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MA 
A SZÁZSZORSZÉP 

GYERMEKHÁZBAN 9 és 
12 óra között stratégiai, logi-
kai és ügyességi játékok. Ver-
senyzési lehetőség, nevezni 8-
tól 9 óráig lehet. 

FÓNIÁSZ telefonkártya-
klub 9-től délig a Tisza L. krt. 
14. alatt. 

MÚZEUMI MATINÉ: dé-
lelőtt 10 órakor „Készül, mint 
a Luca széke" címmel nép-
rajzi foglalkozást tart dr. 
Szűcsné Kopasz Kinga a Mó-
ra Ferenc Múzeumban. 

NÉPDALOS TALÁLKO-
ZÓ 17 órától a Heller Ödön 
Művelődési Házban. Köz-
reműködik a Zákány széki Pa-
rasztkórus, a Kiskundorozs-
mai Népdalkör, az Apátfalvi 
Pávakör és a Tápai Hagyo-
mányőrző Együttes. 

A JATE-KLUBBAN 21 
órától Mi-csoda buli. Ház-
igazda Mátrai Róbert és Mol-
nár Lajos. 

A REGŐS BENDEGÚZ-
BAN 22 órától Kakuszi disco. 

VASÁRNAP 
KARÁCSONYI GYER-

MEKPROGRAMOT tart a 
Jóga a Mindennapi Életben 
Egyesület a Reforméletmód 
Óvodában (Kis-Tisza u. 5.), 
10 órai kezdettel. Lesz vege-
táriánus ételkóstoló, ének, já-
ték, kézműves foglalkozás. 

AZ ALAGÚT SÖRÖZŐ-
BEN nosztalgia ötórai tea a 
Koktél duóval, 17 órától. 

A JATE-KLUBBAN 17 
órától nemcsak boogie! - ötó-
rai tea. Házigazda: Kalapos 
József. 

A SZOTE-KLUBBAN 22 
órától zenediszkont névnapi 
party. Házigazda: dr. Öcsi. 

HÉTFŐN 
KARÁCSONYI KON-

CERT 18 órától a Bartók Béla 
Művelődési Központban, a 
Szegedi Operabarátok Egye-
sülete szervezésében. 

AZ ALKOTÓHÁZ-
BAN (Árboc u. 1-3.): 
hétfőn, 16 órától fafa-
ragó-és gyékényszövő 
szakkör. 
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MA 
INGYENES JOGI TANÁCS-

ADÁS 10 és 12 óra között a 
Bécsi körút 7. szám alatti 
nyugdíjasklubban. Jogtaná-
csos: dr. Fügi Réka ügyvédnő. 

HÉTFŐN 
A MUNKÁSPÁRT Sze-

ged városi koordinációs bi-
zottsága 13-17 óra között 
ügyeletet tart a Fő fasor 9. 
szám alatti Munkás Műve-
lődési Otthonban. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LATI FOGADÓÓRÁT tart 
az MSZOSZ Csongrád Me-
gyei Képviselete (Szeged, 
Kálvária sgt. 14.) 14-16 óráig 
az MSZOSZ tagjai részére. 
Dr. Hajdú István ad felvilágo-
sítást munkaviszonyban 
lévők, pályakezdők és nyug-
díjasok részére. A szakszerve-
zeti tagságot hitelt érdemlően 
(pl. tagkönyv) igazolni kell! 

A SZOCIALISTA PÁRT 
irodáján (Tisza L. krt. 2-4., L 
em. 123-as szoba) dr. Bálint 
János ingyenes jogi tanács-
adást tart az érdeklődőknek 
15-16 óra között. 

Hat-hét hónap alatt elkészülhet 

Start előtt a Szeged Plaza 

Vendégek a polgármesternél. Bartha László köszönti Sammy Smuchát, jobbra Lendvai Balázs. 
(Fotó: Nagy László) 

Tegnap délután Bar-
tha László, Szeged vá-
ros polgármestere hiva-
talában fogadta Sammy 
Smuchát, a P laza Cen-
ters elnök-vezérigazga-
tóját, a Búvár-tóra épí-
tendő Szeged Plaza be-
ruházójának első embe-
rét. A Debrecenből re-
pülővel é rkező vendé-
get - feltartva ezzel a 
polgármestert - még a 
tárgyalás előtt kérdez-
tük. 

