
SZOMBAT, 1999. DEC. 18. 

MA 
A SPORTCSARNOKBAN (Te-

mesvári krt. 33.) a Százszorszép 
Gyermekház de. 10 órától Gyermek-
karácsony '99 címmel egész napos 
rendezvényt tart. A gyermekház ven-
dége: Halász Judit. 

\ SZEGEDI NŐK KLUBJA 
EGYESÜLET irodájában (Gutenberg 
u. 23.), 9-től 11 óráig dr. Újvári Márta 
tanácsadást tart „Női jogok" témában. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN de. 10 
órakor a Hammido Művészeti Iskola 
bemutatkozása és kiállítása, 17 órától 
tinidiszkó. 

KARÁCSONYI MŰSOR A CO-
RÁBAN 10.30 órától Csermák és 
Harmmidó koncert, könnyűzene ló-
tól Bljes Bell műsor. 

A MÓRA FERENC MÚZEUM-
BAN de. 10 órától Matinés karácsony. 
Képzőművészeti foglalkozás Rácz Il-
dikó vezetésével.. 

A SZÁZSZORSZÉP GYERMEK-
HÁZBAN 16 órától Waldorf-pedagó-
giai tapasztalataim címmel Kocziha 
Miklós, a pesthidegkúti iskola tanára 
tart előadást. 

A SZT. JÓZSEF jezsuita temp-
lomban 17 órakor német nyelvű öku-
menikus istentisztelet. 

A VÁROSI ROCK-KLUBBAN 
19 órakor Behinia és Akvarell kon-
cert. 

AZ ALSÓVÁROSI KULTÚR-
HÁZBAN (Rákóczi u. 1.) 19.30 órá-
tól Móra nosztalgiabuli. 

A ZACC CAFFÉBAN (Kölcsey 
u. 11.) 20 órától Funky buli és rock 
and roll. A lemezeknél: Kakuszi Béla. 

A JATE-KLUBBAN 21 órakor 
mi-csoda buli. A kisteremben Molnár 
Lajos zenéi. Házigazda: Mátrai Ró-
bert. 

A SZOTE-KLUBBAN szabad 
szombat parti. Házigazda: dj. Öcsi. 

A REGHŐS BENDEGÚZBAN 
Sláger parti time. Dj.: Abdul. 

A KASS GALÉRIÁBAN (Vár u. 
7.) Deák Ferenc grafikusművész kiál-
lítása. 

A MÓRA FERENC MÚZEUM-
BAN (Roosevelt tér 1-3) „Raktáraink 
kincseiből I." A Móra Ferenc Múze-
um Természettudományi osztályának 
kiállítása. JAZIGOK ROXOLÁNOK, 
ALÁNOK. Szarmaták az Alföldön -
régészeti kiállítás; László Anna grafi-
kusművész kiálbtása. 

A KÉPTÁRBAN (Horváth M. u. 
5), Sinkó János, valamint Sonkodi Ri-
ta festőművész kiállítása. Megtekint-
hető: január 2-áig, naponta 10-tól 17 
óráig (kedden 10-tól 15 óráig, hétfőn 
szünnap). Albert Ildikó szobrász és 
Fülöp Ilona grafikusművész kiállítása. 
Megtekinthető január 9-éig. 

VASÁRNAP 
A SZÁZSZORSZÉP GYERMEK-

HÁZBAN 9 órától madárpók kiállítás 
(ismeretterjesztő tárlatvezetés), 14 
órától karácsonyváró családi ajándék-
készftó délután szülőknek, gyerme-
keknek. (Hozz magaddal: ollót, ter-
mészetes anyagokat, amelyekből elké-
szítheted a saját ajándékaidat. 

KARÁCSONYI MŰSOR A CO-
RÁBAN 11 órától Csiga fiúk előadá-
sa, Bohócok az állatkertben bábelő-
adás, valamint a Rókus I. Általános 
Iskola műsora. 

A RÓKUSI RK. PLÉBÁNIA-
TEMPLOMBAN 19 órakor Kiss Ma-
riann orgonaestje. Közreműködik: a 
Szőllősy-vonósnégyes. 

