mert az tényleg lehetetlenné tette volna a víz levezetését, a két út töltése között
létrehozva egy tavat. Ehelyett
víznyelőkkel
és
beépített,
elektromos szivattyúval védik a portákat és az utat. Ha a
talajvíz egy bizonyos szintet
elér, a szivattyú működni

kezd. Most azonban még nem
működik. Nincs áram.
Az ősszel véget ért beruházás során közel 500 millióból épült út, és közmüvekkel látták el a közeli parcellákat. A gáz- és az áramszolgáltató saját maga választott
kivitelezőt, míg az előbbi
hálózatát már átvették, a villannyal gond volt. - Kollégáim műszaki hibákat találtak a lerakott hálózaton,
ezek szakszerű javítása elhúzódott - mondja az alpolgármester. - December 2-án
zajlott le az átadás-átvétel,
kértük a szolgáltatót, hogy
szerelje be a villanyórát,
enélkül ugyanis nem tud
működni a szivattyú. Ez az
ígéretek szerint hétfőn megtörténik. Szerencsétlen helyzet, hogy az utóbbi évtizedek legcsapadékosabb időszakában történik mindez,
de átmeneti állapotról v a n
szó, és nem arról, hogy felelőtlenek lennénk.

A 83 éves bácsi nem tudja, mi lesz az otthonukkal. A SZERZŐ FELVÉTELE
Igaz, nem a házban, hanem a
szomszédos melléképületben
húzta meg magát. Azt mondja,

Gyermekkarácsony,
utalvány
időseknek
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.
Hagyó
mányos gyermekkarácsonyi ünnepségét rendezi meg a vásárhelyi önkormányzat szombat
délután 1 és 5, valamint vasárnap délelőtt 9 és délután 1 óra
között a Fekete Sas Szálló dísztermében. Mint azt Havasi Katalin települési képviselő tegnapi
sajtótájékoztatóján elmondta, a
rendezvényre, amelyet helyi
vállalkozók, cégek és közhasznú társaságok
támogatnak,
1507 olyan 2 és 10 év közötti vásárhelyi gyermek kapott névre
szóló meghívót, aki szerény körülmények között él. A gyerekek
már érkezésükkor átvehetik az
édességeket rejtő ajándékcsomagjukat, és választhatnak maguknak játékot. A rendezvényt
színházi előadás, táncház és
kézműves-foglalkozás,
valamint vetélkedő szinesíti. A város
önkormányzata a legidősebbeket is megajándékozza: az 1670
nyolcvan év feletti vásárhelyi
fejenként 3000 forintos vásárlási utalványt kap.

őrzi a hajlékukat, ahol majd 60
évig éltek, és a jószágokat sem
hagyhatja magukra.

EBED-HAZHOZSZALLITAS!
MAV Kollégium -Szeged
P)

3-FAJTA MENÜ VÁLTOZATOS,
IHÁZIAS ÍZEKKEL!
ADAG:
I
"• ételhordóban
6 5 0 Ft
• eldobható
csomagolásban ..700 Ft
Hideg-meleg étkezési utalványt elfogadunk!

Tel.: 06-70/280-3563

KOZLEMENY
A Csongrádi
Körzeti Földhivatal
2010. december 13.

napjától új helyen:
Csongrád,
Justh Gyula u.2/B
I. emeletén
• •működik.
•
Ügyfélfogadási idő:
$
•hétfő: 8-12 és 13-15
•kedd és szerda: 8-12
• csütörtök. 8-12 és 13-15 óráig
• péntek szünnap.
Telefon:
63/475-544,63/475-093
Fax: 63/475-094
E-maik csongradfhiffiinvitel.hu
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Nyolc városi cegvezetot
menesztett a Fidesz-Jobbik

HÍREK

Tüntettek
a Székely Gárdáért

A SZÉKELY GÁRDA TAGJAINAK MEGBÜNTETÉSE MIATT
DEMONSTRÁLT a Jobbik Szegedi Szervezete és a Magyar
Nemzeti Gárda tegnap este Szegeden a román főkonzulátus
előtt. Atiltakozástegy december
1-jei esemény váltotta ki: aznap
Kolozsváron a román rendőrök
elvezettek nyolc magyar fiatalt,
akik a város főterén az 1918-ban
megalapított Székely Hadosztályra szerettek volna emlékezni. Komoly pénzbüntetést rótt ki rájuk
a hatóság. Marosvásárhelyen viszont nem lépett fel a rendőrség
a szélsőjobboldali román szervezetek ellen, pedig azoknak sem
volt engedélyük arra, hogy tüntessenek.

SZEGED
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A kisebb mértékű emeléssel
80 millió forinttal kevesebb
jut a vízügyi építési alapba,
amelyből a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztését fedezték volna. A 2011-es városi
költségvetési koncepció tárgyalásakor hangsúlyozta: jövőre csökken az oktatási normatíva, és kevesebb pénz jut a
szociális ellátásokra is. Szeged
1,7 milliárd forinttal kap kevesebbet a központi költségvetésből. Botka szerint a kormány intézkedései miatt jövőre 2-3000 ember vesztheti el a
munkáját Szegeden. Póda Jenő
(Fidesz-KDNP) arról beszélt:
szellemiségében nem megfelelő a koncepció, hiányzik a takarékosság és hatékonyság,
így azt nem támogatják. Szerinte a szocialisták eltapsolták
a pénzt, hitelből osztogattak, s
adósságspirálba hajtották az
országot és a várost. A közgyűlés végül 14 igen, 13 nem és 2
tartózkodás mellett nem fogadta el a 2011-es költségvetési koncepciót.

Kocsitorlasz
a Somogyi utcán

SZŰK A VASÁRHELYI
STRANDFÜRDŐ MÖGÖTTI
SOMOGYI UTCA ADY ÉS A
MIKSZÁTH UTCA KÖZÖTTI
SZAKASZA az itt parkoló járművek miatt. A közlekedők csak
nagyon szűken férnek el egymás mellett. A problémát már
egy nemrégiben rendezett lakossági fórumon is felvetették.
Az utcában élők elmondták: nagyon sok autó várakozik itt, jelentősen leszűkítve az úttestet.
A parkoló járművek döntő többsége az itt élőké, akik napközben az utcán hagyják kocsijukat.
Molnárné Kecskeméti Rita helyi
képviselő azt javasolta, hogy a
helyben lakók dolgozzanak ki a
parkolási helyzetet megoldó javaslatot, s azt terjesszék be a
városi közlekedési bizottsághoz.

Gondolkodók. Molnár Tamás, a Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. (balról), Szabó Ferenc, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (hátul), Horváth András, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója (hátul, jobbról), valamint Bálint Ákos, a környezetgazdálkodás közlekedésszervezési divízióvezetője a közgyűlésben. FOTÓ: KARNOK CSABA
Nagy vitát váltott ki az állami gondozott gyermekek Tápéra költöztetésének ügye. Juhász Gyula (Fidesz-KDNP) elmondta: súlyos szabálytalanságok történtek a projekt során, más célra jelöljék ki a Budai Nagy Antal utcai épületet,
ne speciális nevelési igényű állami gondozott gyerekek lakjanak ott. Gila Ferenc (MSZP)

kérte a képviselőt: vonja vissza
az indítványát. Solymos László
(MSZP) elmondta: a pályázat
elkészítésében közreműködött
Kothencz János fideszes képviselőjelölt, az Ágota Alapítvány
alapítója is. Az alpolgármester
közölte: ha a Fidesz megszavazza Juhász Gyula előterjesztését, 16 gyermeknek fordít hátat. Póda Jenő szerint Juhász

Útilapu a cégvezetők talpára
SZEGED. Kozma József azt javasolta: nyílt ülésen tárgyaljanak
Bohács Zsolt fideszes frakcióvezető sürgősséggel beterjesztett,
a cégvezetők menesztéséről
szóló indítványáról. A Fidesz és
a Jobbik ragaszkodott a zárt
üléshez, ahol leváltott 8 önkormányzati cégvezetőt, s azonnal
kinevezte
utódaikat.
Az
MSZP-frakció kivonult az ülésteremből, amikor a cégvezetőkről szavaztak. Kozma József szocialista frakcióvezető mohó
zsákmányszerzésnek
és Fidesz-Jobbik-mutyinak nevezte
a cégvezetők lecserélését. „Elfogadhatatlan, hogy olyanokat

Egy falat együttműködés

KÖZÖS FŐZÉSSEL zárta tegnap gasztronómiai projektjét Domaszék és a romániai Pécska. Az
„Ételed az életed" című pályázat
több mint 27 millió forintos támogatást jelentett a két településnek. A tegnapi domaszéki főzőversenyen a csapatoknak a
szomszédos ország ételkülönlegességeit kellett elkészíteniük;
végül közösen fogyasztották el a
megérdemelt falatokat.
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•IAGNOSTICS

EUROMEDIC DIAGNOSZTIKAI
KÖZPONT - S Z E G E D
Tel.: + 3 6 - 6 2 / 5 4 5 - 8 8 3
Magánrendelés:
Tel.: + 3 6 - 3 0 / 9 4 4 - 6 9 5 0
6 7 2 5 Szeged, S e m m e l w e i s utca 6.
Szolgáltatások:
• MRI-vizsgálatok • GT-vizsgálatok
• ultrahangvizsgálatok • izotópvizsgálatok
• m a m m o g r á f i á s szűrés, kivizsgálás
• angiográfia é s intervenció
• röntgenvizsgálatok • c s o n t s ű r ű s é g m é r é s
EUROMEDIC DIAGNOSZTIKAI
KÖZPONT - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Tel.: + 3 6 - 6 2 / 5 3 2 - 2 9 2
6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre J ó z s e f utca 2.
Szolgáltatások:
• CT-vizsgálatok
EUROMEDIC DIAGNOSZTIKAI
KÖZPONT - OROSHÁZA
Tel.: + 3 6 - 6 8 / 4 1 1 - 1 6 6 / 6 3 1
5 9 0 0 Orosháza, Könd utca 5 9 .
Szolgáltatások:
• CT-vizsgálatok • m a m m o g r á f i á s szűrés

100679601
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További bővebb információt a
w w w . e u r o m e d i c . h u honlapon talál.

nevezzenek ki közfeladatokat
végző cégek élére, akik be sem
mutatkoznak, sem a szakbizottságok, sem a közgyűlés előtt,
foghíjas életrajzok alapján döntenek távollétükben" - fogalmazott közleményében. Bohács
Zsolt közleményében azt írta:
„a szegediek érdekében szükséges új vezetőket kinevezni bizonyos városi cégek élére. Október 3-án arra kaptunk mandátumot, hogy a szegediek programját megvalósítva véget vessünk
a felelőtlen gazdálkodásnak, és
átlátható viszonyokat teremtsünk. (...) A szegediek érdekében olyan szakértők vezetik

mától a város egyes (első körös
átvilágításra kijelölt) cégeit,
akik felelősséget vállalnak a rájuk bízott vagyon megőrzéséért
és a szolgáltatások javításáért.
Mindezen túl pedig segítik a cégek átvilágítását is, és ezzel
hozzájárulnak a tisztánlátásunkhoz". A Szegedi Városkép
Kft.-nél Szélpál Gábor helyére
Licsicsányi Ilona minőségbiztosítási auditort, keramikust és
divattervezőt nevezték ki, a Szegedi Ifjúsági Háznál Boros Gyula székét Dér Natália foglalja el.
A 30 éves közgazdász jelenleg
otthon neveli gyermekét. Az
IKV Zrt.-nél Németh Istvánt Tű-

Részletes szabályozási
terv az ELI-hez
Módosították a lézerközpont tervezett Öthalmi úti helyszínének
szerkezeti tervét: a terület döntő
részét különleges kutatás-fejlesztési övezetbe sorolták. A szabályozási terv úgy változott,
hogy olyan 10 hektáros területet
jelöljön ki, amely a káros külső
környezeti hatásoktól védett,
ugyanakkor közvetlenül kapcsolódik a Budapesti úthoz és a térség belső úthálózatához, hosszú
távon pedig lehetővé teszi egy
science park kialakulását. Az ELI
és a körülötte megvalósuló tudásváros két új gyűjtőúttal kapcsolódik majd a városhoz. A területet közművesíteni kell. Ménesi Imre (MSZP) arra kérte a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőit: „hassanak oda", hogy a
beruházás megvalósuljon. Bohács Zsolt, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta: a frakció támogatja az ELI létrejöttét.

Gyula meggyőzően képviseli a
tápéiakat, akik több mint háromezer tiltakozó aláírást gyűjtöttek össze. Póda úgy vélte,
nem lehet ráerőszakolni több
ezer emberre egy nevelőotthont, keressen a város egy befogadó közösséget. A Fidesz-többség az LMP-s Szentistványi István támogatásával
úgy döntött: ne költözzenek az

állami gondozott gyermekek a
Szőregi útról Tápéra.
A testület megszavazta az
úgynevezett
kismamabérletet, amelyet a gyesen és gyeden lévők vehetnek igénybe
február
l-jétől. A bérlet
ugyanannyiba kerül majd,
mint a tanulóbérlet, 2850 forintba. Januártól ingyen lehet
parkolni a Huszár Mátyás
rakparton.

pai Péter magasépítő technikus
váltja, aki tagja a cég felügyelőbizottságának. A Szegedi Vásár- és Piacüzemeltető Kft.-nél
Pusztai Lajos helyére Nagy
László üzemmérnököt, falugazdászt, a Városi Televízió Szeged
Kft.-nél Némethné Csala Gabriella helyére pedig Zelena András bölcsészt, az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark
sajtókapcsolati felelősét nevezték ki. A Szegedi Közlekedési
Kft.-nél Dózsa Gábor székét Tóth
István Tibor gépészmérnök foglalja el, aki 2000-2002 között
már igazgatta a céget. A Szeged
Pólus Kft.-nél menesztették Tapasztó Sándort, helyére Pacza
József üzemmérnök, üzemgazdász kerül. A Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. igazgatói szé-

kéből felállították Szabó Ferencet. Munkáját Makrai László biológus látja el a jövőben, aki jelenleg tagja a cég felügyelőbizottságának. Nem hosszabbították meg Básthy Gábor, a Szegedi
Hőszolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatójának december 31-én
lejáró mandátumát, helyére
Martonosi Istvánt nevezték ki,
aki jelenleg egy bankban dolgozik. Az 1000 Mester Kft.-nél Solticzky József helyére Sebők Edit
kerül. A cégek december 10-étől
december 31-éig kettős ügyvezetéssel működnek, kivéve az IKV
Zrt.-t, ahol Németh István elnök-vezérigazgatót december 11-i
hatállyal leváltották. Az új igazgatók január l-jével egyedül vezetik a cégeket. Mandátumuk 4
évre, 2014. június 30-áig szól.

HIRDETÉS

Virtuális diagnosztika: kiváltható
a tükrözés, katéterezés
A legújabb orvostechnológiának köszönhetően ma már lehetőség van néhány kellemetlen és kockázatos vizsgálatnak akár
a kiváltására is az úgynevezett virtuális diagnosztikával. Műszerek testbe vezetése
helyett elegendő csupán néhány felvétel
készítése, és a szakemberek sokszor még
pontosabb képet is kapnak az esetleges elváltozásokról, mint ha a beteg átesett
volna egy fájdalmas beavatkozáson. A legmodernebb eljárás igénybevételére az
országban kevés helyen van lehetőség,
Szeged azonban - a régióban egyetlen
városként - ezek közé tartozik.
Az új klinikán működő
Euromedic Diagnostics Magyarország Kft. a szív- és érrendszeri betegek, valamint
a bélrendszeri panaszokkal küzdők számára is kínál
a diagnózisukat jelentősen
leegyszerűsítő vizsgálatokat. Koszorúér-szűkület
vagy -meszesedés gyanúja
esetén szív-CT készítésére
is van itt lehetőség, amely a
sokak által rettegett diagnosztikai célú katéterezést is
kiválthatja. Ráadásul a mo-

dern képalkotó berendezéseknek hála,
ezzel a módszerrel olyan korai stádiumban is kiszűrhető a koszorúér-szűkület, amikor még tünetet sem okoz. A szív-MRvizsgálat pedig a szív anatómiai ábrázolására alkalmas,
ami különösen fontos szívizombetegségek, szívnagyobbodás, tumor esetében, illetve infarktus után az életképes
és elhalt izmok mennyiségének feltérképezésére.
A vékonybelet és a vastagbelet szintén jól lehet vizsgálni ezzel
a két berendezéssel. A
bélrendszer CT-vizsgálata
javallott minden olyan
esetben, amikor hasi panaszok vagy a családban
előforduló betegségek indokolnák a vastagbéltükrözést, ám annak kellemetlenségeit tulajdonképpen csak egy ellenőrzés, állapotfelmérés miatt
kellene elviselni. Ráadásul bizonyos elváltozások jobban is látszanak a

virtuális diagnosztikában, hiszen olyan
helyekre is rá lehet látni, ahová a testbe vezetett kamerával esetleg nem. MR-rel főleg
a vékonybél vizsgálható: gyulladásos betegségek lefolyását kiválóan lehet vele nyomon követni, valamint a kóros bélszakasz hossza is jól meghatározható vele, így
könnyítve a későbbiekben az orvosok
munkáját.
A fent említett vizsgálatok társadalombiztosítással bárki számára elérhetők a Euromedic Diagnostic
Magyarország Kft.-nél, ám az előjegyzési
idő másfél-két hónap CT- vizsgálatokra és
3 hónap MR-vizsgálatra. Magánrendeléseken azonban van lehetőség arra, hogy egy
megválasztott időpontban, rendszerint egy
héten belül megtörténjen a vizsgálat. A magánrendelés igénybevételéhez háziorvosi
vizsgálati javaslatot is elfogadnak, míg a
közfinanszírozásban a CT- és MR-vizsgálat
csak szakorvosi beutalóval vehető igénybe.
(x)
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Don Carlos - a Metropolitanből
A Metropolitan Opera, a londoni Covent Garden és a Norvég Nemzeti
Opera közös produkciójaként játsszák New Yorkban Verdi ötfelvonásos
nagyoperáját, a Don Carlost, amit parádés szereposztással, élő közvetítésben láthat ma 18.30-tó( a szegedi közönség a Belvárosi moziban.
SZEGED, NEW YORK
MUNKATÁRSUNKTÓL
„A Don Carlos szerintem a Verdi-operák esszenciája. Ebben a
műben megtapasztaljuk a feltartóztathatatlan végzetet, a legvirtuózabb áriák sorozatát, az elképesztően precíz zenét. Hallottak
már a totális színházról? Ez az!"
- mondja a Metropolitan Opera
Don Carlos-előadásának rendezője, Nicholas Hytner. A londoni
Nemzeti Színház művészeti vezetője most ugyanazzal a produkcióval debütált a Metropolitanben, amellyel már komoly sikert aratott a 2008-as bemutatón hazai pályán, a Covent Gar-

denben. A Norvég Nemzeti Operával hármas koprodukcióban
megszületett előadás karmestere a francia Yannick Nézet-Séguin, aki az elmúlt évad emlékezetes New York-i Carmenjének dirigenseként lopta be magát világszerte a közönség szívébe.

Elisabeth de Valois szerepében Marina Poplavszkaját láthatja a közönség, míg II. Fülöpöt Ferruccio Furlanetto játssza.

öt felvonás - 4 és fél óra
Verdi Schiller drámája nyomán
Joseph Méry és Camille du Lode
librettójára komponálta ötfelvonásos nagyoperáját, amelynek
ősbemutatóját 1867. március
11-én tartották a párizsi operaházban. Verdi többször is átdolgozta művét, először csak olaszra fordították az eredetileg francia nyelvű operát, ezt 1872-ben
Nápolyban mutatták be. A második átdolgozással négy felvonásra rövidült - ennek 1884-ben,
Milánóban volt a bemutatója.
A ma is leggyakrabban játszott
harmadik változat ismét ötfelvonásos lett, premierjét 1886-ban
Modenában tartották. A ma látható New York-i produkció játékideje több mint 4 és fél óra.

A francia sztártenor, Roberto
Alagna énekli a címszerepet.
ták róla a kritikusok: éneklése
szívbemarkoló. A The New York
Times elragadtatottan írt az Elisabeth de Valois szerepében bemutatkozó orosz szopránról,
Marina Poplavszkajáról, akinek
fényes hangját, csodálatos magas pianissimóit, játékának nemes eleganciáját dicsérte a világlap.
Eboli hercegnőt
a
moszkvai születésű fiatal orosz
mezzoszoprán, Anna Szmimova
alakítja, aki az európai vezető

2003-ban Gregor rendezte Szegeden. A Don Carlos Szegeden is a
legnépszerűbb Verdi-operák közé tartozik, legutóbb 2003 októberében, élete első és egyetlen rendezéseként a város díszpolgára, Gregor
József állította színpadra. Kossuth-díjas basszistánk azzal kívánta segíteni a csődközeli helyzetbe került teátrumot, hogy jelképes 1 forintért
vállalta a feladatot. Ingyen dolgozott a szegedi születésű díszlettervező, Langmár András is. A város díszbemutatóval köszönte meg az alkotók munkáját: díszmagyarba öltözött ifjak fogadták a premier közönségét, a bemutató után Botka László polgármester pezsgővel köszöntötte a nézőket és a közreműködőket a földszinti előcsarnokban, majd rövid tűzijátékkal zárult az est a színház előtt.
ban. II. Fülöp szerepét a nemzetközi operaélet régi motorosa,
a kitűnő olasz basszista, Ferruccio Furlanetto énekli. A Főinkvizítort a félelmetes hangi adottságú amerikai drámai basszus,
Eric Halfvarson alakítja.

operaházakat már meghódította, de a Metben ezzel a szereppel debütál. Rodrigót Simon
Keenlyside brit baritonista játszsza, akit a múlt évadban Hamletként hallhatott a publikum a
ritkán játszott Thomas-operá-
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A DÉLMAGYARORSZÁG
KÖZÖS JÁTÉKA

Válaszoljon kérdésünkre, és a helyes választ beküldők
között kisorsolunk 40 x 10 db Gyémánt sorsjegyet!
Az ötöslottó-szelvényen hány szám közül kell kiválasztani a nyerő ötöt?
•45
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Happy Hour a REÖK-ben
Uj produkcióval várja a nézőket
hétfőn és kedden 19 órától a
REÖK-ben a Szegedi Fókusz
Műhely: a Happy Hour egy különleges koncertelőadás megzenésített kortárs versekkel.
SZEGED
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szereposztás parádés: világsztárokat sorakoztat fel. Don
Carlost a francia tenorcsillag,
Roberto Alagna alakítja, aki már
több rendezésben is sikerre vitte
a címszerepet, és most is azt ír-

DECEMBER

- A Szegedi Fókusz Műhely az
elmúlt hét évben 16 produkciót
hozott létre, azaz évadonként
két-három, de olyan is volt,
hogy négy bemutatót tartottunk. Két éve repertoárszerűen
játszunk, a városban már ismerik a nevünket, sőt külföldi
fesztiválokra is sikerült eljutnunk. Bécsben részt vettünk a
Közép-Európa Színházi Fesztiválon, Aradon a színházi találkozón, Szabadkán is felléptünk, és a Thealter Fesztiválon
is rendszeresen szerepelünk.
Egyre nő a nézőszámunk, nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy
produkcióinkkal folyamatosan
reflektáljunk a társadalmi kérdésekre. Fontosnak tartjuk,
hogy a színház ne sztereotípiák
mentén gondolkodjon, hajlandó legyen kísérletezni, új utakat nyitni. Mi ezeket az új utakat keressük, és függetlenként
másik perspektívából szemléljük a világot, mint a több évszázados, stabil struktúrában
működő hagyományos színházak - fogalmaz Benkő Imola
Orsolya, a Szegedi Fókusz Műhely vezetője. A független társulat Happy Hour című új produkcióját hétfőn és kedden 19
órától láthatja a közönség a REÖK-ben.
- Kicsit önironikus, hogy a
boldogság a témánk, de nem
szeretnénk a nézőket is ezzel
az öniróniával átitatni. A célunk, hogy kortárs megzenésített versekkel egy koncerten
megmutassunk: mi történik,

Voksolnak a nézők
A társulat felívelő szakaszba
ért, de kérdésessé vált jövőbeli
építkezése az állami támogatások független színházakat érintő csökkentése miatt. Miközben a kultúrpolitika láthatóan
nem pártolja az alternatívokat,
abban bíznak, hogy a közönség
jegyvásárlással voksol majd a
független társulatok és az általuk képviselt értékek mellett.
A Happy Hour-előadások után a
nézők petíciót írhatnak alá,
amelyet szeretnének felhasználni az előadóművészeti-törvény módosításához.
amikor az ég és a föld találkozik, és megszületik egy boldog
pillanat. Milyen űt vezet el ehhez? A boldogság legtökéletesebb verziójától, a tisztánlátástól indulva haladunk a vágyon
és a reményen keresztül a boldogtalanságig - onnan pedig
koncentrikus kört leírva vissza
a boldogságig. Az idei Thealteren és Kapolcson már sikerrel
bemutattuk a produkció „kiskoncert" verzióját, de arra
gondoltunk, van benne annyi,
hogy tehetséges, fiatal zenészekkel továbbfejlesszük
mondja Benkő Imola Orsolya.
A Lackfi János, Parti Nagy Lajos, Varró Dániel, Fodor Ákos,
Szilágyi Domokos, Pilinszky
János, Radnóti Miklós, József
Attila és Weöres Sándor verseit
rendhagyó módon megzenésítő Préda-Kovács Zsolthoz csatlakozott Mozsár Mátyás, Mentes Dániel és Szokola Vince,
akik a dob-, basszusgitár- és
dzsesszgitárkíséretet
adják
Csorba Kata és Varga Norbert
énekéhez. A társulat alapító
tagja, Seres István-Pipu is énekel - valamint érdekes színházi akciókat visz a produkcióba.

szek vagy éppen művészeti csoportok tevékenységét,
munkáját. A cím odaítélésére
december 28-áig lehet javaslatot tenni. A tervek szerint
évente legfeljebb két alkalommal osztanák ki az elismerő
oklevelet és az emlékplakettet
Mindszenten.

MINDSZENT. Mindszent Város
Kultúrájáért Díj létrehozását
kezdeményezte a településen
működő Mecénások a Kultúráért Egyesület. Ezzel szeretnék elismerni a helyi kulturális életben dolgozók, így többek között a könyvtárosok,
népművelők, amatőr művé-
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NEM APRÓZZUK
EL SZERENCSÉJÉT!
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AZ ÖTÖSL0TTÓVAL MOST PORSCHE B0XSTERT NYERHET!
Vásároljon 2010. december 6 - 1 8 . között bármely online értékesítőhelyen egyhetes Ötöslottót összesen legalább 10.000,- Ft értékben,
és a nyeretlen vagy beváltott nyertes átvételi igazolásaival pályázzon,
hogy megnyerhesse a Porsche Boxster sportautót!
- -- -
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A VÍG
ÖZVEGY
A Szegedi Fókusz Műhely csapata a REÖK-ben. FOTÓ: DM/DV

5 900 FT-TÓL

ÜDÜLÉSI CSEKK

CARMEN

BEVÁLTHATÓ

VALAHOL
EURÓPÁBAN
WWW.SZEGEDISZABADTERI.HU

Fenyvesi istenes versei
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Kötetbe
gyűjtötte istenes verseit Fenyvesi Félix Lajos. A Vásárhelyről elszármazott költőnek az elmúlt
egy évtizedben született írásai
mellett a legújabb költeményei
is olvashatók a könyvben,
amely Egy régi templomba - istenes versek címmel jelent meg.
Fenyvesi Félix Lajos nemcsak a

szülővárosához,
hanem
az
evangélikus egyházhoz is kötődik. A Protestáns írók Szövetségétől alig egy hónapja kapott
díjat. Ezért kérte fel a Luther Kiadó arra, hogy egy istenes verseket tartalmazó kötetet állítson össze. Ezzel testvérének, a
fiatalon elhunyt református lelkésznek is emléket állított.

2010. D E C E M B E R
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MIND A 400 ÜZLETÜNKBEN!
BUDGET

^bANOIse

búzafinomuszt

WU/UMO«

'""«lUlorn: 20%
tumii

RAMA TÉGLA
500 g (618,- Ft/1 kg
helyett 558,- Ft/1 kg)

»MS»

2 db vasarlasa
esetén darabja
309.- helyett \

849.- helyett*

ro
21 i.

30 DB TOJAS
1 tálca

2 db vásárlásakor

Q.mp.nShop pontokkal féláron

m m *

SERTESTARJA

999,-

X

Akciós ajánlatunk

csont nélkül; a kiszolgálópultban
Ikg
1.339,-helyett
^

2010.12.11-én és 12-én
a készlet erejéig érvényes.
A polcon feltüntetett ár már a kedvezménnyel csökkentett fa
A Persil másószerekből egyszerre maximálisan vásárolható i
nennyiség: 12 db. 1
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2 KG-OS PERSIL
>
MOSÓPOROK; 1,5 L-ES PERSIL
MOSÓGÉLEK
1.690,-helyett

Ft/1 kg, 666.- W U ^ ^ A

H

Ajánlatunk 2010. 12. 09. csütörtöktől 12. 24. péntekig, a készlet erejéig érvényes a SPAR, K A I S E R ' S és INTERSPAR áruházakban.
Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák. * A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak.
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FÖDI KITTI VÉGIGSÍRTA AZ UTOLSÓ FEJEZETET

Regényt írt a szerelemről
a 15 éves gimnazista
Fél év alatt elkészült
rendkívül mozgalmas, fordulatos, meglepő érettséggel
kormányzott regény" - írja a
Reményről ajánlójában Turi József. lapunk nyugdíjas munkatársa. Bár a lányregény kevesebb mint fél év alatt elkészült, majd egy évig tartottak
az utómunkálatai. Ebben és a
szponzorok keresésében Turi
József segített Kittinek. A
könyv a Bába és Társa Kiadó
gondozásában jelent meg
- jövő héten kerül országszerte a könyvesboltok polcaira.
A könyvbemutatót december
14-én, 14 órakor tartják a Fekete István Általános Iskola
Gárdonyi Géza Tagiskolájában.

