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KORKÉP 

ALGYÓ. Karácsony éjszakáján az 
éjféli mise előtt, 23 órakor 
betlehemes játékra várják az 
érdeklődőket. 

Egyes cégek több milliót költenek karácsonyi meglepetésre 

Ajándékozási adok-kapok 
BALASTYA. Hagyományteremtő 
szándékkal, idén első 
alkalommal rendezi meg az 
önkormányzat a falukarácsonyt. 
Ma délután 2 órától a százéves 
templomban a Munkácsy 
Mihály ÁMK Általános 
Iskolájának tanulói adnak 
ünnepi műsort. 
- Holnap délután 1 órától a 
Balástyáért Közalapítvány 
szervezésében kézműves 
foglalkozást tartanak 
szaktanárok a művelődési ház 
nagytermében, ahol a gyerekek 
karácsonyi díszeket és különféle 
ajándékokat készíthetnek. A 
szükséges anyagokat és a 
szakmai segítséget a 
közalapítvány biztosítja. 

BORDÁNY. Falukarácsonyt 
rendez ma délután fél 5-től az 
Ádám Jenő Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola és az 
önkormányzat a 
tornacsarnokban. Műsorral 
készülnek az óvodások, az 
iskolások, valamint a Berkenye 
népdalkör tagjai. 

DESZK. A község 
önkormányzati 
képviselő-testülete szerdán 17 
órától ülésezik a faluház emeleti 
kupolatermében. Napirenden 
szerepel Simicz József 
polgármester tájékoztatója a 
2005-ben végzett testületi 
munkáról és a jövő évi 
feladatokról, majd ünnepi 
köszöntő következik. 

DOMASZÉK. A Domaszék 
Lakosságának Egészségesebb 
Életéért Alapítvány az 
egészségközpontban 
alakformáló tornát, 
gerinctornát, női tornát, 
gyógymasszázst, 
egészségmegőrző jógát, minden 
második szerdán életmódklubot 
ajánl az érdeklődőknek. 
Az alapítvány január 9-étől 
wellnesshetet rendez, 
ahol bemutatja a mostani 
és új szolgáltatásokat is, 
például Yumeiho-masszázst, 
csontritkulásban szenvedőknek 
östeoporosis-tornát. A 
wellnesshéten minden 
szolgáltatás ingyen 
vehető igénybe. Bejelentkezés az 
584-272 telefonszámon. 
- A művészeti iskola tanulói 
karácsonyi koncertet adnak ma 
17 órától a templomban. 

PUSZTAMÉRGES. Ma a 
gimnázium, holnap pedig az 
általános iskola tanulói gyűlnek 
össze a művelődési házban 
köszönteni a közelgő 
karácsonyt. 
- A Tourinform Irodába 
megérkeztek a Csongrád megyei 
turisztikai kiadványok, amelyek 
bemutatják a megye 
idegenforgalmi, turisztikai 
látványosságait és 
szolgáltatásait. A színes fotókkal 
illusztrált, ismertetőkkel ellátott 
kiadvány térítésmentesen 
elvihető. Az irodában januártól 
kérhető a jövő év programjait 
tartalmazó községi 
rendezvénynaptár is. 

RÚZSA. Az osztrák származású 
Olivér Christen, a rúzsai 
Virágtanya tulajdonosa és 
családja kapta meg 
az „Alföld Tűrizmusáért" díjat, 
melyet a Dél-alföldi Regionális 
Marketing Igazgatóság által 
szervezett évzáró értekezleten 
adtak át szegedi Forrás 
Hotelben. Mórahalom és térsége 
harmadik alkalommal 
jutalmazott, hiszen első 
alkalommal a város 
önkormányzata, második 
alkalommal a Homokháti 
Tourinform Iroda kapta a díjat. 

ÜLLES. Karácsonyi ünnepségre 
várja az önkormányzat a község 
lakóit holnap 16 órára a Déryné 
Művelődési Házban. 

Leggyakrabban falinaptárt, határidőnap-
lót, asztali órát, névjegykártyatartót, 
kulcstartót, pólót, tollat és törülközőt 
küldenek egymásnak a cégek karácsony-
kor. Az ajándékozási adok-kapokból né-
hányan már kiszálltak: inkább jótékony-
sági célra fordítják a több millió fo-
r intot . 

Közgazdászok költöznek a jezsuiták egykori iskolájába 

Felújított épülettel 
gyarapodik az egyetem 

Itt a Homo ludens 

Meghalt a szentesi 
ügyfélszolgálaton 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A közgazdászok 2007 elején költözhetnek a szegedi Kálvária sugárúti épületbe Fotó: Schmidt Andrea 

Összeesett és meghalt egy idős férfi tegnap délelőtt a Démász Rt. 
szentesi ügyfélszolgálatán. Az eset tizenegy óra körül történt: a bácsi 
ügyet intézni ment a kirendeltségre, s miután mindent megbeszéltek 
az áramszolgáltató munkatársával, elindult hazafelé. Ekkor lett rosz-
szul. A mentőt a démászosok hívták ki, s bár hamar megérkezett a se-
gítség, a bácsi életét már nem tudták megmenteni. Információink 
szerint azonnal meghalt, ahogy összeesett. 

