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A megrendeléstõl a feljelenté‑
sig gyakran hónapok telnek el. 
A hoppon maradt vásárló elõbb 
az ismeretlen eladó címét próbál‑
ja megtudni, majd miután kide‑
rül, hogy ez lehetetlen, csatlako‑
zik egy fórumhoz az interneten 
vagy éppen õ maga indít fórumot, 
hogy felkutassa megkárosított 
sorstársait. A kis közösség ezután 
már együtt reménykedhet, hogy 
a rendõrség lefüleli a tettest vagy 
tetteseket.

Persze mindez megelõzhetõ 
volna, ha fenntartásokkal fogad‑
nánk a milliós lottónyeremé‑
nyekkel, filléres híradástech‑
nikai berendezésekkel csábító 
ajánlatokat. Ilyenekbõl ugyanis 
ezerszám találunk az interneten. 
Legutóbb egy aukciós oldalon 
tûnt fel az az olcsó telefon, mely‑
nek tulajdonosa majd egy tucat 
vásárlónak ígért hasonló készülé‑
ket. A banki átutalások rendben 
megtörténtek, ám az áru csak 
nem akart megérkezni. A rosszat 
sejtõ vásárlók telefonálni kezd‑
tek. A vonal végén azt közölték 
velük, hogy a készülék egy meg‑
nevezett telefonszalonban vehetõ 
át. Képzeljük el a vásárló arcát 

amint az elébe sietõ alkalmazott 
széttárja a kezeit. Az elképesztõ 
eset Szolnok megyeszékhelyen 
történt meg.

– Aggaszt, hogy hányan 
bedõlnek a hasonló blöffök‑
nek – mondta lapunknak 
Szabó Zoltán rendõr õrnagy, a 
Szolnoki Rendõrkapitányság 
Gazdaságvédelmi Osztályának 
vezetõje, majd egy elterjedt, ám 
nehezen kikerülhetõ módszer‑
re hívja fel a figyelmet. – Az 
aukciós oldalakon megjelenõ 
csalók elõbb bizalompontokat 
gyûjtenek. Így a gyanú árnyé‑
ka véletlenül sem vetõdik rájuk, 
amikor „emelik a tétet” s egy‑egy 
értékesebb cikket: drága kame‑
rát, esetleg festményt, régiséget 
bocsátanak áruba. A vevõ persze 
lecsap a jó üzletre. A postás pár 
nap múlva hozza is a csoma‑
got, amit viszont felbontani nem 
lehet addig, amíg a futár a pénzt 
át nem veszi.

Szolnokon is szép számmal 
akad károsult, jóllehet itt még 
elkövetõt nem értek tetten. 

A felderítési statisztika tanulsá‑
gos. A hazai honlapokat mani‑
puláló csalók rendszerint elõbb‑
utóbb megkerülnek, ám a külföl‑
di ajánlatok mögött álló elkövetõk 
elfogására már jóval kisebb az 
esély. A közelmúltban példá‑
ul egy német weboldalon hir‑
detett gépkocsit nem kevesebb, 
mint öt vevõnek adtak el, holott 
sejthetõen nem együtt kívánták 
használni azt. A legrosszabb 
helyzetben azok vannak, akik 
Dél‑Afrikából vagy Libériából 
kapnak visszautasíthatatlan aján‑
latot. Az internetes csalók legen‑
dás célállamai valósággal vonz‑
zák a balekokat.

Szolnokon az elmúlt három 
évben szaporodott meg igazán a 
feljelentések száma. – Az állan‑
dóan változó elkövetõi maga‑
tartással nehéz, de nem lehetet‑
len lépést tartani – fejtette ki a 
rendõrtiszt, aki azt reméli, hogy 
legalább a „típuseseteknek” nem 
dõl be senki. Válság idején külö‑
nösen fontos a körültekintés!�
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Kerregõ vetítõgép, különleges képi világ

Idõkapu super 8-cal

Majd három napon keresztül 
ismétlés nélkül vetíthetne a Szegedi 
Super 8mm Akrobatacsoport, 
hiszen több mint 300 régi és új 
filmbõl áll már gyûjteményük. 
S hogy a filmek honnan vannak? 
Egy részüket régiségvásárok‑
ban, hagyatékokból vásárolták, 
de természetesen maguk is for‑
gatnak. A csapat egyik alapítója, 
Rózsa Péter lapunknak elmondta, 
Nyugat‑Európában mostanság 
kezdték el a régi super 8‑as filme‑
ket felkutatni, hogy kordokumen‑
tumként megõrizzék azokat. 

