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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT 

Mi a véleménye az APEH-rőll 

ZEMMEL ANDREA 
sajtóreferens: 
- Szerintem túl sokat keresnek az 
APEH dolgozói ahhoz képest, amit 
tesznek, hiszen senki sem mond-
hatja, hogy annyival jobban, vagy 
többet dolgoznak például a ta-
nároknál vagy az egészségügyiek-
nél, mint amennyivel több pénzt 
kapnak az államtól. Ennek elle-
nére sosem dolgoznék ennél a hi-
vatalnál. 

DOSA LASZLO 
autószerelő: 
- Mi, kívülállók nem látunk rá ar-
ra, hogy mit és hogyan csinálnak. 
Biztos, hogy hatékonyan dolgoz-
nak, de ez az év végén kifizetett 
summa akkor is durva túlzás a 
kormányzat részéről. Gusztusta-
lannak tartom ezt a munkát, hi-
szen a polgárok zsebeiben vájkál-
nak és elsősorban a kisvállalkozó-
kat vizsgálgatják. 

MEGJÖTTÜNK 
SZEGED 
KOVÁCS ANNA 
December 12., 9 óra 45 perc, 3200 g. 
Szülei:: Nádasdi Piroska és Kovács András 
(Szeged). 
VARGA ÁDÁM TAMÁS 
December 11., 10 óra 25 perc, 3480 g. Sz.: 
Kónya Ilona és Varga István (Szeged). 
GÁBOR ESZTER 
December 11., 11 óra 40 perc, 3480 g. Sz.; 
Kajtor Tímea és Gábor Csaba (Szeged). 
BOZSÓKI MARTIN 
December 11., 12 óra 50 perc, 3150 g. Sz.: 
Polgár Ildikó és Bozsóki Csaba (Szeged). 
ROVÓ BALÁZS 
December 12., 0 óra 20 perc, 4060 g. Sz.: 
Bori Katalin és Rovó János (Magyarcsa-
nád). 
VARGA ANITA ANNA 
December 12., 9 óra, 3740 g. Sz.: Bihari Mónika 
és Varga György (Szőreg). 

VÁSÁRHELY. 
MAROVSZKI MARGIT FANNI 
December 12., 9 óra 25 perc, 3400 g. Sz.: 
Horváth Gabriella és Marovszki József (Mártély). 

mmó_ 
TÓTH VIVIEN PATRÍCIA 
December 11., 16 óra 5 perc, 3000 g. Sz.: 
Szabó Ilona és Tóth István (Földeák). 
RÓZSA NORBERT 
December 11., 17 óra 25 perc, 2850 g. Sz.: 
Radics Zsuzsanna és Rózsa Zoltán (Kiszombor). 
CSÁVÁS CSABA 
December 11., 23 óra 30 perc, 3100 g. Sz.: 
Varga Julianna és Csávás Csaba (Makó). 

SZENTES 
LÉVAI LAURA ESZTER 
December 11., 11 óra 37 perc, 3270 g. Sz.: 
Fülöp Margit és Lóval Attila (Fábiánsebestyén). 

Graulálunk! 

» A JOG ASZTALA 

A szerződés teljesítése 
H. Z. szegedi olvasónk kérdésé-
rc válaszolva: 

„...Már régóta kukoricát termesz-
tek és évek óta szerződésem van ar-
ra, hogy azt tőlem felvásárolják. 
Eddig nem is volt problémám, de 
legutolsó alkalommal vitába ke-
veredtem a felvásárlóval, mert vé-
leménye szerint a kukorica minő-
sége sokkal rosszabb volt, mint az 
azt megelőző években megszokta. 
Szerinte a mostani kukorica nem 
a szerződés szerinti minőségnek 
felel meg. A szerződésünkben 
azonban nem határoztuk meg a 
minőséget, csak hogy milyen faj-
tát és mekkora mennyiségben kell 
neki átadnom. Én most is ugya-
núgy és ugyanannyi munkával ter-
meltem meg a kukoricát. Megta-
gadhatja emiatt a kukorica átvéte-
lét?..." 