AZ ALAGÚT SÖRÖZŐBEN 19 
órától nosztalgiaest, élő zenével. 

AZ ARANYKORONA ÉTTE-
REMBEN (Victor Hugó u. 6.) 19 órá-
tól aranyvasárnapi táncparti a Duo 
Fried együttessel. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 15 órá-
tól Éfoész karácsony. 

A JATE-KLUBBAN 17 órától 
rock and roll oktatás. Vezeti: Kalapos 
József és Ménesi Gabriella. 

HÉTFŐN 
AZ IFJÚSÁGI HAZBAN 16 órá-

tól agykontroll-klub, 17-tól Etka-jóga. 
A KÖZÉLETI KÁVÉHÁZBAN 

(Kortárs Galéria) 18 órakor „Gyertya-
gyújtás". Közreműködnek: Dálnoky 
Zsóka színművész és Lehoczky Ta-
más. Házigazda: Szúts László. 

AZ ALKOTÓHÁZBAN 
(Árboc u. 1-3.) komplex nép-
művészeti nap keretéfen csalá-
di játszóház. Hétfőn: 16 órától 
fafaragó és gyékényszövő szak-
kör. 

A JATE utolsó díszdoktora! 

Öt díszdoktor a JATE aulájában: (balról jobbra) Márta Ferenc, Fendler János, B. Nagy János, 
Lars Johanson és Demény Lajos. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Az utolsó díszdoktoro-
kat avatták tegnap a Jó-
zsef Att i la T u d o m á n y -
egyetem történetében. Az 
intézmény tanácsa össze-
sen hat, az egyetemmel 
k a p c s o l a t b a n á l ló pro-
fesszornak ítélte oda a 
d í s z d o k t o r i o k l e v e l e t , 
amelyet öten vettek át a 
központi épület au lá já-
ban Mészáros Rezsó rek-
tortól, az egyik kitüntetett 
ugyanis betegsége miatt 
nem tudott részt venni az 
ünnepélyes avatáson. 

Három Doctor Honoris Ca-
usa címet a bölcsészettudo-
mány, hármat pedig a termé-

szettudományok művelőinek 
ítéltek oda. A Bukarestben élő 
Demény Lajos kimagasló 
eredményeket ért el Erdély 
15-17. századi történetének 
kutatásában, és szerepet vállal 
a két ország történetírása kö-
zötti kapcsolatok ápolásában 
és fejlesztésében. A svéd Lars 
Johanson a nemzetközi turko-
lógia kiemelkedő alakja, akit 
az 1980-as második felétől 
fűznek szoros kapcsolatok a 
JATE-hoz. Többször tartott 
előadásokat szegedi konferen-
ciákon és az egyetem altajisz-
tikai tanszékén. Alekszándr 
Mihajlovics Páncsenko orosz 
irodalomtudós - aki betegsége 
miatt nem tudta átvenni a ki-

tüntető oklevelet - jelentős 
eredményeket ért el a közép-
kori orosz irodalom és kultúr-
történet jelenségeinek kutatá-
sában. 

A Belgiumban élő B. Nagy 
János vegyészprofesszor ve-
zette laboratóriumot több mint 
tízéves kapcsolat köti össze a 
JATE alkalmazott és környe-
zeti kémiai tanszékével. A 
professzor a kutatási együtt-
működés mellett oktatóként is 
hozzájárult a szegedi egyetem 
képzési színvonalának emelé-
séhez. Fendler János az ame-
rikai kolloidkémiai és anyag-
tudományi kutatások egyik 
központjának, a Clarkson 
University-nek a professzora. 

Szerepet játszott abban, hogy 
a JATE kolloidkémiai tanszé-
ke részt vehetett a NATO tu-
dományos kutatási programja-
iban, illetve a tanszék több 
oktatóját és számos doktoran-
dusz hallgatóját fogadta az 
Egyesült Államokban. Márta 
Ferenc vegyészprofesszor a 
szegedi tudományegyetem 
végzett, és 1967-73 között az 
egyetem rektori posztját is be-
töltötte. Tanszékvezetőként 
kezdeményezte a vegyészok-
tatás korszerűsítését, a kiscso-
portos foglalkozások beveze-
tését, ezen kívül új kutatási 
irányokat segített kibontakoz-
tatni. 

