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15. A nagy e m b e r l e g i n k á b b azzal m u t a t j a meg n a g y s á g á t , 

hogy miként bánik a kicsikkel. 

Rektori székfoglaló 
Holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor az egyetem aulájában 

a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem taná-
csának nyilvános ünnepi ülésén dr. Fráter Loránd egyetemi 
tanár a rektori székfoglalóját tartja. Az ülésen a rektor 
„Elgondolások az egyetem jövőjéről" címmel ismerteti prog-
ramját. 

Kis kerti földre nincs adó 
A szeged környéki településeken lévő kiskertek tulajdonosai 

közül a napokban sokan kopogta tnak a polgármes ter i 
hivatalokban, hogy rendezzék adóügyeiket. A legtöbben hiába 
fáradnak, mert kiderül jó hírként, hogy nem is kell adót fizetniük 
idén a kertjük után. A földadóról szóló rendelet szerint ugyanis 
mentes a földadó alól az. akinek a használatában lévő földterület a 
6000 négyzetmétert nem haladja meg. A kertek ennél jóval 
kisebbek, tehát nem kell adót fizetni utánuk azoknak, akiknek más 
földbirtokuk nincs. 

A kiskertekben lévő építményekre (víkendházakra, gazdasági 
épületekre) viszont nincs mostantól központi szabály: a helyi 
képviselő-testület döntése szerint kell vagy sem úgynevezett 
építményadót fizetni utánuk. A Szegedhez közeli községek 
többségében a helyi építményadókat nem vezették be, tehát nem 
kell fizetni a hétvégi házakért. Kivételek persze vannak, ezért azt 
javasol juk a kisházas ker t tu la jdonosoknak, érdeklődjenek 
te le fonon az i l le tékes polgármester i h iva ta lban , ahol az 
adókötelezettségükről vagy adómentességükről készséggel adnak 
felvilágosítást. 

YOB'S komédia a JATE-klubban 
A Young Oldham Boys (Anglia) bemutatja a Yob"s című 

komédiát holnap, vasárnap este 8 órai kezdettel a JATE-klubban, 
az Anselmus Repülőszínház és a klub szervezésében. 

Polner Zoltán 
Teknőkaparója 

a Vigadóban 
A három eszetendeje működő 

Magyar Zeneművészek Társa-
sága szervezésében vasárnap 
zenei minifesztivált rendeznek a 
pesti Vigadóban. Az esten ma-
gyar, osztrák, belga és japán 
művészek közreműködének, és 
bemutat ják Polner Zoltán A 
teknókaparó legendája c ímű 
népi szövegtöredékét is. amely-
ből csaknem félórás oratórium 
készült Pongrácz Zoltán zené-
jével. Az előadáson közremű-
ködik Bordás György, az ope-
raház művésze , valamint a 
debreceni Kodály kórus. 

Konzervatóriumi 
szólóest 

Január 27-én, hétfőn 19 óra-
kor kezdődik a konzervatórium 
kis termében E. Varga Ritfi 
(hegedű) és Kocsis Erika 
(zongora) IV. év fo lyamos 
egyetemi hallgatók szólóestje. 
Műsoron: J. S. Bach. Weiner, 
Csajkovszkij, Bartók, Mozart, 
Liszt, Shopin művei. Zongorán 
közreműködik: Fekete Márta 
tanárnő. Felkészí tő tanárok: 
Szecsődi Ferenc, Kerek Ferenc, 
Weninger Richárd. 

A bambuszerdő 
(meg)festője 

Európa legnagyobb bambusz-
erdejének egyik csücskében 
színesek, festettek a fák törzsei; 
egy másik erdőben felnőtt- és 
gyerekkezek szobrai láthatók; a 
Miskolci Avas Gimnáz ium 
egyik falán monumentális al-
kotás, két egymással szembe-
néző holló, az egyik szájában 
gyűrű. Az „elkövető" minden 
esetben a f ranc ia Christian 
Fournier, alias Morphée. A 
francia kultúra iránt érdeklődók 
vele találkozhatnak ma 10.30 
órakor a szegedi Ságvár i 
gimnáziumban, ahol a helybeli 
Alliance Francaise vendégeként 
művészetéről, a világról alko-
tott képéről , az ápri l is végi 
szegedi k iá l l í tásáról beszél 
Morphée, a vi lágpolgár mű-
vésze. 