Tisztelt Olvasó! 
A rendelkezésemre bocsátott in-

formációk alapján kérdésére az 
alábbi választ tudom adni: 

A hatályos jogszabály csak egé-
szen általános jellegű iránymuta-
tást ad az Ön esetére. Ugyanis ha 
a felek a szerződés fajta és mennyi-
ség szerint megjelölt tárgyának mi-
nőségét nem határozták meg, a 
forgalomban szokásos jó minősé-
gű dolgokkid kell teljesíteni. A mi-
nőség meghatározásánál segítsé-
get jelenthet a kikötött ellenérték 
és a minőségnek mindig meg kell 
felelnie annak a felhasználási cél-
nak, amelyre az Ön tudomása sze-
rint az Ön szerződéses partnere a 
kukoricát fel akarja használni. A 
minőség meghatározásánál az iga-
zi nehézség akkor jelentkezik, ha 
fclhasznáLísi célt többféle minőség-
gel is el lehet érni. A jogszabály er-
re az esetre előírja, hogy csakis a 
forgalomban szokásos jó minőség-
ben lehet teljesíteni. 

IFJ. DR. KÖNCZÖL LÁSZLÓ 
Leveleket: „A jog asztala" Dél-

magyarország Szerkesztősége 6740 
Szeged, Stefánia 10. címre kérjük 
küldeni. 

A Zöld Pont Irodában 

Szegedi karácsony 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csuhéangyalkákat, méhviasz 
gyertyákat és más karácsonyi 
ajándékokat is készíthetnek az 
idei szegedi zöldkarácsony részt-
vevői. A Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Kht. és a Kiss Ferenc 
Csongrád Megyei Természetvé-
delmi Egyesület (Csemete) már 
negyedik alkalommal hívja meg a 
gyermekeket és szüleiket a Zöld 
Pont Irodába (Stefánia 6., a nagy-

színház oldalánál), hogy kedvet 
ébresszen a természetes anyagok-
ból összeállított, egyszerű és szép 
ajándékok és fenyődíszek megal-
kotásához. 

December 15-én, szombaton 
10 és 17 óra között nem csupán 
asztali díszek és fenyíí.ira való 
papírfüzérek összeállításában je-
leskedhetnek a zöld! : sony 
vendégei, de a kosárfon.i i meg-
festés és gyöngyfűzés fogásait is 
megmutatják az érdeklődőknek. 

BUDAHAZIBEATA 
asszisztens: 
- Nagyon lassúnak tartom a 
hivatal munkáját. A házunkban a 
közös képviselet körül komoly 
pénzügyi problémák merültek fel, 
ugyanis az általunk befizetett 
összeggel a képviselő nem tudott 
elszámolni. Az APEH-ot bíztuk 
meg a felügyelettel, a tisztviselők 
azonban már hónapok óta nem 
reagáltak a kérésünkre. 

BALOGH GYÖRGY 
munkanélküli: 
- Szerencsére még nem sok dol-
gom volt ezzel a hivatallal, de tu-
dom, hogy nem végeznek valami 
közkedvelt munkát. Szerintem ki-
sebb mértékű adókkal és embersé-
gesebb hivatalnokokkal lehetne 
ezen változtatni. Úgy vélem, meg 
kéne vonni a nyomozati jogkört a 
APEH-től és át kellene adni a rend-
őrségnek. 

ÜGYELET 
GYÓGYSZERTÁR 
Klauzál téri, este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sür-
gős esetben! 

BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI 
FELVÉTEL 
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szege-
den a SZ0TE Traumatológiai Klinika (az új kli-
nikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) veszi 
fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és uro-
lógiai felvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt 
57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebé-
szet betegek ellátása a gyermekklinika gyer-
meksebészet osztályán történik. 

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
A mentők Kossuth Lajos sgt. 15-17. szám 
alatti épületében, hétköznap 17 óra 30-tól 
másnap reggel 7 óra 30-ig, szombaton, vasár-
nap és ünnepnapokon reggel 7 óra 30-tól más-
nap reggel 7 óra 30-ig. Tel.: 474-374. 

