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A Parlament elítélte az 1968-as Portugália segíti a magyar fejlődést
csehszlovákiai beavatkozást
Mário Soares megbeszélései

Elismerés a kormánynak

az NDK-állampolgárok

humánus

megoldásáért

Október 17-én folytatódik az
Csütörtökön reggel a Parlamentben interpellációkkal
és
kérdésekkel
folytatta
munkáját az Országgyűlés.
Elsőként
Tornai
Endre
(Veszprém, 11. vk.)
interpellált a pénzügyminiszterhez, kérve, hogy a borforgalmi adót 1990. január 1-jei
hatállyal szüntessék meg. A
miniszter válaszát sem
a
képviselő, sem az Országgyűlés nem fogadta el.
Király Zoltán
(Csongrád
megye, 5. választókerület),
a Magyar Televízió szegedi stúdiójának szerkesztőriportere a társadalmi szervezetek tulajdonában és kezelésében lévő vagyonok tárgyában interpellált a pénzügyminiszterhez és igazságügy-miniszterhez.
Elmondta, hogy az elmúlt
hónapokban a Demisz, az
MSZMP és a Munkásőrség
több kísérletet tett a kezelésükben lévő, állami tulaj-
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dont képező vagyon egy részének magántulajdonná alakítására. A „jól
ismert"
Next 2000 Kft. megalakítása mellett az MSZMP és a
Munkásőrség különböző gazdasági társulásokat hoz létre vagyona eredetének eltüntetésére és az állami el-

Hiány-cikk
Van egy sokat emlegetett francia mondás:
Keresd az asszonyt! Ezt akkor szokták idézni, ha valamilyen cselekedet mozgatóját nem tudják pontosan
kideríteni, s ilyenkor biztosan számítani lehet egy
nőre. Egy asszonyra,
aki
vagy hiányzik a férfi életéből vagy pedig rátelepszik
annak lelkére, testére
és
pénztárcájára. A
változatok persze folytathatók.
Mindez
arról
jutott
eszembe, hogy a
Parlamentben a francia mondás
magyarított változata
lebeg a szemek előtt: Keresd
az ellenzékit!
Részben
azért, mert néhányan azzá
lettek, részben pedig amiatt, mert az ellenzéki pártok képviselői — folyosói
hírek szerint — meghívót
kaptak az Országgyűlésre,
de nem éltek
egységesen
ezzel a lehetőséggel. Hiányukból született e cikk.
A pontos részletekről, a
meghívás
körülményeiről
hiába érdeklődtem képviselőnél, kollégánál,
sajtóirodai dolgozónál, nem lettem tájékozottabb.
Ebédidőben viszont Varga Csaba mellé sodort a jó sors.
Kihasználtam az alkalmat,
megkérdeztem a Néppárt
képviselőjét;
— Hogyan és kitől
kapott meghívót az ülésre?
— Az Ellenzéki
Kerekasztal középszintű tárgyalásainak vezetői névre szóló meghívót kaptak az Országgyűlés elnökétől.
— Ez valamilyen
egyezség
következménye?
— Nem, ilyen
igénnyel
nem léptünk föl, ez a törvényhozás vezetőjének az
udvarias gesztusa. Minden
bizonnyal olyan alapon,
hogy az EKA a sarkalatos
törvények kérdésében számos ajánlást tett, s ezzel
a törvényhozás
munkáját
segítette.
— A Néppárt
képviselő-
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ügyének

jén kívül az első két napon
csak a kisgazdapárti
Prepeliczay Józsefet
láthattuk az ország házában.
— Itt volt még
pinkó
Iván, az MDF-től.
— Tehát a kilenc
meghívottból csak három élt a
lehetőséggel.
— Így van.
— Nem tartja ezt
furcsának?
— Semmi
kivetnivalót
nem találok ebben. A pártok aktivistái infrastruktúra és apparátus hiján három-négy ember munkáját
végzik már hosszú hónapok óta. Naponta nyólc-tíz
tárgyalást folytatunk le.
Irgalmatlanul elfáradtunk.
Megértem, hogy
néhány
társam már energiáinak
utolsó tartalékait éli
föl,
hiszen én is elég elnyűtt
vagyok.
— De itt ül a tevémben.
— Am nem vagyok rúdugró formában. Egyébiránt
azt is el kell mondanom,
hogy az ellenzék nagy kockázati tényezőt lát az oktoberi MSZMP-kongresszusban, s ezért is nézi némi
távolságtartással
a
törvényhozói munkát.
— Attól tartanak,
hogy
a
Nemzeti
Kerekasztal
aláírt dokumentumait
egy
új felállású
MSZMP-vezetés nem tartja
kötelezőnek
önmaga
számára?
— Minden elképzelhető,
hiszen a reformerők a párt
kivonulását
akarják
a
munkahelyekről, a konzervatív csoport viszont mást
akar. Ha utóbbiak maradnak, illetve győznek a
kongresszuson, akkor ném
jön létre a választási esélyegyenlőség.
— Konkrétan
mitől
tart?
— Attól,
hogy
Berecz
vagy Grcsz kerül hatalomra. s ők mégis csak mások,
mint aki aláírta a kerekasztal dokumentumait.
Dlusztus Imre
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Márip Soarest, a Portugál
Köztársaság/"eiqok£t — aki
Straub F. Brúnónak; az Elnöki Tanács • elnökének meghívására hivatalos
látogatásra érkezett hazánkba —
vendéglátója csütörtökön ünnepélyesen fogadta a Parlament előtt, a Kossuth Lajos téren.
A délelőtt folyamán Mário Soares és magyar vendéglátója szűk körű megbeszélést folytatott.
Kovács László külügyminisztériumi államtitkár, aki
részt vett a megbeszélésen,
az MTI munkatársának elmondta: az Elnöki Tanács
elnöke tájékoztatást adott a
magyarországi
helyzetről.
Hangsúlyozta, hogy a gazdasági reformfolyamat előfeltétele a politikai
intézményrendszer átalakítása.
Mário Soares utalt arra,
hogy megítélése szerint Magyarországon most bizonyos
értelemben hasonló
folyamatok zajlanak, mint amilyenek 15 évvel ezelőtt Portugáliában.
Mário Soares ezután részt
vett, s beszédet mondott a
Parlamentben
éppen zajló
országgyűlési ülésszakon.
Mário Soares és kísérete
ugyancsak délelőtt ellátogatott az Eötvös Loránd Tudományegyetem
portugál
tanszékére.
Rózsa Zoltán
egyetemi tanár,
a tanszék
vezetője üdvözlő beszédében
utalt Magyarország és Portugália hajdani
történelmi

lenörzés alóli
kivonására.
Ezekben az esetekben fennáll a törvénysértés veszélye,
nem is beszélve az akciók
romboló
erkölcsi-politikai
hatásáról. Ezért szükségesnek tartotta tisztázni: törvényesbe a több milliárdos
értékű ingatlankezelési jog
átmentésére, a vagyontárgyak állami tulajdonból való
kivonására irányuló igyekezet
Békési László pénzügyminiszter az
igazságügy-miniszterrel
és
a legfőbb
ügyésszel egyeztetett vála
szában kifejtette, hogy 1989.
július 1-je után, a módosított földtőrvény alapján
a
kezelői jog mindenfajta átruházása és befektetése tilos. Utalt arra, hogy a Next
2000 Kft-nél a cégbíróság
a kezelési jog átadására voHárom, Szegedet képvisenatkozó alaptőke-emelési ja- lő,
közelmúltban
megvávaslatot már nem fogadta el. lasztott megyei tanácstag —
Kifejtette: minden olyan kí- Bartha István, Dékány
Gésérlet amely a módosított za és Tóth Csaba — mandáföldtörvénnyel
ellentétesen, tumának hitelesítésével,
s
a kezelői joggol próbál tu- egy új megyei végrehajtó bilajdonnövekményt,
tökenö- zottsági tag — Dobák Sánvelést egy-, vagy többszemé- dor — eskütételével kezdőlyes társaságokban elérni — dött tegnap a megyei tanács
törvénytelen.
ülése. A folytatás ígért, s hoA miniszteri . választ az zott is izgalmakat, ugyanis
Országgyűlés elfogadta.
— kilenc megszüntetett heBozsó Jánosné (Tolna m., lyett, újonnan alakuló —
7. vk.) a megüresedett, vagy négy osztály élére kellett
részben kihasznált
lakta- vezetőket kineveznie a tesnyák ügyében interpellált a tületnek. A nyilvános pályáhonvédelmi miniszterhez. A zatokra csak a megyei taminiszteri választ sem a nács apparátusából — a
képviselő, sem a Parlament megszűnő osztályok
vezető
nem fogadta el.
beosztású munkatársai
köDebreczeni József
(Bács- zül — akadt jelentkező, teKiskun m„ 3. vk.) a szovjet hát éppenséggel nem nagyon
csapatok által kiürített kecs- tülekedtek a „házon kívülkeméti laktanyák tárgyában ről" számításba jöhetők. (A
interpellált a
honvédelmi Néppárt elnökségének képminiszterhez, s kapcsolódott viselője egyébként két páe
felvetéshez Pál József lyázó alkalmasságát meg is
(Győr-Sopron m., 1. vk.) és kérdőjelezte,
jelölésük
és
Roszik Gábor (Pest m., 4. esetleges kinevezésük
ellen
vk.). A miniszter válaszát az tiltakozva.) Végül — kétOrszággyűlés nem fogadta el. fordulós, titkos szavazással
Raffay Ernő (Csongrád m., s egyes pályázók időközbeni
1. vk.) történész, a szegedi visszalépésével — a közgazJózsef
Attila Tudomány- dasági osztály élére
Huber
egyetem adjunktusa katona^ Bertalan került, a műszakiépolitikai kérdések tárgyában ra Gulyás Antal, a művelőinterpellált a
honvédelmi dési és sportosztályéra
Ráminiszterhez. Mindénekelőtt kos Istvánné. A termelési és
arra kért választ, hogy né- ellátásfelügyeleti osztály vezete szerint a jelenleg kiéle- zettői posztjának betöltésére
zett bel- és
külpolitikai új pályázatot írnak ki, mert
helyzetben,
amikor egyes két szavazási menetben sem
szomszédos országok a poli- kapott többségi szavazatot a
tikai zsarolástól és a kato- jelölt.
nai fenyegetőzéstől sem riadnak vissza, biztosítható-e
a hadsereg védélmi ereje, Megyei felügyelet
különös tekintettel a hadsereget érintő gazdasági meg- alatt
Voltak Csongrád
megyészorításokra. Ehhez kapcsolódott másik kérdése: a m a - ben települések, melyek már
eddig is közvetlenül a me(Folytatás a 2. oldalon.)

kapcsolataira, amelyek időközben — főként a
nagy
távolság miatt — megszakadtak. A hazánkban zajló
demokratikus folyamatok —
hangsúlyozta — elősegítik a
két ország közeledését.
A
portugál tanszékről
szólva
elmondta: a létesítése
óta
eltelt 10 évben több
mint
száz diplomást bocsátott ki.
Az itt végzett fiatalok —
köztük újságírók, fordítók,
tolmácsok
— a
portugál
kultúra lelkes terjesztői.
Mário Soares válaszában
örömét fejezte ki, hogy
a
portugál tanszék
a nagy
múltú
egyetemen
kapott
helyet: az itt tanuló
diákok hozzájárulhatnak a két
ország kapcsolatainak bővítéséhez.
Délután Mário Soares katonai tiszteletadás
mellett
megkoszorúzta a magyar hősök emlékművét a
Hősök
terén. Ezután
találkozott
Szűrös Mátyással, az
Országgyűlés elnökével a Parlamentben. Szűrös Mátyás
részletes tájékoztatást adott
a magyarországi
változásokról, a reformfolyamatról,
s ebben az Országgyűlés szerepéről.
A portugál elnök
tájékoztatta Szűrös Mátyást az
utóbbi másfél évtized portugáliai fejlődéséről.
Kifejezte szimpátiáját a
magyarországi
változásokkal!
Hangsúlyozta:
Portugália
úgy is, mint az
Európai
Közösség tagja, és
mint

a magyarországi és a lengyelországi
reformfolyamai:
támogatásán munkálkodó 24
állam egyike, kész lehetőségei szerint segíteni a
magyar fejlődést.
A késő délutáni órákban
Pozsgay Imre államminiszter szálláshelyén
kereste
fel a portugál államfőt. A
találkozón Mário Soares kifejtette, hogy országa nem
csupán érdeklődéssel figyeli
a magyarországi
folyamatokat, hanem — mivel
az
közvetlen befolyást gyakorolhat Európa két
felének
viszonyára
is — érdekelt
azok sikerében. Ezzel öszszefüggésben méltatta a magyar vezetés bátorságát és
bölcsességet.

Pozsgay Imre rövid
áttekintést adott a magyarországi
reformfolyamatról,
hangsúlyozva,
hogy
Magyarország célja felzárkózni az európai fejlődés élvonalához.
Este a Parlament
Munkácsy-termében
kitüntetési
ünnepséget tartottak. Straub
F. Brúnó átnyújtotta a Magyar Népköztársaság
Gyémántokkal Ékesített
Zászlórendjét Mário Soaresnek.
Ezt követően a
Portugál
Köztársaság elnöke a Tengerész Henrik
Érdemrend
Nagyláncot
nyújtotta
át
Straub F. Brúnónak.
Este Straub F. Brúnó díszvacsorát adótt vendége tiszteletére a Parlamentben.

Nem volt nagy tülekedés...
Ú j megyei tanácstagok és osztályvezetők
Védett a Füvészkert — Röszkei dugók
Csongrád-Csanád ?
gye: tanács irányítása alatt
tevékenykedtek. (Ez rövidre
fogva azt jelenti, hogy például a Rákóczi téren vólt a
„másodfok", ha a helyi tanács döntését valaki sérelmezte.) Tegnap eldörttetétt,
hógy további 29 — s így már
valamennyi helyi tanács a
megyéhez tartozik. A Szeged
körrtyékiek
(Ásotthalom,
Balástya, Bordány, ' Deszk,
Domaszék,
Ópusztaszer,
Pusztaszer, Rúzsa, Zákányszék egyebek közt) 1990. január elsejétől, tehát már a
megyei tanácsnál kell hógy
kopogtassanak.
Noha Szegeden vsn, a megyei tanács
nyilváníthatta
védetté — a
szakminisztérium hozzájárulásával
— az
egyetemi füvészkertet.
A 17
hektáros terület persze továbbra is a JATE kezelésében marad — s a jogai bővülnek; most már törvényes
eszközei lesznek a • rongálások, lopások „megtorlására",
a látogatás korlátozására, ha
az indokolt.

Nagy
a bizonytalanság

végén arról, milyen
elvek
alapján működtethetők
jövőre a tanácsok. Az államháztartási • reformról
eddig
híreltek szerint, a Csongrád
megyei
települések
40-50
százaléka
.forráshiánnyal
küszködhet jövőre — hallottuk a tanácsülésen —, ha a
tervezett rendszert
vezetik
be. A személyi
jövedelemadón alapuló tervezési szisztéma egyik legnagyobb veszélyére Dékány Géza hívta
fel a figyelmet. A települések közti
aránytalanságok
csak nőnek, attól
ugyanis
hogy nagy lesz a szóródás a
települések bevételei közt.
Budapesten
van
kerület,
ahol 19-20 ezer forintos
jövedelemadó-fejkvóta
jön ki,
s van kis falu, ahol
négyszáz forintos! (Alföldi, jobbára mezőgazdasággal
foglalkozó települések esetében
kritikus helyzet állhat elő,
hiszen az 500 ezer forintig
adózatlan
jövedelműek
egyetlen fillérrel sem növelik a tanácsok forrásait,
s
emiatt a település elmaradottsága tovább súlyosbodhat.)

Amikor a jövő évi költségvetési és fejlesztési tervA megyei tanács tájékozkoncepció
megfogalmazását tatót fogadott el az egyébnapirendre
iktatták,
még ként már kétes biztonságú
nem lehetett
tudni, hogy és szükségszerű VII. ötéves
semmit
nem
lehet
tudni.
(Folytatás a 3. oldalon.)
Mármint 1989
szeptember
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A Parlament elítélte az 1968-as csehszlovákiai beavatkozást
(Folytatás

az 1. oldalról.)

gy ar hadvezetés megtette-e
a szükséges
intézkedéseket
egy „esetleges román katonai betörés" ellensúlyozására. Választ várt arra lw: a
Varsói Szerződésen belül milyen pozíciója van a magyar
hadseregnek. Végül megkérdezte: bevetettek-e magyar
katonákat az 1968-as csehszlovákiai beavatkozást követően más hadszintéren, igy
a Távol-Keleten ts?
Kárpáti Ferenc miniszter
részletes válaszában
kifejtette, hogy bár enyhülési
tendencia tapasztalható a
külpolitikában;
Magyarország és Románia viszonya
rosszabbodott, de a kormány
ezt diplomáciai síkon kívánja rendezni. A katonui tenyegetésról leszögezte: egyes
kijelentések nem
általánosíthatók, nem késztethetnek
bennünket olyan lépésekre,
amelyek nyomán megindulna az eszkaláció.
A
néphadsereg
anyagi
helyzetéről a miniszter elmondta: ma még elviselhető
a helyzet, de ha nagyon elhúzódik a korszerűsítés, súlyos problémák adódhatnak
— mutatott rá.
Kárpáti Ferenc a Varsói
Szerződésben betöltött magyar szerepről leszögezte: a
magyar hadseregről a magyar kormány nélküli senki
nem hozhat döntést. Végül,
a képviselő utolsó kérdésérc
utalva a miniszter bántónak
és légből kapottnak minősítette azt a feltevést, hogy
magyar katonák a TávolKeleten harcoltak.
A miniszteri választ a képviselő és az
Országgyűlés
elfogadta,
Siitó Kálmán (Vas m„ 9.
vk.) az EGK belső piacának
megteremtésével kapcsolatos
hazai felkészülés ügyében
Interpellált a kereskedelmi
miniszterhez. A választ a
képviselő és az Országgyűlés is elfogadta.
A délelőtti szünet befejeztével Mário Soares, a Portugál Köztársaság
hivatalos
látogatáson Magyarországon
tartózkodó elnöke mondott
beszédet. Szavaiért Szűrös
Mátyás mondott köszönetet.
Ezután
Morvay
László
(Budapest, 33. vk.) bejelerítette a Parlament vállalkozói csoportjának létrejöttét, s
ismertette az alapító oklevél
tartalmát.
Srirtesné Tomsits
Erika
(Budapest, 22. vk.) ügyrendi kérdésekben kért
szót,
majd újabb
interpellációk
következtek.
Tóth Károly (országos lista) a volt református iskolák egyházi kezelésbe történő visszaadása tárgyában
interpellált
a miniszterelnökhöz. A kormány
meghatalmazásából Glatz
Ferenc művelődési
miniszter
válaszolt, amelyet a képviselő és az Országgyűlés
is
elfogadott.
Vodila
Barna
(BorsodAbaúj-Zemplén, 15. vk.) a
nyugdíjak
mértékének
aránytalansága, valamint a
kiemelkedően magas vezetői prémiumok
tárgyában
interpellált
a miniszterelnökhöz. Halmos Csaba
államtitkár. az Állami
Bérés Munkaügyi Hivatal
elnökének válaszát a képviselő és a Parlament
egyaránt elfogadta.
Roszik Gábor (Pest m„ 4.
vk.) a gödöllői Grassclkovich-kastély kezelói
jogának rendezésével, illetve a
hasznosítás
feltételeinek a
megteremtésével
kapcsolatban interpellált Glatz
Ferenc művelődési miniszterhez. Válaszát a képviselő elfogadta,
s hasonlóképpen
döntött a Parlament is.
Kovács Mátyás
(Komárom m„ 4. vk), a 106/1988.
MT-rendelet tárgyában Interpellált a pénzügyminiszterhez. A választ a képvi-

selő és az Országgyűlés egy-

aránt elfogadta.
Ezután a képviselői

kér-

dések tárgyalása következett
Kiss István (Bács-Kiskun

m„ 18. vk.) a kistermelői állattartás
jövedelmezőségének segítése ügyében
kérdezte a pénzügyminisztert.
Horváth Ferenc
(Somogy
m , 10. vk.) Somogyudvarhely községnek a közös községi tahácsból való
kiválásával kapcsolatban
kérdezte a belügyminisztert.
Király Zoltán a miniszterelnökhöz intézett
kérdésében megfogalmazta: számos
olyan állami és
politikai
vezetőről tud, akik — miután posztjukról
távoztak
— az állam tulajdonát képező. nagy értékű lakásokat
megtartották.
Megkérdezte:
hányan laknak ilyen lakásban, s milyen értékű állami vagyonról van szó: milyen jogcímen használják a
reprezentatív villalakásokat.
Egyáltalán, maradt-e
még
rcprezentálásra
alkalmas,
rezidenciának megfelelő villa Budapesten?
A kérdésre — a kormányfő felhatalmazásával — Ra/1
Miklós,
a Minisztertanács
Hivatalának elnöke
válaszolt. Mint
mondotta,,
a
korábbi hatalmi mechanizmusban a vezetők viszonylag csekély illetményt kaptak, s ezt kiegészítendő, bizonyos Juttatásokat
élveztek, igy bérlakáshoz jutottak Raft Miklós arról
is
számot adott: elvi döntés
született, hogy a köztársasági elnök és a miniszterelnök
részére rezidenciákat
kell
kialakítani, mert igy
tudnak megfelelő
színvonalon
eleget tenni
protokolláris
kötelezettségeiknek.
Hal la Eva (Budapest, 46.
vk.) a hosszú távú
lakáskoncepció szakmai,
társadalmi vitája tárgyában intézett kérdést
az Országos
Teivhivatal elnökéhez,
illetve a pénzügyminiszterhez
és a belügyminiszterhez.
Marx Gyula (Zala m„ 2.
vk.) az ellenzéki pártok Budapest V. kerületi
szervezetei nevében azt tudakolta, mikor írják ki a kerületben az időközi választást
Várkonyi Péter
megüresedett mandátumára.
A parlamenti
ülésszak
utolsó napirendjeként egyéb
kérdéseket,
bejelentéseket
vitattak meg.

Á

kopogtató

Nagy a rendetlenség
a
Parlament félreeső sarkában,
u
sajtószobában,
ahogy ez illik egy
olyan
helyiségben, ahol
munka
folyik. Márpedig a
tisztelt
kollégák
igencsak
szorgoskodnak
papírjaik,
magnójuk fölé. mellé görnyedve. Sokan tán
észre
aem veszik a
munkazajbán : nyílik az ajtó. Bizonytalanul lép be egy
férfi, látszik, nem bennfentes. Abban a szobában
— legalábbis.
Udvariasan
megkocogtatja a vállát a
legközelebb ülőnek, s szól:
X. szerkesztő urat keresi.
A „megkocogtatott'
csak
int: arra hátul. Csak aztán
néz fel, s vág
meglepett
arcot. Akit útba Igazított:
Kulcsár Kálmán, aki tudvalevőleg az
igazságügyi
tárca élén
munkálkodik
manapság a kormányban.
Mint kiderült, X. szerkesztő urat azért kereste, hogy
plusz információval
szolgáljon a korábban vele készült interjúhoz.

A programsorozatot érintő
felvetésekre Németh Miklós
válaszolt. A kormány által
beterjesztett progrumot az
Országgyűlés elfogadta.
Az Országgyűlés tagjai ezután nyilatkozatot fogadtak
el a képviselők jó hírének,
becsületének
védelmében.
Ugyunesak elfogadták azt a
nyilatkozatot .is, amelyben az
Országgyűlés
elítélte
az
1968-as csehszlovákiai
intervencióban való magyar
részvételt.
A nyilatkozatok elfogadása után Tallóssy
Frigyes
(Budapest, 24. vk.) javaslatára a képviselők úgy határoztak, hogy az Országgyűlés kifejezi elismerését az
NOK állampolgárainak az
NSZK-ba való
távozásával
kapcsolatos
magyar
kormánydöntésről.
A képviselők ezután úgy
döntöttek, hogy Király Zoltánnak az Európában állo-

A háttéremberekről kevés szó es'k az Országgyűlés
sajtótudósításaiban.
Nemcsak azokról, akik
a
nagyemberek biztonságáért
felelősek, hanem
azokról
fs, akik a technikai lebonyolításban szorgoskodnak.
Márpedig a szavazatszámláló gépek megjelenésével
az ő feladatuk is nagyobb,
bonyolultabb lett.
Acs
Lászlótól, az Országgyűlés
műszaki, ellátási főosztályvezetőjétől azt kérdeztem,
mit is tudnak az ódon
falak közé szerelt
vadonatúj
berendezések.
— Két technikai rendszert telepitettünk egyidejűleg a gyűlésterembe. Az
egyik a hangosító és hozzászóló rendszer, ami a
BEAG
gyártmánya.
Azt
biztosltja,
hogy
minden
képviselő a helyéről tehet
akár soron kivüli, akár
előre bejelentett hozzászólást anélkül, hogy mikrofonokkal vezetékekkel kellene rohangálni. Csupán
egy kis mikrofont kell a
ruhájára csíptetni. A bejelentkezés
rögzítését
a
számítógépen
egy
piros
lámpa, azt, hogy tel" a
mikrofonja, s beszélhet egy
kis zöld lámpa fénye jelzi
az asztalán.
— Mit
tud a
másik
rendszer?
— A
szavazatszámlálás
gépi rögzítése a feladata.
Tehát minden
képviselő
előtt
a
mikrofonfelirat
jelzi a hozzászóló rendszert, s három gomb a szavazati lehetőségeket. Szavazási időn kívül a rendszer a teremügyeletes hívására alkalmas, ha levelet, vagy
üzenetet
akar
kijuttatni a képviselő.

0 New York (MTI)
„A magyarországi reformfolyamat
jelentősen előrehaladt, s a hazai és a nemzetközi feltételek kedvezőek.
Meggyőződésünk, hogy
reformunk sikerének kérdése túlmutat a térség határain:
az
európai stabilitás
fontos eleméről van
szó,
amelynek sorsa nem lehet
közömbös mások
számára
sem." Többek között erről
beszélt Horn Gyula külügyminiszter
csütörtökön, az
ENSZ-közgyűlés
általános
politikai vitájában elhangzott felszólalásában.

Mindenféle
moralizálás,
szenzációkeresés,
elismerő
csettintés helyett csak egy
apró megjegyzést
teszek:
miniszterek nem túl gyakran szoktak
bekopogtatni
„közönséges" újságírókhoz.
(balogh)

másozó idegen csapatok teljes kivonására
vonatkozó
javaslatát az ülésszak októberi szakaszában tűzi napirendre.
Moravcsik Ferencné (BácsKiskun m„ 19. vk.) a véradómozgalomhoz való csatlakozást kérte a képviselőktől.
Lékai Gusztáv (Hajdú-Bihar m., 13. vk.) indítványozta, hogy az Országgyűlés
határozatban
nyilvánítson
köszönetet azoknak, akik az
ülésterem felújításában részt
vettek. Az indítványt a képviselők közfelkiáltással szavazták meg.
A soros elnök végül bejelentette: október 17-én folytatódik az ülésszak az ügynevezett sarkalatos törvényekre vonatkozó javaslatok
megvitatásával.
Az ülésen Szűrös Mátyás,
Jakab Róbertné, Fodor István
és Horváth Lajos felváltva
elnökölt.

