
" A K T U Á L I S * SZERDA, 2006. NOVEMBER 8. 

KORKÉP 

BALÁSTYA. Holnap 10 és 13 óra 
között rendezik meg a 
vöröskeresztes vásárt a 
művelődési ház klubjában. A 
rászorulók ingyenesen 
válogathatnak a nagyon jó 
minőségű téli ruhákból. 

BORDÁNY. Az egészséghét mai 
programjai: általános vizsgálat az 
l-es és Il-es háziorvosi 
rendelőben, rendelési időben. 8 
órától szív- és érrehdszeri 
rizikószűrés a faluházban, 
bejelentkezés az I. számú 
háziorvosi rendelőben. 14.30 és 
18.30 között csontritkulásszűrés 
40 év feletti nők és férfiak részére 
a II. számú háziorvosi 
rendelőben. Időpont-egyeztetés és 
beutaló szükséges. 16 órától 
urológiai szűrés az l-es számú 
rendelőben. 14 és 17 óra között a 
fogorvosi rendelőben szájüregi 
szűrést végeznek. 
- A helyi gyűjtők kiállításai soro-
zatban Czékus Zalán több száz 
darabból összeállított kagyló-
gyűjteményét csodálhatják meg 
a látogatók: a tengeri kagylók 
rendszerezett fajtáit a legaprób-
baktól az óriási fülcsigákig. A ki-
állítás november végéig tekint-
hető meg a faluház nyitvatartási 
ideje alatt. 

DESZK. A hétvégen 
megrendezett Chio-kupán a 
Zoltánfy István Általános Iskola 
3. osztályos tanulója, Sipőcz 
Tamás ezüst- és bronzérmet 
szerzett gyors-, illetve 
hátúszásban. 

DOMASZÉK. Továbbra is várnak 
minden érdeklődőt a Domaszéki 
Művészeti Körbe. Csak a 
művészeti tehetség és tudás 
számít. További információ a 
muveszetek3@freemail.hu 
e-mail címen valamint a 
06-30/543-5414-es 
telefonszámon kérhető. 

KISTELEK. Átadták a kisteleki 
piaccsarnokot. A 95 millió 
forintos beruházás regionális 
forrásból illetve tíz százalék 
önkormányzati önrészből épült 
fel. Az 550 négyzetméteres 
fedett és fűtött csarnok ad helyet 
az árusoknak, akik jó időben az 
épület melletti szilárd burkolatú 
részen is folytathatják 
tevékenységüket. A sátorral 
rendelkező kereskedők a 
piaccsarnok melletti utcarészen 
kaptak helyet. Az épület helyet 
ad továbbá három 30-50 
négyzetméteres oktatóteremnek, 
számítógépes, illetve nyelvi 
labornak is, míg a jellegzetes 
formájú toronyba a Kistérségi 
Tanács munkaszervezete 
költözik, és itt kap helyet a 
regionális vállalkozásfejlesztési 
iroda is. 

KÜBEKHÁZA. A polgármester 
elrendelte a településen a 
belvízvezető csatornaszakaszok 
tisztítását. A munkálatokat a 
rosszabb idő beálltáig végzik. 
Ezekben a napokban a Kossuth és 
a )ózsef Attila utcai szakasz 
tisztítására kerül sor. Az 
önkormányzat felhívja a 
figyelmet arra, hogy az 
ingatlanokkal szomszédos 
területen lévő csatornaszakaszok, 
átereszek és átfolyók folyamatos 
karbantartása a helyi rendelet 
értelmében lakossági feladat. 

RÚZSA. Házhoz megy Rúzsán a 
Mikulás december 6-án délután 
4 órától. A szülők a Mikulást 
megrendelhetik és a csomagokat 
leadhatják december 5-éig a 
művelődési házban. 

SZATYMAZ. A 
képviselő-testület ma délután 2 
órától rendkívüli ülést tart a 
művelődési ház nagytermében. 
Módosítják a gyermekvédelmi 
támogatásról szóló rendeletet, 
valamint egyéb előterjesztéseket 
vitatnak meg. 

SZEGED. A Nemzetiségek 
Házában (Szeged, Osztróvszky u. 
6.) ma este 6 órától görög 
táncház lesz. 

