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Somogyi Károlyné felvétele 

Esik 
Túlnyomóan borult lesz az ég. Ismétlődő esővel, néhol 

zivatarral, sokfelé jelentős mennyiségű csapadékkal. A 
gyakran változó felhőzetből szórváiiyos záporok alakulnak 
ki, pár órás napsütés csaknem mindenüt t várható. A dél-
keleti, m a j d délnyugati szél gyakran lesz erős, néhol vi-
haros széllökésekkel. 

A hőmérséklet ma reggel mínusz 1, plusz 4 fok között, 
kora délután 8—13 fok között lesz. (MTI) 

Lennon élt, élf élni fog 
iEz a cím közel 10 évvel 

ezelőtt született, s születésé-
vel együtt 10 éve temettük 
el John Lennont. A minap 
lá t tam a tv-ben a legendás 
íLed Zeppelin életben levő 
t ag ja i t ; az őszülő Page-t, a 
ráncos homlokú Róbert 
Plantet , és az idővel kevés-
sé dacoló John-Paul Jonest. 
Különösek ezek az arcok kö-
zelről, mer t a távoli kon-
certképek imég mindig a ré-
gi lendületről, erőről ta-
núskodnak. Vajon hogyan 
nézne most farkasszemet 
John Lennon az ép-
pen ügyeletes r ipor terre l? 
Befejezte volna-e pályafutá-

sát és visszavonul-e, vagy 
marad a színpad ú j dalok-
kal, és réges-régi nosztal-
gikus emléke kkel ? Tal ál -
gatások, melyek mögött már 
nincs senki, csak a feledhe-
tetlen csönd. 

•Liverpoolban, ahol a Beat-
les készülődött világhódító 
ú t jára , megemlékeztek Len-
non egy évtizedes távozásá-
ról. Hasonló céllal rendezik 
meg a Beatles-klubot az i f j ú -
sági házban, csütörtökön es-
te 7 órától 11 óráig. A k lub 
házigazdája a Staféta együt-
tes, a vetélkedő és koncert-
felvételek mellet t f i lmvetí-
tés is segíti az emlékezést. 

Szervezik a gazdakört 
„Aki számol, nem nyugod-

ha t" címmel nemrégiben 
megjelent cikkünkben a To-
rna házaspár vallott a mező-
gazdasági kistermelés, á l ta-
luk megélt gondjairól. A f é r j 
m á r akkor emiitette, hogy 
egy hollandiai tanulmány-
úton érlelődött meg benne, 
s több állattenyésztéssel fog-
lalkozó társában a gondolat, 
hogy egy, az ottanihoz ha-
sonló termelői érdekvédelmi 
szervezetet hoznak létre. Vé-
leményük szerint a magyar 
gazdatársadalomnak szerve-
zetté kell tennie önmagát 
ahhoz, hogy a termelés és a 
piac összhangjat megteremt-
hesse, az érdekeit egyeztesse, 
s a mindenkori agrárveze-
téssel egyenrangú par tner -
ként tárgyalva azokat érvé-
nyesíthesse. Mára a konkrét 
lépésekről is kialakították 
elképzeléseiket 

A hét személyből álló vá-
lasztmányuk tagjai az ország 

Tisztelt Kereskedők. 
Kisiparosok! 

Karácsonyi 
BRONZ, EZÜST ÉS 

ARANY-KUPONAKCIÓ! 
Lapunk december 

13-dlkl és 20-dlkl számában, 
a nyugaton már Jól Ismert 
és sikeres 

KUPON-HIRDETÉSEK! 
Ennek a módszernek az a lényege, hogy a hirdető kis- és nagy-
kereskedők, valamint a kisiparosok az újságból kivágott kupont 
bemutató vásárlóiknak az azon szereplő kedvezményt nyújtják, 
ezzel ösztönözve őket arra. hogy ott költsék el a pénzűket, ahol 
olcsóbban lehet vásárolni. 

Lapunk egy-egy kupont tartalmazó 
hirdetésnek 2 hasáb széles. 5 cm magas 
helyet biztosít, a normál tarifánál 

25%-kal 
olcsóbb áron! 

