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Ezüstvasárnap: szép csendben elmúlt 

A kereskedők szerint 
a hideg hozna forgalmat 
Folytatás az 1. oldalról 

Akár piaci árust, akár belvárosi 
üzlettulajdonost kérdezünk, ab-
ban egyetértenek: a cseppet sem 
téli hangulat miatt csúszik a sze-
zon. Persze a karácsony marad a 
helyén, csak az előtte lévő vásár-
lási időszak tolódik jobban az 
ünnep felé, így vélhetően csúcso-
sodik a következő napokban. 
Mozgolódás, élénkebb érdeklő-
dés a hipermarketekben és a mű-
szaki cikkeket árusító nagyobb 
áruházakban tapasztalható. Fogy 
a tartósabb élelmiszer, a botmi-
xer és a hifi. 

- A háziasszonyok furcsa lé-
nyek, időnként ösztönösek, 

időnként racionálisak, s bár 
most nem tudni, mely tulajdon-
ságuk űzte őket a pult elé, a lé-
nyeg, hogy végre elkezdtek vásá-
rolgatni - avat be megfigyelései-
be egy tapasztalt hentes. Szerinte 
az elszántságot három dolog jelzi 
félreérthetetlenül: már kora reg-
gel felöltik az „anyátok ma nincs 
vicces kedvében" arckifejezést, 
nem pénztárcával, hanem kéz-
ben tartott brifkóval járnak-kel-
nek és ragaszkodnak a köbmé-
ternyi rakodóhelyhez a bevásár-
lókocsi és az autó esetében egy-
aránt. 

A multik parkolóiban egyéb-
ként szombaton és vasárnap dél-
előtt sok ilyen családanyát lehe-

A reménybeli vásárlók inkább csak nézelődnek. Fotó: Miskolczi Róbert 

tett látni, ám odabent bizony bo-
lyonganunk kellett, míg tisztes-
ségesen telepakolt kocsit talál-
tunk. 

S hogy mi van a guruló kosa-
rakban? Akciós tollpárnából és 
az eredetinek nem, ám prakti-
kusnak annál inkább mondható 
gyapjútakaróból több is. E pakk 
teteje kínálja magát: kockamar-
garin, fahéj, szegfűszeg és vaníli-
áscukor-csomagok landolnak a 
puha terepen, s ígérnek meleg, il-
latos ünnepet. Méltó társaság a 
narancs, amely most hálós, két-
kilós kiszerelésű és vagy nagyon 
spanyol, vagy nagyon szentföldi. 
Az ugyancsak kettesével vásárolt 
majonézesüvegek láttán beugrik, 
arany morzsájú rántott halat kö-
rítenek majd. A medencében 
úszkáló pontyok egyébként min-
den bizonnyal kaptak még egy 
hetet az életből az élettől, ám a 
vadhús, a levesnek való fácán, a 
gyöngytyúk gyorsan fogy. 

Akad még majd minden kosár-
ban fénydíszkészlet, (ez is ked-
vezményes áron) gyertya, meg 
gyerekjáték. Ez utóbbiak közül 
általában a rikító színű plexi-po-
liészter csodák kelendőek, de hát 
fintorgás helyett lássuk be, a csu-
hébabát nem kell azzal porig 
alázni, hogy „összeeresztjük" az 
elemes dinóval. 

Könyvet ritkán látni a bevásár-
lókosárban, s ez így is van rend-
jén: Gutenberg csodáját ne szo-
rítsuk be fél kiló darált hús és egy 
üveg sör közé. 

Az ezüstvasárnapi körsétánk 
során a az általános vevőhiány 
mellett azt is megállapítottuk, 
hogy a férfiak többsége még min-
dig nem valami nagy pakolómű-
vész. Ja, hogy a szállítmányozás 
és a logisztika szaktekintélye az 
úr? Akkor miért a tojást teszi 
aluba, és hogyhogy nem fér be a 
fenyőfa a csomagtartóba? 

O.K.K. 

Fokozott ellenőrzés Csongrád megyében 

Rendőrök segítenek 
a bevásárlásnál 
A vásárlók és pénzintézetek ér-
tékeinek megóvása és a gond-
talan ünneplés érdekében fo-
kozott ellenőrzéseket tart a 
rendőrség december végéig 
Csongrád megyében. 

A szokásosnál jóval nagyobb 
pénzösszegek mozognak a kará-
csonyi ünnepek előtt. Igaz ez a 
pénzintézetekre éppen úgy, mint 
az áruházakra, ahol naponta tí-
zezrek vásárolják meg szeretteik-
nek az ajándékokat. A teli kasz-
szák, a tömött pénztárcák külö-
nösen vonzó célpontok lehetnek 
a rablóknak, zsebmetszőknek, 
ezért a rendőrség fokozott ellen-
őrzéseket tart megyénk minden 
frekventáltabb pontján - tudtuk 
meg tegnap Németh Károly alez-
redestől. 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság közbiztonsági igaz-
gatója elmondta: az egyenruhás-
ok és a civil ruhás rendőrök 
gyakrabban járőröznek a bevá-
sárlóközpontok, a piacok, a pos-
tahivatalok, bankok, a vasúti és 
buszpályaudvarok környékén. 
Ezekben a közbiztonságot javító 
akciókban a rendőrség nem ma-

rad magára, ugyanis szoros 
együttműködésben dolgoznak a 
vámosokkal, a határőrökkel, a 
közlekedési felügyelet, a fogyasz-
tóvédelem és az APEH szakem-
bereivel. 