— Ha jól tudom, a szavazás rendje
többféleképp
programozható.
— Négyféle módszer van
a
programban.
Minden
esetben tud nevet azonosítani vagy név nélküli szavazást összeszámolni.
A
képviselők az úgynevezett
nyilt, egyidejű listás szavazást választották. Az egyidejűség azt jelenti: az elnök nem külön szavaztatja
igen vagy nem szerint a
képviselőket. A
szavazás
időtartama alatt korrigálni
is lehet: a gomb ismételt
lenyomásával a gép törli a
már betáplált voksot.
A
szavazatok
összeszámlálása után pillanatokon belül
százalékban is kiirja az
eredményt
a
komputer,
amiből az is látszik, határozatképes-e az ülés. A
számítógépes rendszert
a
FOK-GYEM
Kisszövetkezet telepítette és fejlesztette.

elnöknek, aki belátása szerint annak adhat szót, akinek akar.
— Több prioritási kategória is van?
— Csupán ez a kettő: a
Minisztertanács és az Országgyűlés elnöke, valamint a képviselők. Ez persze csak programozás kérdése, lehet növelni a prioritási kategóriák
számát,
vagy tőrölni is lehet a
programból.
— Hogy
vizsgázott
ön
szerint a berendezés
ezen
elsó
alkalommal?
— Tekintettel arra, hogy
csak az elmúlt héten volt
az igazi üzemi próba, megbízhatónak tartom a működést. A meglévő apróbb
hibákat mi is kijavítjuk a
következő
ülésszakig,
s
nyilván az is segít a zökkenómentesebb
működésben, ha a képviselők is igazából megtanulják kezelni
a gombokat.
— Kaptak-e
külön
kiképzést a képviselők?
— Nem, erre nem volt
idő, de úgy vettem észre, a
többség elég tanulékony.

— Mennyibe
került
mindez a
parlamentnek?
— A számítógépes rendszer 3,4 millió, a hangosítás 31 millió forintba.
— Ügy tudom, a soronkivüli hozzászólások
esetén a Minisztertanács
tagjai prioritást
élveznek
a
számítógép
programjában.
— Ez gyakorlatilag anynyit jelent: a levezető elnök monitorja külön Jelzi,
ha valamelyik
miniszter
kíván szólni. Ez nem jelenti azt, hogy ő beszélhet
először, csupán segítség az

Nem tudom,
sokallja-e
valaki az ülésteremre fordított milliókat. Ha
van
ilyen, csupán
egy
érvet
szeretnék a „költekezés"
védelmében
fölhozni.
A
mostani ülésszak a tervezett négy nap helyett háromnapos volt. Jórészt a
szavazások meggyorsulásának köszönhetően. S akkor
még az ellenőrizhetőségről
nem is beszéltünk. Annak
hasznát nehéz pénzben kifejezni.
Balogh Tamás

A többség
tanulékony

A társadalmi-politikai
rendszereket nem elnevezésük,
hanem teljesítményük minősíti

„A nemzetközi kapcsolatok szempontjából 1s fontos,
hogy mára
egyértelműen
megerősítést
és elismerést
nyert: a társadalmi-politikai
rendszereknek
nincs
kizárólagos modelljük, azokat nem elnevezésük, hanem
teljesítményük
minősiti.
Nyilvánvaló
az
is, hogy
azonos szövetsegi rendszerhez tartozás sem szolgálhat
alapul az egymás belügyeibe való
katonai
vagy
egyéb módon történő
beavatkozáshoz. Minden
államnak joga, hogy önállóan,
szuverén módon határozzon
sorsáról, döntsön
fejlődési
irányáról, s erről csak saját
népének tartozzék felelősséggel. Csak ily módon lehet elkerülni a jövőben az
1956-os magyar tragédiához
és más drámai eseményekhez
hasonló
megrázkódtatásokat" — hangoztatta.
Külügyminiszterünk
szólt
arról, hogy az emberi jogok
egyetemes értékeket jelentenek, azok tiszteletben tartása, védelme nem képezheti
egy állam kizárólagos belügyét, érvényesülésük nem
függhet az adott ország társadalmi
vagy
szövetségi
rendszerhez
tartozásától.
Ezért számunkra nem
létezhetnek „nyugati, vagy keleti, északi vagy déli" emberi jogok. Napjainkban
az
államokra háruló kötelezettségek egyreszt azt jelentik,
hogy a kormányok felelősséggel tartoznak állampolgáraiknak e jogok tiszteletben tartásáért, másrészt lehetővé
teszik az államok
közösségének,
hogy
bármely országtól számon kérjék e kötelezettségeinek teljesítését".,
Horn Gyula
elmondta,
hogy
Magyarország
két
nemzetközi jogszabály ratifikálásával belépett
azon
országok sorába,
amelyek
teljes mértékben elfogadták
valamennyi
emberi
jogi
ENSZ-szerv
illetékességét
mind államoktól, mind magánszemélyektől
származó
panaszok
elbírálására.

Horn

Gyula

felszólalása az

ENSZ-

közgyűlésen
„Időszerű feladat
hazai
szabályozásunk és gyakorlatunk módosítása a menekültekkel kapcsolatos
súlyos
problémák megoldása érdekében — folytatta. — Ezért
csatlakoztunk az idén a menekültek státusával kapcsolatos
ENSZ-egyezményhez,
s a nálunk menedéket keresők helyzetét az egyezmény
rendelkezéseit
alkalmazva
kívánjuk rendezni.
Olyan
nemzetközi
együttműködést szorgalmazunk, amely
nem csupán u szülőföldjüktől elszakadt emberek gondjait enyhíti, hanem arra irányul, hogy elősegítse az új
keletű
menekültáradatot
kiváltó okok megszüntetését
is.
A leszerelés kérdéséivel
foglalkozva
emlékeztetett
rá, hogy Magyarország már
számos
kezdeményezéssel,
egyoldalú lépéssel igyekezett
elősegíteni a vegyi fegyverek eltiltásáról folyó
tárgyalások sikerét, majd bejelentette:
„Magyarország
már a
vegyifegyver-tilalmi egyezmény
megkötésé
és hatályba lépése előtt kész
a kidolgozás
alatt
levő
egyezményt annak minden
vonatkozásában teljesíteni."
Horn Gyula kifejezte reményét, hogy a bécsi hagyományos
haderő-csökkentési
tárgyalásokon már 1990-ben
sikerül
megállapodásra
jutni. „E cel eleréséhezMagyarország igyekszik a maga eszközeivel
hozzájárulni: egyebek között
olyan
egyoldalú
intézkedésekkel,
mint a katonai költségvetésnek, a hadsereg
személyi
állományának és technikai
eszközeinek csökkentése. A
tárgyalásokon a
nagyobb
katonai nyitottság szellemében adatokat hoztunk nyilvánosságra
fegyveres erőink szerkezetéről és elhelyezéséről. E keretbe illeszkedik az a regionális biztonságpolitikai
kezdeményezés is,
amely
Magyarország, Jugoszlávia és Ausztria közös határa mentén a
támadó fegyverektől részlegesen mentes, a gazdaságikereskedelmi
kapcsolatok
fejlesztését,
a
környezet
megóvását, s az átfogó emberi
együttműködés elmélyítését célzó, 100 km széleBségű,
összefüggő bizalomerősítési és együttműködési
övezet létrehozására
irányul."
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vállalja
az újonnan alakuló és már működő
gazdasági társaságok
(kft., rt., közös vállalat, stb.)
elszámolási számláinak vezetését,
és a szabad pénzeszközeinek betétként
való lekötését

előnyös kamatfeltételek

mellett:

Részletes információkkal készséggel állunk
rendelkezésükre!
Szeged, Deák F. u. 17.
Szeged, Károlyi u. 4.

Telefon: 62/24-044.
Telefon: 62/12-111.

2 1989. szeptember 29., péntek

Nem volt nagy tülekedés...
(Folytatás

az 1. oldalról.)

terv teljesítéséről és településfejlesztési-kommuna1 is bizottsága
munkájáról,
Majd a megyében működő
bírói testületek tevékenységéröl tájékozódott. S mivel
a bíróságok megnövekedett
feladataihoz nem igazodtak
a technikai feltételek, a szegedi Széchenyi téri
épület

Csongrád megyétől, szóba le, utalva a 4-5
kilométeres
került-e itt is a történelmi
forgalmi dugókra, a balesetmegyenév
visszaállítása. v - „ A i V f P a körnvékheli laKörlevél ment és válaszok v e s z e l y r e 3 nornyeKDeu ia
futottak be. melyekből azt a k o s s á 8 közlekedési nehéiSékövetkeztetést vonhatták le geire. Várakozósáv építését
a megyeházán: nincs ilyen javasolta s némi infrastrukigény a Csanád-név vissza- n . r á l j s
,A r ( s d.
illpmhplv-1
(mí,a
memnely
állítására. Ennek aztán n é - ™ ™ " 5
'
>
hány hozzászóló ellentmonberuházást. Valaszt nem kad
ott tegnap, egyebek közt a pott — majd a következő
S^ged-csanádi
egyházme- tanácsülésen bizonyára tájé-

k 0 Z
lehelyiséggondjainak
megöl- ^ ^ S m S S ^ J Í
^ák 8
°
he
dásához segítséget ígért.
. polja a kérdést, s a régi cítoségekról.
mer visszaállításának
vizsGát László, Csongrád ta. I
|
gálatával
együtt
tovább
D
Bejelentesek,
folytatja az egyeztetéseket. nácstagja arról a rendkívüli
tanácsülésükről hozott hírt,
interpellációk
Molnár Albert röszkei ta- melyen tiltakoztak, hogy ók
nácstag
interpellációjában
A Belügyminisztérium ön- az E5-ös útnak az országha- nem kaptak mandátumot a
„kiosztott" hat
kormányzatokkal foglalkozó tárig terjedő szakaszán ki- megyének
főosztálya
azt
tudakolta alakult állapotokat festette egyéni képviselői
helyből.
Nehezményezték, hogy
egy
ilyen nagy horderejű kérdés
(mint a Parlament
összetétele), társadalmi vita és az
Társadalombiztosítás
önkormányzatok megkérdezése helyett, a
háromoldalú
politikai egyeztető
tárgyalások egyik témájává
egyszerűsödik.
A csongrádiak álláspontjához
Sándorfalva
JóA gazdaságtalan, fizetési például az év végéig adtak képviseletében Kónya
zsef,
a
szentesiek
nevében
nehézségekkel küzdő szerve- lehetőséget annak a három
zetek
egyik
legnagyobb megye — Borsod, Hajdú és pedig Szirbik' Imre is csat„1848
kényszerű hitelezője a tár- Szabolcs — 218 mezögazda- lakozott, mondván;
sudalombiztosítás. Az Orszá- sági szövetkezeti nagyüze- óta a történelmi városoknak
gos
Társadalombiztosítási mének tartozásaik kiegyen- mindig' volt önálló követkülÉőigazgatóság adatai szerint ütésére,
amélyeket tavaly dési joguk", és kérdezvén:
a vállalatok, szövetkezetek, komoly belvízkárok sújtot- „Budapestet, meg az öt
különféle magán- és kis- tak. Az adósságállomány to- nagyvárost leszámítva, hétállampolgárszervezetek
társadalombiz- vábbi növekedésének megál- millió magyar
„tositási járulékfizetési elma- litása érdekében pedig
a nak nem lesz megfelelő képaz
Országgyűlés"rudása a késedelmi kama- késedelmi kamat emelését viselete
tokkal együtt augusztus vé- fontolgatják,
amely
éves ben?" A megyei tanács tesgén 8,1 milliárd forint „volt. szinten így is már valami- tületileg egyetértett.
Az adósok között éppúgy vei több, mint amit a banP. K.
számon tartanak neves nagy- kok kérnek. (MTI)
vállalatokat, mint kisiparosokat. Tartozásaik összege
néhány ezer forinttól a több
mint 10 millió forintig terjed. A legnagyobb adósok a H a nyekken a h ű t ő . . .
vállalatok, $ket terheli a tartozásoknak több mint a fele,

Mínusz 8 milliárd

Késedelmes befizetések korábban is előfordultak. Az
eladósodás mértéke tavaly
vált jelentőssé, amikor a tartozások összege megduplázó
dott. A pénzszűkével küsz
ködő gazdaságban a különféle szervezetek ily módon a
társadalombiztosítástól
jut
nak hitelhez. A pénzükért
sorban álló vállalatok sza
porodásával, a hitelpolitika
további szigorításával ez a
jelenség az idén tovább erősödött: a múlt év vége óta
1,4 milliárd forinttal nőtt a
társadalombiztosítás
kintlevősége.

MSZMP'kongressius

előtt

Képviselet nélkül
Az MSZMP Szeged Belváros I/B alapszervezetének
vezetősége juttatta el lapunkhoz levél fórmájában véleményét az októberi pártkongresszus küldóttösszetételéről.
Lényege: ,a nyugdíjas párttagság nem jutott küldöttmandátumhoz Szegeden. Mondanivalójuk, üzenetük azonban
fontos lenne a kongresszus számára! Közlésével a megválasztott küldöttek figyelmét szeretnénk rá felhívni.
„Az MSZMP október 6-án
kezdődő
kongresszusán a
megválasztott
26
szegedi
küldött
között
egyetlen
nyugdíjas párttag sem képviseli a Szegeden élő több
mint 3 ezer nyugdíjas párttagot és a több 10 ezer pártonkívüli nyugdíjast.

súllyal szerepeljenek. Találjának megoldást arra, hogy
legalább lelassuljon az elszegényedési folyamat,
„
Meggyőződésünk, ha az
országban csökkentenék
a
jelenleg is folyó pazarló gazdálkodást, ha
a
munka
szükségletének
megfelelő
számú és felkészítő
adminisztrációs apparátust foglailkoztatva a munka szervezettebbé
és hatékonyabbá
válna, máris kisebbek" lennének a munka nélkül kiáramló bérek ós „prémiumok".
Értetlenül
állunk
azokkal a
kijelentésekkel
szemben, hogy ebben az esztendőben is a bérkiáramlás
magasabb százalékot ért el,
mint a hivatalosan kimutatott infláció. Mi nyugdíja-

Figyelve az elmúlt hetekben azon
tanácskozásokat,
amelyeket a küldöttek tartottak a kongresszusra készülve, egyiken sem
esett
szó
érdemben a meglevő,
nyomasztó szociális gondokr<M, a létbizonytalanságban
élő emberek
helyzetének
javításáról, amelyek
napnap után az elszegényedés
felé sodornak széles néprétegeket. Mi nyugdíjas párttagok elvárjuk a küldöttektői, hogy megfelelően képviseljék
érdekeinket
a
kongresszuson. Szerintünk a
nyugdíj munkával szerzett
jövedelem és nem szociális A bányászszakszervezet
segély.
Ezért
elvárható,
hogy kiálljanak a nyugdíjak
értékállóságának
azonnali
megteremtéséért.
Tűrhetetlen,
hogy a nyugdíjakat
még hivatalosan
tervezett
inflációs
mértékéig
sem
emelik évek óta. Ezért kérjük. hogy ezek a kérdések a
A szénbányászat helyzetékongresszuson,
megfelelő
ről és időszerű tennivalóiról
tárgyalt ós fogadott el állásfoglalást csütörtöki (Lésén a
Banyaipari Dolgozók Szaksaervezetének központi vezetósége ;
A testület mindenekelőtt
azt sürgeti, hogy a kormány
teremtse meg a bányászat
folyamatos működőképességének feltételeit TarthatatKülönben az üzletek
ál- lan ugyanis, hogy a szén. a
lami tulajdonban
vannak, villamos energia ós
más
a kezelő — a tanács — úgy energiahordozók ara
jóval
s
á f a r k o d ' k velük, ahogy jó- elmarad a világpiaci áraknak látja. Jogilag nem le- tói. Legkevesebb 25-30 száhet adni venni
"
egyiket sem. z a lókkal kellene növelni a
Aki beleköltözik
valameszón termelői árát. sőt a terí í ™ *
*
nielte gazdaságosságát te
rá garancia,
hogy
ki
is
tud, . ,
..
világpiaci
összefüggéseit
a
' szedni belőle, amit
ravizsgáló angol szakértői cso'
— Szétnéztünk mi
más port véleménye szerint, envárosokban is. Ott a taná- néi is magasabb árnövekecsok a fontos lakossági szól- dés felelne meg a nemzetkögáltatóknak kedvezménnyel zi piaci követelményeknek,
adják a helyiségeket.
Nálünk meg? Évről évre emel- Az előzetes jelzések szerint
kedik a bérleti díj, a határ viszont a jövő évben a kora csillagos ég.
mányzat nem számdl a szén
Mondhatná s í t az
em- termelői árának emelésével.
ber, mit akarnak,
minek Ebben az esetben súlyosan
„ugrálnak" egy
kisszövet- veszteséges ágazattá
válna
kezet vezetői? De
minden az
egész
szénbányászát.
bizonnyal csak addig
van
ezen a véleményen, míg el Ezért a központi vezetőség
nem • romlik a televíziója, szorgalmazza, hogy az Ipari
nem nyekken egyet a hű- Minisztérium járjon el
a
tőszekrénye. Abban a perc- kormánynál a
gazdaságos
ben fontossá válik, hogy legyen, aki gyorsan,
ponto- termelés feltételeinek megsan, és lehetőleg
elérhető teremtésóhez szükséges termelőiár-intézkedések
megáron meg is javítja.
— Márpedig az árral ko- hozatala érdekében.

"yen helyzetben elvárjuk,
8y
a pártkongresszuson
kialakított
és
elfogadott
program a fenti
körülményéket vegye
figyelembe,
Nem tartanánk tisztességesnek azt a
magatartást a
megújuló párt részéről, ha
nem számolna a nyugdíjasok közel két és félmilliós
rétegével, és ezen belül
a
sokezer
nyugdíjas párttag
véleményével,
akiket
a
kongresszuson a küldötteknek csak 3 százaléka képvisel."
ho

állásfoglalása

Szükség van
új bányák nyitására

Szorongatott szolgáltatók ?

— Tavaly úgy megnyom- anyag, vagy kapacitás nincs
tak bennünket áfával, hogy a javításra.
alaposan visszaesett a for— Az az igazság, hogy a
galmunk. Eljutottunk
oda,
lehet
hogy kifizetődőbb volt egy szolgáltatásból nem
megélni
—
mondja
az
elúj hűtőt venni, mint megiúliusban
javíttatni - mondja az El- n ö k t ~ , T a V a l y , . ,,^ r,, ™.._'
-'
szo, Elektromos Szolgáltató
Kisszo
,,
, ,vet kezet ^elnöke,_ Du.
romos javítás hozzánk kedas János. — De nem tar- ....
_
tott sokáig
ez
oVéi„„ a„ felemás
rai.^uo rolt. Megsem elégedhetünk
majdnem
helyzet. Az idén úgy
fel- meg ezzel, mert
emelték a háztartási gépek éhen lehet„ halni a szolgál..
.
„„a,„.-fi, a„ utasból. Gepeszeti
üzemet
árát, hogy —
nem győzzük
és
förgácsolórészleget
hozBármilyen nagyok is a régieket Javítani, mert alig tunk létre. Az ipari gyártartozások, ez nem veszé- telik az embereknek
tás már.sokkal jobb üzlet',
A lakosság érdeke viszont
lyezteti a társadalombiztosí- r a . . .
— Akkor most meggazda- egészen mást diktálna.
De
tási ellátást, hiszen az öszolyan kevés haszon marad
szeg a társadalombiztosítás gódnak
ez évi kiadásainak 3 száza- A Hivatalok éberen raj- l U ' t k ° g y a b b ó 1 ^ é s z t e n i leeleuen
léka, s 11 napig fedezné a tunk tartják a szemüket, a "
lakosság
is
felháborodik,
ha
Pedig nagy vállalkozásba
különféle ellátások folyósíárat emelünk. De gondolja kezdtek az elmúlt
hónatását. Ilyen jelentős hitele- csak el, egy év alatt a ja- pókban az Elszonál. A Barzői szerepre a főigazgatóság vitáshoz szükséges anyagok tók Béla téren az egykori
azonban nem vállalkozhat. ára háromszáz
százalékkal hidegkonyhát kapták meg a
szeA megoldást nem abban lát- ment fel. Ma már szinte le- vendéglátósoktól. Itt
árajánla- retnének szolgáltató
közják, hogy
kezdeményezzék hetetlen javítási
pontot kialakítani.
legnagyobb adósaik felszá- tot tenni.
És
a
megrendelő
olykor
_ C s a k a bérleti jog átmolását, mert akkor koránt- örülhet, ha méregdrágán is,
hat
hónapot
vett
írása
sem biztos, hogy viszontlát- de legalább
van alkatrész, igénybe. Nem mondhatnánk,
nák pénzüket. A pénzügyi Az elmúlt hónapokban Bécs- hogy a hivatalok olyan naélet szabályai ezenkívül más, ből behozott fagyasztószek- g y 0 n segítenék a szolgálta- moly gondok vannak. Egy
rények ugyanis sorra-rendre . . . »
U„;.Í„AI«Í *"."*' °
. .
V
kevésbé drasztikus, de azért él romlanak
tókat, leginkább kritizálni, négyezer forintos
javításkomoly
következményekkel
számon kérni szeretnek, ha ból négyszáz marad
nejáró megoldást is lehetővé
Van kompresszorunk,/ v a l a m l l y e n hiányosságot ta- k ü n k E b ből kel! adóznunk,
tesznek. Első lépésként nem* de azokat egy rendelet mi- j d ] n a k
fenntartanunk
magunkat,
régiben még csak a fizetés- att csak a garanciás készüfejlesztenünk a szervizein—
Most
sinqn
vannak?
re felszólító leveleket küld- lékekbe szerelhetjük be. A
ket
&
n e m
utolsósorban,
ték ki a legnagyobb adása- külföldről hozott
szekré- '— Azt csak gondolja. A
háromszá^
négyzetméteres
megfizetni
a
szakembereiniknak. Egyedül a fővárosban nyek pedig nem azok.
A
21 nagyvállalat kapott ilyen bevásárlási láz mostanában üzlethelyiségnek csak egy- ket, amit egyre nehezebb,
harmadát kaptuk meg.
A
A kiút reménységével az
felszólítást.
összesen
470 üt vissza. ' Senki sem
érti, többi a vendéglátóé
ma- új társasági törvény
kemillió forint tartozásuk ki- miért nem hozott be az ál- radt, két éve ott áll
üre- csegtet.
egyenlítésére.
lam eleget, s akkor alkat- sen. Sehogyan sem értjük,
,
kinek jó ez? Mi megven— Egy osztrák
üzletemA felszólítottak jó része resz-utanpótlas
is
lenne. n é n k , de egyelőre nem ad- berrel tárgyalunk.
Kft.-t
ígéretet tett tartozásainak Hát nem mindegy, hogy ki ják át. Eddig csak az elő- szeretnénk alapítani,
hogy
rendezésére, a legnehezebb adja ki a valutát: az or- vásárlási jogot
biztosítot- hozzájuthassunk a híradást
á
k
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helyzetben lévő szervezetek Szág-e vagy a lakosság'
. technikai
alkatrészekhez.
közül pedig többen fizetési
mi csak köszönettel
tartó- Kompresszorfelújításra
pehaladékot kértek. A leginÜgy tűnik, á szolgáltató- .zunk a vendéglátónak.
De dig az amerikaiakkal
pródokoltabb esetekben, amikor sok körül még jó ideig nem nem értjük, hogy a Belvá- bálkozunk. Ha minden jól
valóban reményt látnak a lesz rend. A lakosság
a rosban butik butik
hátán, megy. hamarosan új
gépvállalkozás pénzügyi helyze- magas árak ellenére is hosz- üresen állnak üzlethelyisé- sorral gazdagodunk ..
tének javulására, ezt a ha- szú várakozásra van
sok- gek, és fontos szolgáltatáladékot eddig megadtak Így szor
ítélve,
mert
vagy sokra nem jut hely
R. G.

sok ezt éppen fordítva érzékeljük, vagyis azt, hogy
nyugdíjunk mindennap kevesebbet ér. Hova és kikhez
áramlik ez a jövedelem? Ebben az országban napjainkban mindenki követel ós fenyegetőzik,
sztrájkokkal,
tüntetésekkel adnak ennek
nyomatékot. A nyugdíjasok
ilyen viszonyok között annak dacára, hogy, több évtizedes ledolgozott munkásévek vainnak mögöttük, taljesen
kiszolgáltatottak, és
emberileg megalázó segélykérelmekre szorulnak,

Tiszteletlen
Kübekházán 2 év állategészségügyi
helyzetéről
tárgyaltak a községi tanács
csütörtöki ülésén. Az állatorvos jelentése szerint. Kübekháza
fekvése
állategészségügyi
szempontból
elég kedvezőtlen, mert Romániával és Jugoszláviával
is közeli
szomszédságban
van, a kórokozók pedig nem
tisztelik az államhatárokat.
Az utóbbi évtized tapasztalata szerint a nagy veszteségeket okozó fertőző állatbetegsegek főleg Románia felói érkeznek, s terjednek az
'
. , ,,
orszagban
Összefoglalója>an elmondta, hogyazutób-

A testület véleménye szea szénbányászati válla, . , . .
,
,
. . .
latokaak
a
*
tennivaló
uk
fole
a
i '
g
teljesítménypövelós te a műszaki fejlesztés
terveinek átgondolt kidolgozásában. A szénfal mellett
dolgozó bányászokat
senki
'
nk<-(„ik.«
. , •,
£CTn
h a t a t h a t j a a jelenlehelyzetért, hiszen az idén
is személyenként 20-30 hétvégi pótműszakon
végzett
munkával segítik elő a hazai
szénigények kielégitését. Ám
egy-egy bánya
szénvagyonának helytelen
felmérése
során, a beruházási források
felhasználásánál
elkövetett
hibákat nem szabad mégismetélni.
Tudomásul
kell
venni azt is, hogy a szénbányászat termelési szerkezet ének megváltoztatására
hozott korábbi
intézkedések
rint

nem megfelelőek.
Azokat
módosítani kell. mert
ezt
követelik a piaci
igények).
Hosszú távon annyi pénzre
van szükség, ami biztosítja
az csszesen 2 e2er megawatt
teljesítményű,
s/énfütésú
erőmüvek és a lakosság túzelőanyag-ellátását.
Ennél
fogva a régebbi
üzemek
szénkincsénele fokozatos kimerülése miatt, tehát a termelés szinten tartása érdekében, szükség van új benyák nyitására.

kórokozók
bi 2 év állategészségügyi
helyzete jónak mondható.
A kübekhári tanácstagok az
Idősek Klubja működését is
értékelték. Kübekházán sok
az idős ember, ezért a szociálpolitikai
feladatok
is
megnövekedtek. Tavaly nyitották meg az Idősek Klubját, 20 férőhellyel.
Három
főfoglalkozású gondozó látja el az idős embereket.
Az étkeztetés mellett újságok, folyóiratok, színes tv.
pihenőszoba
szolgálja
a
nyugdíjaskorúak
kényeimét
' A ™TMU orvos rendszeresen látogatja, es szük^ esetén gyógyszerrel isellátja az idős embereket.
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Már Totya bácsi is tehetetlenA tudomány és a fűtési számla
Történetesen csönd és nyugalom a Volán dorozsmai úti
tárolójában. A gázpalackokat
már elfuvarozták. Totya bácsi,
azazhogy Tóth István térmester
fogadott kutyájával téblábol a
vastag porban. A palacklopások idején éppen betegállományban volt, azért akad mesélnivalója:
t

— Itt keresem a kenyerem
1950. november 21-e óta. Az
utóbbi három esztendőben
szolgálok a rakott tárolóban.
Hát clcg roggyant állapotban
volt: düledezett a drótkerítés,
lámpák hiányoztak. Most már
úgy-ahogy rendben van. Társadalmi munkában új drótot húztunk ki, éjszaka egy csavart is
megtalálok, akkora fényárban
úszik a telep. Ezt a kis virágágyást is én csinálgattam. legyen szebb a hely, még ha az
munkahely is. A benzinkutasoké ez a kutya, a Betti — int
fejével a szomszéd felé —, de
tán, már engem jobban szeret,
mint a gazdáját.
— Éjjel is magához
dik?

szegő-

— Hogyne, hogyne, jön velem. Meg-megállunk a kocsik
között. Hallgatózunk, szaglászunk, nem szivárog-e valamelyik palack. Nagyobb a biztonság is vele.
— És a tolvajokkal?
dott volna kezdeni?

