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TÉMÁINKBÓL 

ÁRUHITEL A KARACSONYI 
VÁSÁRLÁSI LÁZBAN 
Idén a karácsonyi vásárlási 
lázban számos vevő vállal 
áruhitelt a vágyott cikkekért. 
A pénzintézetek reményei 
szerint karácsonyig hazánkban 
akár 15 milliárd forintnyi 
hitelt is felvehetnek a 
vásárlók, akik az eladók 
szerint sokszor még a kisebb 
értékű árukért is adósságba 
verik magukat. 

3. oldal 

REMÉNY AZ INTERNETES 
ÜGYINTÉZÉS 
Valószínű, hogy Szegeden, 
Orosházán és Szarvason 
e-kormányzatot, azaz internetes 
közigazgatási 
szolgáltatás-fejlesztést 
építhetnek ki az 
önkormányzatok. A május 
végén közösen benyújtott, közel 
egymilliárdos pályázat az első 
szűrőn már átment. 

5. oldal 

EGYÜTT A JOBB-
ÉS BALOLDAL KISTELEKEN 
Nem hozott jelentős változást 
Kistelek életében a csaknem egy 
esztendővel ezelőtti 
önkormányzati választás. A 
városban nem mértékadóak a 
pártszínek, a jobb és a baloldal is 
együtt dolgozik a település 
fejlesztéséért, vallják az 
önkormányzat vezetői, 
képviselői. 

7. oldal 

PÉNZÉRT VETT 
SZAKDOLGOZATOK 
Számos végzős hallgatónak 
problémát jelent a szakdolgozat 
elkészítése, ám az internet 
sokakat csábít - a megfelelő 
oldalakon pénzért akár 
kidolgozott témákhoz is 
hozzájuthat, aki a görbe utat 
választja. 
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A vevők általában a két-két és fél méter közötti fákat keresik 

Beindult a fenyővásár 

Az első árusok és az első érdeklődők a Mars téren. A fenyőfa árát a méret és a forma együtt határozza meg. Fotó: Gyenes Kálmán 

A szegedi Mars téren tegnap kezdték 
árusítani a fenyőfákat. A kereskedők sze-
rint nagyban befolyásolja az árakat az a 
tény, hogy egyre kevesebb a fenyő a 
piacon. 

- Ma már minden fát darabra árulunk -
világosított fel a szegedi Mars téri piacon 
Paríker Csaba fenyőárus, akitől a méter-
árak iránt érdeklődtem. - A legolcsóbb a 

másfél méter körüli lucfenyő, ami 1500 
forintba kerül, 2500 forinttól van ezüstfe-
nyőm tővel és anélkül is. A nordmanok 
5000 forintnál kezdődnek. A legdrágább 
ebből a fajtából egy 15 ezer forintos pél-
dány, ami magasabb három méternél. 

Az árus hozzátette: az előző évekhez ké-
pest idén korán beindult a karácsonyfapi-
ac. Már tegnap, az első napon is többen 
vásároltak a Mars téren, a többség azon-

ban még csak nézelődik. - Az emberek el-
sősorban a tartós fenyőt keresik. Ezért in-
kább megveszik a drágább normandot, 
ami ellentétben a másik kettővel minden 
gond nélkül kibírja a karácsonyi ünnepe-
ket - közölte a fenyőárus. A vevők általá-
ban a két-két és fél méter közötti fenyőket 
keresik. 

Folytatás az 5. oldalon 

Tűzveszély 
a dómban 
Sötétben maradtak nemrég egy vasár-
napi esti misén a szegedi dómban a 
hívek, mert elégett egy vezeték. A szak-
emberek megállapították: tűzveszélyes a 
fogadalmi templom elöregedett elekt-
romos hálózata. A javításra azonban egy-
előre nincs pénz, a plébános támoga-
tóktól vár segítséget. 

Bármikor lángra kaphat a szegedi fogadal-
mi templom elavult elektromos hálózata. 
Kondé Lajos plébános elmondta: a közel-
múltban éppen áldozás után, vasárnapi 
mise közben maradtak sötétben a hívek, 
mert elégett egy vezeték. Előtte több napig 
éreztek égett szagot a templomban, de 
nem tudták, honnan jön. 

A tűzoltók is vizsgálták a dóm villamos 
berendezéseit, és nem találtak mindent 
rendben. Ennek nyomán a plébánián egy 
szakértői véleményt készíttettek, amely 
kimondta: „A hálózat állapota olyan, 
hogy vezetékégések, villamos eredetű tűz-
esetek bármikor előfordulhatnak." 