Rendőrségi 
fogadóóra 

A szentesi rendőrkapitány 
január 29-én, szerdán délután 
2-tól 5 óráig lakossági foga-
dóórát tart, a Kossuth Lajos 
utca 43. szám alatti hivatali 
helyiségében. 

LOTTÓSZÁMOK 

5 , 3 1 , 4 3 , 6 9 , 7 9 

Marzocchi-koncert 
az egyetemen 

A Magyarországi Olasz Kultúrintézet meghívására hazánkba 
látogat Marco Marzocchi zongoraművész. A fiatal olasz művész 
Rómában született, diplomáját a Frosinone-i Konzervatórium zon-
gora tanszakán szerezte, és mint legkiválóbb növendék, elnyerte a 
„Musica Lions Intcrnational"-díjat . Több országos zongo-
rapályázaton is részt vett, és mindig az első helyezettek között 
végzett. 1988-ban a kortárs zene tolmácsolójaként a Római I. 
Bartók Bcla-pályázat győztese lett, így ösztöndíjasként láto-
gathatta Székely István óráit a budapesti Liszt Ferenc Zene-
akadémián. Az Olasz-Lengyel Chopin Társaság első díját 1990-
ben nyerte el, mint legkitűnőbb fiatal Chopin-zene előadóművész. 

Hét fő tő l , j anuár 27-étől pedig Magyarországon tesz 
háromnapos koncertkörutat. Először Budapesten, majd 28-án 
Szegeden, a következő napon pedig Pécsett hangversenyezik. 
Szegedre, a József Attila Tudományegyetem Olasz Tanszékének 
meghívására érkezik. Hangversenye, amelyre a belépés díjtalan, 
kedden este 7 órakor lesz a JATE Dísztermében (Dugonics tér 
12.). A művész élménydúsnak ígérkező koncertjén Scarlatti-, 
Mozart-, Beethoven-, D'Anto- és Chopin-műveket ad elő. 

A bérletek 10-éig érvényesek 
A Tisza Volán és az SZKV február hónapra é rvényes 

menetjegyek, bérletjegyek árusítását a tarifaemeléssel összefüggő 
„átárazási" munkálatok miatt, február l-jétől kezdi meg. 

Az árusítás későbbi kezdése miatt a január hónapra érvényes 
bérletjegyek érvényességi idejét február 10-ig meghosszabbítják. 
Szintén február 10-ig érvényesként elfogadják a régi árú, 14 
forintos helyijárati menetjegyeket is. Ugyanez vonatkozik a Volán 
helyközi-távolsági járataira érvényes bérletjegyekre, valamint a 
megye többi városának helyi közlekedésére is. 

Kedvesség visszafelé... 
Köztudott, a hölgyek többsége az idő múlásával egyre 

inkább titkolja a korát, és úgy illenék a férfiak részéről, hogy 
hagyják a titkot. 

Történt, hogy a vonaton egy idős hölgytől kérte a kalauz a 
jegyet, amely jegy a nyugdíjaskedvezményről árulkodott. A 
kalauz megnyugtató biztonsággal, kedvességgel, férfias 
jóindulattal és szakszerűen járt el, kérte a nyugdíjas-
igazolványt. A; eset mindennapi lenne, ha a kalauz 
gesztusaiból nem derült volna ki, hogy nem csak az ellenőrzés 
miatt kérte az igazolványt, hanem volt benne egy kis bók is, 
mintha csupán azért kérte volna az igazolványt, hogy 
bizonyítsa, a liölgy nem néz ki nyugdíjasnak, inkább fiatalosan 
korosnak. Szép helyzetnek látszott, csakhogy a hölgy nem 
értett belőle semmit, nem vette a lapot. Ezért aztán be is 
olvasott a kedveskedő kalauznak: „Nem látja, milyen öreg 
vagyok? Minek ehhez még papír is.' \ kalauz letört egy 
kicsit, pedig igazán csak kedveskedni ak ut. Csak hát a kor, 
ugye, a humorérzék is vele száll, a Ledreg visszafelé sül el. j 