A mentőszolgálat a betegjogokra hivatkozva nem adott információt a 
történtekről, a halál okáról. A Démász Rt. kommunikációs osztályve-
zetője, Kecse-Nagy Sándor elmondta, valóban ez történt, és nagyon saj-
nálják, hogy bár mindent megtettek ők is, nem sikerült megmenteni a 
bácsi életét. Ezúton is szeretnék kifejezni részvétüket a családnak. 

A karácsonyi ajándékozási láz nemcsak a 
családoknak okoz évente fejtörést, hanem 
cégeknek is. Ahol marketingcsoport mű-
ködik, a főnöknek nem kell sokat gondol-
kodnia, de van olyan vezető is, aki szemé-
lyes ízlésének megfelelően választja ki az 
év végi ajándékokat. A szegedi Printker 
Office Land Rt. vezérigazgatója, Varga Pé-
ter érdekes kettősségre hívta fel a figyel-
münket: vannak, akik százasával vitték az 
igény szerint gravírozott tollakat áruháza-
ikból, ugyanakkor az ő cége régebben sok-
kal több ajándékot kapott évvégén. 

- Nem lettünk kisebbek, inkább a vál-
lalkozások kevésbé költenek ilyen jellegű 
ajándékra a reklámkeretből. Nálunk sem 
szokás az ajándékozás, de minden fonto-
sabb partnerünknek küldünk karácsonyi 
lapot - mondta a vezérigazgató, aki elárul-
ta: a dolgozóiknak évente négy-öt összejö-
vetelt tartanak. A karácsonyi ünnepség ki-
emelt - ahogy a cégvezető fogalmazott: 
megadták a módját, szmokingba, nagyes-
télyibe öltöztek és élőzenével, állófogadás-
sal egybekötött évbűcsűztatót tartottak a 
hét végén. 

A legkelendőbb ajándéktárgyak a termé-
szetfotós, kastélyos falinaptárak, a határ-
időnaplók, a fali- és asztali órák, a név-
jegykártya tartók tollal és kulcstartóval, a 
borosgazda szettek, a pólók és törülközők 
- tudtuk meg Szigeti Klárától. A zsombói 
Ser'Oprint Kft. cégvezetőjének tapasztala-
ta szerint a középkategóriás vállalkozások 

Kiadónk, a Lapcom Kft. közös karácsonyi ünnepségre hívta a munkatársakat 

fél millió forint körül költenek karácsonyi 
reklámajándékokra, a nagyobbak sokkal 
többet: az idén az egyik szegedi cég négy-
millió forintért vásárolt meglepetéseket 
partnereinek. 

Nem általános, de néhány cég a reklám-
ajándékok helyett inkább karitatív célra 
költ karácsonykor. Ezt a szemléletet köve-
ti a Porsche Szeged is. - Korábban néhány 
esetben szobai minigolf vagy üveg 
sakk-készlettel köszöntük meg kiemelke-
dően nagy partnereinknek, hogy minket 
választottak. Az idén viszont jókívánsága-

inkat üdvözlő lapon küldtük el és inkább 
nagyobb összeggel a gyerekeket támogat-
juk - jelentette ki Heizler Tamás igazgató, 
aki viszont örömmel fogadta a minap az 
ajándékba kapott sámfát és exkluzív tisz-
tító készletet tartalmazó fekete cipősdo-
bozt vagy az áramforrás nélkül működő 
lámpát. Az autókereskedő azt is megfi-
gyelte: az emberek közül egyre többen 
ajándékoznak autót szeretteiknek kará-
csonyra illetve szilveszterre. Éppen ezért a 
két ünnep között sem pihenhetnek. 

A Tisza Volán Rt. irodaházát sem zárják 

Fotó: Schmidt Andrea 

le a két ünnep között. - Az év végi hajrá-
ban ugyanúgy dolgozunk, mint máskor, 
mert sok a munka - jegyezte meg Jakus 
Ibolya, a közlekedési vállalat marketing és 
titkársági osztályvezetője. Náluk az a szo-
kás, hogy. a kisebb szervezeti egységek ve-
zetői látják vendégül az alkalmazottakat: a 
közel 1500 fős cégnél össznépi ünnepségre 
nincs lehetőség. Több száz partnerüknek 
viszont apróságokkal - határidőnaplóval, 
asztali naptárral vagy üdvözlőlappal - kö-
szönik meg az éves együttműködést. 

CS. G. L. 

