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Karácsonyi vásár 

A HATOSLOTTÓ NYERŐSZÁMAI 

1 1 , 1 4 , 1 7 , 2 2 , 3 3 , 3 8 

Kiosztották az akadémiai díjakat 
A Szegedi Akadémiai Bi-

zottság 1992. évi pályázati dí-
jait tegnap délután ünnepélyes 
keretek között adta át dr. Te-
legdy Gyula, a SZAB elnöke. 
A n y e l v - é s i rodalomtudo-
mányi témakörökben pályázók 
közül ketten kaptak elsó díjat: 
dr. Sándor Klára, a JATE Al-
taiszt ikai Tanszékének tu-
dományos ösztöndíjasa A szé-
kely rovásírás kutatásának mai 
helyzete és további feladatai 
c ímű dolgozatáért , Szakái 
Aurél, a kiskunhalasi múzeum 
munkatársa pedig Szente s i 
fe j fák ctmú munkájáért . A 
filozófiai és történettudományi 
szakbizottság pályázati témái 
közül a Történelem és intema-
cionalitás című dolgozatáért 
Szécsi Gábor (JATE Filozófiai 
T a n s z é k ) kapott e l s ő díjat. 
Kémiai dolgozatáért Lázár 

László, a S 2 0 T E Gyógyszer-
vegytani Intézetének tanárse-
géde nyert első díjat. Dr. Pur-
jesz Béla munkásságát dol-
gozta fel dr. Szabó Tibor, a 
SZOTE Központi Könyvtár 
tudományos munkatársa és dr. 
Zallár Andor, a könyvtár igaz-
gatója. akik az orvostudományi 
szakbizottság javaslata alapján 
első díjat kaptak. Őszi búza-
fajták vetésfehérítővel című 
munkájáért Papp Mária, a 
Gabonakutató Intézet tudomá-
nyos segédmunkatársa nyert 
első díjat. A neveléstudományi 
és pszichológiai szakbizottság 
meghirdetett témái közül A 
standard zenei teszek bemuta-
lása. összehasonlítása és szege-
di alkalmazásának tapasztalatai 
című munkájáért dr. Dombi 
Józsefné fő i sko la i d o c e n s 
(JGYTF) első díjat nyert. 

S y d n e y b e n a Vajdaságról 
Mit ír a Sydney városában megjelenő Vajdasági Hírmondó? 

Milyen vélemények mentén egyeznek meg az Ausztráliában élő 
magyarok? Milyen üzeneteket hozott és visz? Mindezekről 
Maorits András, a VMDK Sydney tagozatának elnöke beszél a 
kedden, december 22-én 18 órakor sorra kerülő találkozón. Szín-
hely: Bolyai utca II., a VMDK szegedi szervezetének székhelye. 
Minden vajdasági és anyaországi érdeklődőt szeretettel várnak a 

'szervezők. 

- Pont úgy jártak, mint a szerencsét-
len nagybátyám - meséli barátom egy 
barátságos késő estén, amikor elpoha-
razgatunk, és csak néha vitatkozunk 
össze. Ilyenkor is kiegyensúlyozottan 
érvelünk, ami annyit jelent, kétfelől 
verjük az asztalt, hogy föl ne boruljon. 

A boldogult emlékezetű nagybácsi 
még a háború után került egy uradalom-
ból szétparcellázott, majd gyorsan 
összetákolt szövetkezet élére főkönyvelői 
minőségben. Az elnök egy becsületes 
helyi gazda volt, aki tudott aláírni és 
bólintani. 

A dolgok viszonylag rendben mentek 
mindaddig, amíg a Tervhivatal nem ér-
tesítette őket, kapnak egy-két milliót 
marhavásárlásra. Gazdaságpolitikánk 
irányttói ugyanis elhatározták, hogy 
újabb erőfeszítéseket kell tenni a háború 
alatt katasztrofálisan megcsappant szar-
vasmarha-állomány pótlása érdekében. 

A pénz megérkezett, a nagybácsi 
azonnal munkához látott. Mivelhogy az ő 
volt uradalmukban marhát sohasem 
tenyésztettek, a kapott összeget két 
részre osztotta, az elsőből elkezdett 

Marhaságok 
RIGÓ BÉLA 

gyorsan istállót építeni, hogy a később 
megveendő teheneknek legyen helyük. 

