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A családias hangulatú városházi karácsonyon 500 gyermek vehetett át ajándékot. Fotó: Veréb Simon 

Idén immár kilencedik alkalommal rendezték 
meg Szegeden, a városházán azt az ünnepséget, 
amelyen több mint 500 szegény sorsú gyermek-
nek osztottak ajándékot. A szegedi önkormány-
zat, a Bartók Béla Művelődési Központ, a Dél-al-
földi Ifjúságért Alapítvány, a Magyar Vöröske-
reszt szegedi területi szervezete és a Délmagyar-
országi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány szervezé-
sében szombaton tartott karácsonyi ünnepségen 
Bartha László polgármester, Ványai Éva alpol-
gármester és Benyik György, a polgármesteri hi-
vatal unversitas és vallásügyi főtanácsosa üdvö-
zölte a gyerekeket, a szülőket és a nevelőket. 

A várakozás lázától csillogó szemek figyelték a vá-
rosháza dísztermében a rövid alkalmi műsor fellé-
pőit: Rácz Anikót, a makkosházi Általános Iskola 
tanulóját, aki Dsida Jenő Itt van a szép karácsony 
című versét szavalta, Géczy Szilviát, a Baseli Ze-
neakadémia hallgatóját és kísérőit Géczy Klotil-
dot és Szabó Katalint, akik karácsonyi énekeket 
adtak elő, majd a zsombói általános iskolások bet-
lehemes játékát. Ekkor kezdődött az ünnepi alka-
lom fénypontja: az ajándékozás. Izgatottan bonto-

gatták a kicsik a csomagokat, melyekben könyv, 
édesség, gyümölcs, írószer volt, s mindez mellé 
még egy-egy mozijegy is dukált, amelyet a jövő hé-
ten használhatnak fel egy kiváló rajzfilm megtekin-
tésére. 

A gyerekek fegyelmezettek voltak, hiszen a kará-
csonyi csomag átvétele után illedelmesen megkö-
szönték az ajándékozóknak, hogy rájuk gondoltak, 
szebbé tették számukra ezt az ünnepet. Azután 
számba vették a „tartalmi lényeget", majd vissza 
is rakták a holmit a szatyorba, azzal, hogy a szent-
estén a feldíszített fa alá kerül ez az ajándék is. 

A Gyermekkarácsony 2001. elnevezésű rendez-
vényt különben három részben és időpontban tar-
tották a díszteremben, mert az 500 gyerek egy-
szerre nem fért volna el a padokban. Az ízléses 
ajándékokat egyébként a Szegedi Mozgókép kft., a 
város ifjúsági és sportbizottsága, a Szociális, Gyer-
mek- és Családvédelmi közalapítvány, a Szedipesz 
és Mező Tamásné mézeskalács készítő támogatá-
sával, valamint a Bénák András, Berekné Petri Il-
dikó, Dobó László, Juhász Miidós, Péter Szilveszter 
és Tóth András önkormányzati képviselő hozzájá-
rulása révén vehették át a gyerekek. 

K. F. 

Krisnások ajándéka 

Forró tea a nélkülözőknek. Fotó: Miskolczi Róbert 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mintegy kétszáz élelmiszercsoma-
got osztottak ki vasárnap délután 
Szegeden, az Aradi vértanúk te-
rén a Magyarországi Krisna-tuda-
tú Hívők Közösségének szegedi 
tagjai a nagycsaládosok, kisnyug-
díjasok és rászorulók között. Ju-
hász Csaba, a Krisna-tudatú hí-
vők szegedi központjának vezető-
je lapunknak elmondta, hogy a 
krisnások év közben heti rendsze-
rességgel visznek élelmiszercso-

magot szegedi és domaszéki csalá-
doknak, nyugdíjasoknak. A krisná-
soknak két évvel ezelőtt már volt 
egy nagyszabású akciójuk Szege-
den. 1999. december 31-én éjjel 
kétszáz frissen sütött zsemlét és 
száz liter forró teát osztottak ki az 
ünneplők között a Belvárosban. A 
vasárnap kiosztott karácsonyi aján-
dék élelmiszercsomagba almát, 
krumplit, káposztát, narancsot, 
lisztet, rizst és kalácsot raktak a 
krisnások, akik forró teával is meg-
kínálták a nélkülözőket. 