Am ez az összefogás is kevés-
nek bizonyulhat, ha a vásárlásra 
indulók nem vigyáznak kellően 
az értékeikre. Ezért a rendőrség 
arra kéri az ünneplésre készülő-
ket, tegyenek meg mindent an-
nak érdekében, hogy táskáik, 
pénztárcáik ne kínáljanak köny-
nyű zsákmányt a tolvajoknak és 
rablóknak. így például soha ne 
hagyjanak elemeinivalót az autó-
ikban. A szokásosnál több rend-
őrrel már ezüstvasárnap talál-
kozhattak a vásárlók, de arany-
vasárnap és szilveszterkor is 
megerősített szolgálatot tart a 
rendőrség. De nem csupán a vá-
rosok határain belül figyelnek 
jobban a rend őrei - gyakorta el-
látogatnak olyan külterületekre 
is, ahol attól lehet tartani, hogy 
fatolvajok vágják ki a fákat, ne-
tán éppen más földjéről akarják 
ingyen beszerezni a karácsonyfát 
- mondta el Németh Károly. 

B. Z. 

Postán küldik vissza 
a színházjegy árát 
A Szegedi Nemzeti Színházban szeptember 28-án délután megtar-
tott Boney M-koncert szervezői értesítik a közönséget, hogy a jogos 
jegyvisszaigénylésekkel kapcsolatban megtették a szükséges lépése-
ket, és a visszatérítendő összeget postai úton juttatják el a pórul járt 
érintetteknek. 

Internetről 
az E\A-lap 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 
Hivatalhoz érkezett visszajelzé-
sek szerint néhány postahivatal-
ban és nyomtatványboltban el-
fogytak az EVA-bejelentkezés 
nyomtatványai. A hivatal felhív-
ja a figyelmet arra, hogy az egyé-
ni vállalkozók által december 
20-áig benyújtandó 02103-as, il-
letve a t á r sa s vá l la lkozások ál ta l 
beadandó 02203-as bejelentkező 
lapok és járuléknyilatkozatok a 
www.apeh.hu internetes honlap-
ról is letölthetők és benyújthatók 
az APEH-nél. 

Kulka, Koltai és a Sole-Szedeák kosarasai is a pult mögé álltak 

Mézeskalács a Lionstól 

A Lions Klub tagjainak besegítve, tegnap még Koltai Róbert is az Agyagos utcai gyermekekért keres-
kedett . Fotó: Miskolczi Róbert 

Az első szegedi Lions Klub tag-
jai jótékonysági árusítást tar-
tottak pénteken, szombaton és 
vasárnap a Cora Áruház kará-
csonyfájánál. A gyűjtés minden 
forintja a fogyatékkel élő gye-
rekeket segíti. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Agyagos utcai Waltner Károly 
Gyermekotthon halmozottan 
hátrányos helyzetű lakói javára 
szervett adománygyűjtési akció-
ba híres emberek is bekapcsolód-
tak, így Kulka János és Koltai Ró-
bert színművész, valamint a So-

le-Szedeák férfi kosarasai is be-
álltak a Lions pultja mögé. A jó-
tékonysági eseményen a fogya-
tékkal élő gyermekek által készí-
tett kis ajándéktárgyakat, illetve 
mézeskalács-figurákat kínáltak 
az érdeklődőknek. A jószolgálati 
klub jó hírét jelzi Szegeden, hogy 
sokan már kérdezés nélkül is 
dobták kétszáz, ötszáz vagy ezer 
forintjukat a Lions-zászló alatt 
elhelyezett üveggömbbe. 

Koltai Róbert a három legnép-
szerűbb filmjéből - Szamba, 
Csocsó, Sose halunk meg - ösz-
szeállított DVD-ket és videoka-
zettákat hozott magával Szeged-

re, s a bevétel húsz százalékát 
szintén az Agyagos utcai otthon 
lakóinak ajánlotta fel. 

A Lions-tagok véleménye sze-
rint az adománygyűjtés mellett a 
jószolgálati akció talán legna-
gyobb eredménye, hogy egy-egy 
mézeskaláccsal és jó szóval szá-
zak, ezrek figyelmét sikerült fel-
hívni a legnehezebb sorsú gyere-
kek létezésére és sajátos helyze-
tére. 

Az első számvetés szerint e 
mostani karácsonyi gyűjtéssel a 
Lions Klub több százezer forint-
tal tudja megsegíteni az Agyagos 
utcai gyermekotthon lakóit. 