Még az alapozásnál tartottak, amikor 
ordító főnöke megérkezett a Pobedával. 

- Te, szerencsétlen ?! Börtönbe akarsz 
kerülni? Mire kaptad azt a pénzt? 

- De hát hova tegyem a marhákat? 
Tartsam kinn a mezőn ? Nyakunkon a tél. 
És ha megdöglik a fele? 

A fontos elvtárs egy kurta mozdulattal 
jelezte, hogy azért akár lóghat is a sza-
botőr. 

- Vagy küldjük vissza a pénzt? 
Ez persze képtelenségnek tűnt, mint az 

a javaslat, hogy vegyenek inkább disznó-
kat, mivel teli vannak üres sertésólakkal. 
Végül a nagybácsi felajánlotta volna azt 
is, hogy felmond, elmegy segédmunkás-
nak akár. Ám a fontos elvtárs ezt a té-
mához illő kapitális marhaságnak talál-
ta, hiszen a nagybácsit a párt helyezte 

erre a posztra, önkéntes távozása ko-
moly presztízsveszteséget jelentene. 

- Ákkor mit csináljak?! 
Válasz helyett hümmögést kapott a 

szerencsétlen helyzetbe került dolgozó. 
Egy hét múlva pedig értesítették, hogy 
népgazdasági érdekből új beosztást 
kapott az ország másik részében. Később 
tudta meg, hogy a helyére az uradalom 
volt gazdatisztjét helyezték, akit fél év 
múlva internáltak, mint leleplezett kár-
tevőt. 

A tanulság, azt hiszem, világos. Van-
nak olyan csapdák, amelyeket az sem tud 
hatástalanítani, aki felállította. Vagyis 
voltak. Még az átkosban. 

Az pedig, hogy mielőtt barátomnak 
eszébe jutott volna nagybátyja esete, 
arról beszélgettünk, miként tudtak volna 
Bányaiék műsort csinálni, ha megvonták 
tőlük a támogatást és nem engedték meg 
nekik, hogy vállalkozzanak, szóval ez az 
egyáltalán nem ide tartozó körülmény, 
csak véletlen egybeesés. 

Az államtitkár úr is ezt mondta. 
Vannak még csapdák. Vannak még 

véletlenek. 

Karácsony 
gyermekeknek 

és magánosoknak 
Az United Way és a Mentái 

Családsegítő Szolgálat december 
24-én. délelőtt 10 órától délután 2-
ig az Eszperantó utca 1. szám alatt 
ajándékkal és gazdag programmal 
várja mindazokat az általános isko-
lás korú gyerekeket, akik vidám, 
baráti hangulatban szeretnék töl-
teni az ünnepi előkészületeket. Ez-
zel is segítséget kívánnak nyújtani 
a nagycsaládos, gyermeküket 
egyedül nevelő szülőknek. 

Az egyedül élőket és a magáno-
sokat az Eszperantó utca 7. szám 
alá várják (Dugonics mozi) decem-
ber 24-én 14 órától hajnali 6-ig. 
ahol szeretetben, vidám progra-
mokkal, beszélgetéssel tölthetik el 
az ünnepet. 

GYERMEKMŰSOROK 
A MARS TÉRI 

KARÁCSONYI VÁSÁRON: 
December 22-én 

KEDDEN 
a színpadon 14-19 óráig 

10 órától: 
Betlehemes játék 

Bábszínház 
Gyermekdivathcmutató 

Délután 1 órától 
a Pentagon egy üttes 

koncertje 
Gyermekriporter 

kerestetik 
Canticuni kórus 
Beteg gyermekek 
ajándékozása 

Bábszínház 
Majorette bemutató 

Reneszánsz és társastánc 
bemutató 

Táncház 
Kézműves 

foglalkozás: . 
gyöngyfűzés, 

A RÁDIÓ 
„PARTISCUM" 

kereskedelmi adásának 
mai ajánlata: 

Csillagszóró show -
helyszíni adás 
a Mars térről 

„Hal lgassa Ö n is, 1 
Ö n n e k is szól!" 

mindennap t fv-18 óra ktf/ÁMt a 94,9 MU/ cn 
(a DANUBIUS Imllámhossiín) 

Hirdetésfelvétel: jr.tV 
Szeged, Stefánia 7. 
Tel.: 324-702, TclJFax: 325-930. 