Mit tu-

-r Kérem, ha egy ilyen társasággal áll szemben az ember,
tehetetlen. Egy őr ide kevés.
Pedig én még a kinti forgalmat
is nézem. Ha megáll egy idegen
kocsi a közelben, nekem az is
gyanús. A rendőröknek is elmondtam mindent, amit tudok. Volt például, amikor csörgött a telefon. Megyek, fölveszem és nem szól bele senki.
Tudja rtűért? Míg én hallóztam
itt a házban, addig kinn lepakolhatnak egy-két palackot.

Védtelen
közvagyon
álmatlan éjszakát töltött megbújva a tárolóban. Aztán szeptember 16-án eredménnyel jártak, a Fonógyári úton egy bokorba menekültek előlük a tolvajok.
— Vigyáztunk rájuk, míg a
rendörök megérkeztek — meséli a történteket, aminek persze előzménye is volt. Július
közepétől, szűk másfél hónap
alatt közel negyven gázpalackot
loptak, főként hétvégéken a rakott tárolóban parkoló teherautókról. A kár közel százezer
forint.
X Azonkívül, hogy megduplázzák az őrséget, mit tesznek
még a biztonság érdekében?
— Magasítunk a kerítésen.
Talán sikerül egy őrző-védő
kutyát is szereznünk ide. Csak
ne lenne olyan drága. Ezt" a
bandát sikerült elkapni, ügy
hogy most, egy darabig nyugtunk lesz. De, szerintem, a jövőben egyre nagyobb veszély
fenyegeti a társadalmi tulajdont. Szaporodnak a lopások,
közben meg nincs a cégeknek
pénzük megfelelő vagyonvédelmi eszközökre.
Legyünk mértéktartóak, ha
a vagyonvédelemről szólunk!
Ugyanis tényleg akadnak „cégek". amelyeknél teljességgel
megoldatlan a biztonságos őrzés, tárolás. A Volán még csak
nem is vádolható felelőtlenséggel, nincs bizonyíték a palackok hanyag kezelésére. Kispál
Mihály, a városi rendőrkapitányság társadalmi tulajdonvédelmi alosztályának vezetője:

SZÁZHUSZONÖT ÉVE
született Miguel de Unamuno y Jugo
(1864-1936) baszk származású spanyol
regényíró, költó és színpadi szerző
NAGYSZÍNHÁZ
este 7 órakor Lear király (Sájtóbemutató)
MOZIK
Korzó: délelőtt 10. délután 1. háromnegyed 6 és 8 órakor A híradó sztariar (színes
m b amerikai lilm. III helyár1) Iái 4 órakor
Dandin György, vagy a megcsúfolt ter)
(magyar lilm)
Fáklya: tel 3 órakor Gondos bocsok
Iszínes amerikai ra|Ztilm III helyár1) háromnegyed 5 és 7 órakor James Bond. a
magányos ügynök (színes, m. b. amerikai
bűnügyi tilm V helyár1)
Belvárosi: 3. negyed 6 és tél 8 Orakor
Rendőrakadémia III (színes amerikai lílmvlgiáték V helyár!).
Kamaraterem: 3 órakor Szóké indián
(színes NDK kalandlilm). negyed 6 órakor
Szélmolnár (szines mesesorozat), tál 8
órakor: Love story (színes amerikai lilm III
helyár!).
Balázs Béla Fllmtéka: tél 4. tél 6 és tél 6
órakor Egy kisebb isten gyermekei (színes. m b amerikai film III nelyár1)
Kltkóróssy
halászcsárda
(videomozl): délután 4 és este 8 órakor Ördöghegy Iszínes. rti b amerikai kalandfilm).
Klkörössy halászcsárda, kert: esle 10
Órakor A magányos farkas (szines. m b
amenkai lilm Tv helyár!).
Éve presszó: este fél 9 órakor Sokk
(francra krimi)

Mag Edit

akciót hirdet
kékróka-, húsnyúl-,
angóranyúl-,
biogiliszta-kihelyezésre.

Ezentúl ha szolgálatos, hárman őrzik éjjelenként a palackokat. Megkettőzik ugyanig az
őrséget. Ezt újságolta Födi
László, a Volán vezető rendésze, aki társaival együtt több

SZÁZÖTVEN ÉVE

— Nem a vállalatok mentségére hozom fel, de az is lehet,
dörzsöltebbek a tolvajok.
— Elképzelhető. Miért is ne
lennének ügyesebbek? Ám
még ha így is van. a magánkézben lévő üzletekben vajon miért nem boldogulnak? Lopnák
azokból is, de lényegesen kevesebbet.
Egyébként a nyilvánosságra
tartozik: a rezet és a gázpalackokat ugyanaz a társaság lopkodta: Kolompár László. Papp
György. Kolompár Mihály,
SzalaÍ Mihály (Repülőtér, főépület), Kolompár Mátyás
(Búza utca 6/4.) és-Lázár József
(Mihálytelek. Mikes utca 11.).

A Kistenyészt ők és Kistermelők Egyesülete

Totya bácsi lelkiismeretessége felöl semmi kétség. Szíveszeme a köz vagyonán, egyáltalán a renden.

szúlelett Szabados János (1839-1891)
költő. műfordító Szeged város kulturális
tanácsnoka, a Petóli társaság tagia Verseit halála után gyűjtötte kötetbe a Dugonics társaság

— Mi csak javasolhatjuk a,
védelmi eszközök beszerzését.
Az igazgatók, a vezetők döntenek. mennyit áldozhatnak a
biztonságra. Persze mindennek
van határa. Volt egy munkaközösség. ahonnan másnaponta
telefonálgattak hozzánk eltűnt
szerszámok, anyagok miatt.
— Csak pénzen múlik értékeink megóvása?
— Nem egészen. A feljelentésekből kitűnik, hogy az állami. szövetkezeti tulajdonú
munkahelyekről hiányzik a jó
gazdába jellemző
gondosság.
Hogyan lehet fényes nappal televíziót kilopni egy üzletből,
zárt rendszerű pultból meg
drága japán órákat? Nem tudok másra gondolni, minthogy
nem vigyáznak rájuk eléggé.
Említhetnék egy másik jellemző esetet. Az SZKV kárára
több mázsa rézkábelt loptak el.
A Textilmüvek előtt kezdték el
vagdosni, s a Budalakkig hiányzott már. mire fölfigyeltek.

OTP-kölcsön felvé elét biztosítjuk,
Biztonságos felvés árlás.

•

Érdeklődni: Barkóc•zi György, Balástya, Tanya 569.
a kiskunmajsaí útrd>1 a Csányi soron.

reggel tél 8 óráig a lelnóttlakosság részére
Szeged. Hunyadi János sgt 1 sz alatt
Telefon 10-100
GYERMEKORVOSI: Munkanapokon 13
órától másnap reggel tél 6 óráig, szombaton. vasárnap és munkaszüneti napokon
reggel tél 8 órától másnap reggel tél 8 óráig
a Lenin krl 20 sz. alatti körzeti gyermekorvosi rendelőben történik a surgós esetek
orvosi ellátása
GYERMEK
YÜL-ORR-CÉGÉSZET1
ÜGYELETEK: Ma este 7 órától holnap
reggel 7 óráig a Fül-Orr-Gégeklinika (Szeged. Lenin krl 111 ). teleton 10-233/1265
FOGORVOSI ÜGYELET: Héttótól péntekig 22 órától reggel 6 óráig, szombaton
reggel 7 órától héttő reggel 7 óráig: Szeged. Zöld S ü. 1 - 3 . Telefon 14-642
CSALÁDVÉDELMI
TANÁCSADÁS:
Hétfón délután 2 és 5. csütörtökön délelőtt
9 és 12 óra között a Szent Mihály u. 1 szám
alatt, telefon 13-740
SOS.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:
Mindennap este 7 órától reggel 7 óráig
Telelőn 11-000
IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 5+773.
Minden munkanapon 8—16 óráig hívható

T

*

#

Teve

BUDAPESTI.
8
9
9
9

58
00
05
10

Músonsmertetés
Tévétorna
Képúiság
Egy óra múlva itt vagyok (tv-tilmsorozat. 14/4 Az esküvő (ism ) (lekete-tehér)
1010 A világ múzeumai Iraklion, régészeti múzeum (NSZK ismeretterjesztő film).
10 55 Kopuiság
11 00 Műsorzárás
16 55: Hirek
1 7 0 0 - 1 9 0 0 Péntek délután
ÜGYELETEK
17 00 Évgyűrűk - Nyugdíjasok műsora
GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér 3 szám kb 17 30 Téka — Közhasznú információk
(13/57-es) Esle 8 órától reggel 7 óráig k b 1 7 40 Közlekedésről mindenkinek
17.55 Reklám
Csak sürgós esetben!
kb 18 00 Ablak
Közéleti szolgáltató
BALESETI. SEBÉSZETI ÉS UROLÓműsor
GIAI FELVÉTEL: Ma a balesetet szenve- 19 05 Reklám .
dett személyekot Szegeden az Idegsebé- 19.10 Es'í mese — Füles Mackó kalandjai
szeti Klinika (Pécsi u 4 ) veszi lel. sebé- Avarázscipő - Lengyel bábfilmszeti és urológiai telvételi úgyeletet a II.
sorozat
Kórház (Tolbuhin sgt 57.) tart
19 20 Reklám
A gyermekserultek és gyermeksebészeti 19 30 Híradó
betegek ellátása a Gyermekklinika gyer- 20 15 Reklám
meksebészeti osztályán történik.
20 20 Teleiere — Vrtray Tamás műsora
ÉJSZAKAI ORVOSI: Este tét E órától 2130: Reklám

Nézzünk néhány külföldi példát (12 ill. 19 fokos kritikus hőmérsékleAzokban a lakásokban,
ahol nem távfűtés, hanem sza- tekkel számolva):
fűtési napok száma
fűtési fokszám — évente
bályozható villany- vagy gáz- London
229
2890
fűtés adja a meleget, könnyen Berlin
217
3240
N
ellenőrizhető a külső hőmér- Bécs
206
3150
278
4480
séklet és a villany-, illetve a Stockholm
254
5310
gázfogyasztás közötti kapcso- Moszkva
Róma
140
1430
lat. A háztartásban naponta Athén
107
1080
felhasznált energia azonban
Szembetűnő, hogy egy átlaAz előzőnél valamivel nanem csak a külső hőmét^ékgos moszkvai vagy stockholmi gyobb méretű gázfűtéses lakáslettól függ. hanem kisebb-na- lakás fűtéséhez mennyivel több ban az 1988/89-es fűtési idény
gyobb mértékben szubjektív hőre van szükség, mint egy ró- alatt 1300 m< földgáz fogyott.
dolgoktól is: például a na- mai vagy athéni lakásban.
Ha a gáz köbmétere 3,43 Ft,
gyobb ünnepeken több. részDe nézzünk hazai példákat akkor a gázfűtés költsége 4460
leges távollétkor kevesebb a is. Az 1901-50. közötti 50 év Ft-ot tett ki egy fűtési szezonfogyasztás. A rendszeres el- átlagában Budapesten és Sze- ban. Kiszámították, hogy a fűlenőrzés mégis meggyőzhet geden (12 fokos küszöbérték- tési fokszám egy fokkal való
arról, hogy a fogyasztást több- kel) a fűtési napok száma 183, változásával a napi gázfogyaszilletve 186 - évente. (10 fokos tás átlagosan 0,4 m'-nyit váltonyire a külső hőmérséklet alaküszöbértékkel): Budán a Me- zik. Vegyünk egy olyan évet,
kulása befolyásolja.
teorológiai Intézetnél 172. Pes- amikor a fűtési idény kezdetéAnnak
megállapítására, ten a belvárosban 162, Szege- től a végéig naponta átlagosan
hogy a fűtésre használt energia den 168 a fűtési napok száma egy fokkal hidegebb van, akkor
8) - 8 2 m'-rel több gázt hasznáévente.
miként függ a külső hőmérsékA fűtési fokszám 50 év átla- lunk fél, ami 280 Ft többletlettől, számos országban haszgában Szegeden 2587. az költséget jelent (az eddigi árral
nálják a fűtési nap és a fűtési 1988/89-es idényben 2510 volt. számolva).
fokszám fogalmát. Fűtési na- Az utolsó téli szezonban tehát a
Szegeden 1871 óta előfordult
poknak azokat a napokat neve- sokévi átlagnál valamivel keve- leghidegebb tél 1879/80-ban
zik . amelyeken a napi középhő- sebbet kellett fűteni, bár a fű- volt, az októbertói áprilisig termérséklet egy kritikus küszöb- tési napok száma 1988/89-bcn jedő hét hónap átlagosan 3,5
érték alatt marad. Ez a kritikus 218 volt. több mint a sokévi fokkal volt hidegebb a sokévi
érték országonként változik, a átlag (186). Ennek oka. hogy átlagnál és 4,7 fokkal az
már október 8—9-én fűtési nap 1988/89-es fűtési idénynél. Egy
SZU-ban pl. + 8 fok. az NSZKvolt és április 18-tól május 8-ig ilyen szélsőségesen hideg téli
ban +12. de 1975-től +15 fokra szintén 12 fok alatt maradt a szezon legalább 1300 Ft többemelték. Nálunk Magyarorszá- hőmérséklet.
letköltséget és 380 m3-rel több
gon sokáig a +12 foknál hűvöjelentene a
Visszapillantva a külföldi gázfogyasztást
sebb napok számítottak fűtési adatokra, a hazai 180—220 fjj- szemléltetésül kiválasztott lanapnak, újabban ezt a küszö- tési nap a stockholmi 278 és pl. kásban. Ezzef szemben az igen
böt +10 fokra szállították le. A a római 140 között középen enyhe 1935/36-os szezon hét
fűtési fokszámokat csak azokra helyezkedik e | , nemkülönben hónapja átlagosan csaknem
a napokra számítják, amelye- az itthoni 2500 - 2600 fűtési másfél fokkal volt melegebb az
1988/89-esnél. Egy ilyen enyhe
ken a külső hőmérséklet a kriti- fokszám a moszkvai 5310 és a tél 120 m 1 gázmegtakarítást és
római 1430 között.
kus érték alatt marad.
De mibe kerül nekünk egy- mintegy 420 Ft-tal kisebb gázA fűtési fokszám megállapí- egy fűtési idény háztartáson- számlát hozna magával.
Éghajlatunkra jellemző az
tásához még egy kritikus hő- ként? Ismét csak villany- vagy
mérsékletre van szükség, amit gázfűtésű lakásokat vehetünk évszakon belüli, gyakori és jestandard szobahőmérsékletnek figyelembe, ahol a fogyasztást lentős hőmérséklet-ingadozás..
mérni tudjuk. Egy közepes mé- így természetesen a fűtési fokhívnak. Ez is országonként válretű villanyfűtésú lakásban sze- szám is jelentősen változik héttozik. de többnyire + 1 8 é s +20 zononként 4 5 0 0 - 5000 kWó ről hétre. Ha a távfűtő művek
fok közötti értéket választa- áramfogyasztást mértek. Ez mindig időben igazodnának a
nak. A fűtési fokszám azt mu- kWó-ként 1.7 Ft-tal számolva változó hőmérséklethez, akkor
tatja meg, hogy a fűtési napo- 7650-8500 Ft költséget jelent sok ezer lakásban lehetne bizMegfigyelték, tosítani az állandó, kívánatos
kon a külső hőmérséklet meny- idényenként.
nyivel alacsonyabb a standard hogy a napi középhőmérséklet meleget. Ugyanakkor az eseszobahőmérsékletnél.
Ezeket a egyfokos változásával a villany- tenkénti túlfűtés elkerülésével
fogyasztás kb. 2-kWó-nyit vál- számottevő megtakarítást is el
fokszámokat azután az egész
tozott. Ha tehát az egés^ fűtési lehetne érni. Ez egyaránt érfűtési idényre összegezik, ami idényben átlagosan egy fokkal deke volna a távfűtésért borsos
jól kifejezi, hogy egy városban melegebb van. ez mintegy 700 árat fizető lakóknak és az oregy téli szezonban mennyi hőre Ft megtakarítást, ha átlagosan .szágnak is.
van szükség a belső helyiségek egy fokkal hidegebb, ugyanKoppány György
annyi többletkiadást jelent.
fűtéséhez.
egyetemi tanár
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Nap
Hold

k a i5 óra
k e l5 óra

4 0 perckor,
0 8 perckor,

— NÉVNAP:

nyugazlk
nyugszik

1 7 óra
1 7 óra

MIHÁLY
3 0 perckor.
OO p e r c k o r .

VÍZÁLLÁS
A Tlaza vízállása c s ü t ö r t ö k ö n plusz c m ( ).
21 35 A hónap versei — Szeptember
21 55 Parabola
22 25 Ritmikus Sporlgimnasztikai Világbajnokság - Közvetítés Szarajevőból..felvételről
23.15: Hiradó 3.
BUDAPEST 2.

SKY
14.50: Változó világ. 15.45: Szeretni filmsorozat. 16.15: Fiatal orvosok —
filmsorozat. 17.00: Rockshow. 18.00:
Eurosport, benne: 18.00: Baseball.
19.00: Röplabda. 20.00: Gblf. 21.00: Kosárlabda. 22.00: Labdarúgó vb-selejtezö. 23.00: Nissan kerékpárverseny.

Tv 2 Sugár Ágnessel és Dömsödi
Gáborral

SUPER

17 00 Képúiság
17.15 Tv 2 - Benne Reklám — Riportok
- Időjárás - Zene
17 45 Mozaik — Teleionos játék
18 00 Telesport
18.25: Gyerekeknek! - Praclifalva lakói
- Amerikai rajzfilmsorozat — A
nagy dzsin-torna
18 46 Tv 2
19 00 A halott asszony visszatér - Francia bűnügyi tilm - (1972) - ism.
20 39 Tv 2 - B e n n e
20 45 .Ki viszi ál a szerelmet?" - XV/8.
rész Teslreszabott tabletták — Dr
Czeizel Endre előadása
21 00 Híradó 2.
21 20 Tv 2
21 30 Hárman egy témáról - Vitaműsor
a politikai egyeztető tárgyalásokról
22 15 Latinovits Zoltán filmszerepeiből
Keresztelő - Magyar film - (1967)
- FF
kb 23 35 Tv 2 - Napzárta

16 30: Kívánságműsor. 18.30: Slágerközelkáp. 19.30: The Lloyd Bridges Show
— filmsorozat. 20.00: Turlstamagazin.
20.25: Hollywood belülről. 20.50: Brit
zenei klubéletről. 21.50: Vllághíradó.
22.00: Slágerlista. 23.00: Koncertkülőnlegességek. 00.00: Hfrek. egyveleg.

KÜLFÖLDI TÉVÉADÓK MŰSORÁBÓL
BELGRÁDI.
16.30: Hiradó. 16.45: Ismeretterjeeztó
műsor. 17.15: Hiradó 1.17.35: Gyermekműsor. 18.00: Rajzfilm. 18.25: Népzenei
műsor. 19.10: Hírek. 19.15: Rajzfilm.
19.30: Hiradó. 20.00: A tizenkét megbélyegzett — amerikai tévéflimsorozat
20.55: Zenée műsor. 21.25: Interjú.
22.45: Hírek. 22.50: Éjszakai program:
benne: Halló, hallót - Angol komédia.
- Bűnügyi történetek.

8.20: Tudósok a közéletben. 8.50: Külpolitikai tigyeló. 9.00-11.00: Napközben (Élö). 11.05: Népdalok, néptáncok.
11.39: Zsebrádiószínház - Időfaktor Hernád! Gyula hang|átéka (1988). 12.45:
Külpolitikai könyvespolc. 13.00: Klaszszlkusok délidőben - Zenés séták a
természetben — Erdő. 14.05: Nemzetiségeink életéből - A Magyar Rádió
nemzetiségi szerkesztosegoinek műsora. 14.35: Történelmi indulók. 15.00:
Magyar Irás - A Rédló irodalmi hetilapja. 15.49: .Költők éltal épül csak ma-

TV 5
17.30: Konyhetltkok. 18.00: Vetélkedő.
18.30: Pihenőidő. 19.40: Magazinműsor.
20.00: Ezt létnl kell! 21.00: A világ végén.
22.00: Hiradó. 22.30: Equlnoxe - kanadai film. 23.55: Vendégségben Frednél.

Q

Rádió
KOSSUTH

Zászkaliczky Tamás orgonahangversenye a Mátyás-templomban. 10.30: Vallások világhíradóla - Ism. 11.00: Századunk zenéiéből. 12.05: Kamarazene.
13.00: Hallgassuk újra! 13.47: Pongrécz
Zoltán: Magyar régiségek 14.00: Felejthetetlen arcok az Operaházból — Palló
Imrére emlékezik Huszár Klára. 14.29:
Zenekari muzsiké. 15.40: A Magyar Rézfúvósegyüttes felvételeiből. 16.05: Nemeskürty István: Daliás Idők - Szabó B.
István könyvszemléje - fsm. 16.15:
Olasz kamaramuzslka. 16.37: Massenet:
Werther — Négyfelvonásos opera. Közben: Bemutató. 17.54: Illyés Gyula verse
- Elmondta: Slnkovlts Imre - lem.
18.03: Az operaközvetítés folytatása.
19.05: Orosz szerzők müveiből — 1.
PETŐFI
Muszorgszkij
zongoradarabjaiból
8.05: Rivaldafényben: Jullo Igleslas. 19.59; Uj Kompakt-lemezelnkböl - Ber->
9.05: A fiatalúr megnősül — Nagy Lajos lloz: Fantasztikus szimfónia. 20.55: Alregénye rádióra alkalmazva — Ism. fons Kontarsky és Alols Kontarsky
10.05: Klasszikus operettekből. 11.05: négykezea zongorafelvételeiből. 21.25:
Mit üzen a Rádió? - Ism. 11.45: Bilicsl Verdi: Requlem. 22.55: Nemzetközi RézTivadar énekel. 12.10: Nóták. 12.53: fúvós Kamarazenei Fesztivál - Barcs.
Édes anyanyelvünk - Ism. 13.05: Pop- 23.35: A Rádió Kísérleti Stúdiójának műhullám. 14.00-16.55: Péntektől - pén- helyéből - Hét emelet - Dino Buzzatl
tekig (Éló). 17.05: Kölyökridió. 17.30: novellája rádióra alkalmazva.
Ölödlk sebesseg. 18.30: Pop-regiszter.
19.05: Garázs. 19.35: Fiataloknakt Komjáthy György
kívánságműsora.
21.05: Tlp-top parádé - A London Boya
SZEGED
felvételeiből. 21.30: Vllágablak - A tudomány határain. 22.00: Budapesti Mű- Szentes 66,29 MHz - Szeged 94,9 MHz
1989. szeptember 30., szombat
vészeti Hetek — Héy Gyula: Három nehéz nap - 11/2. rész. 23.10: Sporthfradó.
8.00-10.00: Alföldi Tükör. A tartalom23.20 - 0 . 1 4 : Póttarisznya (Élő).
ból: - Arnyak éa fények 1945-47. Tanácskozás az öngyilkosságról. — BeBARTÓK
mutatkozik Békéscsaba új tanács/
9.08: A Magyar Néphadsereg Művész- elnöke. - Pillanat - Kulturális é» művéegyüttesének énekkara énekel. 9.42: szeti szemle. (Szerkesztő: Kozó Attila)

redendó" — Hölderlln versei — Ism.
16.00: Tizenhat óra — Hírmagazin.
16.15: Hangoló — Zenei magazin gyéreiteknek. 17.05: Kényszerházasságok és
önkéntes válások. 18.05: Láttuk, hallottuk. olvastuk — az Irodalomról. 18.20:
Levelekre röviden. 19.15: Sportvilág.
19.40: Balázs Árpád népdalkórusaiból.
19.50: Gong. 20.00: Egy torrsdalomtól a
reformokig. 20.30: Örökzöld dallamok.
21.00: Kilátó - A Rádió világirodalmi
hetilapja 21.45: ..Hajszálgyökerek" Szent Mihály nap|a. 22.00: Hfrvilég.
22.30: Egy könyv margójára. 23.00: Barangolás régi hanglemezek között —
Elgar: e-moll gordonkaverseny. 23.33:
Orosz Júlia operafelvételelböl.

Vállalatunk alábbi lenyomati)
bélyegzői elveszlek,
használatuk jogszerűtlen:

CSALADI ES
TÁRSASHÁZAK

SK

generálkivitelezését
— építőanyagok
beszerzésével is —
vállalok

Tisza Élelmiszer és Vegyiáru
Kereskedelmi Vállalat. Szeged
MNB: 280—09 751
Asz: 10009756206
4

SÁRKÁNY TAMÁS
kőművesmester,
kisiparos
Szeged, Kikindai u. 4/B.