Karácsonyi őrület - novemberben 
Évek óta egyre korábban kezdődik a karácsonyi szezon az üzletekben: több 
inint másfél hónappal a kisded megérkezése előtt rénszarvasok, mű-
fenyők, üveggömbök kerülnek a polcokra. Az árak változóak, a karácsonyi 
kellékek között akad olcsó távol-keleti gyártmány, és kézzel festett, ezért 
drágább műremek is. 

Alig hagytuk el mindenszentek 
napját, az üzletek polcairól lekerül-
tek a mécsesek, helyüket pedig 
azonnal mikulásvirág, lametta, 
üveggömb, műanyag fenyő foglalta 
el. A legnagyobb választék a hiper-
marketekben van, egész részlegeket 
szentelnek a karácsonyi őrületnek. 
Választhatunk hat darabos gömb-
díszt csomagonként 229 forintért, 

V A R Ü S D E K 0 R A C I 0 

Az idei karácsonyi vásári hagyományte-
remtő szándékkal három helyszínen 
rendezi meg a Szegedi Városkép Kft. és 
az Ördögszekér. December l - j é t ő l 24 -é ig 
tart a hagyományos vásár a Széchenyi 
téren, vendéglátással egybekötött vásár 
lesz a Dugonics téren, a kézműves vásár 
pedig Ismét a Dom téren tartják. A Sze-
gedi Környezetgazdálkodási Kht. e lkezd- , 
te a város karácsonyi díszítését. Égőso-
rokat szerelnek tel a Belvárosi hidra, a 
Kárász utcán, a Széchenyi téren, a Tisza 
Lajos körúton, Dorozsmán és Szőregen. 
A díszkivilágítás december l - j é t ő l mű-
ködik. 

2,7 méteres ezüst boát, darabon-
ként 99 forintért. A belvárosi papír-
áruházban Piszár Izabella üzletveze-
tő azt mondta, a minőségi, sok eset-
ben kézzel festett termékek mellett 
dísztasakokat, képeslapokat árul-
nak, továbbá több százféle kerámia-, 
üveg- és fatárgyat. Akad közöttük fá-
ból készült, helyes angyalka, arany-
festékkel és gyönggyel díszített, cso-

daszép, kézzel festett mécsestartó. 
Nehezen tudtunk volna választani. A 
polcok előtt akadt más hezitáló is. -
Tavaly az unokák felborították a fe-
nyőfát, az üveggömbök összetörtek -
mesélte Szekeres Béláné. - Most pó-
tolom a díszeket. Inkább a minőségi, 
kézzel festett gömbökre szavazok. 
Ezek legalább öt évig szolgálnak majd 
- mutatott egy csomag míves fenyő-
díszre. 

A belvárosi drogériában hét polcon 
terpeszkednek a karácsonyi kelléke-
ket. A mosóporok, samponok, parfü-
mök között akad itt zenélő karácso-
nyi plüssfigura 499 forintért, mé-
csestartó rénszarvassal 369 forintért, 
gyertyák, karácsonyi mintás bögrék. 
És ez még csak a rendelt készlet eleje. 

A képeslapboltban megtudtuk: nagy 
a verseny, a nagykereskedőktől már 
nyáron meg kell rendelni az árut. - A 
legjobban nálunk a képeslapok fogynak 
- mondta Soczóné Szerencsés-Fekete 
Gabriella eladó. - Évek óta kínálunk 12 
forintért üdvözlőlapokat. Igaz, a nyug-
díjasok megjegyzik, hogy a bélyeg na-
gyon drága: 52 forintba kerül... Egye-

KORAI ANGYALKAK 
Az ál ta lunk megkérdezet t üz letveze-
tők n e m emlékeznek , mióta szokás 
n o v e m b e r elején, másfé l hónappal 
a kisded megszületésének ünnepe 
előtt karácsonyi kellékeket kínálni. 
Lapunk a r c h í v u m á b a n kutatva azt 
láttuk: m íg 2 0 0 2 - b e n és a követke-
ző két évben november közepén 
kezdődött az üzletekben a karácso-
nyi őrület, tava ly és idén m á r októ-
ber vége óta vá logathatunk angya l -
kák, rénszarvas mécsestar tók és 
karácsonyi m in tás bögrék között. 

bekből itt legtöbben a mécseseket, an-
gyalkákat vásárolják. Már ilyenkor, 
november elején is sokan tesznek a 
kosarukba karácsonyi dolgokat. 