A D A V O S Z (volt SZTÁV 
DM) Kft. december 29-én vál-
lalkozói pék, hentes és mészá-
ros, süteménykészítő, január-
ban épületszobrász szakmák-
ban indít képzést munkanélkü-
liek számára. Érettségizettek-
nek középfokú számítógépke-
zelő tanfolyam kezdődik janu-
árban. Érdeklődni lehet: Sze-
ged, Zárda u. 12. Telefon: 323-
653, vagy 326-131. (x) 

Á R M A T Ó I D Ő J Á R Á S 

A FORD CAPITOLTOL 
Autószalon és szerviz: 

SZEGED, DOROZSMAI ÚT 
1 2 . Te l . / fax : 6 2 / 3 2 5 - 5 8 7 . 

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-1 8-ig, 
szombat, vasárnap: 8-15 óráig 

K i z á r ó l a g o s 

m á r k a k é p v i s e l e t 

CSAPADÉKOS IDŐ. Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat előrejelzése szerint ma estig többnyire erősen 
felhős idő lesz, esőre, havas esőre, hózáporra egyaránt 
számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 
fok körül alakul. 

(Kőbányai ) világos kérdésért 
— televízió 

Kellemes meglepetésben volt része Qell 
Krisztina algyői ápolónőnek, aki néhány 
nappal születésnapja előtt értesült arról, 
hogy ő a nyertese a Világos kérdésre -
világos válasz elnevezésű vetélkedőnek, 
amelyet a szegedi Kőbányai Sört Értékesítő 
Kft. szervezett új terméke, a Budapesti 
világos nevű sör piacra bocsátása alkal-
mával. A főnyeremény egy Orion gyárt-
mányú színes televízió készülék, amelyet a 
boldog nyertes (aki, a DM-nek bevallotta, 
hogy még soha semmilyen szerencsejáté-
kon nem vette kegyeibe a Fortuna ) tegnap 
vett át a Kft. ügyvezető igazgatójától, dr. 
Dóczy Istvántól. Felvételünk is ezt a pilla-
natot örökítette meg. 
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FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Ünnepi menetrend 
A Tisza Volán szegedi, helyi jára-

tai a következeképpen közlekednek 
az ünnepek alatt: 

December 22. és 23. munkanap, 
december 24. szabadnap (szombati 
menetrend szerint). December 25., 
26., 27. munkaszüneti nap, december 
28., 29., 30., 31. pedig szabadnap 
(szombati menetrend szerint). 

December 24-én délután 16 óráig 
járnak az autóbuszok a városban; de-
cember 31-én, Szilveszter napján dél-
után 17 és 18 óra között áll le a busz-
közlekedés - viszont mindkét napon 
óránként egy járatpár indul a 10, 11, 
71,83A, és a 84 jelzésű vonalakon. 

Székely sori buszok 
Befejezték a Székely sori gázve-

zetéképítést, ezért a munkák idején 
terelőúton (Vedres u. - Csanádi u.) 
közlekedő, 50-es, 60-as, és 60Y-os 
jelzésű helyi autóbuszjáratok decem-
ber 21 -élői ismét az eredeti vonalon 
járnak. 

Városházi Betlehem 
Rövid, karácsonyi ünnepség lesz 

holnap délután 3 órakor a Széchenyi 
téren, a városháza előtt a Betlehem-
díszletnél felállított kis színpadon. Az 
ünnepséget a Szeged Városi MÁV fú-
vószenekara vezeti be, dr. Mucsi Gé-
za karnagy vezényletével. A Hajnóczy 
utcai nagy csoportos óvodások, vala-
mint az Arany János Általános Iskola 
tanulói karácsonyi verseket szaval-
nak, ezt követően pedig dr. Lippai 
Pál polgármester köszönti az ünneplő 
közönséget. A Zrínyi Ilona Általános 
Iskola tanulói karácsonyi dalokat ad-
nak elő, az algyői Hagyományőrző 
Népi Együttes gyermekcsoportja 
betlehemes játékokkal mutatkozik be. 

ROSSZ HÍR 
Tiltott határátlépés. Bolgár 

állampolgár, a 31 éves M. A. A. 
Németországból jövet, hazafelé 
tartva, barátnője útlevelét mutatta 
fel a röszkei határátkelőhelyen. 
Azzal védekezett , hogy saját 
útiokmányát a berlini rendőrség 
visszatartotta, így adatait is be-
mondás alapján rögzítették. A 
világutazó hölgy ügyét tovább 
vizsgálják. 