Korosztályának többsége nem szeret olvasni, Fődi Kitti viszont „falja" a könyveket. FOTÓ: FRANK YVETTE

SZEGED

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- Kitti csak úgy falja a könyveket. Ha olvas vagy ír, hozzá
se lehet szólni - árulta el a
Tömörkény István gimnázium
humán
szakos
diákjának
anyukája, Fődiné Szegedi Nóra. A népszerű vámpírtörténet
szereplőinek képei borítják a
falakat is, az amerikai írónő a
tinédzser példaképe. Előfordult, hogy bezavart Kitti sztorijába a szerelmes vérszívó és
a halandó emberlány története: ki kellett törölnie egy
egész fejezetet, mert túlságosan hasonlított
példaképe
szövegéhez.
Miről szól a szegedi lány
könyve, a Remény? A közép-

lál a szerelem. A „boldogan
éltek, míg meg nem haltak"
befejezéstől
persze
ekkor
még hosszú oldalak választják el az olvasót, a történet innentől lesz csak
igazán izgalmas.

pontban ez esetben is a szerelem áll: a főszereplő, Emma izgalommal készül barátnőjével a tizenhatodik szüle-

J f Saját lelkivilágára is nagy
hatással volt könyve: úgy érzi,
az írásnak köszönheti, hogy
felnőtt. Már nem ugyanazok
a dolgok foglalkoztatják, mint
a korabeli lányokat.

Emmával sok mindenben
hasonlítunk
egymásra, de
nem magamról mintáztam.
Sok olyan dolog történik vele,
amit én szerencsére sosem éltem át. Próbáltam beleképzelni magamat a helyzetébe,
gyakori az érzelemboncolgatás a könyvben. Például hogy

tésnapjára, amikor váratlan
esemény történik. A lány addigi élete gyökeresen megváltozik. Hogy könnyebb legyen elviselni a történteket,
Írországba
költözik
nagybátyjához, ahol rögtön ráta-

'

biztonságosabbá é s

mm

yr

mint harminc c é g e tartja
vezető szerepét a nemzetközi
piacon.
E z é r t kínáljuk tel Ö n n e k a
lehetőséget a ContiTech Fluid
Automotive Hungária Kft.-nél.
A ContiTech Fluid Automotive
Hungária Kft. két telephelyen,
M a k ó n é s Vácott
tevékenykedik. A l a k o s hűtőfűtő c s ö v e k g y á r t á s á v a l
foglalkozik, melyek túlnyomó
részét a z európai autóipar
részére értékesíti, a c é g
termékei fontos e l e m e i a
legnagyobb márkáknak,
mint pl. Audi, B M W , Ford,
Daimler, V W , P o r s c h e ,
Renault, Peugeot, Opel.

Honlap: www.contitech.hu

ÚMFT Infóvonol: 06 40 638 638
nfudnfu.gov.hu • www.nfu.hu
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- Tényleg igaz, hogy elkezdeni könnyebb, mint befejezni. Sokáig gondolkodtam a végkifejleten. Míg az
utolsó fejezet készült, végig
sírtam, annyira sajnáltam,
hogy ennyi volt - árulta el
Kitti. Bevallotta: még nem olvasta el a kötetet, tart tőle,
hogy mostanra máshogy fogalmazna. Inkább újra „tollat ragadt", és elkezdte írni
második
regényét,
amiről
szűkszavúan nyilatkozott: lányoknak szóló történet, megbolondítva egy kis misztikummal.

vásárlónknak
ünnepeket

biztonságosabbá é s

folyamatosan megújuló,

'

fejlődő g a z d a s á g i szervezet,
így meghatározó szerepet
tölt be a m a g a s színvonalú

b e a m a g a s színvonalú

Kilenc üzleti e g y s é g ü n k több
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így m e g h a t á r o z ó szerepet tölt

gyártásában.
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k é n y e l m e s e b b é teszi.

k é n y e l m e s e b b é teszi.

termékek é s rendszerek

létezik-e igaz szerelem, és
hogy honnan lehet felismerni
- magyarázza a szerző, aki
hatéves kora óta színjátszó
szakkörre járt, így rutinosnak
számít az érzelmek megjelenítésében. Saját lelkivilágára is
nagy hatással volt könyve:
úgy érzi, az írásnak köszönheti, hogy felnőtt. Már nem
ugyanazok a dolgok foglalkoztatják, mint a korabeli lányokat.

Continental a z Ö n utazását

Continental a z Ö n utazását

fejlődő g a z d a s á g i szervezet,

A projekt az Európai Unió támogatásóval,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

vezető szerepet betöltő

vezető szerepet betöltő

folyamatosan megújuló,

Jubileumot ünnepelt december 5-én, 5 éves a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) az Alma Mater mozgalom. Az Alma
Mater létrehozásával összegyetemi öregdiák baráti kör alapjait tették le az SZTE vezetői. Az Alma Mater mára biztos
alapokon nyugodva számos szolgáltatást és lehetőséget kínál
az SZTE vagy jogelőd intézményeinek jelenlegi, illetve végzett
hallgatói, valamint oktatói számára.
A december 9-én az SZTE Tanulmányi és Információs Központban tartott jubileumi eseményen prof. dr. Szabó Gábor
akadémikus, rektor, az SZTE Alma Mater elnöke, valamint dr.
Görög Márta, az SZTE Alma Mater vezetője mondott ünnepi
köszöntőt, és áttekintették az elmúlt időszak eredményeit.
A jubileumi ünnepségen bemutatták az SZTE Alma Mater
tagsági kártyát. Ez a kártya kifejezi a Szegedi Tudományegyetem
öregdiák közösségéhez való tartozást, miközben feljogosít az
Alma Mater kedvezményrendszer igénybevételére is.
Az SZTE Alma Mater várja a csatlakozni szándékozó
öregdiákokat. Regisztrálni a www.sztealmamater.hu oldalon
lehet.

A nemzetközi autóiparban

A nemzetközi autóiparban

A ContiTech Divízió e g y

SZTE ALMA MATER:
5 ÉV, ÚJ KÁRTYA...

Ö n is „auto-motivált"? Akkor üdvözöljük körünkben!
A ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.
pályázatot hirdet

TELEPHELYI LOGISZTIKAI VEZETŐ
munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel.
Feladatai:
• logisztikai csapat feladatainak koordinálása
• értékesítési diszpozíció tevékenységének felügyelete
• beszerzési diszpozíció tevékenységének felügyelete
• logisztikai raktár tevékenységének felügyelete.
Elvárások:
• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség
• logisztikai végzettség
• német tárgyalóképes nyelvismeret
• logisztikai területen szerzett referenciaértékű
szakmai vezetői gyakorlat (legalább 3 év)
• kommunikációs készség, kreativitás
• SAP-ismeretek
• számítástechnikai ismeretek (Lotus N, Excel)
• szervezői adottság, koordinációs készség
• csapatmunka, nagy terhelhetőség.
Előny:
• angolnyelv-tudás
• vezetői gyakorlat más területen
• pénzügyi ismeretek.

termékek é s rendszerek

mint harminc c é g e tartja

KONTROLLER

vezető szerepét a
nemzetközi piacon.

munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel.
Feladatai:

E z é r t kínáljuk fel Ö n n e k a

• évközi, éves jelentések és beszámolók készítése

lehetőséget a ContiTech

• kapcsolattartás és rendszeres jelentéskészítés az üzletág társosztálya

Fluid Automotive Hungária
Kft.-nél.
A ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. két
telephelyen, M a k ó n é s
Vácott tevékenykedik. A l a k o s
hűtő-fűtő c s ö v e k g y á r t á s á v a l
foglalkozik, melyek túlnyomó
részét a z európai autóipar
részére értékesíti, a c é g
legnagyobb márkáknak, mint
pl. Audi, B M W , Ford,

(oníinental

A ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.
pályázatot hirdet

Kilenc üzleti e g y s é g ü n k több

termékei fontos e l e m e i a

Munkavégzés helye: Makó.
Kész együtt vezetni a Continentallal? Az első lépés,
hogy elküldi hozzánk a pályázatát 2010. december 31-ig az alábbi címre:
ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.
Székhely: 6900 Makó. Rákosi út 3.
Tel.: 62/511-764.
E-mail: janos.korponai@fluid.contitech.hu,
eva.vancsik@fluid.contitech.hu

Ö n is „auto-motivált"? Akkor üdvözöljük körünkben!

gyártásában.

Daimler, V W , P o r s c h e ,
Renault, Peugeot, O p e l .

és a vállalalt társosztályai részére

• részvétel könyvvizsgálaton, adóvizsgálaton
• kontrollingosztály képviselete vállalati projektekben.
• felsőfokú gazdasági végzettség

• szakmai tárgyalóképes angolnyelv-ismeret
• referenciaértékű 3 éves szakmai gyakorlat
• kommunikációs készség

• számítástechnikai ismeretek (Lotus N, Excel)
• mobilitás

• csapatmunka, nagy terhelhetőség.
Előny:
• németnyelv-tudás

• műszaki érdeklődés
• SAP-ismeretek.

Munkavégzés helye: Makó/Vác.
Kész együtt vezetni a Continental-lal? Az első lépés,
hogy elküldi hozzánk a pályázatát 2010.12.31-ig az alábbi címre:
ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.
Székhely: 6900 Makó, Rákosi út 3.
Tel.: 62/511-764

Honlap: www.contitech.hu
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Elvárások:

E-mail: peter.nagy@fluid.contitech.hu,
eva.vancsik@fluid.contitech.hu
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Alkatrészgyártó
üzemet
építenek
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KOROM ANDRÁS

Új munkahelyeket teremt a
szegedi székhelyű E-Piac Kft.
a vásárhelyi ipari parkban,
ahol 4805 négyzetméteres telket vásárolt négyzetméterenként 1300 forintos áron a várostól. A cég azt tervezi, hogy
egy 800 négyzetméteres gyártócsarnokot épít.
-"Míg a szükséges szerződéseket alá nem írjuk partnereinkkel, nem árulhatom el,
hogy melyik gépjárműgyártó
beszállítói leszünk - válaszolta Fraknóy Zsolt, az E-Piac Kft.
ügyvezetője arra a kérdésünkre, hogy vajon a Kecskeméten
gyárat építő Mercedes beszállítói lesznek-e. Hozzátette: ezen
a télen már nem kezdenek hozzá az építkezéshez, de a könynyűszerkezetű
üzemcsarnok
három-négy hónap alatt felhúzható, így a termelés már a
nyár elején beindulhat.
Egyelőre
tizenöt-húsz
munkavállalót alkalmazunk,
a létszámot csak később emelnénk,
a
megrendeléseink
függvényében. Két terméket is
készítünk majd a vásárhelyi
üzemben: elektronikai részegységeket és napelemtáblákat szerelünk össze - mondta
a cég ügyvezetője. Annyit még
hozzátett, hogy egyelőre csak
a 7,5 méter magas csarnok tervezését kezdik el.

Szabó Gábor:
A lézerközpont
nem politikai ügy
SZEGED

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- Nehéz lehet neki elmagyarázni,
hogy az ELI kampánytéma, politikai ügy is lett.
- Nem is próbáltam, mert
nem érti ezt a helyzetet, mint
ahogy Európában senki: miért
szerepel az E L I politikai nyilatkozatokban, a „hazugság, csalás" szavak környezetében?
Európa számára szalonképtelenek vagyunk, ha nem tudunk
kibújni ebből a gondolkodásból. Saját magunk szegénységi
bizonyítványát állítjuk ki. Kérek mindenkit, térjünk vissza a
szakma talajára! Ne tegyék lehetetlenné nekünk, kutatóknak, hogy büszke magyarként
jelenhessünk meg a nemzetközi
szakmai
közösségekben
vagy Brüsszelben.

- Ennyire figyelnek hazánkra a
nemzetközi szakmai fórumok?
- Figyelnek, és nem értik, mi
történik. A politika módszerei a
tudományban értelmezhetetlenek: bármekkora többség szavával sem lehet megváltoztatni
például a gravitációs állandót.
- Egy szegedi egyetemista nyílt
levelet írt a témában, weboldalunkon csendes demonstrációt

szerveztek a kommentelők. Pedig a laikusok ritkán lelkesednek
tudományos beruházásokért.

megtérül-e valaha ez a 245 millió eurós beruházás.
- Az E L I önmagában 3-400
munkahelyet jelent - jelentős
része diplomás vagy magasan
szakképzett munkaerőt kíván.
Az igazán komoly következmény az lesz, ha a lézerközpont befektetőket vonz a mellette épülő ipari parkba. Ha ez

- Jó dolog, ha egy bevallottan laikus, fiatal kolléga elkezd
gondolkodni arról, mi történik
a környezetében, és állást foglal ebben az ügyben. Bármilyen kérdésére szívesen válaszolok - ahogy mindenki más-

15 év alatt
csak félig be9$ A politika módszerei a tudonépesül, 700
mányban értelmezhetetlenek:
millió
euró
többletjövebármekkora többség szavával
genesem lehet megváltoztatni például delmet
rál, és továba gravitációs állandót.
bi 2000 munkahelyet tenak is. Fontos, hogy értsék, mi remt. Ezek a „földhözragadt"
gazdasági számítások. Ami az
történik itt. Nincsenek titkok.
- Csak egy: lesz-e aláírt támoga- igazán izgalmas: vajon miféle
tudományos áttörés, felfedetási szerződése az ELI-nek.
- Úgy tudom, ebben az év- zés születik itt, amelytől Szeged akár egy teljesen új iparág
ben döntés születik. Késésben vagyunk ugyan, de még bölcsője lehet.
nem történt végzetes mulasztás. A szakmai munka lényegében töretlenül haladt. A
döntésnek teljes támogatást
kell
jelentenie:
rendeljék
hozzá a szükséges forrásokat,
komoly prioritás legyen a lézerközpont.

- Minderről Brüsszelt is meg kell
győzni: nagyprojektről van szó,
az EU-nak is engedélyeznie kell.
- Pályázatunkban be kell
mutatnunk: ez egy racionális
beruházás. Ha Brüsszel úgy találja, nem az, maga akadályozza meg. De az Európai Unió éppen nemrégiben fogadta el

- Gyakori ellenérv: nem világos,

Szeged egy teljesen új iparág bölcsője lehet - vallja Szabó Gábor
akadémikus, az SZTE rektora. FOTÓ: KARNOK CSABA
2020-ig szóló gazdasági programját, amelynek egyik zászlóshajója az innováció.
- Úgy hírlik, a Nemzetgazdasági
Minisztérium viszont inkább a
hazai kis- és középvállalkozások
(kkv) fejlesztésére fordítaná azt
az összeget, amelyet a strukturális alapokból az ELI megépítéséhez kellene felhasználni.
- Ez nem vagy-vagy kérdés. Az ELI-n keresztül az innovatív kkv-ket támogatják.
Az idetelepülő beruházások
többsége kkv lesz. Egy vállalkozásnak itt beszállítóvá válni: szabadjegy a világpiacra.
Az innováció a magyar kormány Új Széchenyi Tervében
is prioritás. A projekt szem-

• •

A lejtisebb is

SZJM£

Ünnepi
ajánlat

pontjából csak hátszél fúj
- igaz, ha megfordulunk,
szembeszéllé válik.
- Melyek a lehetséges forgatókönyvek ELI-ügyben?
- Van okom azt hinni, hogy
az üggyel pozitívan foglalkoznak, nem született olyan döntés, hogy nem támogatják. Ha
mégis ez lenne a vége, lehetőleg szakmai érvek alapján jussunk el idáig. A második legrosszabb, ha a külföld számára érthetetlen és elfogadhatatlan módon, politikai okok miatt nem épül meg a lézerközpont. A legrosszabb pedig az,
ha senki nem mond semmit,
és fél év múlva megállapítjuk:
erről is lecsúsztunk.

december

11-12.*
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T S bejgli

csomagolt, MVM: 5 kg

1000 g, MVM: 5 cs

kétféle, 500 g, 798,-/1 kg

Boci táblás csokoládé

N a t ú r halfilé

tej, fehér, sárgabarackos-kekszes,
marcipán-, mogyoró-, karamellkrémmel töltött, 100 g, 1690,-/1 kg
vagy ét, sztracsatella, 90/95 g,
1878/1779,-/1 kg, MVM: 10 db

kedvezménnyel!
%

Jágermeister
0.71,3843,-/1 I

J a s m i n étkészlet
18 részes

D e s k j e t 1050 3 in 1 m u l t i f u n k c i ó s készUlék

nyomtatási sebesség: 16/12 ff/színes oldal/perc,
nyomtatási felbontás: 4800 x 1200 dpi, szkennelésl
felbontás: 1200 x 1200 dpi, színmélység: 24 bit,
kicslnyftés-nagyltás: 25-200%, HP 301 festékpatron

tr^co

Áraink forintban értendőek, az áfát tartalmazzák. MVM: maximálisan vásárolható mennylság/vásárló/nap. Ajánlatunk 2010. dccambar 11. és 12.
kózött, a készlet erejéig a Tesco hipermarketekban érvényes. Részletek az áruházakban. Az esetleges nyomdal hibákárt felelősséget nem vállalunk.
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Hétfő

Kalendárium, A hét témája,
Lakberendezés

Kedd

Gyógy-ír

Szerda

Légy-ott

Csütörtök Bizalmasan
Péntek

KÁLLAY-SAUNDERS
ANDRÁS

Délmadár

Igy írnak ok...
a megasztárok

SZÍJ
MELINDA

Hétről hétre bekopogtat a Megaházba Soóky
t
Andrea HR- és mentálhigiénés szakgrafológus, aki
segíti a versenyzőket a hirtelen jött népszerűség, a
versennyel járó stressz, a bezártság okozta letargia és
a családtól való elszakítottság magányának megélésé
ben, feldolgozásában. A titkok tudójával beszélgettünk a verseny kimagasló személyiségeiről.

SOÓKY ANDREA ÍRÁSUK ALAPJÁN RÁTALÁLT A MEGFAGYOTT PILLANGÓRA, AZ ELTÉVEDT VÁNDORRÁ ES AZ ELVARAZSOLT KISLANYRA
GRAFOLÓGIA

WERNER KRISZTINA

AZ ALÁÍRÁS
A versenyzőktől egyre
gyakrabban
kérnek autogramot. A grafológus szerint ez is sokat elárul, éppen ezért segít megtervezni autogramjukat. Az aláírások üzenetéről könyvet is
írt a szakember.

- Hogyan került a Megasztárba?
- A Mr. és Mrs. párvetélkedő kapcsán kerestek meg először, hogy elemezzem Ernyey Béla, Liptai Claudia
és Tilla személyiségét a kézírásaikból. Amikor indult a Megasztár, ismét felkértek, hiszen itt még indokoltabb, hogy legyen egy olyan segítő, aki támaszként a háttérből figyeli
a versenyzők rezdüléseit.
- Mit tudnak a legnehezebben feldolgozni a versenyzők?
- Egyrészt fizikailag elszakadtak
a családjuktól, másrészt bezárva élnek, korlátok között. A személyiségük egy olyan ismeretlen dologgal
találkozott, mint a televíziós szereplés, nyilvánosság előtti megnyilatkozás több millió ember előtt.

- Miben tud segíteni nekik?
- Azzal, hogy az írásukat elemeztem, lerövidült a megismerés ideje,
megfejtettem a legmélyebb érzéseiket. Nem a múltjuk eseményeit firtattam, hanem azoknak a hatásait,
az érzelmi nyomokat és a várható
reakciókat. Bizalmukba fogadtak,
hétről hétre várják a látogatásomat.

KÖKÉNY
ATTILA ÉS
TOIUAI
RENÁTA
Közön A
GYŐRI
GRAFOLÓGUS, SOÓKY
ANDREA A
MEGAHÁZBAN.

- Mikor kapcsolódott a Megasztárhoz?
- Nyáron, a középdöntők idején,
miután kiválasztották az ötven
énekest és a tíz együttest. Mindenkivel készült írásminta, amiket még
akkor kielemeztem, majd a döntőbe
jutás után aktiváltam és elkészítettem a teljes, mély elemzést. Azóta is
folyamatosan kérek írásmintát a

versenyzőktől, hiszen ahogy változnak az érzéseik, úgy módosul az írásképük is. Nagyon izgalmas látni,
ahogy változik az aktuális hangulatuk is és a hozzáállásuk is, hiszen
hosszú az idő, amíg idáig eljutottak.
- Van a döntős versenyzőknek közös
személyiségjele?
- Az éneklés szeretete, a kreativitás, a művészi adottságok, az elhivatottság. Mivel mindenki más személyiség, mások az okok, amik odáig vezettek, hogy megmutassák magukat.
- Az írásból látszik, hogy kiből lesz
megasztár?
- Nem. Azt lehet tudni az írásból, hogy ki mennyire sztártípus,
hogyan viseli a megasztárságot.
- Ki a legnagyobb sztártípus?
- Ebben is árnyalatok vannak.
Van, akit tényleg az mozgat, hogy
sztár legyen, de van, akinél az a fontos, hogy az éneklést tudja megélni.
Ez utóbbira a Fivérek a jó példa, nekik az éneklés az életük. Ők nem
sztárok akartak lenni, hanem az
énekléssel önmagukat, az életüket
akarták megmutatni. Van, akinek
éppen az önmegvalósítás a célja. A
grafológiai vizsgálatokban ezeket az
árnyalatokat tudjuk kiragadni.

- Mennyire valós a kép, amit látunk
mi, nézők a versenyzőkről?
- A teljes személyiségük feltérképezése után ki merem jelenteni,
hogy gyakran csak a felszínt látjuk,
és az néha félreérthető lehet.
- Egy ország próbálja megfejteni például Szíj Melinda személyét, először
_
Susan Boyte-hoz hasonlították, majd felmerült,
hogy kitalált szerepet
1 játszik...
'

- Nem is értem, hogy lehet összehasonlítani egy aggszüzet egy olyan
nővel, aki megélte a nőiségét feleségként és anyaként, aki családot
tart össze, kamasz gyerekeket nevel.... Nem láttam Susan Boyle-nak
az írását, de szerintem Melinda sokkal intelligensebb és műveltebb.
- Árt vagy használ neki ez a hirtelen
jött népszerűség?
- Semmiképp nem fog összeroppanni, ha nem nyer, mert ő nem erre
a versenyre tette fel az életét. Furcsa
megnyilatkozásait sem számításból
teszi, mikor ő ki akart szállni, hogy
hazamenjen, akkor valóban azt
akarta. Neki az elsődleges vágy az érzelmi biztonság, a család, a két gyereke. Mindent söprő érzelmei vannak, az, hogy biztonságban tudja a
szeretteit, mindennél erősebb. Őt
nem a szereplési vágy és a sztárság
motiválja, hanem az önmegvalósítás. Ez a magyarázat arra a jelenségre, amire a zsűri is felfigyelt, hogy
éneklés közben áüényegül, egy magasabb dimenzióba kerül, majd mikor befejezte a dalt és elillan a varázs, újra a hétköznapi Szíj Melinda
lesz.
- Mennyire labilis személyiség Szíj
Melinda?
- Mikor elemeztem az írását, azt
írtam róla, hogy ő a Megfagyott Pillangó, akiben ott a tudás, a tehetség, a sokszínűség, de ezek mind
meg vannak fagyva. Amikor énekel,
elkezd
felolvadni,
megrebbenti
szépségét és tehetségét, az•gPf^
tán jön a pillanat, mikor
újra dermedtté válik.
Nem kettős, se nem labilis személyiség, hiszen ez a pillangó
benne van, de az
évek során megfagyott. Sokan kérK
dezik, hogy miért nem tudja

élvezni a sikert, hiszen ő jelentkezett a versenyre és ő vágyott rá. A
válasz abban az elsődleges, mindent elsöprő vágyban van, hogy biztonság. Csak akkor tudja élvezni a
versenyt, ha tudja, hogy a gyerekei
biztonsága megvan. Ha ez nincs,
akkor bármilyen csodát mutathatnak neki, nem élvezi - akkor jönnek
a kitörései. Ezeket nem megjátssza,
ha az érzelmi stabilitás megvan, akkor képes tökéletesen teljesíteni.
- Hogyan kért írásmintát Kállay-Saunders Andrástól, akinek a magyar megszólalás is nehezen ment fél éve?
- Többen voltak, akik nem írtak-beszéltek jól magyarul - például
Sonja, az angol lány -, nekik az általuk jól írt nyelven kellett fogalmazniuk. Ezt valószínűleg nem értette
meg András, mert kiküzdötte magából magyarul a feladatot, ő sokkal
zárkózottabb még annál is, amit látunk belőle. Emellett nagyon szeretne megfelelni a kihívásoknak.
- Patai Anna kézjegye értékelhető vott?
- A gyerekek írása kiegészül rajzzal, mert az iskolában tanult írás kevésbé egyedi. Patai Anna nagyon
kreatív kislány, szépeket rajzol és az
írása is sok mindent elárult. Nagyon-nagyon erős a családi kötődése, a szülők mindent kommunikálnak vele, felkészítik. Érett kislány.
- Ki az, aki sztár akar lenni, aki tudatosan menetet előre és akinek az a fontos, hogy ezt a versenyt megnyerje?
- Ez is változott a kezdetek óta.
Tolvai Reni számára a verseny az elején még egy nagyon jó buli volt, pár
hete viszont változott és már nagyon
tudatosan akarja, hogy nyerjen. Mikor ezt észleltem, leültünk és megkérdeztem tőle, hogy valóban így is
érzi-e? Merthogy az írásban nemcsak
a tudatos, hanem a tudattalan agytevékenységek is kivetülnek. Amit ő
már kezd belül intenzíven érezni, az
már a papíron nyomot hagy. Nagyon

egyértelműen látszott, mikor kezdett
felerősödni benne ez a tudatosság.
- Nagy esélyese a versenynek Kökény Attila, ő mintha visszafogottabb
lenne, mint induláskor...
- Attilának is nagyon érdekes a
személyisége, nagyon értékes ember és nagyon sztárnak való. Benne
a stressz erősödött fel, hiszen nála
az a tét, hogy eltartsa a szeretteit az
éneklésből. Neki is nagyon hiányzik
a családja, a gyereke beteg volt...
- Ki volt a legnagyobb személyes
vesztesége?
- A Fivérek. Ők emberileg nagyon szimpatikusak, ritkaságszámba megy az a tisztaság, melegség és
őszinteség, ami mindhármukban
van. A két fiatal fiú is nagyon aranyos és szerető: Gusztos Bence és
Szeleczky Dávid. Ők igazi tinik.
- Van élet a Megasztár után?
- Ez majd kiderül, lelkileg biztos, hogy különbözőképpen dolgozzák fel. Giorgión látszott, hogy
felkészült a kiesésre, nem váratlanul érte a dolog. Yvette-nél is látszott az írásában, hogy bár nagyon
intenzív a gyermeki énje, ott a megfelelési vágya és a hatalmas önkontrollja. És tényleg: először, mint
egy kisgyerek, úgy sírt, viszont látszott, milyen erős önkontrollal rendelkezik, mennyire erős, és fel tudja újra húzni magát. A sírás közepén vett egy nagy levegőt és csodálatosan fejezte be a búcsút.
- Olyan szeretettel beszél mindenkiről, van egyáltalán kedvence?
- Minden döntős nagyon szerethető és én nem tudom kettéválasztani az énekes produkciót az
embertől. Nincsen kedvencem,
mert mindenkiben más a szerethető. Fáj a szívem minden kiesőért,
de segítőként az a feladatom, hogy
előbbre lépjek velük és a kiesés
pillanatnyi kudarcát hosszú távú
sikerré kovácsoljam.

A MEGASZTAROK FANTAZIANEVEI
Soóky Andrea az íráselemzés után fantázianévvel látta el a versenyzőket: „Mikor elemeztem az írásokat, mindenkinek adtam fantázianevet. Yvette lett az Álarcos Királylány
és be is váltotta a viselkedésével a kiesése estéjén." Kökény Attila az Eltévedt Vándor, aki
néha olyan, mint egy gyerek felnőttruhába bújva. Látszik a lelkén, a személyiségén, az
írásán, hogy a biológiai életkoránál sokkal többet élt meg és ez nagyon-nagyon mély
nyomokat hagyott. Csonka Andreas - akinek rengeteg érzelmi és rejtett energiatartaléka van - az Egyensúlyozó Sztár. Tolvai Reni az Elvarázsolt Kislány, mert ő az elején
mindenre rácsodálkozott és mindennek örült, gyermekien naiv volt. Kállay-Saunders
András lett az önmagával Harcoló, mert kívülről nagyon csendesnek, nyugodtnak látszik, belül viszont sok érzelem forrong benne és vívódik, harcol önmagával. Giorgio lett
a Különc Tudós, aki először azon poénkodott, hogy biztos a haja és a pajesza miatt, pedig nem csak: neki különleges gondolkodási funkciói vannak, nagyon okos és intelligens, sajátos humorérzékkel, amit nem mindenki ért."
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»A két kötelező kellék itt az előadó által viselt Mikulás-sapka és/vagy a fehér ruha. Mindez
esetleg megspékelve egy havas tájjal, netán karácsonyfával - nagyon kevés olyan kiadványt
találni, mely el mer térni ezektől."