Rázós futam 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kisebb áramütést szenvedtek teg-
nap azok az utasok, akik délután 
2 óra előtt szálltak le a Bartók té-
ren az 5-ös troliról. A jármű úgy-
nevezett „testkötésben" volt, vagy-
is a fémkarosszériára ráfolyt a meg-
olvadt sós víz és ez okozta az eny-
he áramütést. Ez igen szélsőséges 
esett, ritkán fordul elő. Amúgy a re-

mízből kiálló járműveket minden 
esetben műszerrel megvizsgálják, 
nincs-e rajta nagyobb áram a meg-
engedetnél. 

A négy megrázott utas azonnal 
szólt a trolivezetőnek, aki lehúzta 
a két áramszedőt. A mentőt is ki-
hívták, de csak három utas várta 
meg. A maradó hármat kórházba 
szállították, majd rövid megfigye-
lés után hazaengedték őket. 

2001 gyertya 
Folytatás az 1. oldalról 

Legyenek ezek a tulajdonságok a 
mi életünk elemei is, mondotta a 
püspök.Ezután Gounod Áve Má-
riáját Szél Bernadett énekelte el 
orgonakíséret mellett, azt követő-
en pedig dr. Mészáros Rezső, a Sze-
gedi Tudományegyetem rektora 
szólt az egybegyűltekhez. Ő is a to-
lerancia, a szeretet, az empátia 
szükségességét hangsúlyozta. Meg 
a másokra való odafigyelést, ami 
hozzájárulhat ahhoz, hogy világból 
eltűnjék a durvaság, az erőszak, s 
teret nyerjen a béke. 

Ezt követte egy különleges mű-
sorszám, melynek során a szege-
di Nagy Gábor, a Magyarországon 
és külföldön is elismert hagyo-
mányőrző bőrdudás, karácsonyi 
éneket adott elő hangszerén. A 
Piarista Diákok Kamarakómsa is 
szerepelt, s utána Bartha László 
polgármester emelkedett szólás-
ra. Arról ejtett szót, hogy meggyő-
ződése szerint a szegediek azonos 
szándékkal közelítenek egy-egy 
kérdés megoldása felé, s mind-
annyiukat a jószándék, a szeretet 
jellemzi. Elismerőleg szólt a két 
évvel ezelőtti kezdeményezésről, 
amelynek a lényege a Dóm téri 
karácsonyi vásár és a szegediek-
nek közvetített kis programok vol-
tak. Ezeket főleg gyermekek adták 
és az összefogást, a szeretetet köz-
vetítették mindannyiunknak. 

Az üdvözlő beszédeket betlehe-
mes játékok, kórusok fellépései, 
szavalatok követték, majd a részt-
vevők karácsonyi énekeket éne-
kelve kivonultak Dóm térre. A ki-
járatnál mindenki kapott egy-egy 
gyertyát, amelyet a Napsugaras 
Művelődési Egyesület tagjai készí-
tettek. Az ünnepség végén a téren 
felállított karácsonyfa köré érkezett 
a menet, ahol csillagszórók szikrá-
zása és az akkorra meggyújtott 
2001 gyertya fény világította be az 
estében a Dóm teret. 

