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Istentisztelet után a Honvéd téri református templom előtt. 
(Fotó: Somogyi Károlyné) 

Csapda. A 461-524-ről 
telefonáló dorozsmai olva-
sónk elmondta, hogy no-
vember végén jelezte a Dé-
gáznak, hogy ő a gázt csak 
főzésre és nem fűtésre 
használja. A Dégáznál vet-
ték az üzenetet, amely után 
csak 600 forintot kellett fi-
zetnie. Olvasónk nemrégi-
ben kapott a gázszolgálta-
tótól egy 6000 for in tos 
számlát, ami után újra fel-
hívta a Dégáz ügyfélszol-
gálatát, ahol közölték vele: 
újra nyilatkoznia kell, hogy 
mire használja a gázt. Tele-
fonálónk hangsúlyozta : 
nincs pénze újabb telefo-
nokra és ajánlott levelekre, 
a szolgáltató oldja meg a 
problémát a maga számító-
gépes rendszerében, s ne 
neki kelljen havonta nyilat-
koznia. 

Kérés . A 321-653-ról 
többek nevében telefonált 
olvasónk. Rajtunk keresz-
tül kérte a Tisza Volánt, 
hogy december 24-én in-
dítsanak Szegedről buszjá-
ratokat éjjel 11 és 12, illet-
ve 1 és 2 óra között Do-
rozsmára és Tápéra , s 
vissza, hogy azok az idő-
sek is el tudjanak jutni az 
é j fé l i misére , akik nem 
bírják fizetni a taxit. 

Fogas kérdések. Kova-
lovszki Péternek tavaly 
karácsony e lső nap ján 
„durrant be" a foga, s bár 
kereste a fogászati ügyele-
tet Szegeden, nem találta, 
így aztán kénytelen volt 
átmenni Kecskemétre. Ol-
vasónk nem ért i , miér t 
nincs egy 200 ezres város-
ban fogászati ügyelet. Mi 
van, ha valakinek szentes-

tén kezd el fájni a foga? 
Oláh Júlia, a városi főor-
vos helyettese lapunknak 
elmondta: a fogászat nem 
tartozik a központi alapor-
vosi ellátáshoz, így sajnos 
csak térítés ellenében, ma-
gánorvoshoz fordulhatnak 
a betegek. Ám ha valaki-
nek vérzik a foga vagy fel-
dagadt az arca, az ünnepek 
alatt is elmehet a fogklini-
kára. Más esetben decem-
ber 24-én hívja a 06-20-
977-9706-os, 25-én, 26-
án, ?7-én, 31 -én és 1 -jén a 
06-30-950-0527-es tele-
fonszámot. A magánorvo-
sok reggel 9 és délután 5 
óra között rendelnek. 

Köszönetek. Kocsonyi 
Ibolya, a Korondi utcai 
gyermekrendelő védőnője 
azoknak a szülőknek mon-
dott köszönetet, akik hu-
szonnyolc apró gyermek-
nek adtak karácsonyi aján-
dékot. Bakai Rózsa (271-
495) Simicz József deszki 
polgármesternek és a kép-
viselő-testületnek köszön-
te meg a karácsonyi aján-
dékcsomagot, amivel a 65 
éven felüli deszki időseket 
lepték meg. A mozgáskor-
lá tozot t Gyur is Márta 
(420-184) az Üllés-Szeged 
közöt t köz lekedő autó-
buszjárat sofőrjeinek kö-
szönte meg az egész évben 
nyújtott segítséget. Bodro-
gi Jánosné annak a két is-
meretlen fiatalembernek 
mondott köszönetet, akik 
hétfőn, miután elájult a 
sportcsarnoknál, bevitték a 
MÁV Kórházba. 
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Jelentős dátumokat 
ünnepel az idei év utolsó 
negyedében a szegedi 
református közösség . 
Hetven évvel ezelőtt volt 
a missziói egyház alaku-
ló ülése Újszegeden, 60 
éve épült fel a petőfitele-
pi református templom, 
valamivel több mint fél 
évszázada volt az első 
istentisztelet a Honvéd 
téri templomban. 