SZERKESZTI LÉVAY GIZELLA

Kisbeszéd a nagyról
Amikor a nagyra, a tekintélyes méretre gondolunk, akkor hegyek, Isten, pénz, keblek és egyéb emberi tagok járnak az eszünkben. Hagyományosan és praktikusan. Na jó,
olykor a jóságot is észbe veszszük. Vagy az otthont.
É n most másfelől közelítek. Az a kérdésem, mi legyen nagy az ember életében? M i lehet nagy? Miért
lenne jó, ha ez vagy az a dolog nagyobb lenne, vagy még
nagyobb, vagy egyenesen a
legnagyobb?! Igyekszem kifényesíteni ezeket a gondolatokat, szépen átgondolom a lehetőségeket. Tessék, gyerekek, tessék! Például Nemecsek Ernő legyen nagy. Lehet
óriás, nem baj. Egy hatalmas,
kigyúrt, brutális állat, dübörög veled szemben a vasárnapi utcán, lélek egy szál se a
közelben, ő meg már előtted
tornyosul. Megy az óriási füvészkertbe kicsi, halálos tüdőgyulladást kapni. Táplálékkiegészítője a savanyú cukorka!
Szerintem a pénztárosnő is
lehet jó nagy. Az ember áll a
liláskék tízezresével, lobogtatja, mint a lelke fecnijét,
miközben az irdatlan pénztárgép fönt, éppen a homloka
fölött csörög, akár az isten.
Hatalmas számok, hatalmas
végösszegek sorakoznak fölöttünk, lezuhan egy nulla,
és nyilván fájront. Még egy
nulla is agyonüt, gyermekem. De azért dideregve lobogtatjuk a kicsi tízezrest
odalentről. És akkor az óriási
pénztáros néni emel bennünket is, megforgat, szívgödrünket az árleolvasó elé tartja, ami már pittyeg is, megvan az árunk, mondjuk, pontosan nyolcvanhárom forint,
lefelé kerekedik, és szatyor.
Én a kicsi orvosoktól, lehetnek azok férfiak vagy nők, félek. Nekem egy orvos legyen
lassú, matasson, .gyöngyözzön szépen a homloka, nyirkosodjon a háta, szuszoghat
is, vegye ki a szívemet, nézze
meg az ablak fényénél, onnan dobja vissza, kosár, hárompontos. Nahát, a kicsi
doktornők mindig olyan szigorúak, mint az okleveles,
kétnapos
munkafelügyelők!
Egyszer beutaltak egy ilyen
kicsi doktornőhöz, szemmel
mértem meg, cirka egy méter
ötven centi és ötven kiló volt,
és fürge, mint a háborús halál. Körbetapogatta még a
szemgolyómat is. Nadrág letol, hadd lám! Nyelvet nyújt,
kifúj, befúj! Végül nagyon
kellemetlen, igazán szigorú
hangon fölszólított, ezentúl
diétás tárcákat írjak. Csak jó
lehet a végük, mindenki boldog marad és kiegyensúlyozott. Semmi malackodás, vér
helyett málnaszörp, húsok
helyett kelbimbó, Kosztolányi helyett Hamvas Béla!
Jaj, ne, doktornő. Jaj, de,
maga egészségromboló krip-

topogány!, és rám emelte kicsi, de nagyon kemény öklét,
majd a homlokomra rajztűzte
a receptet.

így ballag a legnagyobb,
kacsalábon forgó, száztornyos
gyógyszertárig Szív Ernő! Ide
figyeljen, Szív, mondta máskor egy hatalmas doktornő,
tényleg akkora volt, mint egy
grúz Sztálin-szobor, hát nem
látja, hogy az idő múlása az,
hogy minden nagyobb lesz,
mi pedig egyre kis'ebbek,
hogy végül könnyedén hullunk át a világ szitáján, és...
ssss?!
Hogyne látnám, doktornő,
mondom, és közben mégis attól félek, hogy becsusszanok a
hatalmas mellei szakadékába,
az óriási holdfonendoszkóp
mellé, és menten agyonnyomnak a gőzölgő húsok, a
testi fodrok és rétegek. Nahát,
ezek finom félelmek. Ezek is
lehetnek nagyok. Hát persze,
a könyvtáros lányok, nénik,
virágszálak is lehetnek nagyok. Akkora könyvtárba járni, de akkorába, hogy csak a
legalsó könyvsort érjük el. De
az óriás könyvtáros kisaszszony fölemel bennünket az A
betűs szerzők égi sorába, és
kézen fogva vezet a világ legjobb könyvéig. Egyszer szemtanúja voltam annak, hogy
két hatalmas könyvtáros kisasszony a könyvespolcok fölött dobált egymásnak egy vihogó férfiolvasót, csodás látvány volt!
De hát legyen nagy a fűszál, a morzsa, a porszem, a
gyufaszál, a pehely. A dicséret
ne legyen nagy. Az maradhat
kicsi. Az állam ne legyen
nagy, engem speciel a világraszóló ünnepek se hoznak lázba, úgy értem, jobb szeretem
a nemzeti hősöket óvodáscsoportnak látni, kis töpörtyűknek, akikkel még mindent,
ezerféle dolgot lehet szerkeszteni, tenni, megcselekedni. Az
óriási nemzeti hősökkel két
dolgot lehet, imádni, vagy ledönteni őket.
Óriási feleség? Jöhet.
Óriási férj? Jöhet!
Isten is lehet kicsi. Néha legyen csak akkora, mint amekkorák mi vagyunk. Te meg én.
Ő is úgy jár és kel a világban,
a nagy és a kicsi dolgok között, ahogy te meg én. Néha a
nagyot is emeli, máskor a kicsit is elejti. Néha nagyon
örül, kicsit fél. És fordítva.
Most egy icipici megváltást
kérek, Uram. Köszönöm szépen.
És az is eszembe jutott ebben a hidegedő, szürke őszben, hogy a szeretetnek sem
kell nagynak lennie. Maradhat kicsinek. Mert a nagy szeretet nem fér oda mindenhová. A kicsi viszont igen. Bevackol, bebújik, zsebbe, életköre mellé jár. Még ha nem is
veszik mindig észre. Nem, de
azért ott van. Ott, abban a rettentő nagyban.
Szív Ernő

Lemezdömping és
- ötlethiány karácsonykor

Mariah Carey
ugyanabban a
Mikulás-ruhában pózol új
karácsonyi lemezének borítóján, mint a
nagy sikerű
hat évvel ezelőttién.

Szakácskönyvek azoknak, akik szeretnek otthon sütni-főzni.
C^mer G4*»
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ZENE
TÍMÁR KRISZTA
Karácsonyi lemezt kiadni
az egyik legnagyobb biznisz. Egyrészt mert kereslet mindig van rá, másrészt pedig azért, mert
egy jól sikerült albummal

VÁSÁRT A'NDRI
ú/UA
v

M Á R A SLÁGERLISTÁKON A KARÁCSONYI
ALBUMOK.
Bár még két
hét van hátra
karácsonyig,
az eladási listák élére már
most több
ünnepi album
felkúszott.
Ezek közül a
legkeresettebb Andrea
Bocelli My
Christmas című lemeze,
amely a 7.,
Susan Boyle
The Gittje a
19., Vásáry
André Ünnepe a 26., Mariah Carey
Merry Christmas II You-ja
pedig a 30.,
amelyet a Bereczki-Szinetár házaspár
Duett karácsonya követ.
A válogatáslemezek sikerlistáját pedig már most
egy karácso-

akár évekig lehet tarolni.
A Silent nightnak és a
Jingle bellsnek ugyanis
nincs „szavatossága", az
évtizedek alatt sem megy
ki a divatból. Nyugodtan
kikerülhet tehát a boltok
polcaira újra és újra,
mindig lesz, aki megveszi. Más kérdés persze,
hogy lehet-e még valami
újat, valami különlegeset
mutatni ezen a piacon.
Szétnézve az idei kínálaton azt kellett megállapítanunk: nem igazán.
Elsőként itt van rögtön a
címválasztás. Ajándék, Ünnep, Karácsony - ha beletúrunk egy nagy kupac lemezbe, majd találomra kihúzunk egyet, jó eséllyel a
három közül valamelyik ott
szerepel cirádás betűkkel a
borítóján angol vagy magyar nyelven. A kicsit több
fantáziával megáldott előadók túllépnek az agyon-

használt szavakon, de ők is
csak giccses kifejezésekig
jutnak, mint például: Merry
Christmas vagy Christmas
songs. Ezek közül a kedvencünk volt az egyik üzletben egymás mellé helyezett
két válogatáslemez. Egyiknek borítóján a felirat: Silent night,
a másikén
pedig: Holy
night.
<-4
A borítón persze
nemcsak
cím
kap
helyet, hanem valamiféle kép
is - szintén néhány
alapklisére
építve. A két kötelező kellék itt az előadó által viselt
Mikulás-sapka
és/vagy a fehér ruha.
Mindez esetleg megspékelve egy havas tájjal, netán karácsonyfával - nagyon kevés olyan kiadványt találni, amely el
mer térni ezektől. Persze a
variációk számának itt is
csak a fantázia szab határt, néhány előadó azonban úgy tűnik, ennek is
híján van. Mariah Carey
például ugyanabban a Mikulás-ruhában pózol új
karácsonyi lemezének borítóján, mint a nagy sikerű hat évvel ezelőttién,
m i n d ö s s z e a n n y i különbséggel, hogy nem fehér
táj, hanem karácsonyi
égősor és egy hóember
előtt. A k i pedig megnézi
Vásáry André néhány hete megjelent CD-jét, és

bonusz. A
Csingiling Karácsonyi
muzsika
ugyanitt a hatodik.

Karácsonykor sokan lepik meg szerettüket CD-vel. FOTÓ: FRANK YVETTE
netán kezébe kerül Andrea Bocelli tavalyi albuma, bizony csak meglehetősen nagy jóindulattal gondolhatja azt, hogy
a hasonlóság véletlenszerű.
No de kit érdekel a külcsín, a lényeg a belbecs.
Bár a karácsonyi hangulat
és témakör szintén örök, a
lemezpiacon talán ez az
egyetlen, amivel különbözni lehet: az eltérő feldolgozás. Aki az unásig
hallott örökzöldekre kíváncsi, megtalálja a pár
száz forintos válogatáslemezeken. Aki ezen a napon sem hajlandó melankóliába süllyedni, választhat pop- vagy akár rockalbumot is, de a dzsessz szerelmesei sem maradnak
ma már stílusukhoz illő
ünnepi lemez nélkül. Az

Fa a világ építészetében

Sorozatunkban a szegedi
Somogyi-könyvtár
kínálatából szemezgetünk.
Ez alkalommal Will Pryce Fa
a világ építészetében című
kötetét ajánljuk.

nyi lemez vezeti: a Gyerekkarácsony

ÜNNEPI KONYVAJANLAT

Egymást majmoló előadók, fantáziátlan
címek és agyonjátszott slágerek - nehéz
manapság újat mutatni a karácsonyi
lemezpiacon. Az évről évre ismételten
kiadható korong és a biztos kereslet
reményében ma már egyre többen
készítenek ünnepi albumot, a kínálat így
szinte átláthatatlan. Ezek között jót találni
- na az a nagy feladat.

KÖNYVAJÁNLAT
Karácsonyiajándék-ötlet is lehet a
Kossuth Kiadó gondozásában most
megjelent fotóalbum, amely a világ
faépítészetének első átfogó áttekintése. A szerző rövid történeti
bevezetőben ismerteti a faépítészet
történetét és annak kulturális hátterét azzal a céllal, hogy bebizonyítsa, a fa semmivel sem alacsonyabb rendű a többi építőanyagnál, egyszerűen csak más. A világ
minden táján a faépítészet szolgált
a kőből és téglából emelt épületek

mintájául. A kötetben olyan épületeket láthatunk, amelyeknél a fa a
szerkezet alapja, és nem csupán
burkolóanyag.
Évszázadokkal ezelőtt nagyon
elterjedt volt a faépítészet, hiszen
a Földet bőségesen borították erdők. Kultúránként változott, mely
társadalmi réteg emelte a faépítményeket. Japánban az ácsokat
„daikunak", „nagy mestereknek"
hívták, akik minden egyes fa kivágása előtt
imádkoztak, hogy
a fa a továbbiakban
is
folytassa
életét.
A
fa természet adta
tulajdonságainak

instrumentális
zenének
szintén nagy keletje van:
zongora,
pánsíp,
vagy
akár fuvola közül is lehet
már választani.
Aki bizonyos előadóhoz ragaszkodik, az is
széles kínálatból válogathat, ráadásul külföldiek
esetében a legnagyobb
nevekből. Elvis, a három
tenor, Barbra
Streisand,
Whitney Houston, Celine
Dion - hogy csak néhányat említsünk közülük.
Ők
többségében
saját
szerzeményeket tesznek a
korongra, ráadásul azzal
az igényességgel, amely
egész munkásságukat jellemzi. Aki nem csupán
csöpögős,
agyonjátszott
slágereket akar a karácsonyfa alatt hallgatni,
mindenképpen ezek közül érdemes választania.

köszönheti népszerűségét a legkülönbözőbb
éghajlati
viszonyok
alatt. Elsősorban kiváló hőszigetelő, így a skandináv és orosz rönkházak lakói nem dideregtek a csikorgó teleken. A földrengés sújtotta vidékeken a faváz rugalmassága
sokkal jobban megvédte a lakókat,
mint a kőből vagy téglából rakott
falak.
W i l l Pryce neves fotós, építészetet és sajtófotózást tanult, bejárta
az egész világot, szépséges ismert
és ismeretlen faépítmények után
kutatva. A gyönyörű fényképalbum
több mint 400 színes fotót tartalmaz, a könyvet lapozgatva csodálatos képzeletbeli utazáson vehetünk
részt a Távol-Kelettől Ausztráliáig,
Európától Amerikáig. Megcsodálhatjuk például a japán várépítészet, a Massachusetts állambeli
imaházak, a svájci alpesi farmok,
az erdélyi fatemplomok, az ausztrál
lakóházak remekeit. A kötet végén
ízelítőt kaphatunk a faépítészet jövőjéből is.
Mosonyi Helga könyvtáros

MEGYEI TÜKÖR
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MIÉRT CSÚSZNAK LE A NOK?

CÖ

KÖZÉLET

KANCSÁR TÍMEA

„CIPZÁR" PÁRTLISTA

HÉTFŐ

Drámai átalakulást hozott az elmúlt pár év a női szerepek változásában Európában

Elkezdődött az
aláírásgyűjtés a női kvóta
bevezetéséért.
A rendelkezés előírná,
hogy csak olyan uniós,
helyhatósági vagy
parlamenti listát lehessen
bejelenteni, amelyen
minden második jelölt nő.
A nők méltó közéleti
szerepvállalásának elérése
érdekében ismert és
sikeres nők, illetve férfiak
vállaltak szerepet a
kampányban. Itt most
férfiak vetkőznek a nők
érdekében - önként.

Till Attila elárulta: szeret szerepelni, nem kimondottan az a gátlásos fajta, úgyhogy egyáltalán
nem zavarta a vetkőzés. Az ötletgazdák, a „Nők a pályán" civil
kezdeményezés szeretné elérni,
hogy 2011. január 25-ig összegyűljön 200lezer
ezer
hiteles
aláírás,
mert csak
ez esetben
lehet népszavazás -

13.,

A nők nemcsak képzettebbek, mobilabbak, innovatívabbak, de végre a környezetükkel is
elfogadtatták, hogy sokat kockáztat a társadalom, ha a tűzhely mellé száműzi őket.

SZERKESZD WERNER KRISZTINA

- Férfi is képviselheti egy nő érdekeit, nem? Mármint a parlamentben - de a hétköznapi életben is megesik... -, lehet ezen elmélkedni. „Elvben igen, de
mondjuk, ez kicsit ahhoz hasonlít, mintha azt mondanánk, hogy
ezután a miskolciak képviseljék
a budapestieket" - példálózott
egy interjújában Heller Ágnes.
Korunk egyik legnagyobb filozófusa kiállt a meztelen Till Attila
mellett, és felöltözve pózolt egy
plakáton, ahol saját könyvével A reneszánsz emberrel - takarja
el a showman férfiasságát. A feladat nem esett nehezére, mert
nagyon fontosnak tartja a célt:
több nő legyen a parlamentben.
A fotó a „Népszavazás a nőkért"
kampány része, és több párossal
is elkészítették a figyelemfelkeltő képeket. Péterfy Bori énekes,
színész Fliegauf Benedek rendező, forgatókönyvíróval pózol.
Szabó Győző színész, illetve Tóth
Vera énekesnő is találékonyan
használja a kottát.

DECEMBER

Till Attila

Heller Agnes

műsorvezető

filozófus,
akadémikus

TVZ

Férfiak vetkőztek
a nőkért
Fóc&ínik oslazolt

ra bocsátani a női kvótát, vagyis
azt a rendelkezést, amely előírja,
hogy csak olyan uniós, helyhatósági vagy parlamenti listát lehessen bejelenteni, amelyen egymás
után váltakozva szerepelne női és
férfi képviselő neve. Az egyéni
mandátumok és a pártlistás helyek megoszlása miatt ez a szabályozás 25-30 százaléknyi női
képviseletet eredményezne a parlamentben.
- Hétköznapiasan szólva
„cipzár" pártlistának nevezzük.
Ez a küzdelem nem jogi kérdés, hiszen „papíron" nő
és férfi egyenlő, esély-

egyenlőségi kérdés.
Ne
öltönyös
férfiak íróaszil
mellől
löntsenek
olyan kér-'
désekben,
amelyekkel
kapcsolatban
a nők sokkal
nagyobb empátiával rendelkeznek.
Abortusztörvény,
otthon szülés, béranyaság, részmunkaidő, kevés bölcsődei
férőhely
mind-mind olyan téma,
amely sokkal inkább a
nőket érinti. Persze ez
nem azt jelenti, hogy
nincs szükség a férfiakra, csak azt az
igényt erősíti,
hogy kétféle
magatar-

tás is helyet kapjon
a parlamentben, és
ez csak úgy lehetséges, ha a jelenleginél több a mandátummal rendelkező nő. A gyengébbik nem a minden
fél számára
megfelelő megoldásokra törekszik. Az
imént felsoroltak
mind
olyan kérdé
sek, amelyek
megoldása a
mindennapi
élet minőségét
javíthatná és szó
sincs arról, hogy mi
valamiféle „kékharisnya" feminista mozgalom lennénk - érvelt Rajnai Gitta film
vágó, a „Népszavazás a nőkért"-mozgalom szóvivője.
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A NYILVÁNOSSÁG MINDEN FÓRUMÁN

A nők méltó
közéleti szerepvállalásának
elérése
érdekében
huszonhét ismert és sikeres nő,
többek között Petschnig Mária
Zita közgazdász, Virág Judit
művészettörténész, Hernádi Judit színművész, Pataki Ágnes
producer, Bangó Margit előadóművész és Bódis Kriszta író,
dokumentumfilmes is a kezdeményezés mellé állt. - Sok aláíróívet letöltenek a honlapunkról, több szervezet is mögénk
állt, de a januári összesítésnél
derül majd csak ki, hogy valójában hogyan is állunk. A kam-

Péterfy Bori énekes, színész Fliegauf Benedek rendező, forgatókönyvíróval pózol.

Magyarországon a politikusnők aránya évtizedek óta változatlan, kilenc-tíz százalék körüli
a parlamentben. Most az előző ciklushoz képest még kevesebben vannak, annak ellenére,
hogy például az MSZP-ben van női kvóta,
amely szerint a vezető testületekben, az európai parlamenti, országgyűlési és önkormányzati képviselői listákon a tagok, illetőleg a jelöltek legalább ötödének nőnek kell lennie.
Azt viszont nem határozza meg az alapszabály, hogy ez a rangsorban mit jelent, így a
nők többsége nem a lista befutóhelyeire került. Forrás: Népszabadságonline

J J A népszavazás célja, hogy a
parlamentben a képviselők legalább
egynegyede nő legyen a jelenlegi kilenc
százalékkal szemben. E téren Ruanda és
Svédország áll a világranglista élén,
náluk száz honatyából negyven nő.
Bennünket, magyarokat pedig még a
szlovákok, a lengyelek és Mozambik is
megelőz. Európában az utolsó helyen
állunk jelenleg. Még Albánia is előttünk
áll: 2008-ban fogadtak el egy
kvótatörvényt, amelyet a 2009-es
választásokon már alkalmaztak. Van,
ahol bevezették a kvótát - Dánia -, de
miután meghozta a kívánt eredményt, el
is törölték.
ETTŐL MÉG NEM LESZ JOBB
A POLITIKA

A női kvóta csak egy eszköz lenne, hogy áttörjön „az üvegplafon" és helyrebillenjen az egyensúly. A kezdeményezés nem a
férfiak ellen irányul. Csak azt szeretnék elérni, hogy a társadalom
felét kitevő nők és az általuk erőteljesebben képviselt témák: az
egészségügy, az oktatás, az ifjúságpolitika, az emberi jogok
arányuknak megfelelő képviseletet kapjanak. Hiszen a
lakosság több mint fele nő,
és több nő végez a felsőoktatásban, mint valaha. Amellett, hogy az állam rengeteg
pénzt fizet a taníttatásukért,
bebizonyították, hogy képesek ugyanarra a teljesítményre, mint az erősebbik nemhez tartozó
társaik. - Egy ilyen eszköznek, mint a női kvóta,
csak addig van létjogosultsága, amíg kimutatható a diszkrimináció.
Miért éppen a nőket
diszkrimináljuk pozitívan? - ezt
a kérdést szajkózzák a kvótát ellenzők. A támogatók válasza erre igen terebélyes: felmérések
bizonyítják, hogy a nőknek
nincs kisebb ambíciójuk a politikai szerep betöltésére, mint a
férfiaknak, gazdasági aspektusból tekintve pedig a tőlünk nyugatabbra lévő országokban már

„kvótaügyben". - É n egy „szélsőségesebb" álláspontot képviselek. Azt is el tudnám képzelni,
hogy egyszer férfi, egyszer nő legyen a miniszterelnök. A nők körültekintőbbek és bizonyos dolgokra érzékenyebbek. Bár az is
igaz, hogy a gyengébbik nem
képviselői néha kegyetlenebbek,
vadabbak, mint a férfiak: mert
túlkompenzálnak, még inkább
bizonyítani szeretnék a rátermettségüket. Egy biztos, hogy ez
olyan dolog, amelyről lehet vitatkozni. Tradíció, hogy a férfi a
döntéshozó, ő mondja ki a dolgokat, a nő pedig sugalmaz, tanácsokkal látja el a párját, a férfiközösségeket. De lássuk be, tulajdonképpen sokszor a nő hozza meg a döntést. A történelemben uralkodói példákat is találunk erre. Az élet legtöbb területén igenis mesterséges szabályokra van ahhoz szükség, hogy
lazítsunk az ősi tradíciókon.
Hiába mondják azt sokan, hogy
majd szép lassan kiforrja magát
az ügy, és a nők száma beavatkozás nélkül emelkedni fog - hiszen végül is semmi sem tiltja
a gyakorlatban ez nem így működik. Vegyük csak a választójogot. A nők alig több mint száz
éve tanulhatnak a felsőoktatásban és alig több mint ötven éve
ugyanolyan jogú választók, mint
a férfiak. Korábban a férfitársaim
azt hangoztatták: nem lehet a

Péterfy Gergely író, egyetemi adjunktus Karafiáth Orsolya költővel szerepel egy plakáton, kezükben XIX. és XX. századi íróeszközökkel, írógéppel és klaviatúrával.
pány is a figyelemfelkeltést
szolgálja, szerettünk volna a
nyilvánosság minden fórumán
jelen lenni. Törekvéseink azt a
célt szolgálják, hogy ne tudják
a kezdeményezést úgy lesöpörni, mint ahogyan azt 2007-ben
megtették. Az SZDSZ benyújtotta az erről szóló javaslatát a
parlamentnek. Sándor Klára és
Magyar Bálint tervezete szerint
a pártlistákon kellett volna 50
százalékos arányt biztosítani a
nők számára. A javaslatot Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc
támogatta, pártjaik azonban
nem - magyarázta a szakember.

bebizonyosodott, hogy ahol több
a nő a törvényhozásban, ott csökkent a korrupció. Heller Ágnes elmondta: ő nem gondolja azt,
hogy egy nő jobb politikus lenne,
éppen olyan jó vagy rossz politikus lehet, mint egy férfi. Azt sem
gondolja, hogy ettől jobb lesz a
politika, hanem azért fontos,
mert ettől jobb lesz a nőknek.
„Esélyekről és egyenlőségről beszélünk, ez a kezdeményezés az
egyenlő esélyek miatt fontos" érvelt a filozófus.

ERŐS TRADÍCIÓK

Till Attila televíziós műsorvezető
már 2007-ben is aláíró volt a

nőket a szavazóurnához engedni, mert majd összevissza adják
le a voksukat, úgyis az a véleményük, mint a férjüknek. De ma
már nem is kétséges, hogy a nők
önálló választók és szükség volt
rá, hogy kiharcolják a választójogot. Most sem lesz egyetlen
olyan képviselő sem - főleg,
hogy csökkenteni tervezik a parlamenti képviselőhelyeket -, aki
magától feláll és átadja a székét
- szólalt fel a kvóta mellett Till
Attila. A rendelkezés bevezetését
az
unió
is
szorgalmazza,
2007-ben az ENSZ bizottsága, a
CEDAW a női kvóta bevezetésére
szólította fel Magyarországot.
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Csörög a telefon • - .

Melyik a kedvenc karácsonyi dala?

\

ÜGYELETEK SZEGEDEN
Baleseti sebészet, felnőtt: traumatológiai klinika (Semmelweis u.
6.). Járó betegek: traumatológiai
szakrendelés 7-19 óráig (Tisza Lajos krt. 97.). Sebészet, nem baleseti: sebészeti klinika A részlege
(Pécsi u. 4 ). Felnőtt sürgősségi
betegellátás és urológia: sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária
sgt. 57.). Baleseti sebészet,
gyermek (14 év alattiak): gyermekgyógyászati klinika (Korányi
fasor 14-15.). Szemészet: szemészeti klinika (Korányi fasor
10-11.) Gyermek és felnőtt központi sürgősségi orvosi ügyelet:
hétvégén és ünnepnap reggel
7.30-tól másnap reggel 7.30-ig,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (bejárat a
Szilágyi u. felől). Tel.: 62/433-104
vagy 104. S. 0. S. Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenesen hívható: 80/820-111.
Gyógyszertár: Dr. Hella Patika
(Szentháromság u.' 6., tel.:
542-630), hétfőtől szombat 22
órától másnap reggel 7-ig, vasárnap 20 órától reggel 7-ig, munkaszüneti napokon (ünnepnap)
7—7-ig. Fogászat, hétvége: 7-13
óráig: fogászati klinika, Szeged, Tisza L. krt. 64.
TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET

DENTHA
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Osztrovszky u. 12. • 06-30/206-9532
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TÖRÖK TÜNDE
egyetemi hallgató:
- Zséda karácsonyi számait szeretem legjobban hallgatni az ünnepen. Ő nem mondható ugyan
klasszikusnak, de nekem nagyon
tetszik a zenéje. A feldolgozásokat és a külföldi számokat is nagyon szívesen hallgatom az ünnepek idején.

ORVOS LÁSZLÓ
szerződéses katona:
- A Csendes éj cimű dal a kedvencem, mert azt ritkán hallom.
A négyéves kisfiam pedig a Kiskarácsony, nagykarácsonyt szereti. A család tagjaival karácsonykor közösen is éneklünk, a
gyerekemnek ez mindig nagy élmény.

I

kivilágításba öltöztetve, az újszegedi végére már nem jutott. Szerinte a híd így nagyon csúnya,
nem ezen kellene spórolni. Hiányolja azt is, hogy a belvárosban
az üzleteket, bankokat nem öltöztetik ünnepi díszkivilágításba, Budapesten egészen más adventkor
a belváros hangulata.

TÁPÉI NEVELŐOTTHON
Redenczki Istvánná felháborítónak tartja, hogy a tápaiak tiltakoznak a nevelőotthon megnyitása ellen. A gyerekek nem bűnözők, nem tehetnek róla, hogy a
szüleik nem voltak elég felelősségteljesek, amikor világra hozták őket. Ez nem javítóintézet
lenne, hanem nevelőotthon. Felháborító az is, hogy Juhász Gyula
képviselő több mint ezer tiltakozó aláírást gyűjtött össze ellenük, és hogy uszítja a lakosságot
a gyerekek ellen. Képviselőként
nem ez lenne a dolga. Fekete
Andrásné szerint szégyen, hogy
egy kereszténydemokrata képviselő elfeledkezik a keresztény
eszmékről: szerinte juhasz Gyula
tápai városatyának nem a nevelőotthoni fiúk befogadása ellen,
hanem mellette kellene kampányolnia.

VAJDA JUHA
operaénekes:
- A Csendes éj, mert arról énekeltem már feldolgozást egy lemezfelvételen. Örültem, ugyanis
nagy sikere volt a muzsikának.
Otthon karácsonykor nem szoktam énekelni, a munkámból kifolyólag úgyis bepótolhatom ezt az
év többi napján.

POSTABONTAS

50 éve érettségiztek a Hunyadiban

TJÍúuüit. outi cfo&dút!

www.gobelinaruhaz.hu

Pántlika Gobelin Szoba
Szeged, Vedres u. 2. • Tel.: 06-20/805-5500 §

MÉG MINDIG GUTENBERG UTCA
A 30/470-7700-es számról szegedi olvasónk azt mondta a felújított Gutenberg utcával kapcsolatban: kétszer annyi padot tettek ki erre a szakaszra, mint a
Széchenyi térre, de feleslegesen,
mert leülni nem nagyon lehet rájuk, ugyanis az autók a padoktól
csupán néhány centire parkolnak.
Ráadásul fák sincsenek, nyáron,
tűző napon mi ad árnyékot? Ki
fog egyáltalán ebben az utcában
leülni?