• Kérem, mutassa be cé-
gét, a Plaza Centerst. 
- Négy éve vagyunk Ma-

gyarországon, névjegyeink 
a Duna Plaza, a Csepel Pla-
za, a győri, valamint a héten 
csütörtökön megnyílt debre-
ceni bevásárló és szórakoz-
tató központ. Összesen ti-
zenhét plaza nyitja meg ka-
puit a következő 3-4 esz-
tendőben. Köztük lesz per-
sze Szeged is. Ha megkap-

juk az építési engedélyt, 
hat-hét hónap alatt felépít-
jük azt, amit vállaltunk. A 
debreceni például hat és fél 
hónap alatt készült el. 

• Az eredeti tervekhez 
képest csúszik a szegedi 
építkezés. Miért? 
- Az előző önkormány-

zattal nem tudtunk úgy tár-
gyalni, ahogy szerettünk 
volna, remélem az újjal 
majd gördülékenyebb lesz 
együtt dolgozni. Hogy jó 
úton haladunk, ezt az is jel-
zi, hogy már tárgyalhatok a 
polgármesterrel. 

# Mennyiben lehet aka-
dálya az építkezésnek az 
Izabella híd lábához épí-
tendő - közlekedésszer-
vezők által vitatott - cso-
mópont? 
- Mi vállaltuk, megígér-

tük, hogy megépítjük azt a 
közúti csomópontot. De szí-
vesebben beszélnék inkább 
arról, hogy mit nyújt majd a 
húszezer négyzetméteres 

alapterületű szórakoztató- és 
bevásárlóközpont. Multip-
lex-mozik, éttermek, nagy 
szupermarket, s mindezek 
délelőtt tíz órától hajnal 
kettőig fogadják a vásárló-
kat, látogatókat. Sikerünket 
mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy csütörtökön, 
vagyis a nyitás napján öt-
venezer látogatót fogadott a 
debreceni plaza. Győrben 
három hónapja működünk 
és félmillióan kerestek fel 
bennünket egy hónap lefor-
gása alatt. Győrben termé-
szetesen nem csak a helyi 
lakosok, hanem az osztrák 
és szlovák vendégek is eme-
lik a forgalmat. 

• Szegeden a szűken 
vett plazaépítés költsége 
hogyan aránylik a tó 
rendbetételéhez, a közúti 
csomópont kialakításá-
hoz? 
- Ez az arány mindenütt 

más és más. Debrecenben 
például a város központjá-

ban építkezhettünk, így ke-
vesebb lehetett a nem szoro-
san vett építési költség. Sze-
geden ez több lesz, hiszen a 
környék rendbe tételét is 
vállaltuk, s ezzel lesz mun-
kánk bőven. A végered-
mény viszont már magáért 
beszél, egy tóra néző bevá-
sárló- és szórakoztatóköz-
pontot kap tőlünk Szeged, 
rendezett környezettel. 

• Módosított valami a 
terveken, hogy néhány 
száz méterre a Szeged 
Plazától nemrégiben át-
adták Európa legna-
gyobb Tesco áruházát? 
- Természetesen tudunk 

a Tescóról, de mi egészen 
mást kínálunk. Oda bemegy 
valaki, vásárol és haza-
megy. Nálunk vásárlás 
előtt, alatt és után szórakoz-
hat az egész család, s akár 
fél napot is eltölthet anél-
kül, hogy unatkozna. 

K . A. 

Római katolikus 
plébániák 

Alsóváros: szombaton 7.15-
kor zsolozsma, 7.30-kor szent-
mise; este 17.30-kor szentmise, 
18.30-kor zsolozsma. Vasárnap 
7, 9, 11, i l letve 17.30 órakor 
szentmise; délben és 18.30-kor 
zsolozsma. Gyálaréten 9, Kecs-
késtelepen fél 11 órakor szent-
mise. Hétköznap reggel 6.15-
kor zsolozsma, 6.30-kor szent-
mise; este 17.30-kor szentmise, 
18.15-kor zsolozsma. 