GYERMEKGYÓGYÁSZAT 
ÉJSZAKAI ÜGYELET 
Hétköznap és ünnepnapokon 19 órától 7.30-ig 
a Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37.) fo-
lyik a sürgős esetek ambuláns ellátása, ezen 

időszakon belül, 22 órától 6 óráig a súlyos ál-
lapotú, nem szállítható gyermekekhez az ügye-
letes gyermekorvos kihívható. Telefon: 474-
374. 

GYERMEKGYÓGYÁSZAT 
NAPPALI ÜGYELET 
Hétköznap 13-tól 19 óráig, hétvégén és ünnep-
napokon pedig reggel 7.30-tól este 19 óráig a 
Tisza Lajos krt 20. sz. alatti rendelőben törté-
nik a sürgős esetek orvosi ellátása. 

S.O.S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 
Éjjel-nappal hívható. Telefon: 06-80-820-111. 

IFJÚSÁGI DROGTELEFON 
436-355. Munkanapon 8-16 óráig. 

ADDIKTOLÓGIAI 
(alkohol-gyógyszer) 
krízisellátó, ambuláns segélyszolgálat 0-24 
óráig. II. kórház pszichiátriai osztály, Kálvária 
sgt. 57. 

HÁZI SZAKÁPOLÁS 
Szegedi Kék Kereszt Szolgálat. Tel.: 469-300, 
489-215. 

MIR0L IRTUNK? 

A NO MINT FELTALALO 
A nőktől sokáig el akarták vitatni a föltalálótehetséget, de a különböző 
országok szabadalmi hivatalai az utóbbi esztendőkről való jelentései 
bizonyítják, hogy nagy azoknak a nőknek a száma, akik új és eredeti 
dolgokat találnak föl minden téren. A szakiskolák sokáig zárva voltak 
a nők előtt, és föltatáló tehetségüket még azzal is bénították, hogy 
megtagadták szabadalmaztatási jogukat. A legelső szabadalmat egy 
amerikai nő: Kies Mari kapta 1809-ben egy szalmafonógépért. 1860-
ig a nőknek adott szabadalom ritka volt, de ettől kezdve már gyakoribb 
lett. A nő a tehetségét néha apró, jelentéktelen dolgokra fecséreli. Egy 
nő például a szerpentintánc inscenálásának új paródiáját találta föl, 
amelyet egy állat, kutya vagy majom, vagy medve mutat be. A későbbi 
évekből való szabadaknak a föltaláló nők egyre emelkedő intelligenciáját 
mutatják. (1912) 

Egyetemi díjkiosztó 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A hagyományoknak megfelelően 
ebben az évben is meghirdették az 
előadói versenyeket a Szegedi Tudo-
mányegyetemen . 

A hallgatók komoly- és népzené-
ben, éneklésben és versmondásban 
mérhették össze képességeiket. A 
neves szakemberekből álló zsűri 
döntése alapján december 12-én 
adták át az első, második és harma-
dik helyezetteknek járó díjakat, il-
letve a külön jutalmakat. 

Hangszeres komolyzenei kategó-
riában első lett Szomora Zsolt ne-

Új telefonszám 
Megváltozott a Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság telefon-

és faxszáma. Az új szám: 62/562-452. 

CSÖRÖG A PANNON GSM 
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket tapaszta-

lataikat Arany T. János újságíróval oszthatják meg, aki 9 és 13 óra között 
hívható a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat 
kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink Ingyenes 
hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. 

BECSÜLET 
Bodai Ferencné köszönetet sze-
retne mondani annak az isme-
retlennek vagy Tisza Volán-dolgo-
zónak, aki megtalálta és leadta 
elveszett kézitáskáját a Mars té-
ri forgalmi irodában. Még a ben-
ne lévő pénz is hiánytalanul meg-
volt - tette hozzá hálás telefoná-
lónk. 