A székesegyház sok-sok kilométernyi 
vezetéke részben a harmincas évekből 
származik. A huzalok téxtilszigetelésűek, 
nagy részük alumínium, és sodrással kö-
tötték össze őket. Ezek pedig idővel kila-
zulhatnak, az átmeneti ellenállás megnö-
vekszik, gyorsan melegedhetnek, ami tü-
zet okozhat. A falakban ráadásul kátrány-
papír csövekben futnak a vezetékek, 
amely szintén kiéghet - sorolta a gondo-
kat a plébános. Jelenleg közel százezer fo-
rintnyi áramot nyelnek el havonta a dóm 
lámpái, elektromos berendezései. A hat-
vanas években beépített neoncsöveket, 
bumfordi reflektorokat szebb és takaréko-
sabb lámpákra kellene cserélni. 

Folytatás a 3. oldalon 

Pilótaképzést javasoltak az állástalan magyartanárnőnek 

Tanárból a levegő ura 
Keresett állást, de nem talált. 
Aztán csörgött a telefonja, és a 
munkaügyi központból azt kér-
dezték, volna-e kedve pilótatan-
folyamra jelentkezni. Érdekes 
lehetőség, főleg, hogy M á r t a m a -
gyar tanári diplomát szerzett. 

Hónapokig hiába keresett állást 
Márta, miután kezébe vette böl-

csészkari oklevelét. Keresgélt az 
interneten, „ezer helyre" elküld-
te önéletrajzát, „ezt egy-két he-
lyen megköszönték", és elutasí-
tották. Diplomás pályakezdő 
s e n k i n e k s e m kell. 

- Az összes cégnek tapasztalat-
tal rendelkező munkatársra van 
szüksége - panaszolja. Persze 
pont azon a területen kell tapasz-

talat, amelyen dolgozni kell. Az 
egyik cégnél egyértelműen meg-
mondták, nem akarnak időt 
szánni arra, hogy betanítsanak 
egy munkára. Ott, ahol esetleg 
fölvettek volna próbaidőre, olyan 
fizetést kínált a cég, amiből nem 
lehet megélni. 

Folytatás a 3. oldalon 

Polgár László a szegedi zeneművészeti karon 

A híres basszus mesterkurzusa 
A közönség is élvezné azt a mes-
terkurzust, amit Polgár László 
Kossuth-díjas operaénekes, a 
budapesti és a zürichi dalszín-
ház vezető basszistája, a Win-
terthur Konzervatórium tanára 
tart ezekben a napokban a Sze-
gedi Tüdományegyetem Zene-
művészeti Főiskolai Karán. 

A zeneművészeti kar reprezenta-
tív Fricsay Ferenc Termében de-
rűs, családias hangulatban tartja 
mesterkurzusát a világjáró sztár-
basszus, Polgár László. Kitűnő 
füllel, éles szemmel azonnal ész-
reveszi a legapróbb énektechni-
kai hibákat is, és rögtön megmu-
tatja a közvetlenségétől, humorá-
tól hamar feloldódó növendékek-
nek a célravezető megoldást. Elis-
merő moraj fut végig a termen, 
amikor a javítások után sokkal 
szebben szólal meg az ária. 

Polgár László Cseh Antalnak mutatja a helyes technikát. Fotó: Schmidt Andrea Foiytatás á 4. oldalon 

Négy Csongrád megyei énekelt az elődöntőben 

Megasztár lehet 
a balettos Gergőből 

Aczél Gergő nem hitte, hogy a döntőbe kerülhet. Fotó: Miskolczi Róbert 

A Szegedi Kortárs Balett tán-
cosa, Aczél Gergő már biztosan 
ott lesz a Megasztár fináléjá-
ban, hiszen a tévéműsor tegnapi 
elődöntőjében elnyerte a zsűri 
támogatását. 

Négy Csongrád megyei verseny-
ző is bemutatkozott az énekes te-
hetségeket kereső Megasztár cí-
mű tévéműsor tegnapi elődöntő-
jében. A zsűri döntése nyomán 
két szegedi esélyt kapott arra, 
hogy „megasztár" legyen: a kor-
társ balettben táncoló Aczél Ger-

gő már biztosan döntős, Hajdú 
Klárát pedig a közönség szavaza-
tai juttathatják a legjobb tíz kö-
zé. Gergő tehetségével minden-
kit meggyőzött, kivéve saját ma-
gát. Bevallotta, a többiek produk-
cióit hallva nem gondolta, hogy a 
döntőbe juthat. A zsűri mégis rá 
szavazott. A fiúból a műsor vé-
gén zokogás tört ki. A szintén 
szegedi Szikula Tünde és a szen-
tesi Verbó Ákos számára viszont 
véget ért a megmérettetés. 
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