Önök már t u d j á k : 
A JÓL K I S Z Á M Í T O T T KEDVEZMÉNY 
MINDENKINEK MEGÉRI! 
Hirdetését feladhatja személyesen, telefonon ós 
faxon: Sajtóház, 6723 Szeged, Tanácsköztársa-
ság útja 10. Telefon: 12-836. Fax: 13-130. Medlá-
tor, Szeged, Dugonics tér 12., telefon ós fax: 24-
326. MAHIR, Szeged, Jókai u. 7., telefon 12-182, 
fax: 24-869.. 

Klebelsberg 
ma 

Aktuális-e ma Klebels-
berg? A kérdést egy műve-
lődéstörténeti fórum teszi 
fel, amelyet december 12-én 
a Csongrád Megyei Pedagó-
giai Intézet, a TIT Csong-
rád megyei szervezete, és az 
MTA Szegedi Akadémiai 
Bizottság Neveléstörténeti 
Munkabizottsága szervez. A 
program: 13.30-kor egy 
könyvészeti kiállítás meg-
nyitója a Somogyi Könyvtár 
előterében, 14 órakor pedig 
művelődéstörténeti vita Kle-
belsberg neonacionalizmu-
sáról, középiskolai koncep-
ciójáról, s egyetemi okta-
táspolitikájáról, a TIT sze-
gedi klubtermében (Kárász 
u. 11., I. em.). Előadók: Mi-
cheller Magdolna, Kékes 
Szabó Mihály és Pukánszky 
Béla, a vi tát Farkas Katalin 
vezeti. 

BECSEI PÉTER 

Sómén 
Nagy szakállú meghozta a hava t : Mi-

kuláskor szép nagy pelyhekben szállingó-
zott. Kézzel foghatóvá lett a tél. gyerekek 
örömére, hóeltakarítók bosszúságára. Utób-
biaknak az évzáró-évkezdő évszak neve 
szerintem sajátosan hangzik: télvíz ide-
jén. Ebben a gyors olvadás is bennfoglal-
tatik. Hogv ez most a hőmérséklet a laku-
lásának köszönhető? Nem egészen, csak 
félig, vagy harmadig. 

Harmadik napon é r t oda a hőmérő hi-
ganyszála, hogy igazából olvadni kezdett., 
á m ezt a já rha tó utak felelősei messze 
megelőzték. Régi, rossz; álmaimból buk-
kan elő hófödte hegycsúcsok mögül egy 
fu ra madár : embertestű, szárnyai alól só-
zott homokot szitáló, s azt szajkózza, 
nyitnikék. Akármit mutasson is a naptár . 
A szárnyas sómén végigsóz hegyeket-völ-
gyeket, utcákat-tereket . felnőttet-gyereket,. 
Utóbbi élőlényeket csak áttételesen, a 
már megolvasztott, piszkos-sós hőiével. 
Amerre a természettel szembeszegülő ma-
dár száll, télnek hófehér nyoma sincs. S í . 
pályákra mühaimt gyártanak, ezáltal le-
gyen műlesiklás. Nem folytatom, ez m á r 
sport téma. 

A hóeltakarí tás helyett (mellett) a só-
val való olvasztás pedig spórtéma. így ol-
csóbb. Havat összekotorni, elhordani se 
gép, se ember. Nem keverhetem össze az 
érdekeket. Hallgatom, hogy a profi köz-
lekedők csúszásmentes u ta t akarnak, bár-
mi áron. Van, aki még a péntek-szombati 
sóménnyiséget is kevesli. Mert egy kicsit 
még mindig csúszott (A só, netán?) A 
vgv-nél mondták, s azt is: takarékosan 
sós homokoztak, összesen 186 köbméter 
terül t az utakra. 

