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Karácsonyi koncertek 
A szeretet közelgő ünnepe 

alkalmából Szegeden számos 
koncertet tar tanak. Ma, 
szerdán 16 órakor a Családi 
Intézet Kodály Zoltán gyer-
mekkórusa működik közre 
azon a megemlékezésen, 
amelyet a Széchenyi téri há-
zasságkötő-teremben tar ta-
nak. 

Este 7-kor a Szegedi Kon-
zervatórium nagytermében 
ta r tanak karácsonyi koncer-
tet. Közreműködik az inté-
zet vonószenekara és leány-
kara. Vezényel Aracsi Lász-
ló. A koncert szólistái az in-
tézmény hallgatói: Lebanov 
József, Gáspár Csaba, Gás-
pár Tamás, Lauer Zsolt. Ze-
ke Zoltán, Zádory Édua, 
Róth Márton, Jani Gabriel-
la, Megyesi Schwartz Lucia, 
Busa Tamás, Somogyvári Tí-
mea, Schamberger Krisztina, 
Skultéti Andrea, Fazekas 
Zoltán, Béla Mária és Hu-
szár Barbara. Részletek 
hangzanak el Huszár Lajos, 
Albinoni, Hándel, Ady End-
re , Móra F., Oscar Wilde, 

Bach és Monteverdi m ü -
veiből. 

Holnap, 20-án este 7-kor 
az alsóvárosi templomba or-
gona tanszéki hangversenyre 
invitál — ugyancsak a Kon-
zervatórium. Közreműködik 
a Barokk Kamarazenekar, 
(vezető Meszlényi László), a 
konzervatórium fúvósegyüt-
tese (vezető Simon István), 
valamint Szathmáry Emese 
és Szilágyi Ildikó (hegedű), 
Krommel Lucia (cselló), 
Czirják Zoltán és Róth Már-
ton (orgona). A szerzők: 
Bach, Mozart, C. Franck, 
Hándel és A. Corelli. 

December 21-én délben ka-
rácsonyi koncertet rendez-
nek a Deák Ferenc Gimná-
ziumban is a tanulók részé-
re. Közreműködik a szegedi 
Lyra vonósnégyes. (Tagjai: 
Papp Lilla, Törökné Gécs 
Ilona, Varga Andrea és Be-
hán László). Műsorvezető: 
Gyüdi Sándor. A műsoron 
Mozart, Hindemith és Scott 
Joplin művei szerepelnek. 

Zenei verseny 
December 14-étől 16-áig rendezték meg Szolnokon az 

VI. országos zeneiskolai Frissi Antal-gordonkaversenyt. A 
Szegedi Liszt Ferenc Zeneiskolából Kolláti Linda. Joób 
Gergely. Karvaly Gellért és Öré Enikő jutot t el oda, az 
elődöntőben elér t eredményük alapján. A szolnoki verseny 
első fordulójából döntőbe kerül t Joób Gergely (felkészítő 
tanár : Dilmann Éva) és Kolláti Linda (felkészitő tanár : 
Gárdián Gábor) harmadik helyezést ér t el. Zongorán kí-
sért : Lajös Istvánné. 

Valamikor é j fé l tá j t hullani kez-
dett a hó, s reggelre azi egész vá-
rost szűztisztaságú, puha lepel fed-
te; kápráztató fehérséggel szákráz-
tak fel a háztetők hetedik emeleti 
ablakából, és a kontúrok élességét 
szinte tapintani lehetett a csípős 
levegőben. A letisztult fekete-fe-
hérségnek ez az első rácsodálkozó 
öröme hamar összemosódott benne 
napi gondjainak körvonalazhatatlan; 
szürke gomolygásával, a kávé gő-
zével, a va jas pirítós illatával, a 
trolibuszon összezsúfolódott tömeg 
ki párolgásával, csoporttársai fecse-
géséveL alámerülve lebukott. és 
úszott a csip-csup realitás kézzel 
fogható lehetőségei és veszedelmei 
között, akár a ultrahanggal tájéko-
zódó halak a mélvtengeri sötétben. 
Rutinosan kerülgette az ütközési 
felületeket, kiszögelléseket, rábízva 
magát az áramlatra, mer t már is-
mer te a terepet, m a j d n e m négy éve 
úszkált erre. s ezért gyakran úgy 
érezte, állóvízben. Amióta beiratko-
zott a főislkolára, voltaképpen alig 
jutot t közelebb a tanítás értelmé-
hez ési a gyerekek lélektanához, 
csak az idő telt. amit kirepedétsig 
megtöltöttek mindenféle. többsé-
gükben értelmetlen feladattal, hogy 
ne legyen ideje ilyeneken rágódni. 

