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Bár az év végéig át kellett volna adni a Való 
Világ győztesének, Milónak járó héregi lu-
xusházat, azt a mai napig el sem kezdték 
építeni. A telek ugyanúgy üresen áll, mint a 
játék végén, holott már akkor is régen foly-
nia kellett volna a munkálatoknak. A beru-
házó időközben el is tűnt, az RTL Klub ezért 
úgy döntött, kifizetik a deszki néptáncos 
fiúnak az álomház árát, nettó 30 millió fo-
rintot. 

Milo nagyon örült az ajánlatnak. Mint 
mondta, korábban is már többször hangoz-
tatta, hogy számára ez lenne a legjobb megol-
dás, hiszen úgysem költözne el a Tatabányá-
hoz közeli Héregre. Karácsony előtt egy nap-
pal tudta meg, hogy hamarosan jelentős ösz-
szeg érkezik bankszámlájára. Azon még nem 
gondolkozott, hogy mit kezd majd ennyi 
pénzzel. 

- Építkezni biztos nem fogok, de azt el tu-
dom képzelni, hogy ingatlanba fektetem ezt 
az összeget - mondta. - De akkor sem költö-
zöm el otthonról, inkább kiadom bérlőknek. 

Milo a valóságshow nyerteseként havonta 
egymillió forintot kap egy éven keresztül. A 
ház árával és Jenny 2,5 millió forintért meg-

Milo ingatlanba fekteti a nyereményét 

vásárolt játékjogával együtt, amely szintén a 
győztest illette meg, összesen 44,5 millió fo-
rintnyi készpénzt kapott az Alfa Romeo és a 
luxusutazások mellé. Ekkora összegből a 19 
éves fiatalember úgy gondolja, egész életét 
meg tudja alapozni, ha okosan bánik a pénz-

Fotó: Karnok Csaba 

zel. Valószínűleg ez sikerül is neki, hiszen ed-
dig sem költött túl sokat. 

Néhány hét múlva a deszki fiatalember 
igénybe veszi az egyik luxusutat is: kedvesé-
vel, akivel már fél éve élnek nagy szerelem-
ben, két hetet tölt majd Brazíliában. A Seyc-
helle-szigeteki nyaralásra testvére megy el. 

- Azért választottam Brazíliát magamnak, 
mert még soha nem voltam másik földrészen 
- mesélte. - Már nagyon várom a téli nyara-
lást, beszereztünk néhány útikönyvet is -
tette hozzá. Pihenése valóban felhőtlen lehet, 
hiszen a főiskolán végzett minden vizsgájá-
val, amelyek ráadásul nagyon jól sikerültek. 

TÍMÁR KRISZTA 

K A R A M B O L O Z O T T A NYEREMÉNYAUTÓVAL 
Néhány napja a fővárosban karambolozott nyereményautójával a deszki néptáncos. 

- Én vol tam a hibás. Be akar tam kanyarodni, és nem ad tam meg az elsőbbséget egy tanulóvezető-
nek, úgyhogy oldalról belémjött - mesélte Milo. Az ijedtségen kívül szerencsére senkinek nem történt 
baja, és a luxusautón is mindössze egyetlen e lemet kell majd kicseréltetni. 

Bálind Attila fontosnak tartja a 
bírói kar utánpótlásának kép-
z é s é t Fotó: Miskolczi Róbert 

NÉVJEGY 
| | j A Szegedi Városi Bíróság új 

elnöke 1 9 7 2 - b e n születet t 
Szegeden. A Ságvári Endre 
g i m n á z i u m b a n éret tségi-
zett , ma jd a József Attila 
Tudományegyetem jogi ka-
rán szerzett d ip lomát 
1 9 9 5 - b e n . Ezt követően a 
Szegedi Városi Bíróságon 
helyezkedett el, dolgozott 
foga lmazóként , t i tkárként , 
ma jd 2 0 0 0 . november e lse-
jétől öltötte fel a bírói t a -
lárt, s polgári ügyekben bí-
ráskodott . Tevékenykedett a 
városi bíróság elnökhelyet-
teseként , ma jd miu tán az 
elnöki poszt Harangozó At-
t i lának a Szegedi í té lőtáb-
lára történt távozásáva l 
megüresedet t , sikerrel pá -
lyázta m e g az elnöki t isztet. 
Kinevezése 2 0 1 0 . d e c e m -
ber 3 1 - i g szól. 

azt, hogy a bírói szabadság tisz-
teletben tartása mellett azonos 
tényállások esetén ne szülesse-
nek lényegesen eltérő döntések, 
hiszen az a jogbiztonságot ve-
szélyeztetné - foglalta össze el-
képzeléseit Bálind Attila. 