Nem* rossz, ha csúszásgátolt az ú t és a 
járda. És nem álom. Tapossuk napokig a 
csatakos, bokáig érő hir te len tavaszban az 
u t a t Mózest vár juk , min t Izráel népe (mi. 
Szegednek népe), v inne á t bennünket a 
nagy sós tócsán száraz lábbal. De nem 
megy. jobban mondva, n e m jön. Gördül 
helyette kis autó. nagy autó. Nyakon zú-
diít. Ki józaní t felébreszt, lecsap, összeko. 
szol, eláztat, mosóporért küld1. De nem 
csúszik. (Annyira semmiképp se, m i n t a 
jég.) 

Most a lassan megszáradt lábbelim fe-
héres cikcakkjai t dörzsölgetem. Sóvirág. 
Ilyen cipőben mégse mehetek a vgv-kez, 
hóolvadás ügyében. Ola ja t neki, paraf f i -
nomiat. Mehetünk a vállalathoz. Nomen 
est omen: a Pacsirta utcába. 

VTV-filmek az ünnepekre 

legkülönbözőbb területein 
élnek, s helyben szervezik a 
gazdákat. Környékünkről a 
Röszke II. körzet 156. szám 
alatt lakó Torna Gergely 
vár j a azon szervezetek, ma-
gántermelők, vállalkozók és 
gazdák jelentkezését, akik 
tagjai kívánnak lenni a Ma-
gyar Gazdakörnek. 

Fontosnak tar t ják , hogy 
ne felülről szervezett szövet-
ségek és hitelüket vesztett 
emberek képviseljék az ér-
dekeiket, hanem a valóban 
gazdálkodó, a napi gondokat 
a bőrükön érző emberek ön-
maguk közül válasszák meg 
képviselőiket, vezetőiket. A 
szervezet minden párttól 
függetlenül kíván működni. 

Céljuk, hogy megfelelő é r -
deklődés esetén a jelentke-
zőket országos értekezletre 
hívják össze, akik ott dön-
tenek tevékenységük módjá -
ról, s a vezetőik személyé-
ről. 

A városi televízió érdekes 
és változatos filmcsomaggal 
k íván ja meglepni nézőit az 
ünnepek előtt. A szegedi ke-
reskedelmi vállalatok jó-
voltából ugyanis elegendő 
reklámhirdetés, vásárlási 
tájékoztató gyűlt össze a h -
hoz, hogy megvásárolhassák 
azt a 10 filmből álló soroza-
tot, amelyet péntek estétől 
kezdődően aranyvasárnapig 
sugároznak a kábelhálózat-
ba kötött 23 ezer lakásba. 

A vtv fi lmkarácsony mű-
sorai este 9 órakor kezdőd-
nek vásárlási tá jékozta-
tókkal, reklámokkal, m a j d 
ezt követően vetítik a játék-
filmeket. A filmsorozat el-
ső alkotása a „Banda banda 
hátán" című amerikai ka-

Horbid 
— Ebben az időben 

még a kutyát is kár ki-
verni ... — sóhajtott az 
esőbe bámulva a szakács, 
és abbahagyta a klopfo-
lást. 

(aser) 

VÁLLALKOZÓ 
KERESKEDŐKNEK 

Szombati életmód magazi-
nunkban í r tunk róla, hogy 
az Elet Háza Alapítvány a 
természetes és egészséges 
táplálékok árusí tására vál-
lalkozó kereskedőkkel szí-
vesen venné föl a kapcsola-
tot. Az érdeklődésre való te-
kintettel, s abban a remény-
ben, hogy Szegeden is nyíl-
nak ilyen üzletek, közöljük 
az alapítvány címét: 1366 
Budapest, Pf. 31. 
TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZOKNAK 

A Csongrád Megyei Ter-
mészetgyógyászati Kollé-
gium ma este 6 órakor tar t -

- j a következő összejövetelét 
az Odessza városi egészség-
nevelési klubban (Szolgálta-
tó sor 3.). Dr. Szilágyi Ká-
roly, a kollégium alelnöke a 
hazai természetgyógyászat-
ról beszél, és beszámol Jósé 
Silva magyarországi láto-
gatásáról. Az érdeklődők 
ezúttal is kérhet ik fölvéte-
lüket a tagok sorába. 

landos vígjáték, amelynek 
hősei a hírhedt Morgan ka -
lózkapitány által e l rej te t t 
kincs után kuta tnak. Az 
utolsó pedig egy mexikói 
származású horrorf i lm, a 
Démon keze lesz. Akciófil-
mek, pszichológiai krimik, 
fordulatos vígjátékok szere-
pelnek még a műsorban k i -
kapcsolódást, szórakozást 
kínálva az adott műfa jok 
kec velőinek. 