DÍSZKIVILÁGÍTÁS
A 434-180-as számról szegedi olvasónk arra hívta fel a figyelmet:
a Belvárosi híd csak félig van dísz-

SZENTESTERE FILEZETT PONTYHALLÉ
elvitelre előrendelhető 12.21-ig: 990

^

Ft/adag

Karácsonyi menü elvitelre: WWW.dÍ0faS0r0Z0.hU Xs
Diófa söröző, Szeged, Sárosi u. 2. • Tel.: 62/468-359
E-MAIL

A hunyadisok (balról jobbra): Farkas György József, Nagy József, Bácskai István, Sallay Gábor, Mari Albert, Tárnok
Béla, Berta István, Stöckl Ferenc, Hencz Péter, Tóth Ferenc, Joó Gyula, Szabó István tanár, Fazekas Zoltán, Vinkler Péter, Pónyai György, Piros István. Lemaradtak a képről, de itt voltak: Murakeözy Attila és Juray Miklós. FOTÓ: DM/DV
50 éve érettségiztünk mint IV. D.
Fél évszázad elrepült, a változást
csak mi látjuk egymáson. Kezdtük
pont félezer évvel a dicsőséges
nándorfehérvári csata után 1956-ban- mint Hunyadi János
Gimnázium, hiszen névadónk seregével iskolánk falai tövében haladt
a világra szóló győzelem felé. Részt
vettünk a szabadságharcban,
amelynek leverését hősiesen túléltük, csak iskolánk neve nem: a Ság-

vári Endre Gimnáziumban érettségiztünk. Sokat tanultunk, még többet rosszalkodtunk. Szeretettel és
hálával gondolunk tanárainkra, akik
akaratunk ellenére embert faragtak
belőlünk. Bocsánatot kérünk csínytevéseinkért, és mi is megbocsátunk azért, ha sokszor nem azt tanították, amit szerettek volna. Örültünk, hogy együtt lehettünk, fájdalmat éreztünk azok miatt, akik itt
hagytak minket. Bizakodunk, hogy

MAKÓ, FELNŐTT: hétköznap
16-8-ig; hétvégén 8-8-ig: Vorhand rabbi tér 3., tel.: 474-374.
GYERMEK: hétköznap 14-16-ig a
rendelőintézetben, 16-8-ig a kórházban ügyelnek. Hétvégén 8-16
óráig: Kórház u. 2., gyermekorvosi
rendelő. 16-8-ig a kórház gyermekosztályán, tel.: 511-151. Az
ügyelet ellátja AMBRÓZFALVA,
APÁTFALVA, CSANÁDALBERTI,
CSANÁDPALOTA, FERENCSZÁL-

LÁS, FÖLDEÁK, KIRÁLYHEGYES,
KISZOMBOR, KLÁRAFALVA, KÖVEGY, MAGYARCSANÁD, MAKÓ,
MAROSLELE, NAGYÉR, NAGYLAK,
ÓFÖLDEÁK, PITVAROS lakosságát
is. FO9ORVOSI ÜGYELET: hétvégén 8—11-ig: Liget u. 1/D, fogorvosi rendelő, makói lakosok részére.
GYÓGYSZERTÁR: hétköznap
20-22-ig, ünnepnap 7.30-20-ig.
Készenléti idő hétköznap 22-7.30,
szombaton 20-9, vasárnap
19-7.30, munkaszüneti napokon
20-7.30 óráig, dec. 12-éig: Apaffy
Gyógyszertár (Apaffy u. 21., tel.:
62/212-105, tel.: 30/276-0085),
dec. 13-19-éig: Kígyó Gyógyszertár (Széchenyi tér 8., tel.:
62/510-296, 30/276-0085). LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 16-02-ig

A kettős keresztről
Nem értem Marton Jánost. Szakirodalom (Kovács László: Koronák, koronázási jelvények, 2001) alapján állítottam (A történelmietlen lándzsa,
DM, szeptember 9.), hogy a kettős
kereszt éppen IV. Béla jelvényei közt
tűnt föl először. Mellékeltem, de a
szerkesztőség nem közölte a király
1267-i aranypecsétjének hátoldalát,
amellyel ezt bizonyítottam. S azt is,
hogy Árpád-házi királyainknak a lándzsa nem volt uralkodói jelvényük.

fogunk még találkozni, és iskolánk
ismét Hunyadi János nevét veszi fel.
Vagy Klebelsberg Kunóét, nemzetünk, városunk megmentőjéét, akiről itt „a kövek beszélnek", akinek
köszönhetjük iskolánk falait és mindent - fogadalmi templom, Dóm
tér, nemzeti panteon, egyetem, Hősök kapuja, főiskola, kollégiumok,
iskolák -, ami csak ablakainkból
látszik.
Hencz Péter

Nem véletlen tehát, hogy Tóth Béláék először kettős kereszttel mintázták meg IV. Bélát, s csak utóbb, ismeretlen külső hatásra változtatták
azt lándzsára. Mindezt antiklerikális
nosztalgiák hívői (előbb Pete István,
most Marton János) vonják történeti
érv nélkül kétségbe. Változatlanul az
a véleményem, hogy az alkotók erkölcsi kötelessége visszaállítani a
kettős keresztet.
Péter László

KERESZTREJTVÉNY - BOLDOGÍTÓ

ORVOSI ES GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETEK A MEGYEBEN
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, FELNŐTT
ÉS GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
62/474-374. hétköznap 18-7-ig,
hétvégén 7-től a következő munkanap reggel 7-ig: Vásárhely, Lázár
U. 10. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:
62/249-529, ingyenes 16-02-ig.
GYÓGYSZERTÁR: hétköznap
20-22, munkaszüneti napokon
8-12 óráig. Készenlét szombaton
20-8. vasárnap 20-7.30 óráig,
dec. 12-éig: Tabáni Gyógyszertár
(Agyag u. 11., tel.: 62/246-348),
dec. 13-19-éig: Zrínyi utcai
Gyógyszertár (Nyizsnyai G. u. 1.,
tel.: 62/533-106).
SZENTES, KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET: hétköznap
15-7-ig, hétvégén 7-7-ig: Szentes,
Sima F. u. 29-33. Tel.: 62/474-374
vagy 104. GYERMEKORVOSI
RENDELÉS: hétköznap 15-17, hétvégén 9-11 óráig: Sima F. u.
29-33. Ezenkívül a kórház gyermekosztályán. GYÓGYSZERTÁR:
mindennap 20-tól nyitásig, munkaszüneti nap 20-tól nyitásig, dec.
12-éig: Szent Dámján Gyógyszertár (Sima F. u. 38., tel.:
70/563-5139), dec. 13-19-éig: Dr.
Bugyi István Gyógyszertár (Kossuth tér 5., tel.: 70/563-5139).

Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között
hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon. 16 és 21 óra
között rendkívüli eseményekről szóló bejelentéseket fogadunk.
Ezen a számon várjuk cikktéma javaslataikat is, e-mailben pedig
a szerkesztoseg@delmagyar.hu címen.
Olvasói levelek, fotók: kapcsolatok@delmagyar.hu
SMS-számunk: 06-30/303-0921
Ha nem kapott újságot: 62/567-864, terjesztes@delmagyar.hu
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DÉNES GÁBOR
vállalkozó:
- Nincs kedvenc karácsonyi dalom. A kemény rockot kedvelem, de ha a rádióban szól valamilyen ünnepi dal, azt azért szívesen meghallgatom. Karácsonykor általában CD-ről szoktunk otthon az ünnephez illő zenét hallgatni.

Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat hétfőn
Nyemcsok Éva újságíróval oszthatják meg.

ingyenes: 62/212-515. CSONGRÁD, CSONGRÁD-BOKROS, FELGYŐ, CSANYTELEK FELNŐTTEKNEK munkanapokon 15-7-ig, hétvégén 24 órás ügyelet: Csongrád,
mentőállomás (József Attila u. 1.
Tel.: 63/481-104 vagy 104). Tömörkény lakóinak ellátása csak
hétvégén és ünnepnapokon.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: hétköznap este 7-től reggel 7-ig:
Csongrád, mentőállomás. Hétvégén ügyelet 9—12-ig: Csongrád,
Szentháromság tér 10. Tel.:
63/481-104 vagy 104. Készenlét:
Csongrád, mentőállomás. GYÓGYSZERTÁR: szombaton 13-20, vasárnap és munkaszüneti nap
8-20 óráig. Készenlét hétfőtől
csütörtökig 19-7.30, pénteken
19-8, hétvégén 20-8, munkaszüneti napokon 20-7.30 óráig, dec.
12-éig: Pingvin Patika (Dob u. 2.,
tel.: 63/571-440), dec. 13-19-éig:
Erzsébet Gyógyszertár (Muskátli
u. 33., tel.: 63/481-044). MINDSZENT, FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI ÜGYELET: Egészségház,
Csokonai u. 2. hétköznap 15-7-ig,
hétvégén 7-7-ig. Tel.: 30/550-5050.
Az ügyeleti ellátás csak sürgős esetben vehető igénybe.

Rejtvényünk számozott soraiban egy szerelemről szóló közhely található.
Előző rejtvényünk megfejtése: Ne álmodd az életed, inkább éld az álmaidat!
Az egyik biblia
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Egy cica, két cica

MEGJÖTTÜNK

Kis magyar járulékfizetési anomália
A Badényi úr által felvetett nyugdíjüggyel kapcsolatosan szeretném megosztani véleményemet.
Azzal teljesen egyet tudok érteni,
hogy az alacsony nyugdíjakat rendezni kell, bár azt is tudomásul
kell venni, hogy akiknek igen alacsony a nyugdíjuk, azok vagy kevés ideig fizettek nyugdíjjárulékot,
vagy egyáltalán nem fizettek.
Mindezt azokra gondolom, akik régen mentek el nyugdíjba. Akik viszont a 90-es évek után mentek
nyugdíjba, azoknál azért olyan ala-

csony a havi járandóságuk, mert
nem az általuk keresett összeg
után fizették a járulékokat, hanem
csak a töredéke után.
Mindenki számára ismerős, és biztosan van is nem egy-kettő olyan ismerőse, aki fizetésének csak kicsi százaléka után fizetett járulékot, a többit
pedig zsebbe kapta. Ezzel az összeggel sokszor többet keresett, mint
azok, akik olyan helyen dolgoznak(tak), ahol rendesen fizettek utánuk, és ők is kifizették saját terheiket.
Ezért nem tudok egyetérteni Badényi

úrral, hogy az akkor magasabb bért
keresőt (bár illegálisan, de ő ezt felvállalta) most is az én nyugdíjamból,
illetve azok béréből, akik tisztességesen fizetnek járulékot, emeljék nagyobb mértékben az ő nyugdíjukat.
Véleményem továbbá, ha ezt a járulékfizetési anomáliát a kormány
igyekezne megszüntetni, vagy legalábbis mérsékelni, akkor ez az
ország nem ilyen helyzetben lenne, mint amilyenben van.
Papp Jánosné,
Szeged

Sokkoló adatok számokkal alátámasztva

Otthon fényképezte le a család cicáit olvasónk. A macskák a napsütésben lustálkodnak, FOTÓ: FARAGÓ TAMÁS

TOVÁBBRA IS VÁRJUK
OLVASÓINK FOTÓIT E-MAILBEN!

Badényi István levelére reagálnék.
Végre egy értelmes hozzászólás a
nyugdíjhoz, számokkal alátámasztva. Különösen felháborító, hogy a
nyugdíjak között hússzoros eltérés van, amely még növekszik a
százalékos emelés miatt. Biszku 4
százaléknál már 16 ezret kap, míg
a 25 ezres 1 ezret. Pedig a kenyér,
a hús egyformán drágul mindkettő
részére. A Fidesz-KDNP-kormánynak nem a gazdagokat kell megnyernie, hanem a sok millió „kicsit". Mivel a nyugdíjjárulék adó
lesz, akkor azt úgy is osszák el:

E-MAIL

Ma is vannak még farizeusok
- válasz Katona Pálnak
Katona Pál plébános úr a bibliai
időkből említ példát a farizeusok
magatartásáról, akik képmutatóan
törvényes módon okozták az emberek nyomorúságát. Csak Jézus
volt, aki szembeszállt velük, s elmarasztalta őket.
Most lehet folytatni, ami még ide
kívánkozik.
Mi lett Jézus sorsa? Megkínozták kegyetlenül a kor szokása szerint, végül
keresztre feszítették. A római centurió csak annyira döfte dárdáját a mellébe, hogy ne haljon meg azonnal,
szenvedjen sokáig. Hiába volt isteni
lény, emberként halt meg. Ennek így

kellett történnie, hiszen azért jött közénk, hogy teljesítse Ura akaratát,
halálával váltsa meg az emberiséget.
A történelem folyamán az emberek meghatározott keretek között
társadalmakban éltek, élnek, s a
kornak szükséglete szerint tevékenységük szabályozására törvényeket alkotnak.

Az ókorban is voltak isteni s emberi
erkölcsi szabályok, amiket a hatalom birtokosai megszegtek, s farizeus módon maguk hasznára kisajátítottak, a nép felé álnok módon jóságos arcukat mutatták. Ezért, s ezek
ellen lázadt fel Jézus. Képmutatók

lennénk (de nem farizeusok), ha azt
állítanának, hogy a közelmúltban
nem voltak, s jelenleg nincsenek farizeusok, akik hasonló módon viselkednek, mint ókori társaik.
De hol van ma a mindenható Jézus, aki leleplezné korunk kútárjait, farizeusait. Ha mégis lenne, félő, hogy százféle lehetőséget találnának ellenségei, hogy örök
időre ellehetetlenítsék az életét.
Ne mondja senki, hogy ilyesmi a XXI.
században nem történhetne meg.
Igen, megtörténhetne, s ez is felérne
egy modern keresztre feszítéssel.
P. Kereszti Julianna, Szeged

A szaxofon vásárhelyi virtuóza
Erdélyi Péter, a Bethlen-gimnázium 12. osztályos diákja korosztályát meghaladva, 17 évesen a IV.
Országos Szaxofonversenyen felnőtt kategóriában nyerte el nemcsak az első helyezést, hanem

még a különdíjat is. A háromévente megrendezett versenyt idén Pomázon tartották. A gimnázium közössége büszke diákja sikerére, és
Isten áldását kérve reméli, hogy
Péter hasonló eredményeket fog

elérni a jövőben is az általa választott pályán.
Maróti Mariann
szabadidő-szervező, Bethlen
Gábor Református Gimnázium,
Hódmezővásárhely

Jászberényi Mosó Masa

65 év felett minimum 60 ezer,
maximum 120 ezer.
Bizonyára sok a törpenyugdíjas,
aki esetleg a saját hibájából jutott
oda, ahol van, de hagyjuk őt nyomorogni? 2 éve Kenyában voltam,
és 10 magyarból 8 nyugdíjas (főleg szocialista) volt. 1947-48-ban
a régi rendszer emberei jó részétől megvonták a nyugdíjat, mi pedig kiemeltet fizetünk az ország
volt kegyeltjeinek, tönkretevőinek.
Hot itt a szociális és egyéb érzés?
Felháborító az is, hogy vannak
adómentes jövedelmek, például

nyugdíj, haszonbér stb. Nekem
Belgiumban kis-közepes nyugdíjam van (34 éves koromban kezdtem ott dolgozni), de adózom utána, és a lakásom után is. Ezt ott
mindenki természetesnek találja.
Tehát nagyon sok tennivaló van,
hogy az országunkat (hazánkat?)
rendbe tegyék. Összefogás, munka, fegyelem, szolidaritás és főleg
becsületes, tehetséges, innovatív
vezetők kellenek. De ezek jó része
nálunk hiánycikk.
Héjjá László nyugdíjas,
Csongrád

Belvíz

SZEGED
KÁITY KISÓ
December 10., 7 óra 5 perc, 3610
g. Sz.: Szécsényi Anita és Káity
Szilárd (Szeged).
MUCSI DONÁT MÁRK
December 8., 22 óra 5 perc, 3070
g. Sz.: Kenyeres Éva és Mucsi Tamás (Makó).
CSABAI BLANKA
December 8., 21 óra 39 perc, 3150
g. Sz.: Gubik Marianna és Csabai
Attila (Szeged).
CSISZÁR LEVENTE
December 9., 12 óra 17 perc, 3440
g. Sz.: Simon Wanda és Csiszár József (Szeged).
DÉR BOGLÁRKA
December 8., 21 óra 15 perc, 3750
g. Sz.: Sándor Éva Anita és Dér
Róbert (Röszke).
BARCS BOTOND
December 9., 17 óra 24 perc, 2790
g. Sz.: Rácz Erika és Barcs Zoltán
(Szeged).
MAKÓ
KOVÁCS MÁTÉ
December 7., 0 óra 20 perc, 4130
g. Sz.: Tóth Mónika és Kovács István (Makó).
DECSI ANNA BARBARA
December 6., 14 óra 47 perc,
3380 g. Sz.: Oláh Zsuzsanna és
Oláh Zoltán (Kiszombor).
VARGA DÁVID
December 8., 16 óra 6 perc, 3900
g. Sz.: Veszelovszki Éva és Varga
József (Vásárhely).
SZENTES
UHLJÁR NORBERT
December 9., 12 óra 9 perc, 3330
g. Sz.: Mülter Éva és Uhljár György
(Szarvas).
BIRÓ ALEX MARTIN
December 9., 13 óra, 4050 g. Sz.:
Tóth Éva és Biró György (Szelevény).

Az elkeserítő belvízhelyzetről készítette felvételét zákányszéki olvasónk. FOTÓ: BALLA SZABOLCS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
ZSOLDOS HANNA
December 7., 11 óra 38 perc, 3120
g. Sz.: Juhász Petra és Zsoldos István (Vásárhely).
KISS MIHÁLY NIKOLASZ
December 7., 13 óra 40 perc, 3810
g. Sz.: Hajdú Ibolya és Kiss Mihály
(Vásárhely).
ANTAL LUJZA
December 7., 19 óra 52 perc,
3400 g. Sz.: Kristóf Erika és Antal
István (Mindszent).
GRATULÁLUNK!

POSTABONTÁS

Érdekeket
sértő
ajándékok?
Egyszerűen nem értem, miért
van az, hogy ha annak a rétegnek, amelyik kénytelen az egészségi állapota miatt sok gyógyszert fogyasztani, és kedvez egy
ötlet - a vásárló pontokat kap,
amit beváltva hozzájut termékekhez, elmehet Bereczki Zoltán előadására az IH-ba -, ez egyszer
csak valaki(k)nek az érdekeit elkezdi sérteni, és úgy döntenek,
hogy ezt a lehetőséget emiatt
meg kell szüntetni.
Szerintem senki sem azért vásárol gyógyszert, hogy kapjon egy
kávéskészletet, vagyis ez a
gyógyszerforgalmat nem befolyásolja.
Egyébként egy másik lánc élelmiszerrel akciózik!
Engem csak az zavar, hogy ez a jelenség (megszüntetnek jó dolgokat)
más területen is érzékelhető lesz...
Weiser István

Olvasónk lánya, aki a felvétett készítette, középiskolás. Önkéntesként dolgozik a Szegedi Vadasparkban. Ősszel a fiatalokat tanulmányi kirándulásra vitték Jászberénybe. Ott készült a Mosó Masa torkoskodik Című kép. FOTÓ: BEREGSZÁSZI MELINDA
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Gyógyszerbibi
Vitatémát ajánlok egyébként is
problémás közéletünk számára.
Jelenlegi apró és nagy bajaink zöméért vajon a fél éve hatalmon
lévő új kormány, vagy a nyolc
évig regnáló régi kormány okolható?
Évek óta tapasztalom, hogy a tízféle gyógyszerem kiváltásakor
egy-kettő éppen nincs raktáron.
Mindez azért van, hogy a szükségesnél nagyobb készletek tartása
miatt a patika profitja ne csorbuljon, inkább a betegnek kelljen
még egyszer visszamennie a
gyógyszertárba. Mert neki az idő
nem pénz. Az efféle „ügyfélbarát"
megoldásokat lehetne-e másképp
csinálni?
Régen lehetett! A kétszer járkálásért valószínűleg nem is a gyógyszerészek a hibásak, hiszen kisvállalkozásaik már rég tönkrementek, és a legtöbb már valamelyik nagy patikalánc kötelékébe tartozik. Ezek élén, a „parancsnoki hídon" tőkés tulajdonosok állnak, vagyis pénzemberek.

Rájuk mondta Ady Endre, hogy
„disznófejű nagyúr". Ady nem
szerette az aranygyűjtő pénzembereket. Mi, gyógyszerkiváltók
vajon szeretjük-e őket?
A mi helyzetünkre közmondások
illenek: „Eszi, nem eszi, nem kap
mást!" és „Vagy megszoksz,
vagy megszöksz!" Én úgy látom,
majd ezután jön ránk a valódi
harcos szakszervezetek ideje.
Most lesz szükség a hangos érdekvédelemre! Előbb azonban le
kell váltani a régi hatalomhoz
dörgölődző, „munkásáruló" érdekvédelmi vezetőket. Ezt csak
az teheti meg, aki bizalmat adva
most visszalép a szakszervezetekbe, illetve a civil érdekvédelmi szervezetekbe, és tesz azért,
hogy azok ne politizáljanak, csak
érdeket védjenek! Az a cél, hogy
egy gyógyszerért ne kétszer
menjünk a patikába!
Akinek nem inge, az ne vegye magára.
Kövér Károly,
Szeged

E-MAIL CÍMÜNK: KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU
SMS-SZÁMUNK: 30/303-0921
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PROGRAMPONT - NAPI KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
ma 10 óra: Luca, Luca, kitty-kotty
- Luca-napi foglalkozás dr. Szűcsné Kopasz Kinga vezetésével.
A GRAND CAFÉBAN
ma 17 óra: Beszélő címmel a legendás, Paál István által vezetett
Szegedi Egyetemi Színpad tagjainak estjén beszélgetést tartanak
dr. Geréb Ágnes barátai, egykori
csapattársai, hogy kifejezzék melléállásukat jelenlegi méltatlan
helyzetében.
GOKART-KUPA
A JÁTÉKDZSUNGEL JÁTSZÓHÁZBAN
holnap 10.30 óra: Dzsungel-kupa
- gokart ügyességi és gyorsasági
verseny. Jelentkezni lehet 3 éves
kortól, nevezési díj: 500 forint.

ÜLLÉS
holnap 16 óra: a parkban kerül
megrendezésre az Adventi hétvégék harmadik vasárnapi rendezvénye. Az adventi gyertyát országgyűlési képviselőnk, dr. Bohács
Zsolt gyújtja meg. A műsorban fellépnek az általános iskola növendékei, valamint a kisteleki ütősegyüttes tagjai.

MAKÓ
A JÓZSEF ATTILA VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN (DEÁK F. U. 2.)
ma 15 óra: Makó képeslapokon
régen és most című könyv bemutatója.

AZ IH RENDEZVÉNYKÖZPONTBAN
holnap 16 óra: Golgota Gospel
Kórus karácsonyi koncertje. A kórus 2002-ben alakult meg a Budapesti GolgQta Keresztény Gyülekezet egyik szolgálataként. (Jegyár:
1500 forint.)
AZ AFRICA CAFÉBAN
ma 20 óra: Ladies Night - a különleges koktélok éjszakája.
A GÖDÖR ÉTTEREMBEN
ma 21 óra: Dancing Ring,
holnap 17 óra: Dancing Ring békebeli 5 órai tea.
A RETRO-BLUESEUMBAN
ma 20 óra: 958-as Boogie Klub kréterkarcsival.
A JAZZ KOCSMÁBAN
ma 20 óra: Vote Richmon (GB) Rádió Mi Mikulás Party.

ADVENT
SZENTES
A KOSZTA JÓZSEF MÚZEUMBAN
(KOSSUTH TÉR 1.)
ma 14-16 óra: Kézműves-foglalkozások az advent jegyében.

A szegedi kisszínházban ma és holnap a Szegedi Kortárs Balett darabját, a Testek filozófiáját láthatja a közönség. Az alkotás rövid duettekből áll. Az első részben minden külső eszköz nélkül, csak a táncosok mozdulatait, egymás közötti viszonyait figyelhetjük meg. A balettest második részében a táncosok bizonyos fogalmakat - például: tudomány, emberség, gyönyör, lelkiismeret, elvek, politika - személyesítenek meg Chopin, Liszt, Schumann, Csajkovszkij, Satie és Gershwin klaszszikus zongoramuzsikájára.

SZÍNHÁZ
SZEGED
NAGYSZÍNHÁZ
ma 15 óra: Csárdáskirálynő nagyoperett. Jávor Pál-bérlet.
KISSZÍNHÁZ
ma 19 óra: Testek filozófiája - a
Szegedi Kortárs Balett előadása.
Makó Lajos-bérlet,
holnap 15 óra: Testek filozófiája
- a Szegedi Kortárs Balett előadása. Kiss Manyi 2.-bérlet,
holnap 19 óra: Testek filozófiája

- a Szegedi Kortárs Balett előadása. Erkel Ferenc 1,-bérlet.
KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
holnap 11 óra: Ilyenek az állatok.
Bérletszünet.

FILM
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
Giuseppe Verdi: Don Carlos -

élő közvetítés a New York-i Metropolitan Operából: ma 18.30 óra,
Nótaest: holnap 15 óra.
Harry Potter és a halál ereklyéi,
1. rész (m. b.): holnap 18 óra,
Narnia krónikái: A hajnalvándor
útja - 30 (m. b.): ma 10,14,16
óra, holnap 10.20.30 óra.
BALÁZS BÉLA TEREM
Csingiling és a nagy tündérmentés (m. b.): ma és holnap 10.30,
14.30 óra,
Az amerikai (m. b.): ma és holnap
16, 20.30 óra,
Dumas (feliratos): ma és holnap
18.15 óra.

CSÖKE JÓZSEF TEREM
Zimmer Feri 2. (magyar): ma és
holnap 17.30 óra,
Call girl (feliratos): ma és holnap
19.30 óra.
GRAND CAFÉ
Tetro (feliratos): ma és holnap 19
óra,
22 lövés (feliratos): ma és holnap
21 óra.
PLAZA CINEMA CITY
Red (m. b.): ma és holnap 11,
13.15,15.30,17.45, 20 és ma 22.15
órakor is.

Narnia krónikái - A hajnalvándor útja - 3D (m. b.): ma és holnap 11.15,13.30,15.45,18,20.15
és ma 22.30 órakor is.
Narnia krónikái - A hajnalvándor útja (m. b.): ma és holnap
10.15,12.30,14.45,17,19.15 és ma
21.30 órakor is.
Aranyhaj - 3D (m. b.): ma és holnap 10.30,12.30,14.30,16.30.
18.30, 20.30 és ma 22.30 órakor
is.
Aranyhaj (m. b ): ma és holnap
11.30,13.30,15.30,17.30,19.30
óra.
Ilyen az élet (feliratos): ma és
holnap 10.45,15.15,17.30,19.45
óra.
Zimmer Feri 2. (magyar): ma és
holnap 12.15,16.30,18.30,20.30
és ma 22.30 órakor is.
Harry Potter és a halál ereklyéi,
1. rész (m. b.): ma 10.30,13.15,
16.15,19,21.45 óra. holnap 11.30,
14.15,17.15, 20 óra.
Machete (feliratos): ma és holnap
18.15 és ma 21.30 órakor is.
Megaagy - 3D (m. b.): ma és holnap 13 óra.
jackass (felirat nélkül): ma 22
óra.
Száguldó bomba (m. b.): ma és
holnap 10,14 óra.
Bérgyilkosék (m. b ): ma és holnap 10.15,14.15 óra.
Terhes társaság (m. b.): ma és
holnap 12,16, 20.15 és ma 22.15
órakor is.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Zimmer Feri 2. (magyar): ma és
holnap 18.30 óra.

SZENTES
Az amerikai (feliratos): ma és
holnap 17.30 óra,
Tolvajok városa (feliratos): ma és
holnap 20 óra.

CSALÁDI PROGRAMOK
SZEGED
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
ma 10.30 óra: Angyalbaranka bábmese óvodások és kisiskolások számára Diószegi Ági, Szűcs
Dóri és Tóth Andi bábosok előadásában.
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SZEGED
MA
DÓM TÉR
11 óra: Bordányi Amatőr Színjátszókör: A lónak vélt menyasszony
(komédia),
14 óra: Állati karácsony: állatbarát
délután - kutyusok gazdikeresője,
adománygyűjtés, zsákbamacska,
tombola, gyermekfoglalkoztató és
vetélkedő

15 óra: Ki VAUgyok én? - kutyakvízjáték gyerekeknek, Majoros
Ági,
16 óra: Állati szép karácsony - interaktív mesejáték,
17.15 óra: Fabatka Bábszínház: Vásári bábjátékok,
18 óra: A Dél-Atföldi Művészeti
Kör karácsonyi verscsokra,
19 óra: Ördögfű-koncert,
20 óra: A Kankalin Néptáncegyüttes a Kender Zenekarral,
21 óra: Vatafaka-koncert,
21.30 óra: Hevesi judit és a Végletek.
SZÉCHENYI TÉR
17 óra: Pangeacoustic,
18 óra: Light,
13-16 óra: Tappancs örökbefogadó nap,
16-18 óra: Karácsonyi kézműves
játszóház.

KONCERT, BULI
SZEGED
A SZOTE-KLUBBAN
ma 22 óra: Night Fever Party - D)
Effendi.
A JATE-KLUBBAN
ma 20 óra: Bemelegítés buli előtt
- rocky tánctanítással. Táncot tanít: Pap Géza,

SZENTES
A GOLD CLUBBAN
ma este: Everybody dancin' - DJ
Lennard.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ
INTÉZETBEN (HATTYAS U. 10.)
megnyílt Pólós Zoltán természetfotós kiállítása, amelyet dr. Galambos Gábor dékán nyit meg.
A BELVÁROSI KAMARA GALÉRIÁBAN (BELVÁROSI MOZI 2.
EMELET)

január 10-éig tekinthető meg
Szombathy Bálint képzőművész
Tarcs rendet! című kiállítása.
A CSONGRÁD MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG I. EMELETI
ELŐCSARNOKÁBAN
megnyílt Holler László hódmezővásárhelyi festőművész kiállítása.

AZ SZTE JGYPK RAJZ-MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANSZÉK GALÉRIÁJÁBAN (BRÜSSZELI KRT. 37.)
január 23-áig tart nyitva a Művészeti Diákkörök kiállítása, naponta
10-18 óráig.