H. Sz. 

DM-információ 
A 2000 január 1-jétól 

hatályos társadalombiz-
tosítási jogszabályok ren-
d e l k e z é s e i s ze r in t a z 
1999. december 31-ét kö-
vetően kifizetett végkielé-
gítéssel biztosítás i idót 
szerezni nem lehet. 

A törvény módosítása nem 
vonatkozik azokra az esetekre, 
ha a biztosított munkaviszonya 
alapján törvényben meghatáro-
zott végkielégítésben részesült, 
és annak kifizetésére 1999. de-

Változik a szabályozás 

Végkielégítés 
és szolgálati idő 

cember 31-ét megelőzően került 
sor, de a végkielégítés időtarta-
ma a 2000. naptári évben kezdő-
dik, vagy arra áthúzódik. 

Az APEH felhívja a figyelmet 
arra, hogy az 1999. január l-jét, 
követően megállapított és kifize-
tett végkielégítés annyiszor 30 

nappal hosszabbítja meg a bizto-
sítási időt, ahány havi átlagkere-
setnek - illetménynek - a végki-
elégítés megfelel, de legfeljebb 
tizenkétszer 30 nappal. Abban az 
esetben, ha a munkaviszonyban 
álló személy részére 1998. január 
1 napját követően állapították 

meg végkielégítést, az 1998. ja-
nuár l-jétől hatályos törvényi 
rendelkezéseket kellett alkalmaz-
ni. Eszerint a végkielégítés 
annyiszor 30 nappal hosszabbí-
totta meg a biztosítási időt, 
ahány havi átlagkeresetnek - il-
letménynek - a végkielégítés 
megfelelt. (Ez azt is jelentheti, 
hogy a természetes személy ré-
szére 1998 január 1. napját köve-
tően - végkielégítés jogcímen -
akár 36 havi átlagkeresetet is ki-
fizethettek, mely értelemszerűen 
2001. évre-vonatkozóan is meg-
hosszabbítja a biztosítási időt). 

miről írt a DM? 
75 éve 

Az orvosi Icamaráról 
Már régebb idő óta fog-

lalkoztatja az egész ország 
orvos társadalmát az orvosi 
kamara felállítása. Ez a kér-
dés most végelegesen elin-
téződik, mert a kormány 
eddigi hírek szerint a kama-
ra fölállításához hozzájá-
rult. A kamara nagy szolgá-
latot tenne a népegészség-

ügynek, s azt minden tekin-
tetben előre vinné. Terv 
szerint a törvényhatóságok-
ba is delegálnának majd 
tagjai közül, ha majd elké-
szül a törvényhatóságok re-
formja, s így a törvényható-
ságokban a közegyészség-
ügy kellő megértésre talál 
majd. (1924) 

50 éve 
Ez évi Icönyvtermésünk 

A két év és öt hónap 
alatt teljesített hároméves 
terv mintegy ötven kiad-
vánnyal gazdagította az év-
végi magyar könyvpiacot. 
A Szikra könyvkiadó kiad-
ványainak átlagos példány-
száma 1946-ban még csak 
5-6 ezer volt, ez a szám 
1949 elejére elérte a 60 ez-
ret, ma pedig már 75 ezres 

átlagos példányszámon is 
túl vannak. 1947-től 1949-
ig 119 marxista-leninista 
művet adott ki a könyvki-
adó 4 millió 423 ezer pél-
dányban. Az öt év alatt 
Sztálin generalisszimusz-
nak 29 műve jelent meg 
magyar nyelven, 2 millió 
példányban. 