- Hetven évvel ezelőtt, 
1928-ban Bakó László szege-
di lelkipásztor állt az élére 
annak a kezdeményezésnek, 
amely szerint „az összes 
szórványok, egy önálló egy-
házzá szerveztessenek s le-
gyen lekipásztoruk, akit ma-
gukénak mondhatnak, akinek 
szolgálata, minden imádsága 
az övék" - idézi Papp László, 
a Honvéd téri és a petőfitele-
pi gyülekezet lelkésze a het-
ven évvel ezelőtti nemes el-
határozást. A nagytiszteletű 
úr arról is tájékoztat, hogy a 
kezdeményezés gyakorlati 
megvalósításának első lépé-
seként 1928. március 11-én 

a missziói egyház alakuló 
közgyűlésére Kiskundorozs-
ma, Kistelek, Szőreg, Újsze-
ged, Pusztamérges, Deszk és 
Somogyitelep (ma: Petőfi-te-
lep) prédikálóál lomásaira 
hívták egybe a vonzáskörze-
tükben élő reformátusokat. 
Egyhangú lelkesedéssel ki-
mondták, hogy a missziói 
egyház központja Újszege-
den lesz. 

• Ezt követően gyorsan 
peregtek az események... 
- Igen, mert Szeged város 

közgyűlése az egyház kérésé-
re a Ráday utca 6-8. szám 
alatti telket imaterem és lel-
készlakás építésére adomá-
nyozta a reformátusoknak. 
Szojka Jenő tervező és Otto-
vay István kivitelező jóvoltá-
ból hamarosan felépült a ma 
is funkcionáló épületegyüt-
tes. November 4-én már 
megtar tot ták a választói 
közgyűlést, amely főgond-
noknak dr. Bartók György 
egyetemi tanárt választotta, s 
kijelölte a 20 tagú presbité-
riumot is. November 9-én 
Teleki Sándor segédlelkészt 
hívják meg körükbe lelki-

pásztornak, december 2-án 
pedig meg választják erre a 
tisztségre. December 15-én 
az imaház és a lelkészlak fe-
lavatására jeles személyisé-
gek érkeznek: dr. Baltazár 
Dezső, a tiszántúli reformá-
tus egyházkerület püspöke, 
konventi és zsinati elnök, to-
vábbá vitéz nagybányai 
Horthy István, nyugalmazott 
lovassági tábornok, a máltai 
lovagrend tagja, aki az egy-
házkerület főgondnoka volt, 
és Harsányi Pál, a Békés-Bá-
nát egyházmegye esperese. 

Már az is történelem, hogy 
az említett napon az ünnepi 
presbiteri gyűlésen Bakó 
László, szegedi lelkipásztor 
bejelentette: „Most, amikor 
megalakult az újszegedi eklé-
zsia, s a legutóbbi presbiteri 
gyűlés határozataként meg-
kezdjük az akciót a második 
szegedi református templom 
felépítése érdekében. Anyagi 
eszközeink még nincsenek 
ehhez, de van hitünk és aka-
rásunk. Hisszük, hogy 3 év 
múlva felépül az új templom, 
amelynek azt a szimbolikus 
jelentőségű nevet adjuk: Az 

új magyar hajnal temploma!". 
Egy nappal később volt az új-
szegedi templomban az az 
ünnepi istentisztelet, amelyet 
megtisztelt jelenlétével a ka-
tolikuson kívül az összes egy-
ház képviselője, továbbá je-
len voltak az egyetem, a bíró-
ságok, az ügyészségek, a 
MÁV, a pénzügyigazgatóság, 
az adóhivatal prominensei is. 
S végezetül, hogy akkoriban 
a politika milyen jelentőséget 
tulajdonított egy-egy ilyen 
eredménynek: az istentiszte-
leten részt vett maga gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszmi-
niszter is! 

• Három év múlva nem 
épült új templom - mon-
dom Papp László nagy-
tiszteletű úrnak. 
- Egy évt izedet kellett 

várni, hogy az Isten munkálta 
lehetőségek szerint felépül-
jön a Somogyitelepen, vagyis 
a mai Petőfitelepen egy sze-
rény külvárosi templom. Ter-
vezője ennek is Szojka Jenő 
volt, építője pedig Dobó Já-
nos. Ismereteim szerint ez a 
kettős építette a sándorfalvi 
templomot is. 