PODMANICZKY SZILÁRD 

Madách-hét 
A tegnap zárult Madách-hét 

színes rendezvénysorozatának 
egyik állomása volt a hatosz-
tályos gimnáziumi osztályok 
elsősei számára szervezet t 
matematikaverseny. Szegeden 
kísérleti jelleggel három álta-
lános iskolában (Madách Imre, 
Arany János és Tarján III.) mű-
ködnek a Deák Ferenc Gimná-
zium ilyen kihelyezett osztá-
lyai. A Madách Imre Általános 
Iskolában tartott vetélkedőn a 
következő eredmények szü-
lettek: 1. helyezett: Jójátt Bí-
borka (Madách I.), tanára dr. 
Tihanyi Ernőné, 2. helyezett: 
Priskin Zoltán (Arany J.), taná-
ra Matusik Sándor, 3. helye-
zettek: Vass Ottó, Fáhián Eszter 
(Madách I.), tanáruk Matusik 
Sándorné, Nagy Veronika (Ma-
dách I.), tanára dr. Tihanyi 
Ernó'né, és Pócza Edit (Tarján 
III.), tanára Szmatona Alajosné. 

Szűcs EDUA RAJZA 

MAGYAR IKAROSZ 

ROSSZ HÍR 
Csütörtökön a nappali órák-

ban, eddig ismeretlen tettesek 
betörtek a hódmezővásárhelyi 
Csengettyű köz két szomszédos 
lakásába. A betörők az ajtókat 
befeszítve jutottak be a laká-
sokba, ahol mindent felforgat-
va, az egyikből 200 ezer, a má-
sikból 20 ezer forint értékben 
vittek el pénzt és arany 
ékszereket. 

. Szegeden a délutáni órákban, 
a Vadliba utcában nagy erejű 
gázrobbanás történt. A lakás-
ként használt udvari épület 
lakószobáit szétvetette a robba-
nás, oldalfalai kidőltek. A szo-
bában tartózkodó férfit súlyos 
érési sérülésekkel szállították 
kórházba. 

Az esti órákban a kiskun-
dorozsmai Délép-telepen két 
fiatalkorú benzintolvajt ért tet-
ten a rendőrség, amikor három 
kannányi üzemanyagot próbál-
tak a közelben várakozó gépko-
csihoz cipelni. 

Szerdán reggel fél nyolckor 
Kisteleken a főúton egy bolgár 
kamion, az útról letérve, fának 
ütközött. A balesete t f e l t e -
hetőleg a koponyatörést szen-
vedett sofőr f á rad t sága 
okozhatta. Az anyagi kár másfél 
millió forintra becsülhető. 

Szegeden szerdán délután a 
Retek és a Bihari utca keresz-
teződésében egy gépkocsi el-
mulasztotta az clsóbbségadást, 
és a szabályosan arra haladó 
motorossal ütközött. A motoros 
könnyű sérülést szenvedett. 

< au tómentes , 
V á l t o z a t l a n t a r i f á v a l ! 

Bi/tonNágtcchnikai cs 
Szolgáltató Kereskedelmi cég. 

Riasztórendszerek, 
autóriasztók szerelése. 
Telefon: 53-777.6726 

Szeged, Gyapjas Pál u. 31. sz. 

Üzletkötői tanfolyam 

Indul 30 órában. 
Beiratkozás: 
január 30-án, 

csütörtökön 
délután fél 5 óráig. 

MENTÁL 
munkaközösségnél. 

Eszperantó u. 1. 
T.: 24-824. 
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A RÁDIÓ „PARTISCUM" 
kereskedelmi adásának 

mai a jánlata: 
Sgwnblit: A drt»g: a tzrmrs/etgyágydra 

é» a hüníildiizü szervek sa rá ró l 
Vasárnap: Roiary-klufc ésjotfkonyság, 

zenei kvíz 

,,Hallgassa Ön is, 
Önnek is szól/" 1............... ........ 

mindennap lft-18«rak»/uUaH»MHz-eii 

Hirdetésfelvétel-
Szeged, Tanácsköztársaság u. 7. 
Tel.:24-702, Tel/Fax:25-930 
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VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 
Változóan fe lhős , párás időre lehet változó irányú szél várható. A legalacsonyabb 

számítani csapadék nélkül. Éjszaka sokfelé éjszakai hőmérséklet - 3 és -8 , a legamgasabb 
képződik köd, helyenként zúzmarával, a köd nappali pedig általában 0 és 5 fok között, a 
egy része napközben is megmarad. Mérsékelt ködös részeken kevéssel fagypont alatt alakul. 
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