A filmek utáni reklámot a 
kései órákban erotikus 
sztriptízetűdök zár ják , ame-
lyekben a Szirén szexmaga-
zin hölgyei „mozgásban" is 
bemuta t ják bá ja ika t — ter-
mészetesen csak a félnőtt 
nézőknek a jánlva a produk-
cióikat. 

TÉLI TÁBOR 
GYERMEKEKNEK 

A Százszorszép Gyermek-
ház janáur 3. és 6. között té-
li tábort szervez a Herend 
melletti Szentgálon. Jelent-
kezni és bővebb informá-
ciókat kérni a Kálvin tér 6. 
szám alat t i gyermekházban 
lehet december 10-éig. 
MEGHÍVÓ 

A Szegedi Erdély Kör ez-
úton h ív ja meg a Csongrád 
megyében tevékenykedő, 
hasonló arcélű, a menekül -
tek érdekvédelmét ellátó 
csoportosulásokat egyeztető 
tanácskozásra, szombaton, 
1990. december 15-én, 14 
órára a kör Szeged, Római 
körú t 31. szám alatt i szék-
helyén. Elsősorban Szentes, 
Csongrád, Makó, Hódmező-
vásárhely, Kistelek, Apát-
falva—Magyarcsanád és 
Röszke képviselőire gondo-
lunk. Ahol nem működik 
hasonló csoport, vállalkozó 
kedvű fiatalok jelentkezé-
sét vár juk . Bővebb felvilá-
gosítás a szegedi 24-633-as 
telefonszámon kapha tó (Pa-
taki Sándor). 
ESSZÉK — ZENÉVEL 

Karácsonyi hangversenyt 
ad a Gyüdi Sándor vezette 
Szegedi Egyetemi Énekkar 
ma, kedden este fél 8-kor a 
JATE aulá jában . A szer-
kesztő-műsorvezető dr. Szűts 
István, közreműködik Fel-
letár Melinda (hárfa) és So-
mogyvári Aliz (zongora). 

Vért az életért 
A szegedi véradó állomás 

és a vgrosi Vöröskereszt 
szervezésében ' 1924-en 749 
liter vért ad tak november-
ben. Szatymazon 36-an, a 
Gabonaforgalmi és Malom-
ipari Vállalattól 51-en, a ci-
pőgyárból 44-en, a JATE 
hallgatói és dolgozói közül 
60-an, az Élelmiszeripari 
Főiskolából 64-en, a t anár -
képző főiskolából 134-en, a 
MÁV Oktatási Főnökségről 
31-en, Öttömösről 617en, 
ópusztaszerről 33-an, az 
építőipari szövetkezettől 29-
en, au-. APEH-től 7-en, a 
Hungária Szálloda Vállalat-
tól 17-en. a Rövikóttől 8-an, 
az Egészségügyi Főiskolá-
ból 138-an, a Dorozsmai Jó 

zsef Attila Tsz-től 20-an, az 
Agrokertól 22-en, a tűzoltó-
ságtól 22-en, a mentőktől 
19-en, a tiszaszigeti határőr-
őrstől 10-en, Sándorfalváról 
9-en, a gyermekkórházból 
21-en, a gyógyszertári köz-
pontból 16-an, az Autófer-
tői 16-an, a Zöldért köz-
pont jából 15-en, a Kistele-
ki Ú j Élet Tsz-től 22-en, a 
Magas- és Mélyépítő-ipari 
Vállalattól 31-en. Nagyfáról 
16-an, Kistelekről 106-an, a 
MÁV fűtőházból 37-en, 
Pusztamérgesről 82-en, a 
Csillag börtönből 187-en ad-
tak vért. Az elmúlt hónap-
ban 28 szívműtétet, 14 ér-
műtétet, három veseátülte-
tést végeztek Szegeden 