Nem mindenki örül a korai kará-
csonyi kínálatnak. Az egyik üzlet-
ben a kislányával nézelődő anyuka, 
Dávid Andrea megjegyezte: a kará-
csonyi őrület elveszi a gyerekektől az 
advent meghittségét, az ünnep ti-
tokzatosságát. Ez a legrosszabb és a 
legszomorúbb az egészben, arról 
nem is beszélve, hogy a novemberi 
karácsony nem a szeretetről, hanem 
a bevételnövelésről szól. 

NYEMCSOKÉVA 

CITROMDÍJASOK 
A karácsonyi díszek ci t romdí ját ebben az esztendőben több t e r m é k n e k megítélnénk. A 
legelsőt az egyik kata lógusban látott műfenyő kapná . A 9 0 cent iméter m a g a s , 9 8 á g -
gal rendelkező rózsaszín ékesség 1 4 9 9 forint. A kevésbé trendik vásáro lha tnak belőle 
fehér színűt is. Megborzongtunk a több üzletben is kínált, fu rcsa tap in tású m ű a n y a g 
mikulásvirágtól is. A képzeletbeli dobogó h a r m a d i k helyén a z a távol -kelet i g y á r t m á -
nyú, meghatározhata t lan anyagból készült M iku lás végzett, amely iknek n e m volt sze -
m e , és a z egyik cs i zmá já t eltelejtették befesteni . Óriási választék a boltokban: idén is korán kezdődött a 

k a r á c s o n y i s z e z o n Fotó: Schmidt Andrea 

Minden költséget az állatkertek állnak 

Palicsi diákok a vadasparkban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy uniós pályázat révén két évig együttműködik a 
Szegedi Vadaspark és a Palicsi Állatkert; az első há-
romnapos akció hétfőn kezdődött és ma ér véget. 
Három nap alatt háromszáz Crna Gora-i diákot 
láttak vendégül a vadasparkban és ugyanennyi sze-
gedit Palicson. A számukra szervezett zoopedagógi-
ai és szórakozató rendezvények célja, hogy köze-
lebb kerüljenek a természethez, ismereteik bővül-

jenek. A kezdeményezéshez csatlakozott a szegedi 
Arany Tános, a Béke utcai, a Jerney- és a Weöres 
Sándor-iskola is. A diákok kora reggel indultak, tel-
jes étkeztetéssel és színes programokkal várták 
őket. Ennek az egynapos kirándulásnak minden 
költségét az állatkertek állták, mondta Veprik Ró-
bert, a vadaspark igazgatója. A következő, ugyan-
ilyen akció november 20-a és 22-e között zajlik le, 
és tavasszal lesz még két turnus, azaz összesen 
2400 diák élvezi a természetközelséget. 

Páholyból nézték a szomszédok a csőtörést 

Víz hömpölygött Szeged 
belvárosában, a Bárka utcában 

85 éves a szegedi 
felsőoktatás 
A Szegedi lüdományegyetem ezen a héten ünnepli, hogy 85 évvel 
ezelőtt befogadta a Tisza-parti város a Kolozsvárról menekülni 
kényszerülő egyetemet. A 85 éves szegedi felsőoktatásra előadások, 
kiadványok, kiállítások is emlékeztetnek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A magyar tudomány ünnepének 
hétfőn Szegeden tartott orszá-
gos nyitányával vette kezdetét a 
85 éves szegedi felsőoktatásra 
emlékező rendezvénysorozat. 
Ma 18 órától A száműzött egye-
tem - a Ferenc József Tudo-
mányegyetem útja Kolozsvártól 
Szegedig 1919-1921 címmel 
Vincze Gábor történész tart elő-
adást az SZTE József Attila Ta-
nulmányi és Információs Köz-
pont (JATIK) kongresszusi ter-
mében. 

Az egyetemi alma mater talál-
kozóra, a továbbképzési nyilt nap-
ra, az ipari kapcsolatokról szóló 

programra csütörtökön a JA-
TIK-ba várják az érdeklődőket. Az 
épületben 12 órakor nyílik a 85 
éves a szegedi felsőoktatás című 
kiállítás. Az egyetem napját pén-
teken ünnephk. Az ünnepi egyete-
mi szenátusi ülés 10 órakor kez-
dődik, majd egyetemi kitüntetése-
ket adnak át. A 14 órakor kezdődő 
egyetemi doktori szemináriumon 
a 2006-ban Doctor Honoris Cau-
sa kitüntető címet kapott profesz-
szorok tartanak előadásokat 
ugyancsak a JATIK-ban. Ebből az 
alkalomból mutatják be a 85 éves 
szegedi felsőoktatást köszöntő, az 
egyetem korábbi rektorait, a karok 
egy-egy neves tanítványát is meg-
szólaltató egyetemi évkönyvet. 