Tisza Élelmiszer- és Vegyiáru
Kereskedelmi Vállalat
áruátadó
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1989. szeptember 29., péntek

Pákozdi tanulságok
A

jó Isten sem menti meg azt az országot a vérengzéstől, amelyik —
miközben a túlerővel szemben saját
nemzeti függetlenségi harcait vívja —
neon számol más, nálánál kisebb, tőle
függő nemzetek szándékával. Pláne nagyveszélyek fenyegetik, ha az élén álló kormány egyik napról a másikra emiatt lemondásra kényszerül, s a nemzet tehetséges vezetői, katonái kieresztik kezükből
a gyeplöt. Az utánuk maradt űrben
a
bosszú és a kiszolgáltatottság
csapnak
össze egymással. Minden olyan
kérdés,
ami addig el nem hangzott, nagybetűvel
és három kérdőjellel jelenik meg. és minden hazardőr jogot formál arra,
hogy
azokat megválaszolja. A saját pecsenyéjüket sütögetőkkel pedig ügyesen hoszszabbítják meg kezüket a birodalmi erők.

Joseph Freiherr Jellasics de Buzim
nevét a magyar emlékezet a pákozdi csatához ragasztja, ahhoz az 1848. szeptember 29-én megvívott ütközethez, melyben
a császári és király altábornagy serege
vereséget szenvedett. Azt már kevésbé
tartja számon a köztudat, hogy a horvát,
határőrezred katonáiból álló sereg milyen
történelmi miliőben és főleg kikkel szemben vesztett csatát. Mert hát függetlenül
attól, hogy közvetve Jellasics miatt mondott le a Batthyány-kormány, ez a figura
mégiscsak silány szereplője maradt a magyar szabadságharcot leverő erőknek. Ez
a Zsófia főhercegnő "klikkjéhez tartozó,
botcsinálta költő három hónap alatt ezredesből altábornaggyá avandzsáló,
leváltott. majd újra kinevezett horvát bán,
a horvátok nemzeti kisebbségét hangsúlyozva. ám a bécsi udvarral konspirálva
indítja el a Dráván át seregeit a magyar
forradalom ellen.. A fővárosba igyekszik,
de csak Pákozdig jut, ott katonái szem beutal ál koz nak az ellenséggel, akiknek harcosai ugyanazt az egyenruhát
viselik,
amit ők. Császári sereg áll itt szemben
császári sereggel.

a magyar miniszter
parancsait
kötelesek
követni.
Jellasics
serege
tehát
azzal
a
Moga
János
által
vezetett csapattal találta magát szembe,
melynek katonái még nem tudták Levetni
a császári egyenruhát, s a tisztjei a nyelvünket sem beszélik. Guyon Richárd angol, Bem József lengyel. Ernst Ritter von
Pöltenberg és Carl Leiningen-Westerburg
osztrák. Damjanich Jáno6 szerb nemzetiségű, s csak néhány vezényszót tudnak
magyarul.

A pákozdi csatát a , magyar - nép
az
egyik legdicsőségesebb ütközetnek tartja.
A •történelemkönyvek is azt a tényt méltartják, < hogy Jellasics Pákozd után háromnapos fegyverszünetet kér, majd serégével Bécs felé menekiii. Maga az ütközet azonban nem jelentős, inkább csak
demonstráció. Hiszen a betolakodók oldalán negyvenen;, s a magyarok közül is
csupán heten maradnak a földön. A magyarok igazi dicsősége nem e
harctéri
győzelemben rejtezkedik. Hanem abban a
demokráciában, amit ez időben ez az ország produkálni tud.
Mert hát nézzük csak, ki is vezeti az
országot 1848 szeptemberének végén? A
kormány szétesett. Batthyány miniszterelnök lemondott, Széchenyi ekkor már
Döblingben van. Kossuth az Alföldön barangol, hogy katonákat és pénzt gyűjtsön
a forradalomnak, Mészáros
valahol
a
Bácskában vezényli a hadműveleteket. Az
ország nádora, a nemzetőrtanács elnöke
lemondott, a
hadügyminiszter-helyettes
átállt áz eLenséghez, a Drávánál állomásozó zászlóalj oarancsnoka — mely a
Horvátországból
érkező Jellasicsot első
lépcsőben feltartóztathatná — szívrohamot kapott. Ebben a történelmi
pillanatban nem más az ország feje, mint a képviselőház! Mely mögött ott áll az egész
Országgyűlés és egy egész nemzet. Igaz,
ezt a parlamentet sem választották még
meg teljesen demokratikus módon júniusban; igaz. ezen az első népképviseleti Országgyűlésen bukott meg Petőfi is. de már
ott ül a képviselők sorában Teleki László
és 40 ellenzéki társa. S ez a Parlament
az ország reformervezetőinek távollétében is működni tud. nem oszlatja fel
magát, mert érzi feladata súlyát, tudja,
egy egész nemzetért felelős.

Hat hónapja, hogy a forradalom Bécs
és Pest utcáin győzött, ez alatt az osztrák
—magyar hadsereg struktúrája igencsak
megváltozott A katonaság eddig a császár személyes tulajdona volt, a feudális
vezetés nem tartotta szükségesnek, hogy a
monarchiának hadügyminisztériuma
legyen. S most a forradalom kettőt is kikövetelt az udvartól. Latour táborszergyre azonban senki sem figyel iganagy. újsütetű hadügyminiszter úr nemzán akkoriban; arra. hogy a szomrég ül bécsj székében. Mészáros Lázárt a
jszédos nemzetek nem nézik
jó
magyar hadak miniszterét is pár hónapja
harcunkat.
nevezték ki. Az ország területén tartóz- szemmel a mi függetlenségi
kodó császári és királyi hadsereg alakula- És senki sem gondol arra, hogy ez oka
tai, tisztjei, felesküdvén a császár által lehet egy totális vereségnek.
szentesi tett magyar alkotmányra most már
Pacsi ka Emília
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Megemlékezések, elismerések
Tegnap több helyütt is
megemlékeztek a fegyveres
erők napjáról. A Klauzál téri Kossuth-szobornál koszorúzási ünnepséget rendezett
a
helyőrség-parancsnokság,
amelyen a fegyveres erők és
testületek képviselői vettek
részt. A polgári lakosság
képviseletében

a

Hazafias

Népfront és az ifjúsági szervezetek koszorúztak.

A Kossuth
laktanyában
rendezett megemlékezésen a
következők részesültek
kitüntetésben.
Soron
kívül
előléptették Krekács
Csaba
hadnagyot. A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany
fokozatát Törjék Gyula
alhadnagy, '* Göncz
Ferenc
zászlós, Juhász József
zászlós, Farkas István
zászlós,
Virág Béla zászlós,
Kocsis
Géza főtörzsőrmester; ezüst
fokozatát Maksa Tibor
főhadnagy, Kiss Sándor törzsőrmester,
Ipacs
Erzsébet
polgári alkalmazott;
bronz
fokozatát Bognár Tibor
főhadnagy, Pánti Sándor
főhadnagy és Kántor
Zoltán
őrmester
kapta.
Kiváló
Munkáért kitüntetésben Fodor Zsolt és Szegedi
Ildikó
polgári alkalmazottakat részesítették. Szolgálati
Érdeméremmel és Honvédelmi
Emlékéremmel tüntettek ki
tizennégy személyt a fegyveres testületben
eltöltött
szolgálati idejük után.
A Munkásőrség Csongrád
Megyei Parancsnokságán a
testület országos parancsnoka a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatával
tüntette ki Savanya
Szilvesztert és Buksza
Istvánt,

ezüst fokozatával
Oravetz
Istvánt, Litpai Andrást, Mészáros Attilát, Túri
Andrást,
Török Istvánt,
Czuczi
Istvánt, Hprváth Jánost; bronz
fokozatával
pedig
Dobó
Lászlót;
Tőrös
Andrásnét,
Szúcs Antalt, Zelei
Jánost
Sóczó Kornélt, Gajda
Gyulát és Kiss Ferencet. Az országos parancsnok dicséretében négyen részesültek; s
Munkásőr
emlékjelvényt
kapott húsz vállalati gazdasági vezető és más, a testülettel
együttműködő
parancsnok. A
munkásőrség
megyei parancsnoka további
huszonnégy személyt
jutalomban, 17 személyt
pedig
dicséretben részesített.
A
Magyar
Honvédelmi
Szövetség keretében
huzamosabb időn át kifejtett
eredményes tevékenység elismeréséül
a
honvédelmi
miniszter a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatával
Becsák
Jánost,
Kováts Leventét;
ezüst fokozatával Molnár
Józsefet;
bronz fokozatával
Gránicz
Pált, Nagy Sándort és Tóth
Ferencet tüntette ki. A főfoglalkozású állományból a
Haza Szolgálatáért
Érdemérem arany fokozatát Gera
János, bronz fokozatát Komáromi Mihály, Kurucz József és Papp János
kapta.
Az MHSZ főtitkára MHSZ
Kiváló
Munkáért
érem
arany fokozatát adományozta Forgó Gábornak,
Oltyán
Lajosnak, Vngi
Ferencnek,
Újvári Ferencnek és Dobos
Andrásnak; ezüst fokozatát
Tornai Jenőnek,
podolcsák
Andrásnak, Csikós
Sándornénak, Kalla
Dánielnénak,

Dóró Attilának és Sutka Ferencnek;
bronz
fokozatát
Szabó
Andrásnak,
Varga
Istvánnak,
Bartos
Tibornak,
Ferencz
Istvánnak,
Csóré
Zoltánnak,
Halász
Szabó
Lászlónak és Pintér
Ildikónak. Tizenketten jubileumi
érdemérmet kaptak szolgálati idejük alapján.

Tíz év egy fészekben
Míg Vitézy László tíz évvel ezelőtt készült dokumentarista filmjét nézem, az
idősíkok összetorlódnak emlékezetemben. A képernyőn
másfél tucat fiatal építész,
a miskolci tanácselnök, vbtitkár, pártvezető arca változik premier planban. Próbálom érzékeimbe
visszaidézni, milyen is volt a
helyzet úgy 1978 táján. Ha
emlékeim nem csalnak,
a
Kádár-ernyő akkor még nem
látszott összecsukódni az ország békésen bányászgató,
gebines kifőzdét nyitó, háztájin fóliázó állampolgára
fölött. így hát az egyetemről kirajzó építészek is hihetnek benne, hogy alkotói
terepet tudnak berendezni
maguknak Borsod fővároséiban. A- város vezetői örülnek a csapatnak, kell a friss
erő, hiszen Miskolc még
mindig hiszi: az ország második fővárosa, a, nehézipar
fellegvára lehet. A bányaés gyárváros százezer embert csábítvbe a környékről,
akiknek lakás kell, s az
egyutcás city is meg kíván
újulni. A műszaki egyetem
egyik
végzős
csoportja
együtt kívánván maradni,
létrehozza a miskolci építészeti műhelyt. A fiatalok
egy kollektív házba költöznek, olyan lakásokba, ahol
a családi ágy és a tervezőasztal is megfér együtt. Az
Északterv pedig ad munkát
is bőven a romantikus lelkű
fiataloknak. A 70-es évek
végén még nem lehet egye-

A közoktatás
helyzetéről
Tegnap délután tartotta
soros ülését a Csongrád Megyei Tanács Művelődési és
Ifjúságpolitikai
Bizottsága.
Az első napirendi pontban
Rákos Istvánné osztályvezető beszámolt a közoktatás
VII. ötéves tervidőszakra készített
társadalmi-gazdasági
programjának
időarányoí
teljesítéséről, különös figyelemmel az intézményhálózat
fejlesztésére és a pedagógusellátottság alakulására. Majd
Farkas Katalin igazgató tartott tájékoztatót a megyei
pedagógiai intézet
munkájáról. 'Utána ismét Rákos
Istvánné osztályvezető beszámolt az 1989/90. tanév indításának tapasztalatairól.

Vélemények, javaslatok
A Magyar Demokrata Fórum alsóvárosi
szervezete
nyílt levelet
juttatott el
szerkesztőségünkbe, amelyet
a Csongrád Megyei Népi Ellenőrzési Bizottsághoz intéztek. Felháborodásukat fejezik ki azon lakásbotrányok
és más visszaélések kapcsán, amelyekről a Magyar
Hírlapban nemrég megjelent
kétrészes riportból, a Csongrád
Megyei Hírlap által
szeptember 16-án közölt „Félelem ára és bére" című
írásból, valamint a Délmagyarország egyik cikkéből
értesültek.. Az MDF felkéri
a megyei főügyészt és a megyei neb-et, hogy maradéktalanul indítsanak vizsgálatot a fenti cikkekben napvilágra jutott visszaélésekről,
állapítsák meg a felelős személyek körét, s a vizsgálat
eredményéről, a megtett intézkedésekről
tájékoztassák
a közvéleményt.
A
Hazafias
Népfront
Csongrád Megyei Bizottsága
levelet intézett Németh Miklóshoz, a Minisztertanács el-

nökéhez, valamint az országgyűlési
képviselőkhöz.
Ebben jelzik, hogy a hozzájuk beérkezett
információk szerint a lakosság egy
jelentős része kifogásolja,
hogy olyan fontos törvénytervezetet, mint az országgyűlési képviselők választásáról szólót, a választópolgárok véleményének
meghallgatásg nélkül, csupán a
háromoldalú nemzeti kerekasztal-tárgyaláson
született
megállapodás alapján terjesztik a Parlament elé.
Nem értenek egyet azzal,
hogy a tervezett 374 képviselői mandátum 60 százalékát a pártok területi és országos listáin, 40 százalékát
pedig az egyéni választókerületekben szerezhessék meg.
Ehelyett
azt
javasolják,
hogy a mandátumok kétharmada egyéni választókerületekben, egyharmada pedig a
pártok területi és országos
listáin legyen megszerezhető,
ezek az arányok ugyanis —
véleményük szerint — johban tükröznék a népakaratot és a politikai erőviszonyokat.

sületesdit játszani, a város,
a párt és a nagyvállalat vezetése diktál. A tehetséges
kollektíva tehát erejét, képességét ebbe a kézbe teszi
le. Óriási szerencse, hogy
ennek a tervező vállalatnak
olyan vezetője van, aki szakmailag a helyzet magaslatán
áll, és az ifjú munkaerőt jó
utakra tudja terelni. Így a
— ma már tudjuk, álruhás
— konjunktúra utolsó felívelő szakaszában Miskolcon
és környékén gyönyörű épületek születnek.
Az építészek tervei alapján
készült
lakóházakat,
templomokat,
ravatalozókat
és más középületeket a Bálint Sándor Művelődési Házban kiállított fotókon
is
megtekinthetik az érdeklődők. Kedden este ugyanitt
Golda Jánossal, a miskolci
műhely tagjával is találkozhattak a szegediek. , A tíz
évet bemutató videofelvételek levetítése után a fiatal
építész a jelenről is beszélt.
Elmondta, büszkék rá, hogy
sikerült megmenteni
Miskolc belvárosát a buldózerektől. Rehabilitációs műhelyt alakítottak, az épületeket felújították, így a város egyéniségét megőrizhették az utókornak. A közös
munka, a műhely szellemi
védettséget nyújtott, ugyanakkor a szuverén alkotás le-

hetőségét is megadta az itt
tevékenykedőknek. Egyetlen
dolog nem sikerült: igazán
otthon lenni Miskolcon, gyökeret verni a városban.
S talán ez az oka annak
is, hogy tíz év után o műhely felbomlik.
A város
óriási válságban van. Az
ide csábított százezer embert munkanélküliség fenyegeti, a gazdasági és morális
csőd, úgy tűnik, elkerülhetetlen. Nem látni világosan
az Északterv jövőjét sem,
hiszen tehetséges vezetője
eltávozott a vállalattól, k f t - t
alapított Az építészek közül többen külföldön dolgoznak, sokan elköltöztek a városból. Néhányan még maL
radnak egy ideig, főleg azért,
hogy a kollektív ház sorsát
rendezzék, hiszen nincs szívük azt ebek harmincadjára
otthagyni. A műhely tagjai
úgy tekintenek az elmúlt tíz
évre, mint^ a gyermekkorra
szokás. Fájlalják, hogy elmúlt, de tudják, tudomásul
kell venniük, más idők következnek. Az egyetemistaélet romantikus meghoszszabbítása úgy tűnik, egybeesett itt egy város látszatprosperitásának utolsó pillanataival. Szerencsére nyereség is van: huszonkét szép
épület Borsodban.
P. E.
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Stefánián
Stefánia. A szegedinek,
aki a Tisza ölelésében éli
egész életét, jártában-keltében így vagy úgy, valahogy mindig útjába esik.
Ha nem, hát szerét ejti,
hogy gyalogosan baktatva,
valahogy mégis az árnyas
fák alatt vagy a folyó hajlatát követő sétányon tegye meg útját. Igaz, nem
is mindig rövidebb ez a
távolság a dóm uralta környékig, mint lenne
más
irányban villamossal, autóval meg
összehasonlíthatatlanul gyorsabban, pillanatok alatt célhoz érhet
az ember. Idöhiányos, kapkodó világunkban
akár
furdalhatná is a lelkiismeret azt, aki az efféle luxust, a séta luxusát megengedi magának. Ám tékozló énünket
megnyugtathatjuk: míg tisztább levegőt szippantunk, és madárfüttyöt
hallunk
dübörgő motorzaj
helyett,
vagy azt, „mit súgnak
a
habok",
talán növeljük
valamicskét
a távolságot
ama bizonyos végállomásig is, amelyhez
előbb
vagy utóbb
valamennyien elérkezünk. S közben
talán látunk valamit, ami
mellett egyébként
érzéketlenül
elszáguldanánk.
Nem lennénk - szegényebbek általa?
Liget a város szívében.
Parányi természet, tenyérnyi térség a szökéshez; a
meghittség szigete. A tudós, aki nap mint
nap
föltűnik itt sétája közben,
csakis saját gondolataival
osztja
meg
társaságát.
Uszkár és gazdája együtt
ujjong a szabadságnak, a
zöldnek, együtt figyelik a
madarak röptét: félórányi
gondtalanság a 24-ből. Diáklányok vihánc
csapata
iskolából jövet itt oldja föl
6-7 óra kalodaszorító feszültségét, s a
keskeny
utakon andalogva,
kandi
szemek előtt bokrok füg-

gönye mögé bújva,
egymás kezére lel fiú é s
a
lány.
Stefánia. A környék gyerekeinek találkahelye. Stefánia: a környék
nagyijainak találkahelye. A játszótér: generációk
fóruma. Nagymama löki a hintát, pörgő szoknyás unokája sikítja: „Még, nagyi,
még!", és a
parancsnak
nyomatékot adva apró lábak kalimpálnak,
toporzékolnak a levegőben, erőszakosan. És nagyi, a drága jó nagyi, löki a
hintát, rendületlenül, míg
a
mama a gép mellett hajlong, íróasztal fölé
görnyed, vagy betegeket gyógyít, ki tudja. De
teheti
nyugodtan, hisz van
—
még van —, aki helytáll
helyette napközben a gyerek mellett. És ha elérkezik a dél, az ebédszünet
ideje, a közelben dolgozó
anyának a szíve is éhséget
érez, olthatatlan
vágyat,
hogy kiugorjon a Stefániára, csak egy
pillanatra.
Egy szóra, egy simításra,
egy puszira. Azaz
kettőre: egyet a még mindig
„ügyeletes" édesanyjának,
egyet szeme fényének. Arcán Mária mosolya: mégis szép az élet.
Az ott sétáló szemébe
azonban könnyeket
csal
egy kísértetiesen hasonló,
régi kép. A hintán
lebbenő szoknyás, apró lány,
előtte szürke hajú.
jóságos kék szemű, idős aszszony, s a munkahelyről
kiszaladó,
mindkettőjüket
magához ölelő fiatal
nő.
ö k hárman, együtt,
már
soha nem mennek a Stefániára . . .
De a hinta most is leng,
egy unoka most is toporzékol, egy nagyi most
is
engedelmeskedik, s
egy
anya ázive, délidőben most
is különös éhséget érez.
Chikán Ágnes
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Pályáról - pályára
• SPORT :
N ő i kondicionáló
torna

Lesz' rriból válogatniuk a
hét végén a szegedi sportbarátoknak, hiszen a z e s e ménysorozat már ma elkezdódlk. és Vasárnap
estig
t a r t Az érdoklódök röplabda-. kézi-, kosárlabdaás
vizilabda-mérkóeéEt
láthatnak (a labdarugócsapatainkról
szóló
beharbngooónk
.szombati lapszámunkban olvasható). valamint birkózócsapatbajnoki találkozóra ós
lück-box full-contact
versenyre is sor ikerül Szegeden,

Női kondicionáló torna indul
Mórahalmon a városi
sportcsarnokban.
Október
3-ától minden kedden
és
csütörtökön léi 7-tól tél 8ig gyógytornász vezetésével
Az idén új
rendszerben
formaihatják testüket a hölgyek.
bonyolítják, le a
birkózók
Magyar
Népköztársasiági
Kupáját A csapatokat két
csoportba osztották, a B-be
került a
Szegedi VSE.
a
BVSC, a Bp, Honvéd,
a
A Csongrád Megyei
Ta- DVTK és a Vasas. Ez az öt
nács Ifjúsági és Sportosztá- együttes az e l s ó fordulóban
lya szombaton reggel 9 órá- Szegeden találkozik egymásitól atlétikai
minősítéssel ául.
A Vasutas-csarnokban
n e m rendelkezi
14
éven szombaton fél 12-töl
körfelüliek
részére
megyéd mérkőzéses rendszerben foszintű nyílt tömeg-sportnapot lyik majd a csatározás, viszervez a Juhász Gyula Ta- szont váltott
fogásnemben,
nárképző Főiskola Topolya azonnal viaszavágók is leszsori pályáján. A következő nek. Tehát m i n d e n biaonyversenyszámokra lehet
je- nyal izgalmas
mérkőzések
lentkezni: 100,
200,
400, várhatók.
1500 m - e s síkfutás, magasés távolugrás, valamint súlylökés és gránáthajítás.

Tömegsportnap

Délkör—4
teljesítménytúra
A Délkör—4 teljesítménytúrán a 49 induló 48 km-t
kerékpározott, 22 km-t gyalogolt, 42 km-t evezett
és
átúszta a Tiszát. A
110
km-es távot 7 óra 5
perc
alatt, leggyorsabban Vecseri Lajos teljesítette,
második Révész Erzsébet és Révész Gábor lett. Mindhárman szegediek.

Veszprémben kedden vereséget szenvedett a Tisza Volán NB l-es férfi kézilabdacsapata. Vajon mire lesz képes Barabás Zsolt e d z ő gárdája a vasárnap
11 órakor
kezdődő találkozón? Veszprémben a z együttes úgy kapott ki nyolc góllal, hogy a
második félidőben a volánosok nyertek. Pedig, amint azt
Barabás elmbndta. a veszprémiek nem vették félvállról a szünet után] folytatást
sem, hiszen akkor is a tel-

Sportműsor
RöpUbda:
N B I . F é r f i a k : S z r * K U EoftZk
S E — N y L r e g y h + m . i u a í o k o u . 16.
SZOMBAT
Atlétika:
Piait K u p a , nemaotkózl í u t ó v e m e n y . saéeíitmyl t é r , 18.
Birkózás:
M N K , SZVSE-anmoOt,

15.30.

Teke:
N B I . N ő k : „szegedi postás—
Kőbányát Porodén,
postas-pal y a . 10.30.
Tenisz:
OB I . F é r f i a k :
JATE
SCl i E A C . üjszoftodl n g u a pályáik,
10,
Vízilabda:
O E 1.: Sxmatxl SO—Bp. S-pare
tucue. újsaeBadl sportuszoda. 1B.
labdarúgás:
N R - t serdüld- é l I f j ú s á g i m é r kötés:
szaeed
se—Szolnok.
Felső T i s z a p a r t stadion. U t *
M e g y é i 1. osztály:
SZVSE—
rábUnawbrátvén.
VaNUtas-sUrttoui Ifi. Kecskés
Apátfalva—
TanérUcéotó
AraáU-alv*. is. Sojwoévi EfcVNérVíeést a z i f l l i a U g l
caapatoOc lulaunaOc.
M é g vél I I I .
osztály:
Baka—
DoomratOc. Baka. is.
Kiss
J.
&7. Dtteaa 11-—Ottdmös. D é l é p p á l y s , 10.30. S2dceres Z .
VASÁRNAP
Kézilabda:
N B I . F é r f i a k : TlJZa VOldn—
S o l y m á r , újksegbdl
Sportoskr-

jes csapattal játszottak. Teliat ez biztató a hét végere,
azonban az m á r kicsit aggasztó, hogy nemcsak ikéthárom ember Játszott formája alatt hanem rendkívül sok volt a gyenge teljesítmény/
Vasárnap az a
Solymár
lesz az ellenfél, amely
a
nyár foByamán egyesült
a
Bp. Honvéddal. Ez
pedig
azt jelenti, hogy igen jó csapattal érkeznek
Szegedre.
Barabás Zsolt egyébként ma
megtekinti a Solymár—FTC
találkozót, és csak
ezután
hirdet kezdő csapatot Anynyit azonban
megemlített
hogy a jugoszláv Cserketának továbbra s e m rendezett
az átigazolása,
ugyanakkor
Fekete Róbert kapu* hazaérkezett Spanyolországból, a
junior világbajnokságról. A
szakvezető arra a kérdésre,
hogy mit vár a találkozótól,
a
következőképpen
válaszolt: „Itthoni mérkőzéseinken az. elvárás
a
győzelem . .
Egyébként a találkozóra a
U-kózép
fiataljai
ingyen
mehetnek be. A
mérkőzés
előtt fél órával a Sportcsarnok oldalbejáratánál gyülekezhetnék.

A Szegedi Dózsa szom balon rendezi meg a
Florin
Kupa nemzetközi
kick-box
full-contact karateversenyt,
a m i n a z előzetes nevezések
alapján tobb mint hatvanan
vesznek részt. Az egész n a pos eseményre az
NSZKb ó l Ausztriából és
Jugoszláviából is
jelentkeztek,
természetesen indul a m a gyar élgárda is. mert az erőpróba egyben válogató
is
lesz a novemberi, az Egyesült Államokban
rendezendő
világbajnokságra. A szegedi
színeket Szakereu Csahu (91
kilogramm) képviseli. Edzője, Kiss Emil szerint jó e s é lye v a n arra, hogy a dobogón végezzen.