KISIMRE FERENC 

Hétszáz csomag lapult az óriási fenyőfa alatt 

Ünnep Zákányszéken Gyermeköröm a városházán 
szállt. - Édesapám saját kövidinká-
jából főztem a lélekmelegítőt - tud-
tuk meg Bóka Ferencnétől. A zá-
kányszéki forralt bor titka, hogy 
az egyharmad résznyi, különféle 
teákból készített alaphoz öntünk 
kétharmad rész bort, majd fahé-
jat, szegfűszeget, fehérborsot, cit-
romlevelet és reszelt citromhéjat 
adunk hozzá. Szegényesen teltek 
nálunk egykoron az ünnepek - em-
lékezett vissza gyerekkorára Ottlik 
Mihályné. Öccsével kockacukrot 
csomagolt színes papírba, diót már-
tottak ezüstfestékbe és ez került a 
fára. A kicsik örültek a kukorica-
szárból eszkábált ökröcskéknek. 
Az ünnepi asztalon bableves és má-
kos tészta gőzölgött. A szombati 
csomagosztást a legkisebbek várták 
leginkább. Az ötéves Stefaniga Ta-
más kedvence a Túró Rudi, de ez 
most nem lapult a zacskóban. He-
lyette csokit, narancsot ehetett a 
kisfiú. A Jézuskától ma este pedig 
rengeteg kisautót szeretne kapni. 
Az igazi meglepetés azonban febru-
árban lesz. Ekkor születik meg 
ugyanis a kistestvére. 

K.T. 

Belami karácsonya 
Ez ám a rádió! - csettintett Belami, lábának rég-
óta műtőkésre váró hatalmas bütykével a kocsi kup-
lungján . Mert nemcsak műsort ad, hanem hitet is: 
az idén mégsem kell eltömi három bordát ahhoz, 
hogy az áruházakban eljusson az ember a kasszá-
ig• 

Ama rádió ugyanis nem kisebb örömhírt harso-
gott a nyugalmazott szépfiú autójában, mint azt: 
országszerte elmaradt a várt hatalmas bevásárló ro-
ham ezüstvasárnapon, minden szupermarketben 
kényükre és kedvükre, valamint roppant nyugod-
tan válogathattak a ajándékvadászoka gondolák kö-
zött. 

- Miért ne válogathattak volnál - biggyesztette 
két kiló rúzzsal terhelt ajkát Cink Enikőé hír hal-
latán. - Csak nem gondolja, kedves Belami, hogy 
ilyen árak mellett majd még az üzletekben hada-
koznak a népek. Egy percig se féljen: aranyvasár-
nap előtt egy nappal sem akadályozza magát sen-
ki abban, hogy megvegye a maga kis szaloncukrát 
- indította úrnak vénülő cimboráját szombaton Én-
eiké. Majd mielőtt még Belami kiléphetett volna 
a Zsibbadt brigádvezetőből, gyorsan eme szép ke-
rek mondattal zárta le szociológia jegyeket ma-
gán viselő helyzetéttékelését. 

-Az emberek ugyanis szegények. 
No, ebből a sok szegény emberből mindjárt a leg-

közelebbi, markéihoz épített autóparkolóban talált 
hősünk uszkve 9 ezer 878-at. E tömeg fele autó-
ját szerette volna bepréselni a már ott ácsorgó 8 ezer 
547 kocsi közé. A másik fele pedig arra ügyelt, 
hogy a csomaghegyeket különösebb töréskár nél-
kül be tudja rakodni a csomagtartókba. Mivel Be-
laminak mindössze két órát kellett arra várnia, 
hogy végre megkaparintson egy üres bevásárlóko-
csit, a külvárosi széplegény a helyzethez képest egé-
szen vidáman vágtatott a gondolák tízezer köbmé-
teres áruházi világába. Előzetesen összegezett ter-
vei szerint előbb a játékosztályon akart valami el-
mecsiszoló furfangdobozt megvenni kisebb gyerme-
kének. Ám mivel ott éppen teniszütőkkel vívott pár-
viadalt két nem igazán nyugodt apuka egylendke-
rekes csillagközi rakétáért (meg egyébként sem 
volt annyi hely, hogy Belami 45-ös lábából mind 
a kettő elfért volna különösebb károsodás nélkül), 
a vénülő férfiú elvágtatott a húsok birodalmába, 
mert hát valamit enni is kéne. Az itt kígyózó sor 
hetvenkilencedik tagjától megtudta: ő még akkor 
állt be vásárlási szándékkal, amikor manapság 
érettségire készülő fia még a tipegőjét nőtte ki. Se-
baj - őrizte nyugalmát és farzsebében domborodó 

pénztárcáját Belami -, akkor gyerünk az aranyak-
hoz, mert bé nejének, Görcs Jolánnak erre a ka-
rácsonyra egy olcsó, de annál is mutatósabb nemes 
fémet szeretett volna megvenni. 