Nem érzett lámpalázat, pedig ok-
tatási gyakorlóhét volt. társai kö-
zül némelyek úgy vibráltak, min t 
az ingadozó hálózati feszültségre 
kapcsolt neoncsövek, mégsem érez-
t e sorsdöntő alkalomnak ezt a rriai 
napot, a gyerekek sem érezték an-
nak : jószerével oda sem, figyeltek 
arra, ami t mondott, lefoglalta őket 
a z ismét nekieredő hóesés látványa. 

Adagio 
A szünetben nekinyomták kipirult 
orrukat a párás ablaküvegnek, lá-
zas zsibongásuk nemi idegesítette, 
ahogyan figyelmetlenségük sem — 
úgy sejtette, ők még tudnak vala-
mit, ami t a felnőttek generációja 
már nem, és 'hogy ezt jó volna tó-
lük eltanulni. Lemehetünk az ud-
var ra játszani? — kérdezte, az 
egyik, ami re ő csak annyi t mond-
hatott. a rendelkezés értelmében, 
fáradtan, hogy: nem. Jóvátehetetle-
nül a másik oldalra sodródott, azok 
táborába, akik csak rendező elvek 
segítségével tudnak cselekedni, má-
sakra való rákényszerítés.ükkéL a 
szabályoknak érvényt szerezni, az 
energikus vagy rezignált hivatalno-
kok közé, ahová nem vágyódott. Ha-
zafelé menet megállt egy behava-
zott, üres telek mellett, hosszan el-
nézte az emberi lábnyomtól még 
érintetlen, tömör hómezőt, a meny-
asszonyi ruhába dermedt szivarfák 
koszorúját, a súlyosan függő, ha i a s 
égboltot, és magában azt mondta : 
szép embertelenség (mert magyar— 
történelem szakcis volt). 

Gondjai voltak, az árnyékolta el 
a kedvét, a tanulmányi osztályról 
olyan híresztelések ter jedtek, hogy 
er re a hónapra nemi fizetik ki az 
ösztöndíjat, s ha ez így lesz, meg-
élhetési problémákkal kell szembe-
néznie, mikor itt a karácsony, csil-
lap&zórókkal és angyalhaj ial, egy-
mást taszigáló, bősz vásárlók m a j d 
jámbor családapákká szelídülnek a 

fenyő alatt , a népek a szeretet 
t ranszparensébe takaróznak három 
napon keresztül, sokan fognak fáz-
ni. Nem volt kibékülve a történe-
lemórájával sem, mert hí ján volt a 
meggyőző erőnek, de ugyan miről 
is győzhetne meg bennünket a tör -
ténelem; játszadozás a tényekkel, 
ideológusok fá radha ta t lan m u n k á j a 
oltotta egy nemzedékbe a dialekti-
kus materialista szemléletet, megfe-
jelve egy ú j világrendszer győzel-
mébe vetett hittel, ma a helyzet 
még problematikusabb, ugyanezen 
történelemkönyv a l ap ján megértet-
ni a nebulókkal, hogy a tények 
azok csak tények, világnézet helyett 
az egyéni nézet kialakítása a cél. 
mikor az is csata egy tény, hogy 
hull a hó, még csak nézet sem kell 
hozzá, hogy ki-ki átélhesse. 

Lehajolt , kezébe vett egv marék 
havat, és meggyúrta. Ujjbegyeivel 
ízlelgette a különös elérnet, a kris-
tályossá szerveződött szinte semmi 
kis csodát, már nem is emlékezett 
rá, mikor tet te utoljára, misztérium 
ez, gondolta, a gyerekek jól érzik; 
fázott tőle a keze, és arra gondolt, 
hogy ez t a r t j a melegen a föld a la t t 
szunnyadó magvakat tavaszig, ami-
kor is m a j d megint úgy fog kinéz-
ni, mintha mindennek ér te lme len-
ne. Persze, a természet nem kérde-
zi ezt meg magától, mikor gyerek: 
volt. ő sem kérdezte. Körülnézett, a 
hógolyónak a lkalmas céloontot ke-
reuve, de ilyet nem ta lá l t (a cél 
voltaképp mi is?), ezért találomra 
eldobta. A cél halál, az élet küzde-
lem, mondta magában (mivel ma-
gyar—történelem szakos volt). 

Hámori Róbert 

Borult, 
havas idő 

Borult idő, ismétlődő havazással. A mérsékelt észak-
keleti, keleti szél gyakran megélénkül, helyenként meg-
erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, mí-
nusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán mí-
nusz 1. plusz 3 fok között lesz. 
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Üzletek nyitva tartása 
A Szegedi Élelmiszer-kiskereskedelmi Vál la la t a Dél-

Tisza Menti Áfész, a Csongrád Megyei Zöldért Vállalat és 
a Csongrád Megyei Városellátó Közös Vállalat üzleteinek 
karácsonyi, illetve szilveszteri, ünnepi nyitva tar tása: de-
cember 22-én, szombaton és 23-án, vasárnap az élelmiszer-
boltok a pénteki nyitva tartási rend szerint üzemelnek. 
December 24-étól 26-áig zárva tar tanak. 29-én, szombaton 
ismét a pénteki nyi tva tartási rend, míg 30-án. vasárnap 
a szombati nyitva t a r t á s lesz érvényben. December 31-én 
az üzletek zárva lesznek. A piacokon és a piaccsarnokban 
levő üzletek nyitva tar tása hasonlóképp alakul. 