P.
Donoama—Mindszent. Dorozsma. U . Késraaturl. Nakvmá-

A szakág eme ágáról érdemes tudni, a
legkeményebb, teljes erejű — kézzel és lábbal bevitt — találatokkal (kiütéssel!)
lehet
Magyar. ElőméTkőzezt az ltlú- pontokat szerezni. A
3X2
utec auapetok látszanak.
perces mérkőzéseket ringben
Megyei U. osztály:
EperléB— vívják. A selejtezők
reggel
Asovtluilom. E p e r j e s . 15, C l t m i délután 3 óralofsZkl.
Rúzsa—Postás. Rúzsa, 8, a döntők
15.
TONH S. KIntelek—Caan vle- kor kezdődnek az újszegedi
Klk,
Kistelek
16. Rácz. Klz- Sportcsarnok ban.
»ocs—Tissa-UJ.
Naívmájgocs.
18. S«Tfőző.
Sándoríalva—.Mak ő , IS. MolTiúr.
SzöTOf-Halúst y u . Szóreg. 16, Pozaár,
MóruIralom—Szentes. MórvinaJom. 15,

zunnbiw—Algyő.
Horváth.

Kúrzanvboc,

15,

szegvar—ZAfcánv-

saék. szegvár. 16. Aczél B. UL-

les—Húzoe.
UUós, 16.
Csanádoalota—„Földeák,

PatóaJi.
Csk-

rtódDslota. ti. Varró, szatymaz.
—UTC.
szatymaz. IS. OiZlacs.
BlOmérkőzést a z ifjúsági

toöc jAtszanaJc.
Mcgysl

III.

asapa-

Mind-

osztály:

szent— Pusztainénees,

MJnd-

•MHt, 16. MKhálv.
JATE—Forráskút. TextU-polya. 15. Erdoa.
M e t r i p o n d II.—OpusztaszeT. V á sárhely. 16, F O r t ó . B o r d á n y I I . —

Tömörkény,

Bordány,

taki.

19,

Pa-

HÉT* O
Labdarúgás:

Radnóti

hátlók.

Klspálvús

nvérkózósolr a R a d n ó t i ú m n á z t u m u d v a r á n . A z ószi K u p a
13.

tondulóla:
impronitu—Fla-VUJa.
16.30, Jate-Color—Harlem. 17.30.
TTB éO-KzOsz.

Radnórtá. 18.3a
aojo.

18.30.

Ertrra-

ALfa—SörpeUka.

Sikeres rajtot vett a hazai
pályán k e / d ó Szeged SC férficsapata, amely ezúttal ismét élvezheti a megszokott
környezetet, szurkolói biztatását. Szükség is lesz a buzdításra. ri.ert kemény, harcos ellenféil, a
Dombóvár
csapata ellenében kell ismét
bizonyítani.
A
vendegek,
csakúgy, mint a házigazdák,
uz .elmúlt bajnokságban az
„alsóházban", a káesis elkerüléséért harcoltak, a 17.

helyen végeztek.

noOt. tat.

M e g y e i bajnoksAc. N O k : T o r n á d ó S»C—IMakOl S Z V S E .
líod(Oép-pilya.
0 30. F é r f i a k : T ö r né dó SC—MAH0O1 S Z V S E .
Hoda a p - p á i y a . 10.301.
Kosárlabda:
N B I. F é r f i a k :
s z r g e d SC—
D o m b ó v á r , u w r a W I Srrranc^arncúc. 57.00. Elótbs I á ónktól ÜJÚÜSUO méritőáéfc.
Teke:
Nemzetközt
barátságos
női
mérkőzés:
Saagwrtl
fcpitók—KK
Navtaad, Délóp-péJyta. LL
TentoB!
OB I. N ő k :
JATE a C - K E V Mjetro, ujszeeedi lilweti p o l y á k .
13.

Vízilabda:
N B - « t e r d d l ő - , l u n l o r - és
Ifjúsági mérkőzések:
SZtvkxl SC
—KSI. újsawedi
Sportuszóda,
1000, 11.46 és 11.
Labdarúgás:
N B n . : Sz. Dóbh—doaajuTbárrtaa. KunyazB t á r . 1A
Mégyel I . osztály:
BóMánv—
baékdeutas,
B o r d á n y . |6. J a k u e

Deyna ittas volt...
Az egész labdarugóvilágot megrázta, amikor szeptember l - j é n Kazimierz Deyna (41), a lengyel futball törtenetének talán legnagyobb egyénisége a kaliforniai San
Diegóhan autóbaleset áldozata lett. Azóta lezárult a rendőrségi. vizsgálat, amelynek eredménye szerint a szerencsétlenül járt sportember erősen ittas volt az ütközés
pillanatában, vérében 20 ezrelóknyi alkoholt találtak.
Sajnos, Deyna megrögzött iszákos hírében állt, korábban már háromszor is meggyűlt a baja a rendőrséggel
ittas vesetés m i a t t Két ízben felfüggesztett börtönbüntetést is k a p o t t a e g y Időre bevonták a jogosítványát
A rendőri Jelentést látszik alátámasztani az a tény
is, hogy Deyna gépkocsijával egy szabályosan kivilágított teherautóba rohant o a vizsgálat semmiféle féknyomot n e m állapított meg, tehát a játékos szemmel láthatóan m é g csak észre s e m vette az útjában álló k o c s i t

A kék-fehér-feketék, háza
táján a
győzelem
okozta
örömbe üröm is
vegyült,
egyiJc legjobbjuk, a
ponterős vendégmunkás, a lengyel Golinski oly »űlyo» bokasérülést szenvedett,
hogy
játékára nem számithat Földi Sándor vezetó ed/6.
A
.szakember azonban így
is
bízik, hogy az óriási csatát
ígérő összecsapásból — főként, ha javul a csapatjáték,
még olajozottubban
műkődik majd a „gépezet" — ők
kerülnek ki győztesen.
A mérkőzés vasárnap délután 5 árakor kezdődik,
az
újszegedi
Sportcsarnokban.

A Szegedi Epítók SE N B
l - e s férficsapatára ma délután 4 órakor a lila iskolában ismét nehéz,
erőpróba
vár: a tavalyi
bronzérmes
NYVSSC lesz a fiatal helyi
gárda ellenfele. A sorsolás
s i e s z é l y e folytán a bajnoki
rajtnál a z előző bajnokság'
négy legjobb csapatát kapták cl lenfelnök az építőbök.
Mint ismeretes, a
bajnok
Csepel és az MNK-gyözUs
Ü. Dózsa otthonában vereséget szenvedtek, az. ezüstérmes Tungsramot
viszont
legyőzték. A mai összecsapás színvonalas, jó mérkőzést ígér. mert mindkét gárda bizonyítani akar.

Ritkán adatik meg, hogy
egy edző a bőség zavarával
küszködhet. Pozsgay Zsolt, a
Szeged SC OB l - e s vízilabdacsapatának mestere most
ilyen helyzetben van. A társaság
valamennyi
tagja
egészséges, oldott, jó a hangulat, a váratlan, de megérdemelt
szentesi
győzelem
„feldobta" a pólósokat
A
vezető
edzőnek
jelenlegi
legfőbb feladata, hogy
—
az ellenféltől függően — jól
mixeljen, megtalálja a z „öregek" és fiatalok helyes arányát: a tapasztalat, a kivárásos taktika, avagy a fiatalos lendület domináljon;
A jó nevű Bp. Spartacus
ugyan vereséget
szenvedett
a z FTC-től, ám a ikék-fehérfekerték így s e m mehetnek:
biztosra,
egyértelmű
esolyősségükről nem beszélhetünk. Ami viszont nem zárja
ki, hogy ismét nyerjenek. A
múlt heti sikert kivívók bizonyára a hazai szurkolók
ulótt is igazolni
akarják,
győzelmük nem a véletlen
műve. Ha igy lesz, bizonyos,
hogy jó mérkőzést és győzelmet láthatnak a
nézők
szombaton
délután 4 óraJtor
az újszegedi
Sportuszodában.
A Mihály telki

Vendégek a zte-íői

Em3 ékezetemben
kutatva, nemigen taláilok példát
arra. hogy városunk reprezentáns klubjánál afelől érdeklődtek volna, ők hogyan
csinálják, miként érik
el
eredményeiket? Ha jól belegondolok, akár a z eredményeket,
akár a gazdálkodást nézem, n e m volt különösebb ok
a figyelemre.
Most azt ls megérték
a
Szeged SC-nel, hogy k í v á n csiak ügyvitelükre, pénzteremtő vállalkozásaikra, arra, a mai gazdasági viszonyok között
mit
tesznek
azért, hogy állva maradjon
a klub?
„Göcsejország"
fővárosából, a Zalaegerszegi TE-tói
voltak látogatóban tegnap a
kók-£ehér-íeketéknél. A n á luk prioritást élvező atlétikai,
férfi kosárlabda- é s labdarúgó-szakosztály
vezetői, a
gazdasági vezető és Zámbó
Gyula, az ottani
egyesület
ügyvezető elnöke jött el tapasztalatokat cserélni, szerezni.

ez a megbttzélés, hiszen előszór
találkoztunk
olyan
klubvezetéssel, a m e l y
arra
törekszik, hogy a szakosztályok önállóan gazdálkodjanak, keressék a megélhetésüket biztosító forrásokat —
összegezte
meglátásai í
Zámbó Gyula. — Mi is próbálkozunk különböző vállalkozásokkal, de n e m jutottunk el ilyen szintre. Mind
két klub hasonló
cipőben
Jár — a városé —, gondjaink is azonósak, ezért utaztunk Szegedre, ahol igazán
szívélyesen
fogadtak ben •
nünket.
Itt már kitaláltak
valamit, ami új és jó, fölösleges ezen törni a fejünket,
ezért
is döntöttünk úgy,
hogy eljövünk é s kicseréljük
gondolatainkat. Sok
olyat
hallottunk, melyet hasznosítani tudunk, • ugyanakkor
nekünk
is
van ötletünk,
a m i t szegedi kollégáink kamatoztathatnak. Az
ilyen
megbeszéléseken
mindkét
fél jól jár, köszönet
érte.
hogy fogadtak bennünket.

— Számunkra
mindenképpen nagyon hasznon volt

— gye —

Támogatók kerestetnek
Az állami
sportirányítás
átszervezésével az
Elnöki
Tanács törvényerejű rendeletben szabályozta a sportági
szakszövetségek
szervezetét, működési feltételeit
az önállósodás
demokratikus útját. A Magyar Atlétikai Szövetseg október
közepére tervezte a
megújhodást kimondó
közgyűlését. Az elkészített
alapszabály-tervezet úgy
intézkedik, hogy az országos szövetséget a megyei, a budapesti stb. szervezetek
küldöttei alakítanák meg, -és
ők választják meg a tisztségviselőket is. Az
országos szövetség összejövetelét
tehát feltétlen meg
kell
előznie a területi szövetségek, a versenybírák é s
a
veteránok szervezete
létrejöttének. A megyei
szövetség elkészítette saját alapszabály-tervezetét.

A rendelet szerint a szövetségek tagjai lehetnek a z
atlétikai szakosztályt fenntartó egyesületek,
pénzügyi
vagy más támogatást nyújtó
szervezetek
és magánosok,
akik megismerve a z
alapszabályt, elfogadják azt, és
belépésüket kérik. A
megyei és országos
alapszabályt a megyei szövetségben
— Szeged, Tanácsköztársaság útja 6. szám —
kedden é s pénteken 15—18.30
közötti hivatalos órák ulatt
lehet megtekinteni.
Telefon 62/12-832. Ugyanitt belépési nyilatkozat is
kapható. A megújhodó
szövetségbe várják azokat
a
Volt sportolókat, az
atlétikát kedvelőket, a z eddig komoly munkát végző
közreműködőket,
hogy tagság
létesítésével
segítsék
a
sportág munkáját.

Doppingellenes
megállapodás
Az Európa
Tanács Miniszteri Bizottsága
Strasbourgban tartott ülésén doppingellenes
megállapodást
fogadott el.
A
határozat
együLLmúködéare szólít tel a
tiltott szerek forgalmazásának
és
kereskedelmének
meggátolása teren.
Támogatják a NOB célkitűzését,
miszerint .fejleszteni kuli az

ellenőrző
laboratóriumokat,
és ehhez a z Európa Tanács
akár anyagi
segítséget is
nyújthat a jövőben.
A megállapodás aláírására a 23 tagailomon kívül felkérték Lengyelország,
Magyarország. Jugoszlávia, az
Egyesült Államok é s Kanada illetékes képviselőit is.

A Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát
a Mezőgazdasági Minősítő Intézettel közösen
1989. október 18-án, 10 órakor

Ú j É l e ! Mgtsz

TENYÉSZKAN

saját homokbányájából

ÉS

HOMOKSZÁLLÍTÁST
VÁLLAL
Érdeklődni a 10-333/27-es
telefonon, vagy személyesen
a szállításon..

Uj

helyen!

ZIPPZAR-, PATENTCSERE
ÉS -JAVÍTÁS,
bevarrás dzsekibe,
szoknyába, nadrágba,
táskába.
GYÖNGYVIRÁG U. 14.ÚZ.,
közvetlenül a zöld ABC
mögött.
Megközelíthető a 7-es és 8-as
trolival.
*
Nyitás: október 2-án, 9 órakor.
ÓTOTTNÉ, zippzárjavító

TENYÉSZKOCASÜLDÖ

árverést tart
Bábolnán, a központi bemutató téren.
ÁRVERÉSRE KERÜLNEK:
1 Államilag elismert tenyészetéből Lapaly, Nagyfeher
és TETRA—Duroc kansüldők.
2. Magyarországon először
TETRA-Duroc kocasüldök.
AZ ÁRVERÉSRE TISZTELETTEL VÁRJUK A
— tenyészti gazdaságokat,
— árutermelő gazdaságokat.
— egyéni vásárlókat.
ÉRDEKLÓDNI LEHET:
Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát 2943 Bábolna
Telex: 226555, 27 211, telefon: 69-111.69-333
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1989. szeptember 29., péntek
I

Apróhirdetés
ADÁSVÉTEL
1M9-M évjáratú Lada 2103-as és egy kelre,05 fa girazskapu eladó. Vásárhely. Móricz
Zs u 33
1,5 évet Lada 2to/-es, homoks/mü. eladd.
Lrdeklódni esle 6 óra utan Teleion 51-342.
Cim. Szeged. Solydtn u 15B IV emelel 13
Ú) Panassonic M7 Camcorder. kiíróval ailványnyal. telepekkel reális áron eladó vagy ui autóra
cserélheti. .Káráló 6558'jeligére a Sajtóházba
Dacia TLX dellinkék 4500 km-rel igényesnek
eladó. Erd : Hargitai u. 53 I emelel 3 ajtó

Acellemez radiátorok. EPLAK-30 kazán
4 * 2 lm bordáscső fűtőtest, zománcozott mosogató eladó Telelőn: 62/53-260
10 120-as Diamant és Passap Ouomatic kötőgépek eladók Telelőn 62.53-260
Eladó jó állapotban lévó pénceltdkos, német
zongora Kistelek, Molnár János u. 37,
Oesíres vetóburyonya nagyobb tételben is
eladó. Érdeklődni Kovács Béla. Szentlúnnc.
Kilián u 24 Teleton: 72.71-398
Eladó 2 db töltóképes. 200 literes boroshordó,
literenkent 6 FI Mezókovácsháza. Ady u. 3.
Eladó CR rendszámú 408-as Moszkvics, lejárt
műszakival. ola|tüzelesú fűrdóbojler. 2 db olajkályha. hasznait hűtőszekrény, üzemképes
Orion tv Bujdosó Gy u 48

Gyöngyvirág ut 16 szam alatt. VIII emelet.
1 - 2-es. 56 m'-es. OTP-s lakás 900000 készpénzért • garázs eladó Azonnali átadás. Érdeklődni helyszínen vagy 67 044/301 -es telefonon. Kuruczné.
Két es lel szobás X emeleti tanacsi lakast 1.5
szobás tanácsira cserélek. Különbözetei kérek.
Érd Rókusi krt. 23. X. em. 59 18 óra után.
INGATLAN
Tanya Rúzsán. öSszkomtorto?. bármire használható. eladó vagy szabadrendelkezésü lakásra cserélheló. „Igényesnek 171336" |éligére a Hirdetőbe

Gyászközlemények

Kisietek belterületen lévó 220 n+l régi. kertes
maganház eladó. Érdeklődni hétvégén, Ede u.
8 sz. alatt
Eladó Szeged-Sziksóstón Ringló utcában 641
m' bekerített kiskert. Bérmilyen cseremegoldás
is erdekei „Osz 8372" leligére a Sajtóházba
Nagy komtortos tanyámat állattartásra beren
dezva két csaiad részére rs eladnám vagy
lakásra cserélném .Első emelellg 7872" jeligére a Sajtóházba.
Gondozott lanya 3800 m» területtel. 2 kúttal,
villannyal eladó. Tálalón 29+56
Szegedhez 16 km-re I kh szőló-gyumölcsos
eladú vagy részesmuvelesre kiadó. Termésével megtekinthető .Mielőbb 8528" leligére a
Sajtóházba