B.Z. 

Kamara-zenekari hangversenyekhez ideális a TIK 

Koncerthelyszín 
is lehet a könyvtár 
A Szegedi Hidományegyetem 
Tanulmányi és Információs 
Központjának nagyterme ideá-
lis kamara-zenekari koncertek 
számára. 

Évtizedek óta szüksége lenne 
Szegednek egy koncertteremre. 
Amikor a kilencvenes években 
kongresszusi központ felépítését 
tervezték, egy többcélú épület-
ben gondolkodtak, ami otthont 
adott volna a városi rendezvé-
nyeknek, valamint székházul is 
szolgált volna a Szegedi Szimfo-
nikus Zenekarnak. |Az együttes 
jelenlegi Festő utcai épületét már 
két éve vissza kellett volna adni a 
római katolikus egyháznak.) Is-
meretes, a szegedi önkormány-
zat végül az erre a célra pályázat-
tal elnyert közel egymilliárd fo-
rintot felajánlotta a tanulmányi 
és információs központ (TIK) 
számára azzal, hogy ott konfe-
renciák és koncertek megrende-
zésére alkalmas helyiséget is 
hozzanak létre. 

- Már a terem tervezése köz-
ben megkérdezték, hogy a zenei 
célú felhasználás érdekében mik 
azok az alapvető szempontok, 
amelyeket mi, muzsikusok sze-
retnénk megvalósulva látni. A 
pódium méretétől kezdve a te-
rem akusztikai kialakításáig szá-
mos praktikus tanácsot adtunk -
mondja Gyüdi Sándor, a szimfo-
nikusok igazgató-karnagya, aki 
szerint a Szegedi Nemzeti Szín-
házat kivéve az összes szegedi 
koncertteremnél jobb lett az új 

Ady téri. Logisztikai szempont-
ból is ideális a TIK nagyterme, 
mert az utcaszintről be lehet gu-
rítani a nehéz hangszereket egy 
speciális liftbe, amit úgy tervez-
tek, hogy még egy nagy koncert-
zongora is épp elférjen benne. A 
nagyterem több mint hatszáz né-
zőt képes befogadni - azaz 
két-háromszor többet, mint a 
hangversenyeknek gyakran ott-
hont adó Dugonics téri egyetemi 
aula, a Tisza Szálló nagyterme 
vagy a Fricsay Terem. Ráadásul a 
külső zajok ellen is védett, és a 
burkolata fából készült, így nem 
hangelnyelő hatású, hanem saját 
zengéssel is rendelkezik, ami 
ideálissá teszi a zenekari muzsi-
kához. 

A szimfonikusok már az át-
adás előtt a két karmester, Gyü-
di Sándor és Fürst János, vala-
mint Pétervári Lajos hangmér-
nök közreműködésével tesztel-
ték a TIK nagytermét, majd a 
megnyitó napján este nagysza-
bású koncertet adtak. Tapaszta-
lataik alapján Gyüdi Sándor úgy 
gondolja, a filharmóniai bérleti 
sorozatot nem tarthatnák meg 
ott, mert a kórus közreműködé-
sével elhangzó oratorikus kon-
certekhez kicsi a pódium, a vas-
kosabb nagyzenekari művekhez 
pedig túl kicsi a légtér a színhá-
zéhoz képest. Nagyszerű vi-
szont a kamarazenekari hang-
versenyekhez, ezért szeretnék, 
ha a város zenei életének is fon-
tos helyszínévé válhatna. 

