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csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasó ink! K ö z é r d e k ű 
problémáikkal, észrevételeikkel, kap-
csolatban Takács Viktor, ügyeletes új-
ságíró munkatársunk várja hívásaikat 
munkanapokon reggel 8 és 10, vasár-
nap 14 és 15 óra között a 06-20-9432-

Í jL . > j 663-as rádiótelefon-számon. Elveszett 
- ^ M M E M tárgyaikat kereső, illetve talált tárgya-

kat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetés-
ben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 és 
18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve 
személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Rendőr l ámpa . A Vér-
tói úti ke r e sz t eződésbe 
m á r n a g y o n k e l l e n e a 
közlekedési lámpa, ígére-
tet is kap tak ko rábban , 
hogy idén e l k é s z ü l , az 
e s z t e n d ő b ő l ped ig már 
nem sok van hátra - raga-
dott telefont Kovács Gá-
borné. Va lóban nagyon 
veszélyes a keresz tező-
dés, éppen ezért a felada-
tok között az első helyen 
szerepel ennek a csomó-
pontnak a „lámpásí tása" 
- t u d t u k meg N a g y p á l 
Miklóstól, a műszaki iro-
da vezetőjétől . Sa jnos a 
költségvetésből nem ju-
tott rá pénzt, a javaslatot 
j ö v ő r e is b e n y ú j t o t t á k , 
í g y e g y e l ő r e c s a k r e -
ménykedhetnek a lakók, 
hogy a városatyák meg-
szavazzák majd a villany-
rendőröket. 

Ajándék?! Önkor-
mányzati erődemonstrá-
ció, vagy karácsonyi meg-
lepetés a 40 ezer forintos 
bírság? - kérdezték töb-
ben a Felső-Tisza parti 11 
emeletes házakban lakók 
közül. A kihelyezett bejá-
rati a j tók miat t ugyanis 
ekkora bfrsággal f enye-
gette meg őket a városhá-
za. Egy 1957-es rendelet-
re hivatkozva nem enge-
délyezte az előtér növelé-

sét az önkormányzat, pe-
dig többen üvegajtót rak-
tak, így gondoskodva fo-
lyosó világosságáról. Ér-
tetlenségüket növeli, hogy 
a nagy szigor mellett az 
egyik lakó mégis kijárta 
valahogyan az engedélyt. 
A Tisza-part pontházaknál 
t ű z v é d e l m i o k o k mia t t 
nem lehet kihelyezni az 
ajtót - válaszolta megke-
resésünkre Nagypál Mik-
lós, a műszaki iroda veze-
tője. Nem sok biztatót tu-
dott mondani, hiszen jö-
vőre emelkednek az építé-
szeti bírságok is. Az omi-
nózus lakó valóban meg-
kap t a az e n g e d é l y t , de 
nem az önkormányzattól, 
hanem a tűzoltóság orszá-
gos parancsnokságától, rá-
adásu l 1990 e lő t t . Ez 
egyébként a többiek szá-
mára is j á rha tó út, ha a 
szakhatóság szabvány aló-
li felmentését megszerzik 
a lakók, maradha tnak a 
folyosón az ajtók. 

Hála. Sz. J.-né annak 
az ismeretlennek köszön-
te meg becsüle tességét , 
aki csütörtök délelőtt az 
ú j klinika portájára visz-
szajuttatta elveszett táská-
ját. 

I 

• Aranyvasárnap: apait anyait beleadtunk... 

Jézuska panelvárosba költözött? 

Testületi ülés 
B o r d á n y b a n 

• Munkatársunktól 
Ma, hétfőn képviselő-tes-

tületi ülést tartanak a bordá-
nyi faluházban délután négy 
órától. Az ülésen többek kö-
zött a napköziotthonos óvo-
da nevelés i p rogramjáró l 
lesz szó. A „Játék a mesé-
vel" e lnevezésű országos 
programot Illés lstvánné 
óvodavezető ismerteti a kép-
viselőkkel. A program lé-
nyege, hogy a családra épít-

ve, séták, kirándulások alatt 
gyűjtenek tapasztalatokat, 
melyeket fe lhasználnak a 
fog la lkozásokon . Az ú j 
módszer segítségével még a 
régi néphagyományok is fe-
leleveníthetők. Ezenkívül 
Balogh Ferenc polgármester 
az idei és a jövő évi költség-
vetésről, dr. Kerekes Tibor 
jegyző pedig a kommunális 
adóról és a vízdíjak változá-
sáról tart előadást. 