Gazdálkodásra alkalmas (anya. telepilett gyümölcsössel. lakóházzal, vízzel ellátva eladó Szegedtol 30 km-re, lelujitott tanya, 1000 n+l
Cim
Szatymaz. IV ker. 42
Egyszer használt, küllöldi menyasszonyi ruha
gyümölcsössel igényesnek eladó .69 Osz
magas alakra eladó, esetleg kölcsönözhető. Klskunmajsán. Losonczi u 3 sz. alatti 100 m' 8524" jeligére a Sajtóházba.
alapterületű családi ház. 250 n+les telekkel
Teleion; 19-509.
Audi 50 személygépkocsi 12 éves. jó aliapoleladó, sürgősen. Érdeklődni Kiskunmaisa. Dó- Szeged üdülőkörzetében az ásotthalmi erdőban eladó vagy építési leiekre, vagy garázsra
ben, 360 n+l 9 éves telepítésű termő gyümölzsa Gy u 4 16óraulán
cserélheló Irányár 170 000 Ft Ajanlatokat
csös eladó. Esetleg megosztva is .Csend
ALBÉRLET
Ullésen kertes. 3 szobás, gázfűtéses családi •8378" leligére a Sajtohazba
Sári Béla. Garam u 3/A III 7 6724 címre
ház eladó Makarenkó u 5 sz alatt Érdeklődni
kérek
Belvárosi telefonos. 83 m négyszobás, neMonostori János. Ullés. Móra F. u. 19 sz. alatt Hódmezővásárhely. Bolgár ul 8 sz. alatti 2 • 1
Polekl FIAT 12b-us kiutalás eladó 1989 évre gyedik emeleli. bútorozatlan lakas kiadó. Sószobás, központi fűtéses magánház eladó.
Érdeklődni Szeged. Kossuth L sgt 21 II. 14 hordó 8373" jeligére a Sajtóházba vagy eróek
Fél házrész eladó Szöreg. Sarkantyú u 87 Kiskunfélegyházi kétszobás lanacsi lakásolődni telefonon. Budapest 06-1/1622-950. Érdeklődni: egész nap.
ajtó. 17 óra után.
mat szegedi hasonlóra cserélném Telelőn 0619-20 óráig
20 db 1.5 méteres 5/4 es. 2 soros lamellás
Sagvérltelepen 2 családnak alkalmas, félig 76/24-856. esle
totóiéit eladó. Érdeklődni 1 bóra után. Szeged. Diplomás házaspár bútorozatlan 1 5 szobás, kész ház. 140 m'-es melléképülettel eladó
Htttyason eladó egy 4+2-es magánház látóMájus 1 u. 40.
összkomlortos lakást keres 1.5-2 évre Szege- Érd. Korda u. 29/A
tér beépítéssel. dupla garázzsal Gáz-kőzponden „Építkezünk 8379" leligére a Sajtóházba.
Zárt ARO. 3.5 eves eladó Roszke. Dózsa u.
Újszegeden 3 szoba, hallos emeletes .ker- tifütéses. csatorna van Érdeklődni 16 órától
13
házrész, garázs, gázösszkomfortos, telefonos. Szeged. Mokrini u. 20.
190 n+l lelken, igényesnek eladó. Érdeklődni
LAKÁS
Eladó 14 ezer literes olailartály és lelujitott dízel
mindennap 15 órától Bérkert u 57/A Teleton. Kétszintes, telefonos, garázsos lakasom ela
ARO motor Vennék PG-30-as olajégőt Fődi
dom vagy pécsi 2 szobásra cserélem Algyó,
30+63.
Uttórö
térhez
közeli
társasházban
eladó
kétTibor. Kiskunmaisa. Kígyós 203
Bartók u 34 Kovács.
szobás
(+
hobbi
szoba
I
étkezokonyhás.
telefoAutomata ' úieabeluvós olaikazán gyári
M ű k é n • Horvát Szilvesztemé féle III k 194
Tanya eladó Balástya, Gaigonya 444 Aliattarnos," negyedik elemeit összkomlortos lakás,
200 000 cal eladó Balástya. ösze.zék 26 garázzsal Csere is érdekel 35 — 56 m'-es szamu tanya. 800 n+l leiekkel, lakható épület- lásra is alkalmas Villany van. Érdeklődni: Batel
eladó
Érdeklődni,
a
helyszínen
minden
SzJcs. E5ul 150 km-nél.
lakás, panel, tanácsi is. házrész, garázs, szelástya. Kgssuthu. 27.. vasárnap 7—12-i'g
szombaton 12 és 15 óra között vagy Domaszék
gedi épitesi lelek Teleion 19-779.
Pianlnó eladó Bihari u 8 Felsóvaros
3 szobás magánháza! cserélünk lakásra, II
809. szám alatt Bánoczki Győrgynenél
Ezustmetall Toyota Corolla Kombi 12 szele- Cserélném Szeged, tarjáni liftes. IV emeleti
A bajai ulon 530 n+les telek bekerítve, köves- emeletig. Tanácsi kizárva Érdeklődni Mihálypes, 0 km-es. Igényesnek eladó Telefon. 19- 53 m'-es. loggiás. 2 szobás, összkomlortos.
telek.
Erdei F utca 69
ut. buszmegálló, vegyesbolt mellett eladó. Gaz779
telefonos, tanácsi lakásomat Nagykörúton be- dálkodásra. illetve üdülőnek is alkalmas. Ko- Sziksóshoz közel tanya igényesnek eladó
Lebontom régi házát, kap helyette sima portál lül nagyobb kétszobásra, rálizetésset. Telelőn csit. takarmányt, lószéqot is beszámítok. Ér- Érdeklődni. 61 -143-as teleionon, 2 0 - 2 1 óráig.
30-016.
deklődni: Molnár László Domaszék. Szabad- Jó állapotú tanya eladó Asotthalmon iKissori
.Megegyezünk 8207" ielgere a Sajtóházba
ság tér2^élután3őrától
iskola mellett). 2 kh területtel • gyümölcsös.
Építkezésből kimaradt Uniform tégla 1100 db Újszegedi 128 m'-es, társasházi lakás garázszsal
eladó,
illetve
kertes
magánházra
cserélKisteleken kertes ház családi okok miatt sür- Víz. villany van. Szeged vagy kórnyéke, csere
Thermoton tégla 650 db. (nikecell betéttel!
gősen eladó. Érdeklődni 64-120-es telefonon is lehetséges Érdeklődni Fazekas Szilveszter,
áthidalók, betongerendák, ajtó 1100*210bolt- hető „Osz 6812"|eligérea Sajtóházba.
Domaszék 784. Esti órákban
íves.) Afa nélküli áron eladok. Erd . 16-065-0$ 64 négyzetméteres kétszobás, konyhás, étke- 18 óra után.
Ielelonon. 7—16 óráig
zős lakás eladó. Hunyadi J. sgt. 75/E. Érdek- Gazdalkodésra alkalmas tanya Szegedtol 6 Deszk, Kertész u 26 sz alatti telkemet eladlődni
teleionon:
10-258
(műhely).
Yamaha PSR-31-es U| orgona. 5 oktávos,
km-re. az E5+s üt mellett bérbe adó vagy nám Érdeklődni lehel Deszk. Józsel Attila u
normál billentyűs eladó Erd 19 óra után 19- Sürgősen eladó Mátyás térnél 100 m', teleto- eladó. Érdeklődni Szatymaz. I körzet 40. na- 18 sz alatt
616-os teleionon
nos lakás * letöter-beepnési lehetóseq Eset- ponta 11 - 1 2 óra között a helyszínen
Két családnak is alkalmas, gázfűtéses maganVlher csónakmotor 15 000 Fl-ert eladó. Gep u. leg csere is érdekel. Érdeklődni 16-20 óráig Eladó Kübekházán 800 n+l telken, tavaly épi ház eladó. Szöreg. Rózsatö u. 21.
Cim Földmives u. 1. II emelet balra Tóth lett, 2 szobás. 86 m'-es. kózponlifütéses csa7
Kistelek halárában 400 n-öl termő gyümölcsös
Teleton 29+18
ládi ház OTP-átvállalás lehetséges ÉrdekSürgősen eladó ZE-s Lada. tnss műszakival
halaleset miatt eladú. Érdeklődni Sándorlalva.
lődni:
Engi
László
Szőreg.
Magyar
u
65.
Eladó Szegeden Csongrádi sgt. 47 m-. kél
Érdeklődni: Budapesti krt. 31/AIII 10
Mátyás u. 11.
szoba
összkomlortos,
teletonos
szövetkezeti
Tiszasziget.
Térvár
34.
sz
ház
eladő
VezetéAudi 100 műszaki vi2sga 1991. 115 LE vonóKét család részére alkalmas tanya eladó. Érhoroggal. ió állapotban eladó. Teleion. 17-311. lakás, kisebb nyugati gk-beszámltunk. Érdek- kes viz. villany, nortonkút van. Állattartásra deklődni: mindennap 15-19 óráig. Bóka Istlődni: 23-875-ös teleionon. 18 óra után
kiválóan alkalmas, Érdeklődni egész nap vagy
Fürju. 113.
ván. Domaszék 768
54 m -es, garázsos es 80 m'-es téglaépitesú Újszentiván. Mária sor 19. sz.
Slizengef temszütó kitűnő állapotban eladó II. emeleti társasházi lakásaim a körút mellett
Klskundorozsmén. Bródy u 45.B alatti, eltolt- Mar* téren igényesen telújitott. 2 szobás, 51
Irányár: 2800 Ft Teleton: 16-497
eladók vagy 4 — 5 szobás lakásra cserélhetők szintes, összkomfortos ház pincével, gerázs- m'-es. tanacsi lakasom kiskertes magánházra
cserélem, ráfizetéssel egymillióig Telefon 20G a r á z s b a n tartott világoskék Szamara, alváz- Érdeklődni 27-259-es telefonon
zsal, melléképülettel eladú
702 18-19 áráig
védefemmel. kevés km-rel eladó. Teleton: 19Szeged-Felsővároson liltes házban 53 m'-es. AlgyOn. Aranyhíd u 14. sz ház eladó Érdek779.
Szétköltózók! Adok 2 és tél szobás, szép
1 *2-es. teletonos lakás kp. + OTP-átvállalas- lődni: Süli András u. 19. szám
társaslakést és nagyméretű, mástél szobás,
Mercedee 190 DGB írsz k.logástalan aiiapot- sal. garázzsal vagy anélkül eladó Érd.: Szeban, családi okok miatt, sürgősen eladó. Erd.: ged Becsei u. 1 V/24. Teleion 29-432, az esti Kiskundorozsma központiéban kertes, gázfű- szövetkezetit Kérek |obb magánházat. „Igétéses magánház eladó. Érdeklődni: a 26-143- nyes megoldás 171 664" jeligére a Hirdetőbe
órákban
62/64-120-astelefonon, isóraután
as Ielelonon
R - 1 5 - ő l bontott állapotban alkatrészenként is Eladó 2* 2-es Debreceni u 5/A IV 12. (5
eladő. Érd : 27-417-es teleionon
szintes épületben) szam alám telújitott telefo- Eladő Kübekházán, 24 szam alatt, körben
EGYÉB
muúttal. 513 n+IOn gazdalkodésra alkalmas
ZUK platót tehergépkocsi 3 éves. kiváló álla- nos lakás Érdeklődni este telefonon 56-300.
ház. melléképülettel, két pincével, két kocsibe- Bentlakással betegápolást vállalok, vagy ma
potban eladó. Telelőn 27+52
Eladó 61 m-es. 2 • t szobás 1 050 000 Ft-ért ailoval istállóval, sertés- és baromfi ólakkal gányos hólgy gondozását. „Szeretet 7873" jel+ 17m-garázs Érd Gyöngyvirágu 20 AIII 6 Ugyanitt eladó 260*40 cm diófatörzs Érdek- igere a Saitóházba
S 100-as motoros kötőgép eladó Szillári sgt
lődni: szombat és vasárnap
51/AVII.20
Belvárosi, tehermentes, teglablokkos. gáz
Bútorszállítás, költöztetés garanciával, viMindennemű bontási anyag eladó nagy és kis konvektoros, 3 szobás lakást kél kisebbre cse- Tanya eládó Szatymaz. Ili: kef 108. sz alatt.'|ó dékre is Reális aron. Teleion 56+51.
teteiben, szarufák teliea tetőszerkezet méretre relünk. Érd 17-20 óráig Teleton 20-706.
állapotban, kóvesut mellett. 1000 n+l telekkel.
Költöztetés, áruszállítás a legolcsóbban
vágva, nagyméretű tégla, cserép, cserépléc. Elcserélném 60 m'-es szép. IX emeleti, meg- Érdeklődni Veszelka József. III. ker. 98.
köbméteres tégla, sárién deszkák. I gerendák vásárolható tanácsi lakásomat megvásárol- KIArafatván. faluközponfban. templommal gyors pontos megbízható. Telelőn 22-933
Érdeklődni: reggel 6 orátol 17 óráig Szeged. ható. belvárosi kisebbre. „Különbözet 6358" szemben, parkosított környezetben teletonos. Garázst bérelnek a Csongrádi sgt -on, vagy
Zsótér és Bárka utca sarok
villanyfütéses. minden ipan és gazdálkodási környékén. Erd telefon f3-469este 18 órától
jeligere a Saitóházba
tevékenységre alkalmas 800 n+l telken. 200
Héaet és melléképületei veszek bontasra. TeElcserélnénk Retek utcai 1 + 2 szobás megvá- nV házingatlan eladó vagy értékegyeztetéssel, Tanuljon gitározni Szeged. Csongrádi sgt
lelon 41-437. 18 órától
sárolható tanácsi lakasunkat. sándortalvi ker- egyévesnél nem idősebb nyugati kocsit beszá- 10/A. I 6
TrégyagHIazt* nagyobb léteiben is eladó Té- tes házért „Kevés ráfizetés lehetseges 8098" mítok. Érdeklődni egész nap. Kléralalva fO-es Figyelem! Költöztetés, áruszállítás 20°. kedpai rét 43
jeligére a Sajtóházba.
teleionon vagy Ktáratalva. Rákóczi u. 118. vezménnyel gyorsan és olcsón 1 —10 tonnáig.
XS rendszámú .j'ántutj leiári műszakival Szegedi, belvárosi, háromszobás, hallos. 124 szám alatt
Teleion 22-444
eladó Érd. Sándorlalva. Munkácsy u 31/A
m'-es III. emeleti, tanácsi lakásomat elcserél4 szobás lakóleres. galériás. 2 szintes, kertes Csak vasárnap 10-16 óráig házőrző kutyák
ném
pécsi
kétszobás,
szövetkezeti
lakásra
hl-ee használt, de üzemképes boroshordók
családi ház pincével, garázzsal és 460 n+l elvihetők a domaszéki állatmenhelyről Szegedolcsón eladók. Érd. 51 -921 -es Ielelonon az esti vagy Pécs külterületi családi házra. .Forgalmi építési telek eladó. Rószke. Dózsa u. 13
hez 7 km.
egyenérték 8295" léligere a Sajtóházba
órákban
Eícserelném kaposvári összkomlortos. 57 m'- Zsombón, a Kossuth utcában 300 n+l közmű- Megbízható, leinformálható házaspár sok szaPonthegeeztógép eladó. Szeged. Úiviüéki u.
es lakásomat hasonló vagy valamivel nagyobb vesített építési telek eladó. Érdeklődni: Kis badidővel mellékfoglalkozást vagy bedolgozási
35.
lehetőséget keres. „Minden munkalehetőség
szegedire Ajánlatokat „Belvárosi 7925" jeligére Tibor. Szeged. Piroska tér 3/C 111/13.. egész
nap.
érdekel 8389" leligére a Sajtóházba.
KB-e fehér. 1500-aa Ladá. kitűnő állapotban a Saitóházba vagy teleionon: 82:16+84
1991-ig vizsgáztatva eladő Érdeklődni: a 26Esztergályost keresek lő- vagy mellékállásba
Építési
telek
eladó
Zsombőn.
viz.
gáz.
villany,
1.5 szobás, erkelyes. 47 m' OTP-s. második
796-os Ielelonon. 17 Óra után
*
Szamszló Antal. Szeged. Szabadság tér 11/A.
emeleti lakás negyszintes házban kp.-en kúvesűt van Sürgős. Érdeklődni Szeged. Kos- 150 m'-es múhelyhelyiséget keresek, ipari
Jő állapotban levő Renault 16-os kevés km-rel eladó. Budapesti kőrúton, közel a Tarján Biszt- suth L. sgt. 113.1.5
eladó. Érdeklődni: az esti órákban, az 53-563- róhoz. árajánlatokat .Tavaszi költözés 7721" Egészséges, lóállagu. lakható, kisksrtes házat áram, telefon szükséges
ss ielelonon.
leligére a Saitóházba
vennék Domaszéken vagy a környékén. „La- Garázs kiadó busz- és trolimegállonál Csongrádi sgt 21.
piinlnót vennék Ajanlatot .Parvcélmechanika EladO! 1 » 2 OTP-s lakás iliftes) Felsóváros. kott terület 8359" jeligere a Sajtóházba
8377" jeligére a Sajtóházba
Becsei u. 1. II 6 Érd : hétköznap 17-19 óráig Újszegeden 3 szoba, összkomfortos, gáztüté- Keresünk egy olyan 50 - 60 év körüli leinforses, kertes magánház eladó. Derkovits fasor málható egyedülálló, egészséges nói. aki elválSharp elektromos sütő. konyhai szagelszívó, Szombaton, vasárnap egész nap
lalná 3 idős nő gondozását (majdan ápolását),
tóbbszintváltó forgó diszkótámpa. ülőgarnitúra,
93/A. Érd.: 12-845+stelefonon.
Nagyméretű
2
szobás,
II
emeleti,
gázlútéses
háztartásának vezetését Hódmezővásárhevarrógép, ötliteres villanybojler, mosdókagylók,
boroshordó, sózótoknő. bödón. Telelőn: 12- telefonos, megvásárolható tanácsi lakásomat U|tzegeden a Tiszavirág utcában családi ház lyen. Családtagnak tekintenénk, ellátásáról
tehermentesen,
telefonnal,
lutányos
áron.
sürmásfél
vagy
kisebb
kétszobás,
tanácsi
lakásra
148
gondoskodnánk. Továbbiakat személyesen
csereinem .Nagykörúton belül 7785" jeligére a gősen eladó Érd.: napközben a 62/23-384-es megbeszélnenk Címeket „ósz DM-98/89" jelteleionon. esle. Szeged. Mária u. 25. szám igére a Sajtóházba kérem
Puli. fekete, (altiszti kisKutyák eflbo* Telefon Sajtóházba
alatt.
20-286.
Szeged. Rókusi krt. 35. IX em 51 szam alatti
Gyermekfelügyeletet vállalok, éjszaka T d "
KC-e 126-os Polski FIAT elaaé. Dr Szollósi 65 m-'-es, két es tél szobás, erkélyes, tanácsi Szatymazon 240 n+l hétvégi kert elaao. Én 30-568-as telefonon, este 18 óra után.
Telefon: 22+10. szombaton es vasárnap
bértakást cserélek 1 db mastél szobás, tanácsi deklódni: Szeged Bakto. Alkotmány u. 80.
E lapó • i menyes gázkonvektorok és tali hósu- bérlakásra ertekegyeztetéssel vagy két dl) Házrész eladó Szeged. Alsóváros. Boszorkány Kiadó 3 részből álló 75 m'-es szuterén a Il-es
Kórház környékén. Gáz. víz. villany van. Levegárzó. félautomata mosógép és centrifuga. Bo- máslél szobás, tanácsi bérlakásra. Érdeklődni' u. 29 "A
leket „Száraz 7803" jeligére a Saiiohazóa keugyanon vagy 17-298-as teleionon 17 órától.
kor u.S/A
Gazdálkodásra alkalmas 600 n+l kertes ma- rek.
BloglIíszU eladó 20 fillér/db. Érdeklődni, az 2-2-es OTP-s lakás magas OTP-vel eladó gánház eladó. Érdeklődni' hétvégén TiszasziKét katonaviseit fiatalember A. B kategóriájú
Érd : Szeged. Tabán u 34 V. 15 17őraután
esti órákban 27-956-os ielelonon
get. Józsal A. u. 32.
jogosítvánnyal, villanyszerelói képesítéssel
Főlőieper-pelénta, bőtermő legkorábbi lajta. Telefonos, OTP-s. háromszobás lakást és Msganhazban, udvan épületben szoba, kony- bármilyen munkát vállal. .Másodállás 6543"
Szegedtől 10 km-re lévő zártkenet cserélnék hás. fürdőszobás, gáztütéses magánházrész leligere a Saitóházba.
több ezer eladó Kisfaludy u 12
Lada 1500 L (2107) 9 hónapos Belizeiés 11988 telepi magánházra. Érdeklődni 56-411 -es tele- sok melléképülettel eladó. Érdeklődni. Szeged. Borotal laskagomba- alapanyag kapható minfonon.
este
Szabad sajtó u. 64.. hétköznap, délután 6 - 7
dec 19 ezarlonnt rálizetésseleladő. Érdeklődni
den szerda, szombat, vasárnap. KiskundoKétszobás, hallos Orúklakás. erkelyes eladó óráig. Szombat, vasárnap délelőtt 9 - 1 1 óráig
teleionon 29-946. esle
rozsma. Valyogosu. 18
Gát u. 4/B I. 3.
Garázs, komplett Trabant-motor eladó. Gyik u. Kezdő virágüzlethez művirág, csomagolópaEladő 6-8 hl boroshordúk. 12 hl szurókad
Teleion:
75-370
kifogástalan állapotban Érdeklődni Kistelek. Négyszobás. 110 m». belvárosi, összkomlorpír. díszdoboz, koszorúalap-készitók. kertéEde u. 39.
tos. kétbejáratu. teletonos. magántulajdonú, Lakás és állattartásra alkalmas, komfortos, szek jelentkezését várom. Cim: Dobó Gyöngyi.
tehermentes
lakas
eladó.
Teleion:
29+56.
Zsombó. Vörösmarty u. 2.
nagy
tanya
eladó.
.Domaszék
6541"
jeligére
a
Apró sárgarépa 10 q eladó Zsemberi Ferenc.
Kistelek, Levél u. 7.
Elcserélném Úttörő téri 1. emeleti. 47 m'-es. Sajtóházba
Garázs kiadó Római krt. 13—15. szám alatt.
Kereaee az olcsó lambériát! Mintabolt Makó. szoba, konyhás, gázfűtéses, tanácsi lakásom. Sürgósan eladó Szeged, Szántó K. J u 31. Teleton 12-510.
47 m'-es összkomfortos lakésra III. emeletig. szému gáztütéses. komtortos. 251 n+les csaBaicsy-Zs u t sz. Telelőn 65/11+96
200 —500 kg teherbírású utanlutólerveket kéÉrdeklődni telefonon 23-566,17 őrátol
ládi ház. mely aiaszigetelésre szorul. Ára 1.5 szítek 2000 Ft-ért. Rendeljen, postafordultával
OH traz. Lada 2107 krémszinú eladó Érdekmillió
Ft.
Csere
Felsővároson
ötszintes
házban
1
*
2-es
OTP-s
lakás
a
Retek
utcában
garázsküldőm. Szeptemberben-októberben csak
lódni: 64*646+5 teleionon. 17 óra után. Dr
II. emeletig. 2+2-es. garázsos. tehermentes 1600 Ft AUTOPLAN Szolnok. Becsényi ut 17.
zsal eladó. Érdeklődni 28-140.
Pálinkás. .
lakásért vagy a házal és 48 m'-es tanácsi 2/6. 5002.
2+2-es.
Nyitra
utcában
lévő
V
emeleti
lakás
Nagyméretű kanapé. 4 db nagy fotellal együtt
lakást, újszegedi kistelkes. 2.5 szobás, gázkp + OTP-vel eladó vagy magánházra cserél- komlortos. buszhoz kezeli, jó állagú, kertes Garázs 18 m'-es Göndör sor alatt azonnal
eladó. Vásárhely. Szeremlei u. 15.
hető. Értékkülönbőzetet tizetek. Telelőn: 12- házra, sima cserével. 17 óra után Érdeklődni kiadó. Telelőn: 12-949.
6000 db hófogós tetőcserép Cs kis-Rába rotá949/7
Sziliné. Kereszttöites u. 15. VI emelet
Szobafestő, mázoló, tapétázó munkát vállatór eladó Zsemben Ferenc. Kistelek. Levél u. 7.
Eladók keverőgépek, kettó és négytalicskás. Belvárosi t szobás, összkomlortos. magas- 4 * 1 szobás gáz-központifuteses. tetótér-beé- lok. azonnali kezdéssel Vidékre is Kocsis
földszint!.
tanácsi
lakásom
garzonlakásra
csepiteses.
2
fürdőszobás
ház.
lakható
melléképüGáspár. Szeged. Taqan széle SS. Iszt 2
emelőmotof drótkötéllel, kőporozó lécek, sírnirélem. Csak tulajdon lehet. Telelőn 23-198. 19 lettel, kis kerttel Ságváritelepen eladó vagy
tők és szalagfűrész Érdeklődni Molnárné. Ül- óra után.
értékegyeztetéssel 3 szobás, gázfűtéses, kis 21 éves kereskedelmi öe adminisztratív gyalés Dózsa Gy u 84. Esti órákban
kertes házra cserélhető. Jószagtartásra lehető- korlattal rendelkező nő 6 esetleg 6 órás munka0 krrv-raa Wartburg Special VW motoros eladó. 2 szobás, löidszmtes lakasom elcserelnem 1 leg. garázs van Érdeklődni 5 óra után. Apatini helyet keres okt. 1 -jétól „Magánkereskedelem
szoba, konyhás házrészre .Dorozsma. Borelőnyben 171616" jeligere a Hirdetőbe.
Teleion 26+73 Este
u. 20.
dány előnyben 171 498" jeligére a Hirdetőbe
Kiskertet felesbe berelnenk. „Gyümölcsös
Billenőt mahagóni garazeajtó. Bleck end DecAlgyon gázfuleses. négyszobás maganház 171 635" jeligere a Hirdetőbe.
2
ntgyszobés.
erkélyes,
első
emeleti.
53
m'ker AEG sarokköszörü 230-as eladó. Mihálylemelléképületekkel eladó. Érdeklődni: Egész- Matematikából, lizikából. kémiából korrepeties
lakás
eladó
Szeged.
Úrhá|ós
u
8/B
l/S
lek. Fehér part u. 65.
ségház u. 4. 16-17 óráig
tort keresek középiskolás liam mellé, akihez
Karambolom 1500-as Moszkvics eladó Érdek- Elcserélném Attöldi u 22.. földszinti, tanácsi, Ópusztaszer, Pitncsom 627. számú nem nagy eljárhatna egész tanévben „Levelező tagozamásfel
szobás
lakásomat
mástél
—1
*
2-es
lődni: Balástya, Tanya 166. Móra Tsz. majorral
tanya
eladó.
1000
n+l
tőiddel,
ebben
szóló,
tos 171 571" jeligére a Hirdetőbe.
vagy kétszobás tanácsira. Kálvin tér közelészemben.
ben .Bármelyik szinten 171 634" jeligére a gyümölcsfák, nortonkűt és ipart áram van. Érd.:
9 hetes fekete pulikötykök. magyar lajtagyozSándortalva. Úttörő u 23/A.
Opel Kadett 1300-as eladó. 60 ezer km-rel. Hirdetőbe.
tes szülőktől eladók. Szentes. Iljusági sétány
Kiszombor, Zöldla u. 26.
Makói másfel szobás tanácsi lakást csereinek Ópusztaszer, Puncsom 625+s számú jó. lak- 13. Teleton 280.
20 NB méhcsalád és 3 db 7 hi-et boroshordó hasonló Szegedire .Sürgős 10 785' jeligére a ható tanya eladó 1000 n+l tőiddel. Viz. villany
van. Érd.: Sándorlalva. Marosu. 1.
Általános iskolások részére angoltanítást váleladó. Szeged. Tárogató u. 40. A. Teleion: 53- Szeged Tourist mákot kirendeltségére
619
Újszegeden üj. ölszobás. családi ház eladó talok. „Ambíció 171 630" jeligére a Hirdetőbe.
Kétszobás lakást keresek Szegeden, kiskun1989. szeptember 6-án Eszak-Ujszegeden els z i r r r gabomakonbáin eladó vagy bérbe félegyházi kétszobás tanácsi lakás cseréiével. Érd.: 18-205+s telefonon.
adó Éraekkődn: Mórahalom. Kossuth park 8
teiótér-beépiteses
társashaz veszett egy kan és egy szuka. 3 hónapos,
Minden megoldás érdekel. .OTP-t átvállalok Kétszintes
barna-fekete foltos jagd-temer kutyakOlyók. A
Csuka
utcában,
kiskert,
hétvégi
házzal
Baktú1200-ea .a.í.v.bolozolT Lada Combi eladó Te- DM-95/89 -eligere a Sajtóházba.
ban eladó Érdeklődni szombat-vasárnap 28- taita a toxira hasonlít. A becsületes nyomraveleton: 25-164 Megtekinthető Cserzy M. u. 9/B Hodmezovést.'helyi t *2,5 szobás lakást kizető jutalomban részesül A kutyák veszettség
307-es telefonon
Jevltáara szoruló csehszlovák ta PK-1-es sebb szegedire cserélnék. .Osz 171 495" lelellen nincsenek beoltva! Cim: Szeged. Pipiske
Dorozsman telefonos magánház eladó. Széna ut 5/1 6726
ka a* eladó. Érdeklődni 19-536-os Ielelonon. igére a Hirdetőbe
u 14
esti órákban.
8 hónapos fekete spánieikólyok |kan) elveBelveroel. Boor utcai egyszobás, tolüszrnti.
0) átlapoló 126-oa Polski FIAT igenyesnek, összkomlortos lakás, tehermentesen eladó ga- Mihálytelek. Hűvös kőz 3. szám alatti három- szett. A becsületes megtaláló jutalom ellenéeurgősen eledó Érdeklődni 10-120-as telefo- rázslehelőséggel. Érdeklődni: 28-830-as iele- szobás. központi fűtéses, kertes héz. mellék- ben Újszeged. Kakukk u. 6. (telelőn: 55+23)
épülettel, fötiahézzal aladó.
szám alatt jelentkezhet.
non, 17 óra után.
lonon. est*.

Mely fájdalommal tudaljuk. hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama es dédmama.

nak. ismérőaokneL szomszédoknak <• mindazoknak. akik felejthetetlen haloltunk.
DK. NAGY CZIROK KÁROLYNÉ
VIRÁG ISTVÁN
Somogyi Irén
leineiésén megjelentek részvétükkel. virágaikéletének 73. évében elhunyt. Temetése október kal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A
J-ún lesz az Alsóvárosi lemeló ravatalozójából. gyászoló Család.

A gyászoló család

Mély tdjdalommal tudatjuk. hogy
PATAKI LAJOS
életének 53. évében, hosszú betegség uián
váratlanul elhunyj. Temetése szeptember 29én, 13 Urakor lesz az Alsóvárosi remeló ravatalozójából. A gyászolócsulád. Ságvárrtclep.
„Egy élet addig boldog és vidám, mlg mondhatjuk. drága jo édesanyánk, de a kegyetlen
sors ezt Összetépte és halálát követelte."
boha el nem múló fáidulommál tudaguk.
hogy á szarvlett (eleség, édesanya és mamika.
VAJDA MIHÁLYNÉ
Itollai Julianna Márta
httéses korában váratlanul elhunyt. Temetéve
október 2-án. 13 órakor lesz az Alsóvárosi
temetó ravatalozójából. A gyászoló család.
Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték ét szerették. hogy
KÓZSA jOiíSEfNÉ
79éves korában elhunyt. Családi korbencsendben eltemettük A gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett halottunk.
I D . PAPLOGÓJÓZSEE
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászolócsalád.
Köszönetet mondunk mindazon testvéreknek. unokatestvéreknek, rokonoknak, keresztgyermekeinek, ismerősöknek, volt munkatársainak. a ház lakóinak, a Szegedi Ipart Vásár
Igazgatóságának, kezelőorvosának, akik drága
szerettünk.

KÁDÁR ISTVÁNNÉ
NWM IRVN

temetésén megjelentek, részvétükkel ét virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A
gyászoló család.
Koszonetet mondunk mindazon rokonoknak. barátoknak, ismerősöknek, akik a szere
telt (érj és édesapa.

BLRRT ISTVÁN

temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétük
kel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Virág u. 8.

Tudatjuk mindazokkal, akik ismertek, hogy
POLYÁK BERTALAN
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
életének 89. évében elhunyt. Hamvasztás utáni
szerettünk.
búcsúztatása október 2-án. du. 3 órakor lesz a
SÜLI CSONTOS PÁL
Belvárosi temetó ravatalozójából. Ferenczi csatemetésén megjelentek, gyászunkban osztoz
lád.
Koszonelet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek. szomszédoknak és mindazoknak, akik
BARSIIMRÉNÍ
icmetesen mcgielcnlek. részvétükkel, virágaikkal mély (ájdalniunat enyhíteni igyekeztek. A
gyászoló család.
Köszönetet mondunk mindazon rokonok-

tak. A gyászoló család.

Kosaonetct mondunk mindazon rokonoknak. ('arátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek. akik felejthetetlen halottunk.
BAJORICS JÓZSEF
temetésén megjelentek, részvétükkel virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Szóreg.

Korszerű nyugati építési technológia
hazai bevezetéséhez
FELVÉTELRE

KERESÜNK

ács és
kőműves

szakmunkásokat

kiemelt kereseti lehetőséggel.
Jelentkezés:
DÉLÉP
szegedi malom építkezés
Szeged, Dorozsmai út 1—3.
(az Izabella híd után, a kamionpaikoló
mögött).
Deák Sándor építésvezetőnél vagy
Makra János művezetőnél.
Telefon: 25-735.

Közlemények
Újdonság! Újdonság! Csak a Top Travelnél! Vízumot Postán Szolgálat! Kérje
díjmentes tájékoztatónkat! Top Travel Országos Vízumszolgálat Budapest. Lékai J.
ter 9. 1124. Itt nem kell több reklám Vízumot Postán!
Nagyszínház október f. vasárnap, 19
óra. Lear Király. Ady 1—2. bérlet: október
2. héttő. 11 óra: Ifjúsági hangverseny. Radnóti gimnázium bérlet: 19.30 óra Filharmóniai Hangverseny. Szimfonikus bérlet/1 ;
október 3 kedd. 19 óra: Tosca, Juhász—
Jancsó bérlet, október 4 szerda. 19 óra
Lear király. Józset 1 —2. bérlet; október 5.
csütörtök, 18 óra Lear király. Móra 1—2.
bérlet: október 6. péntek, 19 óra Álarcosbál, Blaha 1 - 2 bérlet: október 8 vasárnap. 19 óra A vig Özvegy, bérletszünet;
október 10 kedd. 18 óra Álarcosbál.
Déryné 1—2. bérlet; október 11. szerda, 19
óra Lear király. Vaszy 1 bérlet; október 12.
csütörtök. 19 óra Lear király. Vaszy 2.

7

bérlet;október 13 péntek. I96ra: Álarcosbál. bérletszünet; október 14. szombat. 19
óra: Lear király. Radnod 1 - 2 . bérlet; október 15. vasárnap, 19 óra: Tosca. bérletszünet.
Klsszínház: október 3 kedd. 20 óra:
Szajré, Sa|tóbemutató; október «. szerda.
20 óra: Szajré. bérletszünat; október 5.
csütörtök. 20 óra Sza|ré, bérletszűnet; október 6 péntek. 19 óra: Olivér, bértetszönet; október 8 vasárnap. 15 óra: Olivér.
Búzakalász bertet október 10 kedd. 11
óra; Olivér. Nyugdíjas bérlel; októbéf 11.
szerda, 20 óra. Szajré. bérletszünet, október 12. csütörtök. 20 óra Sza|ré. bértetsxúnet. október 13. péntek. 20 óra: Antigoné,
bérletszünet: október 14 szombat. 20 óra:
Szairé. bérletszűnet; október 15. vasárnap.
10 óra: Olivér, bértetszünet; 19 óra: GoF
doni: II Cavallier Giocondo (Bódog lovag)
olasz nyelvű ea (A velencei L'Avogene
Színház vj) béi létszünet.

FOGÁSOS EBÉD SVÉDASZTALRÓL

140 Ft-ért

Szegeden, a Kék Csillag étterembén.
1
Minden vasárnap 1 2 - 1 5 óráig. Telefon: 6 2 / 5 1 + 7 7 . 1

MEGNYlLTI
MEGNYÍLT!

MEGNYÍLT!

MEGNYÍLT!

MEGNYÍLT!
MEGNYÍLT!

Örömmel értesítjük
tisztelt vásárlóinkat, hogy

Szegeden, a Napos úton
a Viliért villamossági
és a Budalakk festékbolt mellett

MEGNYITOTTUK
a Delta—Taurus

gumiáru és műszaki szaküzletünket
Személy- és tehergépjármű-köpenyek ós -tömlők,
műszaki gumiáruk, autófelszerelési cikkek.
Jó parkolási

lehetőség!