• Temesvári vendégjáték 

A Lorenzaccio 

• Református jubileumok 

Templom, imaház és lelkészlak épült 
Egyébként önálló anya-

egyházközség csak 1948-ban 
alakult meg a Petőfitelepen. 
Az akkori ébredési és misszi-
ói felfogás szerint, hogy le-
gyen egy-egy lelkész körül 
elérhető és átfogható kisebb 
lélekszámú gyülekezet - de 
főképpen Szabados László 
bör tönle lkész státusának 
megszűnése miatt - az újsze-
gedi missziói egyházköz-
ségből Somogyitelep köz-
ponttal leválasztottak egy fe-
lénél kisebb részt és ezt önál-
ló anyaegyházközséggé szer-
vezték. Papp László nagy-
tiszteletű úr visszaemlékezé-
sei arra is utalnak, hogy 50 
évvel ezelőtt, december 5-én 
volt ennek az egyházközség-
nek az alakuló közgyűlése, 
amelyen Szili Török Imre 
főiskolai tanárt nevezték ki 
főgondnoknak, 16 tagú pres-
bitériumot választottak, de-
cember 19-én pedig a gyak-
ran közöttük szolgáló Szaba-
dos Lászlót választották lel-
kipásztoruknak. Valamivel 
később Dobó János házát vá-
sárolták meg lelkészlakás-
nak. 

• Fél évszázada épült fel 
a Honvéd téri református 
templom. Hogy volt ez 
egyáltalán kivitelezhető 
azokban a nehéz idők-
ben? 
- Az új magyar hajnal 

templom építése a jelentős 
áldozatok és közadakozások 
ellenére sem készülhetett el a 
tervezett időben. Az alap-
kőletételre 1941. október 24-
én került sor, s a templom 
Borsos József hódmezővásár-
helyi születésű, debreceni 
mérnök tervei alapján épült. 
A háború, majd az azt követő 
nehézségek miatt, csak 1947 
ádvent első vasárnapján tar-
tották itt az első istentisztele-
tet, majd 1950-ben szer-
veződött az egyházközség és 
választotta első lelkészéül 
Seres Zoltánt. Legyen áldott 
emlékezete azoknak, akik 
megnevezetten vagy névtele-
nül szolgái voltak Isten anya-
szentegyházat építő akaratá-
nak - mondotta lapunknak 
Papp László református lel-
kész. 

Kisimre Ferenc 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problé-
máikat, észrevételeiket, tapasztalataikat 
ezen a héten Szabó C. Szilárddal oszthat-
ják meg. Ügyeletes munkatársunk hétköz-
nap reggel 8 és 10 óra, vasárnap 14 és 15 
óra között hívható a 06-20-9432-663-as rá-
diótelefonon. Elveszett tárgyaikat kereső, 
illetve talált tárgyakat visszaadni szándé-

kozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mon-
dandójukat. Hirdetésfelvétel: 8-tól 18 óráig a 06-80-820-
220-as zöld számon, illetve személyesen a Sajtóházban és 
hirdetőirodáinkban. 

a szegedi Nemzetiben 
A két színház együtt-

működésének legújabb 
á l lomása a Temesvár i 
Csiky Gergely Színház 
december 27-i vendégjá-
téka Szegeden. Román 
és magyar ajkú művé-
szek szerepelnek Alfréd 
de Musset: Lorenzaccio 
című drámájában. 