(1949) 

25 éve 
Távhívás Szegedről 

Szegeden - mint köztu-
dott - egyre nehezebb tele-
fonálni, mert a jelenlegi te-
lefonközpont már nem felel 
meg az igénybevételnek. 
Az új, nagyobb kapacitású 
központ egy év múlva ké-
szül el. Jogos igény, hogy 
Szeged is kapcsolódjon be 
az országos távhívó háló-

zatba. Erre lehetőség van az 
új központ elkészülte előtt 
is, így ez év december hu-
szonnyolcadikán déli tizen-
két órától kezdve Szegedről 
is hívhatók közvetlenül a 
távhívásba bekapcsolt he-
lyiségek telefonállomá-
sai. 

(1974) 

Molesztált az igazgató 
Bükkszék (MTI) 

A bükkszéki önkormányzat 
fegyelmi tanácsa elbocsátotta 
állásából a község körzeti is-
kolájának igazgatóját, akit a 
felügyeletére bízott kiskorúak 
molesztálásával gyanúsít a 
rendőrség - közölte pénteken 
Gyula Zoltán, a Heves megyei 
a település polgármestere. 
Mint elmondta: a fegyelmi 
tárgyalás alkalmával szülőket, 
a gyámhatóság képviselőit és 
két iskolás lányt hallgattak 
meg. 

A vallomásokból az derült 
ki, hogy a pedagógus - aki 
egyben testnevelést is oktatott 
az intézményben - a torna-
órák és edzések alkalmával 
rendszeresen tapogatta az idő-
sebb lányokat, elsősorban a 
roma tanulókat. 

Olyan vallomás is elhang-
zott, amely szerint a nyugdíj 
előtt álló igazgató immár évek 
óta molesztálja a diáklányo-
kat. A gyerekek viszont csak 
most mertek beszámolni erről 
szüleiknek. 

A 900 lakosú falu képvise-
lőtestülete azt követően indí-
totta meg a fegyelmi eljárást, 
hogy a szülők feljelentést tet-
tek a rendőrségen. Az igazga-
tó az elmarasztaló határozat 
ellen 15 napon belül felleb-
bezhet munkaügyi bíróságon 
- mondta a polgármester. 

Varga Tamás őrnagy, a He-
ves Megyei Rendőr-főkapi-
tányság sajtóosztályának 
munkatársa elmondta: az 
üggyel kapcsolatos eljárást az 
egri rendőrkapitányság foly-
tatja. 

Rámái katolikus 
plébániák 

Alsóváros: vasárnap és ün-
nepnapokon 7, 9, 11 órakor és es-
te fél 6-kor szentmise. Vasárnap 
délben 12 órakor és este fél 7-kor 
zsolozsma. Hétköznap - hétfőtől 
péntekig - zsolozsma reggel 6 
órakor, 15 órakor és este 18 óra 
15-kor, szentmise 6 óra 30-kor és 
17 óra 30-kor. Szombaton zso-
lozsma 7 óra 15-kor és 18 óra 30-
kor, szombaton szentmise 7 óra 
30-kor, óvodásmise 16 órakor, 
szentmise 17 óra 30-kor. Gyónta-
tás a misék alatt. Gyálaréten va-
sárnap 9, míg Kecskéstelepen fél 
11-kor szentmise. 

Belváros: vasárnap 8.30-kor 
diákmise, 10-kor énekes mise, 
11.30-kor szentmise, 18 órakor 
egyetemisták miséje. Hétközna-
pokon 6.30-kor hajnali mise, 18 
órakor ádventi mise. 

Felsőváros: szombaton 18 
órakor szentmise. Vasárnap 7, 8 
óra 30, 11 és 18 órakor szentmi-
se. Hétköznapokon 6 óra 30-kor, 
7 és 18 órakor szentmise. 

Rókus: szombaton 7, 8 és 18 
órakor szentmise. Vasárnap 7, 9, 
11 és 18 órakor szentmise. Hét-
köznap 7, 8 és 18 órakor szent-
mise. Béketelepen vasárnap 12 
órakor szentmise. 

M ó r a v á r o s : szombaton 18 
órától szentmise. Vasárnap 7-kor, 
9-kor, 11 óra 30-kor és 18 órakor 
mise, 15 órakor szentmise a II-es 
kórház kápolnájában. 

