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Az SZKT szemtanúkat vár-Formaruhában pofozkodott egy ismeretlen ? 

A villamosvezető tagad 
Hat villamosvezetőt hallgattak meg tegnap 
az SZKT-nál a Cent rum áruháznál történt 
gyermekbántalmazással kapcsolatban. A 
vizsgálatot azonban nem tudták lezárni, 
mert senki sem vállalta magára a pofoz-
kodást. 

- Az SZKT érdeke, hogy kiderüljön, mi tör-
tént, egyáltalán megtörtént-e a gyermekbán-
talmazás - mondta Dózsa Gábor. A közleke-
dési cég igazgatója a meghallgatás előtt be-

szélt egy szemtanúval és a megvert fiú édes-
anyjával, és szerinte apró ellentmondások 
voltak abban, amit mondtak. Tegnap hat 
olyan járművezetőt kérdeztek az esetről, akik 
november 18-án kora délután a 3-as és a 4-es 
villamos vonalán közlekedtek. 

Az egyik szemtanú által adott személyle-
írás és pályaszám alapján hosszasan faggat-
ták az egyik vezetőt, aki tagadta a gyermek-
verést. Elmondta: a munkatársaitól értesült 
az esetről, akik még ugratták is azzal, hogy 

„na, mi van, megvertél egy utast?" A villa-
mosvezető olyan véleményeket is hallott, 
hogy „még az is lehet, hogy a csíkos ing miatt 
összekeverhették az ellenőrrel." 

Szabó Péter forgalmi osztályvezető nem 
tartja elképzelhetetlennek, hogy az ügy fő-
szereplője olyan ruhában volt, ami hasonlí-
tott az SZKT formaruhájára. A cég várja a 
szemtanúk jelentkezését. 

Részletek az 5. oldalon 

Karácsony előtt könnyű bedőlni a csábító lehetőségeknek 

A nulla kamat becsapós is lehet 
A bankok a karácsonyi ünnepek előtti 
hetekben kötik meg az áruhitellel kap-
csolatos szerződések több mint egyhar-
madát. Az idei sláger a nullaszázalékos 
teljes hiteldíj mutatóval kínált kölcsön. 
A szakemberek óvatosságra intenek. 

Az ügyfelek számának növelése érdeké-
ben mindent bevetnek az áruhitelezők és 
a kereskedők a karácsony előtti roham-
ban. Az év végi szezon slágerei a nullaszá-
zalékos teljes hiteldíj mutatóval (THM) 
kínált kölcsönök lehetnek. A Credigen 
Banknál és az OTP-nél is azt mondták, 
hogy ezek nem is valódi hitelek, hanem 
inkább fizetési könnyítések. Az akciókat 
a kereskedők finanszírozzák, úgy, hogy 
átvállalják a banki költségeket: profitjuk 
egy részét átengedik a pénzintézeteknek. 
Az ügyfelek jellemzően három-öt hónapig 
használhatják díjmentesen a bank pén-
zét. A pénzügyi felügyelet napokban meg-
tartott tájékoztatóján a trükkös áruhite-
lekre figyelmeztettek a szakértők. Ne dől-
jünk be a nullaszázalékos kamatnak, ha-
nem a THM-et figyeljük - mondták a 
szakemberek. 

Nem csak tévékben, a hitelekben is nagy a választék Fotó: Schmidt Andrea írásunk a 3. oldalon 
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MKB Karácsonyi Kölcsön 

• Nyerjen i ooo ooo forintot 
„Szerencse bejglinkkel" 

• Most kedvezményes folyó-
sítási jutalék ksl 
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Almási 
levele a 
hallgatókhoz 
Levelet írt a Havas Henrik-féle 
médiaintézet hallgatóinak a 
szegedi egyetem bölcsészkari 
dékánja, melyben arra kéri a 
hallgatókat: december 10-ig je-
lezzék, hogy a „fizetős" inten-
zív kurzust vagy az ingyenes, 
normál szolgáltatást nyújtó ta-
nulási formát választják. 

Tájékoztat és tájékoztatást kér 
a Szegedi Tudományegyetem 
(SZTEj bölcsészkari dékánja, Al-
mási Tibor abban a levélben; amit 
az intézmény kihelyezett tagoza-
ta, a Budapest Média Intézet hall-
gatóihoz intézett. A dékán beszá-
mol arról a hétpontos intézkedés-
csomagról, amely lezárta az okta-
tási jogok biztosának kezdemé-
nyezésére indult belső vizsgálatot 
az SZTE-n. Almási Tibor levelé-
ben arra kéri a média intézet di-
ákjait, hogy december 10-éig je-
lezzék: a „fizetős" intenzív kur-
zust vagy az ingyenes, normál 
szolgáltatást nyújtó tanulási for-
mát választják. 