VESZÉLYES |ÉG! 
Cs. F. arra hívta fel az illetékesek 
figyelmét, hogy most, amikor hi-
degebbre fordult az idő, a Vértó-
ra, valamint a Szeged Plaza mel-
letti Búvár-tóra sok gyermek megy 
rá csúszkálni, ami azonban foko-

zottan balesetveszélyes. Papp Zol-
tán, a Szegedi Környezetgazdálko-
dási Kht. igazgatója elmondta, a 
Rókusi kőrútnál lévő Vértóhoz 
már ma kihelyezik a veszélyt jel-
ző táblákat, a Plazánál lévő tó 
azonban nem a kht. kezelésében 
áll, az a bevásárló- és szórakozta-
tó központ hatáskörébe tartozik. 
Papp azonban arra is felhívta a 
figyelmet, hogy egy tábla nem fog-
ja megakadályozni a gyermeke-
ket abban, hogy rámerészkedjenek 
a vékony jégre. 

PANNON 
Az élvonal. 

G S M 

SMS-UZENETEK 
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a le-
velek, a telefonhívások mellett szívesen fo-
gadja a 06-3CF218-11-11-es számra az SMS-
üzeneteketis! Észrevételeiket, véleményeiket 
köszönjük! 

MIÉRT NEM KAPCSOLHATÓ? 
A V-fon Rt. vonalain igen gyako-
ri „a hívott szám átmenetileg nem 
kapcsolható" szöveg. Ez az állapot 
gyakran egy-két napig is eltart. 
Milyen szolgáltatás ez? - tette fel 
a kérdést egyik olvasónk a 30358-
6134-es mobiltelefonszámról. 
Barna Zsolt, a V-fon Rt. kommu-
nikációs munkatársa azt taná-
csolja olvasóinknak, hogy ilyen 
esetben konkrét telefonszámok-

H0R0SZK0P 

O P j KOS: Már kora reggel olyan híreket 
* «kap telefonon, amivel szinte teljesen 

elégedett. Úgy gondolja, hogy jár önnek egy 
kis szerencse. 

k d ; BIKA: Ne hagyja, hogy érzelmei 
" befolyásolják, amikor arról van szó, 

hogy választania kell. Pontosan tudnia kell, 
hogy mi a fontos önnek. 

f t t ' IKREK: Izgalmas utazási lehetőség-
hez juthat, de önnek nem olyan egy-

szerű a döntés. Először is nincs kivel utaz-
nia, másodszor kedve sincs hozzá. 

I RÁK: Már nem kísérletezik új dol-
* 1 gokkal, a megszokott mederben 

marad. Egy váratlan találkozás vagy telefon-
hívás kizökkend az időből, és az hétközna-
pokból. 

^ OROSZLÁN: Legyen ma megfontolt, 
* ami nem azt jelenti, hogy minden-

féle mondvacsinált dologgal hátráltassa a 
többleket. Rossz hangulata ragadós. 

SZŰZ: Remek ötlete támad amikor 
még félálomban heverészik ágyá-

ban. Kedvese finom kávéja még több remek 
gondolatot indít el a fejében. 

A ! MÉRLEG: Szerencsés helyzetben 
van munkahelyén, a nagy feladat-

ra koncentrálhat. így aztán ki is marad né-
hány ügyből, legnagyobb megelégedésére. 

kai, valamint pontos adatokkal 
hívják fel a 184-es, ingyenes hív-
ható ügyfélszolgálati számot. 

NEM ÉG? 
Miért csak minden második-har-
madik fényfüzér ég a Kárász ut-
cán. (30318-4712) A problémát 
már a Szegedi Környezetgazdálko-
dási Kht. szakemberei is észlelték 
- tájékoztatta lapunkat Papp Zol-
tán, a kht. igazgatója. Már a Dé-
másszal is egyeztettek, mivel va-
lószínűleg nem az égőkkel, ha-
nem az áramellátással van gond. 

Q J e s i e l 
a K a p c s o l a t 

V 1 SKORPIÓ: Ma rejtett képessége tör 
' a felszínre. Önmagát is meglepi, 

hogy milyen könnyedén oldotta meg a felada-
tát. Kezdi élvezni a helyzetet. 

J j Á f | NYILAS: Tartsa meg magának a vé-
' leményét, mert nem biztos, hogy 

maga mellé állíthatja az emberek nagy részét. 
Akkor meg minek az egész vita. 

