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Vizsgák - ünnepek előtt, 
között és után 

Drágább lesz 
tömegközlekedés 
Változatlan kedvezménnyel 
árusított jegyek és bérletek 

Éves bérlet 10 havi bérlet áráér t : 
éves kombinált bérlet: 
éves autóbusz összvonalas: 
éves villamosüzemű bérlet: 

26 000 Ft 
18 000 Ft 
16 000 Ft 

Féléves bérletváltási lehetőség 5 havi bérlet áráér t : 
féléves városi kombinált bérlet: 13 000 Ft 
féléves autóbusz összvonalas: 9 000 Ft 
féléves villamosüzemű bérlet: 8 000 Ft 

Negyedéves bérletváltási lehetőség 
10% kedvezménnyel: 

negyedéves városi kombinált bérlet: 
negyedéves autóbusz összvonalas: 
negyedéves villamosüzemű bérlet: 

7 020 Ft 
4 860 Ft 
4 320 Ft 

10 db-os gyűjtőjegy 10% kedvezménnyel: 680 Ft 

Hétvégi napijegy 20% kedvezménnyel: 220 Ft 

Hétvégi csoportos napijegy 
(a teljesáru napijegy háromszoros árából 25% 
kedvezménnyel) 6 főig: 610 Ft 

(Forrás: Tisza Volán Rt. és SZKT) 

Asbóth Norbert és Varga Péter számára az ornitológia vizsga nem számít „nagy falatnak". 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

forrás 

Szilveszteri 
menetrend 

Január elsejétől töb-
bek között a helyi tö-
megközlekedési díjak is 
emelkednek. Szegeden 
két szolgáltató, a Tisza 
Volán Rt. és a Szegedi 
Tömegközlekedési Tár-
saság üzemelteti a villa-
mosokat, a buszokat és 
a trolikat, az árak meg-
határozása azonban - a 
cégek j a v a s l a t á t kő-
vetően - az önkormány-
zat feladata. Ennek ér-
telmében Szegeden át-
lagosan 14 százalékkal 
emelkednek a jegyek és 
bérletek árai , de a két 
cég s z á m o s k e d v e z -
ményt is igyekezett biz-
tosítani. 

Az új díjtarifa értelmében 
a menetjegy ára január 1-
jétől 75 forint elővételben, a 
járművezetőtől azonban 100 
forintért lehet beszerezni a 
jegyet . A napijegy 270, a 
hetijegy pedig 810 forintba 
kerül majd. 

A teljes összegű havi bér-
letjegyek árai 1600 és 2600 
forint közöttiek, s továbbra 
is lehetőség van arra. hogy 
félhavi bérletet váltson az 
utas , az adot t hónap 16. 
napjától. A tanuló és nyug-
díjas bérletek ennél jóval ol-
csóbbak, a v i l lamosra és 
trolira érvényes bérlet 520, 
a buszra használatos 585 és 
a kombinált bérlet 845 fo-
rintot ér majd. 

A közgyűlés döntése ér-
telmében nem emelkedett a 
pótdíjak mértéke: helyszí-
nen történő befizetés esetén 
ezer forintot kér az ellenőr, 
ez az összeg viszont 30 na-
pon belül 1.500 for in t ra , 
azon túli bef izetés esetén 
pedig 4000 forintra kúszik 
fel - hasonlóan az 1997-es 
díjszabásához. Ugyancsak 
nem változott az utasbizto-
sítások díja: havi bérletnél 

• Kecskemét (MTI) 
Karácsony előt t , 23-ra 

virradóra éjszaka fedezték 
fel Kecskeméten az Agri-
mill Rt. magtárának hajnali 
műszakot kezdő dolgozói, 
hogy jócskán megcsappant 
a gabonakészlet - tudta meg 
Kozák Tibortól, a Bács-Kis-
kun Megyei Rendőr-főkapi-
t ányság ügye le t e s szó-
vivőjétől hétfőn az MTI. 