„BÜFÖGÖTT" A SZATURNUSZ. Valószínűleg gájsállapot-
ból kikristályosodott ammóniából áll az a hata lmas fehér 
felhő, amelyet a bolygó kibocsátott, és most 6 ezer mér-
föld széles és több száz mérföld vastag alakzatot mu ta t a 
híres gyűrűk fölött, a kép közepén. A felvételt az ameri-
kai Hubble-űrteleszkóp továbbította a Földre, és 1990. no-
vember 20-án tették közzé. A felhő nagyságára jeUemző 

adat, hogy a Föld háromszor e l férne benne 

ROSSZ HÍR 
Első hallásra talán túl bo-

nyolult módszerhez folyamo-
dott az a — pénteken déli 12 
órakor a szegedi 5-ös posta-
hivatalban megjelent — 
nyugdíjas, aki tízezer for in-
tott váltatott fel százas és 
ötszázas címletekre. Miután 
a pénzt átvette, mint aki 
meggondolta magát , vissza-
kérte ezreseit, s cserébe a k i -
sebb címletekre váltott 
pénzből csak 6100 forintot 
adott a pénztárosnak. Ezt 
követően megpróbált e lme-
nekülni, amiben a postán 
tartózkodók megakadályoz-
ták, majd á tad ták a rendőr-
ségnek. 

Pénteken délután ismét 
fe l tűnt a tolvaj szélhámos, 
aki tanácsi dolgozóként ké-
redzkedik be gyanútlan 
nyugdíjasok lakásába. Ez-
úttal az Alsó Kikötő soron 
ígért 2900 for int nyugdí j -
emelést, miközben 27 ezer 
forintot lopott egy idős 
hölgytől, búcsúzkodás köz-
ben. 

Szombatra virradóra az 
Alsó Kikötősoron parkoló 
II 0 5 - 2 2 - e s r e n d s z á m ú D a c i a 
TX gépkocsit ellopták, a 
Kockaház utca előtt parkoló 
Daciát pedig feltörték. 

Délelőtt a Szeged Nagy-
áruházban fogtak tolvajt . A 

középkorú hölgy 2 lengés-
csillapítóval és egy vezér-
mű-lánccal próbált fizetés 
nélkül távozni. Délután 2 
órakor a Párizsi Áruház előtt 
parkoló Wartburgból az alig 
egyórával korábban vásá-
rolt színes tévét és 3500 fo-
rintot vittek el ismeretlen 
tettesek. Ebben az időben 
történt, hogy Csongrád Alsó-
vasút állomáson egy 16 éves 
fiú egy vele egyidős lányt, 
az ottani vécében erőszakos 
nemi közösülésre kénysze-
rített, ma jd áldozatától 100 
forintot is elrabolt. 

Szombaton este 7 órakor a 
Teleki és a Sóhordó utca 
sarkán 76 éves bottal iáró 
hölgyet támadtak meg. Ke-
zéből kirántot ták 300 for in-
tot tar talmazó táskáját , ami-
nek következtében elvesz-
tette egyensúlyá, elesett és 
válla kificamodott 

Vasárnap hajnalban az 
Ipoly sori vegyesboltba tör-
tek be, délután pedig a Szi-
lágyi utcában parkoló FIAT 
Uno jobb első és hátsó kere-
kei t szúrták ki. 

AUSTRIA LOTTÓ 
A Lottó Unió Kft. t á lékozta-

tá&a szerint a 49. heti látéktiét 
n vernéméin vei a kövatScezők: 6 
találatos szál vény egy darab, 
nyereménye lil 084 KSl ATS. 5 
plusz 1 találatos 6 db. nyeremé-
nyük eg vertként 666 784 ATS, az 
5 tilAlatosoikra egvertvin* m v 
schillinget, a 4 találatosokra 

466 eJdbUliffTf-e*.. a 4 
találatosokra egyéniként ,12 
schillinget fizetnek. A telitalá-
latos jokerszámra fizetett nye-
remény 2 614 130 schilling. 
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