^ BAK: Feladatai elvégzéséhez most 
elengedhetetlen, hogy közérthető-

vé tegye gondolatait. Kérjen segítséget olyan 
embertől aki jól fogalmaz. 

fin VÍZÖNTŐ: Tele van önbizalommal, 
' s nem érti a többi ember miért nem 

fogja az adást. Olyan lehetőségek kínálkoz-
nak, amelyeket nem szeretne elfogadni. 

Halak: Olyan pozitív erők hatnak 
' önre, hogy igazán szerencsés nap-

ra van kilátása. Jókedvű ébredése, kitűnő 
hangulata elkíséri egész nap. 

HETI HOROSZKÓP 06-90/413-321 
j A kivM dija 240 Ft * Ma 14 lUHKS. tkj. 10 H l 410-U0S j 

gyedéves joghallgató és Kovács Er-
zsébet, a gazdaságtudományi kar 
harmadéves diákja. A vokális és 
népzenei kategóriában a zsűri a 
Rozsdamaró zenekarnak ítélte oda 
az első díjat. Az együttes tagjai: Pol-
gár Lilla (TV évf. néprajz szak), Lip-
ták Dániel (III—I. évf. angol-EU-ta-
nulmányok), Nagy Gábor (IV évf. 
néprajz szak) és Horváth Ádám (III. 
évf. ének-szlovák szak). A szavaló-
versenyen nem született első helye-
zés, csupán második és harmadik 
díjakat osztottak ki. Az ünnepségen 
a Jó tanuló, jó sportoló címre érde-
mes diákokat is kitüntették. 

* 
C I B 
B A N K 

6 7 Z O SZEGED, K ISS MENVHÉRY U. 1. TELEFON: ( 6 2 ) 4 2 5 - 4 2 5 
6 7 2 2 SZEGED, MÉREY U . 6 / C . TELEFON: ( 6 2 ) 5 5 4 - 9 1 0 

6 8 0 0 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, DEÁK FERENC U. 1 5 . TELEFON: ( 6 2 ) 2 4 6 - 9 1 I 

Érvényes: 2001. december Mól 
B E T É T I K A M A T O K M A G Á N S Z E M É L Y E K R É S Z É R E 

50EFI-1HF1 ÍM F t - 5 M Ft SMFI-10MF1 tOMFtteHn 

Lekotéti idő Évk tkamj t ( \ ) EBKM C m kuni t (%) EBKM ÉvM kMlllt <%) EBKM ÉVM kamat ( * | EBKM 

1 hó 8,250 (8,36) 8,375 (8,49) 8,500 (8,62) 8,625 (8,74) 
3 hó 8,250 (8,36) 8,375 (8,49) 8,500 (8,62) 8,625 (8,74) 
Lejárat elátti visszaváltás esetén a kamat a mindenkori CIB Classit Magánszámla alsó kamatsávjával megegyező 

CIB TAKAREKSZAMLA (min. 50e Ft) 
Sávok kamat ÉveikamilCv) EBKM 

0 - 50 e Ft-ig 2,500 2,56 
50e Ft - 1M Ft 6,000 6,26 
1M Ft felett 8,000 8,42 

KINCSEM 2003 kötvény (min. 10e Ft) 
Lakattal ld« Eve. kamat (%) EHM' 

1 hó 8,300 8,30 
3 hó 8,300 8,30 
6 hó 8,100 8,10 
12 hó 7,600 7,60 
' Az EHM kamatai az éves 
megegyezöek. 

HITELEK 
-rvenyes: 2001. november 5-tól 

Magánszemélyek részére 
EmhwWM 

CIB Személyi kölcsön 
3M Ft4g 23 vagy.26 
3M Ft Watt 19 vagy 23 
1HM 22,81-37,75%, 3%-os kezelési költség mellett. A kamatláb 
mánkke a jóváhagyott hitel ősszegétől és az adósminősítés 
eredményétől Ittgg 

Ingatlanfedezet mellett nyújtott 
- lakáscélú hitel kamata 15,50 % 
- egyéb célú hitel kamata 18,00% 
THM: 20,54 - 24,61%, 1-10 éves futamidőre 

CIB U| Otthon hitel 3,50 % 

C I B © 0 6 40 242 242 