Modern európai értékek-
nek kíván érvényt szerezni a 
temesvári színház, s ennek a 
művészi vállalkozásnak ki-
emelkedő állomása a francia 
költő és drámaíró, Alfréd de 
Musset legjobbnak tartott, 
nálunk mégis ritkán játszott 
darabjának színrevitele. Az 
előkelő családból származó, 
csodagyerekként kényezte-
tett , t ehe t séges Musse t 
( 1 8 1 0 - 1 8 5 7 ) é le tében és 
munkásságában egy szen-
vedélyes és szerencsétlen 
szerelem játszott főszerepet, 
amely George Sandhoz 
fűzte. Szakításuk után bús-
komorság uralkodott el az 
amúgy is érzékeny költőn, 
már nem is írt, legföl jebb 
pénzkereset céljából, amikor 
váratlanul óriási színházi si-
kere lett a Lorenzaccióval. A 
szerző történelmi szkepszi-

séből táplálkozó darab Lo-
renzo de Medici és Ales-
sandro de Medici herceg tra-
gikus bará tsága ürügyén 
egyén és közösség konfliktu-
sának lírai megfogalmazása. 
Musse t hősei t - szinte 
összes művében - mindig 
önmagáról vagy eszményí-
tett énjéről mintázta; a Lo-
renzaccio szereplői is ugya-
nannak a figurának más-más 
színben festett portréi - más-
más lelkiállapotban, a lelke-
sültség, a bizalom, a csügge-
dés vagy a csömör óráiban. 

A kitűnő dialógusokból 
építkező darab főszerepeit 
Balázs Attila és Demeter 
András István j á t s sza . A 
gazdag jelmezek és szobor-
szép dísz le tek - Adriana 
Grand munkája - egy deka-
dens kor ragyogását idézik. 
Az előadás zenéjét élőben 
játssza egy kamarazenekar, 
vezényel Mihaela Silvia 
Rosca. A Musset -darabot 
Victor loan Frunza rendezte. 
Magyarországi premierje jú-
niusban, a kisvárdai feszti-
válon volt; a szegedi előadás 
a nagyszínházban december 
27-én este 7 órakor lesz. 

S. E. 

Karácsony a városházán 
Emelkedett 

a BUX 
• Budapest (MTI) 

A Budapesti Értéktőzsde 
h iva ta los indexe a BUX 
6307,5 ponton fe jez te be 
kedden a kereskedést, ami 
196,3 ponttal, azaz 3,21 szá-
zalékkal magasabb hétfői zá-
róértékénél. 

A rendkívül erős kezdést 
követően folyamatosan le-
morzsolódó árfolyamok jel-
lemezték a tőzsdenapot. A 
vezető részvények többsége 
ennek ellenére növelni tudta 
értékét. 

A nap sztáija a 11,5 szá-
zalékkal 9 ezer for in t ig 
szárnyaló Richter volt. A 
10 ezer 810 forintig erősö-
dő OTP 5,8 százalékkal, a 
6050 forintig emelkedő Mol 
pedig 2,1 százalékkal drá-
gult. 

A 2940 forintig eső TVK 
ugyanakkor 1,7 százalékot, 
az 1245 forint ig lecsúszó 
Matáv pedig 0,2 százalékot 
veszített értékéből. 

• Munkatársunktól 
Három karácsonyi ünnep-

ség is volt a szegedi városhá-
zán tegnap. Az önkormány-
zat, a Dél-alföldi Ifjúságért 
Alapítvány, a Délmagyaror-
szági Gyermek és Ifjúsági 
Alapítvány, a Városi Vörös-
kereszt és a Bartók Béla 
Művelődési Központ immá-
ron hatodik alkalommal szer-
vez gyermekek részére kará-
csonyi ünnepséget, amelyen 
450-500 szegedi gyermeket 
ajándékoznak meg. Az ügy 
mellé állt több támogató is, 
így sikerült elérni, hogy érté-
kes ajándékcsomagokkal lep-
ték meg a rászorulókat. A 
gyermekeket a szegedi általá-
nos iskolák tanulóiból válo-
gatták ki a pedagógusok és a 
szociális munkások segítsé-
gével. A három „turnusban" 
lebonyolított ajándékosztás 
során a gyermekek egysége-
sen ezer forint értékben kap-
tak valamilyen meglepetést. 
A csomagokban könyvek, 
édesség, gyümölcs, mozije-
gyek, írószerek lapultak -
egészen addig, amíg a gyere-
kek ki nem bontották az aján-
dékokat. A gyermekek meghatódtak; örültek az „elökarácsonynak". 

(Fotó: Miskolczi Róbert) 


