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700 000 Ft 
havi 17 775 for intér t 
á r fo lyamkockáza t nélkül. 
6720 Szeged, Dugonics tér 11. 
Tel.: (62) 592-180 
Nyitva tartás: H-P 8-18, Szo 8-14 

ITHM: 21,26% cítibank 
'A kamatkedvezmény mértéke a kölcsönösszeg nagyságától függően 700 000 -1499 000 Ft között 3%. 500 000 - 699 000 Ft között 
2%. 499 000 Ft alatt 1% Az akció 2005. november 22-tcH 2005. december 31-ig tart. és 60 hónapos futamidő esetén érvényes. A 
hirdetésben szereplő törlesztőrészlet összege és a THM értéke csak egyidejű számlanyitás és a kölcsön teljes futamideje alatt történő 
folyamatos fizetésátutalás eselén érrényes. Az időtartam tekintetében a kölcsön igénylésének a Citibank információs rendszerében 
történő rögzítési időpontja az irányadó. Az akció fettételei egyoldalú módosításának jogát a Citibank fenntartja. Az akció részletes 
feltételei hozzáférhetők a bankfiókokban, a CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálaton, és a www.citibank.hu internetes oldalon 
A Citibank Személyi Kölcsön felhasználási céiboz nem kötött fogyasztási kölcsön. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján, 
a szerződéskötést követően nyújtja. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevétel évei 
történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. Citibank Zrt. - a Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja. 

Citibank Személyi 
Kölcsön MOST akár 

3 % kamat-
kedvezménnyel! 

UTAZZON VELÜNK TÉLBŐL A NYÁRBA,VÁRJA ÖNT: 

TUNÉZIA, EGYIPTOM, BRAZÍLIA, KUBA, 
DOMINIKA, VENEZUELA ÉS THAIFÖLD! 

Ez a hirdetés Önnek H 
kedvezményt jelent, amennyiben téli katalógusunkból választja ki utazását! 

KARTAGO TOURS PLUSSZ Kft. 
6720 Szeged, Oroszlán u.1. • Tel: 62/471-066 • Fax: 62/426-005 

szeged@kartagoplussz.hu F! 
Aktuális ajánlatainkat tekintsék meg teletexten: 

RTL Klub 411. oldal, MTV1415. oldal 
A kedvezmény kizárólag a K A R T A G O T O U R S Utazási Iroda 2 0 0 5 / 2 0 0 6 - o s 
téli „Exotic" katalógusában szereplő úti célokra, időpontokra és alapárakra 
vonatkozik, felhasználható a K A R T A G O TOURS , a K A R T A G O T O U R S CENT-
R U M és a K A R T A G O T O U R S P L U S S Z irodákban megkötött utazási 
szerződéshez szerződéskötéskor a kupon bemutatásával. A kedvezmény akciós 
utakra, valamint gyermekárakra nem érvényes, más kedvezményekkel össze 
nem vonható. Egy utas egy utazáshoz csak egy kupont használhat fel. Jjx^-

Magyar 
T u d o m á n y o s M a g y a r m 

. Telekom Akadémia 

Kedden és szerdán 
villamospótló 
A tarjáni villamos-végállomás átépítése miatt holnap és szerdán 
egész nap villamospótló buszok szállítják az utasokat a 3-as, a 3F és a 
4-es vonalán Tarján és az Anna-kút között. A tarjáni Olajbányász téri 
megállóból induló autóbuszok a Kecskeméti utcai és a Szent György 
téri megállóknál egyik irányban sem állnak meg. 

Meggyújtották a harmadik adventi gyertyát 

A Dugonics tér koszorúja 

„Nagy rajongója vagyok Kafkának, bár - s ezt mindig azonnal 
hozzá kell tennem - Kafkáról meglehetősen egyoldalú kép él az 
emberekben, talán épp az Átváltozás című novellája miatt. Ez 
ugyanis kötelező olvasmányként majd mindenkihez eljut, és 
pusztán nyomasztó, lidércnyomásszerű képet fest alkotójának 
világáról, akinek pedig sokszor lenyűgöző humora, melegsége és 
fantáziája van. Csakhogy mindez gyakran éppen a kevésbé is-
mert műveiben nyilvánul meg, például egy-két oldalas novellái-
ban, naplóvázlataiban és Amerika címen megjelent poszthu-
musz regényében. 

