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Ünnepi kiadványok és lemezek 

Nofretete és Gesztenyéskönyv 
Mesekönyvek, színes 

kultúrtörténeti k iadvá-
nyok, életrajzok, a ma-
gyar és a világirodalom 
müvei mellett zene- és 
művészettörténeti köny-
vek, lexikonok és filozó-
fiai Írások óriási választé-
kával jelentkeznek a ki-
adók az idei ünnepi 
könyvvásárra. 

A könnyed szórakozást 
kedvelók körében a téli 
könyvvásár egyik legnagyobb 
sikerkönyvének ígérkezik az 
Ék Könyvstúdió gondozásá-
ban megjelent Hakni! című 
több mint kétszáz oldalas kö-
tet, melyben 34 népszerű 
művész, többek között Csala 
Zsuzsa, Zalatnay Sarolta, 
Csongrádi Kata, Koltai Ró-
bert és Farkas Bálint meséli el 
legkedvesebb történeteit a het-
neves-nyolcvanas évek hak-
nivilágából. A színházat ked-
velők örömére három magyar 
színművészről jelent meg kö-
tet: a felejthetetlen Mensáros 
László tollából: Emlékkönyv 
címmel a művész életútját kö-
vetheti végig az olvasó. A 
Nemzet Színészei sorozat má-
sodik köteteként Bóta Gá-
bor-Földes Anna-Gervai 
András-Szigethy Gábor a ma 
is aktív Bessenyei Ferenc 
alakját rajzolta meg; Egy szín-
házi előadás anatómiája cím-
mel pedig Eszenyi Enikő 
könyvét ismerhetik meg az 
érdeklődők. 

Hatezer szócikk és ezerkét-
száz színes kép mutatja be az 
1945 után alkotó magyar 
képzőművészek munkásságát 
az Enciklopédia Kiadó gon-

Több száz új könyv jelent meg az ünnepekre. (Fotó: Schmidt Andrea) 

dozásában megjelent Kortárs 
Művészeti Lexikon harmadik 
kötetében. A történelemet ked-
velőknek kiváló ajándék lehet 
az impozáns, gazdagon illuszt-
rált Nofretete-kötet, melynek 
Philipp Vandenberg a szerzője 
és a K.U. K. kiadónál jelent 
meg. A fáraók átka és A zöld 
skarabeusz nálunk is népszerű 
írójának ez a műve regényes 
stílusban, de a régészeti té-

nyekre való rendszeres utalá-
sokkal rekonstruálja az egyip-
tomi uralkodónő mozgalmas 
életét. Fulcanelli három híres 
francia katedrális (Párizs, 
Amién, Bourges) részletes is-
mertetése alapján feltárja a ka-
tedrálisok titkos szimboliká-
ját és építészeti jellegzetessé-
geit az Arcticus kiadónál meg-
jelent A katedrálisok misztéri-
uma című munkájában. 

Az idei karácsonyi könyv-
vásárra több klasszikus mesét 
is megjelentet tek a kiadók, 
többek között a Falukönyv-
Cicerónál Carlo Collodi Pi-
nokkiója, a Magvetőnél Hans 
Christian Andersen meséi és 
történetei, a Harmatnál pedig 
Johanna Spiry Artűr különös 
vakációja látott napvilágot. A 
háziasszonyok legnagyobb 
örömére a boltokba került a 

Gesztenyéskönyv - a levestől 
a süteményig. Az első magyar 
nyelvű gesztenyés szakács-
könyv ételeit olyan mesterek 
írták, mint Kalla Kálmán, a 
Gundel főszakácsa, Révész Jó-
zsef, a Taverna mestere, vagy 
a mestercukrász Súlyán Pál. 
Megvásárolható Jacques Lau-
rent: Nyolc karácsonyi törté-
nete, ami a már klasszikusnak 
számító Dickens: Karácsonyi 
énekének méltó követője. A 
fa alá kerülhet a Nagy Kará-
csonyi Mesekönyv, a karácso-
nyi ünnepek kincsestára is, 
melyet az Offincia kiadó jelen-
tetett meg. A gazdagon díszí-
tett és illusztrált mesekönyv 
karácsonyi történeteket, verse-
ket, népszerű karácsonyi éne-
kek kottáit és szövegeit, nép-
szokásokat és könnyen elké-
szíthető recepteket is tartal-
maz. 

