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POLITIKAI

Várhatunk-e jót jakobinusoktól?
Pozsgay Imre továbbra is államfői címre pályázik — A „levegőben
lóg" a Munkács melletti radarállomás — Csengelei földgaliba
Nem kisebb kérdést tűzött napirendre az immár csak
néhány hétig „hivatalban levő" magyar Parlament, mint
azt: a Magyar Köztársaság elnökét az Országgyűlés, avagy
a nép közvetlenül válassza-e
meg. E kérdésben ma
hoznak döntést, s bármi lészen is az, feltételezhető, hogy
— amennyiben nem felel meg majd az ú j képviselőknek
— első dolguk lészen, hogy megváltoztassák a legelső ülésszakukon. Továbbá: nem szerénytelenség-e
a jélenlegi
Parlament, részéről e téma felvetése (annak ismeretében
is, hogy most még a döntés joga valóban őket illeti)?
Ide kapcsolódik ama hir is, mely szerint Pozsgay Imre
— egy nyugatnémet újságnak adott nyilatkozata szerint —
mindenképpen pályázik továbbra is a magyar államfői
tisztségre, feltéve persze, h a a Magyar Köztársaságnak
nem „gyenge" (azaz, szűk, inkább csak protokolláris jogkörrel rendelkező) elnöke lesz. Pozsgay Imre az ellenzékről, á politikai palettán .középen" elhelyezkedő pártokról szólva megjegyezte: „Jakobinusoktól még soha nem
indult ki semmi jó." Való igaz, tehetjük hozzá, bár korántsem biztos, hogy ma Magyarországon valóban azok
tekintendők jakobinusoknak, akiket az államminiszter annak t e k i n t . . .
Sandi

Már-már
Időnként parázs vita, m á r m á r pártharcok
jellemezték a parlamenti
ülésszak
első munkanapját, elsősorban a nemzetiségek országgyűlési
képviseletét és a
köztársasági elnök választását illetően. Mint az várható
volt, a kisebbségek parlamenti
képviseletét
tóbb
kérdésben eltérően
ítélték
meg a z érintettek, és a jelenlegi törvényalkotók. Például a magyar zsidó közösségnék a z a része, amelyik
nemzetiségnék vallja magát, a kisebbségi törvényiévén kíván
mandátumhoz
jutni, ugyanakkor a vallási
alapon állók is képviseltetni kívánják magukat a
T.
Házban, mégpedig a felekezetek sorában.
Szó szót követett az ülésteremben Király Zoltán indítványáról, amely a köztársasági elnök közvetlen meg•választásának
kimondását
javasolta. Tamás
Gáspár
Miklós (SZDSZ) viszont határozottan ellenezte, hogy ez
a Parlament döntsön a kérdésről.
Karvialits
Ferenc
szerint, ha most dönt erről
az Országgyűlés.
elveszti
utolsó esélyét, hogy
emelt
fővel • . távozzon, ha egyszer

István

pártharcok
ősszel
a
képviselők már
döntöttek
a
kérdésben,
most ne változtassák
meg
véleményüket; — mondotta.
A vitában — b á r csak közvetve érintette a napirendet —
érvék, ellenérvek
csaptak össze a
közvélemény-kutatások
választási
esélyeket (Latolgató
adatai
körül is.
A Parlament — amely 80
százalékos képviselői részvétellel jelenlegi összetételében utoljára ült össze törvényt hozni — első munkanapján az előző ülésről áthúzódó családjogi törvényt
fogadta el, és döntött a családi pótlékok kérdésében is.
Az
ülésszak
második,
szerdal napján folytatódik a
Glatz Ferenc
művelődési
miniszter által kedden kora
este beterjesztett
oktatási
törvénymódosítás
feletti vita, továbbá várhatóan döntenek majd azokról a törvénymódosításokról és javaslatokról is, amelyeket az
első munkanapon megvitattak ugyan, d e végleges állásfoglalást
nem
hoztak
azokról, így például a Magyar Néphadsereg
névváltoztatásáról Magyar Honvédségre.