Belváros: szombaton és hét-
köznap reggel 7 és este 18 órától 
szentmise. Vasárnap 8.30, 10, 
11.30 és 18 órakor szentmise. 

Fe lsőváros: szombaton 18 
órakor szentmise. Vasárnap 7, 
8.30, 11 és 18 órakor szentmise. 
Hétköznapokon 6.30-kor, 7 és 
18 órakor szentmise. 

Rókus: szombaton 7, 8 és 18 
órakor szentmise. Vasárnap 7, 9, 
11 és 18 órakor szentmise. Hét-
köznap 7, 8 és 18 órakor szent-
mise. Béketelepen vasárnap 12 
órakor szentmise. 

Móra város: szombaton 18 
órától szentmise. Vasárnap 7-
kor mise, 9 órakor ifjúsági mi-
se, 11.30 és 18 órakor mise, 15 
órakor szentmise a Il-es kórház 
kápplnájában. 

Újszeged: szombaton 16 óra-
kor a kápolnában. Vasárnap 7, 
9, 11.30 és 18 órakor szentmise 
a templomban. Hétköznapokon 
18 órakor szentmise, december 
12-13-án adventi lelkigyakorlat-
tal, amelyeken Béky Gellért 
mond beszédet. December 23-
áig, minden reggel 6 óra 30 
perckor rorate hajnali adventi 
mise a templomban. 

T a r j á n v á r o s : Szombaton 
délután 5 órakor szentmise. Va-
sárnap 9, 11 és 17 órakor szent-

szertartások 
mise. Hétfőn, kedden és szerdán 
reggel 6 órakor rorate mise, a 
többi hétköznapon délután 5 
órakor szentmise. 

Szentmihály: vasárnap 9 és 
16, hétköznap 16 órakor szent-
mise. 

Szent József jezsuita temp-
lom: vasárnap 8, 9 és 11 órakor, 
továbbá 17 óra 30 perckor és 19 
óra 30 perckor szentmise. Hét-
köznapokon reggel 6.30 és 7.15-
kor, este 18.30-kor szentmise. 

Petőfitelep: vasárnap 8 és 10 
órakor szentmise. Hétköznap 17 
órakor szentmise. 

Tápé: hétköznapokon reggel 
8 órakor szentmise. Csütörtökön 
17 órakor szentmise. Szombaton 
és vasárnap 8 és 17 órakor 
szentmise. 

Kiskundorozsma: vasárnap 
7, 9 és 17.30-kor szentmise . 
Hétköznap 7 órakor szentmise. 

S z ő r e g : vasárnap 9 és 18 
órakor, hétköznap 7 órakor 
szentmise. 

Református 
egyházközség 
Honvéd tér: vasárnap 8, 11 

és 18 órakor istentisztelet, 11 
órakor külön gyermek-istentisz-
telet. Hittanórák szombaton 9 
órakor az 1-3. osztályosoknak, 
10 órától a 4 -5 -6 . osztályosok-
nak, 11 órától a 7 -8 . osztályo-
soknak. Szerdán és pénteken 16 
óra 30 perctől hittanóra a 14 
éven felüliek és a középiskolá-
sok részére. 

Ú j s z e g e d (Szent -Györgyi 

Albert u. 6-8 . ) : szombaton 17 
órakor imaóra, vasárnap 9 óra-
kor istentisztelet, gyermek-is-
tentisztelet. Hétfőn 18.30-kor if-
júsági bibliaóra, kedden 18 óra-
kor bibliaóra. Vasárnap 11 óra-
kor Kisteleken (Rákóczi u. 5.) 
istentisztelet. 