HÉ.
KERESKEDELMI
VALLALAT

2

1989. szeptember 29., péntek

Mi

DM
Röviden
Édes" hir

Sarkadról

Sikeres próbaüzem után megkezdték — az országban elsőként — a cukorrépa feldolgozását a Sarkadi Cukorgyárban. A száztizenöt naposra tervezett kampány alatt — az
előzetes becslések szerint — 42 ezer tonna cukrot állítanak elő. Képünkön: Koltai Lajosné a laboratórium répaminősítő gépsorán a beérkező cukorrépát ellenőrzi

A vesebetegekért
A magyar vesebetegekért
elnevezéssel alapítvány létrehozását kezdeményezi a Vesebetegek Országos Egyesülete sorstársaik
megmentéséért, illetve
azért, hogy
megfelelő számban
végezhessen Magyarországon
is
művesekezeléseket és veseátültetéseket. Hazánkbán jelenleg több mint 3000 vesebeteg élete kizárólag dializálással, illetve
transzplantációval tartható fenn. A
művesekezelést azonban —
dializáló kapacitás
hiányában — a rászorulóknak csupán harmada veheti igénybe. Esztendőnként
öt-hatszózan élhetnének
tovább,
ha egészséges vesét kapnának. A
túlélés
azonban
évente ily módon csupán 80
—100 embernek adatik meg.
Ennyit tud áldozni pillanatnyilag a magyar egészségíügy az egyébként
operációnként több százezer forintba kerülő műtétre.
A vesebetegek
helyzetének gyökeres megváltoztatása meghaladja az állami
egészségügy
lehetőségeit.
Ezért ls fordul a Vesebetegek Országos Egyesülete segítségért magyarokhoz, külföldön élő honfitársakhoz, az
együttérző más
országbéliekhez. A Magyar Hitel Bank
Rt.-nél nyitott számla száma: 222-10 764. Akik devizában kívánják támogatni
a
betegeket, a 407-5023-94 131es számlára fizethetik be az.
összeget.

Centrum
hétfő
1989. Október 2-án.
konfckcióosztályunkon.
30 százalékos
engedménnyel
BAKFISDZSEKIT
kínálunk.
N E FELEDJE!
A CENTRUMBAN
A VEVŐ A CENTRUM!

Felhős, szeles
idő
Előrejelzés az ország területére ma estig: Lassanként északkeleten is megnövekszik a felhőzet. Sokfelé
várható eső, záporeső.
Az
északi,
északkeleti
szél
gyakran élénk, a Dunántúlon erós lesz. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 7
és 12. a legmagasabb nappali hőmérséklet m a általában 13 é s 18 fok.

Szüret
ösvegy Kcváesné
irt ő e a t o * Á b r á z a t t a l Hl
a
lugasban.
Átkiabál
»
szoroazédja:
•— M l v a n K o v á c « n é ,
s a v a n y ú a szőlő?
— ...iáiáhkl!
— M o n d t a m é n , hogyn e ássa n u r á t a l u g a s
alá.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
VERSENY
A XVIII. szegedi közlekedésbiztonsági verseny október 7-én (szombaton)
lesz.
Célja, hogy a résztvevők a
versenyzés során megismerjék gyengéiket, meggyőződjenek elméleti ismereteik és
gyakorlati
tudásuk színvonaláról, ezáltal biztonságosabbá tegyék részvételüket
a közlekedesben.
Nevezni
október 7-én, reggel 7 és 8
óra között az MHSZ Etelka
sori tanpályáján lehet.
A
versenyfeladatok a
következők: KRESZ elméleti ismeretek, közlekedési egészségügyi ismeretek, forgalmi
ós ügyességi pályán
való
részvétel,
számítógépes
ügyességi verseny,
gépjárm ű műszaki ellenőrzés.
A
kategóriánkénti I—III. helyezett értékes
tárgyjutalomban részesül. A versenyen a részvétel díjtalan, a
verseny után ingyenes COmérésre,
fényszóró-beállításra,
frontérzékenységi
vizsgálatra lesz lehetőseg.

történik?

Békés tűntetést szervez a
Fidesz és a Szabad Demokraták Szövetsége délután 2től 6 óráig a munkásőrség
Komócsin Zoltán téri
parancsnoksága előtt. (Kérik a
csatlakozni
szándékozókat,
hogy két szál virágot hozzanak magukkal).
A Magyar Néppárt
Szeged Városi Szervezeté délután 5 órakor előadást rendez
Az árnyékkormányzás
koalíciós lehetőségei
címmel, a Vörösmarty u.
3.
szám alatti klubhelyiségben.
Előadó: Fehér Károly nyugdíjas főiskolai tanár.
A HollyWoodi bicigli nev ű zenekar játszik a Délépklubban este 7 órától.
A JATE-klubban este fél
9 órától Dr. Starange love
című amerikai filmvígjátékot, éjszaka 1 órakor
pedig a Pókember című a m e rikai fantasztikus filmet vetítik.
A Magyar Demokrata Fórum és az Ifjúsági Demokrata Fórum a Bartók
Béla
Művelődési Házban délután
4 és 6 óra között klubnapot
tart.
A LOTTÖ 39. HETI
NYERŐSZÁMAI:
10, 16, 22, 25, 61.
ZSAZSA
MAR BÁNJA
Gábor Zsazsa újabb bizonyítékát adta színészi képességeinek, ezúttal
azonban
n e m a filmvásznon, hanem
egy Los Angelés-i' tárgyalóteremben. Zsazsa a szerdán
megtartott tárgyaláson zokogásba tört ki, miután a
bíró szemére vetette botrányos viselkedését és a bíróság megsértésével
vádolta.
lÁz egykori magyar szépségkirálynőt négy vádpontban
is bűnösnek találhatják.egy
rendőrrel való
csetepatéja
nyomán. Zsazsa 110 000 dollárt érő Rolls-Royce-át lejárt rendszámmal
vezette,
feltehetőleg ittas állapotban.
Ezenkívül n e m engedelmeskedett a rendőr felszólításának, sót meg is pofozta
a
rend őrét. A z ítélet
akár
másfél évi "börtön is" lehet, s
500 dollárra máris megbüntették, mert az egyik tanút
hazugnak nevezte. A
tárgyalóteremből jövet a vádlott újságírók előtt a
szó
szoros • értelmében „visszasírta" magyarországi éveit.
„Ott
az
emberek sokkal
igazságosabbak, mert egyből
megölnek. Itt szavakkal teszik ugyanazt" — mondta a
művésznő, aki eddig nyolcszor házasodott.
ROBBANÓANYAG
GYEREKEKNÉL
A Honvédelmi
Minisztérium csütörtökön az alábbiakat közölte az MTI-vei.
A polgári célokra is alkalm a s robbanóanyagok használatára vonatkozó
szabályokat megsértő szovjet sorkatonák
felelőtlenül robbanóanyagot adtak el szentendrei iskolásoknak., A hasonló, esetek elkerülése érdekében az illetékes szervek
a szükséges
intézkedéseket
megtették, és eljárást indítottak a gyanúsítottak ellen.
KÍNAI DIJAT KAPOTT
A MEFISZTÓ
A Kínában megrendezett
első
filmfesztivál alkalmából a K i n a i Rádió, Film- és
Televízió Ügyek Minisztériuma 24 kínai és két külföldi filmet díjazott. A legjobbnak
ítélt k é t külföldi
film:
a nyugatnémet—magyar koprodukcióban
készült Mefisztó, illetve
az
amerikai Omen című film.

Mozi-módi
Községi moziműsor 1989.
szeptember (Szatymaz): A
ha', neve: Wanda;
Commandó; Az
embervadász.
A filmeket forgalmazó,
bemutató cég neve: Csongrád Megyei
Moziüzemi
Vállalat. A „rohamosztag"
célja ezúttal
nyilvánvalóan a biztos bevétel,
a
telt házas vetítes profitja.
A „vadászat" mindazonál-

tal embertelennek tűnik.
Tekintve, hogy a fenti három filmen
kívül
mást
nem vetítenek (legalábbis
nem láttam közhírelni a
művelődési házban kifüggesztett plakáton szepterryber 27-én).
Mondhatnánk
azt is, liQgv az „akció"
kulturálatlan. Sőt", n e m k í vánatos!
Sz. M.

Nem Párt
Dezső, megrögzött pártonkívüli . 1 évért,
álmában sem hitte, hogy egyszer őt is
bepalizhatják valamely
ellenállhatatlan
ideológiával.
A gombamód szaporodó pártok, egyesületek, szövetségek időszakában Kiszes
barátja izgatottan é s mély felháborodással looogtatott meg elölte egy tetszetős
küllemű, ügyesen sokszorosított röplapot,
melyen mindjárt látszott, hogy aki készítette, komoly kampányba kezdett céljaj
elérése végett.
— Felháborító! — csattant Kiszes Jóska. — Ezek hülyének néznek mindenkit,
pedig most aztán igazán komolyan keli
venni a politikát.
A szórólapon a N e m Párt arra szólított
fel minden jó érzésű állampolgárt, hogy
március 15-én. hajnali egy órakör nagygyűlésen tiltakozzon a Nem Párt ellen,
•amennyiben nem működésében olyan va• lótlan veszélyeket fedez fel, melyek nem
veszélyeztetik
a
demokrácia
játékszabályait,
ugyanis: „Amennyiben n e m
•adunk hangot tiltakozásunknak, a
Nem
Párt észrevétlen olyan befolyást gyakorolhat a hallgatag többségre, hogy a z védtelenül — mivel nem tartozik m á s pártokhoz sem^ — tobb millióssá duzzasztaná a
Nem Párt nem tagjainak számát." Felhívásuk. miszerint aki nem tart velük, az
velük van, sajátos logikáját tekintve kikezdhetetlennek tűnt.

Dezső a pluralizmus híveként legyintett:
— Ugyan már, Jósika, csak n e m akarsz
tüntetni?
Hazafelé rrtenet . újabb
röpiratokat
nyomtak kezébe a sötét
mellékutcából
váratlanul e l é j e lépó alakok.* Az • egyik
kiáltvány szövege így szólt: „Ne, ne tegye, az Istenre sem, ne lépjen be pártunkba. csak így lehet N e m Pártunk tagja. Ha o n nemet mond. tudni fogjuk:
n e m tart igényt párttagsági
könyvre,
nem akar párttagsági díjat fizetni, nem
akar választmányi gyűlésekre járni, n e m
akar belső pártviszályokat, s végül n e m
akar ránk szavazni soha. sehol. Ha mindezt nem akarja, a Nem Párt tagjaként
beléphet több milliós táborunkba. Garantáljuk, hogy e lépésével nem árt m a g á nak, s ezenkívül n e m ígérünk
önnek
semmit, ezért viszont nem is csalódhat
bennünk. N e hozza magát
kellemetlen
helyzetbe barátai előtt, ne lépjen be a
Nem Pártba..."
•
Dezsőit'ezen a ponton zavarba hozták a
fenti sorok; Egy kukkot sem értett
az
egészből, de tudta, hogy ebbe a
pártba
s e m lép be. s ha a f e n e fenét eszik is*
megőrzi függetlenségét.
•
Nem tudhatta, hogy ezáltal egy nagyon'
is nem létező párt tagjává v á l t
Reggei, borotválkozás közben, a rádió;
ból e g y kései új párt alakulásáról értes ü l t Alma, mint eső ázta.tfa p l a k á t . fosz-„
lott le róla.
'
,
Neznat Milán

SARKANYEREGETÖNAP
Szombaton sárkányeregető-nap
lesz a repülőtéren
délelőtt 10 órától délután 1
A
hatodik,
nemzetközi
óráig. 11 órától sárkányere- Pick
Kupa miatt lezárják
getó-versenyt is rendeznek Szegeden
szombaton
délnagyoknak, kicsiknek, fiata- után 17 óra 45 perctől, köloknak, időseknek,
csalá- rülbelül 19 óra 30 percig a
doknak, csoportoknak
A Széchenyi tér, Kárász utca,
hozott és a helyszínen készí- Somogyi utca, Lenin körút,
tett sárkányokat a rende- Aradi vértanúk tere, Oskozők, a Bartók Béla Művelőla utca, belvárosi hid, Veddési Központ, a városi úttöutca,
Csanádi
utca,
rőelnökség, a városi ifjúsá- res
gi é s sportosztály
munka- Odesszai körút (ott egy-égy
forgalmi sávon mehetnek a.
társai értékelik.
járművek), Népkert sor, híd,
Hid
utca, Tanácsköztársaság útja, Dózsa utca, Lenin körút, Kárász utca, SoMINI KOMMENTÁR
mogyi utca, Széchenyi
tér
útvonalat és a
betorkolló
utcákat.

Forgalomkorlátozás
a Pick Kupa
idején

Mi és mi

Rebesgetik, hogy drágul jövőre a h ú s . . .
Jósolgatják, hogy fölemelik a l a k b é r e k e t . . .
Mondogatják,
hogy
még mindig és mindenben csak csúszunk, csúszunk l e f e l é . / .
De mi figyelmeztető
sztrájkot szervezünk . . .
De mi t i l t a k o z u n k . . .
De mi protestálunk és
tüntetünk...
Igen, igen . . .
Amíg
lesz miből. .
KLGYÓMÉREG
ISIASZRA
Kígyóméregből
készül a
Crotalgin elnevezésű,
reumatákus és isiászos fájdalmak enyhítésére
szolgáló
gyógykozmetikum,
amelyet
a Serpentox
Biotechnológiai Laboratórium
állított
elő hazai termelésű toxinból. A termék keddi sajtóbemutatását 2 évi
kutatófejlesztő munka előzte meg
A szer hatóanyagát a m a gyar Varánusz Gm kígyófarmján tenyésztett
texasi
csörgőkígyó mérgéből
nyerik. A gyártást a Fővárosi
Gyógyszertári Központ bérmunkában végzi, a szer október.
végétől kapható
a
gyógyszertárakban.
Jelen leg a Budapesti Nemzetközi
Vásáron árulják. A gyógykozmetikumból a Serpentox
november végéig több mint
150 ezer tégelynyit gyártat,
a továbbiakban pedig igény
szerint, akár nagyobb menynyiségben is képesek ellátni a piacot
A
Serpentox
tervei között szerepel más,
ugyancsak kígyóméreg
alkotta gyógyhatású szer előállítása is.
MI VOLT
A ZACSKÓBAN
Tegnap, szerda éjjel
a
rendőrjárőr
rutinszerűen
igazoltatott két fiatal korú
f i ú t a Belvárosbán. A z i n tézkedés közben
csomagjaikra terelődött a szó: kiderült, a fiúk autók visszapillantó tükreinek letördósésével múlatták az időt. A náluk /.levő reklámzacskókban
mán ot darab tűkor
volt.
Lopks 'úuatt eljárás indult

ellettük• K z j ^ y

•'

A Tisza Volán
járatain
utazóknak a következő változásokkal kell számolniuk:
a 10-es és 20-as a Hungáriáig, a 17-es a Marx térig
jár, a 22-es a Nagykörútról"
a Tolbuhin sugárutra
kanyarodik végállomása
felé,
a 35-ös busz a Tolbuhin s u gárútról
a
Nagykörúton
megy. Az 50-esek az
űj
hídon
és a
Nagykörúton
mennek,
a 60 és 60Y-osok
az Odesszai körút —
új
híd — Nagykörút vonalon a
Marx térig- A 70-esek nerri
járnak, a 71-es az új hidra
kanyarodik, majd a Nagy-

körútra, a 74-es és
76tós
kocsik terelőút ja: Nagykörűt — Tolbuhirt s u g á r ú t ' —Lenin körút. A' 83-asok
a
Nagykörútón mennek a Tolbuhin
sugárútig, s onnan
eredeti
útvonalukon
tovább, a 84-esek a z
Odeszszai korút — Rózsa
Ferenc
sugárút i— újszegedi
víztorony útvonalon
járnak.
A z SZKV járatai közül a z
5-ös, 7-es é s 9-es
jelzésűek . a, Vér.tói úti é s . a
Hont Ferenc utca végállomástól a Bartók térig járnak. A Lugas utca é s
a
Komócsin tér kö2t, a
9-es
vonalon autóbuszok
közlekednek. A 2-es
buszok a
Rókusi körút, Kossuth
Lajos sugárút. Nagykörűt,
új
híd, Odesszai körút
útvonalon - mennek A
villamosokat csak a futók elhaladása idejére állítják le.
A BIOKERTÉSZET
TAVLATAI
Az
odesszavár osi
klub
(Szolgáltató sor 3.) biokertészeu korének szombati v e n dege Bócs Attila,
Bécsben
é l ő tentiészetgyógyás'z, aki a
magyar biókértészet távlatairól tart előadást reggél- 9
órákor.
''
. '-•
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Műanyagok és autók
Regi tapasztalat, hogy egy
autó száz kilométeren körülbelül annyi liter benzint fogyaszt,
ahány mázsa a súlya. Érthető
ezért, hogy a tervezők minél
könnyebb szerkezeti anyagokat, elsősorban műanyagokat
-használnak fel konstrukcióikhoz. Ezt a törekvést segíti a műanyagipar igazán széles, egyre
bővülő kínálata. A mai kényelmi és biztonsági követelményeknek csak nagyon drágán és
nehezen lehetne műanyagok
nélkül eleget tenni. A Mercedes
személyautókba például — kocsinként — 60—80 kilogramm
műanyagot építenek be, és elképzelhető, hogy néhány éven
belül a száz kilogrammos határt
is túllépik. Minthogy a műanyag jóval könnyebb a többi
szerkezeti anyagnál, részarányának növelése egyben az
összsúly csökkentését is jelenti.
A korszerű autókonstrukciókban túlnyomórészt a fém jármű „felöltöztetésére" használnak műanyagokat. A belső kiképzésben a könnyen formálható, zajcsillapító, zavaró csillogásokat nem okozó fröccsöntött alkatrészek uralkodnak. Az
acélrugókból és .kárpitozásból
álló hagyományos üléseket is
kiszorítják az egyetlen formadarabból kialakított poliuretánhab megoldások. A jobb kocsik otthonosabb, melegebb
hangulatot adó textilüléshuzatái, tetőkárpitjai és vastag, puha padlószónyegei is jórészt
műszálas anyagokból készülnek.
Kívül a korrózióállóság és a
kisebb ütések iránti érzéketlenség miatt előnyösek a műanya-

gok. Az acélkarosszériát szinte
körülpárnázzák a rugalmas lökhárítók, hajlékony hűtőmaszkok és oldalvédő idomok. Terjedőben van a formába fúvott,
üvegszál darabkákkal erősített
üzemanyagtartály
is, amely
nagyfokú
alakíthatóságával
nagyon jól kihasználja a rendelkezésre álló szabálytalan teret, s
ezzel is növeli a kocsi hatótávolságát. Műanyagból készül a
motor sok segédberendezése,
egyes gumiabroncsok szövetváza, valamint a kis alkatrészek
egész sora is.
Az alapanyagok költségein
kívül, fontos szerepe van a
gyárt hatóságnak is. Az acél sajtolása gyors technológiai folyamat, a műanyagok megmunkálásához viszont gyakran hoszszabb alakítási, illetve keményedési idő szükséges, igy a
gyártáshoz több helyre és szer
számra van szükség. Más azon'
ban a helyzet, ha nem nagy so
rozatról, hanem egyedi vagy kis
példányszámban készülő kocsikról van szó. Ebben az esetben ugyanis az acéllemez alakításához szükséges présszerszámok költsége nem fizetődik ki,
tehát előnyösebbek a kisipari
módszereket megengedő üvegszálas
műgyantafeldolgozási
technológiák. így állítják elő a
más autótípusok fődarabjaira
épülő, különleges karosszériájú
buggy-kat és kis sportkocsikat.
Léteznek olyan autógyárak is
— az angol Lotus és Reliant, a
görög D1M, a Trabant — amelyek műanyag karosszériás kocsik előállításával foglalkoznak, ám termelési kapacitásuk
ezeket is a kis üzemek közé sorolja.

Az ókori görög világban elterjedt az a legenda, hogy Dionüszosz azért menekült el Mezopotámiából, mert ott csak
sört ittak az emberek. De ha arra jár, elmenekülhetett volna
ilyen okból Egyiptomból is.
Igen, mert az ókorban ez az ital
alapvető élelmiszer volt, sőt
kultikus szerepet is játszott.
Más kérdés, hogy szegény Dionüszosz, ha ma élne, hol húzhatná meg magát.
A sörnek az ókori egyiptomiak élelmezésében betöltött fontos szerepét kétséget kizáróan
bizonyítja az a tény, hogy nincs
történetüknek egyetlen olyan
korszaka sem, amikor ne ábrázolták volna több tucatnyi sírban a sörkészités folyamatának
több-kevesebb mozzanatát. A
sörkészítés egyes mozzanatait
egy háromsávos, lapos relief
mutatja be például Ti sírjában,
aki nagy kiterjedésű birtokok
tulajdonosa volt. A munkafolyamat az alsó sávban kezdődik. Miután az egyik munkás a
besát (valószínűleg csíráztatott
gabonát) kimérte, megőrölték,
a középső sávon megdagasztották, majd élesztőt adtak hozzá.
A felső sávban kezdődik a
tulajdonképpeni
„sörfőzés",
majd a „palackozás", vagyis a
söröshordók megtöltése. Végül
az edényeket agyagkupakkal
zárták le, amit lepecsételtek.
A mai sörgyártás malátából
és egyéb keményítő-, illetve cukortartalmú nyersanyagokból,
majd komiózott cefréből alkoholos erjedéssel készíti termékét. A főzőházi műveletek során az aprított nyersanyagok

A müncheni (bajor) sörtípus-!
hoz tartozó barna söröket sötét
malátával és karamellmalátával
készítik. A pilseni típushoz világos malátát dolgoznak fel, és
több komlót adagolnak hozzá,
ezért keserűbb. A porter sör
nagyobb alkoholtartalommal
sok színező maláta hozzáadásával készül. A gyógytápsörök vi
szont kevés alkoholt tartalmaznak. A különféle sörök szesztartalma egyébként erősen ingadozik: a könnyű söröké 2,5—3,
a nehezeké 5 százalék körül
van.

Vészvilágítás
Némely ország tűzbiztonsági
előírásai
kötelezővé
teszik,
hogy a közösségi épületekben és
a soklakásos házak lépcsőházaiban
legyen
vészvilágítás,
mert így akkor is kimenekülhetünk az épületből, ha a tűz miatt megszakad az áramellátás,
vagy ha azt ki kellett kapcsolni.

/VtdLEk'Hungarian Airlines^
A MALÉV

cefrézésekor a hőmérséklet és
az időtartam szabályozásával
irányitható a sörlé erjeszthető
cukortartalma, valamint az oldatba kerülő fehérjék stabilitása. A komlófőzés célja a sör
stabilitásának és megfelelő zamatának a biztosítása. A komiózott sörlét körülbelül 5 °C-os
hőmérsékletű
erjésztőpincékben élesztővel kierjesztik, majd
utóerjesztésre az ászokpincébe
kerül. Itt 0 °C körül játszódik
le az utóerjedés, enyhe szénsavnyomás alatt, amit az ászokhordókra szerelt szádlókészülék
tart állandó szinten. Az ászokolás után az érett sört pasztőrözve vagy anélküj, palackokban
vagy hordókban hozzák forgalomba. A hordók készülhetnek
alumíniumból vagy fából; a
fahordókat a szénsavnyomás
megőrzésére belülről szurokkal
vonják be. Újabban a malátázási folyamatok helyett enzimes
feltárást is alkalmaznak a cefrézéskor; kísérletek folynak a
folytonos sörerjesztés problémájának megoldására is,

'

Dél-Alföldi Területi Igazgatósága
Szegeden lévő irodájába

férfi
keres

Feltételek:

felsőfokú végzettség,
minimum középfokú angol nyelvvizsga,
saját használatú gépkocsi,
jó megjelenés, tárgyalóképesség

Jelentkezés:
a pályázatokat részletes önéletrajzzal
és fényképpel
Szeged, Oskola u. 5. sz. alá

1989. október 15-ig kell benyújtani

Vészvilágításra általában akkumulátorról táplált lámpákat
használnak, de ezek már többször felmondták a szolgálatot.
A brit építési kutatóintézet
most erre a célra különféle lumineszkáló anyagokat próbált
ki. Ezek — például a cinkszulfid — elnyelik a fényt, s azt
hosszú ideig visszasugározzák.
A visszasugárzott fény meglehetősen halvány, ezért csak akkor válik láthatóvá, ha a rendes
világítás megszűnik.
Ahhoz
azonban eléggé erős, hogy a sötétséghez már
hozzászokott
szem számára jól látható legyen. Ilyen lumineszkáló anya
gok kaphatók különféle világitó festékek, felragasztható csíkok és kész figyelmeztető táblák formájában. Az akkumulátoros lámpákkal ellentétben
ezek nem romlanak el.
A brit kutatók olyan lumineszkáló anyagot használtak,
amely a világítás eloltása után
egy óráig bocsát ki fényt. Ez a
vészvilágításhoz elegendő. A kísérlet résztvevői nagy biztonsággal tudtak közlekedni a teljesen elsötétített, de lumineszkáló anyagokkal megjelölt közlekedőutakon, s különösen a
lépcsők lumineszkáló anyagos
megjelöléséről
nyilatkoztak
nagyon elismerően.

Érelmeszesedés —
gyermekkorban
Az Egészségügyi Világszervezet megbízásából t ö b b fejlett
országban elvégzett vizsgálat
szerint
minden tizedik —
10—14 éves — gyermeken föllelhetők a kezdődő érelmeszesedés tünetei.
Ennek a meglepően nagy gyakoriságnak egyik oka, hogy már
a csecsemők is túlságosan sok zsíros ételt (például rántást stb.) esznek, s emiatt a vérükben a kelleténél több a koleszterin. Ezért a
szakemberek szerint tanácsos a
tartósan magas vérnyomású kis
gyermekek vérének koleszterinszintjét már a negyedik életévüktől
kezdve rendszeresen ellenőrizni.

Szamos utcában épülő garázsházban garázs eladó. Telefon: 19-337,
este.

Aprócskák
ADÁSVÉTEL
2,5 éves Ford Escort 1,4 benzines,
kitűnő állapotban eladó. Új Ladát
beszámítunk. Telefon: 62/24-510.
Biogilisztahumusz visszavásárlási
szerződéssel eladó. Érdeklődni:
Hegedús Erika, Csólyospálos, Kossuth u. 2. Telefon: 17.
5 db gázkonvektor eladó. Algyó,
Bartók Béla út 11. Érdeklődni:
este.
Staticemag
eladó.
29-245-ös telefonon.

Érdeklődni:

Peugeot 309 GR, gránitvörös metál, 3 éves eladó. Telefon: 53-497.
Volvo 244 DLS klímával, sok extrával, pótalkatrészekkel 380000 Ftért eladó. Tel.: (62)55-167.
4 szálas Overlock eladó. Telefon:
25-986. Szeged, Öthalom u. 29.
15000 db kisméretű tégla eladó,
5 Ft/db. Telefon: 20-407.