A RASSZIZMUS 
MAI SZEMMEL 

A Magyar Biológiai Tár-
saság holnap, csütörtökön 
délután 5 órakor t a r t j a Kö-
vetkező ülését a JATE 
Egyetem téri épületében. A 
második napirendi pont-
ban dr . Farkas Gyula tart 
előadást a rasszizmusról. 

L A K O S S Á G I FÓRUM 
HELYI RENDELETEKRŐL 

A szegedi Polgármesteri 
Hivatal munkatársai hol-
nap, csütörtökön 17 órakor 
a városháza k lubjában (Szé-
chenyi tér 10.) lakossági fó-
rumon ismertetik a közte-
rület-használatról szóló, 
valamint a já rművek 
közterületi elszállításáról 
intézkedő önkormányzati 
rendeletek tervezeteit. Vár-
ják az érdeklődőket, vála-
szolnak kérdéseikre. 
T A N F O L Y A M 

Számítógép-kezelői tan-
folyamokat indít kedvező 
áron az oktatási intézet. Ér-
deklődni az 53-344-es tele-
fonon. (x) 

FOGADÓÓRA 
H A D K Ö T E L E S E K N E K 

A Csongrád Megyei Had-
kiegészítő Parancsnokság 
parancsnoka holnap, csü-
törtökön 13—16 óráig foga-
dóórát tart a hadkötelesek 
és hozzátartozóik részére a 
Széchenyi tér 6. szám alat-
ti hivatali helyiségében. 

Ünnepi menetrend 

80 éves múlt 
60000 példány 

ez afiMGYARORSm 
szorzója ! 

tf/rdeíesfelvetel: 
* SAJTÓHÁZ-ban 

Szeged, TanácslciMásaságu.10 
T.: 12-836 Fax:13-130 

a MEDIÁTOK-néi 
Szogod, Dugonics tár 12. 
T. ós Fax: 24-326 

I a MA H I R ^ ^ u 7 Nagyámház 
T.: 12162 Fax: 24-869 

A Szegedi Közlekedési 
Vállalat december 24-étől 
január 1-jéig — az ünnepi 
időszakban — az alábbiak 
szerint közlekedteti járata-
it. 

A villamosvonalakon: Az 
l-es: ünnepnapokon a meg-
hirdetett vasárnapi menet-
rend szerint, 26-án, 27-én, 
28-án a szombati menetrend 
szerint, míg 24-én 16-tól 22 
óráig 40 perces követési 
idővel, 31-én pedig délután 
6 órától a január 1-jei 
üzemkezdésig 40 percenként 
közlekedik. A 3-as: a meg-
hirdetett szombat.—vasárna-
pi menetrend szerint, de-
cember 24-én 16 órától 21 
óráig 40 perces követési idő-
vel, és 31-én 18 és 21 óra 
között 40 perces követési 
idővel közlekedik. A 4/A-s: 
27—28—29-én nem közle-
kedik. A 4-es: december 24-
étől 26-áig, valamint 30-ától 
jan. 1-jéig, üzemkezdéstől 
üzemzárásig 20 perces köve-
tési idővel, december 27-étől 
29-éig szombati menetrend 
szerint, december 24-én 16-
tól 21 óráig 60 perces kö-
vetési idővel, december 31-
én délután 6 órától a janu-
ár 1-jei üzemkezdésig órán-
ként közlekedik. 

A trolibuszok vonalain: 
Az 5 /A-s december 27-étől 
29-éig a meghirdetett me-
netrend szerint közlekedik. 
Az 5-ös és a 7-es: ünnep-
napokon vasárnapi menet-
rend szerint, december 27-
én, 28-án és 29-én csúcs-

időben 12 perces, csúcsidőn 
kívül 15 perces követési 
idővel, míg december 24-én 
16-tól 23 óráig 60 perces kö-
vetési idővel, december 31-
én este 7 órától a j anuár 
1-jei üzemkezdésig óránként 
közlekednek. A 6-os és a 8-
as: december 24-e és január 
1-je között vasárnapi me-
netrend szerint, míg de-
cember 24-én délután 4 órá-
ig, december 31-én pedig es-
te 7 óráig közlekednek. A 
9-es: december 24-étől ja-
nuár 1-jéig vasárnapi me-
netrend szerint, míg decem-
ber 24-én 16-tól 23 óráig 60 
perces követési idővel, de-
cember 31-én este 7 órától 
a január 1-jei üzemkezdésig 
óránként közlekedik. 