- Talán ez a nyakék, 89 ezer 999-ért jól mutat-
na a nagyságos asszony nyakában - ajánlgatott 
egy közepes árfekvésűnek minősített darabot a 
boltos legény. Majd a vevő arcára nézett, s gyorsan 
rádöbbent: ezt a terméket aligha fogja Belaminak 
becsomagolni. 

- Pulóvert vegyen Jolánnak, egyik szebb, mint a 
másik! - kiabált barátjára Snájdig Pepi. Őt két biz-
tonsági őr rángatta elő egy bevásárló kocsi alól. 

-De a kosztümök is szépek - nyöszörgött Plüss 
Eta (kit egy jól sikerült bodicsekkel taszítottak a kó-
la automatára), majd elaludt nagy fájdalmában, mi-
előtt Belarni megszerezhette volna azt a karton ás-
ványvizet, amit az asszony parancsa szerint még 
véletlenül sem szabad elfelejtenie. 

- Vásárolunk, Belami úr, vásárolunk! - érdeklő-
dött ekkor Minek Dönci. A Zsibbadt brigádvezető 
baráti körének állandó tagja nagy vidáman bemu-
tatott egy oxigénadagoló kézi készüléket is, mond-
ván: még reggel kezdte meg egy-két dolog felhaj-
tását a rádió szerint elmaradó vásárló rohamban. 
S lám, eme technikai csoda révén még mindig le-
vegőhöz jut. 

- Kér egy szippantást! - sodródott Minek úr a tö-
meggel, egy óra alatt mindössze két métert. Bela-
mi pedig erejének utolsó tartalékait mozgósítva 
megvett mindent, amire semmi szüksége nem 
lesz soha, s természetesen még véletlenül sem pa-
kolt olyan árukat a kocsijába, amiről elmondhat-
ná: ajándéknak látszó tárgy. De kit érdekelnek ef-
féle kicsinységek - állította fel sátrát a külváros 
meggyötört panelvitéze a egyik pénztár előtt. Mi-
re lefordított kelet-belgára néhány ismertebb nem-
zeti eposzt, valamint Tolsztoj Leó összes művét, már 
mégis kérdezte tőle a pénztáros, a görkorcsolyán 
érkező informátor, s két szabadnapján boltot roha-
mozó ápoló nővér: 

- Uram, biztos jól van! 
- Természetesen - ölte ki a fájdalmat Belami iz-

mából, lelkéből az öntudat. - Hiszen mégiscsak ka-
rácsony jön, a szeretet ünnepe - tette hozzá, majd 
elájult egy képkereskedő pultja mellett. Csupán csak 
akkor tért magához, amikor egy kortárs magyar mü-
vet kereső úr bejelentette: ha erre a figurára ráfúj-
na valaki tíz kiló zománcfestéket, biz'isten máris 
vinné a karácsonyfa alá. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Hatalmas fenyőfa, hétszáz darab 
ajándékcsomag és műsor várta 
szombaton délelőtt a zákányszéki 
falukarácsony résztvevőit. Az ün-
nepség ötlete Borbás Istvánnétől 
származik. Négy évvel ezelőtt az-
zal a céllal szerveztek falukará-
csonyt, hogy a község gyermekeit, 
időseit, főleg a szociálisan rászoru-
lókat meglepjék egy kis ajándékkal. 
Az idén Csótiné Ördög Edit vette át 

a stafétabotot az „ötletgazdától". -
Az általános iskola ötödikesei, illet-
ve az ovisok karácsonyi hangulatú 
énekkel, tánccal, rövid jelenettel 
köszöntötték a vendégeket - mond-
ta a főszervező. Ezután szétosztot-
ták a hétszáz csomagot, amelyek-
ben narancs, mogyoró, csoki és az 
ovi konyhán sült mézeskalács la-
pult. A sportcsarnokban fölállított 
fa körül kellemes forralt bor illata 

Házilag sütött süteménnyel kínálták a vendégeket. Fotó: Veréb Simon 
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