Az ünnepre megjelent 
könnyű és komolyzenei CD-k 
választéka is nagy: Boldog ka-
rácsonyt! címmel az Új Boj-
torján együttes és Bács Fe-
renc színművész tolmácsolá-
sában népszerű karácsonyi 
versek hangzanak fel, 
Mennyből az angyal címmel a 
Budapesti Jézus szíve-temp-
lom Musica Sacra Kórusának 
felvétele mellett Magyaroszá-
gon először jelent meg a Szent 
Alberik Kórus és a Caritas 
Collect io Kamarazenekar 
előadásában Saint-Saens: Ka-
rácsonyi oratóriuma és Vival-
di: In turbato mare iratoja. Dél-
húsa Johnny Karácsony című 
CD-jén pedig a klasszikus ka-
rácsonyi dalok mellett leg-
újabb dalaival is jelentkezik. 

Lévay G ize l la 

Feji esztése le, 
politika 

A területfejlesztési és vidékfejlesztési programok, vala-
mint a közművelődés kapcsolódási pontjai c ímmel szak-
mai fórumot rendezett tegnap a Csongrád Megyei Közmű-
velődési Tanácsadó Központ a megyeháza Csongrád ter-
mében. A konferencia első felszólalója Marosvári Attila, a 
Csongrád megyei közgyűlés alelnöke volt, aki kijelentette: 
- Az utóbbi három esztendőben véglegesen kiépülő, tagolt 
területfejlesztési rendszer szükségessé tette a vidékfejlesz-
tési szakemberek munkájá t . Az alelnök tanulmányokra és a 
gazdasági tárca fe lmérése i re h iva tkozva megál lapí tot ta , 
Csongrád és Békés megye fejlődése hosszú távú pozícióvesz-
tést, leszakadást mutat. 

A Marosvári által idézett felmérések adatai szerint a me-
gyei jogú városok és térségük fejlődési listáján Szeged az 
1998-ban közepesnek mondható nyolcadik helyről idén a ti-
zennyolcadik, Hódmezővásárhely pedig a tizenkilencedik-
ről az utolsó, huszonkettedik helyre csúszott vissza. Ezzel 
Szeged lemaradó, Vásárhely pedig vesztes városnak minő-
sül. Marosvári katasztrofálisnak nevezte térségünk gazda-
sági és humán fejlesztését az elmúlt négy esztendőben. 

- Félre kell tenni a politikát, össze kell fogniuk a térség-
fejlesztési menedzsereknek és megbízottaknak, hogy felké-
szíthessék a régiónkat az EU-csatlakozásra, hiszen éppen a 
bizalmi tőkében vagyunk a legszegényebbek - közölte az al-
elnök. 

Szuda Zoltán, a Dél-alföldi Regionális Vidékfejlesztési Iro-
da vezetője a pályázati lehetőségeket ismertette a meghívott 
menedzserekkel és intézményvezetőkkel . Szuda elmondta, 
hogy a regionális iroda kis apparátussal dönt a vállalkozá-
sok és kulturális intézmények által benyújtott pályázatokról. 

- T a v a l y 1,5 milliárd forintot pályázhattak meg a kistér-
ségi vállalkozások. Egy ezer 150 pályázat érkezett , az igé-
nyelt összeg az egész keret többszörösére rúgott. Idén már 
2,9 milliárd forinttal támogathattuk a Dél-Alföld kistérsé-
geit, jövőre ennek is a duplájára számítunk, az igény azon-
ban ezt is jóval meghaladja - mondta az irodavezető. 