A magtárból 200 mázsa 
étkezési búza hiányzott. A 
kecskeméti nyomozók rövid 

4, negyedévesnél 12, fél-
évesnél 20, egész évesnél 
pedig 40 forint ez az összeg. 

Változatlan a Tisza Vo-
lán és az SZKT üzletpoliti-
kai kedvezménnyel árusított 
jegy- és bérlet-ajánlata. Ezt 
a kínálatot a mellékelt táblá-
zatban részletezzük. 

A két vállalat tájékoztatá-
sa szerint a tarifaemeléssel 
összefüggő átárazási mun-
kálatok miatt a januári je-
gyek és bérletek árusítását 
csak j a n u á r 2-án kezdik 
meg. Éppen ezért a decem-
beri bérletek érvényességi 
idejét j anuá r 8-án é j fé l ig 
meghosszabbították. Január 
31-ig érvényesként fogadják 
el a régi árú, 65 forintos he-
lyi járati menetjegyeket és 
az 590 forintos gyűjtőjegye-
ket. 

A január 31. után az uta-
sok birtokában maradt régi 
értékű menetjegyek, gyűjtő-
jegyek új értékűre történő 
átvál tására március 31-ig 
lesz lehetőség. 

A szegedi utasokat érint-
heti még, hogy a Tisza Vo-
lán a helyközi személyszál-
lítás díjait is emeli. Az eme-
lés mértéke ötven kilométe-
rig 12,5 százalék, e fölött 14 
százalék lesz. Módosulnak 
az úgynevezett KF1 kedvez-
ményes jegyfüzettel kapcso-
latos utazási feltételek is: a 
16 utazásra jogosító jegyfü-
zet ára 16 tel jes árú jegy 
árának felel meg, használója 
pedig a munkáltató felé úti-
kö l t ség- té r í t é s i igénnyel 
léphet fel. A másik változás, 
hogy a jegyfüzet zónázásra 
jogosít: bérletként funkcio-
nál , a helyi v i szony la tú , 
összvonalas autóbusz bér-
let tel r e n d e l k e z ő k n e k a 
helyközi járatokon csak kie-
gészí tő bér le t jegy-füzete t 
kell váltani a helyi járati ta-
rifahatártól. 

A. L. 

idő alat t meg ta l á l t ák az 
egyik feltételezett tettest. 
Őrizetbe vettek egy kecske-
méti férfit, a 26 éves P. Já-
nost, akit azzal gyanúsíta-
nak, hogy lefizette a gabo-
naraktár két éjszakai bizton-
sági őrét, majd társaival ő 
vitte el a 360 ezer forintot 
érő búzát. A lopás körülmé-
nyei t még v i z sgá l j a a 
rendőrség, arra is választ 
akarnak kapni, hogy hová, 
mely malmokba került az 
Agrimill gabonája. 

Tanulás ide, tanulás 
oda, a karácsonyt a leg-
több egyetemista és főis-
kolás hagyományosan 
otthon, családi körben 
töltötte. Még akkor is, ha 
előtte két nappal vizs-
gáznia kellett, és az ün-
nep után rögtön másik 
megmérettetésen kellett 
átesnie. Vannak, akik a 
sok vizsga miatt kényte-
lenek karácsony előtt és 
a két ünnep között is 
v izsgázni , mások egy-
szerűen csak szeretnének 
minél hamarabb túlesni 
az izgalmakon. Alábbi, 
karácsony előtt készült 
riportunk róluk szól. 