Kálvin tér: vasárnap 8 óra-
kor istentisztelet a nagyterem-
ben, 9 órakor gyermek-istentisz-
telet a gyülekezeti kisteremben, 
10 órakor istentisztelet - úrva-
csorával - a templomban. Va-
sárnap 19.30-kor ifjúsági biblia-
óra a gyülekezeti kisteremben. 
Hétfőn 18 órakor áhítat a kiste-
remben. Kedden 20.30-kor film-
klub Beretzk-teremben. Szerdán 
19.30-kor egyetemi ifjúsági bib-
liaóra. Csütörtökön 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben, 18.45-
től angol nyelvű istentisztelet a 
szemináriumban. 

Görög katolikus 
egyházközség 
Lechner tér: Szombaton 16 

óra 30-kor vecsemye, 17 órakor 
szent liturgia. Vasárnap 9 órakor 
szent liturgia és 10 óra 30-kor 
gyermekmise. Kedden és csütör-
tökön reggel 7 órakor szent li-
turgia, a többi hétköznapon 17 
órakor. 

Evangélikus 
egyházközség 
Szombaton 15 órakor konfir-

mációs óra, 17 órakor ifjúsági 

óra. Vasárnap 10 órakor úrva-
csorai istentisztelet, 14 órakor 
Makón úrvacsorai istentisztelet. 
Kedden 10 órától bibliaóra, 19 
órától egyetemi i f júsági óra. 
Szerdán 11 órakor áhítat. Csü-
törtökön 18 órától úrvacsorai is-
tentisztelet, pénteken 11 órától 
áhítat. Hittanórák vasárnap dé-
lelőtt 10 óra 30 perctől a Luther-
házban (Osztrovszky u. 5.). A 
vasárnapi és csütörtöki istentisz-
telet kivételével minden alkal-
mat a Luther-házban tartanak. 

• 
Baptista gyülekezet (Hétve-

zér u. 5/B): vasárnap 10 és 18 
órakor istentisztelet. Bibliaóra, 
csoportokban 9 órakor. Kedden 
18 órakor fiatalok bibliaórája. 
Csütörtökön 18 órakor istentisz-
telet. 

Hetednapi adventista egy-
ház gyülekezete: (Batthyány u. 
15.) szombaton 9.30-tól 12 óráig 
istentisztelet, 16 órától szombat-
záró istentisztelet. Kedden 18 
órától bibliakör, pénteken 18 
órakor imaóra. 

Metodista egyház (Londoni 
körút 30.): vasárnap 10 órakor 
istentisztelet, vele párhuzamo-
san gyerekek számára is; 18 óra-
kor istentisztelet. Csütörtökön 
18 órakor bibliaóra, pénteken 
17-kor ifjúsági óra. 

Hit Gyülekezete: szombaton 
16 órától a Deák Gimnázium 
színháztermében istentisztelet. 
Csütörtökön 18 órakor a Megye-
háza éttermében istentisztelet. 
Hit Gyülekezete az Interneten: 
www.hit.hu. Tel.: 425-164 E-
mail: hitszeged@úszanet.hu. 

Új Apostoli Egyház (Ősz u. 
18.): minden vasárnap 10 órakor 
istentisztelet, 11.25-kor hittanó-
ra. 

(Időpontváltozásokat, esemé-
nyeket minden pénteken 8.30 és 
9.30 óra között a Csörög tele-
fonszámán lehet bejelenteni.) 

miről írt a DM? 
• 75 éve 
Megszűntek az egyetemi zavargások 

Kedden reggel az egye-
temek kapuiban ismét iga-
zoltattak, csakhogy ezúttal 
a rektor utasítására az 
egyetemek szolgái ügyeltek 
arra, nehogy idegen elemek 
furakodjanak be az ifjúság 
közé és a tegnapi esemé-
nyek megismétlődjenek. 
Ma már az egyetemeken 
teljes rend uralkodott, az 
előadásokat rendben meg-
tartották, a hétfői esemé-

nyek azonban még mindig 
izgalomban tartják az ifjú-
ságot. A helyettes minisz-
terelnök liberális ellenzéki 
képviselők óhajára értekez-
letet hívott össze a parla-
mentbe... Az egyetemen 
csak elszigetelt jelenségről 
van szó a helyettes minisz-
terelnök szerint és akik 
előidézték az eseményeket, 
ki kell zárni az egyetemről. 