Sólyom László is részt vesz a bemutatón 

Szeged-Verona: 
Dante-kódex 
Sólyom László köztársasági el-
nök is részt vesz a Dante-kódex 
szegedi közreműködéssel elké-
szült hasonmás kiadásának mai 
bemutatóján Veronában. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi és a Veronai Tudo-
mányegyetem közös kiadásban 
jelentette meg Dante Alighieri 
Isteni színjátékának hasonmás 
kiadását. A páratlan értékű, 14. 
század közepén keletkezett kóde-
xet miniatúrák, iniciálék és raj-
zok díszítik. A budapesti Egyete-
mi Könyvtár tulajdonában lévő 
Codex Italicus 1. valószínűleg 
Nagy Lajos király idején került 
Magyarországra, ahonnan a tö-
rökök Konstantinápolyba vitték. 
1877-ben önzetlen gesztussal 34 
corvinával együtt adták vissza. A 
kiadás két kötetből áll: az egyik a 
kódex magas színvonalú digitális 

technikával előállított, az erede-
tivel mindenben pontosan meg-
egyező másolata, a másik egy ta-
nulmánykötet, amely Dante ma-
gyarországi kapcsolatairól, hatá-
sáról, a kódex történetéről, leírá-
sáról és a hozzá kapcsolódó is-
meretekről szól, illetve ebben ta-
lálható a kézirat átírása. 

A kötetek az SZTE Bölcsészet-
tudományi Kar és a veronai Ide-
gen Nyelvek és Irodalmak Kar 
együttműködésének eredménye-
képpen jött létre, Gianpaolo 
Marcbi és Pál lózsef professzor 
szerkesztésében. A könyvbemu-
tatót ma délelőtt a veronai egye-
tem dísztermében tartják. Az 
eseményen jelen lesz és felszólal 
Sólyom László köztársasági el-
nök, az olasz politikai és akadé-
miai élet ismert személyiségei, 
Szabó Gábor , az SZTE rektora, 
Almási Tibor, a bölcsészkar dé-
kánja és a két szerkesztő. Egy ivóvízcső kötése sérült meg 

Csőtörés volt a szegedi Bárka utca 
Bertalan híd felőli végén. A környező 
emeletes házak pincéjében nem tett 
kárt a víz, pedig az utcán hömpöly-
gött. 

- Kicsit izgalmas volt. A víz nem egy-
szerűen folyt, hanem feltört az új híd 
feljárójának tövében - mesélte a hétfő 
esti csőtörésről a Bárka utca végén la-
kó Kardos Imréné. A hideg víz térdma-
gasságban zúdult alá a Bárka utcán, 
még a Maros utcai kereszteződésig is 
jutott belőle. Az asszony félt, hogy a 
bérházuk aknáján át betör a pincébe, 
de a víz végül nem okozott kárt. Vacso-
ravendégeket várt, és előrelátóan tarta-
lékolt vizet a főzéshez. A vacsora végén 
már újra a csapnál tudott mosogatni. 
Vendégeivel és a ház összes lakójával 
együtt az erkélyről „mint páholyból" 
követték a nem mindennapi esemé-
nyeket. 

A Bárka utca túlsó oldalán az utca 
szintje alatt nyílik Péterné Bús Edit 
fodrászüzlete. Az asszony még dolgo-
zott, amikor este jött az ár. Volt nagy 
riadalom, ám szerencsére nem öntötte 
el az üzletet a sár, mert a járda maga-
sabban van, és a vályúszerűen mélyülő 
utca a belváros felé vezette a vizet. A 
fodrászatban egész idő alatt volt víz, 
nem maradt el egyetlen hajmosás 
sem. 

A Szegedi Vízmű Zrt. nem árulta el, 
mekkora kár keletkezett. A cég csak 
annyit közölt, hogy egy harminc centi-
méter átmérőjű ivóvízcső kötése sérült 
meg. A hibát a hét végéig kijavítják. 

Fotó: Segesvári Csaba D. T. 
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