Újszeged: szombaton 18 óra-
kor a templomban, 16 órakor a 
kápolnában szentmise. Vasárnap 
7, 9, 11 óra 30 és 18 órakor 
szentmise a templomban. Hét-
köznapokon 18 órakor szentmi-
se. 

T a r j á n v á r o s : D e c e m b e r 
2 0 - 2 2 - i g , hé t főn , kedden és 
szerdán, reggel 6 órától roráte 
szen tmise . D e c e m b e r 23-án , 
csütörtökön, délután 6 órakor 
szen tmise . December 24-én , 
pénteken, délután 4 órakor vigí-
lia mise, 23 óra 15 perctől egy-
házzenei áhítat a Szent Gellért 
kórus köz reműködéséve l , 24 
órakor éjféli mise. December 
25-én, szombaton , délelőt t 9 
órakor diákmise és pásztoijáték, 
11 ó r a k o r ünnep i s z e n t m i s e 
(közreműködik a Szent Gellért 
kórus); délután 6 órakor szent-
mise. December 26-án, vasárnap 
9 és 18 órakor szentmise. Az 
ünnepet követő hétfőn, kedden, 
szerdán és csütörtökön délután 6 
órakor szentmise. December 31-
én, pénteken délután 6 órakor év 
végi hálaadó szentmise. 

Szent Józse f J e z s u i t a 
Templom (Dáni u. 3.): vasár-
nap 8, 9 és 11 órakor, délután és 
este fél 6 és fél 8 órakor szent-
mise. Hétköznapokon reggel 6 
és negyed 8 órakor, valamint es-
te fél 7 órakor szentmise 

Petőfitelep: vasárnap 10 óra-
kor szentmise. Hétfőn és szer-
dán 17 órakor, pénteken 17 óra 
30-kor szentmise. 

Tápé: hétfőn, kedden, szer-

szertartások 
dán és pénteken 8 órakor szent-
mise. Szombaton 8 és 17 órakor 
vasárnap 8 és 17 órakor szent-
mise. 

Kiskundorozsma: vasárnap 
7, 9 és 17 óra 30-kor szentmise. 
Hétköznap minden reggel 6 óra-
kor, hajnali szentmise. 

Szőreg: vasá rnap 9 és 17 
órakor, hétköznap 7-kor szent-
mise. 

Göröa katolikus 
egyházközség 
L e c h n e r tér: s z o m b a t o n 

16.30 órakor szent liturgia. Va-
sárnap 9 órakor szent liturgia, 
10.30-kor gyermekmise, utána 
óvodáshittan. Kedden és csütör-
tökön 7 órakor, a hét többi nap-
ján 17 órakor liturgia. 

Református 
egyházközség 
Honvéd tér: Vasárnap 8, 11 

és 18 órakor istentisztelet, 15 
órakor gyermekek karácsonyi 
ünnepé je . Szerda , csü tör tök , 
péntek 15-kor ünnepi előkészü-
let. Szombaton 8, 11 és 18 óra-
kor istentisztelet úrvacsorával. 
Algyőn (Csángó utca 10.) isten-

tisztelet 15 órakor úrvacsorá-
val. _ 

Újszeged (Szent -Györgyi 
Albert utca 6.): Vasárnap ló-
kor gyülekezeti karácsony. Ked-
den, szerdán és csütörtökön 18 
órakor úrvacsorai előkészítő is-
tentisztelet. Pénteken 17 órakor 
karácsony esti i s ten t i sz te le t , 
szombaton (karácsony első nap-
ján) 9-kor istentisztelet és gyer-
mekek istentisztelete, 10.30-kor 
istentisztelet. Vasárnap (kará-
csony második napján) 9-kor is-
tentisztelet úrvacsorával. 