A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN (TEMESVÁRI KRT. 42.)
december 20-áig látható a 100
éves az újszegedi Szent Erzsébet-templom fotó- és dokumentumkiállítás.
A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (SZŐREG, MAGYAR U. 14.)
december 15-éig tart nyitva a Tömörkény István Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskola textil
szakának kiállítása, munkanapokon 10 és 18 óra között.
A KASS GALÉRIÁBAN (VÁR U. 7.)
december 19-éig tart nyitva Tóth
Pál (Paja) animációs filmrendező
7><3D című, az animáció világnapja
alkalmából rendezett kiállítása,
keddtől vasárnapig 10-17 óráig,
állandó kiállítás tekinthető meg
Kass János grafikáiból.
A VÁRMÚZEUMI KIÁLLÍTÓTEREMBEN (STEFÁNIA
SÉTÁNY 2.)
december 15-éig tart nyitva a Magyar Szobrász Társaság kiállítása,
hétfő kivételével 10-17 óráig.
A FEKETE HÁZBAN
2011. január 30-áig látható az
1956 - Válogatás Görgényi István
festőművész (1917-1973) művészeti hagyatékából című kiállítás,
állandó kiállítás: így öltözködött a
„szögedi nemzet" - a szabóipar
dicsérete.
A MÓRA FERENC MÚZEUMBAN
(ROOSEVELT TÉR 1-3.)
megnyílt a Ha vitéz vagy, jer vélem! - régi idők fegyverei című kiállítás,
megnyílt a Válogatás Bálint Sándor szakrális gyűjteményéből című, a szakrális művészetek hete
alkalmából rendezett kiállítás.
Mindkét kiállítás december 19-éig,
hétfő kivételével naponta 10-17
óráig tart nyitva.
Állandó kiállítások: Patikatörténeti
kiállítás, Móra Ferenc-emlékszoba,
Csak egy Földünk van - természettudományi kiállítás, Díszterem
az állandó festészeti bemutatóval,
Lucs-gyűjtemény, Szöged hírős város... néprajzi kiállítás. A kiállítások hétfő kivételével naponta
10-17 óráig tekinthetők meg.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN
január 4-éig látható Járdányi Pál
zeneszerző munkásságát bemutató tárlat,

A WAN DÉLY MŰTEREM-GALÉRIÁBAN (FŐ FASOR 158.)
Bóta Csaba és Almási Lili festményeiből látható kiállítás. Megtekinthető telefonos egyeztetés
után: 30/758-7842.
AZ ALKOTÓHÁZ-MŰTEREM
GALÉRIÁBAN (VAS U.)
Farkas Gyula festőművész olajfestményeinek kiállítása tekinthető meg. Látogatható telefonon történő bejelentkezés után:
30/286-7061.
A PICK SZALÁMI ÉS SZEGEDI
PAPRIKA MÚZEUM (FELSŐ
TISZA-PART 10.)
keddtől szombatig 15-18 óráig
várja látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap. Állandó kiállítások: A
Pick szalámi története, A szegedi
paprika története.
CSONGRÁD
A TARI LÁSZLÓ MÚZEUMBAN
2011. január 15-éig tekinthető meg
Vincze Lászlóné Huszár Klára emlékkiállítása, hétköznap hétfő kivételével 13-17 óráig, szombaton
8-12 óráig, vasárnap 13-15 óráig,
állandó kiállítások: Csongrád megye bronzkori kultúrája, Mozaikok
Csongrád megye történetéből,
Csongrád város népélete, Ellés-monostor ásatása.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI
KÖNYVTÁR ELŐCSARNOKÁBAN
megnyílt Gránicz Péter, Mónus
Szilvia, Nagy Andrea, Piti Julianna
művésztanárok bemutatkozó tárlata.
A BELVÁROSI OLVASÓKÖRBEN
(ANDRÁSSY ÚT 32.)
megnyílt Halasiné Dúzs Julianna
festő és szobrász, valamint Kovácsné Horváth Katalin szobrász
kiállítása.
MAKÓ
A VÁROSHÁZA AULÁJÁBAN
A JÓZSEF ATTILA VÁROSI
KÖNYVTÁR OLVASÓTERMÉBEN
december 31-éig látható Némethné Koczka Edit és Galgóczi Mária
kézműves kiállítása - textil, csipke, gyöngy, mézeskalács.
A JÓZSEF ATTILA MÚZEUMBAN
(MEGYEHÁZ U. 4.)
január 31-éig várja látogatóit Az
emlékezés színes álmai - kortárs
roma festőművészek alkotásai című kiállítás.
SZENTES
A GALÉRIA KÁVÉHÁZBAN
január 3-áig tekinthető meg Seres

DUGONICS TÉR
GASZTRONÓMIAI KARÁCSONY
ma 14 óra: a Lúdas Matyit adja
elő a Barboncás Társulat.
Szombat, vasárnap egész nap:
Mangalicakóstoló és -bemutató,
óriáspalacsinta-sütés, a Mesterségek sátrában a fafaragással ismerkedhetünk, disznóvágás sportolókkal: ezúttal a szegedi női vízilabdacsapat szorgoskodik.
HOLNAP
DÓM TÉR

Hódmezővásárhelyen, a Mozaik Kamarateremben ma 16.30-tól a 10 éves Fandante kamarakórus ad koncertet.

16 óra: Kenworth Band gyermek-

A RENDEZVÉNYHÁZBAN (KÖZÉP
FASOR 1-3.)
megnyílt „A vidék kitárul - Székely-

11 órától: Nemzetközi Betlehemes
Találkozó,
11 óra: Szalmamenti mesebörze,
zenekar (koncert),

17 óra: Gyertyagyújtás az óriáskoszorún - Kligl Sándor szegedi
szobrász-képzőművész, Markovics
Zsolt főrabbi,
19 óra: Effata-koncert,
21 óra: Barboncás Bábműhely: Fekete Gyöngyök - pajzán történetek zenével fűszerezve.
SZÉCHENYI TÉR

17 óra: Hagyományőrzés hangszerekkel, Szurdi Zsolttal,
18 óra: Ördögfű,
13-16 óra: Tappancs örökbefogadó nap,
16-18 óra: Karácsonyi kézműves
játszóház.

KARÁCSONYI FILÉZETT PONTYHALÁSZLÉ ELVITELRE
megrendelhető december 21-lgl

föld képekben" című kiállítás Feke-

te Réka és Balázs Ödön képeiből.
AZ ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZBAN
december 17-éig tekinthető meg
Borbély Imre festőművész kiállítása, hétfőtől péntekig 10-18 óráig.
AZ SZTE NÉPRAJZI ÉS KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI TANSZÉKÉNEK FOLYOSÓ GALÉRIÁJÁBAN
(EGYETEM U. 2., FSZT.)
megnyílt a Fények és árnyak,
Buday György grafikái című kiállítása.
A GRAND CAFÉBAN
megnyílt a Generációs különbségek fotókiállítás a KépÉsSzöveg
Alapítvány nemzetközi fotópályázatának első fordulós kiállítási
anyagaiból.

január 5-éig: Urbán Sándorné Belinyák Olga ikonfestő A szív imája
című kiállítása,
január 12-éig: ...a virágzásnak mel-

lőzhetetlen föltétele - emlékek a
Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara múltjából. A múltba tekintő
tárlatot a jelen kézműveseinek kiállítása varázsolja ünnepi hangulatúvá,
január 12-éig: Csillaghullás - 100
éve született Erdei Ferenc. Erdei
életútját tekinti át művein keresztül, kortársakkal való kapcsolatát
idézi fel.
A BUDAPESTI RKI SZEGEDI
FIÓKINTÉZETÉBEN
megnyílt a NOÉ - Te mit mentenél meg? című, három fiatal
marosvásárhelyi képzőművész,
Bantta Annamária, Molnár Krisztina és Molnár D. Dénes közös
tárlata.

Géza Illusztrációk egy Borges-novellához című, olajnyomat eljárással készült fotókiállítása.
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
január 15-éig várja látogatóit Szabó Béla öttevényi fotóművész
Tánc című kiállítása.
A KOSZTA-MÚZEUMBAN
(A MEGYEHÁZI ÉPÜLETBEN,
KOSSUTH TÉR 1.)
december 22-éig látható a
Csontvárytól Szőnyiig - Modern
magyar művészet - Válogatás a
miskolci Hermán Ottó Múzeum
anyagából című kiállítás, amely
keddtől péntekig 9-15, szombaton
10-17, vasárnap 13-17 óráig tart
nyitva,
állandó: Susanna című zenegép-történeti kiállítás. Szentes város évszázadai, Legelők, szántók,
vadvizek, Céhek, iparosok és festők, Koszta-terem.
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SZOMBAT

SZOMBAT
K
6.00 Látlelet a Földről
6.25 TV2-matiné
7.50 Eperke legújabb kalandjai
8.10 Nickelodeon-kedvencek
10.00 414-es küldetés Francia ismeretterjesztő filmsorozat, 70-71.
10.30 Kath és Kim
Amerikai vígjátéksorozat, 9. [12]
11.00 Bajnokok Ligája magazin
11.30 Két Testőr Életmódmagazin [12]
12.00 Babavilág
Szekeres Nóra műsora [12]
12.30 Sliders 10. A sors keze
(1995-2000) [12]
13.30 Az ügynökség
(2001-2003) [12]
14.30 Shark - Tőrvényszéki ragadozó
33. Mindhalálig zene

(2006-2008) [12]

15.30 Shark - Tőrvényszéki ragadozó
34. Vétkesek közt cinkos

(2006-2008) [12]

16.30 Duval és Moretti
9. A divat világa (2008) [12]
17.35 Luxusdoki 14.(2009-2010) [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Magellán A TV2 tudományos és
ismeretterjesztő magazinja [12]
19.35 Magánürügy
Amerikai romantikus vígjáték
(2004) [12]
21.35 Pillangóhatás
Amerikai thriller (2004) [16]
Közben: kenósorsolás
2355 A megtorló
Amerikai-német akciófilm (2004)
[18]

150 Ezo-tv 06-90/602-022
2.45 Kalandjárat
Az útitárs Kandász Andrea [12]
3.10 Teleshop
4.10 Animációs filmek [12]
4.30 Műsorzárás
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5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Európa Magyarországon
8.35 Marci
9.00 A kis királylány
9.20 A bűvös körhinta
9.45 Amika
10.10 Sarah Jane kalandjai
12/7. Berserker függője, 1.
10.35 Sötét jóslat 26/24. Kiszakítva
11.05 Motorvfzió
11.30 Sztársáv
12.00 DéU harangszó
12.01 Hírek
13.00 Delta
13.30 Egészség ABC
14.00 Kincskereső
14.30 Pécsi keringő
15.00 Barangolások öt kontinensen
15.30 Biszku és a többiek
A legvidámabb barakk, 14.
16.55 Hogy volt!?...
Két fél olimpia

5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
7.55 Hogy volt!?... - válogatás az
MTV archívumából
9.40 Körzeti magazin - Pécs
10.30 Miért?
11.15 Arborétumok, gyűjteményes
kertek
11.35 „Kodály után, száz évvel"
12.00 Déli harangszó
12.02 Natura Téli kék, 1.
12.25 Homokzene-mesék
12.40 Kézfogás
13.05 Orbán Balázs nyomában
13.55 Bordal
14.25 80 kert nyomában a Föld körül
15.25 Zene az életem
15.55 Zene az életem
16.25 Úri házak titkai
Francia tévéfilmsorozat, 8/6.
17.15 T.I.R.
(1988), 12/10. Von Reber báró
18.15 Nem csak a húszéveseké a világ
Szenes Iván írta
19.05 Esti mese

8.35 Mirabella mama házi mozija
8.45 Antje
8.55 Főzés? Gyerekjáték!
9.05 A vadon fogságában
Kanadai játékfilm (1990)
10.40 Az áltatok világa
11.10 Az egyházi művészet kincsei Barangolások Toscanában
11.45 Híradó
12.00 Déli harangszó, vers
12.05 Isten kezében
12.30 Etnoklub
13.45 Daktari
A csimpánz, aki farkast kiáltott
14.40 A gyógyító növények világa
15.10 Kisenciklopédia
15.20 Kézjegy

18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz-plusz
Magazin
19.30 X-Faktor - élő
Utána: RTL-hírek
22.05 Alpha dog
Amerikai krimi (2006) [18]
R.: Nick Cassavetes. Fsz.: Bruce
Willis (Sonny Truelove). Sharon
Stone (Olivia Mazursky), Justin
Timberiake (Frankié Ballenbacher), Emilé Hirsch (johhny
Truelove)
0.20 NappaU rémálom
Amerikai thriller (1992) [16]
1.55 Fókusz-plusz
Magazin

18.25 Elisa lánya - Visszatérés Rivombrosába 16/13. (2007)
19.30 Híradó este
19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.05 Szerencseszombat
21.00 Állítsátok meg Terézanyut!
Magyar romantikus film (2004)
23.15 Hírek
23.20 Sporthírek
23.30 Dob+Basszus Live
Lévai Balázs zenés, színpadi
talkshow-ja
0.25 Magyar pop
1.25 Magyar bulizenék
2.25 Blues - Jazz Fusion HD-ben
Magyar zenés dokumentumfilm.
British Blues Quintet

19.10 Süni és barátai
19.20 Nagy ho-ho-ho-horgász
19.30 Bestseller Pawel Huelle
20.00 Hiradó
20.25 Sporthírek
20.29 Időjárás-jelentés
20.30 Asszisztensek
(2008), 13/13. Lakótársak
20.55 Beugró
Felkészültek? Mert mi nem!
21.45 lllényi Katica Koncert a Thália
Színházban (2008)
22.45 Az utolsó adás
Amerikai filmvígjáték (2006)
0.30 Feloldozás
Angol thriller (1978) [18]
2.05 A bábu Lengyel tévéfilmsorozat
(1977). 9/1. A hazatérés

15.55 Balatoni utazás
16.25 Talpalatnyi zöld
16.55 Pannónia 3 keréken
17.30 Kirakat
18.00 Híradó
18.30 Mese
19.00 „A zene az kell"
19.30 2x2 néha 5
Magyar játékfilm (1954)
21.00 Duna-sport
21.20 Lélek Boulevard
Barkó Judit műsora
21.50 Az erőszak
Amerikai játékfilm (1964)
23.25 Dögölj meg, drága Mona!
Amerikai játékfilm (2000)
0.55 Vers
1.00 Himnusz

ibmnimhnunemm

THRILLER

21.35 PILLANGÓHATÁS
Evan Treborn gyerekkorában számtalanszor elvesztette az öntudatát,
élete egyes szakaszai sötét foltok
csupán az emlékezetében. Amikor
tudatánál volt. naplót vezetett és
most, hogy felnőttként megpróbál
visszaemlékezni a múltra, a naplója
segít neki ebben. Miközben Evan
lassan feltérképezi saját múltját,
rájön, hogy egy különös adottság
birtokában van: képes az időutazásra!

5.20 Váltó
5.30 Élő népzene
6.00 Gazdakör
6.50 Élő egyház
7.20 Arcélek
7.35 Gyerekeknek
7.50 Hol volt, hol nem volt
8.05 Cimbora

6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
10.00 A fantasztikus négyes
Amerikai animációs filmsorozat
10.30 Asztroshow
11.25 Házon kívül
Heti magazin
12.00 RTL-híradó - DéU kiadás
12.10 Autómánia
Autósmagazin
12.45 Tatabánya-FTC férfi kézilabda-bajnoki mérkőzés
14.35 Tengeri őrjárat
Olasz krimisorozat, 2. évad, 22.
Csapdában
15.35 Édes drága titkaink
Amerikai filmsorozat, 1. évad, 7.
Az esküvő
16.30 Mertin kalandjai
Angol kalandfilmsorozat (2008),
13. Az alku (befejező rész)
17.30 Glee - Sztárok leszünk!
Amerikai vígjátéksorozat (2009)
[12], 1. évad, 16. Otthon, édes
otthon

ROMANTIKA

KRIMI

18.45 A szerelem hullámhosszán
Amerikai romantikus vígjáték
(1993)
21.00 Esküdt ellenségek. Különleges
ügyosztály
Amerikai krimisorozat, 9. évad
(2008)

22.00 Las Vegas
Amerikai filmsorozat, 5. évad
(2007)
23.00 Rocky III.
Amerikai filmdráma (1982)
1.05 Kés/alatt
Amerikai filmsorozat, 5. évad
2.00 Las Vegas Amerikai filmsorozat,
5. évad (2007)
2.45 Beszéljünk a szexről
Kibeszélőshow

I.40 Pomponsrácok
Amerikai vígjáték (2009)
3.10 A Pierre Woodman-sztori
Magyar dokumentumfilm (2009)
4.10 Árvaház Spanyol-mexikói filmdráma (2007)
6.00 A vizesnyolcas
Amerikai vígjáték (1998)
7.30 Felvétel indul!
Amerikai filmmagazin (2010)
8.00 A csajok háborúja Amerikai romantikus vígjáték (2009)
9.30 Télapu
Amerikai családi vígjáték (1994)
II.10 X-Men kezdetek. Farkas
Amerikai fantasztikus akciófilm
(2009)
1255 Tíz elveszett év
Amerikai filmdráma (1999)
R.: Ulu Grosbard. Fsz.: Whoopi
Goldberg, john Kapelos, Michelle
Pfeiffer. Treat Williams, jonathan
lackson, Alexa Vega. Michael
Mcgrady, Ryan Merriman,
Michael Mcelroy. Cory Buck
14.45 Képlet
Amerikai-angol-ausztrál thriller
(2009)
16.45 Könnyes leves
Amerikai-japán vígjáték (2008)
18.25 Európai Filmdíj-átadás
Dijátadás (2010) (feliratos változat)
20.00 Rejtélyes nyár
Amerikai romantikus filmdráma
(2008)
21.35 Atnevelötábor
Amerikai thriller (2007)
R.: Christian Duguay. Fsz.: Regine
Nehy, Peter Stormare, Gregory
Smith, Tygh Runyan, Mila Kunis
23.15 Kínzó közelség
Amerikai thriller (2008)
••mwsbbhmmhm

FILMVÍGJÁTÉK

21.00 ÁLLÍTSÁTOK MEG TERÉZANYUT!
Kéki Kata a szerencse lánya. Csinos,
vonzó nő, bárhol megjelenik, mozdulnak
rá a férfiak. Van szerető édesanyja, szeretetre vágyó öccse és - hozzá testvérkéntragaszkodó- három barátnője. Van
megbízható barátja is, Marci, aki már alig
várja, hogy vőlegénnyé, férjjé, sőt családapává léptessék elő. Minden készen
áll a sikeres élethez, amely azonban
egyre késik. Kéki Kata ugyanis egyáltalán nem boldog mindattól, amit a szeszélyes sors az ölébe csöppentett.

Amerikai valóságshow
12.45 Vészhelyzet Amerikai filmsorozat, 12. évad (2005)
13.40 Vadmacskák
Amerikai vígjáték (1986)
1550 Flashdance
Amerikai zenés film (1983)
17.50 Smallvitle Az ifjú Superman kalandjai. 8. évad (2008)

0 m h ó m h m n i

V Telin

22.05 ALPHA DOG
Johnny és Frankié, a két fiatal és
vagány drogkereskedő meggondolatlanul elrabolja az ellensége öcscsét, Zacket. A 17 éves fiú tökéletesen beilleszkedik a laza társaságba és barátaiként tekint az elrablóira. Nem is sejti, hogy a barátainak képzelt srácok időközben beijedtek, és hogy elkerüljék a börtönt, végzetes döntést hoznak.
Johnny apja próbálja megakadályozni a tragédiát, de fia kezéből kicsúszik az irányítás.

©

5.35 Mutasd a ruhádat!
6.05 Porirtók Brit sorozat
6.30 Porirtók Brit sorozat
6.55 Mutasd a ruhádat!
Angol realitysorozat
8.00 A nagy házeladás
Amerikai realitysorozat
9.00 Flipper legújabb kalandjai
Amerikai ifjúsági sorozat
10.00 X-Men Amerikai rajzfilmsorozat
10.25 X-Men Amerikai rajzfilmsorozat
10.50 Elvált Gary Amerikai vígjátéksorozat, 1. évad (2008)
11.20 Elvált Gary Amerikai vígjátéksorozat. 1. évad (2008)
11.50 Topmodell leszek!

(Szeged, Hoamezovasarneiy, Makó és vonzáskörzete)
0.00 Képújság 8.00 Szeged ma
(ism.) 8.15 Sportkoktél (ism.)
8.30 SZÓ-TÉR (ism.) 9.15 Megálló
(ism.) 9.45 Receptvarázs (ism.)
10.15 Könnyűzene 11.00 Képújság
22.45 AZ UTOLSÓ ADÁS
15.00 Deszki magazin (ism.)
A minnesotai kisváros színházából több
15.45 Mórahalmi magazin (ism.)
mint harminc éve hétről hétre élőben
16.15 Tudományegyetem (ism.)
közvetítik a WLT rádió szórakoztató
16.45 Csongrád megyei magazin
műsorát. Ám az esős szombat esti elő(ism.) 17.15 Könnyűzene 17.55
adás más, mint a többi, ugyanis ez az
Képújság 18.00 Megálló (ism.)
utolsó. A rádiócsatornát az épülettel
18.30 Színház (ism.) 19.00 Móraegyütt felvásárolta egy cég, és a vezehalmi magazin (ism.) 19.30 Könytőség döntése értelmében mindkettőt
nyüzene 20.00 Szegedi panoráfelszámolja. Mialatt a színpadon egyma (ism.) 20.30 Határ-Látó-Határ
mást követik 3z énekesek, az öltöző(ism.) 21.00 Lélektől létekig
ben régi történetek folynak egybe,
(ism.) 21.45 Könnyűzene 22.30
megismerjük az előadóművészek múltKépújság
ját és jelenét.

V Á R O S I TV
(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi hírek 7.55 Karácsonyi körút 9.00
Teleshop 9.30 Épi-Tech - házépítők műsora 10.00 Zodiákus
12.00 Közgyűlés - a városházi
közvetítés
ismétlése
17.00
Szentföldi szent helyek üzenete. Űjszövetség, 8. rész: Boldogság hegye 2. 17.30 Napirend 18.00 Idegenek az üvegházban, 3. rész: Klímaváltozás
Magyarországon 18.30 Verseny 19.00 Nagyító 19.30 Karácsonyi körút 20.35 Hírháló az ország hírei 21.00 Házibuli
Attilával és vendégeivel - zenés show-műsor 22.30 Képújság

17.00 Csillagposta - napi horoszkóp 17.05 Csizmás Kandúr - mesefilm 18.00 Negyedik dimenzió
- paranormális jelenségekkel foglalkozó magazin 19.00 Képes
sport - sportmagazin. Kosársuli-Bp. Honvéd kosárlabda-mérkőzés (ism.) 20.30 Csillagszem Deák Bili Gyula (ism.) 21.00 My
Music - rockzenei magazin (ism.)
21.55 Csillagposta - napi horoszkóp 22.00 Képújság
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5.45 Hajnali gondolatok
5.50 Ma reggel
8.00 Híradó
8.05 Sporthírek
8.10 Főtér A Balaton télen-nyáron
9.00 Egyházi műsorok
11.30 Látogatóban Grytlus Vilmosnál
12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek
Magyar werkfilm
12.10 SportZ
13.05 Míg a halál el nem választ
13.05 Celtic Thunder ír zenés film
Amerikai vígjátéksorozat (2006), 14.00 Hogy volt!?„ Világsztárok a Ma1. évad, 4. Egy kupac deszka
gyar Televízióban
13.35 Robin Hood
15.40 Zegzugos történetek Krisztina
Angol kalandfilmsorozat. 2. évad.
- Az esküvőtől a vérpadig
5. Boszorkányüldözés
16.10 Körhinta
14.30 Doktor Addison Amerikai film- 16.40 Segítség, örököltem!
sorozat, 6. Alvászavar
Magyar romantikus film (1937)
15.25 Eltűntnek nyilvánítva
17.55 Panoráma
Amerikai krimisorozat, 1. évad, 6. 18.25 Elisa lánya - Visszatérés RiOlasz módra. Közben:
vombrosába Olasz tévéfilmsoro16.00 Hatoslottó-sorsolás
zat. 16/14. (2007)

550 Ma reggel
8.00 Szót kér a természet
8.05 Clic és Kat
8.10 Malackó
8.15 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
8.40 Szót kér a természet
8.40 Inami
9.05 Gino, a virtuális kiskakas
9.15 Szót kér a természet
9.15 Derek, a fenegyerek
9.40 Svédcsavar
10.20 Én táncolnék veled
10.30 Booky híres lesz
Kanadai családi film (2006)
12.00 DéU harangszó
12.00 Egyházi műsorok
14.30 Látogatóban Grytlus Vilmosnál
14.45 Ars Hungarica
15.10 Arcok és városok
15.45 A kölcsönkapott Föld
16.15 Elit gimi (2008). 24/10. Ellenállni a kísértésnek. 2.

5.20 Világvándor
5.45 Gazdakör
6.40 Gyerekeknek
7.05 Marsupilami
7.30 Tintin kalandjai
8.50 Csavargó kutya Amerikai játékfilm (1997)
10.20 Lyukasóra
11.10 Katando-zoo a kifutók mögött
- Állatkerti kalandtúra
11.45 Híradó
12.00 DéU harangszó, vers
12.05 Élő egyház
12.30 Élő népzene
13.00 Csellengők
13.30 Ópiumkeringő Magyar játékfilm
14.55 Dunáról fúj a szél
15.05 A világ konyhái
15.35 Színek és fények
16.20 Törzsasztal
17.05 Mese
17.40 Arcélek

5.20 Mutasd a ruhádat!
550 Topmodell leszek!
Amerikai valóságshow
6.40 Meztelenül is szép vagyok!
Átváltoztatóshow
7.40 Flipper legújabb kalandjai
Amerikai ifjúsági sorozat
8.40 X-Men
Amerikai rajzfilmsorozat
9.05 X-Men
Amerikai rajzfilmsorozat
9.30 Gigamad
Autósmagazin
10.00 A szépség és a szörny
Amerikai kalandsorozat. 3. évad
(1989)
11.05 Trendközetben
Stílusmagazin
11.35 Amerika csillagai Amerikai szórakoztató show-műsor
12.30 A nagy ő
Amerikai valóságshow

19.30 Híradó este
19.55 Sporthírek
20.00 Időjárás-jelentés
20.05 Szempont
Politikai, közéleti riportmagazin
21.00 A Társulat legemlékezetesebb
pillanatai
21.55 Aranymetszés
A kulturális főszerkesztőség új
kulturális magazinműsora
2250 Hírek
22.55 Sporthírek
23.05 Szülőföldemen Illyés Gyula
0.30 Remekművek
Mozart: F-dúr oboanégyes
0.50 Magyar rock
Válogatás az utóbbi évtizedek
legjobb magyar könnyűzenéiből.
1.45 Magyar válogatott

17.05 Abigél Magyar tévéfilmsorozat
(1974), 4/3.
18.15 Pillér
19.05 Esti mese
19.10 Dörmögőék legújabb kalandjai
19.15 Kérem a következőt! Magyar
rajzfilmsorozat. Struccmánia
19.30 TS-motorsport
20.00 Híradó
20.25 Sporthírek
20.29 Időjárás-jelentés
20.30 Nem csak a húszéveseké a világ
Szenes Iván írta
21.25 A sivatag oroszlánja lixa-amerikai kalandfilm (1981), 2/1. [16]
2255 A neretvai csata jugoszláv történelmi kalandfilm (1969), 2/1.
0.30 Sport7
1.25 Beugró

18.00 Hiradó
18.25 Heti hírmondó
19.15 Egy kis művészet
19.20 Kikötő-extra
20.05 Háború és béke
Orosz filmsorozat
21.40 Divathét
22.10 Duna-sport
Sportösszefoglaló
22.25 Inland Empire Amerikai-francia-lengyel játékfilm (ff.) (2006)
1.20 Vers
1.23 Himnusz
1.25 Híradó
155 Heti hírmondó
Közéleti magazin
2.35 A magyar jazz ünnepe 2007
3.00 Nem ninderéd Szabó Géza ám_
Magyar dokumentumfilm (1998)

15.55 Szuperbojz
13.45 Avanti!
Magyar vígjáték (2009)
Amerikai vígjáték
17.15 Kutya egy év
16.50 Tót az Óperencián
Amerikaifilmdráma(2009)
Amerikai romantikus film (1992)
R.: Ron Howard. Fsz.: Tom Cruise 18.35 Ufók a padláson
(loseph Donnelly), Nicole Kidman
Amerikai-kanadai családi sci-fi
(Shannon Christie), Thomas Gibvígjáték (2009)
son (Stephen), Róbert Prosky
R : )ohn Schultz. Fsz.: Ashley
(Dániel Christie), Barbara BabBoettcher, Carter lenkins, Austin
sosk (Nora Christie)
Butler, Ashley Tisdale, Henri
20.00 Lehetetlen küldetés
Young
20.00 Temple Grandin
Extrém vetélkedő
Amerikai életrajzi filmdráma
21.00 A főnök
(2010)
Amerikai krimisorozat, 2. évad
21.50 A bűn árfolyama
(2006)
Amerikai-német-angol akciófilm
2155 Stephen King: Halálsoron
(2009)
Amerikai fantasztikus thriller
23.45 Tiue Btood - bri és élni hagyni
150 Bérgyilkosok
Amerikai filmsorozat (2010)
Amerikai-francia akcióthriller

5.45 Reggeli gondolatok
6.15 Látlelet a Fötdről Juhász Árpád
filmsorozata 9. Az ördög golfpályája
6.45 TV2-matiné
7.50 Eperke legújabb kalandjai
8.25 Nickelodeon-kedvencek
10.15 Nagy vagy!
Országos családi-iskolai verseny
11.10 Stahl konyhája
11.40 Kalandjárat
Az útitárs Kandász Andrea
12.10 Borkuttusz Borkultúra-magazin
12.40 Sliders 11. Irány a misztikum!
[12] (1995-2000)
13.40 Monk - Flúgos nyomozó
79. Mr. Monk és arapper[12]
(2002-2009)
14.45 Tequita és Bonetti legújabb kalandjai Olasz-amerikai akciófilm-sorozat [12]
15.45 Sheena, a dzsungel királynője
24. A túlélő [12] (2000-2002)

6.30 Topshop
7.00 Kölyökklub
10.05 Trendmánia
Életmód- és szépségmagazin
10.35 Asztroshow
11.35 Menetrend Utazási magazin
12.00 RTL híradó - Déli kiadás
12.10 Havazin Havazós magazin
12.40 így készült: Zimmer Feri 2.