Karácsonyi elektrománia. Az idén is sok fenyáfa alá kerül tévé és videomagnó. (Fotó: Karnok Csaba) 

Néhány nappal kará-
csony előtt döbben rá a 
s zeged iek többsége , 
hogy sok híja van még 
az ajándéknak valónak, 
s így a hét végén most is 
valóságos bevásárlóro-
ham indult meg. Az el-
múlt évekhez képest két 
fontos változás is megfi-
gyelhető az idei bevá-
sárlási lázban. Egyrészt 
a szokottnál is többet 
kö l tünk , napok óta 
„csúcsra járnak" a bel-
város i készpénz-auto-
maták, másrészt a cent-
rumban inkább csak né-
zelődnek az emberek, s 
vásáro ln i k imennek a 
v á r o s szé lére épített 
nagy multiáruházakba, 
diszkontokba. 

A Széchenyi téri fősé -
tányra települt karácsonyi 
bevásárlóutca még késő dél-
után is egészen elviselhető 
forgatagot produkál. Ez jó a 
vásárlónak és nézelődőknek, 
kevéssé kellemes viszont a 
kereskedőknek. A kirakodó-
vásár elsősorban a szegedi 
középosztályt vonzza, hiszen 
áraival jócskán alatta marad 
a sétálóutca márkás divatcik-
keket kínáló, elegánsabb üz-
leteinek. Egy évek óta itt 
áruló kereskedő véleménye 
szerint még az infláció mér-
tékével sem nőtt tavaly óta a 
forgalom és az ár - Így nem 

lesznek túl vidámak, amikor 
kasszát csinálnak majd. 

A korzó elegáns üzleteibe 
inkább csak be-betérnek a 
nézelődők, komoly tömege-
léstől nem kell tartani. Igaz, 
egy elegánsabb zakó negy-
venezer forintnál kezdődik, 
fe lö l tő t pedig nyo lcvan-
százezerért is kapni. A hét-
köznapi viseletnek számító 
farmer- és sportruházatért is 
több tízezret fizethet a vásár-
ló. 

Márpedig f i ze tünk! Ez 
derül ki abból is, hogy soha 
nem látott forgalmat bonyo-
lított az elmúlt napokban a 
legnagyobb lakossági bank, 
az OTP Rt. 

- Annak ellenére, hogy 
egyre több a készpénz-auto-
mata a Belvárosban, napi 
négyezer ügyfelet regisztrál-
tunk a fiókok pénztáraiban 
is. A többség persze ilyenkor 
nem befizet , hanem pénzt 
vesz fel - állítja Lestárné 
Szikszai Julianna, a bank la-
kossági üzletágának vezető-
je-

A hónap közepén ismét 
megnövekedett a készpénz-
kivét, hiszen megérkeztek a 
tizenharmadik havi fizeté-
sek, amit a többség igyek-
szik gyorsan elkölteni. De 
akinek nincs pénz a számlá-
ján az is vásárol - hitelből. 

- Több áruházban és na-
gyobb üzletben van ma már 
helyszíni ügyintézés, és so-

kan élnek mostanában az 
úgynevezett gyorshitellel . 
Gyakorlat i lag néhány óra 
alatt bármilyen tartós fo-
gyasztási cikkhez hozzá le-
het jutni. De a bankszámlá-
val rendelkezők is szívesen 
vesznek fel h i te l t . Egyre 
népsze rűbb a nagyobb 
összeget is „tudó" B hite-
lünk. A bankból úgy látszik, 
a szokottnál is nagyobb vá-
sárlási láz lett úrrá a szege-
dieken. 

Elég csak kocsiba ülni, és 
kiautózni a Tescóba, amely 
kétségkívül a legforgalma-
sabb bevásárló központja az 
idei ünnepi készülődésnek. 
Szombat délután már alig 
van szabad hely a parkoló-
ban. Igaz, a magyar rendszá-
mú kocsik között sok román 
és jugoszláv rendszámtábla 
is felbukkan. A bevásárlóko-
csikat is egymás kezéből ve-
szik ki a várakozók. 