Balogh Elemér volt polgármesterjelölt a jogi testületet erősíti 

Külsős tagok a közgyűlés 
bizottságaiban 
Huszonnégy szakértő segíti ezentúl külső tag-
ként a szegedi közgyűlés nyolc szakbizottságának 
munkáját. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi képviselő-testület szervezeti és műkö-
dési szabályzatának módosítását követően ismét 
lehetségessé vált, hogy a közgyűlési szakbizott-
ságok munkáját külsős szakértők segítsék. Pénte-
ken a képviselők döntöttek a külsős helyek elosz-
tásáról; a bizottságonként három szakértő szemé-
lyéről. 

Jogi, ügyrendi és közbiztonsági bizottság: Ba-
logh Elemér professzor, Szabó Imre professzor, az 
SZTE jogi karának dékánja, és Zámbó Géza egye-
temi oktató. 

Pénzügyi bizottság: Tráser Ferenc, az SZTE gaz-
dasági főigazgatója, Meszlényi Ferenc közgazdász 
és Wéber Gusztáv. 

Oktatási bizottság: Kánitz József nyugalmazott 
iskolaigazgató, Lóczi Tünde, a Csongrád Megyei 
Pedagógiai Intézet vezetője és Nánai László fizikus. 

Ifjúsági és sportbizottság: Bíró György vállalko-
zó, Boros Gyula, a Magyar Ökölvívó Szövetség kép-
viselője és Hódi Tamás. 

Egészségügyi és szociális bizottság: Herczegh 
János professzor, Munz Károly jogász, Kiss József 
Géza professzor. 

Városüzemeltetési, környezetvédelmi, víz- és 
csatornabizottság: Juhász Miklós, Farkas László a 
Kereskedők Egyesülete elnökségi tagja, Szántó Ti-
vadar nyugalmazott kollégiumigazgató. 

Kulturális, közművelődési és idegenforgalmi 
bizottság: Nacsa József a MATUR megyei elnöke, 
Németh József operaénekes, Virágh György trau-
matológus. 

Városrendezési, tulajdonosi és lakásügyi bi-
zottság: Demeter Anna közgazdász, Bene István 
jogász, Dobay Dezső lakásügyi szakértő. 

Mozgáskorlátozottak 
karácsonya 

A Szegedi Mozgáskorlátozottak Alternatív Egyesülete karácsonyi 
ünnepséget tartott szombaton Szegeden, az egykori MAV Műve-
lődési Házban. A szervezők minden szegedi mozgás-, látás-, hal-
lássérültet és értelmi fogyatékost meghívtak. Egyébként vala-
mennyi résztvevőnek ajándékkal kedveskedtek, ráadásul minden 
tombolaszelvény nyert. Az est résztvevőit köszöntötte Botka 
László po lgármester is. Fotó: Karnok Csaba 

HÍREK 
KABARÉ A NAGYFAI 
INTÉZETBEN 
Az országos büntetés-végrehaj-
tás nagyfai intézetének lakóit 
örvendezteti meg ma, hétfőn 
az algyői Móra Ferenc Nép-
színház társulata. A nagyfai 
„nehézfiúk" megnevettetésére 
készülő színtársulati tagok Nó-
ti Károly két kabaréját mutat-
ják be - Kátó Sándor rendezé-
sében. A nyúl című kabaréban 
R. Nagy Mária, Kátó Sándor, 
Ambrus Kata, Bakó Ferenc, Ba-
kos András; a Mme Sabine el-
rablása című mű előadásában 
R. Nagy Mária, Osztás Anett, 
Cseszkó Mihály, Bakó Ferenc, 
Dubecz György, Ambrus Kata 
lép színre. 

ÜVEGMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 
AZ MTESZ SZÉKHÁZÁBAN 
Pacsika Emília textilművész, új-
ságíró nyitja meg ma 16 órakor 
az MTESZ székházában (Sze-
ged, Kígyó u. 4.) Ion Tamaian 
üvegművész kiállítását. A ko-
lozsvári képzőművészeti akadé-

mián 1982-ben diplomázott ro-
mán művész míves, egyedi ké-
szítésű használati tárgyai a ko-
rábbi szegedi tárlatán már sikert 
arattak. 

B. GÁTI CSILLA 
SELYEMKÉPEI 
Csicsai Antal művészeti író nyit-
ja meg hétfőn 17 órakor Sze-
ged-Szentmihályon, a Móricz 
Zsigmond Művelődési Házban 
B. Gáti Csilla selyemfestészeti 
kiállítását. A tárlat december 
21-ig naponta 10-18 óráig tart 
nyitva. 

ORVOSOK KARÁCSONYI 
KONCERTJE 
Buda Domokos emeritus pro-
fesszor és Benedek György pro-
fesszor, tudományos rektorhe-
lyettes mond köszöntőt az 
SZTE Általános Orvostudomá-
nyi Kar ma 18 órakor a Dugo-
nics téri aulában kezdődő kará-
csonyi koncertjén, amelyen mu-
zsikáló oktatók és hallgatók lép-
nek fel. 

http://www.apeh.hu