H. ZS 

A tavalyihoz képest visszaesett a karácsonyi könyvpiac 

Darvasi Trapitije listát vezet 
Tisztújítás a Szegedi Városi Bíróságon 

Bálind Attilát 
nevezték ki elnökké 

Milo nyereményotthonát még el sem kezdték építeni, deaW3 nyertese ezt már nem is bánja 

Ház helyett 30 milliót kapott 

A könyvkereskedők nem túl bol-
dogok. A tavalyihoz képest visz-
szacsctt az ünnepi forgalom, 
pedig egymással versengve ak-
cióztak a boltok. 

Néhány éve folyamatosan azt le-
het hallani, ismét divatos ünnepi 
ajándék a könyv. Bármi is az oka 
- „Talán többen olvasnak?", vagy 
„Túl drága a könyv csak úgy, hét-
köznapra?" - ennek csak örülni 
lehet. Az idén mégsem lehetnek 
elégedettek a kereskedők: a de-
cemberi forgalom a legtöbb sze-
gedi üzletben erősen elmaradt a 
tavalyi év hasonló időszakához 
képest. 

Miért? A pontos választ senki 
sem tudja. 

Könyvesboltok - bajban 
- Arra gondolok, hogy a belvá-

rosi boltok elől a multik a könyv-
vásárlókat is elszívják - kockáz-
tatja meg Magyariné-Juhász And-
rea, a Tolkien Könyvesház veze-
tője. - A Tcsco talán kevéssé, de a 
Corában viszonylag jó készlettel 
dolgoznak és az emberek az ün-
nepi asztalra valóval együtt az 
ajándékba szánt könyvet is ott 
veszik meg. 

Egy másik vélemény szerint 
Szegeden túlkínálat alakult ki: 
sok a könyvárus hely a fizetőké-
pes vásárlök számához képest. 
Megszaporodtak a „hobbiáru-
'dák". Ez a szakmában régi moto-
rosnak számítók közös vélemé-
nye, azt értik rajta, hogy a több 
lábon álló vállalkozások 
már-már afféle kedvtelésből nyit-
nak könyvesboltot, s a legna-
gyobb szezonban is akcióznak 
feszt - erre késztetve a teljes 
szakmát. 

És valóban, a karácsony előtti 
hajrában szinte nem volt olyan 
könyvüzlet a városban, ahol ne 
lett volna árengedmény. Egyebek 
mellett ennek köszönhető, hogy 
az amúgy méregdrága földrajzi 
atlaszokból különösen sok fo-
gyott az ünnepre. 

- Hagyományosan jól mennek 
ilyenkor a fotóalbumok - mond-
ja Sisák Gizella, a Sík Sándor 

A drága albumokat inkább csak nézegetik a vevők 

könyvesbolt vezetője. - Nálunk 
különösen az erdélyi és felvidéki, 
valóban gyönyörű kiadványok 
voltak kelendők, meg a National 
Geographic fotóalbumai. Renge-
teg földgömb és világatlasz is el-
ment, de vitték a művészeti 
könyveket, katalógusokat, és 
változatlanul népszerűek a kecs-
keméti fotográfiai múzeum kiad-
ványai is. A nagy csalódás: az 
athéni olimpián készült fotók 
gyűjteményéből sokkal kevesebb 
fogyott, mint azt - a hagyomá-
nyok alapján - vártuk. 

Kelendő bölcsességek 
A karácsonyi ünnepkörben 

igen divatos ajándékok az aforiz-
magyűjtemények, a bölcsességek 
könyvei. Ebbe a sorba illeszkedik 
a Magyar Rádió által kiadott Egy 
csepp emberség című kötet, 
amelyben rangos személyiségek 
rövid (rádióban elmondott), hu-

mánus szövegeit gyűjtötték ösz-
sze. A könyvek könyvéből vi-
szont meglepően keveset vesz-
nek, inkább csak a gyerekeknek 
összeállított, képes, rövidített 
bibliák kelendők. 