Részletek az 5. oldalon 

Dühöng a tél Európában 
Nyugat-Európában nagy mennyiségű hó esett. A rendkívüli időjárás 
rengeteg balesetet okozott, Ausztriában, Svájcban, Nagy-Britanniá-
ban és Franciaországban akadozott a közlekedés. 

Összeállításunk a 2. oldalon 

Az agyonhallgatott 
sztár, Koncz Zsuzsa 
A rádiókban keveset 
hallani, a tévékben 
keveset látni Koncz 
Zsuzsát, pedig több 
nemzedék is a ma-
gáénak érzi, s min-
den elismerést be-
gyűjtött, ami a rock-
zene területén itt-
hon elérhető. Koncz 
Zsuzsa fergeteges 
szegedi koncertje 
után adott inter jút a 
lapunknak. 

A dalé a főszerep 
Koncz Zsuzsa életé-
ben, akinek fő törek-
vése, hogy méltó ze-
nei formában tolmá-
csolja az intellektuá-
lis mondanivalót. A 
művésznő lapunk-
nak adott interjújá-
ban megmagyarázza, 
miért nem beszél so-
ha magánéletéről, 
viszont miért vállalt 
szereplést a rend-
szerváltás környé-
kén az egyik politi-
kai párt megismerte-
tésében, s azóta ho-
•gyan változott az 
ilyenféle közszerep-
léshez való viszonya. 
Koncz Zsuzsa véle-
ményt mond a mé-
diáról, melyet sze-
rinte az amerikani-
zálódott német ízlés 

Koncz Zsuzsa életében mindig a dalé volt a 
f ő s z e r e p Fotó: Karnok Csaba 

ural, de a siker re-
ceptjét is elárulja. 

Sztárország-e Ma-
gyarország? A kérdés-
re - összeállításunk-
ban - Geszti Péter, 
Pásztor Erzsi és Lang 
Györgyi válaszol. Ol-

vasóinknak megmu-
tatjuk egy „helyi 
sztár", Patkós Attila 
rádiós műsorvezető, 
diszkós és örökifjú 
családapa arcait. 

Részletek a Sziesztában 

Bäks fellázadt, 
Gyálarét forrong 
Bakson és Gyálaréten is elszaba-
dultak az indulatok. Előbbi he-
lyen egy férfi teszi pokollá a falu-
beliek életét, Szeged kertváro-
sában pedig egy tanulmánykötet 
miatt van perpatvar. 

Emlékezetes: nyáron a folya-
matosan feljelentgető, rágalma-
zó Csiszár Maris ellen tüntettek 
a baksiak. Most Oláh István 
László keseríti meg a több mint 

kétezer lelket számláló község la-
kóinak életét azzal, hogy felje-
lenti őket minden lehetséges fó-
rumon. A férfi szélsőjobboldali 
csoportosulásnak nevezte az el-
lene tüntetőket. Gyálarétről 
nemrégiben jelent meg egy szoci-
ológiai tanulmánykötet, amivel 
a lakók nagy része elégedetlen. 

írásaink a 7. oldalon 

A Sole összeolvad a MiZóval 

Szeged lesz az új társaság központja 
Engedélyezték a Csányi Sándor ér-
dekeltségébe tartozó pécsi új-MiZo 
Rt. és a szegedi Sole Rt. összeolva-
dását. A fúzióval Csányi Sándoré, az 
OTP Bank elnök-vezérigazgatójáé 
lehet a legnagyobb hazai tejipari vál-
lalkozás. 

Az új cég szegedi központtal, So-
le-MiZo néven jön létre, s nem csu-
pán az üzem erősödik gyártósorok-
kal, termékekkel, létszámmal, ha-
nem az adminisztráció is. A Sole ed-
dig inkább Kelet-Magyarországon és 
Budapesten számított erősnek a pia-
con, míg a MiZo a Nyugat-Dunántú-
lon. A fúzióval a társaság már nem-
csak Magyarországban gondolkodik, 
európai méretekben is jelentősnek és 
versenyképesnek számít majd. 

Az egyesült cég már nem csak a magyar piacban gondolkodik Fotó: Schmidt Andrea Bővebben a 3. oldalon 

http://www.centralestate.hu
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