Kihalt folyosók, néma 
csend a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán, karácsony 
előtt két nappal. Csak az 
egyik emeleten gyülekezik 
vizsgára tíz-tizenkét, „utolsó 
mohikánnak" számító hallga-
tó, hiszen a legtöbben már 
hazautaztak az ünnepre. Akik 
itt maradtak, azok sem „ma-
zohisták", csupán vagy túl 
sok vizsgát kell letenniük, 
vagy szeretnének minél ha-
marabb túlesni a vizsga-
időszak izgalmain, hogy az-
után megkönnyebbülten tölt-
hessék családjukkal a kará-
csonyt. - Azért vizsgázunk 
most, hogy ne kelljen az ün-
nepek alatt tanulni - mondja 

Rumi Csaba biológia szakos 
főiskolai hallgató, aki három 
társával együtt ökológia záró-
vizsgára készül. - Mennyire 
nehéz ez a vizsga? - kérde-
zem a fehér ingbe, fekete öl-
tönybe öltözött fiútól. - Elég 
nehéz, mert két félév anyagát 
kell tudni, ugyanakkor érde-
kes is. Ennek a tárgynak van 
értelme, míg egyik-másiknak 
szerintem nem sok. 

Csaba negyedéves, ebben 
az évben már nem kell sok 
vizsgát letennie, csupán né-
gyet-ötöt. Az előző években 
több is összegyűlt egy-egy 
vizsgaidőszakban. - Elég so-
kat szoktam tanulni - mondja 
- , igaz, általában az utolsó 
napokban, de akkor nagyon 
intenzíven, egy-két óra szü-
netet leszámítva reggeltől es-
tig. - Csaba évfolyamtársa, 
Hudák Zita éppen most „esik 
be" az ajtón, de nem késett, 
hiszen a vizsga még nem 
kezdődött el. Tőle is megkér-
dezem, mennyit készül egy-
egy vizsgára. - Általában egy 
hetet készülök, de ezalatt napi 
öt óránál nem tanulok többet 
- válaszol, miközben leveszi 
és az asztalra teszi a kabátját. 
- Ez eddig elégnek bizonyult. 
Persze, szerencse is kell hoz-
zá. Negyedévre azonban már 
kitapasztaltuk, melyik tanár-
nál mennyit és hogyan kell 
tanulni. - Zitának már csak 
két vizsgája van hátra, mert a 

többit sikerült a félév során 
teljesítenie, fgy január hetedi-
kén számára véget ér a vizs-
gaidőszak. - Azok közé a di-
ákok közé tartozom, akik sze-
retnek minél előbb túlesni az 
izgalmakon, és nem számít, 
ha éppen karácsony előtt egy 
nappal kell vizsgázniuk. 

A folyosó végén valamivel 
többen várakoznak - szintén 
vizsgára. Ők is biológia sza-
kosok, de a JATE-ra járnak. 
A főiskolán vették fel azon-
ban az ornitológia speciálkol-
légiumot, így vizsgázniuk is 
itt kell. Az egyik asztalnál két 
fiú bújja a jegyzeteit, nem 
mintha félnének a vizsgától, 
inkább csak biztosra akarnak 
menni. - Egy kivételével bár-
melyik tételt szívesen húz-
nám - mondja Asbóth Nor-
bert, aki biológia mellett ké-
miát is tanul az egyetemen. -
A tudás mellett az a lényeg, 
hogy a vizsgán sokat kell be-
szélni, el kell adni magad, de 
a taktika minden tanárnál más 
és más. Érdemes végignézni 
egy-két vizsgázót, mielőtt te 
jönnél, így kitapasztalhatod, 
hogy mire kell odafigyelni. -
De most nem tártuk sem-
mitől, ez könnyű vizsga - ve-
szi át a szót Varga Péter ne-
gyedéves biológia és harma-
déves kémia szakos hallgató. 
- A speciálkollégiumot - mi-
vel nem kötelező tárgy - a 
tanárok is lazábban veszik. 