A regény egy 16 éves fiatalemberről, Kari Rossmannról szól, 
akit szegény szülei Amerikába küldtek, mert elcsábította egy 
cselédlány, és gyereket szült tőle. Rögtön az elején a hajóról pil-
lantja meg a Szabadság-szobrot, 'mely tündöklő napsütésben tá-
rult eléje, (...) s alakja körül szabad szelek fújtak.' Ezt most hogy 
értsük? Őszinte, naiv lelkesedés? Vagy itt is finoman ironizál? 
Nem lehet pontosan tudni. Ilyen az egész regény, amely Kafká-
nak az egyik legpozitívabb, legreménytelibb hangvételű írása. 
Bár maga sohasem járt a tengerentúlon, képzelőerejének és 

egyik kedvenc olvasmányá-
nak, Franklin önéletrajzi írá-
sainak segítségével olyan meg-
döbbentően hiteles képet fest 
többek között New Yorkról, 
Oklahomáról és az ott élő em-
berek mentalitásáról, hogy egy 
ott élő sem írhatná le jobban. 
A regény töredékesen maradt 
fenn, nyolc fejezetéből nyil-
vánvalóan hiányzik még leg-
alább kettő, bár érdekes mó-
don az utolsó fejezet elkészült, 
bár az is befejezetlen maradt. 
Ettől függetlenül egy kerek, 
egész mű benyomását kelti, 
mely roppant szórakoztató ol-
vasmány, ezért is ajánlom 
mindenkinek." 

F. Kafka 
Amerika 

Újabb gyertya lobbant lángra tegnap a Dugonics téri óriási adventi koszorún Szegeden. Vasárnap délután az Arany János Általános Is-
kola diákjai adtak ünnepi műsort, majd Laurinyecz Mihály kanonok és Szetey András, lapunk főszerkesztője gyújtotta meg a harma-
dik, rózsaszínű gyertyát. A Dugonics téren folytatódik a jótékonysági könyvgyűjtés is, a köteteket a karácsonyi kézművesvásárt szerve-
ző Ördögszekér Bt. sátrában, a Nagyáruházzal szemben december 23-áig adhatják le az adományozók. Az összegyűlt könyveket az árvíz 
sújtotta székelyudvarhelyi könyvtár megsemmisült állományának pótlására ajánlja fel Szeged városa Fotó: Gyenes Kálmán 

Pavlovits Dávid: Az én Nagy Könyvem 

A szórakoztató 
Kafka 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmas szellemi kalandtúrában ismert 
Csongrád megyei közéleti személyiségek, 
tudósok, művészek, üzletemberek, sporto-
lók és újságírók vallanak legkedvesebb 
könyvükről. Pavlovits Dávid gitárművész 
Franz Kafka Amerika című kötetéről be-
szél. 

Vásárhely díszpolgára lett festőművész 

Fodor József tárlata 
Mindentudás Egyeteme - Szeged: Janka Zoltán 

A művészi alkotóerő 
és a hangulatzavar 

Újra adóügyi kedd 
az APEH-nél 
Az adóügyi kedd következő rendezvényére december 13-án 14 órakor 
Szegeden, a Bocskai u. 14. szám alatt, az APEH Csongrád Megyei 
Igazgatóságának aulájában kerül sor, Mire jó az ügyfélkapu az állami 
adóhatóságnál? címmel. A gyakorlati bemutatóval egybekötött elő-
adáson az igazgatóság munkatársa, Nyilas Gábor részletes tájékozta-
tást ad az adóhatósági regisztrációról, valamint az adóbevallások és 
az adatszolgáltatások elektronikus továbbításával kapcsolatos tudni-
valókról. 

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

(Szeged, Széchenyi tér 10.) 

nyilvános pályázatot h i rdet az anyakönyvi 
események lebonyolításához kapcsolódó, n e m 

hivatali hatáskörbe t a r t o z ó k ö z r e m ű k ö d ő i 
fe ladatok el látásra 2006. április I . napjától 

201 I . március 3 I . napjáig. 

A pályázat feltételeit 
a részletes pályázati kiírás tartalmazza. 

A pályázaton csak az a pályázó vehet részt, 
aki a részletes pályázati kiírást 

az Okmányiroda titkárságán 
(6724 Szeged, Huszár u. I., 

tel.: 62/564-473 • fax: 62/475-760, 
e-mai l : i_okmany@polghiv.szeged.hu) 

legkésőbb 2005. december 22-én (csütörtök), 
I 1.00 óráig bruttó 10 000 Ft ellenében megvásárolta. 