16.45 Fészkes fenevadak
Angol-amerikai vígjáték [12]
18.30 Tények Hírműsor [12]
19.00 Napló Mérlegen a valóság [12]
20.05 Valami Amerika
Magyar vígjáték (2001) [12]
22JS Frizbi Hajdú Péterrel
Szórakoztató tatkshow [12]
23.25 Cleaner - A független
Amerikaifilmsorozat,10. [16]
(2008-2009)
Közben: kenósorsolás
0.20 Alfréd Hitchcock: Téboly
Amerikai thriller [16] (1972)
2.10 Ezo TV 06-90/602-022 [12]
3.05 Napló
Mérlegen a valóság [12]
355 Animációs filmek
4.15 Műsorzárás

16.25 Bunyó karácsonyig
Olasz akcióvígjáték (1994)
18.30 RTL-híradó - Esti kiadás
19.00 ValóVilág
Élő adás (2010)
20.00 Charte angyalai "L. Teljes gázzal
Amerikai akcióvígjáték (2003)
22.10 Heti hetes
Vidám, aktuális talkshow. Utána:
RTL-hírek
23.30 Ments meg!
Amerikai filmsorozat [18], 4.
évad, 9 Családterápia
0.30 Portré
Riportmagazin
1.00 Másnap
Amerikai sci-fi-sorozat [16], 1.
évad, 8. Bűntudat

TÉVÉFILMSOROZAT

VÍGJÁTÉK

V Telii

m

20.05 VALAMI AMERIKA

©

20.00 CHARLIE
TELJES GÁZZAL

ANGYALAI

2.:

18.25 ELISA LÁNYA - VISSZATÉRÉS RIVOMBROSÁBA

10.30 BOOKY HÍRES LESZ

8.00 Szegedi panoráma (ism.)
8.30 Tudományegyetem (ism.)
9.00
Határ-Látó-Határ
(ism.)
9.30 Csongrád megyei magazin
(ism.) 1 15.00 Lélektől lélekig
(ism.) 15.45 SZÓ-TÉR (ism.)
16.30 Deszki magazin (ism.) 17.15
Sportkoktél (ism.) 18.00 Lélektől
lélekig (ism.) 18.45 Egész életen

át (ism.) 19.15 Deszki magazin
(ism.) 20.00 Mórahaimi magazin
(ism.) 20.30 Csongrád megyei
magazin (ism.) 21.00 Deszki magazin (ism.)

V Á R O S I "TV

s

z

e

g

e

d

(a város kábeltévé-hálózatain, az
UHF 42-es csatornán)
0.00 Képújság 9.00 Teleshop
9.30 Nyitott egyetem - Mit tanul-

1.05 Barátnő rendelésre
Amerikai filmdráma (2009)
2.20 Egy bérgyilkos naplója
Angol thriller (2008)
3.55 Tisztán és józanul
Amerikai filmdráma (1988)
6.00 62. Emmy-díj-átadás
Díjátadás (2010) (vágott, feliratos változat)
8.05 Árvák sorsa
Dél-afrikai-amerikai filmdráma
(2003)
9.55 G-Force - Rágcsávók
Amerikai családi kalandfilm
(2009)
11.20 Martey meg én
Amerikai vígjáték (2008)
13.10 Jégkorszak
Amerikai animációsfilm(2002)
14.30 Élő bizonyíték
Amerikai életrajzi filmdráma

(2008)

tunk a (H1N1) inftuenza-világjárványból? 10.00 Zodiákus 12.00
Képújság 17.15 Idegenek az üvegházban, 4. rész: Klímaváltozás
Magyarországon
17.45
Bárka
18.15 Aréna 18.45 Szemközt
19.00 Artista 19.30 Szabadegye• tem Szeged - Dr. Szabad János
előadása 20.35 Hírháló - az ország hírei 21.00 Az utolsó 48 óra.
Amerikai akciófilm 23.00 Képújság

LAKAS & ELETMOD
^stílus
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INTELLEKTUÁLIS, GASZTRONINDZSA VAGY PRAKTIKUS?

Ajándékok férfiaknak
• Az okos nők már hetekkel
karácsony előtt megírják
az ajándéklistát, nem
hagyják az utolsó napra a
meglepetések beszerzését. A legnehezebb szívünk választottjának
ajándékot venni, mert
olyat szeretnénk neki adni, ami emlékezetes, és
valóban örömet szerez.
NYEMCSOK ÉVA
Az első és legfontosabb kérdés azt körüljárni: mit ne vegyünk egy férfinak. Például
zoknit, zsebkendőt és pizsamát. Nagy valószínűséggel
életünk párja ezt megkapja
az anyjától vagy az anyósától - úgyhogy ezekre egyetlen gondolatot se vesztegessünk.
Ha van egy kis szabadidőnk, főzzünk egy teát
vagy egy erős kávét, üljünk
le a fotelbe, és gondoljuk át,

mire vágyik a férfi, akit szeretünk.
Vannak
olyan
férfiak,
akiknek fontosak a státusszimbólumok. Még ha egyesekben ez visszatetszést is
kelt, ezt el kell fogadni. Ők
nagyon örülnek egy márkás
karórának, egy, az autójuk
márkajelzését
felvillantó
kulcstartónak, egy neves divattervező keze alól kikerült

nyakkendőnek.
Utóbbit
nyakkendőtűvel együtt csomagoljuk be!
Vannak olyan férfiak, akik
jobban szeretik a praktikus,
mindennapos
használatra
alkalmas dolgokat. Nézzünk
körül: ha éppen elfogyott a
kedvenc parfümje, vegyünk
neki egyet karácsonyra! Ha
szereti a változatos illatokat,
válasszunk neki egy új már-

A T A R G Y A K LELKE
A h h o z , h o g y i g a z á n o t t h o n é r e z z e m a g á t a z e m b e r , a z is k e l l , h o g y o l y a n tárg y a k k a l , b ú t o r o k k a l v e g y e k ö r ü l m a g á t , a m e l y e k n e k l e l k e v a n . É r d e m e s gondolni e r r e a k k o r is, a m i k o r a k a r á c s o n y i a j á n d é k o z á s o n t ö r j ü k a f e j ü n k e t . B i z t o s a n
ö r ö m e t t u d u n k szerezni k e d v e s ü n k n e k , h a v a l a m i l y e n - ízléséhez, habitusához,
s z o b á j á h o z , k u c k ó j á h o z , v a c k á h o z illő - d í s z t á r g g y a l , b ú t o r o c s k á v a l l e p j ü k m e g .
S ha m á r r á m e g y ü n k a feelingre, jusson eszünkbe, h o g y a k e r e s k e d e l e m m a m á r
k í n a i o l y a n p a t i n á s dísz- v a g y é p p e n h a s z n á l a t i t á r g y a k a t , a m e l y e k k e l k ö n n y e d é n l a k á s u n k b a v a r á z s o l h a t j u k n a g y a n y á i n k , n a g y a p á i n k v i l á g á t is. V a n n a k
o l y a n b ú t o r o s o k , a k i k r é g i d e s z k á k b ó l d o l g o z n a k , v i a s z o l n a k , f e s t e n e k , antikoln a k , v a l ó b a n b é k e b e l i h a n g u l a t o t t e r e m t e n e k t á r g y a i k k a l . A k o m m e r s z özönviz é b ő l l a s s a n k i k á s z á l ó d ó v i l á g u n k b a n ez i g a z á n n a g y szó!

kát, de a blokkot őrizzük
meg: előfordulhat, hogy orrunk becsap, ami nekünk
tetszik, az neki nem.
Vannak intellektuális férfiak: nagyon szeretnek olvasni. Szép kiállású albumokat
kaphatunk a könyvesboltokban, akár dizájnról, akár tipográfiáról, akár művészetekről, akár repülésről vagy
autókról van szó. Történelmi tárgyú könyvek között is
bőségesen válogathatunk.
Vannak
gasztronindzsa
férfiak: ha kedvesünk szeret
főzni, akkor vegyünk neki
egy csinos kötényt, de kerüljük az ízléstelen, ordító feliratú, mintás darabokat, inkább szolidat válasszunk, ne
érezze bohócnak magát benne, ha vendégeink jönnek. A
köténybe
csomagolhatunk
egy jó szakácskönyvet is,
Gordon Ramsay bármelyik
kötete nagyszerű ajándék.
Nagyon fontos a csomagolás: gasztrorajongó párunk
ajándékának csomagolópapírját díszíthetjük fűszerekkel:
ragasztópisztollyal
szegfűszeget, fahéjat erősíthetünk rá. Az autóimádónak
vegyünk egyszerű barna
csomagolópapírt, és burgonyából vágjuk ki egy autó
sziluettjét, fessük be különböző színű temperával, és
pecsételjünk kis autókat a
papírra.
De ne feledjük el: nem az
ajándék ára számít, hanem
az, hogy időt és fáradságot
fordítottunk arra, hogy olyan
meglepetést tegyünk neki a
fa alá, amire igazán vágyott.
Ez az, amivel tudathatjuk vele: fontos számunkra, és öröme a mi örömünk is.

ÉTKEZŐK. HÁLÓSZOBÁK.
MflTRflCOK KIBŐVÜLT
VÁLflSZTÉKBflN
ényelem"

10-Z5%

d e c e m b e r 31-lg, III. a k é s z l e t e r e i é i g .

www.erdelybutorhaz.hu

Tölgy-, bükk-, csetesznye- és fenyőfából készült,
étkezik, háló- és dolgozó- _ _ _ _ _
stb.

szobák, kiegészítő bútorok.

Szeged, Dugonics Utca 37.

(Brilsszell krt.-Lengyel u. kbzett)
Telefon: 06-20/240-7187 • Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-17 szo. 9-13 éréig.

Az ajándékhoz most ajándékot ADUNK!
i

,

December 31 -ig történő,
' minimum 5.000 Ft értékű
vásárlás esetén

kedvezményre
jogosító kupont
rvásdrlóink': |

MÁRKAÜZLET:
Villeroy

Szeged, Kölcsey u. 2.® Tel.: 62/310-963

Boch

www.vbporcelan.hu

Szeged, Pacsirta u. 14.
Tel.: 62/478-8II

KLUDI-AKCIÓ
Cserélje le
csaptelepeit m o s t

15%-kal

kedvezőbb áront
(December l - l S-ig)

Nyitva: b-p. 7.30-17, szo. 7.30-12,
vas. 8— 12 óráig
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SZOMBAT

Italok - csak nőknek
más, mint fűszerezett bor,
amely már az ókorban híres
volt gyógyító, frissítő hatásáról. A legfanyarabb Martini
Extra D r y változatot olívabogyóval, az édeskés, kissé vaníliás Martini Biancót citromszelettel, a
legintenzívebb
ízű, édes-keserű Martini Rossót pedig narancsszelettel iszszák világszerte.

• A Baileys és a vodkalikőrök a legnépszerűbbek a
hölgyek körében, a vermutok közül pedig a Martini hódította meg leginkább a női szíveket. Az
ünnepek egyik legstílusosabb italcsodája a pezsgő
eperrel kombinálva.
KANCSÁR TÍMEA
A z o k az italok, amelyeket a
férfiak nem szívesen isznak,
nos, azok a kimondottan női
italok. A z ok, amiért az erősebbik n e m távol tartja magát
e fajtáktól: az édesebb ízvilág.
A Baileys és a vodkalikőrök
a legnépszerűbbek a hölgyek
körében. A vermutok közül
pedig a Martini hódította
meg leginkább a női szíveket.
De m i is a Martini valójában?
E g y ital, egy koktél, egy italcsalád neve, egy cég? A válasz: mindez egyben. A könynyed, mégis elegáns és kifi-

nomult mediterrán érzést,
életstílust jelképezi. H a egy
bárban Martinit rendelünk,
különféle dolgokat kaphatunk. Ital lesz persze, de Európában vermut, Amerikában inkább koktél. A tengerentúlon a Martini eredetileg
gin és vermut jeges keveréke
volt olajbogyóval megbolondítva. A vermut végül is n e m

- A z t tapasztaltam, hogy
manapság az idősebb hölgyek ízvilága is sokszínűbb,
előszeretettel
fogyasztják
például a pálinkákat - korábban Magyarországon ez
n e m volt jellemző - világított rá a szokásokra Ludányi
István magyar bajnok bármixer. Elmondta: a koktélpultnál a gyengébbik n e m részéről g y a k r a n kérés, hogy egy
italban az édes és a kesernyésebb ízvilág kombinációja megtalálható legyen. A
Margarita tequilaalapú és a
Cosmopolitan
vodkaalapú

ÚJ IRÁNYOK A PLASZTIKAI SEBÉSZETBEN

A LEGNEPSZERUBB

Szépülés délidőben

LIKŐR ÍRORSZÁGBÓL
B a i l e y s a tradicionális ír
w h i s k e y é s a friss tejszín
harmonikus
ként

keveréke-

„megkomponált"

k ü l ö n l e g e s s é g - a z ital,
amely

létrehozta

krémlikőr

a

kategóriát.

S z e r t e a v i l á g o n percenként

1600

pohár

leyst

kortyolgatnak

Baiel

hívei. Igazi Í n y e n c e k n e k
ajánlják

a

fagylalton,

Baileyst,
kávéban

is

é l v e z h e t ő a z e r e d e t i ir
krémlikőr aromája.
koktél népszerűsége is ezt
bizonyítja. A z előbbi a Született feleségek, az utóbbi a
Szex és N e w York tévésorozat állandó „főszereplője".
É s persze a tejszínes-kókusz'os pina colada és strawberry colada friss gyümölcsökkel m i n d i g képes a hódításra.

.lakástextil- és
íonyhafelszerelési
Szaküzlet

Ha számít, hogy szépít!

A megyeszékhelyen ünnepelte ötvenéves fennállását a
magyar plasztikai sebészet
egy nemzetközi kongreszszussal. Jelentős változás figyelhető meg az esztétikai
műtétek területén. A z idegen anyagok, szilikon beültetése mellett teret hódit a
saját zsír felhasználása volumenfeltöltésre. Emelkednek
a „ n o n i n v a z í v " , szike nélküli és a „ l u n c h t i m e " beavatkozások, v a g y i s akár ebédidő alatt is
elvégezhető
plasztikai kezelések.

sorozat, a kisebb beavatkozások sora viszont megoldást jelenthet a plasztikai sebész szikéjének elkerülésére. A botox,
az injekciós feltöltő anyagok
mellé új „fonalmódszerek",
lézeres beavatkozások kerültek a repertoárba.
A rádiófrekvenciás thermage módszer lett mára a világ első számú műtét nélküli
bőrfeszesítő és kontúrjavító
plasztikai beavatkozása. A
kezelőfej erős külső hűtés
mellett melegíti fel a bőr alsó
rétegét annyira, hogy a kollagénrostokat
harmonikaszerűen összehúzza. Egyszeri beavatkozás a bőr meglévő
kollagénrostjait
megfeszíti,
és stimulálja az új kollagénrostok képződését. A z új kollagénrostok már a fiatalos,
összehúzódott rostok mintájára képződnek. A legjobb
eredményeket a 35-60 év közötti nőkön és férfiakon lehet
elérni. A kezelés után azonnal folytatható a megszokott
napi tevékenység. A z eredmény évekig látható.

A nők és férfiak vágya
egyaránt, hogy a lehető leghosszabb ideig akarnak fiatalosnak látszani. Emellett a
két kulcsszó: r ö v i d munkakiesés és természetesség.

N é h á n y évtizede egy nagy
műtéttel látványos, nagy változást szerettek volna magukon látni a páciensek a plasztikai beavatkozás után. M a inkább több kisebb beavatkozással, és ezek kombinációjával vezet az út a természetes,
fiatalos megjelenés fenntartásához. N e m pótolható a
plasztikai sebész szakértelme.
A személyre szabott művészi
tervezés, komplett kezelési

É s v é g ü l egy örök igazság:
a bőrben az órát néhány évvel
visszaállíthatjuk,
de
azért az idő n e m áll meg.

halas Vekor Kft.
A
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Szent Gellért Magánklinika
THERMAGE
Plasztikai Sebészet

Szeged, Kálvária sgt. 14.
Tel.: +36-62/431-899

WWW.PLASZTIKA.NET

Szeged, Tisza L krt.-Nagy J. u. sarok.
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Karácsonyig minden nap nyitva tartunk.
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HIRDETÉS

Ev végi programok a fa alá
az IH Rendezvényközponttól
Ajándékozzon szilveszteri belépőt vagy
Szentpéteri Csilla évzáró koncertjére jegyet1
December végén az IH Rendezvényközpont
két olyan programmal is várja Önöket, ami
akár praktikus ajándék is leheti
Karácsony után évzáró Szentpéteri Csitlakoncert
Egy művész, egy ember, aki a világban
mindenhol hirdeti, hogy ő két város „lánya":
Makóé és Szegedé. Szentpéteri Csilla zenei
életünk igazi kuriózuma, koncertjeinek hangulatát a mediterrán életöröm, az önfeledt vidámság, tűz jellemzi. Az idei ünnepi koncert
az Évzáró címet viseli, jelezve, hogy közeleg
az év vége. Ünnepi műsora elsősorban
Spiritus című utolsó albumának latinos
hangulatú zenei anyagára épül, de helyet
kapnak a már-már kötelezően elvárt, közkedvelt átiratok és néhány új zenei csemege
is, a többi között a Monti-csárdás argentin
tangóritmusban, Paganini tüzes melódiája,
Albéniz sodró dallama, Rossini izgalmas
átirata, Gringo című saját szerzeménye és
Sirály című csodaszép lírai alkotása. Remek
hangulat, humoros anekdoták, spiritusz,
életöröm mindazoknak, akik a kulináris élmények után vágynak igazi feltöltődésre,
kikapcsolódásra. A d e c e m b e r 2 8 - á n 19

i

r

órakor kezdődő esemény sokak karácsonyi
programjának lehet méltó megkoronázása.
A koncertre a Szeged Kártyával rendelkezők az IH Rendezvény-központban és a
Belvárosi Moziban gyűjtött pontjaikat a
jegy árának 5 0 % - á b a n beválthatják. Jegyá r elővételben: 2 . 9 0 0 Ft, a koncert napján:
3.500 Ft.

Szilveszter 2010 - Óévbúcsúztató bál az Utközband zenekarral és vendégeivel
Igazán tartalmas szilveszteri programot
sikerült összeállítani az év utolsó napjára,
remek ételekkel, finom italokkal, nagyszerű fellépőkkel. Két szinten minden talpalatnyi hely a szilveszteri vendégsereg felhőtlen szórakozását szolgálja. A 17-féle

ínyencséggel teli svédasztallal és az éjfél
utáni, szerencsét hozó finomságokkal áldozunk a kulináris örömöknek. A pezsgő ritmusok biztosan mindenkit táncra perdítenek, amiben az Útközband zenekar lesz segítségünkre a nagyteremben és Fehérvári
László nosztalgiazenével a kávézóban. A
műsorban felláp a tehetséges fiatal szegedi énekesnő, Tandi Flóra. Az est sztárvendége a Back II Black énekese, Bebe. Mindezek mellett elegáns szivarszoba, koktélbár, jósda, szerencsesarok, gyerekmenü,
gyermekekkel érkezőknek szakkép-zett felügyelettel játszószoba és tombola várja
Önöket, melynek fődíja egy kétszemélyes
hétvége a székesfehérvári Hotel Novotelben! A rendezvényre a belépő ára: 14.900
Ft. G y e r e k k e d v e z m é n y 12 é v e s korig:
50%.
Mindkét rendezvényre ajándékutalványt és
üdülési csekket is elfogadunk!
Részletes információ, helyfoglalás:
IH Rendezvényközpont
www.ihrendezvenykozpont.hu
Szeged, Felső Tisza-part 2.
Tel.: 62/423-638 • szervezes@ihrk.hu
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Játszószoba
Tombola

Szerencsesarok
Jósda
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Szivarszoba

Gyemiekmenü
B

i
W

i
a

dec. 28
IH

Rendezvényközpont

Szeged, Felső Tisza-part 2

www.ticketportal.hu

Belvárosi mozi- 62/543 1 8 5 és a helyszínen 62/423 6 3 8

Szeged Kártya pontbeváltás a jegy értékének 50%-ában!
delmagyar.hu

rádió

^ a j g g

(x)

X V /

Koktélbár

Svédasztalos vacsora
delmagyar.hu

évzarcm.

jegyek kaphatók
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Sztárvendég:BEBE

Útknyhnnd tVhórvnri í
Műsor: Tandi Flóra

Belépő: 1 4 . 9 0 0

Ft

www.ihrendezvenyko /. p ont. h u
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STÜSZI VADÁSZ

NONSTOP

Karácsonyra

ÉTTEREM
AHOL N E M CSAK VADÉTEL V A N !

halászlé

s

rendeléseken

|

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

Szeged, Maros utca 37.

egyéb

B Í Z Z 9 N

elviteles

ételrendelést

Asztalfoglalás: 62/315-640

©

Is

felveszünk!

B

A p r ó b ö r z e

ÁLLÁST KÍNÁL

Legtöbb mit
az a szülői

adhatunk,

Bár az élet néha
egymást

mostoha,

szentve

nem történhet haj soha.
Nyíló virág legyen életed fája,
boldogság és mosoly a legszebb
Szívedben
ezt

ága.

a bánat sose üssön sebet.

Szentéi szivünkből

• G Y Ó G Y S Z E R É S Z munkatársat keresünk kiskuntélegyházi Körpatikába. Átjárás, vagy lakás megoldható. Tel.: 06-70/379-4867.
(100924122)

kívánjuk

A Vasútegészségügyi NKK Kft.
szegedi Egészségügyi
Központja
(6726 Szeged, Csanádi u. 34/A)
OKJ-s ápolói végzettségű,

Neked!"

Hegedűs Brigittát
15.

születésnapján

GÉZA

65 éves UttéU
Isten
éltessen
sokáig.
Szerető
családod
RT

Mórahalomra,

KATONA
20.

MÓRINAK

születésnapja

sok boldogságot,

alkalmából

jó egészséget

kíván:

Katona tata,

• D I G I T Á L I S sofőrkártyával. nemzetközi árufuvarozói vizsgával rendelkező
gépkocsivezetőt keresünk
C
kategóriás
jogosítvánnyal 7,5 tonna + gépjárműre. Fényképes önéletrajzokat
„Fuvarozás101039986" jeligére a Délmagyarország, Gutenberg
u. 5. szám alatti ügyfélszolgálati irodájába kérnénk.
1010399861

mama,

AJÁNDÉKOZZON

Ignác,
Ani, Andris

NYELVTUDÁST

Bálint

KARÁCSONYRA!

bramturbo

Domaszéhre,

I/"}

SZILV

boldog

sok

Lánya
Fia
és

kívánunk.

Tel

Judit,

20/249-4399

Gábor
• NEMZETKÖZI
fuvarozásban szerzett gyakorlattal, " C E " kategóriás jogosítvánnyal, min. P Á V IU>.-mal,
belföldi- és nemzetközi árufuvarozói vizsgával rendelkező, leinformálható gépkocsivezetőket felveszünk.
Jelentkezni önéletrajz beküldésével
e-mailben
(dancsi.i@vnet.hu)
vagy
személyesen a Dancsi é s
Társa Kft.-nél 6900 Makó,
Ipari Park, telefon szám:

szülei,

húga

Viola

VINCZE FERENCET és nejét,
BAKRÓ NAGY VERONIKÁT
40.
házassági
évfordulójuk
alkalmából
köszöntik:
lányaik,

62/511-116.(101049153)
'

vejeik

tevékenységet folytató
vállalkozás pénzügy

ALBÉRLETET KÍNÁL •

• FELÚJÍTOTT,
bútorozott, kétszobás, József A.
sgt.-i lakás eladó, hosszú
távra kiadó: 40.000 Ft/
hó+rezsi.
06-20/353-

•

számvitel területére

ÁLLÁST KERES

adótanácsadói

• P R E C Í Z , megbízható nő
takarítást, vasalást napi
négy órában vállal. (Ügynöki kizárt.) 06-30/418-7545

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK.

(101043382)

Az önéletrajzokat
„egészség 101049257"
jeligére a IJélmagyarnrszág
Ügyfélszolgálatán (Szeged.
Cutlenberg u. 5.) adhatják le.

ÁLLÁST KÍNÁL
Szegedi élelmiszer-kereskedelmi cég

• A
NOS-SZEGED
Kft.
munkatársat keres projektkoordinátori munkakörbe.
A pályázati
információk
www.nosszeged.hu
honlapján érhetőek el. Határidő: 2010. december 20.
(101048823)

BESZERZÉSI ASSZISZTENS
munkakörbe munkatársakat

keres.

FELADATOK: cikk- és szállítótörzs karbantartása, naprakész
vezetése, együttműködés és folyamatos kommunikáció
a beszerzőkkel, forgalomelemzés és készletfigyelés, akciók
előkészílésében és szervezésében való aktív közreműködés.
ELVÁRASOK: érettségi, Office programok magas szintű
ismerete, hasonló kereskedelmi területen szerzett gyakorlat.
szakirányú felsőfokú végzettség,

valamint angol vagy német középfokú nyelvismeret.
JELENTKEZNI:

s

vegzettseggel s
munkatársat keres.

4 8 40.(101047910)

ELŐNYT JELENT:

Önéletrajzokat a
„kontroll 101049258"
jeligére várjuk a

•

Délmagyaronaág

\

Ügyfélszolgálatán
(Szeged. Guttenl>e rgu. 5).

• TÁMOGATÓ
szolgálat
vezetői munkakörre írta ki
pályázatát a Homokháti
Szociális Központ. Benyújtási határidő: 2010. december 31. Érd.: 62/291-085.
(101040750)

EGESZSEGUGY
• B I O P T R O N lámpa (közepes) állvánnyal, fél áron
eladó.
06-30/832-5087
(101048612)

GAZDIT KERES

j

fényképes önéletrajzzal 2010. december

17-ig a tilkarsag.iiifo@t-email.hu e-mail címen lehet.

• S Z E G E D I könyvelőiroda
minimum hároméves tapasztalattal
mérlegképes
könyvelőt keres. Fénykép e s önéletrajzokat, motivációs
leveleket
az
info
©sensum.hu címre várjuk.
(100818463)

j e g y á r : 4 5 0 0 Ft • H e l y s z í n : P e t ő f i C s a r n o k ,
E D D A Művek

10 e v e : december

• F E L F Ú J Á S S A L és alumíniumtechnológiával készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szerelt K É M É N Y E K K I V I T E L E Z É S E és értékesítése. Tel.:
+36-30/335-2818,62/493702 (Szeged és Csongrád
megye).(100924327)
• Ü V E G E Z É S , képkeretezés. K o v á c s Üveg, Magyar
u. 207. Tel.: 62/414-140
(100926638)

TERMÉNY, TAKARMÁNY
Kukorica, waxxy kukorica,
étkezési és ipari
olajnapraforgó,
sárga köles, búza és árpa

FELVÁSÁRLÁS
25 TONNA FELETT,

Tel.: 0 6 - 3 0 / 3 3 7 7 - 4 6 7
• S Z Á R Í T O T T kukorica eladó Szentmihálytelken. Ár:
5.000 Ft/mázsa. Érd.: 0630/509-7830.(101043363)

felül

200 Ft kezelési

költséget

• GYORSÍTOTT
KRESZtanfolyamok minden kategóriában.
www.kormanyosautosiskola.hu, 06-20/334-3551.
(100926367)
• KARÁCSONYI
akció!
Személygépkocsi-tanfolyam: c s a k
59.900 Ft.
www.golfautosiskola.hu
Szeged,
Mars
tér
16.
(100934193)

HASZONÁLLAT
• HÚSSERTÉSEK,
1 00180 kg, eladók Szegeden.
06-20/9910-903(101043269)
• S E R T É S E K elve. hasítva
(120-150 kg körüliek, fehér,
húsjellegűek) eladók: 350550 Ft/kg. Szállítás megoldható. Érd.: 06-30/3813 7 7 7.(101048705)

m

m

óra

19.00

is

LAKAS

MhMMiMH
SZEGED

06-30/365-5967

R E D Ő N Y Ö K , RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK,
HARMONIKAAJTÓK
A K C I Ó V A L

Tel.: 06-30/239-9197

s z e p t . 30-ig
Tel: 62/640-603

szucs.imre29@gmail.com
Tanúsítványszám: GTR/2U8/2010,
gas.hu

i

6 1 60.(101049178)

E

• TÖLGY-BÜKK-AKÁC!
Hasítva is! Szállítással! 0630/999- 78 1 6(094975378)

A <9<L
I

•

+36-30/945-7201

TÖLTSE FEL
KEDVENC VIDEÓJÁT í I
VAGY NÉZZE MEG
MÁSOKÉT!

t

w w w . ( M ü E Q P ! t o / v i d e o

Szex és New York

- N E M CSAK CSAJOKNAK.
vyvw.(3sllnEi!SzGi9/noi_oldal

• Szentes, Kossuth u 8., 63/314-838 • Makó, Szegedi ü. 9-13., 62/213-198 • Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27., 62/242-419

apró É S
• hirdetőújság

VÉRADÓ

NAPOT

2 0 1 0 . d e c e m b e r 17-én 14-17 óráig.
Véradásra jelentkezni lehet: Déli Apró, Szeged,
(mentőállomással
szemben)

Szilágyi

u.

