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A fiúknak már korábban átadott lakóotthon után 
tegnap ünnepélyes keretek közt avatták fel az 
Árpád Gyermekotthon területén a tizenkét lány 
befogadására alkalmas házat. 

Az átadáson a rövid köszöntőt követően Botka 
László polgármester nyújtotta át Pósa Róbert igaz-
gatónak az új épület kulcsát. Az intézmény építése 
mintegy 4.5 millió forintba került. 

A rendkívül igényesen és hangulatosan berende-
zett házban tizenkét, speciális ellátást igénylő leány 
lakhat majd egyágyas szobákban. Ide néhány héten 
belül azok kerülnek, akik valamilyen pszichés prob-
lémával, súlyos beilleszkedési, személyiségfejlődési 
zavarral, illetve alkohol- vagy drogproblémával küz-
denek. A szomszédos, világoskék színű házat bir-
tokba vették már a fiúk, hogy kik kerülnek a vilá-

goszöld épületbe, az még nem dőlt el véglegesen. A 
3-6 ágyas termekből idekőltözők valóban ideális kö-
rülmények között tölthetik el azt a legalább fél esz-
tendős időszakot, ameddig terápiájuk tart. Az egy-
ágyas szobákban új bútorok: ágy, asztal, szekrény, 
szobainas, polc és szék teljes színharmóniában il-
leszkednek a burkolatokhoz, a mosdóhelyiségben új 
mosógép, a társalgóban tévé és magnó, kényelmes 
fotelek kényeztetik a nehéz sorsú fiatalokat. A 
konyha felszereltsége is magas színvonalú. 

Az önkormányzat hozzájárulásán, a Szociális és 
Családügyi Minisztérium 16 millió forintos pályá-
zati támogatásán túl civil szervezetek és magánsze-
mélyek is hozzájárultak a két ház komfortosabbá 
tételéhez. Többek között a szegedi Lions Klub is 
adományaival segítette az otthon létrehozását. 

W.A. 

Megjelent a szegedi Gőzerő zenekar CD-je 

Átadták az Árpád Gyermekotthon új épületszárnyát 

A lányok otthonra leltek 

Az Árpád Gyermekotthon igazgatója, Pósa Róbert vehette át Botka László polgármestertől az új épü-
let kulcsát. Fotó: Miskolczi Róbert 
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Villanyfény a bordányi 
Császárék tanyáján 

Ez a folk-rock világzene.hu 

Folytatás az 1. oldalról 

A karácsonyi csoda kiteljesedé-
séhez a kivitelezésben résztve-
vők jóindulatán felül az időjárás 
kegyessége is kellett: az enyhe 
télben időben befejeződhetett az 
oszlopállítás. A csodák sora 
azonban csak nem akart véget ér-
ni. A boldogság könnyeit csalta a 
nagymama, Császár Jánosné Ilo-
na szemébe, amikor egy tápéi 
nyugdíjas egy reggel ajándékok-
kal megrakottan kopogott be 
portájukra. - Annyira megörül-
tem, legszívesebben a nyakába 
ugrottam volna, de a sírástól 
nem is jutottam szóhoz - emlé-
kezett vissza Ilona, aki nagy fel-
indultságában elfeledte a látoga-
tó nevét, így név szerint nem tud 
köszönetet mondani a múlt heti 
látogatónak. így került egy még 
működőképes vasaló, két hajszá-
rító és villanyborotva a háztar-
tásba, a fiúknak pedig jó néhány 
autó és más játék. 

Vida László bordányi háztartá-
sigép-szerelő szintén egy vasaló-
val és egy hajszárítóval lepte meg 
őket. A zúgó masinák nem ri-
asztják a fiúkat: a 3 éves Csaba is 
boldogan tartja fejét a meleg le-
vegőáramba, hajkoronája, mely-
nek hosszához makacsul ragasz-
kodik, gyorsan megszárad, nem 
kell már a házban ülve várni, 
hogy megszikkadjon. Az újszege-
di Zelena Ferenc egy Videoton 
színes tévét ajánlott fel, ehhez a 
családfő, Tócsik Gábor vásárolt 
antennát. Az akkumulátorról 
működő Junoszty után ez maga a 
csoda. Az öt fiú, akik boldogan 
mutogatták az ajándékba kapott 
autókat, s szaladgálásukkal, csi-
vitelésükkel megtöltötték az 
egész házat, egy kupacban ülve, 
szájtátva lesték, amint megjelen-
tek az első képek. Tegnap azon-

Mcgjelcnt a szegedi Gőzerő 
együttes második CD-je Ez vi-
lág.hu címmel 

Tizenöt éves a szegcdi Gőzerő 
együttes. Ünnepelt koncerttel, és 
CD-t is megjelentetett ebből az 
alkalomból, amelynek Ez vi-
lág, hu a címe. 