Nyi tvatar tás i idő: 
h.-k.: 8.00-15.00 óráig • sz.: 12.00-17.00 óráig 

csüt.-p.: 8.00-12.00 óráig 

„Lángész és őrület biz' közeli, / S szál 
ösvény, mi kapcsolatukat szétszedi" - John 
Dyren megfogalmazásával érzékelteti 
plasztikusan dr. Janka Zoltán a művészi 
alkotóerő és a pszichés zavarok összefüg-
gését a Mindentudás Egyeteme - Szeged 
sorozat előadásán. 

MINDENTUDÁS 
EGYETEME 
S Z E G E D 

csökkent alvásigényről számol-
tak be. De egyéb pszichés tünet-
csoport (például a hasadásos el-
mezavar) negatív hatással van az 
alkotóerőre. 

Sok művész munkássága utal 
arra, hogy kétpólusú hangulatza-
vartól szenvedett. Dr. Janka Zol-
tán idézetekkel, zenei betétek-
kel, festményrészletekkel, élet-
rajzi adatokkal igazolja állítását, 
mi szerint az „egyszer 
fent-másszorlent" állapot kínoz-
ta például Arany Jánost, Byront; 
Donizettit és Mahlert; Miche-
langelót és Goya-t. A depresszió-
ban szenvedőkre (és öngyilkossá-
got elkövetőkre | is számos példa 
sorolható fel: Juhász Gyula, He-
mingway, van Gogh... A profesz-
szor következtetése az, hogy a 
hangulati labilitásra hajló sze-
mélyiségvonások hozzájárulhat-
nak kimagaslóan kreatív teljesít-
mények létrejöttéhez a művészet 
területén. 

A Mindentudás Egyeteme -
Szeged következő előadása de-
cember 14-én 18 órakor kezdő-
dik Szegeden az egyetemi TIK 
kongresszusi termében (Ady tér 
10.). A Mindentudás Egyeteme a 
Magyar Tudományos Akadémia 
tudományos vezetésével és a 
Magyar Telekom társadalmi sze-
repvállalásával jött létre. 

Ú.I. 

A hetvenedik születésnapját ünneplő Fodor József vásárhelyi fes-
tőművész retrospektív tárlata nyílt meg szombaton délben az Al-
földi Galéria földszinti termeiben. Az alkotó ez alkalommal ve-
hette át Lázár János polgármestertől a közgyűlés által adományo-
zott díszpolgári címet. A kiállítást Gyulai József akadémikus nyi-
totta meg Fotó: Tésik Attila 

írók, költők, képzőművészek és 
zeneszerzők körében - az átlag-
emberekhez képest - sokkal (tíz-
szer-harmincszor) gyakoribb a 
kétpólusú hangulatzavar (az 
emelkedett és nyomott hangulat 
váltakozása), illetve az egypólusú 
(a depresszió) - utal előadásában 
is dr. Janka Zoltán, a szegedi 
pszichiátriai klinika tanszékve-
zető egyetemi tanára a megfigye-
lésekre és a tudományos igényű 
feldolgozásokra. Ugyanakkor a 
hasadásos elmezavar (szkizofré-
nia) és egyéb betegségek esetében 
nincs eltérés az átlag- és a mű-
vészemberek csoportja között. 

A művészi és egyéb alkotóerő 
elemei - a technikai-mesterség-
beni tudás és ismeret, a különle-
ges tehetség és képesség, vala-
mint az akarat, a motiváció - kö-
zül, ha egy is hiányzik, csak rész-
leges a kreativitás. Megfigyelhe-
tő: a pozitív hangulat - bizonyos 
határon belül - javítja a művészi 
alkotóerőt. Egy vizsgálat szerint 
brit írók és művészek úgy vallot-
tak, hogy intenzív alkotói idősza-
kukban kifejezetten fokozott lel-
kesedést és önbizalmat éltek át, 
energikusnak és emelkedett han-
gulatúnak érezték magukat, 
élénk képzettársításról, gondo-
latáramlásról, érzelmi intenzi-
tásról, a koncentráló képesség fo-
kozódásáról, jó közérzetről és 

http://www.citibank.hu
mailto:szeged@kartagoplussz.hu
mailto:i_okmany@polghiv.szeged.hu