Tegnap döntöt tek: a szegedi egyetem Kálvária sugárúti, egykor a 
jezsuita iskolának helyet adó ingatlanát a Lépték Kft. új í that ja fel 
brut tó 480 millió forintért. Az épületet várhatóan 2007 elején 
veheti birtokba az SZTE Gazdaságtudományi Kara. Ezzel az 
egyetem legifjabb, jelenleg albérletezésre kényszerülő kara meg-
felelő körülmények közé kerül. 

- Bár nem a kubatúrához igazít-
juk oktatási stratégiánkat, de két-
ségtelen, megkönnyíti a terve-
zést, látványosan javítja 1700 
hallgatónk, a mintegy 60 fős ok-
tatói gárda és a háttérszemélyzet 
elhelyezését, a tanulás és a tanítás 
körülményeit, ha elkészül a kar űj 
központi épülete - fogalmazott 
Hetesi Erzsébet, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Gazdaságtudomá-
nyi Kar (SZTE GTK) dékánja. 

A szegedi Honvéd téri épületben 
1200 négyzetmétert a szegedi ön-
kormányzattól bérel a GTK, de itt 
csak három tanterem, szűk és zsú-
folt oktatói és hivatali szobák szol-
gálják a közgazdászképzést. A Fe-
kete Sas utcai egyetemi épület kö-
zel 1200 négyzetméterén egy 40 
fős, továbbá három 80 fős, multi-
médiás terem áll a kar rendelkezé-

sére. Ám a nappah tagozatos hall-
gatók mellett ugyancsak jelentős a 
kiegészítő levelező, a távoktatásos 
és a posztgraduális képzésben 
részt vevő diákok száma. Éppen 
ezért egy-egy konzultációs napon a 
GTK termet kénytelen bérelni 
más egyetemi karoktól, illetve al-
kalmanként a MÁV Rt.-től - tud-
tuk meg a dékántól. A bérleti díj a 
kar jelenlegi költségvetésében a ki-
adási oldal jelentős tétele. 

A Kálvária sugárúti épületet a 
jezsuiták iskolának építették, 
majd a második világháború után 
egészségügyi szakközépiskolások 
használták. Az ingatlan a rend-
szerváltozással került vissza egy-
házi tulajdonba, jelenleg a szege-
di egyetemé. Pályázati pénzfor-
rásból, továbbá saját erőből újít-
tatja föl. Tegnap kiválasztották a 

kivitelezőt: a közel 2500 négyzet-
méteres épület bruttó 480 millió 
forint értékű felújítását a szegedi 
Lépték Kft. végezheti el - tudtuk 
meg Rovó Istvántól, az SZTE 
műszaki főigazgató-helyettesé-
től. A fővállalkozónak december 
28-án adják át a területet, s azt 
várják, hogy 2006 decemberére 
készüljön el feladatával. így aztán 
várhatóan 2007 januárjában, feb-
ruárjában költözhet a Kálvária 
sugárút elejére a GTK. Ott aula, 
büfé és kávézó, az első emeleten 
3 nagy számítógépes terem, to-
vábbá 2 multimédiás tanterem, 
tanácsterem, a Phd-hallgatók fo-
lyóirat-olvasója, elegendő 2-4 
személyes oktatói szoba, jól fel-
szerelt dékáni hivatal szolgálja az 
egyetemi munkát, s javítja az 
SZTE legifjabb és dinamikusan 
fejlődő karának megítélését. A 
különböző egyetemek gazdasági 
karainak különböző szempontú 
összehasonlítása is ugyanazt az 
eredményt hozza: a szegedi GTK 
a hazai élmezőnybe tartozik. 

Ú. I. 

Kalmár Attila és Markovics Ági a Homo ludensben 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Bemutató értékű felújításban, új 
szereplőkkel kerül ismét szín-
padra furortics Tamás egyik leg-
népszerűbb koreográfiája, a Ho-
mo ludens. A darabot péntektől 
már tomboló sikerrel játszotta a 
Szegedi Kortárs Balett társulata 
Kecskeméten, mától pedig há-
rom estén át a kisszínházban 
táncolják. A Homo ludens nem 
kitalált történeteket, hanem va-
lós szituációkat mutat be, ame-
lyek a mindennapi élet játszóte-
rén íródtak. Hogyan kezelik az 

Fotó: DM/DV 

emberek kapcsolataikat, a más-
ságot, a barátságot és főként a 
szerelmet? Hogyan találják meg 
az egyensúlyt álmaik és a valóság 
között? Hogyan találnak közös 
nyelvet, amellyel szót érthetnek 
egymással? A Homo ludens a 
hétköznapi élet valóságát mutat-
ja be, de ennél jóval többet láttat: 
a komoly felszín alatt meghúzó-
dó abszurd humort. Juronics Ta-
más Elvis Presley, Nino Rota, As-
tor Piazzolla, Kurt Weill és Lenny 
Kravitz muzsikájára készített el-
gondolkodtató, ugyanakkor rop-
pant szórakoztató koreográfiát. 