Azt nem lehet mondani, hogy 
feldobja az ember hangulatát, 
amikor Szurdi Zsolték muzsiká-
ját hallgatja. De hogy elgondol-
kodtatja, az biztos. Inkább ko-
morabb, szívszorítóbb zenei té-
mákat választanak a profi mu-
zsikusok. Érződik, érett és a ze-
nében profi emberek dolgoznak 
együtt. Olykor borsódzik az em-
ber háta, amikor az éneket hallja, 
a vokál népi gyökerű, egyszerű, 
hiteles és hatásos. Ez jellemző a 
hangszerek megszólalására is. 

Balladai légkört teremt a Gőz-
erő. Kérdezhetnénk, hogy kerül a 
csizma az asztalra, mit keres a 
nyenyere, furulya és hegedű mel-
lett a torzított elektromos gitár-
hang. Hogy mit keres, azt a zene-

ban hiába keresték kedvenc rajz-
filmjeiket: a csak vasárnapokról 
ismert alakokra még három na-
pot kell várni. És ha sikerül fu-
vart szerezni, a szőregi Vajda Fe-
rencné felajánlotta hűtő is a ta-
nyára kerül nemsokára. 

A karácsonyfán égősor világít 
majd, s bár az apuka nemrég ve-
szítette el állását, az édesanyá-
nak, Mónikának pedig csak nem 
akarja a hivatal utalni végre az 
anyaságit, a nagyszülők nyugdí-
jából jut a gyerekeknek ajándék-
ra is a fa alá. A mamának elég 
könnyebbség, hogy nem kell gaz-
daságossági megfontolásból éjje-
lente mosnia a tárcsás géppel ki-
lencükre, mostantól nekiláthat 
nappal is. Álmát, egy mikrohul-

lámú sütőt pedig majdcsak sike-
rül összespórolni. Előbb persze 
lámpabura kerül majd egyszer a 
csupasz villanykörtékre, asztali 
lámpa a fiúk íróasztalára. Ez fon-
tosabb. Jutányos áron, 9 ezer fo-
rintért jutottak porszívóhoz, saj-
nos egy automata mosógép több-
ször ennyibe kerül, marad hát a 
centrifugázás. 

Régebben a már iskolába járó 
fiúkat azzal csúfolták: megírta az 
újság, hogy nincs nálatok vil-
lany! A másodikos Rolandtól 
most azt kérdezte egy elsős kis-
lány: Miből fizetitek ki az áram 
bevezetését? - Már kifizették he-
lyettünk - szólt a válasz - , mert 
vannak még jó emberek. 

W.A. 

A legkisebb fiú, a hároméves Csaba csak a tata segítségével tudja 
felkapcsolni a villanyt. Fotó: Karnok Csaba 
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I. díj: Ariston beépíthető sütő kerámia főzőlappal. 

Ára: 129 000 Ft 
Varró Zoltán, Szeged, Lékai u. 12. 
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Csehó Tibor, Algyő, Egészségház u. 11. 
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kar tudhatja, hogy mit talál, azt 
viszont lehet érezni a muzsikát 
hallgatva. Nagyon eltalálta a 
folk-rock társaság, miként lehet 
összefésülni az akusztikus hang-
szereket a technika által megbo-
londított hangzással. 

Aszimmetrikus ritmusok, kü-
lönleges lüktetés, sodró lendület. 
Azt hiszem, erre mondják, világ-
zene. Hiszen érti, érzi, aki hallja. 
Tizenhárom dal. Ez zene. Pont, 
hu... 

vf .s . 

Megjelent 
a Szegedi 
Tükör 

Próbál, lazul a Gőzerő. Fotó: Gyenes Kálmán 

A napokban kerül a szegediek 
postaládájába a város új kiadvá-
nya, a Szegedi Tükör. A lap célja 
a lakók tájékoztatása a Torony 
alatti döntésekről, a város straté-
giai elképzeléseiről, fejlesztési 
irányvonalairól, kulturális terve-
iről, egyáltalán: a történésekről. 
A szegediek az első kiadványban 
Botka László polgármester kö-
szöntője mellett olvashatnak vá-
sári körútról, mozgássérültek ál-
tal használható autóbuszokról, 
utcakeresztelőkről, balettbemu-
tatóról. A Szegedi Tükörnek nyi-
latkoznak az alpolgármesterek, 
valamint országgyűlési képvise-
lők is elmondják gondolataikat. 