– Ebbõl a szempontból is 
elõnyünk van, hiszen mi már rég 
felismertük, hogy ezek a super 
8‑as filmek idõkaput nyitnak a 
múltba.

– Nagyon érdekes élmény bele‑
pillantani a mások által készített 
amatõr filmekbe. Találtam példá‑
ul egy az 1968‑as szegedi karnevá‑
lon készített filmet is, az az egyik 
kedvencem – tette hozzá Szokol 
Szilárd.

Olyan tekercs is van a 
gyûjteményben, melyen a szege‑
di klinikán egy új mûtéti eljárást 
rögzítettek a hetvenes években. 
Szegedi érdekesség az 1956‑os 
képsor is, melyen látszik, ahogy a 
városháza elõtti obeliszkrõl leve‑
rik a vörös csillagot.

A tavalyi, immár 8. nemzet‑
közi fesztiváljukra 300 alkotással 
neveztek öt kontinensrõl, ami 
jelzi, hogy újabb reneszánszát éli 
a super 8‑as. A szegedi csoport 

munkája azonban filmfesztiválok 
és performance‑ok szervezésén 
túl is sokrétû. A székesfehérvári 
Fehérvászon Függetlenfilm 
Fesztiválon is bemutatkoztak, de 
hívják õket rendszeresen külföldre 
is. Maguk is készítenek filmeket, 
Rózsa Péter nemrég az Etnáról 
és egy szegedi egyetemi tanárról 
forgatott anyagot.

Ha pedig valaki azt hinné, hogy 
super 8‑asra rögzíteni 2010‑ben 
elavult dolog, nagyot téved. Ma 
is rendszeresen használják ezt a 
technikát mozifilmeknél vagy épp 
klipeknél – tudtuk meg Szokol 
Szilárdtól, aki ezt a super 8‑as 
különleges, utánozhatatlan szín‑
világával és hangulatával magya‑
rázza. Varga�Anna

Jégbor, hosszú 

évek után

Iváncsics Zoltán egy Sop‑
ronban már‑már elfeledett, de 
Ausztriában élõ borkészítési 
technológiát elevenített fel. 
Egyharmad hektárról jégszõlõt 
– zöld veltelinit – szüreteltek 
ugyanis december végén, a 
Rothepeter‑dûlõben. A jégbor 
készítéséhez elengedhetet‑
len feltétel, hogy legalább két 

napig mínusz 7 fok alá süly‑
lyedjen a hõmérséklet, hogy a 
bogyókban lévõ víz megfagy‑
jon. A fagyott fürtöket azon‑
nal kipréselik, így a kádakba 
csak a vízmentes, sûrû, illat‑ és 
zamatanyagokban rendkívül 
gazdag, magas cukorfokú must 
kerül, amelyet fahordókban 
érlelnek. (Munkatársunktól)

A kárvallottak internetes fórumokba tömörülnek

Vigyázz, csalás!
Elõbb gyanútlanul várunk, 
majd aggódva böngész-
szük a naptárt. Szólni nem 
akarunk, ismerõseink, 
családtagjaink elõtt min-
dent rendben lévõnek 
mutatunk. Aki bukott 
internetes vásárláson, 
bizonyára átélte már ezt 
az érzést.

A farsang kezdetén megelevenedik Pécs történelme

Karnevállal nyit 
Európa Kulturális Fõvárosa

A január 10‑i programot felve‑
zetve vízkereszt után, a farsang 
kezdetén, január 7‑én, 8‑án 
és 9‑én a megnyitó karnevá‑
li menetében részt vevõ 450 
pécsi diák játszva tanulja be 
a különbözõ kultúrtörténeti 
korszakokhoz rendelt drama‑
tikus utcaszínházi játékot. 
Csütörtökön a római kor, a korai 
kereszténység, Szent István és a 
keresztény középkor elevene‑
dik meg a Dóm téren, pénte‑
ken az egyetemalapítás, Janus 
Pannonius és a török kor jelenik 
meg az egyetem bölcsészkara 
elõtt, míg szombaton a polgá‑
rosodás, a XIX. századi iparo‑
sodás és a XX. századi modern 
mûvészetek körül forog a világ 
a Janus Pannonius utcában. 
A programok mindennap 15.00–
18.00 között láthatók majd.