További tudnivalók a véradásról a www.veradas.hu oldalon.
Minden véradót 5.000 Ft értékű hirdetési szolgáltatással
(gratulációs kupon a Délmagyarország napilapban + apróhirdetése
mellé kiemelési lehetőség a Déli Apróban) ajándékozunk meg.

fa
fa

felszámítunk

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

életet!

a

éves a D É L M A G Y A R O R S Z Á G

A véradásra feltétlen hozza
magával:

fa

Személyi igazolványát
Társadalombiztosítási
Azonosító Jelét tartalmazó
kártyáját
Lakcímkártyáját

§

rövid határidőre vállalok.

SZŰCS IMRE

• S Z E G E D , Szilléri sgt.-i,
47 m 2 -es, 1+1 szobás, 4.
emeleti, nem zárószinti, felújított, kllmás panellakás
eladó. Ingatlan Cafe, Sólyom Csilla, 06-70/967-

teljes

lakásfelújítást

Szeretné megspórolni
egyhavi gázszámláját!
Ha igen, kérem hívjon!

A pályázat részleteiről érdeklődjön
irodánkban vagy a
www icszegt'J.ht weboldalon!

• SZEGEDEN,
Hajnóczy
utcában 24 m 2 -es üzlet
eladó, kiadó. 06-30/6770659.(100817170) •

Szobafestést,
mázolást,

62/533-333, +36-30/611-2226
lnfo9hmux.hu

2010-BEN!

ÜZIETH., MŰHELY, IRODA

I

AUTÓGÁZBESZERELÉS,
•JAVÍTÁS

AZ ÉV OTTHONA

TÜZELŐANYAG

Petőfi U. 5. (AZUDVARBAN)

AUTÓZZON

LEGYEN ONE

M e r t lakni kell..

6800 Hódmezővásárhely,

30/749-8454

_r\—i

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna

árán

I

KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL. §

www.csillagautosiskola.hu
Londoni krt. 10. 62/426433.(101039666)

j e g y á r a k : 3 9 0 0 , 5 9 0 0 , 8 5 0 0 Ft

A jegyek

TEGLAEPITESU

FESTEK,
FÜGGÖNY,
TAPÉTA,
DÍSZLÉCEK

és ments meg

Budapest

19., vasárnap,

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornakamerázással, 17
éve, éjjel-nappal. 62/499992(101039421)

K

www.ferupart.hu

indul

VÁLTSA MEG BELÉPŐJEGYÉT ELŐVÉTELBEN A DÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN!
20.00

Szász Péter
garanciával,
+36-30/94562/533-999.

N

OLCSÓBBAN!

SZOLGALTATAS
A KIDUGÍTO!
Duguláselhárítás
mindennap. Érd.:
7577,
(100924307)

Ü

FOTÓZÁS

AKCIÓS ÁRAKKJ
személygépkocsi
és motorkerékpár
kategóriában!
A TIK-kel szemben^
Szeged, Ady tér 4. —
www.kovacsautosiskola.hu
Tel.: 62/492-682
30/429

A DÉLMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG AJANLASAVAL
17., péntek,

• OKJ-S
tanfolyamok:
aranykalászos gazda, biztonsági
őr,
élelmiszer,ruházati,- vendéglátó eladó, boltvezető, gépkezelői
O K J - s tanfolyamok. Tel.:
06-30/310-8934.
Fnysz:
001 04-2009(101039926)

KRESZ-TANFOL

H M H

Q u i m b y k o n c e r t : december

• F E N Y Ő K , 7 fajta, földlabdás, vágott. Derkovics 53.,
06-30/915-2373.
(100928484)

• A J Á N D É K O Z Z O N kará
csonyra ajándékutalványt a
Csillag Autósiskolától! B
kategóriás tanfolyam már
17.200 Ft kezdő befizetéssel. Tanfolyamkezdés: dec.
15.

Kiskereskedelmi

és unokáik

•

NÖVÉNY

munkatársat keres.

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZES

nyelvtanulás

szerencsét,

egészséget

K0NTR0LLER

a gyors

tli

életébe

számvitel területére

N

esküvők, bálok,
tablóképek, osztálytalálkozók,
keresztelők, családi és céges
rendezvények, fotóstúdió,
egyedi fényképes termékek

TANFOLYAM

• R O T T W E I L E R kiskutyák
eladók Szegváron. 06-70/
3 60-12 2 2(101043485)

vállalkozás pénzügy-

• FOGADJON
örökbe
egészséges (oltott, féregtelenített) kutyát, cicát! 0620/360-9846, www.zug.hu
(101039910)

n

KASZA

tevékenységet folytató

• TELEMARKETINGES
munkatársat keresünk szefőállású
gedi munkahelyre. JelentRENDELŐINTÉZETI
kezés fényképes önéletA S S Z I S Z T E N S T keres
rajzzal:
oktatas
A munkakör betöltésénél előnyt jelent
©inteligent.hu.
Jelentkesebészeten vagy Intenzívterápiás zési határidő: 2010. derészlegen szerzett tapasztalai. g cember 20. (101043212)
Szakmai önéletrajzot
I
TELEMARKETINGES
és
és a végzettséget igazoló 2
képzési referens munkatársadokumentációt a rendelőintézet
kat keres a MÁTRIX CBS Kft.
titkárságára kérjük megküldeni
További információk: http://
2010. december 27-ig.
matrixcbs.com/allas címen találhatók. (100221355).

köszönti: Anya, Apa és Dani

DOROGI

Kiskereskedelmi

• TAPASZTALT
hálózatépítőt keresek új digitális
termékbevezetéséhez. 0630/204-2763(101043483)

szentet.

KISALLAT

N

SZOMBAT

6800 Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 66-68.

GRATULÁLUNK
„Szivünk szent, ezt ne feledd!

E

11.,

Festék,
tapéta,
stukkó,
3D-s poszterek

is)

kívül

http://illespanzio-vadaszetterem.hu
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Segítsünk együttt
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PÉNZTÁRGÉPCENTRUM

Bíró

Gergely
vállalkozó
Hódmezővásárhely. Táncsics M. út 14.
Tel.: (30) 978 6645
Tel./fax: 62/240-244
C
• kosarasautó-bérbeadás
41 m magasságig
• veszélyes helyeken lévő fák
kivágása, ill gallyazása
• park-, kertépítés, -gondozás

Vásárhely, Dl. Rapcsák András u. 40.
(volt Szántó K. J. u. 40.)
Tel 62/246-174,06-20/9557-964

Új és használt pénztárgépek
forgalmazása és szervizelése

BOR-SZORME-IRHA ÜZLET
Szeged, Bartók Béla tér 11. (Mi megállóban)
ÚJ BÓR-SZÓRME-IRHA KABÁTOK „
|

Bör-aörme-irtia kabátok tisztítását,

R E L U X A ,
s z ú n y o g h á l ó
javítása, készítése.

Új és újszerű
elektromos szerszámok
csökkentett árakon

klímakarbantartás.

ROTÁTORTÓL A KLÍMÁIG
Szeged, Kálmány L. u. 21.
Tel.: 20/352-3812

Tel. 62/245-007,06-30/515-1184

-

E-mail:
soosKlimatecbnika@t-online.hu

(a trolimegállóban)

TÉL
ÉS ELEKTRONIKUS
HANGSZER SZERVIZ.
TV SZERVIZ 2005 Kft.
Kovács László mííszerészmester
6724 Szeged. Berlini kit. 17/A
06-62/498-512
£
tv-szerviz@vnet.hu |
Nyitva: h.-p.: 8-17-ig I
.
A kiszállás ingyenes!
j

ZAKANYSZEKI
SZESZFŐZDE

Ablakcsere

V Á S Á R ! !

I

+36-30/943-6411

í

Szeged, Bartók Béla tér 11.

|

ÁRUSZÁUÍTÁsj |

Gyorsan, megbízhatóan,
korrekt áron!
06-70/380-2350

s

klímaszerelés,

BOR-SZORME-IRHA ÜZLET

tónözrnfe,

LASZLO

hűtőgépjavítás,

I R H A B U N D A

H í . / ?

Horváth Sándor

SOOS

|

Á

Érd.: +36-30/639-6131

O H l l e l

Tel.: 62/457-562.

Török Tibor

www.bundaszalon.hu

R E D Ő N Y ,

K i s g é p

Redőny {elektromos változatban is), reluxa, szúnyogháló
készítése, javítása.

vállaljuk szakszerűen, szakműhelyben.

DICK-kések
Húsipari gépek
Konyhaeszközök eladása
Szeged, Damjanich u. 16/A
Tel.: 62/469-763 £
www.santocoop.hu í
Nyitva: 9-18 óráig
s

/

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

festését, javítását, átalakítását

K E S E L E Z E S

egészségbiztosítási
térítéssel,
rövid határidőre.
Telefonhívásra házhoz
megyek. 6 2 / 2 2 5 - 2 2 7
06-30/362-3003

NEM ÉRI EL? SEGÍTEK ÖNNEK!

Kun Mihály

KÉSZÍTÉSI, ÉRTÉKESÍTÉSE!

ORTOPEDCIPOKÉSZÍTÉS

K É R I

Árnyékolástechnika!
REDŐNY, NAPELLENZŐ,
SZALAGFÜGGÖNY.
EGYÉB ÁRNYÉKOLÓK
a gyártótól garanciával.
Tel.: 0 6 - 2 0 / 9 7 0 - 7 3 5 0
62/486-636

K

Á

APRÓBÖRZE

SZOMBAT

folyamatosan vállal

falbontás nélkül

BÉRFŐZÉST
gáztüzelésű üstökre.

63/314-082

Tel.: 6 ^ / 3 9 0 - 6 3 2 ; §

NÓGI AUTÓMOSÓ
ÉS KOZMETIKA

REDŐNY

gépjárműtisztítás §
Szeged, Bafcay N. u. 29.
(Max Konyha mellett)

H O N D E L A - A B L A K KFT.
Szeged, Gábor Áron. u. 14.
Tel.: 04-70/339-1825.
06-70/339-1822
www.hondela.hu

RELUXA

Teljes körű

Tel.: 06-30/859-4141,
06-20/924-4622

Szeged, Szőregi út 29.
Igényes környezetben, a megszökött ^
minőséggel várjuk ügyfeleinket. rf
Nagy iigytélparkolóval!!!

GYÁSZHÍR

ioio42353
„Nem integet többé elfáradt kezed, nem dobog
értünk jóságos szíved. Számunkra Te sosem

Fájó szíwel tudatjuk, hogy szerettünk,

leszel halott, örökké élni fogsz. Ha emlegettek,

KOTOGÁNY JÓZSEF

köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha

67 éves korában váratlanul elhunyt.

rólam szóltok, mosolyogjatok, emlékem így

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2010.

áldás lesz rajtatok."

december 15-én 15 órakor lesz az Alsó-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága sze-

városi temető ravatalozójából.

ID. TERHES SÁNDOR
Szeged, Zólyomi u. 7/A szám alatti lakos, életének 90. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatása 2010. december 19-én
11 órakor lesz az Algyői temetó'ben.
Gyászoló Család

ber 15-én 13 órakor lesz az Alsóvárosi temető kápolnájából.
Gyászoló család
10104.1594

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

íTá

Fájdalomtól megtört szíwel tudatjuk,

utáni búcsúztatása 2010. december
15^én 11 órakor lesz a Domaszéki temetőben.
101039725

yaszo10

Gyászoló gyermekei

10,047695

Gyászoló család

,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
m

Hálás szíwel mondunk köszö-

ni)

netet mindazoknak, akik drága

/) temetésén megjelentek, sírjára
i

koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekez-

ismerősöknek, akik szerettünk,
ÖZV. KÖRMENDI GYÖRGYNÉ

és virágaikkal m é l y f á j d a l m u n k a t e n y -

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhí-

tek. Gyászmise 2010. december

Gyászoló család

órakor lesz Röszkén, előtte szentmise

a sírhelynél (XV/10.2. sor 6.).

13 órakor.

Gyászoló család

101039938Gyászoló

i

toknak, volt munkatársaknak, szom-

temetésén megjelentek, részvétük-

szédoknak, ismerősöknek, megtiszte-

kel, virágaikkal fájdalmunkat enyhí-

lőknek, akik
ID. N É M E T H S Á N D O R
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
ioio48669

Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

hogy
AMBRUS IGNÁC

KEREKES LÁSZLÓNÉ

Xl-es AFIT műszaki vezetője

KOMOCSIN ILONA

86 éves korában elhunyt. Hamvait

87 éves korában elhunyt. Hamvait

december 15-én, 11 órakor helyezzük

december 15-én, 11 órakor helyezzük

örök nyugalomba a Dóm Altemplo-

örök nyugalomra a Belvárosi temető-

mában.

be.
Gyászoló család

louruMo

Gyászoló család

•TO,039276

Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

Berg Henrikná,

GYÁSZHÍR

6 7 5 4 Újszentiván,

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeB U G N E R IRÉN

Tel.: 6 2 / 2 7 7 - 3 8 2

Cs. M. Kegyeleti Kft.
6 9 0 0 M a k ó , V e r e b e s u. 2 .

nyugdíjas tanárnő

Tel.: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0

Szentes, Szabadság tér B épület
2/A szám alatti lakos, türelemmel viselt, hosszú, súlyos betegség után, életének 73. évében

Rekvium Temetkezés,
6 9 0 0 M a k ó , K ó r h á z u. 1 3 .
Tel.: 6 2 / 2 1 3 - 5 1 4

visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése december 16-én, kedden 16 órakor lesz a Kálvária
temető kápolnájából.
Gyászoló testvérei
és családjaik
J

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Mécses 2001 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) Szentes, Sima Ferenc utca 31.
63/400-889

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Valakit mindig visszasírunk csendesen, Vala-

Fájó szíwel emlékezünk,
Fájó szíwel tudatjuk, hogy

rút, virágot helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

Tel.: 6 2 / 6 3 7 - 2 4 7 -

n 111417017

a szívnek, hogy ne tudjon úgy fájni."

azokkal, akik szerették és ismerték,

temetésén megjelentek, sírjára koszo-

6 9 0 0 M a k ó , C z u c z o r u. 2 3 .

SZENTES

retett testvérünk,

nem jön vissza, mégis jó várni, Hazudni kell
Mély fájdalommal tudatjuk mind-

N A G Y FERENCNÉ

M á j u s 1. u. 3 1 .
család, Sándorfalva

kit mindig visszavárunk kedvesen. Tudjuk,

CS3lád a

mindazoknak, akik szerettünk,

Anikó Virágüzlet

életének 66. évében súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni

Hálás szíwel mondunk köszönetet

(Rekviem Temetkezés)

teni igyekeztek.

R O V Ó ISTVÁN

(a SZOTE nyugdíjasa)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

FELVETELE:

temetésén megjelentek, részvétükkel

KOVÁCS LAJOS

és családjai

17-én 17 órakor a Belvárosi kato-

101040772

a rokonoknak, szomszédoknak és.jó

Gyászoló család, Sándorfalva

,

101039799

TÓTH KATALIN

BÍRÓ J Á N O S

csalad

akik szerettünk,

hogy drága szerettünk,

búcsúztatása 2010. december 15-én

,o,ót®,,.

57 éves korában elhunyt. Szűk csalá-

likus templomban.
6

Köszönetet mondunk mindazoknak

teni igyekeztek.

13 órakor lesz a Belvárosi temetőben,

yáSZ°10

DR. HORVÁTH SÁNDOR

székkutasi lakos, 82 éves korában

I

Köszönetet mondunk mindazoknak,

uimttsoi

Tudatjuk, hogy édesapánk,

HÉJJÁ ISTVÁN

szerettünk,

mindazoknak a a rokonoknak, bará-

tése 2010. december 14-én, kedden 16

6

Fájó szíwel tudatjuk, hogy szerettünk,

Gyászoló család

Hálás szíwel mondunk köszönetet

életének 101. évében elhunyt. Teme-

„„04,421

GYÁSZHÍR
•

december 16-án 15 órakor lesz a Bel-

ismerősöknek, akik szerettünk,

TÓTH ETELKA

MAKÓ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

J

Nyitva: h-p. 9-17 óráig.

temetőben.

hosszú szenvedés után, 75 éves korá-

Gyászoló család

TeL 06-30/389-4414

betegségben elhunyt. Temetése 2010.

betegségben elhunyt. Hamvasztás

híteni igyekeztek.

Szeged, Gutenberg u. 10.

di körben örök nyugalomba helyez-

Búcsúztatása 2010. december 15-én 11 órakor

ÖZV. BARÁTH FERENCNÉ

70/771-0363
62/769-047

K é p S z í n A r t Bt. \

tük.

A MOL nyugdíjasa

ÖKRÖS ISTVÁN

KÉPKERETEZÉS

Műanyag redőny:
„
2800 Ftím'-töl
- alumínium redőny - garázskapu: 59 900 Ft-tól
- beépítés, javítás

elhunyt. Temetése 2010. december

71 éves korában váratlanul, csendesen elhunyt.

Fájdalomtól megtört szíwel tudatjuk,

AKCIÓ!

2010. december 1-31-ig

14-én 10 órakor lesz a székkutasi

a rokonoknak, szomszédoknak és jó

Gyászoló Család, Algyő

VEGI

(8 temetővel szemben) N

geológus mérnök

életének 75. évében rövid, súlyos

A gyászoló család

Tel.: 62/255-380; 30/905-4162 A

E-mail: tothmuko-ofreemail.hu I
Szeged, Fonógyári üt Z4. 1

életének 67. évében hosszan tartó

DR. HEGEDŰS GIZELLA

ben.

I

Betűvésés és kötisztftás.

Érd.: - 3 6 - 3 0 / 9 4 5 - 7 5 7 7 ,
06-62/533-999

GYÁSZHÍR

testvér,

Köszönetet mondunk mindazoknak

jó édesanyánk,

mindennap.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

férj, édesapa, nevelőapa, após és

TERHES ANTAL

Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága

garanciával,

Szeged,

SZŐnESBOLT, Szeged I

Fájó szíwel tudatjuk, hogy a szeretett

és e g y é b t e r m é k e k .

Duguláselhárilás

(30)3955-950!

GÁBORJÁNI JÁNOS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

lesz az Algyői temetó'ben.

P é t e r

90 000 Ft-ért

gozott."

GRÁNIT ÉS MŰKŐ
SÍREMLÉKEK

K I D U G I T O
S z á s z

SZEGÉS-TISZTÍTÁS

DR. SZEKERES ISTVÁN
életének 66. évében elhunyt. Temetése decem-

A

J A V Í T Á S

aranydiplomás gyermekorvos

,„,04,366

06-30/9972-706

EV

- endoszkópja
- dobűri nyomásmérés
- arcüregi ultrahang
- mikroszkópos fülvizsgálat
- allergiateszt
Szeged. Gutenberg u. 18.
Rendel hétfő: 17-18 óráig.
Egyéni időpontok: 06-30/3(1^1087

Szomorú szíwel tudatjuk, hogy

án 13 órakor lesz a Belvárosi temetó'Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

Ügyelet: 0-24-ig

S Z Ő N Y E G

hogy drága szerettünk,

ban elhunyt. Temetése december 16-

lyuk-1

vállalok.

városi temetőben.

Gyászoló család

rettünk,

fúrást

Dr. Bánki Horváth Ildikó

KUCSORA SÁNDOR
A gyászoló család

betonba

20/569-8357

Fül-orr-gégész

lozójában.

A K C I Ó A Z ARANYÉS EZÜSTGYÜRÜKRE
D E C E M B E R 30-IG
• értékesítés, javítás, tisztítás
• hozott aranyból készítés
• törtarany beszámítás, felvásárlás
K Ó N Y A és T S A BT.
Szeged (Csillag tér),
Kereszttöltés u. 33. T.: 489-488
H.-P.: 10.00-18.00, szo.: 9.00-12.00
vas.: 9.00-12.00 (dec. t2.. 19.)

Villanyszerelést,

PetőfiS. sgt. 73.

ÍToiitísztítás 2 0 0 F t / k g
Telelőn: 62/470-041

gott, pihen a kéz, mely értünk dol-

11 órakor lesz a krematórium ravata-

a Mars téri piacon.
Vámm minden új h róyi vásárlómat.
Dér Lajos halkereskedő
06-30/945-6088

Tel.: 62/407-133

CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
mar

PIHE Tolltisztító Műhely
új helyen:

nyűg. főállatorvos

búcsúztatása 2010. december 16-én

A

k Q T

„Elcsitult a szív, mely értünk dobo-

6 - á n elhunyt. Hamvasztás előtti
SZEGED

minden szerdán,
pénteken, szombaton §

www.rollo-mr.hu

Szeged, Szentháromság u. 33.
Tel.: 06-30/205-3085
Munkafelvétel: szombat 9-12 _

Tel.: 62/584-372

FRISS ELO HAL

M

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Régi képkeretek,
régiségek restaurálása.
Aranyozás.

Domaszék, Úttörő u. 6.

Kft.

SZÚNYOGHALÓ

7 Ö L ,
A N T I K - M U H E L Y

DROTFONAT
horganyzott és PVCfonatok, vadháló gyártása.

M n

| U U ÁHJUWrnLRTAS-AHNYÖUXASIÍOMNNlA

PÁRKÁNYOK, KÖNYÖKLÖK,
REDÖNYÖK. SZÚNYOGHÁLÓK

DR. KALMÁR ERNŐ
életének 96. évében, 2010. december

l|jriROLLÓ

3
g

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Gyászközlemények

l dl rva+rvia

M Ű A N Y A G
N Y Í L Á S Z Á R Ó K ,

2 1

PIPICZ M Á T Y Á S
halálának 3. évfordulóján.
Szerető családod

Égisz '90 Temetkezési Kit.,
6600 Szentes, Sima F. u. 45.

Hálás szíwel mondunk köszönetet

Tel.: 63/400-162

mindazoknak, akik drága szerettünk,

6640 Csongrád, Fóu. 17-19.

HORVÁTH ISTVÁNNÉ
TÓTH M Á R I A
búcsúztatásán megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, mély gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
,0,0479,2

G

yaszo10

Tel.: 63/483-975
TOURINFORM C S O N G R Á D

csalad a

i

Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325

ORHIDEA TEMETKEZÉS
Csongrád, Erzsébet u. 32.
63/471-121

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

22

SPORT

DZSÚDÓHÍREK

Követte a bátyját

ASZATYMAZI SE fiatal cselgáncsozó) közül a diák C korcsoportúak ob-ján a lányok 30 kilogrammos súlycsoportjában Kopasz Fanni (képünkön) nem talált
legyőzőre, igy bátyja, Kopasz Bence után ő bajnoki címmel dicsekedhet. Az 55 kilogrammos fiúk
mezőnyében Molnár Bálint ötödik
helyen végzett. A serdülők ob-ján
Gábor Ádám és Kovács Ákos
négy-négy győzelem után csak a
fináléban kapott ki. Nyima Tibor a
nehézsúlyúak mezőnyében harmadik, Kopasz Bence hetedik lett.
Szatymazi eredmények,
nemzetközi verseny, Ruma
(Szerbia), U12, lányok, 28
kg: 2, Kopasz F„ 50 kg: 1. Balogh Sára; fiúk, 55 kg: 5. Molnár Bálint. U15, fiúk, 34 kg: 2.
Guba Levente, 50 kg: 3. Gábor
Ádám, 55 kg: 2. Kovács Ákos,
60 kg: 1. Kopasz B.U20, lányok, 48 kg: 1. Kónya Viktória;
fiúk, 73 kg: 5. Veszelovszki Kevin, 100 kg: 1. Miklós Balogh
Ádám. Nemzetközi verseny,
Galánta (Szlovákia), U15,50
kg: 5. Gábor Á„ 55 kg: 3. Kovács Á„ 60 kg: 3. Kopasz B.
U18.48 kg: 1. Kónya V., +81
kg: 7. Miklós Balogh Á. Felkészítő: Kovács Szabolcs.

Domaszékiek elsőségei

A DOMASZÉKI JUDO ISE versenyzői több versenyen vettek
részt. Eredményeik, serdülő ob,
Szekszárd, lányok, 36 kg: 1.
Miskolczi Lotti, 40 kg: 2. Mihalovits Kincső, 44 kg: 2 Katona Szabina, 48 kg: 3. Balogh Kinga. 52
kg: 3. Balázs Nikoletta, +63 kg: 1
Nagy Kitti. Fiúk, 36 kg: 3. Gunics
Endre, 45 kg: 5. Vaszkó Máté, 60
kg: 3. Négyökrű Martin. Serdülő
csapatbajnokság, lányok: 1. Domaszék (-Siklós 6:2 -Pécs 7:0,
-KSI 5:3) Diák Cob, Baja, fiúk,
33 kg: 3. Bóka Bendegúz. Felkészítő: Szabó Miklós.

Tanulni jöttek
Testvérpár igazolt Kovács László
női kajakos csoportjába: a Honvéd után az EDF Démász-Szegedi VE-ben folytatja a váci származású Csernák Edina (21) és
Csernák Petra (22).
SZEGED
MÁDI JÓZSEF
Két tehetséges, életvidám, sikerre éhes versenyzővel gyarapodott az EDF Démász-Szegedi VE
női kajakos szakága. Kovács
László csapatához a csongrádi
Horváth Alexandra után csatlakozott két váci származású fiatal, Csernák Edina és Csernák
Petra. Esetükben nyugodtan
mondhatjuk, nem esett messze
az alma a fájától, mert édesapjuk, Csemák Károly is kajakozott,
majd ő volt a nevelőedzőjük is.
- Apa jól ismeri Kovács Lászlót, akinek a tanítványa, a háromszoros olimpiai bajnok Janics Natasa is rábólintott, hogy
csatlakozhassunk a csapathoz
- mesélte a húg, Edina, miközben Petra a kecskéstelepi Gera
Sándor utcában lévő orvosi rendelőben éppen vizsgálatokon
esett át. - A legjobb eredmé-

nyem 2007-es, amikor a négyes
tagjaként ötszáz méteren az ifjúsági Európa-bajnokságon első
lettem. Nővérem pedig velem
együtt tagja volt annak a kvartettnek, amely 2009-ben a poznani U23-as Eb-n végzett a harmadik helyen.

A két lány még tanul: mindketten a budapesti Semmelweis Egyetem Testnevelési Kara
rekreációszervező
szakának
hallgatói, de amíg Petra már a
mesterképzést végzi, egy évvel
fiatalabb húga, Edina harmadéves, és most készül az államvizsgára. Időközben Petra vég-

Sportorvosi felmérés
Az EDF Démász-Szegedi VE
negyvennyolc versenyzője komplex sportorvosi felmérésen (labor-, terheléses vizsgálat, szívultrahang, sportorvosi teszt) vett
részt, amelyet egy szegedi céggel
együttműködve dr. Gattyán Annamária kardiológus sportorvos
végzett el. Az adatokat az edzőkkel, a versenyzőkkel és a klubvezetőkkel együtt elemzik majd,
hogy a sportolók a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.

- mondta Petra, aki közben Edinára nézve várta a megerősítő
bólogatást, amely jött is. - Janicstól lehet tanulni, igazi profi,
a célunk pedig eljutni a londoni
olimpiára egy csapathajóban.
A kajakos lányok nem
mondhatók törékeny alkatúnak, mégis meglepő, mi Csernákék kedvenc hobbija.
- A jégkorong. Édesapánk
ezt a sportot is űzte amatőr
szinten, mi pedig megkedveltük, valóságos őrültjei vagyunk. Szombatonként hajnalban keltünk, hogy Újpesten a
fiúk között kergessük a pakkot
- jegyezte meg Petra, aki elárulta, éppen egy ilyen jégkorongbaleset miatt nem tud a futógépen tesztelni, fáj ugyanis a
térde. - Szegedet jól ismerjük,
hiszen sokszor versenyeztünk
már itt. Szeretünk a Maty-érre
járni - ezt már Edina mondta.
A lányok már túl vannak
egy bulgáriai edzőtáboron,

Edina (balról) és Petra bízik a londoni indulásban. FOTÓ: FRANK YVETTE
így az ismerkedésen is, majd
január 4-én ismét odautaznak, és Belmekenben készülnek. Februárban lesz még egy
törökországi munka is, hogy
aztán a szegedi kvalifikációs
világbajnokság előtt elkezdődjön a hazai vízi szezon.

- Vidámak, szerények, váciak. Aid onnan jön, az tud és szeret is dolgozni, ezért esett rájuk a
választás. Fiatalok, szeretném,
ha Janicstól mindent eltanulnának - tette hozzá végül Kovács
László, miközben már Edina készülődött a rá váró vizsgálatokra.

Küzdelemre készülnek A SZEGEDI ÚSZÓK 2010-BEN IS KITETTEK MAGUKÉRT
a Szeviép kosarasai SZUE: soha rosszabb évet!
BAJA. A női kosárlabda NB I A
csoportjában a Baja otthonában vendégszerepel ma 18 órától a Szeviép-Szeged együttese.
Bencze Tamás csapata nincs jó
sorozatban, az újszegedi sportcsarnoktól távol, utolsó három
idegenbeli találkozóját (a Szekszárd és a Pécs elleni bajnokit,
valamint a Gran Canaria elleni
Európa-kupa-meccset) elveszítette. Baján is küzdelmes találkozó vár Némethékre.

- Nem lesz könnyű mecscsünk, főleg úgy, hogy Laczi
Edit továbbra sem játszhat. A
hazaiak edzője, az egykori
szegedi
tréner,
Peresztegi
Nagy Ákos több helyen is nyi-

latkozta, győzni akarnak, de
nekünk is ez a célunk. Ehhez
elsősorban jó védekezésre
lesz szükségünk a várhatóan
alacsony szerkezetű Baja ellen, ám arra is felkészülünk,
ha sérüléssel bajlódó centerük, Jelena Budimir mégis vállalja a játékot - mondta Bencze Tamás vezetőedző.
Nemcsak Laczi, Keller Annamária sem játszhat Baján:
az eddigi meccsein nyújtott
gyenge teljesítménye miatt a
vezetők a Cegléd elleni bajnoki után úgy döntöttek, felbontják az egykori válogatott
center szerződését, aki így
szabadon távozhat Szegedről.