- A gazdaság mellett nagyon fontos, hogy a kulturális fej-
lesztéseknek is teret biztosítsunk. Szentesen humán fejlesz-
tési programot dolgoztunk ki, amelyben a vállalkozók mel-
lett a kulturális és oktatási intézményeknek is biztosítunk pá-
lyázati lehetőséget - közölte Czene Zsolt, Szentes és környé-
ke vidékfejlesztési menedzsere . 

A Miniszterelnöki Hivatal által működtete t területfej-
lesztő hálózat céljairól és eredményeiről számolt be We-
szely Tamás térségi megbízott . Elmondta: a megbízottak 
célja a területfejlesztéssel kapcsolatos kormányzati progra-
mok népszerűsítése. Ennek kapcsán idén közel 40 milliárd 
forintos támogatást juttattak el régiónk kistérségeinek. 

I l lyés Szabolcs 

Hírességek a pult mögött 

Szendviccsel 
a gyerekekért 
Munkatársunktól 

Miiller Júlia színművész-
nővel, Savanya Norbert sok-
szoros v i lágbajnok búvár-
úszóval. ismert sportolókkal, 
rádiós műsorvezetőkkel is ta-
lálkozhatnak a vásárlók szom-
baton a szegedi McDonald 's 
ét termekben. Valamennyien 
a pult másik oldalán állnak, 
ugyanis néhány órára eladók 
lesznek. 

A súlyosan beteg gyerme-
kek támogatására idén immár 
kilencedik alkalommal ren-
dezi meg jótékonysági nap-
ját a Ronald McDonald Gyer-
meksegély Alapí tvány de-
cember elsején. Az akció ke-
retében minden egyes eladott 
Big Mac szendvics árából 250 
forintot a magyarországi Ro-
nald McDonald ház fenntar-
tására fordítanak. Ebben a bu-
dapesti intézményben olyan 
vidéki családok számára biz-
tosítanak ideiglenes szállást, 
amelyeknek súlyosan beteg 
gyermekét a fővárosi kórhá-
zak egyikében kezelik. A ház-
ban a megnyitás óta eltelt két 
esz tendő alatt 345 család 
összesen 2500 napot töltött 
el. A MeHappy napon híres és 
ismert közéleti személyisé-

gek vállalják, hogy a pult mö-
gé állnak, s így segítik elő. 
hogy minél töbh pénz gyűljön 
össze a támogatásra. Az or-
szágban több száz művész, 
sportoló, rádió és televízió 
vesz részt az akcióban, köz-
tük a Délmagyarország is, en-
nek köszönhetően decem-
bertől az eddigi hét helyett 
ntár húsz apartman várja a 
családokat . Csongrád me-
gyéből eddig három családot 
fogadtak. 

A Kárász utcai McDo-
nald's étteremben délelőtt tíz 
és délután öt óra között talál-
kozhatnak Miiller Júlia 
színművésznővel, szegedi ví-
zi labdázókkal , labdarúgók-
kal, kézilabdásokkal, a Rádió 
88 műsorvezetőivel, Savanya 
Norbert búvárúszóval. Sípos 
Isnán hosszútávfutóval, vala-
mint Nóvák András festő-
művésszel. 

A Rókusi körúti étterem-
ben műsorvezetők, kézilab-
dázók mellett Marc sik Zol-
tán és Szigeti Balázs birkózó. 
Tubák Róbert gyalogló, Csi-
szár Adrienn tájékozódási fu-
tó és Kiss Ágnes maratoni fu-
tó áll be egy-egy órára a pult 
mögé. 