Kálvin tér: Vasárnap 8 óra-
kor istentisztelet a nagyterem-
ben, 9 órakor gyermek-istentisz-
telet a kisteremben, 10 órakor 
i s t en t i s z t e l e t a t e m p l o m b a n 
(gyermekfelügyelettel), 15-kor 
cserkész-karácsony a nagyte-
remben, 19 óra 30 perckor ifjú-
sági bibl iaóra a k is teremben. 
Hétfőn 16 órakor nőszövetségi 
alkalom a szemináriumban, 18-
kor áhitat, 19-kor pedig fi lm-
klub a kisteremben. Csütörtökön 
18 órakor bibliaóra. Pénteken 
15-kor gyermekek karácsonya a 
templomban. Szombaton (de-
cember 25-én) 8 órakor isten-
tisztelet a nagyteremben, 10-kor 
és 18-kgr ünnepi istentisztelet 
úrvacsorával a templomban. Va-

sárnap (december 26-án) 8-kor 
istentisztelet a nagyteremben, 
10-kor ünnepi istentisztelet úr-
vacsorával a templomban. 

Evangélikus 
egyházközség 
A Tisza L. krt. 16. alatt va-

sárnap 10 órakor úrvacsorai is-
tentisztelet. Minden hó elsó va-
sárnapján 9 órától gyermek-is-
tentisztelet a templomban. Min-
den hó 1. és 3. vasárnapján Ma-
kón 14 órakor, minden hó 4. va-
sárnapján Kisteleken 15 órakor 
istentisztelet . Csütör tökön 18 
órakor úrvacsorai istentisztelet. 
Bibliaórák: a hónap második és 
negyedik szerdáján 18 órakor a 
gyülekezeti teremben; kedden 
10 órakor a Luther-házban; csü-
törtökön 19 órakor a felnőtt ifjú-
ságnak a gyülekezeti teremben; 
pénteken 19 órakor középiskolá-
soknak a gyülekezeti teremben 
„asztali beszélgetések". Presbite-
ri gyű lés minden hónap e l ső 
szerdáján 18 órakor a gyülekeze-
ti teremben. Hittanórák: vasár-
nap 10 órától óvodásoknak és al-
só tagozatosoknak a Luther-ház-
ban. Szombaton 10 órától hittan 
és konfirmációs órák a felső ta-
gozatosoknak a Luther-házban. 

• 
B a p t i s t a g y ü l e k e z e t ( H é t 

vezér u. 5/B.): Vasárnap 9 óra-
kor felnőtt- és gyermek biblia-
órák, 10 órakor és 17 órakor is-
tentisztelet. Csütörtökön 17 óra-

kor érdeklődők bibliaórája, 18 
órakor istentisztelet. 

Hetednapi adventista egy-
ház: Szombaton 9.30 órától is-
tentisztelet, 18 órától evangeli-
zációs istentisztelet. Kedden 18 
órától bibliakör, szerdán és pén-
teken 18 órától evangelizációs 
istentisztelet. 

Metodista egyház (Londoni 
körút 30.): Vasárnap 10 és 18 
órakor istentisztelet. Csütörtö-
kön 18 órakor bibliaóra. 

Hit Gyülekezete: Szombaton 
az i s ten t i sz te le t a budapes t i , 
Gyömrői úti konferencia miatt 
Szegeden elmarad. Csütörtökön 
18 órától istentisztelet a megye-
háza éttermében (Rákóczi tér 1., 
bejárat a Török u. felől). Érdek-
lődsi cím: Szeged, Korányi fasor 
4., tel.: 62/425-164. Hit Gyüle-
keze t e az in t e rne t en : 
www.hit.hu. 

Új Apostoli Egyház (ő sz u. 
18.): Minden vasárnap 16 órakor 
istentisztelet az Ősz utca 18-ban. 

Jehova Tanúi Egyház: Elő-
adások a Biblia gyakorlati alkal-
mazásáról a Szent István tér 5. 
szám alatti Királyság-termekben 
szombaton 17 órától, vasárnap 
9.10 és 9.30 órakor, valamint 
délután 13.45 és 16 órakor. A 
Fadrusz utca 30. szám alatti Ki-
r á l y s á g - t e r e m b e n vasá rnap 
13.30 és 16.30 órakor. 

• 
(Időpont-változásokat, ese-

ményeket minden pénteken 8.30 
és 9.30 óra között a Csörög tele-
fonszámán lehet bejelenteni.) 

http://www.hit.hu