Gellért Gábor vezetőedző elégedett lehetett tanítványaival. FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
A Toyota-Tmax Szegedi Úszó
Egylet versenyzői ahogy tavaly, 2010-ben is kitettek magukért. A klub adott versenyzőt az I. ifjúsági olimpiára, de a
budapesti felnőtt Európa-bajnokságon is képviselve volt.

Zsemberi bajnok

A DIÁK C KORCSOPORTÚ cselgáncs utánpótlás-bajnokságnak Baja adott otthont. A Szegedi judo SE fiatalja, Zsemberi
Bercel (Juhász Gyula Gyakorló
Általános Iskola, Szeged, képünkön jobbról, Bíró Dominikkal) a 30 kilogrammos súlycsoportban a döntőig négy ippon
győzelemmel jutott el, legyőzve nyíregyházi, siklósi, bajai és
miskolci ellenfelét. A döntőben
a rendes menetidőben nem történt akció, a hosszabbításban
viszont egy leszorítással jobbnak bizonyult újpesti ellenfelénél. Klubtársa, Nagy Olivér (Tisza-parti Általános Iskola, Szeged) a 45 kilogrammban két
győzelem után az elődöntőben
vesztett, majd a bronzmeccsen
yukot érő dobással nyert KSI-s
riválisa ellen. Edző: Neu László.

zett a vizsgálatokkal, így lehuppant testvére mellé.
- A gyorsaságunkon van
még mit javítani, de váciak lévén sokat edzettünk az élő Dunán, azaz kitartóak vagyunk

SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Kellettől (jobbról) elbúcsúzott a Szeviép-Szeged. FOTÓ: KARNOK CSABA

Jöhet a visszavágó
SZEGED. Idei utolsó bajnoki mérkőzését játssza ma 16 órától az
újszegedi sportcsarnokban a
HPQ-Szeged extraligás férfi röplabdacsapata. Torma Péterék azt
a Veszprémet fogadják, amelytől idegenben 3:0-ra kikaptak,
és amelynek az edzője az a Nyári
Sándor, aki annak idején a Medikémia-Szegeddel bajnokságokat, magyar kupákat nyert.
- Ránk férne már a siker a

bajnokságban is, a MAFC után
jó lenne a Veszprémet is elkapni, szeretnénk visszavágni a novemberi vereségért - nyilatkozta a HPQ-Szeged játékos-edzője,
Mészáros Péter. - Sérülés miatt
Csányi Danira és Szathmári Mátéra nem számíthatok, míg Nacsa Gábor már több hete nem
látogatja az edzéseket. Jó hír viszont, hogy Csíkos Gábor már
leülhet a cserepadra.

Megállíthatatlan a Toyota-Tmax
Szegedi Úszó Egylet remeklése.
A Tisza-parti egyesület évről évre bizonyítja, hogy Szeged igenis fontos bázisa a magyar úszósportnak. 2009-ben a különböző korosztályok országos bajnokságain taroltak a szegediek,
82 érmet szereztek, ebből 32 Volt
az aranyak száma. A klub vezetőedzője, Gellért Gábor már akkor megmondta, az eredményességet tekintve egy év múlva
némi visszaesés várható.

lehetett tudni, a szövetség
előbb a 7-8 évesek, a békák,
majd utána a 9-10 évesek, a
delfinek országos bajnokságát
szüntette meg, illetve vonta
össze. Bennünket azért érintett ez különösen hátrányosan, mert ezekben a korosztályokban is igen erősek voltunk. Ennek ellenére nem lehet panasz ránk, 76 érmet
azért mégiscsak
nyertünk,
ezekből 26 volt az aranyak, 17
az ezüstök, 33 pedig a bronzok száma.
A szegedi úszóműhely a
nemzetközi porondon is letette a névjegyét.

- Legbüszkébbek az I. ifjúsági olimpián, Szingapúrban
a 200 méteres pillangóúszásban 4. helyen végzett Ambrus
Diánára lehetünk, aki klubtársával, Olasz Annával együtt
tagja a 7. helyen célba ért
4x100 méteres
gyorsváltónak
is - mondta
Gellért Gábor.
- Amúgy Anna
a 400 méteres
gyorson is a
döntőbe verekedte magát,
és végül nyolcadikként végzett. Rajtuk kívül Lábdy
Alexandrára
is
büszkék lehetünk, ő a budapesti felnőtt Európa-bajnoksá-

J J Legbüszkébbek az I. ifjúsági
olimpián, Szingapúrban a 200
méteres pillangóúszásban 4.
helyen végzett Ambrus Diánára
lehetünk.
Gellért Gábor vezetőedző
ben
sak
ber.

Ez így is történt, de ebnem mi vagyunk a luda- nyilatkozta a szakem- Az történt, amit előre

Dobogósok
A Toyota-Tmax Szegedi Úszó
Egylet 76 bajnoki érmét 13
versenyző „hozta össze". A
delfin korosztályban Novoszáth Noel, a gyermek korosztályban Jenei Szabolcs, Novoszáth Melinda és Bárdosi Szebasztián, a serdülőknél Sibalin
Flóra, az ifiknél Szilágyi Nikolett, Bárány Bettina, Vass Flóra, Sibalin Dávid, Király Bence,
míg a felnőtteknél Olasz Anna,
Lábdy Alexandra és Ambrus
Diána állhatott fel egyszer
vagy többször a dobogó valamelyik fokára.
gon

50

méter

hátúszásban

vívta ki az indulás jogát.
Az idei versenyévadnak
lassan vége, a klub versenyzőire már csak két megmérettetés vár.
- Ezen a hétvégén a 400 és
800 méteres gyorson induló
Sibalin Flóra a közép-európai
országok junior bajnokságán
vesz részt, majd december
18-19-én a vásárhelyi Gyarmati Dezső Uszodában rendezzük
meg a Toyota-Tmax-kupát.
Az eseményen a legkisebbektől a felnőttekig lesznek versenyszámok, körülbelül félezer versenyző indulására számítunk.
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Továbbjutást érhet
Miskolczi ötöse
Győzelemmel kezdte a női vízilabda LEN-kupa-selejtezőt a
Hungerit-MetalCom Szentes,
amely a szerb TAS 2000 Beogradot győzte le tegnap 13-2-re.
Ma a csoportrangadón a holland Leidennel találkozik.
OBRENOVAC
MUNKATÁRSUNKTÓL
Bár csak tegnap kezdődött el
a női vízilabdázók LEN-kupája, az egyetlen magyar induló,
a
Hungerit-MetalCom
Szentes a szerb TAS 2000 Beograd elleni 13-2-es sikerével
már most szinte biztosan kiharcolta a legjobb 16 közé jutást (a négyfős csoportból
hárman jutnak tovább).

Zantleitner Krisztina csapata számára nem okozott túl
nagy gondot legyőzni a hazai
medencében szereplő belgrádiakat, még úgy sem, hogy a
tegnapi utazás viszontagságai
miatt csak a meccs előtt tudtak egy rövid
átmozgató
edzést tartani a szentesiek.
Győriék hamar elléptek a
szerbektől, és gólt is csak a
harmadik negyedben kaptak
először. A szerbek nem tudtak

TAS 2000 Beograd (szerb)Hungerit-MetalCom Szentes
2-13 (0-3,0-2,2-3,0-5)
Női vízilabda LEN-kupa, selejtező. Obrenovac, 100 néző.
Hungerit-MetalCom Szentes:
Gyöngyössy - Miskolczi 5,
Győri 2, Takács 0. 2, Kotova 2,
Hevesi 1, Brávik 1. Csere: Jankovics (kapus), Rácz, Magarijama, Gémes, Kádár. Vezetőedző: Zantleitner Krisztina.
Gól - emberelőnyből:
5/0, ill. 2/2.
Ötméteresből: -, ill. 1/1.
mit kezdeni Miskolczi Kitti lövéseivel - az öt gólig jutó játékos csapata legeredményesebbje volt - , és a kapuban
egy-egy félidőt védő Gyöngyössy, Jankovics páros is rendre kifogott a belgrádiakon.
Folytatás ma (9.30) a holland Leiden elleni csoportrangadón, majd vasárnap (9 óra) a
spanyol Sevilla vár Takácsékra.
Zantleitner
Krisztina:
- Örülök a sikernek, amellyel
jól hangolódtunk a mai, hollandok elleni összecsapásra.
További eredmény: Leiden
(holland)-Sevilla (spanyol) 11-6.

MA 18.30-KOR: SZEGED BET0N-H0NVED

A kupagyőztes
skalpjára hajtanak

A férfi vízilabda OB 110. fordulójának rangadóját ma 18.30tól az újszegedi sportuszodában rendezik: a Szeged Beton a
magyarkupa-győztes Honvédot
fogadja.
SZEGED
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A Szeged edzőjét, Kásás Zoltánt régen lehetett annyira
elégedettnek látni, mint a Fradi szerdai legyőzése után.

- Örültem, mert rangadót
nyertünk, ráadásul idegenben,
és az is nagyon tetszett, ahogy
hajtott a társaság, ahogy az éppen a cserepadon ülők biztatták a vizben lévőket. Igazi csapatmunka a győzelem.
Jó együttes a Fradi, de a
mai rivális, a Honvéd még nála is erősebbnek tűnik. A mesteredzőnek is ez a véleménye.
- Szerdán is alaposan meg
kellett szenvednünk a sikerért, de ma annál is nehezebb
lesz a három pont begyűjtése
- folytatta Kásás. - Remek
gárda formálódik a Honvédnál, kisebbfajta meglepetés
számomra, hogy a legutóbbi
bajnoki ötödik helyezés után
ebben a szezonban milyen
pompás eredményeket ér el.
A magyar kupa megnyeré-

se önmagáért beszél, a hazai
élmezőny összes csapatát legyőzte már vagy a bajnokságban, vagy az mk-ban. Egy kivétellel: a Szeged Betonnal
még nem játszott.

VASARNAP 18.30-T0L: PICK SZEGED-BALATONFÜRED

Plüssmacik és revánsvágy
Visszavágna a Balatonfürednek
a Pick Szeged: a Budapest
Bank férfi kézilabdaligában
Katzirzék vasárnap 18.30-tól
játszanak a bajnokság elején
hazai pályán a Szegedet legyőző Pásztorék ellen az újszegedi
sportcsarnokban.
SZEGED
GYÚRÓS ISTVÁN
Összesen öt okot számoltunk
össze, amiért rendkívül fontos a
Pick Szeged férfi kézilabdacsapata számára a Balatonfüred elleni holnapi (18.30, újszegedi
sportcsarnok) bajnoki siker.

Az első a javítás: Skaliczki
László csapata a magyar kupában
szerdán
kikapott
az
FTC-től (25-2A), így búcsúzott
a sorozattól. A vereség óta a
különböző fórumokon a csapat megosztotta a szurkolókat:
volt, aki tragédiaként élte meg
a kiesést, és volt, aki nem tulajdonított neki nagy jelentőA bajnokság állása
1. Veszprém

1111 -

- 429-266 22

2 Pick Szeged

12 10 -

2 405-313 20

3 FTC

12

9 -

3 353-318 18

4 Tatabánya

12

9 -

3 363-304 18

5 Balatonfüred

12

7 1 4 305-302 15

6 Csurgó

12

6 1 5 322-318 13

1 Kecskemét

12

4 2 6 337-374 10

8 PLER

12

4 1 7 324-372

9 Pécs

12

3 1 8 317-394

7

10 Mezőkövesd

12

2 1 9 305-358

5

11 Dunaújváros

11

2 -

9 302-369

4

12 Orosháza

12

-

1 11 306-380

1

9

Tavaly a Tatabánya elleni meccs előtt több száz plüssállatka repült a játéktérre, FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
séget. A kudarc után mindenesetre a csapat hazai pályán
bizonyítana a közönségének.
A második a revánsvágy: a
Pick a bajnokságban két vereséggel áll, az egyiket éppen a
fürediek ellen szenvedték el
22-21-re a második fordulóban. A jelenlegi Pick Szeged
persze jóval erősebb együttes,
mint a szeptemberi, formálódó
csapat, így egyértelműen esélyes a Balaton-partiak ellen.

mári, Tombor és Pásztor elleni
játék extra motivációt jelenthet a szegedieknek - a győzelem pedig extra örömöt a
drukkereknek.

A harmadik a „Veszprém-faktor": a Füredben több
egykori veszprémi játékos található, így például a Szath-

Az ötödik pedig a jótékonyság: a delmagyar.hu és a Pick
Szeged idén is megszervezi a
tavaly nagy sikert aratott

Pezseg a dartsélet

A negyedik a nyilvánosság:
csakúgy, mint az FTC elleni kupameccset, a holnapi bajnokit
is közvetíti a Sport Klub
(18.15-től), éppen ezért az újszegedi sportcsarnok közönsége
mellett az egész ország láthatja,
mire is képesek Vadkertiék.

^ O n l i n e

tudósítás

www.delmagyar.hu

Megalázó vereség
ULLEHAMMER. A dán-norvég
közös rendezésű női kézilabda
Európa-bajnokság D csoportjának döntőjében a címvédő,
olimpiai bajnok Norvégia leiskolázta a magyar válogatottat.
A
házigazdák
gyorsabbak,
ügyesebbek voltak Mátéfi Eszter játékosainál. Magyarország
csoportmásodikként 2 ponttal
kezdi vasárnap a középdöntőt,
amelyben sorrendben Ukrajna,

- Azt mondtam a fiúknak,
hatalmas dolog volt az FTC
legyőzése, de a siker értéke
akkor lenne még nagyobb, ha
a Honvédot, majd jövő kedden a Szolnokot is legyőznénk. Ezen gárdák mindegyike a négy közé vágyik,
az ellenük szerzett pontok
pedig
duplán
számítanak
- magyarázta a tréner.

kampányát, a Dobj egy plússmacit a gyermekekért! akciót.
Arra biztatják a szurkolókat,
hogy a vasárnapi meccsre vigyenek
magukkal
egy-egy
plússállatot, amelyet a kezdősípszó után a küzdőtérre dobhatnak. Ezeket a szegedi gyermekkórháznak ajánlják fel
- a plüssök mellé pedig a győzelem is ajándék lenne a csapattól.

Hollandia, végül pedig Svédország lesz Pálingerék ellenfele.
E r e d m é n y e k , D csoport:
Norvégia-Magyarország 34-13,
Franciaország-Szlovénia
29-19. A csoport végeredménye: 1. Norvégia 6, 2. Magyarország A, 3. Franciaország 2, 4.
Szlovénia O ponttal. A középdöntőt a norvégok A, a magyarok 2, míg a franciák 0 ponttal
kezdik.

Szentesen a Pécs
A 10. helyezett Bodrogi
Bau-Szentes a 8. Pécs csapatát fogadja ma 18 órakor a ligeti uszodában. A Kurca-partiak 6, a Baranya megyeiek 7
ponttal rendelkeznek.
- Az Eger ellen jól játszottunk,
hasonló teljesítménnyel a
Pécs ellen miénk lehetne mind
a három pont. Ha ma nyernénk, majd a következő fordulóban az ASI-t is legyőznénk,
szép és nyugalmas karácsonyunk lehetne - mondta a
szentesiek csapatkapitánya,
Horváth Tamás.
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Molnár Tamás (jobbról) régi társai ellen harcolhat. FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

A szegedi csapat (balról): Bata József, Bogdanov Daniela, Szabó Attila,
Bunda Ibolya, Sepsi Gábor, Kocsárdi Ferenc, Kerekes Balázs; a képről hiányzik: dr. Szilágyi Csaba. FOTÓ: DM/DV
SZEGED. Tíz év elteltével újra
van dartscsapata Szegednek.
A korábbi sikeregyúttes megszűnése után a Szeged Biliárd
S E egyik szakosztályaként
idén ősszel nyolc versenyzővel ( Bunda Ibolya, Bogdanov
Daniela, Bata József, Kerekes
Balázs, Sepsi Gábor, Kocsárdi
Ferenc, Szabó Attila, dr. Szilágyi Csaba) nevezett a steel
szakág OB Il-es csapatbajnokságára, amelynek első és második fordulójában a B csoportban legyőzte a Jászberényt, ikszelt a Hódmezővásárhellyel, majd kikapott a
Békéscsabától. Az OB Il-t hat
csoport alkotja, ahonnan az
elsők juthatnak majd a feljutásért zajló következő körbe.
A klub és Petres Tamás várja a
sportág iránt érdeklődőket a
Szatymazi utca 2. szám alatti
volt szőnyegáruház helyén lévő Zafír üzletházban minden
hétköznap 13 órától 22 óráig.

bajnokság, amelynek eddigi
három állomásán a szegedi
Németh Zoltán - aki szakágváltás után van, hiszen softról tért át a nehezebb nyíl játékára, a steelre - jól szerepelt. Párosban a székesfehérvári Sport DC-s csapattársával, Mészáros Zsolttal Székesfehérváron és Dömsödön
harmadik, míg Tótkomlóson
ötödik lett. Dömsödön érte el
legjobb egyéni eredményét,
hiszen úgy lett kilencedik,
hogy 5:l-re legyőzte a profi
világbajnokságon
szerepelt
Bezzeg Nándort is.

A
Magyar
Darts
Liga
dél-alföldi régiós bajnoksága
már tizenkét fordulón van
túl. Németh remekel, és öszszetettben első is, hiszen eddig háromszor győzött, egyszer volt második, hatszor
pedig harmadik. A másik
szegedinek, Venkei
Pálnak
eddig csak egy figyelemre
Három fordulón van túl az méltó eredménye volt: Szolországos steel egyéni "Saffs 1 nókonTétt harmadik.
•*v!cnc'j iö

A D ó m téri Bálaszínház bemutatja:
D«embei 11., szombat
11.00 - Bordányi Amatör Színjátszókor:
A lónak vélt menyasszony (komédia)
14.00 - Állati karácsony: állatbarátsági
délután
15.00 - Ki VAUgyok én? (kutyakvíz játék)
16.00 - Állati szép karácsony
(interaktív mesejáték)
17.15-Fabatka Bábszínház: Vásári
bábjátékok
18.00- A Dél-Alföldi Művészeti Kör
karácsonyi verscsokra
19.00-Ördögfű (koncert)
20.00 - A Kankalin Néptáncegyüttes
a Kender Zenekárral
21.00 í Vatafaka (koncert)
21.50-Hevesi Judit és a Végletek
(koncert)

December 12., vasárnap
11.00 órától - Nemzetközi Betlehemes
Találkozó
11.00 - Szalmamenti mesebörze
16.00 - Kenworlh Band gyermekzenekar
(koncert)
17.00 - Gyertyagyújtás az óriáskoszorún
19.00-Effata (koncert)
21.00 - Barboncás Bábműhely:
Fekete Gyöngyök
December 13., héttő
18.30 -Gulyás Laci: Lucázó
19.00 - Nyemcsok Éva Eső: Zenedoboz a vajdasági szív
19.15 - Kravaiar (koncert)
21.00 - Antantémusz (koncert)
A Dóm tér minden programja ingyenes.

További programok a rendezvény hivatalos oldalán:
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Elindult a nagy karácsonyi ajándékosztás! Minden nap értékes nyeremények várnak Önre!

: játsszon Ön is velünk: d e l m a g y a r . h u / k a r a c s o n y
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100 ÉV - 100 IDÉZET
„Importpaprikát
kevernek a magyar
piros
aranyhoz. (...) Nem lehet
mit tenni akkor, amikor a
hazai fűszerpaprika-termelés mélyponton van, a
megszűnés veszélye fenyegeti. (...) Lehet nosztalgiázni, de tudni kell,
mar régen nem igaz, hogy
ami ami, azaz- nem csupán a paprikában, másban sem."
(2008. október 15.)
Szabó C. Szilárd újságíró

A Printker Office Land Maros utcai szaküzletének udvarán forró hangulatot teremtettek a fellépők, FOTÓ: KARNOK CSABA

Beteg gyerekeknek gyűjtöttek
SZEGED

BOBKÓ ANNA

Vásárlóit szerette volna megajándékozni és nemes célt támogatni a Printker Office
Land - Maros utcai szakáruházában ezért tegnap egész
napos Adventi Forgatagot rendezett. Kézműves-foglalkozásokat tartottak a gyerkőcöknek, akik Brekivel, a Délmagyarország gyermekmagazinjának főhősével is megismerkedhettek. Az udvaron fellép-

tek Szeged tehetséges gyermekei, a Storyville Jazz Band, a
United és Charlie, az est zárásaként Kovács Andi és táncosai léptek színpadra. A programok látogatása a gyerekek
számára ingyenes volt, a felnőttek személyenként ezer forintról szóló blokk bemutatásával hallgathatták a műsorokat. A vásárlással jótékonykodtak is: a szervezők ezer forintonként százat ajánlottak
fel a Reménysugár Alapítványnak, amely daganatos,

DOMEX KARÁCSONYI SZŐNYEGVÁSÁR
December 50-ig, ill.
a készlet erejéig.

ÁLT PADLÓKHOZ AZ ALÁTÉTFÓLIA AJÁNDÉK
iÖLÉCEKRE 50% KEDVEZMÉNY!
iy N. u. 29. • Tel.: 62/420-039

HOROSZKÓP
KOS (III. 21.—IV. 20.): Legyen türelmes, ne siettesse családtagjait,
mert ezzel feszült helyzetet teremthet otthonában. Fiatal barátja
érdekes módszert ajánl, amellyel
könnyedén kikapcsolódhat.

MÉRLEG (IX. 24.-X. 23.): Ha otthonában probléma merül fel, válassza a lassabb, de biztonságosabb utat, ne kockáztasson. Barátai kissé ingerlékenyek a mai napon, ezért könnyen összetűzésbe
kerülhet velük.

BIKA (IV. 21.-V. 20.): Gyermekei
társaságában sikerül megfeledkeznie problémáiról, úgy érzi, az ő
boldogságuk mindennél többet ér.
Ez a nap kedvez a vásárlásnak,
most jó áron juthat hozzá néhány
hasznos termékhez.

SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.): Ha ka
rácsonyi összejövetelt szervez otthonába, csak olyan embereket hívjon meg, akik jól kijönnek egymással. Egy kulturális rendezvényen
remekül szórakozhat barátaival. *

IKREK (V. 21.—VI. 21.): Megismerkedik egy új emberrel, akivel számos hasonlóságot fedeznek fel
egymásban, ezért hamar össze is
barátkozhatnak. Figyeljen oda idősebb rokona kritikáira, hiszen sokat tanulhat belőlük.

NYILAS (XI. 23.—XII. 21.): Új
szomszédja kissé furcsán viselkedik, ennek ellenére hamar összebarátkozhat vele. Ne engedje rábeszélni magát egy olyan dologra,
amelyet nem szeretne megtenni.
Legyen határozott és makacs.

RÁK (VI. 22.-VII. 22.): Ezt a napot családtagjainak szenteli, megpróbál tartalmas programot szervezni nekik, hogy vége mindegyikük kikapcsolódhasson. Idősebb
rokona nagy szívességre kéri.

BAK (XII. 22.-1. 20.): Új szomszédja kissé furcsán viselkedik,
ennek ellenére hamar összebarátkozhat vele. Ne engedje rábeszélni
magát egy olyan dologra, amelyet
nem szeretne megtenni. Legyen
határozott és makacs.

OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.): «
Pontosan tudja, hogy milyen ajándékokat szeretne vásárolni szeretteinek, de a boltokat járva sehol
sem talál rájuk, Délutánra szervezzen közös családi programot, próbáljon gyermekei kedvében járni.
SZŰZ (VIII. 24.-IX. 23.): Nincs jó
hangulatban, könnyen összetűzésbe kerülhet családtagjaival, ezért
az a legjobb, ha a mai napot magányosan tölti, távol mindenkitől,
így alkalma nyílik rendezni összezavarodott gondolatait is.

VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 20.): Egy családi beszélgetés során kiderül,
hogy szerettei egyáltalán nem lelkesednek új befektetési ötletéért.
Próbáljon segíteni gyermekének
egy gyakorlati ügy megoldásában.
HALAK (II. 21.—III. 20.): Váratlan
híreket kap egyik barátjától, melyek kissé megváltoztatják mára
tervezett programját. Egy kulturális rendezvényen könnyen összebarátkozhat néhány érdekes emberrel.

leukémiás gyerekek gyógyítását tűzte ki célul. A Printker
Office Land arra kérte céges
ügyfeleit, köztük a Délmagyarországot kiadó Lapcom
Kft.-t, hogy ezen a napon adják le rendeléseiket. így a jótékonysági kasszában már három órakor közel egymillió forint volt. A pénzt az alapítvány arra fordítja, hogy elviselhetőbbé tegye a beteg gyermekeknek az időt, amit kórházban töltenek - sokszor
akár fél évet is.

A
A
A
A

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

Fokozatosan keleten is beborul az ég. Nyugatról keletre vonul át az a csapadékzóna,
amely eleinte mindenütt havazást, majd nyugaton ónos esőt, havas esőt is okoz.

Ö

ISTEN ÉLTESSE!
ÁRPÁD
Régi magyar név, az árpa szó
-d kicsinyítő képzős származéka.
Ma ünnepel még: ARTÚR,
DÁNIEL.
Vasárnap köszöntjük: GABRIELLA.

VÍZÁLLÁS
A TISZA Csongrádnál 598 cm,
Mindszentnél 616 cm, Szegednél 553 cm (hőfoka 4,1 °C).
A MAROS Makónál 165 cm.

10 ÉVE: Most „vizsgázik" a
Szegedi Tudományegyetemen
a számítógépes jelentkezés a
vizsgákra.

ORVOSMETEOROLOGIA
A kettős fronthatás miatt
megnövekedhet a reakcióidő.
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További kilátások
Változékony, gyakran erősen felhős, hideg téli időre van kilátás, több-kevesebb napsütéssel, gyakran havazással, hózáporral. Vasárnap záporok is lehelnek. Egyre csípősebbek lesznek az éjszakák, és napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet.
Vasárnap

Hétfő

^

P\

.».*».'»

(

Max:4°
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Max:0°
Min:-3°

Zápor

Kedd
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Max:-2°
Min:-5

Havazás

Szeles

Szerda

#*
Max:-3°
Mln>7°

Havazás

NEM UNJA MEG A SOK CSAPADEKOT?

EZT ÍRTUK
1 ÉVE: Ha rábólint a közgyűlés, kitiltják a szegedi Kárász
utcáról és a Klauzál térről az
utcazenészeket.
5 ÉVE: Januártól egy még most
készülő rendelet szerint pénzt
kapnának az orvosok, amennyiben olcsóbb gyógyszert írnak fel
a betegeiknek, viszont nekik
kellene fizetniük abban az esetben, ha nem adnak részletes tájékoztatást a pácienseknek a
betegségüket gyógyító összes
készítményről.

1°

Szentes

Kistelek
7.20
15.54
10.48
21.58

SZOMBAT

Készítette:

Hódmezővásárhely

KALENDÁRIUM

11.,

JÖN A HIDEG

Szeged

100 éves
a DÉLMAGYARORSZÁG

DECEMBER

Belső és külső csapadékvíz elvezetők tisztítása,
kamerás vizsgálata, felújítása! Akár bontás
nélkül is, különleges garanciákkal!
r
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06 62 499 992 www.e-resz.hu
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Ml KELL AHHOZ, HOGY NE JÁRJON ÍGY?
SPÓROLJON AZ ADÓJÁBÓL!
FRAME Könyvelő- és Adótanácsadó Iroda
www.frame-konyveles.eu
A NAP VICCE
A kórházban a nővérke beszól a baleseti osztályon az egyik szobába.
- Hölgyem, itt van az a taxis, aki tegnap elütötte magát. Virágot is
hozott! Bejöhet? - kérdi a nővér.
- Igen, de csak ha gyalog van!

Szarvasvédelem

A napos oldalról

OSLO. Több száz szarvasra adnak Norvégiában láthatósági
mellényt, hogy ezzel védjék az
állatokat a gázolásoktól az ország sarkvidéki, teljes téli sötétségbe burkolózó vidékein. A
különleges állatvédelmi akciótól a szervezők azt remélik,
hogy sikerül jelentősen csökkenteni a gázolások számát
- jelentette az NTB norvég hírügynökség.

Kiss Evelin 19 éves, elsős az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának gyógytornász szakán. A szemeire a legbüszkébb. Kedvenc idézete: „Boldognak kell lennie annak, aki boldogságot akar adni a
másiknak. És boldogságot kell adnod ahhoz, hogy boldog maradhass!" FOTÓ: NÉMETH NORBERT

Az ottani útfelügyelet által kezdeményezett ötlet révén talán csökken a járművek és a szarvasfélék közötti
találkozások száma azáltal,
hogy az utóbbiak jobban láthatók lesznek az autósok
számára.

NYÍLÁSZÁRÓ c e n t r u
SACRAMENTO. Nem kapkodta el
a visszavitelt egy amerikai nő:
hetvennégy évi késéssel került
vissza egy könyv egy kaliforniai könyvtárba. Hazel Severson elmondta a The Sacramento Bee című helyi lapnak, hogy
a könyvet még az időközben elhunyt

1936-ban, és nemrég a család
egyik barátja bukkant rá. A 95
éves sacramentói asszony felajánlotta, hogy kifizeti a 2701
dolláros - 550 ezer forintnyi késedelmi bírságot, de a könyvtár nagylelkűen közölte az idős
hölggyel, hogy megelégszik
rebb adománnyal.

állományából törölve

• 90 x 120 cm, b-ny
44 8CG Fí
• 120 x 150 cm, b-ny. ..57.753 Fi
• 150 x 150 cm, b-ny. ..64 923 Fi

Akció:
december 10—23-ig.
Az árak az áfát
tartalmazzák.

Telephely:
TAPAIU. 56. TEL.: 06-30/824-9176
Bemutatóterem:
KÁLVÁRIA SET. 50. TEL./FAX: 62/444-435
www.raczeskiss.hunyilaszarocentrum@invitel.hu