A d ó k e d v e z m é n y , ú tép í tés 
Munkatársunktól 

„A m ó r a h a l m i önkor -
mányzat több lakossági ja -
vaslatot is e l fogadot t a leg-
utóbbi k ö z m e g h a l l g a t á s 
után" - tájékoztatta lapunkat 
Nógrádi Zoltán polgármes-
ter. A Móra Ferenc Altalános 
Iskola és Szakiskola aulájá-
ban tartott fórumon tett indít-

ványra, a mezőgazdasági és 
iparűzési adót a tervezettnél 
kisebb mértékben, 9 ezrelék 
helyet t 8 ezre lékkel emel i 
az önkormányzat . 

A vállalkozók érdekképvi-
selete kérésére ugyancsak 
csökkentették az épí tmény-
adó emelésének arányát. La-
kossági javaslatra bővül a te-

lekadó kedvezményezet t je -
inek köre. Az önkormányzat 
egészségi és szociális szem-
pontokat mérlegelve mérsé-
kelheti a telekadót, valamint 
kedvezményt ad a harminc 
éven aluli telektulajdonosok-
nak is. 

A közmeghallgatáson szó-
ba került a vízgazdálkodási 

társulati tagdíj f izetése is. A 
lakossági hozzájárulásból je-
lentős csatorna-karbantartá-
si munkákat és - fe j lesztése-
ket tervez a Szeged és Kör-
nyéke Vízgazdálkodási Tár-
sulat. 

A külterületi földutak kar-
bantartása és a tanyák villa-
mosítása ugyancsak hangsú-

lyos lakossági igényként me-
rült föl. „E feladatok teljesí-
tésére elegendő pályázati tá-
mogatás t nyer tünk , s j ö v ő 
őszre megvalósít juk a tanyai 
út- és v i l l amoshá lóza t - f e j -
lesztési t e rveke t " - össze-
gez te a k ö z m e g h a l l g a t á -
son történteket Nógrádi Zol-
tán. 

M e g n y í l t a f ő i s k o l a i k l u b 
Majdnem kétmillió forintos beruházással megújulva várja 

a hallgatókat az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai 
Kar Boldogasszony sugárúti főépületének alagsorában a Tamási 
Áron Klub. 

A szerda esti ünnepélyes megnyitón Galambos Gábor 
főigazgató elmondta, hogy a klub felújítása is része annak a 
fejlesztési folyamatnak, amelynek során európai munka- és 
szórakozási körülményeket szeretnének teremteni a hallgatók 
és az oktatók számára. A hallgatói önkormányzat és a főiskola 
közösen teremtette elő a beruházás költségeit, a főigazgató 
véleménye szerint példás a két intézmény együttműködése. 
Döbör András HÖK-elnök emlékeztetett arra, hogy 1995 óta 
büféként üzemelt a klub, de az önkormányzat terveiben szerepelt 
egy olyan alternatív egyetemi klub létrehozása, ahol az összes 
egyetemi karon tanuló hallgató igényes kulturális programokon 
vehet részt, s az öntevékeny csoportok is lehetőséget kapnak 
a bemutatkozásra. 

A klub vezetői feladatait az önkormányzat mindenkori 
kulturális referense látja majd el, jelenleg ezt a posztot Vincze 
József tölti be. A téli vizsgaidőszak lezárultától, februártól író-
olvasó találkozók, táncház, unplugged koncertek és filmvetítések 
várják majd az összes egyetemi polgárt a klubban. A 
rendszerváltással foglalkozó beszélgetéssorozat első részeként 
december 3-án Kövér Lászlót látja vendégül a Tamási Aron 
Klub. 

W . A. 

A jövőben nem csak büfé várja a főiskolásokat az alagsorban. 
(Fotó: Karnok Csaba) 

Hon-vágya csillapíthatatlan? 
Bármilyen lakástervéhez van hitelünk 

Állami támogatással:2,75%* éves kamattól 
Euró alapú hitel: 7,75% éves kamat 

Forint alapú hitel: 14,50% éves kamat 
•Állami kiegészítő és forrásoldali kamattámogatással 

•MKB-
L a k á s h i t e l e k 
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