A Sík Sándor boltban egyéb-
ként azt tapasztalták, hogy to-
vábbra is őrzi népszerűségét 
Wass Albert és Márai Sándor. 
Ami a lokálpatrióták szívét me-
lengetheti: Varró Dániel új kö-
tete mellett a legnépszerűbb 
könyv volt a Trapiti második 
kötete - egyébként Darvasi 
László, lapunk munkatársának 
első, tavalyi Trapitijét is rend-
kívül sokan most, a második-
kal együtt vették meg. Ez a két-
kötetes regény vezeti a gyerek-
könyvek listáját a Tolkien 
Könyvesházban is. A felnőttek-
nek szánt kiadványok közül 
Stahl Judit szakácskönyve, a 
Büntetlen örömök a favorit. 

Fotó: Gyenes Kálmán 

Szorosan követi a Norbi-titok 
2. - és e kettő együtt arra mu-
tat, hogy egyre többen akarják 
átalakítani étkezési és életveze-
tési szokásaikat az egészségük 
érdekében. 

Népszerű életrajzok 
Ugyancsak a karácsonyi 

könyvvásárok hagyománya, 
hogy keresettek a hagyományok 
könyvei, a néprajzi jellegű kiad-
ványok. Változatlanul nagy az 
érdeklődés a történelmi tárgyú 
könyvek iránt, különösen a vi-
lágtörténelem meghatározó sze-
mélyiségeinek életrajzai vonzók. 
Külön olvasótábora van a ro-
mantikus regényeknek - jobbára 
nők. Az Alexandra boltban azt fi-
gyelték meg, hogy a Nők lapjá-
ban közölt ajánlások különösen 
nagy hatással vannak a vásárlói 
szokásokra. 

S. E. 

Bálind Attilát nevezte ki 2005. 
január elsejétől a Szegedi Városi 
Bíróság elnökévé Czene Klára, a 
Csongrád Megyei Bíróság elnö-
ke. A korábbi városi bírósági 
elnök, Harangozó Attila a Sze-
gedi ítélőtábla bírója lett. 

Bálind Attila, a Szegedi Városi 
Bíróság bírója immár elnökként 
vezeti a megyeszékhely bírósá-
gát, s néhány héten belül meg-
születik első gyermeke is. A teg-
nap beiktatott új városi elnök 
úgy fogalmazott: igyekszik mind 
a két „fronton" legjobb tudása 
szerint teljesíteni. Szavaiból az is 
kiderült, egyáltalán nem lesz 
könnyű dolga ifjú apaként ott-
hon is helytállnia, hiszen az el-
nöki munka komoly terheket rak 
a vállára. A Szegedi Városi Bíró-
ságra ugyanis hatalmas feladat 
hárul. Elég, ha csak két számot 
említünk: tavaly a büntetőszak-
ban közel 3 ezer üggyel kellett 
foglalkozniuk a bíróknak, míg a 
polgári és gazdasági esetek szá-
ma megközelítette a 3 ezer 
800-at. 

- Az elmúlt egy-két évben 
megfiatalodott a Szegedi Városi 
Bíróság bírói kara, s egyik leg-
fontosabb feladatomnak éppen 
azt tartom, hogy segítsem az új 
bírók beilleszkedését, mindent 
megtegyek annak érdekében, si-
kerüljön nekik a lehető leggyor-
sabban felvenni a tapasztalt kol-
légáik munkaritmusát - mond-
ta Bálind Attila. - Emellett sze-
retném még szorosabbá tenni a 
városi és a megyei bíróság 
együttműködését, hiszen szak-
mai segítséget elsősorban a 
Csongrád Megyei Bíróságtól 
kaphatunk. De szeretnék nagy 
hangsúlyt fektetni a fogalmazó 
- vagy, hogy sportnyelven szól-
jak - az utánpótlásképzésre is, 
hiszen csak így érhető el, hogy 
az elkövetkező években is felké-
szült bírói kar dolgozzon a Sze-
gedi Városi Bíróságon. S ha már 
terveimről beszélhetek, megem-
lítem a még egységesebb bírói 
gyakorlat kialakítását, vagyis 

Luxusház helyett készpénzt kapott Milo, a 
Való Világ 3 győztese. A deszki fiatalember 
egy nappal karácsony előtt értesült arról, 
hogy a beígért héregi otthon árát, 30 millió 
forintot hamarosan átutalják neki. Mint 
mondta, nagyon örül ennek a megoldásnak, 
hiszen úgysem költözött volna el az ország 
másik felére. 