Szatymazi „gázcsere". Is-
meretlen tettesek a szatymazi 
Tüzép PB-gázpalack cseretelepét 
feltörték, s onnan 38 db 11,5 kg-
os, valamint 5 db 23 kg-os palac-
kot eltulajdonítottak. A kár 238 
ezer forint. 

Riglihúzás a Tiszavirág 
utcában. A lakásba riglihúzás 
módszerével törtek be. 70 ezer 
forint készpénzt és 110 ezer forint 
értékben arany ékszereket tulaj-
donítottak el az ismeretlen 
tettesek, K. J. Cs. Tiszavirág utcai 
lakostól. 

, 4 9 0 - 4 9 0 . 

autómentés, autódaru. 
G y o r s , p o n t o s , o l c s ó ! 

A j á t é k n y e r t e s e i 
A Becker-Bayer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cs lapunk 

Soruk az otthonról sorozatában meghirdetett játéka fősorso-
lásának nyertcsel: 

1. díj: Németh Magdolna Budapest. XXI. kerület. Kozma 
sétány 11. 

Ülőgarnitúra 300 ezer forint értékben 
2. díj: Szabó Eszter Pécs-Patacs, Cseralja u. 23. 
Styl íróasztal 45 ezer forint értékben 
3. díj: Fazekas Anikó Deszk, Tisza u. 13. 
Bór irodai szék, állítható (STOL) 45 ezer forint értékben. 
4. díj: Modrovits Józsefnc 9154 Mosonszcntmiklós. Zrínyi u. 21. 
Styl virágtartó 
5. díj: Vőneki József 6723 Szeged, Bihari u. 32/b 1/6. 
Styl intarziás kisasztal 
6. díj: Dencs István 6100 Kiskunfélegy háza, Orgona u. 12. 
Becker-Baver asztali óra 

Ha központi a géppark... A 
pusztaszeri Hétvezér Mtsz gazdáit 
úgy károsították meg az ismeretlen 
tettesek, hogy a traktorokról 
adagoló generátoron át, a lesze-
relhető ablaküvegig vittek, amit 
láttak. A kár 80 ezer forint. 

Színre lépett az álvásárló. A 
módszer már ismert: a hirdetett 
jármű „vásárlója" előbb ki sze-
retné próbálni, mondjuk a Simson 
Roller segédmotort. így történt a 
szegedi Rókusi körúton lakó B. A. 
15 éves tanuló esetében is. Az 
álvásárló elrobogott a kipróbá-
landó járművel . A rendőrség 
körözi. 

Vízügyi történet. A hódme-
zővásárhelyi Tisza-Maros szögi 
Vízgazdálkodási Társulat Makó 
külterületén az Ardics csatorna 
partján munkáltatta azt a kotrógé-
pet, melyről 2 db akkumulátort és 
egyéb kellékeket vittek el az 
ismeretlen tettesek. A kár 50 ezer 
forint. 

Fidesz-karácsony 
A rossz szociális körülmények 

között élő gyerekek és felnőttek 
számára ma 15 órától a Fidesz 
székházában (Victor Hugó u. 5.) 
karácsonyi ünnepséget rendeznek. 

A Vöröskereszt segítségével 
összeállítottak egy listát, melyen 
100 segítségre szoruló felnőtt, 
illetve 100 rossz családi körülmé-
nyek között élő 10 év alatti gyer-
mek neve áll. Ennek alapján fogják 
kiosztani az ezer forint értékű aján-
dék csomagokat. A „meglepetés" 
játék, édesség és ruhanemű formát 
ölt. A gyerekeket ma 15 órától 
rövid műsorral szórakoztatják. 

A város polgármestere. Lippai 
Pál, valamint Náfrádi Zoltán kép-
viselő, a Fidesz országos tanácsá-
nak tagja, illetve Lencsés Éva 
képviselő, a szociális bizottság tag-
ja váija a felnőtteket 17 órától. A 
polgármester rövid beszéde után a 
felnőttek élelmiszer csomagot 
kapnak, majd ünnepi vacsorát a 
Fidesz székházával szemben levő 
Ambrózia étteremben. 