– A megnyitó ünnepséggel és 
az elõtte tartandó háromnapos 
felvezetéssel szeretnénk éreztetni 

a pécsiekkel, hogy ez az év róluk, 
rólunk szól – vázolta a koncepció 
lényegét Ruzsa Csaba, a Pécs 2010 
Menedzsmentközpont ügyvezetõ 
igazgatója. – A város kétezer éves 
történelme, a megteremtett érté‑
kek a garancia arra, hogy sike‑
res lesz Pécsnek a 2010‑es év. 
Hiszem, hogy valóban kiderül, 
pécsinek lenni különleges dolog, 
és a pécsiek büszkék múltjuk‑
ra és arra, amit 2010‑ben adnak 
Európának.

A hivatalos megnyitó ünnep‑
séget már a megújult Széchenyi 
téren tartják, ahol az emlí‑
tett tíz korszak jelenik meg 
pécsi közösségek, együttesek 
elõadásában. A színes karneváli 

menet a Zsolnay‑kúttól indul, a 
megnyitó 18.00 órakor kezdõdik 
a Belvárosi templom elõtt, és 
mintegy egy órán át elevenítik 
fel ismét a város történelmét.

A mûsorban fellép töb‑
bek közt a Bab Társulat, a 
Bóbita Bábszínház, a PTE‑ETK‑
FONTIFIVE Tánccsoport, a Tanac 
Néptáncegyüttes, a Somogy 
Táncegyüttes, a Pécsi Balett, 
a Pannon Filharmonikusok, a 
Pécsi Vasutas Fúvószenekar, 
a Szélkiáltó Együttes. A zenei 
összeállítást és a zeneszámok egy 
részét Erdész Róbert, a nemzetkö‑
zi hírû Solaris együttes billentyûse 
komponálta. A fináléban megéne‑
keltetik a fellépõket néhány hazai 

sztárral közösen, így Demjén 
Ferenccel, Lovasi Andrással, Lang 
Györgyivel, Kandech Evelyne-
nel és Balikó Tamással, a Pécsi 
Nemzeti Színház igazgatójával.

A 2010‑ben tízéves fennállását 
ünneplõ Magyar Vasúttörténeti 
Park az új év elsõ programjaként 
január 10‑én nosztalgiavonatot 
indít Pécsre. A Pécs 2010 EKF 
programév tiszteletére Sopianae 
névre keresztelt élményvonat 
ezen a napon különlegesen ked‑
vezményes, 2010 Ft‑os retúrjegy‑
gyel vehetõ igénybe. A vonatra 
jegyet váltók megismerkedhet‑
nek Péccsel, és megtekinthetik 
az ünnepélyes megnyitót is.

Móczán�Zoltán

Ugyan a Pécs Európa 
Kulturális Fõvárosa 2010 
hivatalos megnyitó ünnep-
sége csak január 10-én 
lesz, már elõtte három 
napon barátkozhatnak a 
pécsiek és az ide látoga-
tók a gondolattal, milyen 
is lesz ez az esztendõ.

Bár a hivatalos megnyitó csak január 10-én lesz, már 3 nappal korábban is várják programok az érdeklõdõket

A csábító nyereményhez még vásárolni sem kell

Divatshow a 8. Super 8mm Fesztiválon

Filmszélesség tekintetében igencsak keskeny az a különleges színeket és hangu-
latokat életre keltõ világ, melyet a super 8-as filmeken keresztül tár az érdeklõdõk 
elé a Szegedi Super 8mm Akrobatacsoport. Nevükhöz nemzetközi filmfesztiválok 
szervezése, vetítésekkel egybekötött performance-ok és régi szalagok gyûjtése 
egyaránt kapcsolódik.
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