(1923) 

• 50 éve 
Magyarok Csehsz lovákiában 

A csehszlovák kor-
mány a magyar nemzeti-
ségű személyek állampol-
gárságának visszaállításá-
val egyidejűleg további 
intézkedéseket tesz a 
csehszlovákiai magyarság 
polgári és politikai egyen-
jogúsítása érdekében. A 
magyarok szabadon szer-
vezkedhetnek politikai 
pártba, szakszervezetbe, 
földműves egységes szö-
vetkezetbe, és if júsági 
szervezetbe. Az iskola-
• 25 éve 

ügyi hatóságok megszer-
vezik a magyar tanítási 
nyelvű elemi és középis-
kolákat. A közeli napok-
ban megjelennek Csehsz-
lovákiában az első ma-
gyarnyelvű újságok és ha-
marosan magyar kultúr-
egyesület alakul. Az MDP 
a magyarországi szlovák 
iskolákat támogatja. Ez 
mutatja, hogy az MDP 
őszintén felszámolja a ré-
gi rendszer nemzeti gyű-
lölségét. (1948) 

A szegedi játékcsarnolcról 
Eléggé közismert és 

igen sok vitára adott al-
kalmat ez a beruházás. Is-
meretes, hogy az építke-
zés indulásakor fedett 
uszodának szánták. A be-
ruházás megvalósítása, az 
építés során azonban kide-
rült, hogy a tervek nem 
elégítik ki azokat a mű-
szaki igényeket, amelyek 
fedett uszoda megalkotá-
sához szükségesek. Amíg 
a jogi vita folyt, átdolgoz-

ták a terveket, s most már 
készül Szeged első játék-
csarnoka, megvan a terü-
let a nemzetközi előírá-
soknak és méreteknek 
megfelelő medencéhez is, 
ha lesz rá anyagi le-
hetőség. Az Odesszai kö-
rút másik oldalán ki lehet 
majd alakítani műjégpá-
lyát. A átékcsarnok meg-
építésével kialakul a mag-
ja egy leendő sportkombi-
nátnak. (1973) 

Alpolgármesterek 
Ásotthalmon 

• Munkatársunktól 
Ásotthalom képviselő-tes-

tülete csütörtökön délután 
tartott ülést, amelyen meg-
választották a község két al-
polgármesterét. Az általános 
alpolgármesteri teendőket 
ellátó dr. Sümegi Sándor fel-
ügyeli majd az oktatással-
neveléssel kapcsolatos hiva-
tali és intézményi feladato-
kat, valamint a humánpoliti-
kai bizottságot. A másik al-
polgármester, Fackelmann 
István lett, aki a pénzügyi 
bizottság működését, továb-
bá a mezőgazdasággal, a tu-

risztikával és a környezetvé-
delemmel összefüggő tenni-
valókat felügyeli. 

A képviselő-testület ez-
után Dobák Sándort megvá-
lasztotta vállalkozási tanács-
noknak, aki a hivatal és az 
intézmények vállalkozásait 
kíséri figyelemmel. Emellett 
fejlesztési javaslatokat dol-
goz ki, és koordináló szere-
pet tölt majd be a vállalko-
zók és az önkormányzat kö-
zött. A testület megvitatta és 
elfogadta az 1999. évi költ-
ségvetési koncepciót és a 
jövő évi munkatervet is. 
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Kiadói LapterjeizU és Kereskedelmi Kft. A külföldi sajtó magyaroozógi terjeszlóje 

ÚJ, EURÓPAI SZÍNVONALÚ 
HÍRLAPBOLT! 

HOL? 
• Szegeden, a Nagyáruház földszintjén! 
MIKOR? 
• Megnyitó ezüstvasárnap, december 13-án, 

délelőtt 10 órakor, amelyre meghívjuk 
Önt és kedves családját. 

MIT KÍNÁLUNK? 
• Teljes hazai és páratlan idegen nyelvű 

lapválasztékot 
• Előzékeny és udvarias kiszolgálást 
• Reprezentatív környezetet. 

Az első 150 vásárló - aki ötszáz 
forint felett vásárol - ajándékot kap! 

http://www.hit.hu