Pontszerző
Közeledik a vég — azaz
a
jelenlegi
Parlament
mandátumának vége. Ez
nemcsak a naptárra nézve állapítható
meg,
az
ülésszak kezdetén a program rögzítésénél is kiderül.
IrgSlmatlan mennyiségű
anyag, ami a képviselők
asztalán van,
legalábbis
elvileg, mert a gyakorlatban sokuk előtt üres
az
asztal. Nem túlzottan izgatja már őket az aktuális
téma, tőlük az is elég,
hogy végigülik az újabb
négy napot — gondolhatják.
A napirend első pontja:
szavazás arról, tárgyaljon-e bizonyos törvényjavaslatokat a Parlament.
Sorra szavazzák "le a képviselők az előterjesztéseket. Tárgyaljanak-e a közigazgatási
bíráskodásról?
A
büntetőjogszabályok
módosításáról? A íeddhehetetlenség
jogintézményének megszüntetéséről?
Nem a válasz minden kérdésre. Ugyanakkor — a
tudományos
dolgozók
szakszervezetének tiltako-

tagozatán tanul Ugyancsak
megilleti a családi pótlók a
tartósan beteg vagy testi, illetve
értelmi
fogyatékos
gyermeket is. A családi pótlék összege egy
gyermek
után havonta 1770 forint,
ha a szülő egyedülálló, a k kor 2070 forint. A támogatás összege két
gyermek
után gyermekenként
2070
forint, egyedülálló szülőnél
2200 forint. Három éc minden további gyermek után
gyermekenként 2200 forint
családi pótlék jár 'havonta.
Havi 2500 forint a családi
pótlék összege a tartósan beteg, a testi vagy értelmi fogyatékos gyermek után.
A törvény hatására a családi pótlékban
részesülők
köre 80-90 ezerrel bővül. Le-

hajrá

zása ellenére — fölveszik
a programba az oktatásról szóló tőrvény módosításának
megtárgyalását.
Es elsöprő többségű az
igenek száma, amikor arról szavaznak:
tárgyaljanak-e a lakáscélú
állami
kölcsönök utáni
adófizetésről (közismert
nevén:
kamatadóról) szóló
törvény hatályon kívül helyezéséről . . .
Ha sokallja is a feladatot az Országgyűlés, ha
úgy is gondolják a képviselők; most már csak azzal foglalkoznak,
amivel
feltétlenül szükséges —
azért búcsúzóul még szeretnének
egy-két
piros
pontot szerezni.
Nyilván
ezért vették fel a
programba a családi pótlék, a
gyes, a gyed, és a nyugdijak emeléséről szóló indítványt is.
Talán nem ártott volna,
ha az elmúlt öt évben viselik így szívükön a nép
érdekeit. De legalább decemberben. Amikor a kamatadóról tárgyaltak.
(balogh)

hetővé válik, hogy olyan rétegek is
részesülhessenek
ebben az állami támogatásban, amelyek korábban
a
biztosítási feltételek hiányában az ellátásra nem szereztek jogot. így
jogosulttá
válnak a munkanélküli segélyben
nem
részesülő
munkanélküliek,
pályakezdők is. A családi pótlék folyósításának időtartama a
19. életévről a 20. életévre
módosult. Teljes körűvé vált
a családi pótlékkal kapcsolatos határozatokkal szembeni bírói út igénybevétele
is.
Mivel a torvény április 1jén hatályba,
rendelkezéseit első ízben az április hónapra járó családi pótlékra
kell alkalmazni

Családi pótlék
alanyi jogon
Az Országgyűlés döntése
alapján április l-jétől alanyi joggá válik a
családi
pótlék. Ez az állami támogatás minden 16 évesnél íiatalabb.
illetve 16 évesnél
idősebb, de 20 évesnél fia-

Havi előfizetési díj: 101 forint
Ara: 4,30 forint

NAPILAP

talabb gyermek után jár, ha
a fiatal az alap-, vagy a középfokú oktatási intézmény
„
nappah
' ü l e t o t e g a dolgoz,Ók
általános vagy közepiskolajának ifjúsági,
fiatalkorú