Tihany, Felső-tó közelében fekvő,
3500 irf-es külterületi ingatlan, lakóháziak minősített épülettel eladó. Érdeklődni: Szeged, Mérey u.
6/B, AGROBER. 1989. október
10-én.
Garázs eladó, Római krt. 15. Telefon: 29-916.

MUNKA
Kórház mosodájába azonnali belépéssel női dolgozókat keres. Jelentkezni lehet: Kossuth L. sgt. 42.
I. Kórház, mosoda.
Kórház-Rendelőintézet
felvételre
keres érettségizett, anyagismerettel
rendelkező dolgozót raktárvezetőhelyettesi munkakör betöltésére.
Jelentkezni lehet: Rózsa Istvánné
anyaggazdálkodási osztályvezetőnél, (Tolbuhin sgt. 57.). KórházRendelőintézet kazánfűtő (K—3) és
asztalos szakmunkásokat keres felvételre. Jelentkezni lehet: műszaki
osztályvezetőnél, Toibuhin sgt. 57.

Ford Skorpió személygépkocsi, 2
éves, igényesnek eladó, sötétkék. A Szegedi Kender- és Műanyag-feldolgozó Vállalat felvételre keres
24-712-es telefon, 18 órától.
könyvelöt. Érdeklődni lehet: SzeLAKAS
ged, Londoni krt. 3. sz., személyzeti osztályvezetőnél.
Telefon:
Makkosházán 2 szobás, 49 m2-es,
11-822/180-as mellék.
I. szinten lévő, OTP-s lakás eladó.
Érd.: szombaton/vasárnap 10—16 Hálózatépítésben jártas szakembeóráig, Ortutay u. 7/A, 1/2.
reket keres a Szegedi Kábeltelevízió
Tégiablokkos, 55 m2-es lakás Új- Részvénytársaság. Jelentkezéseket
szegeden eladó. Érdeklődni: Alsó az Odessza Szolgáltató sori irodánkban.
Kikötő sor 7/B, IV/12.
Budapesti, tanácsi, egyszoba komfortos, Emkénél lévó lakást cserélem szegedi öröklakásra. Telefon:
343-858, nappal, Csjernyik Zsuzsa.

Takarító hivatalsegédet és raktári
dolgozót veszünk fel. PIÉRT Raktáráruház, Szeged, Lenin krt. 85.
Telefon: 13-686/21-es mellék.

Rókusi krt. 3/A, IV/10, 1 + 2-es laEGYÉB
kás 860000 Ft-ért eladó. Érdeklődni: hétköznap 14 órától a helyszí- Modern, használt bútorok vételenen.
eladása. OTP helyben. Londoni
krt. 20.
II. szinten, 2 +2-es, OTP-lakás,
nagykonyhás, telefonos, garázzsal Egyetemisták angol tanárt keresvagy anélkül eladó, vagy magán- nek. Érd.: tel.: 61-462, este.
házra cserélhető értékegyeztetéssel.
Érdeklődni este: 28-946-os telefo- 4 éves kisfiamnak csoportos foglalnon.
kozással, délelőtti elhelyezést keresek. „Angol,.sport, zene L 387" jelINGATLAN
igére a Sajtóházba.
Garázst vennék, esetleg bérelnék a
Gyakorlott kötöttáru összeállítót
Madách u. környékén. Váradiné,
keresek.
„Interlock
szükséges
Madách u. 1/B.
L 392" jeligére a Sajtóházba.

Szeged a hazai lapokban
39/1989
Közhely és varázslat: Janusz
Gkwacki és a Svábbogárvadászat /
Pálya András = Szinház. — 7. sz.:
ill. — Kritika a Kisszínház előadásáról.
^Küldöttre szavaznak / H. K. =
Mai Nap. — szept. 1. — Szerző:
Horváth Kálmán. — A szegedi
MSZMP-alapszervezetek
kongresszusi küldötteket választanak.
„A kongresszus már megkezdődött": Csongrád és Zala megye
pártvezetőinek találkozója / (megyei tudósítónktól) = Népszabadság. — szept. 7. — Szerző: Tanács
István. — A szegedi találkozóról.
Húszkötetes kezdő / Zöldi László = Népszabadság. — szept. 7. —
A Bukarestből Szegedre származott, székelyföldi születésű Huszár
Sándor iróról.
Király Zoltán a szeptemberi
ülésszakon programot hirdet: Parlámenti ellenzéki frakció / M. Szabó Imre = Dátum. — szept. 14. —
Beszélgetés az országgyűlési képviselővel.
Szabad szombaton, azaz szombaton szabad / Nagy Ágnes = Békés Megyei Népújság. — szept. 16.:
ill. — Beszélgetés Dr. Vastagh Pállal, az MSZMP Csongrád megyei
első titkárával.
A vér, a remény és a hercegnő : A
Turandot a szegedi Dóm előtt /
Rajk András = Új Tükör. —
szept. 17. : ill. — Kritika a Pucciniopera szabadtéri előadásáról.
Szeged, Népszínház : Évadnyitás
áz operákban / Kiskalmár Éva =
Esti Hírlap. — szept. 18. — Verdt:
Aida c. operájával nyitotta meg új

évadját a Szegedi Nemzeti Színház.
Foghíjas mezőnyök : Evezős OB,
Szegeden / (szilasi) = Népsport. —
szept. 18. — Tudósítás a Maty-éri
versenyről.
. Üröm az örömben / Péter László
= Magyar Nemzet. — szept. 19. —
Bálint Sándor: Karácsony, húsvét,
.pünkösd c. könyvének 3. kiadásáról.
Régi lemez forog a tanácsházán :
Magyarázkodhat a polgármester /
-orv- = Mai Nap. — szept. 20. —
Szerző: Horváth Kálmán. — Dr.
Csonka István tanácselnök a végrehajtó bizottság előtt.
Ritkán követi deresre húzás a
talpnyalást: Pártaktíva az elhallgatott fájdalmakért / Horváth Kálmán - Mai Nap. — szept. 20. : ill.
A városi rendelőintézet vezetési
g o n d j a j r ó l
Békejobbot nyújt az MSZMP
Csongrádban : A szakszervezetek
várják a pártprogramokat / F. S.
= Népszava. — szept. 21. — Szerző: Faggyas Sándor. — Dr. Vastagh Pál, az MSZMP Csongrád
megyei elsó titkárának találkozója
szakszervezeti vezetőkkel.
Fordította és rendezte a karmester : A szegedi Álarcosbálról / Farkas Zoltán = Muzsika. — 9. sz, :
ill. — Kritika a Verdi-opera előadásáról.
A szegcdi Koch Sándor-ásványgyüjtemény / Hegyesi Sándor =
Természet Világa. — 9. sz. : ill. —
A József Attila Tudományegyetemen. — A professzor életrajzával.

Alomkór ellenszere
A cecelegyek terjesztette afrikai álomkórt valószínűleg gyógyítani lehet difluor-metil-ornitinnel, egyfajta vegyileg módosított aminosavval. Az álomkór
kórokozóival beoltott kísérleti

egerek túlélték a halálos injekciót, ha ivóvizükbe 1—2 százaléknyi vegyszert adagoltak. A
gyógyszer gátolja, a paraziták
szaporodását, gyorsan eltűnnek
a szervezetből

Cattani újra nyomoz

Magas kereseti lehetőséggel

felvételre keresünk
kőműves-, kubikos-, ácsbrigádokat,
saját műhellyel rendelkező bádogost,
asztalost és segédmunkásokat, valamint
anyagkönyvelésben jártas,
jót gépelő adminisztratív munkavállalót.

Favorit Építő-szerelő Kft.
Szeged,

Honfoglalás

u. 44.

Telefon:

25-338

Családi események
zsefnek és Pctö Évának Éva,
Tóth
Pálnak és Nagy Ilonának
Kiss Erncsiin és Fridrich Valéria, Péter László és Kothéncz Pál, Tóth Pálnak és Nagy IloErika, Markdviis András és nának G á b o r , Fontos ZoltánMaróli Rózsa, dr. Mczcy Ró- nak és dr. Bíró Juliannának
bert Károly és Sándor Tünde, Hajnalka, Ráksi Ferencnek és
Németh László Attila és Szél Il- Tábory Mária Katalinnak Attidikó Esztér, Nagy Attila és Ba- la, Szilágyi Zsoltnak és Nyerges
rát h Erzsébet Veronika, Belcon Katalinnak Adrienn, Lovai FeZsolt és Kcpa Aranka, Szabó rencnek és Kiss Erzsébetnek NiJenő és Balogh Ilona, Szemes kolett, Kothencz Ferencnek és
István cs Trajer Gizella, dr. Balogh Ilonának Ildikó, HorHovorka István és Pajtényi Dó- váth Levente Attilának és Dura, Reiner Péter és Földházi dás Andreának Bálint Attila,
Magdolna Beáta, Csiszár Mi- Voltcr Mihálynak és Bqsze Eriháty és Farkas-Csamangó Eri- kának Regina, Rácz István Atka, Szentes-Blró György és tilának és Szecskó Ibolyának
Mecs Anikó, Rózsa József és István Attila, Kreininger Attila
Gyóni Beáta. Németh Imre és Antalnak és Pál Zsuzsannának
Csanádi. Katalin, Mészáros Zol-, Attila, Turányi Józsefnek és
tán Attila és Varga Éva, Beke Köteles Sára Évának József GáLászló és Molnár Erzsébet bor, Túri Sándornak és SzatGyörgyi, Csiszár István és Ra- mári Ilonának Tamás, Vígh Fekonczai Rozália, Kádár József rencnek és Sisák Ilonának Róés Apjok Zsuzsanna Katalin, bert, Gémes Józsefnek és HuszP a p p Károly Mihály és Radics ka Ildikónak Kitti, dr. Lázár
Mária, Vajna József és Johann Györgynek és dr. Oláh Judit
Gyöngyi, Tóth Csaba és Jobba Magdolnának Péter György,
Katalin Ágnes, Tenk Zoltán Jó- Bárányi Józsefnek és Hegedűs
zsef és Aucr Zsuzsanna, Sugár Edit Mártának Adám, Hebók
Lajos és Fekete Éva, Tóth Ist- Imrének és Tóth Jldikónak Ildiván és Horváth Tünde, Kakuszi kó, Prónai Istvánnak és Zsótér
Sándor és Miklós Erika házas- Piroskának Tamás, Pillinger
Bélának és Rostás Gabriellának
ságot kötöttek.
Bence Richárd, Mihály Csabának és Fehér Máriának Zsófia,
SZÜLETÉS
Bodrogközy Gábornak és Bakó
Kómár Kornél Csongornak
Évának Péter, Tóth Józsefnek
és Papp-Takács Mónika Katalinnak Fanni, Hell Istvánnak és és Morvái Zsuzsanna Erikának
László
Erzsébetnek
Tímea, Balázs Krisztián, Sánta Attila
Gárdián Tibornak és-Dobó lbo- v Zsoltnak és Hegyesi Erzsébetlya Eleikának Nikolett, Dudás nek Krisztina, Lajkó KálmánTibornak és Siklósi Zsuzsanná- nak és Szekeres Piroskának Ninak Hajnalka, Tóth János koletta, Demc Lászlónak és dr.
Aridrásnak és Báló Editnek Mécs Zsuzsanna Máriának AnViktória, Vasas Mihálynak és na, Megyeri Sándornak és HajFarkas Máriának Roland, Tóth nal Gabriellának Szilvia, Nagy
Bélának és . Hevesi Katalinnak Miklósnak és Nyári Anikónak
Norbert Márton, Vezsenyi Zol- Nikolett, Szebenyi Károlynak
tánnak és Csaba Gabriella Júli- és Karika Éva Ildikónak Kitti
ának Tamás, Malkócs Sándor Éva nevű gyermeke született.
Andrásnak és Kozák Anikó
Helgának Klaudia Renáta, SiHALÁLOZÁS
mon Kálmánnak és Bakos EriSzabó
István, Farkas Imre,
kának Nikolett, Paragi Zoltánnak és Hódi Máriának Andrea, Viski Antalné Hevesi Erzsébet,
Osztrogonácz Tibornak és Kő- Szabó Jenő, Bozsogi Józsefné
hegyi Erzsébetnek Tamás, Sika-' Sóki Margit, Bányai István,
la. Jánosnak és Sánta Ildikónak Bárkányi Istvánné Kasza Mária, Bárdos József, Ordögh AnÁkos, Maczák Istvánnak és Katalnc Kormányos Mária, Bozsó
szai Erikának Balázs, Erdélyi
István, jdr. ö r y Béla Géza, Kis
Csaba Ferencnek és Árvái IldiSándor, Tóth Jánosné Magyar
kó Magdolnának Vivien, Mu- Mária, Fazekas-Kádár Istvánné
har) Lászlónak és Bihaly Tün- Rúzsa Anna, Mészáros Balázsdének Dávid László, Benedek né Bakos Julianna, Molnár PéZoltánnak és Tóth Gabriellá- ter, Szirák János, Tóth István
nak Róbert Zoltán, Boldizsár Gyuláné Balog Anna, Maróthy
Józsefnek és Dimovics Eriká- János, Kun János, Szűcs Mának József Krisztián, Franek ria, Both Ákos Ádám, Banka
Tibornak és Szélpál Erika Irén- János, Görög Árpád Géza,
nek Szilvia, Farkas Gábor Ist- Jancsik András, Jakus Mihály,
vánnak és Gyuris Márta Anná- Varga Mihály, Buborék Andnak Ádám Dániel, Fekete Lász- rásné Ábrahám Ilona, dr. Zsulónak és Lajos Ilonának Krisz- ró József, Rozsnyai Mihályné
tina Izabel, Sisák Lászlónak és Kis Mária, Fátyol József, Gál
Bárdi Éva Erzsébetnek Diána, József, Losoncz Mihály Sán
Forgács Józsefnek és Gaál Edit- dor. Kiss Károly Lajos, Kungli
nek Attila, Serfózó Zsolt Lajos- Mária. Szabó Istvánné Flórián
nak és KrisíXin Edinának Niko- Erzsébet Mária, Sávai Józsefné
lett. Molnár Ferencnek és Pet- Zenei Ilona, Rácz Józsefné Illés
Erzsébet,'Vancsura László, Durecz Rozália Piroskának Ferenc
dás Ferencné Péter Julianna,
Sándor, Nagy Istvánnak és TaTézsla Pál, Wéber Antal, Tótkács Mártának Péter, Széli Jómihály János meghaltak.
HÁZASSÁG

Szemenszedett igazság
„A labdarúgás egy röpke pillanatra felejteti ugyan a bajokat, de
amikor elöjönnek a hétköznapi
gondok, amikor a kenyérhez sem
jut hozzá az ember, akkor háttérbe
kerül a játék. Engem gazdaggá tett
az Arany Istennő, ám áz argentinok milliói ettől még koldusszegények. maradtak."

„A mai futball már teljesen
átalakult, mást követel a pá
lyán, sőt azon kivül is. Az analfabéta labdarúgó már nem boldogul. A kiemelkedéshez egykor elegendő volt a technika,
ma, ha nem vagy atléta, keress
más mesterséget."

(Diego Morodona, labdarúgó) (Enzo Beanoi.

labdarúgó-szakember)

I

Az olasz televízió legújabb sikerembere ismerős személyiség:
Corrado Caltani felügyelő. Az
a nyomozó, akit a Polip című
tv-sorozatban a magyar közönség is megismert és megkedvelt.
A „Piovra 4", vagyis a Polip
széria negyedik sorozata már az
első este több mint 12 millió nézőt vonzott, A magyarázat bizonyára árnyaltabb, mint ami
egy átlagos tv-sikerhez fűzhető.
A közönség ez esetben a nemzet
testében pusztító kór, a maffia
ellent küzdelem valóságát keresi
a fikcióban. A film a játék eszközeivel közelit az újságokban
Unalomig ismételt tényekhez: a
szicíliai bűnszövetkezet kilátástalannak tűnő felgöngyölítéséhez. És reménytelenül. Cattani
felügyelő ugyanis már azokkal
a láthatatlanokkal vivja harcát,
akik Szicília földjét is elhagyták, és jól öltözött, megbecsült
urakként bankokat irányítanak. Vagy legalábbis nagy múttú pénzintézetek elismert ügyfeleiként igyekeznek tisztára mosni a maffia bűncselekményekből származó piszkos pénzét.

Az elsó kritikák elismeréssel
nyugtázták Cattani felügyelő
újbóli színre lépését. Figyelemre méltó azonban, hogy a
„szakma", a maffia elleni küzdelem főhadiszállásán, Palermóban másképpen látják a cselekményt. A nyomozók szerint
az olyan magányos és reményvesztett
rendőrtisztek,
mint
amilyen Cattani, nem sok esélye marad Szicíliában. „Néhány
jelenet a gerillaháborúra emlékeztet, márpedig a maffia elleni
harchoz csendre, hozzáértésre
és tisztességre van szükség." A
palermói rendörök egy dologban osztják véleményüket a
rendezővel: „A régi maffia már
nem létezik." Vagyis megváltoztak, korszerűsödtek az alvilág módszerei is. Palermo főügyésze lakonikusan így nyilatkozott: „A valóság egészen
más. A valóság olykor minden
képzeletet felülmúl. Például a
maffia esetében is."
A film értékét azonban semmi esetre sem gyengíti, hogy a
„kritikusok" az élet forgatókönyveit kénytelenek tanulmányozni.

Tenyeres és fonák
Kevesen tudják, hogy George
Bush, mielőtt beköltözött volna
a Fehér Házba, már az USA elnöke volt, egészen pontosan 7
óra 54 percig, 1985. július 13án. Vagyis akkor, amikor bélműtétet hajtottak végre Ronald
Reagcnen. Az alkotmány szerint ilyen esetben, az altatás idején az elnök helyettese gyakorolja a hatalmat. Ám azt még
kevesebben tudják, hogy a szóban forgó nap történelminek is
mondható délutánját, s vele a
teljhatalmat Bush egy teniszparti közben élte át, történelmileg feledhető módon: elesett,
megsérült, ágyba kellett fektetni, ahol is jeges borogatással a
fején elmélkedett Amerika sérülékeny voltáról.
A Washington Post arról is
hirt adott, hogy Bush kedveli,
ha a környezetében dolgozó politikusok jól bánnak a rakettel,
a tcniszütóvel. A „Power Tennis", a hatalom birtokosainak

teniszjátéka a lap szerint is
több, mint egyszerű időtöltés.
McNamara például meglett férfikorában, hajnalonta azért
vett teniszleckéket, mert szégyellte a kezdetleges játéktudását. Teniszezett Shulz, Reagen
külügyminisztere, Webster, a
titkosszolgálat igazgatója, játszott Carter, és természetesen
biztonsági tanácsadója, Brzezinski is. A Bush-éra azonban
minden korábbi elnöknél szélesebb körben terjesztette el a játékot. „Sohasem volt az Egyesült Államoknak ilyen erős
teniszjátékos-elnöke — mondta
a Fehér Ház szóvivője. — A
jobbkezese erős, az adogatása
pontos, csupán a fonákja gyenge egy kissé. így tehát kevesen
győzik le."
Annál is inkább, mert a
„Power Tennis" sajátos játékszabálya az, hogy ne alázd meg,
ha az ellenfeled a pályán kivül
hatalmasabb, mint t e . . .

Görcsoldó koriander
A koriander termésének zamatanyaga segít megszüntetni
az emésztéssel kapcsolatos görcsöket, serkenti a gyomornedvek kiválasztását és a szervezetnek a baktériumok elleni védekezését. Az NSZK-ban ezt a
nagyanyáink konyhájából ismert
gyógynövényt
most
gyógyszernek ismerték el. Különösen
azoknak
ajánlották,
akiknek felsőhastáji panaszaik
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A mesterséges intelligenciával végzett kísérletek során
gyakran merült fel a kérdés: vajon lehetséges-e utánozni az
emberi értelem működését? A
korábbi tapasztalatok alapján
nemmel kellene válaszolnunk.
Nemrégiben viszont egy Nobeldíjas kutató, Herbert Simon
olyan eredményeket tett közzé,
amelyek talán megváltoztatják
a véleményünket — olvashattuk a L'Unitában.

összetett gazdasági szervezetek
döntési folyamatairól szóló tanulmányáért; aki több mint 20
könyv és 600 különféle publikáció szerzője a tudományágak
széles skálájában: foglalkozott
kognitív pszichológiával, matematikával, szociológiával, közgazdaságtannal. Sokoldalú zsb'
nivel állunk szemben, aki a 20.
század végén azt a reneszánsz
emberideált éleszti ú j j á , amelyet a nagy Leonardo személyeAz olasz napilap szerint Si- sített meg.
mon betáplálta komputerébe
Egyébként az interdiszcipliazokat az adatokat, amelyek a
náris megközelítés azt a tudo17, században ismeretesek voltak a tudósok elótt az égitestek mányágat jellemzi, amelynek
mozgásáról és távolságairól, Simon egyik szülőatyja volt: a
inajd azt a parancsot adta meg, mesterséges intelligenciára gonhogy a gép keressen összefüg- dolunk. Marvin Minsky, John
gést a paraméterek között. McCarthy és Allén Newell ameRöpke két perc alatt a kompu- rikai kutatókkal együtt Herbert
ter „felfedezte" Kepler harma- Simon már T956-ban kidolgozdik törvényét, amin a nagy csil- ta a Logic Theorist elnevezésű
lagász 20 évig dolgozott. Kepler első olyan programot, amely
eleinte úgy képzelte, hogy egy képes volt „értelmesen gondolbolygó nap körüli keringési ide- kodni". 1972-ben következett a
je arányos ellipszise fél nagy- General Problem Solver, matetengelyének a négyzetével. Ké- matikai tételek, sakkfeladvásőbb a mindennapi élet gondjai nyok, logikai kérdések megolfelemésztették az energiáit, és d ó j a . Simont fóleg az érdekli,
nem tudott foglalkozni a témá- hogy miképpen megy végbe az
val. Amikor újra elővette a emberi megismerés folyamata.
problémát, három hét alatt si- Feltételezése szerint a gondolkerült eljutnia a megoldáshoz:
kodás abból áll, hogy „az ema bolygók keringési időinek
berek saját elméjükben valónégyzetei úgy aránylanak egyságmodelleket alkotnak, kémáshoz, mint közepes naptásőbb pedig értékelik azt, hogy
vojságuk (ellipszisük.fél nagymiképpen változnak e modellek
tengelye) köbei. Különösen az
a
cselekvés végrehajtása közérdekes a komputer viselkedésében, hogy az egyik téves hipo- ben". így tehát modellezhetjük
tézise éppen az volt, amivel azt, ami mentális szinten lejátegy
emberben
a
Kepler is próbálkozott: négyze- szódik
problémamegoldás
során.
Sites viszonyt tételezett fel a keringési idő és a fél nagytengely mon hozzáteszi: „Mivel a számítógépek is patterneket, azaz
között!
modelleket alkotnak és hasonlíMégis létezik olyan komputanak össze, arra is használhatter, amely intelligens, módon
juk óket, hogy emberi gondolaképes „gondolkodni"? Talán
tokat szimuláljanak."
egy méregdrága, szuper gyors
gépről van szó? Netán egy kíNe gondoljunk arra, hogy gisérleti, több tízezer mikroprogantikus
programokra
van
1
cesszorból álló számitógépre
szükség e modellgyártáshoz. A
gondoljunk, amelyet áz emberi
Bacon alig négy-öt lépésben kéagysejtek felépítésének és a sejpes felfedezni Kepler törvényetek egymással való kapcsolatáit, míg 20 lépésben rájön az élő
nak feltérképezésére használszervezet
vizeletszintézisének
nak? Szó sincs róla. Simon át.ciklusára.
Minderre
azért kélagos memóriájú, átlagos számítási potenciállal rendelkező pes, mert nem logisztikai módon halad, mint a korábbi
komputert használt.
komputerek, azaz nem szigorúan
dedukciós alapon, nagy
A titok nem a számítógépmennyiségű,
összehangolt instben, hanem a rajta futtatott
programban van! A Bacon el- rukciók szerint végzi a lépésenevezésű szoftver már sok bra- ket. A Bacon az igazságot kerevúrt vitt véghez: az adott törté- si, egymást követő, megközelínelmi időszakban ismert adatok tő számításokon, becsléseken
alapján felfedezte Faraday, keresztül, s mi több, tanul a téPlanck és még néhány tucat tu- vedéseiből !

— felfújódás, telítettségérzés —
vagy könnyebb gyomor- és bélrendszeri zavaraik vannak. A
főzetet úgy készítik el, hogy két
kávéskanál
koriandertermést
egy csésze forró vízzel leforráznak. 10—15 percnyi állás után a
teát le kell szűrni. Ha az orvos
mást nem ir elő, egy-egy csésze
frissen készített korianderteát
az étkezések közt ajánlatos dós híres törvényeit. A Bacon
fogalmakat is tud alkotni. Két,
meginni.
rugóval összekötött test gyorsulását és lassulását leiró információk alapján megalkotta a tehetetlen tömeg fogalmát. Egy másik esetben felfedezte a törési
indexet.
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Amikor a komputer
elcsodálkozik

Herbert Simon szerint pontosan igy működik az emberi értelem is: „ . . . h a egy bonyolult
[Problémával állunk szemben,
nem vizsgáljuk végig az összes
lehetséges hipotézist. Gyakran
előfordul, hogy amikor egy tudós ú j kutatáshoz kezd, nem is
tudja igazán, hogy mit keres.
Mégis valahol elkezdi a munkát, lépésről lépésre megvizsgálja a tapasztaltakat, összehasonlításokat végez korábbi ismereteivel, és ezek alapján alakítja ki azt a stratégiát, amely
meghatározza a következő fel-"
adatot."

„Amikor a Bacon elkezd dolgozni, nincs előtte elmélet, mint
ahogy Keplernek sem volt kész
teóriája — vallja a program alkotója. Megvizsgálja a nyers
adatokat, és megpróbál valamilyen szabályosságot felfedezni
köztük. Mit szeretnének bebizonyítani a programmal? Azt,
hogy az emberi értelem műköíme tehát, megszületett a Badése ugyanúgy megmagyaráz- con, a szoftver, amely ú j szaható, leírható, mint bármely kaszt jelöl a mesterséges intellimás természeti jelenségé."
gencia
fejlődésében. Simon
Ha ezt egy egyszerű ember ál- hozzáteszi, hogy azért érzelmi
lítaná, biztosan sokan megmo- reakciót ne várjunk tőle: a Basolyognák. Ez a merésznek tű- • con mindössze ezzel a felirattal
nő állítás viszont olyan tudóstól jelzi csodálkozását — „Valami
származik, aki 1978-ban köz- történt, amire nem számítotgazdasági Nobel-dijat kapott az t a m " .

