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Az áfa 
drágítja 
a kultúrát 
Az általános forgalmi adó ja-
nuári változásai miatt a mű-
vészeti, közművelődési intéz-
mények rosszul járnak. 

Kulturális területen állítólag há-
rommilliárdos „áfaveszteséget" 
tervezett jövőre a Pénzügymi-
nisztérium, de a „felzúdulások-
ra" reagálva megígérte, hogy eb-
ből kétmilliárdot kompenzál. A 
kétmilliárdból másfélre „lecsap-
tak" a színházak, az összes többi 
intézmény pedig a maradékon 
kénytelen osztozni. 

Az áfaátsorolásoknál is na-
gyobb gondot okoz, hogy jövőre 
már nem lehet visszaigényelni a 
támogatásokból fedezett beszer-
zések áfáját. Érzékenyen érinti az 
újságok kiadását is a január vál-
tozás: a lapok adómértéke 12-ről 
25 százalékra nő. 

írásunk a 7. oldalon 

Tejárak 
A tejtermelőket egyértelműen 
az uniós csatlakozás vesztesei-
ként tartják számon, hiszen a 
tej felvásárlási ára folyamato-
san esik, miközben a boltok-
ban egyre drágulnak a külön-
böző tejtermékek. 

Részletek a 3. oldalon 

A csomópontban az elmúlt évek-
ben több súlyos és halálos kime-
netelű baleset történt. A legtöbb 
bajt a gyorshajtók okozták, de az 
is gyakran előfordult, hogy a 
Téglás utcából kihajtók nem ad-
tak elsőbbséget a védett úton ha-
ladóknak. Mindkét problémára 
megoldást jelent a körforgalom. 

Ugyancsak a 47-es úthoz kap-
csolódó hír, hogy Lázár ¡ónos 
hódmezővásárhelyi polgármes-
ter levélben érdeklődött Csillag 
István közlekedési miniszternél 
az út kishomoki szakaszának bő-
vítéséről. A 47-es négy sávon ve-
zeti a forgalmat, a középső, több 
mint 4 kilométeres rész azonban 
kétsávosra szűkül; emiatt pedig 
változatlanul nagyon veszélyes. 
A miniszter válasza szerint az 
útbővítés legkorábban 2005-ben 
kezdődhet; a beruházás kezdete a 
fejlesztési forrásoktól függ. 

Székely András főépítés-vezető, Botka László országgyűlési képviselő, Piri József polgármester és 
Részletek a 3. oldalon Basa Zoltán, a közútkezelő kht. igazgatója avatta fel a körforgalmat. Fotó: Karnok Csaba 
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EGY NEW YORK-I 
VÁSÁRHELYEN 
Magyar feleségével négy éve 
települt haza az Egyesült 
Államokból Brook Louis 
Alexander, míg azonban neje 
azóta visszament Amerikába, a 
pszichológus professzor 
Vásárhelyen maradt, és a 
nyugdíjaslakóparkba költözött. 

5. oldal 

TÍZÉVES A LOKALITÁS 
1993-ban alakult meg a 
Csongrád Megyei Helyi Lapok 
Egyesülete, a Lokalitás. A 
tegnapi, kiállítással egybekötött 
jubileumi megemlékezést 
Mórahalmon tartották. 

4. oldal 

REJTŐ E. ÓVADÉKKAL 
SZABADULT 
A K & H Bank lemondott 
vezérigazgatója, Rejtő E. Tibor 
tegnap óvadék fejében 
elhagyhatta a budapesti Nagy 
Ignác utcai 
büntetés-végrehajtási intézetet. 
A 10 millió forintos óvadékot 
egyik közeli hozzátartozója 
fizette ki. 

2. oldal 

Bérletek 
Dózsa Gábor, az SZKT igazgatója 
szerint az utasok többségének 
kedvez a januártól életbe lépő bér-
letkonstrukció. A változás a cég-
nek előnyös: jövőre több bevétele 
lesz a társaságnak. . 

Bővebben a 4. oldalon 

Csillag 2005-re ígéri a 47-es út szélesítését 

Átadták az algyői körforgalmat 
Határidőre elkészült Algyőnél a 
47-es út és a Téglás utca ke-
reszteződésében épített kétsá-
vos körforgalom. 

Bizonytalanság, pánik, kapkodás, sorban 
állás, csalódott és türelmetlen emberek a 
földhivataloknál és a bankokban. A Pénz-
ügyminisztérium szerint felesleges a ro-
ham, ez azonban szemmel láthatóan nem 
nyugtatta meg a lakáshitelre vágyókat. 

- Nekem nem fog sikerülni - jelentette ki 
csalódottan egy középkorú hölgy, miután be-
fejezte a telefonbeszélgetést. Szegeden, a Kál-
vária sugárüti földhivatalban tegnap délelőtt 

nem ő volt azonban az egyetlen, aki izgatot-
tan szorította füléhez a mobiltelefonját. A tu-
lajdoni lapra várók sora az előtérben kígyó-
zott. Mindenkinek megvolt a véleménye a 
kormány december 10-i döntéséről. 

Mint azt korábban megírtuk, a kormány 
csökkentette a lakáshitelek állami kamattá-
mogatásának mértékét úgy,, hogy a jövőben a 
kamattámogatást az állampapírok hozamá-
hoz igazította. így drágul a lakáshitel. 

A Pénzügyminisztérium időközben arról 

tájékoztatott, hogy gyakorlatilag fölösleges 
megrohanni a földhivatalokat. Az új lakástá-
mogatási rendszer a kihirdetését követő tize-
dik napon, azaz december 22-én lép életbe, 
vagyis eddig kell beérkezniük a december 
12-ig megkötött és ügyvéd által ellenjegyzett 
adásvételi szerződéseknek a bankokhoz, s a 
huszonkettedike előtti földhivatali dátumot 
is elfogadják. 

Folytatás az 5. oldalon 

www.delmagyar.hu 

Ötvenéves a Playboy 
Az alapítása óta eltelt fél év-
század alatt a világ legismertebb 
erotikus magazinjává nőtte ki 
magát a Playboy. 

Éppen ötven évvel ezelőtt, 1953 
decemberében jelent meg először 
a Playboy, amelyet ma a világ el-
ső számú férfimagazinjaként is 
emlegetnek. Alapítója, a most 77 
éves Hugh Hefner 600 dollárral 
indította útnak a lapot, az abból 
kinőtt cégbirodalom jelenleg a 
legóvatosabb becslések szerint is 
több tízmillió dollárt ér. Bárhol 
jelent meg a világon, mindig vi-
ták övezték. Botránylapként in-
dult, ennek ellenére a legna-
gyobb írók sem szégyelltek az új-
ságnak dolgozni. 

Bővebben a Sziesztában 
Az eddigi egyetlen szegedi play-
mate, Halász Laura. Fotó: Playboy 

Az embereket nem nyugtatja meg a Pénzügyminisztérium nyilatkozata 

Rohamozzák a földhivatalt 

Sorban állnak az ügyfelek a földhivatalban Szegeden. Fotó: Karnok Csaba 
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