N a g y LáazJÓ

fejvétele}
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autósoktatók

Hangoka „zsákutcából"
Az elmúlt héten írást közöltünk a szegedi gépjárművezető-képzés helyzetéről,
amelyben Balló Zoltán megyei közlekedési főtanácsos
is megszólalt. Az írás megjelenése után robbant
a
bomba A szegedi
oktatók
tiltakoztak
a főtanácsosnak
a riportban elhangzott
kijelentései ellen. S ami még
ennél is meglepőbb, maaa
BaVió Zoltán is tiltakozott.
Állítása
szerint
a lapban
megjelent kijelentések
egy
része nem tőle származik.
Félreértés? Ki tudja. Lehetetlen lenne most
már
utólag az emlékezet ködbe
veszó ösvényein visszaaraszolni és bizonyítani, ki mit
mondott és ki mit írt. A
szó elszáll, az írás viszont
bizonyságképp itt maradt,
Megegyeztünk,
készüljön
most már
olyan
riport,
amelyben minden érdekelt
fél megszólal, s amelyben eloszlathatunk félreértéseket,
sértő, megbélyegző
jelzőket. Amikor ismét nekivágok, hogy feltérképezzem
több száz szegedi oktató véleményét, darázsfészekbe teszem a kezem, s aligha tudom épen kihúzni belőle. De
maradjunk most szigorúan a
tényéknél!
*
A főtanácsos arról szólt,
hogy szerinte az elmúlt öt
esztendőben sokat
javult
Szegeden a gépjárművezetőképzés, hiszen piaci
versenyhelyzet alakult ki. Mégis úgy érezte, a lakosságnak,
a tanulóknak az érdekeit
továbbra is védenie kell. A
vitára okot adó kijelentésről
— miszerint a
városban
széltében-hosszában
híreit
korrupciók késztették Balló
Zoltánt arra, hogy a képzési intézmények vezetőit öt
éve leváltsa — később kiderült; valótlan, hiszen
a
megjelölt személyek ma is
helyükön vannak, bizonyságul arra, hogy tisztességesen végezték munkájukat,
Hétfőn délben tanácsi postás hozta a „helyesbítést".
„Telefonon történt
megbeszélésre hivatkozva, a Délmagyarország
1990. február
19-én megjelent
Mazsola•képzők című cikkel
kapcsolatban az alábbi helyreigazítást kérem
a holnapi
lapban megjelentetni:
A képző szervek vezetőire és a vizsgabiztosok
személyére nézve sértő és valótlan állítást tartalmaz
a
cikk, illetve a tanulók
is
észrevételezték
a
címbeli
jelzőt, amelyek nem tőlem
származnak.
A járművezetői
vizsgabizottságnál a főfoglalkozásúok mellett, több — munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott — vizsgabiztos
tevékenykedett az 1983, július
1-jei átszervezésig,
többek
között az ATI és az MHSZ
képző szervek vezetői is. Mivei ezt a gyakorlatot asszeférhetetlennek
ítéltem, munkaszerzódésűket
azonnal
megszúntettem,
amely
független a vezetői tevékenységüktől" — így Balló Zoltán levele.
*
— Engem senki sem váltott le. S nem érzem magam korruptnak! — háborodik fel Farkas József,
az
ATI igazgatója.
— A főtanácsos
tévedésre hivatkozik!
— Ez a szavajárása. Mióta hivatalban van, rend-

szeresen rendet akar
csinálni! Ha mondta, h a n e m ,
ez a kijelentés nem
hat
az újdonság erejével.
A
vizsgáztatási jogomat valóban megvonta, összeférhetetlenségre hivatkozott. Példátlan ez a gyakorlat, ami
Csongrád megyében folyik.
Eddig is kényesen vigyáztunk arra, hogy saját cégünknél ne vizsgáztassunk.
Az igazgató szobája, jövetelem
hírére,
gyorsan
megtelt. Horváth
Gyula,
Orosz János, Tornai
Béla,
Kónya István, Papdi Ferenc,
Kokavecz László —
munkaközösségek vezetői és oktatói, a szakma elismert emberei. Szerették volna
elmondani véleményüket egy
szerintük helytelen
államigazgatási
gyakorlatról,
amely Szegeden zsákutcába
kényszerítette a gépjárművezető-képzést,
— Az írásban liberalizációról beszél, meg
piaci
versenyről. Hát vegyék tűdomásul, Csongrád
megyében szó sincs erről. Továbbra is a tanács tart kézben
mindent — meséli Orosz J á nos.
— Azt állítják a tanácsnál, hogy mi magunk
se
felelnénk
meg a vizsgán.
Még szerencse, hegy
független fővárosi szakemberek
vizsgáztattak bennünket. Az
elfogultság tehát kizárt —
mondja Horváth Gyula. —
Ügy érezzük, hogy egy régi, helytelen államigazgatási gyakorlat
tart sakkban
bennünket. Miféle módszer
az, ha valaki nem ért valamihez, akkor íróasztal mögül kritizálja azokat, akik
dolgoznak? Az általánosítás
mindnyájunkat sért. A
tanács
közlekedéspolitikát
akar csinálni a
megyében.
Mi szükség erre?
Tudjuk
mi a dolgunkat, a piacra
kellene bízni, kit hitelesít,
és kit nem. Bizalom
nélkül nem lehet oktatni. Tőlünk kell óvni, félteni
a
tanulót? Hát
gazemberek
vagyunk mi?
Azután újabb furcsaságok
sorjáznak: „kitalálták" mostanában, hogy országúton is
vizsgázzanak a tanulók.
A
sándorfalvi úton követelik
meg a nyolcvanas tempót.
Ott, ahol egy profi
sem
megy többel hatvannál, mert
olyan rossz az aszfalt.
— Az országban itt a legszigorúbbak a vizsgabiztosok. Némelyik valóságos mumus hírében áll. Az oktató
meg, aki hetekig foglalkozott a tanulóval, pisszenni
sem mer a vizsgán. Teljesen 'felesleges megkövetelni
azt a tanulótól, hogy a Kossuth Lajos sugárúton, csúcsforgalomban megforduljon,
vagy a Széchenyi téren parkoljon. Profik sem képesek
rá sokszor, inkább továbbhajtanak.
*
Hogyan lehet az,
hogy
változatlan áron, csökkenő
tanulólétszám mellett évről
«i v r e emelkedik a vizsgabibevétele? — teszi fel
zottság
—
a kérdést Orosz János.
Egyáltalán, hogyan lehet egy
ilyen intézményt
bevételre
sarkallni? Érdekeltté
tenn i a bban, hogy megbuktass o n tanulókat? És még mi,
oktatók vagyunk tisztességtelenek ebben a játékban?
— Látszatra valóban úgy
hogy érdekünkben
néz
k i,
nyújtani a tanfolyamot,
áu
(Folytatás