azt adják le, ami őket is job-
ban érdekli. Biológiából a ne-
gyedik évben már szakosod-
nak a diákok, és olyan tárgya-
kat vesznek fel, amelyeket 
szeretnek és könnyebben ta-
nulnak, így rövidebb idő alatt 
fel lehet készülni a vizsgára. 
- A többi vizsgád is ilyen la-
za lesz? - kérdezem Pétertől, 
aki maga is „laza" stílusban 
egy asztal tetején ülve vála-
szol. - Az egyetemi tanulmá-
nyok vége felé egyre 
könnyebbek a vizsgák, de ez 
nem jelenti azt, hogy ne lenne 
sok belőlük. Egy-egy félév 
végén tizenkét-tizenhárom 
vizsga is összejön. Az egye-
tem képzési terve nem támo-
gatja a kétszakos oktatást. 
Egy szak vizsgakövetelmé-
nye te l jes í thető a vizsga-
időszakban, de két szakkal 
csak úgy boldogulsz, ha na-
gyon megerőlteted magad, és 
a szerencsére is többet kell 
bíznod. Ha viszont csak egy 
szakon végzel, tanárként nem 
tudsz elhelyezkedni. 

Péter számára a karácsony 
már negyedik éve csupán 
egy-két napos kikapcsolódást 
jelent. A szilveszter idén em-
lékezetesebbnek Ígérkezik, 
mint az egyetemi évek alatt 
eddig, ugyanis egy kis társa-
sággal a Pilisben tölti az év 
utolsó és az újév első napját. 

Hegedűs Szabolcs 

• Munkatársunktól 
A Tisza Volán Rt. Szil-

veszter éjszakáján a követ-
kező buszokat közlekedteti 
Szegeden. A 2C jelzésű jára-
tok a Tatján, Víztorony tér -
Budapesti körút - Makkos-
házi körút - Rókusi körút -
Kossuth La jos sugárút -
Mars tér - Bartók tér - Szé-
chenyi tér - Belvárosi híd -
Vedres utca - Csanádi utca -
Gye rmekkórház vonalon 
23.30-tól félóránként közle-
kednek. A 10C jelzésű bu-
szok a Víztorony tér - Csil-
lag tér - Szilléri sugárút -
Római körút - József Attila 
sugárút - Tisza Lajos körút 
- Dózsa György utca - Szé-
chenyi tér vonalon 23.45-től 
ugyancsak félóránként szál-
lítják az utasokat. A menet-
jegyeket a buszokon lehet 
megvásárolni, az előreváltott 
jegyek és bérletek nem érvé-
nyesek. 

A Szegedi Közlekedési 
Társaság utolsó villamos- és 
trolijáratainak indulási rend-
je Szilveszterkor a követ-
kező: az l-es villamos Ró-
kusról 18 órakor, a Nagyál-
lomásról 18.20-kor, a 3-as 
villamos a Dugonics térről 
17.50-kor, a Postás sportte-
leptől 18.10-kor, a 4-es vil-
lamos Tarjánból 18.12-kor, 
Kecskéstelepről 18 órakor 
indul utoljára. 

A trolivonalakon: az 5-ös 
járat Vértóról 18.05-kor, a 
Gyermekkórháztól 18 óra-
kor, a 8-as troli a Tescótól 
18 órakor, a 9-es trolibusz a 
Hont Ferenc utcából 18 óra-
kor, a Lugas utcai végállo-
másról 18.30-kor gördül ki 
utoljára. 

Az SZKT bérletpénztárai 
Szilveszter napján 16.30-kor 
teszik föl ajtajukra a lakatot. 

Finta József 
a vtv-ben 

• Munkatársunktól 
Ma 19 órakor a VTV Ars 

poetica című portrésorozatá-
ban Finta József Kossuth-dí-
jas építésszel beszélget Pa-
csika Emília szerkesztő-ri-
porter. 

Szegedi 
muzsikusok 
Valenciában 

• Munkatársunktól 
Karácsony előtt Gyiidi 

Sándor, a Szegedi Nemzeti 
Színház karigazgatója veze-
tésével a spanyolországi Va-
lenciában vendégszerepelt a 
Salieri Kamarazenekar. A 
négy hangversenyből álló 
karácsonyi koncertsorozat-
ban a szegedi muzsikusok 
Corelli- és Bach-műveket 
játszottak, szólistaként Jani 
Gabriella, Tóth Judit, Altor-
jdy Tamás, Turjányi Miklós 
és Bonecz Tamás énekművé-
szek működtek közre. Gyüdi 
Sándor dirigálásával fellép-
tek a Palau de la Musica 
nevű hatalmas hangverseny-
teremben is, ahol lelkes ün-
neplésben részesítette őket a 
valenciai közönség. 