Az autóbuszvonalakon: A 
2-es december 24-étől ja-
nuár 1-jéig vasárnapi me-
netrend szerint, december 
24-én 16 órától 23 óráig 60 
perces, december 31-én es-
te 7 órától a január 1-jei 
üzemkezdésig óránként köz-
lekedik. A 90-es december 
24-e és január 1-je között 
vasárnapi menetrend sze-
rint, december 24-én dél-
után 4 óráig, december 31-
én pedig délután 6 óráig 
közlekedik. A 90/R-es jelzé-
sű autóbusz december 23-a 
és január 1-je között nem 
közlekedik. 

Az SZKV bérletpénztárai 
december 24-én délután 4 
óráig, 31-én délután 6 óráig 
tar tanak nyitva 

E L H U N Y T 
C S O N K A BÉLA 

Szegeden 1852-ben szüle-
tett Csonka János, a hazai 
motor- és autógyártás út tö-
rőjének harmadik fia, Vi-
téz id. Csonka Béla, gyé-
mántdiplomás gépészmér-
nök, feltaláló 1990. novem-
ber 19-én, 90 évesen Buí-
falóban meghalt . Hamvait 
édesapja és fivérei mellé 
helyezik el a budapesti Far-
kasréti temetőben. 

K A T O L I K U S 
S Z A B A D E G Y E T E M 

A lélek halhatatlansága, 
mint filozófiai probléma 
címmel P. Weissmahr Béla 
S. J., a müncheni Katolikus 
Szabadegyetem professzo-
ra tar t előadást ma este fél 
7 órai kezdettel a Keresz-
tény Értelmiségiek Szö-
vetsége által szervezett Ka-
tolikus Szabadegyetemen, 
a KÉSZ Dugonics tér 12. sz. 
alatti székházában. 

L A K A T A L A T T 
A SZÖKÖTT R A B O K 

Ismét lakat alá kerül t a 
székesfehérvári Büntetés-
végrehajtási Intézetből va-
sá rnap este megszökött két, 
előzetes letartóztatásban 
levő rab, a 30 éves Rozencz-
veig János és a 27 éves Bog-
dán László. ,/Szabadságuk" 
nem tar tot t sokáig: Ro-
zenezveig Jánost már hét-
főn este elfogták a rend-
őrök az egyik székesfehér-
vári szórakozóhelyen. Bog-
dán László kedden délelőtt 
került rendőrkézre sógora 
lakásának közelében. Az őt 
váró rendőrök elől kocsijá-
ból kiugorva megpróbált 
ugyan elmenekülni, de nem 
sikerült egérutat nyernie. 
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HIF l 
Hétfőn Szegeden a Szent 

István téren a vásári forga-
tagban 100 márkát , 700 Ft-ot 
loptak egy 5 ezer forintos 
autónyeremény-betétkönyv-

vel gazdagodtak a zsebesek. 
A Nagyáruházban gimnazis-
ta lányt értek farmerlopáson 
az á ruház rendészei. A Lu-
gas utcában Trabant gépko-
csi jobb hátsó kerekét sze-
relték le, Szatymazon a Ho-
moki csárda előtt patfkoló 
1200-es Ladát törték fel. 

ZARÓELÖADAS 

A „Medicina" egészség-
nevelési program záróelő-
adását t a r t j ák holnap, csü-
törtökön délután 5 órakor 
az i f júsági házban. Dr. Sze-
mere György genetikus (Or-
vosi Genetikai Központ, 
Szeged) Tervezhető-e az 
egészséges család? címmel 
tar t előadást. 

K A R Á C S O N Y I BÉLYEG 

A Magyar Posta Vállalat 
5 forint névértékű karácso-
nyi bélyeget hozott forga-
lomba. A Kass János graf i -
kusművész terve alapján, 
több színű ofszetnyomással 
készült bélyeg iBotticelli: 
Madonna gyermekekkel cí-
mű festményének egy vész-
letét ábrázolja. Az Állami 
Nyomdában 4,7 millió foga-
zott és 5 ezer fogazatlan 
példány készült. Árusításu-
ka t 1992 végén szünteti meg 
a posta. (MTI) 

Előfize tőinkhez ! 
Kérjük tisztelt előfizetőinket, hogy lapunk, a Délma-

gyarország januárra esedékes előfizetői díját még kará-
csony előtt, legkésőbb december 22-éig szíveskedjenek a 
kézbesítőknél, vagy a postahivatalokban befizetni. Ezzel a 
posta év végi csúcsmunkáit segítik. 

Megértésüket köszönjük. 
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