Nem véletlen népszerű a 
több mint 27 ezer négyzet-
méteres hipermarket. Az em-
ber az egyik ajtón bemegy, a 
másikon kijön, s már meg is 
ejtette a nagy karácsonyi be-
vásárlást. Igaz, közben meg-
szabadul harminc-negyven, 
vagy akár ötvenezer forinttól 
is. 

Sebaj, helyben az ABN-
AMRO Bank akár ki is segít-
heti az embert a pénzzavar-
ból. Az úgynevezett háztartá-
si hitelt akár 30 percen belül 

e lbírál ják: 25 ezertől 300 
ezer forintig vásárolhat így 
az éppen leapadt zsebű vevő. 

A Tesco oldalába felállí-
tott .Aranykapu" vásár már 
csendesebb: pulóverek és 
festmények dideregnek a hi-
degben, a vásárlók viszont 
inkább a benti meleget vá-
lasztják. 

Vasárnap kora délután 
azért a Belvárosban is meg-
növekedett a forgalom. A 
Nagyáruház emeletén sem 
panaszkodtak a kereskedők. 
Mint mondták, a forgalom 
olyan, mint tavaly. S ez nem 
kis dolog, hiszen egy év alatt 
sok új üzlet nyitott kaput 
Szegeden is. 

- Élelmiszerből kicsit ta-
lán többet vásárolnának az 
idén az emberek, mint tavaly 
- mondta a Nagykörúton lé-
vő Sport ABC egyik tulajdo-
nosa, Varga Mihály. Bár 
nem tagadta, a hipermarket 
jelenlétét azért ők is megér-
zik. 

Aranyvasárnap késő dél-
után csendesedett csak a bel-
városi forgalom. A többség 
valószínűleg elégedetten me-
hetett haza: megúszta az 
utolsó nagy hétvégi rohamot 
karácsony előtt. A jövő hét 
elejére csak a friss élelmisze-
rek megvásár lása maradt. 
Minden bizonnyal a pénztár-
ca is már csak erre van „hite-
lesítve" az idén. 

Rafoi Gábor 

Szegedről 
- spanyolul 

• DM-információ 
Negyvenhatodik éve jele-

nik meg a Hungária ^ M a -
gyarország) című spanyol 
nyelvű színes magazin, a ma-
gyar külügyi és kultuszkor-
mányzat támogatásával. Ez-
évi utolsó száma Szeged vá-
rosát mutatja be. A közvetlen 
ok, mint kiderül, Mauricio de 
Calvino Venezuelából Irt 
korholó levele, amely azt te-
szi szóvá, hogy a Magyaror-
szág nevet viselő folyóirat 
csak Budapestet mutatja meg 
a külföldieknek. A lap ezért 
sorozatot kezdett, s az első 
város, amelyet bemutat, a dó-
mot és a színházat, valamint 
egy szép szegedi kandelábert 
ábrázoló fotóval, az Szeged 
városa. Emellett e számban 
Szegedet illusztrálja a JATE 
Hispanisztika Tanszéke által 
kiadott könyvről (Diktatúra 
és demokrácia között. Tanul-
mányok a latin-amerikai de-
mokratikus átmenetről), kép-
pel illusztrált ismeretést; a 
lap. tájékoztat az októberben 
Szegeden szervezett spanyol 
nyelvű tudományos konfe-
renciáról , melyet Csejtei 
Dezső professzor szervezett. 
A magyar hispanista kutatá-
sok és oktatás keretében ké-
pet kapunk a szegedi egyete-
mi műhelyről. Két szegedi 
szerző, Anderle Ádám és 
Rozsnyi Jenő írásai pedig a 
latin-amerikai magyar emig-
rációról, illetve a magyar iro-
dalom spanyolországi jelen-
létéről tájékoztatnak. A fo-
lyóirat ezen túl inteijút közöl 
Fujimori perui e lnökkel , 
Martonyi János külügymi-
niszter a magyar-latin-ameri-
kai kapcsolatokról beszél. 
Sok képpel je lenik meg a 
Hősök tere, s írást olvasunk e 
számban külföldön élő ma-
gyar orvosokról is. 