Emelkedett 
a BUX-index 

• Budapest (MTI) 
A Budapesti Értéktőzsde 

h iva ta los indexe , a BUX 
6368,8 ponton fejezte be a 
hétfői kereskedési napot, 
ami 28,21 ponttal, azaz 0,44 
százalékkal magasabb múlt 
szerdai záróértékénél. 

Hullámzó árfolyamok jel-
lemezték a tőzsdenapot. 

Gabonát loptak 

S o r . Kovács Miklós 
(20/9476-058) szerdán este 
tartotta nagybevásárlását a 
Tesco áruházban, ahol csak 
öt pénztárgép működött, így 
két órán keresztül állt sorba 
sorstársaival. Jancsó János, 
a szegedi hipermarket igaz-
gatója túlzásnak tartja olva-
sónk állítását, bár elmondta: 
valóban nagy forgalmat bo-
nyolítottak le. Csupán a nyi-
tást követő és a zárást me-
ge lőző egy órában nem 
működött az összes - negy-
venhat - pénztárgép. Ennek 
ellenére valóban előfordult 
sorban állás, de az igazgató 
szerint maximum háromne-
gyed óráig kellett várakozni 
a pénztárgépek előtt. Jancsó 
János emiatt ezúton is elné-
zést kér a vásárlóktól. 

Elírás. Az egyik szegedi 
temetkezési vállalat dolgo-
zója azért telefonált, hogy 
elnézést kérjen a múlt héten 

Csörög a Pannon GSM 

K e d v e s o l v a s ó i n k ! K ö z é r d e k ű 
p r o b l é m á i k a t , észrevéte le iket , ta-
pasz ta la ta ika t Tóth-Szenesi Atti la 
újságíró munka tá r sunkka l oszthat-
ják meg, aki munkanapokon reggel 8 
és 10 óra között, vasárnap 14 és 15 
óra között hívható a 06-20-432-663-
as r ád ió t e l e fon - számon . Elveszet t 

tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni 
szándékozó olvasóink ingyenes hi rdetéshen tehetik 
közzé mondandójuka t . Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra 
között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve szemé-
lyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

eltemetett özv. Hegyközi 
Györgyné, született Bodó 
Erzsébet Katalin rokonaitól 
és ismerőseitől. Az elhunyt 
nevét ugyanis tévesen vés-
ték rá a sírkőre. A hölgy a 
tör ténteket mélységesen 
sajnálja. 

Köszönet. Gyuris Márta 
mozgássérült lapunk hasáb-
jain szeretné megköszönni 
az Eurovolán dolgozóinak 
egész évi segítségét. 

Telefon. A Garden lova-
gi étterem telefonja tíz nap-
ja nem jó. A készülék ki-

cseng ugyan, de ha felve-
szik, semmit sem hallanak a 
vonal túlsó végéről. Sza-
kács Tibor tulajdonos ez-
úton szeretné megnyugtatni 
vendégeike t : az ét terem 
nyitva van, és remélhetőleg 
a telefonszerelők is útban 
vannak. 

A hírek szerelmese. B. 
A. szegedi olvasónk nehez-
ményezi, hogy más csatorna 
foglalta el az egyetlen né-
met nyelvű híradó, az Euro-
news helyét. A Szegedi Ká-
bel te levízió Rt. műszaki 
igazgatója megnyugtatta te-
lefonálónkat: az Euronews 
továbbra is fogható, de nem 
az UHF-en, hanem a hiper-
sávon. Itt van a többi, elve-
szettnek hitt csatorna, pél-
dául a SAT 1 vagy a TVE 
International. 

P A N N O N G S M 