TESTKONTROLL GYÓGYNÖVÉNY-
ÉS REFORM ÉLELMISZER-SZAKÜZLETEK 

Szegeden már 2 helyen: 
NAGYÁRUHÁZ PASSAGE-SORÁN 

1 0 - 2 0 - 5 0 % - O S karácsonyi akciók 

Januártól a Csillag téren is! 
(a régi Csillag Gyógynövény helyén) 

EGÉSZ NAPOS NYITVA TARTÁS, NYITÁSI AKCIÓK 
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat. 

Nyitva: 
H . - P . . 5 - 2 2 
S z o . : 8 - 2 1 
Vas. : 9 - 1 7 - i g 

morass 
Ez a mi karácsonyi ajándékunk az egészségéhez! 

A TÖBBI MÁR ÖNÖN MÚLIK! 
Új helyen a P o p e y e J i m ! ! ! • C í m : D ó z s a G y ö r g y u . 1 2 . 

• Cardio fitnesz • Szolárium • Aerobik • Body Shop • Fitnesz 
• Szauna • Body-building • Spinning 

Dirik a pályán 
Nézd, Kühn hogy trükközik! Lajkó most is kemény, Szalai jóska a 
pályán is higgadt. Nacsa lelkes, Lázár heves, Bujdosó oda teszi 
magát, Botos rafkós, Süveg előtt le a kalappal. Kókai Gyula akko-
ra csőrös gólt nyomott, hogy unokái ezt fogják majd mesélni uno-
káiknak. Gál Béla meg minden dühét beleadhatta a lövésbe, mi-
vel a Radnóti épülő tornacsarnoka még most is ott tart, ahol. 
Tóth Dezső gondolatai pedig a szlovákiai sípályákon kalandoz-
hattak. amikor Kánitz elvitte mellette a labdát. 

Egykori és jelenlegi szegedi igazgatók kergették a labdát az erdé-
szeti szakközépiskola tornatermében. Meg szokták ezt tenni 
minden évben. így, a téli szünet közeledtével. A kollégák, az igaz-
gatónők a pálya széléről biztatták a csapatokat. Micsoda dráma, 
micsoda izgalmak! Micsoda játékvezetés! 

Most a középiskolai dirik nyertek. Ha minden igaz... 
V. FEKETE SÁNDOR 

HÍREK 
SEJBEN FEHÉREN FEKETÉN 
Szuromi Pál művészettörténész 
nyitja meg ma 17 órakor a TEMI 
juhász Gyula Művelődési Köz-
pontban Sejben Lajos szegedi 
képzőművész Fehéren feketén cí-
mű kiállítását. A tárlat január 
17-éig tart nyitva. 

KIÁLLÍTÁSOK 
Ünnepi virágvarázs címmel virág-
kötészeti kiállítás nyílik ma 18 
órakor a Szegedi Nemzeti Színház 
előcsarnokában három szegedi vi-
rágüzlet, a Mákvirág, a Diana Vi-
rágshop és az Álomvirág közre-
működésével. Ugyancsak ma 18 
órakor a színház I. emeleti Foyer 
Galériájában Király Attila szín-
művész nyitja meg Kiss Attila 
Etele és Takáts Márton grafikus-
művészek Mítoszok és városi cso-
dák című kiállítását. A tárlat ja-
nuár 20-áig látható. 

ADVENTI HÁZIMUZSIKA 
Adventi házimuzsikálást rendez-
nek a kávéházi estek idei utolsó 
programjaként ma 18 órától a Bar-
tók Béla Művelődési Központ ta-
nácskozótermében. A vendégek: 
Békéi László (hegedű), dr. Boda 
Domokos (brácsaj, dr. Ferdinándi 

Kond (zongora), dr. Bittera István 
(cselló), dr. Fejes Erzsébet (fuvola), 
Király Istvánné (hegedű) és dr. Ve-
res László zongora. 

MUZSIKÁL AZ INDIGÓ 
A '60-as, '70-es, '80-as évek rock-
zenéjét játszó Indigó együttes ad 
koncertet holnap 21 órától az Old 
Timer Music Clubban, a Brüsszeli 
körút és a Dugonics utca sarkán. 

KARÁCSONYI PARTI 
Karácsonyi partira várják az ér-
deklődőket ma, péntek este 8 
órától a szegedi Átriumba (Ká-
rász utca). Fellép a Fool Moon 
vokálegyüttes és a Zash. 

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR 
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA 
A Somogyi-könyvtár december 
23-tól december 28-ig zárva lesz, 
december 30-án, hétfőn a rendes 
nyitvatartási időben várja az ol-
vasókat: 10-től 19 óráig. Decem-
ber 31-én, szilveszter napján 10 
órától 13 óráig áll a könyvtár az 
olvasók rendelkezésére. 2003. ja-
nuár 2-ától pedig már a régi rend 
szerint: hétfő-szerda, péntek: 
10-19 óráig, csütörtök: 13-19 
óráig, szombat: 10-16 óráig. 
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