Boldog 
karácsonyt 

• Munkatársunktól 
Gáspár, Menyhért és Bol-

dizsár lesz a vendége a „Bol-
dog karácsonyt" című VTV-
s műsorfolyam ma esti adá-
sának. A három királyok he-
lyett azonban három egyéves 
ikertestvér látogat a Tesco-
ban berendezett alkalmi stú-
dióba, akiket szüleik és két 
testvérük is elkísér és Kisis-
tók Tímea beszélgetőtársai 
lesznek a kicsik helyett is. A 
megszokott bejátszások se-
gítségével pedig a „Minden-
ki karácsonya" elnevezésű 
rendezvény részesei lehet-
nek a nézők. 

Döntésleltár: önkormányzati delegáltak A szolgáltatási dijak 
emelése, illetve a sok-
sok személy i döntés 
uralta a szegedi közgyű-
lés idei utolsó ülését. 
Ezek közül a legfonto-
sabbakról már beszámol-
tunk lapunkban. Most tel-
jessé tesszük a „közgyű-
lési döntésleltárt". 

A testület módosí tot ta , 
most hetedik alkalommal, az 
idei költségvetési rendeletet, 
s megalkot ta az á tmenet i 
gazdálkodás szabályai ról 
szólót. 

A parkolási rendelet nem 
változott most, bár a SZOTE 
kérte, s több városatya is ja-
vasolta - dr. Berekné dr. Pet-
ri Ildikó (MDF), a városrész 
képviselőjének nagy örömére 
- a Bánomkert sor burkolását 
és bevonását e körbe. Az 
ügyre, vagyis a klinikák kör-
nyékét je l lemző parkolási 
anomáliákra, a parkolási ren-
delet átvilágítására később 
visszatérnek a képviselők. 

A dfjelemelések jelentette 
„vitatot t a j ándékok" után 
módosította a közgyűlés a 
Heller Ödön Művelődés i 
Ház fe lú j í t á sának enge-
délyét: a több mint 32 millió 
forint egy részét - többek 
között - a berendezés felújí-
tására is elkölthetik. A kép-
viselők döntöttek a tömeg-
közlekedési hálózat átalakí-
tását előkészítő utasszámlá-
lásról: mivel ilyen akció hat 
évvel ezelőtt volt, indokolt, 
hogy az önkormányzat is tá-
mogassa, de e célra csak a 
költségek felét fizetné ki, il-
letve legfeljebb 4 millió fo-
rintot szán. Az önkormány-
zat pénzt adott az óvodai 
programok szakértői vélemé-
nyezésére; majd a nevelési-
oktatási intézmények maga-
sabb vezetői beosztására pá-
lyázatok kiírásáról döntött. A 
közgyűlés módosította a Déri 

Miksa Szakközépiskola vi-
lágbanki szerződés fenntartói 
támogatásának módosítását, 
pontosabban biztosította a 
szerződés végrehajtásához 
szükséges heti 6 óra többlet-
támogatás óraigényét. 

A többség határozott: a jö-
vő évben dönt a Szeged és 
Térsége Tourinform Iroda 
sorsáról és a szervezeti és 
működési szabályzat módosí-
tásáról. 

A zárt ajtók mögött tör-
téntekről sajtótájékoztatón 
számoltak be az alpolgár-
mesterek és a bizottsági el-
nökök. Nem adtak helyt sem 
az állattartási, sem az önkor-
mányzati hatósági ügyekkel 
kapcsolatos fellebbezések-
nek. Ellenben számos sze-
mélyi döntést hoztak a kép-
viselők. így aztán - többek 
között - megválasztották az 
iskolaszékek fenntartó által 

delegált tagjait. A Megyei 
Munkaügyi Tanácsba Beck 
Zoltán képviselőt (MSZDP, 
független frakció) delegálta 
a szegedi önkormányzat. Az 
oktatási, illetve a családvé-
delmi és szociális bizottság 
élén történt változás miatt az 
oktatási bizottság tagjává vá-
lasztották Hingl Lászlót, a 
kulturális bizottságba pedig 
dr. Szabó László került. 

Vezető tisztségviselőket 
választott a közgyűlés az ön-
kormányzati hányaddal ren-
delkező gazdasági társasá-
gokba. A névsor a követke-
ző. Épületkezelő és Fenntar-
tó Kft. felügyelő-bizottsága 
(FB) elnöke: ifi. dr. Lippai 
Pál (Fidesz), tagja: Dr. Ti-
márné Horváth Magdolna 
(MDF). Fürdő és Hőforrás 
Kft. FB-elnöke: Kalmár Fe-
renc (Fidesz), tagok: Beck 
Zoltán (független), dr. Szabó 

László (MDF). Környezet-
gazdálkodási Kht. FB-elnök: 
Magyari Csaba (Fidesz) , 
tag: Mészáros József (füg-
getlen). Közlekedési Kft . 
FB-e lnök: Básthy Gábor 
(MSZP), tag: dr. Tóth László 
(MIÉP). Mozgókép Kft. FB-
elnök: Juhász Miklós (Fi-
desz), tagok: dr. Molnár 
Zoltán ( függe t l en ) , dr. 
Tichy-Rács Csaba (MSZP). 
Szetáv Kft. FB-elnök: dr. Tí-
már László (Fidesz), tag: dr. 
Barcsay István (PSZE). Te-
metkezési Kft . FB-elnök: 
Hargittai Rita (Fidesz), ta-
gok: Thurzó Ferenc (függet-
len), dr. Révész Mihály 
(MSZP). Vásár és Piacszer-
vező Kft. FB-elnök: Csonka 
Gábor (Fidesz), tagok: dr. 
Mécs László (MDF), Tóth 
József (MSZP). Ifjúsági Ház 
Kht. FB-elnök: Hrubiné Se-
bők Edit (Fidesz) , tagok: 

Kirschné Tóth Erzsébet 
(MDF), Kiss Tamás (szocia-
lista). Városi TV Kht. FB-el-
nök: Tenkéné Dobos Zsu-
zsanna (Fidesz), tagok: Za-
kar Péter (MDF) , Kónya 
Gábor (szocialista). Csere-
pes sori Piac Kft. FB-elnök: 
Szöllősi Béla (Fidesz), ta-
gok: Katona Gyula (függet-
len), Tóth Csaba (szocialis-
ta). Városi "Vízügyi Beruhá-
zási Kft. FB-elnök: dr. Péter 
Szilveszter (Fidesz), tag: Do-
bó János (Fidesz). Heliomed 
Rt. igazgatósági tagja: dr. 
Bartha László (Fidesz), az 
FB tagjai: Szarka Imre (Fi-
desz), Dobó László (Fidesz). 
Szegedi Vízmű Kft. FB-tag: 
dr. Katona András (PSZE). 
Kábeltévé Rt. igazgatósági 
tagok: Balogh László (MDF) 
és Török Csaba (Fidesz); 
FB-elnök: Papp Zoltán (füg-
getlen), FB-tag: Kozma Jó-

zsef (szocialista). Csongrád 
Megyei Településtisztasági 
Kft. FB-elnök: Makrai Lász-
ló (Fidesz), tag: Nagy Fe-
renc (MDF). Magyar Víz-
ügyi Kivitelező Kft. FB-tag: 
dr. Farkas László (KDNP). 
Duna-Tisza Regionális Fej-
lesztési Rt. igazgatótanácsi 
tag: dr. Mécs László (MDF), 
FB-tag: Gila Ferenc (szocia-
lista). Duna-Tisza Lízing Rt. 
igazgatótanácsi tag: Veszp-
rémi Zsolt (Fidesz), FB-tag: 
Nemes László (szocialista). 
Ópusztaszeri Nemzeti Törté-
nelmi Emlékpark Kht. FB-
tag: dr. Solymosi Frigyes 
(MDF). Mindegyik cég más-
más összeget fizet tisztelet-
d í jkén t , de in formác iónk 
szerint például egy felügye-
lő-bizottsági tagságért mini-
mum 20-30 ezer forint jár -
az önkormányzat által dele-
gált személynek... 

(A szegedi közgyűlés leg-
közelebb 1999 januárjának 
közepén ülésezik.) 

Ú. I. 