a 3. oldalon.)
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Pozsgay szerint

Á titkosszolgálat
az ellenzéknek dolgozik
Pozsgay
Imre
államminiszter megerősítette, hogy a
parlamenti választások után
pályázni fog az
államfői
tisztségre, függetlenül attól,
hogy a választás az Országgyűlés vagy közvetlenül a
nép által történik. Ez azonban — jelentette ki a Frankfurter Allgemeine Zeitung
című napilap keddi számában megjelent nyilatkozatában — nem érvényes
arra az esetre, ha az alkotmány megfelelő előírásait és
az ehhez tartozó törvényt a
jövőben oly mértékben megnyirbálnák, hogy a köztársasági elnök szerepe
formális reprezentációra
korlátozódna.
— Tudja mondotta ->-,
hogy konszolidált demokráciákban van ilyen szabályozás, de a jelenlegi magyar
helyzetben ez nem lenne kielégítő. Az államminiszter a
választási küzdelemről szólva kifejezte
aggodalmát,
hogy a március 25-ei választásokon leadandó szavazatokért vívott harc némely
párt számára csábítóbb lesz,
mint
a
nemzetért viselt
gond. Ebben az országban —
hangoztatta — több
mint
négy évtizeden át nem volt
politikai kultúra. Volt egy
oligarchia, amelyben
egykét személy politizálhatott.
És most arra akarjuk késztetni a népet, hogy öt perc
alatt kinyilvánítsa politikai
akaratát, sót, hogy legyen
politikai
akarata,
holott
negyven évig azt mondták
neki, hogy ne legyenc.
Ellenfeleink — mondotta
— ezt a helyzetet igen jól
felismerték. Minthogy nincs
politikai kultúránk —, és
ezt nem cinikus értelemben
mondom — itt összhangban
vannak a szavak és a tettek. Ha ebben az
országban azt mondják, hogy valakit beledöngölnek a földbe,
akkor ezt úgy is értik.
Az
ilyesmi Nyugaton
csupán
nyelvi fordulat, itt nem —
fejtegette.
Noha magáért
nem aggódik, úgy véli, nem
lehet eltekinteni attól, hogy
a nép egyre szegényebb lesz,
a szegénység most már a középréteget is fenyegeti, és

a társadalom stabilizáló rétegei szétzilálódnak. Pozsgay
Imre szerint a kormányozhatóság érdekében a különböző ellenzéki pártoknak is
némi áldozatot kell hozniuk, és tartózkodniuk kell attól, hogy botrányok segítségével tűnjenek ki.
Minthogy önálló program-*
mai nehéz meghatározni az
arcélt, hiszen
a jelszavak
igen hasonlítanak
egymásra, az államminiszter szerint a középpártok is a közös ellenségkép révén igyekeznek kitűnni: a szocialista reformerek érdemeit nem
ismerik él, és még verbális
szövetségekre
is
lépnek,
amelyek politikailag
nem
teherbírók.
Jakobinusoktól
azonban még soha nem indult ki semmi jó —, így
Pozsgay.
A lap szerint Magyarország számára nehéz probléma az „európai" és az „amerikai" tőke versengése
a
térségben való befolyásért.
Ez — mint az államminiszter utal rá — anélkül folyik, hogy magyar részről
hatással lehetnének rá, de
érzékelhető azokban a kapcsolatokban is, amelyeket az
új pártok előnyben
részesítenek. Az államminiszter
számára
nem
ismeretes,
hogy az egyes pártok külföldről milyen pénzbeni támogatást kapnak, de tevékenységük alapján feltételezi, hogy különböző nagyságú összegekről van szó. A
kormánynak titkosszolgálati
forrásokból sincs bepillantása
e támogatások
dolgába -r- hangoztatta a lap
szerint Pozsgay Imre a legutóbbi lehallgatási és megfigyelési ügyre célozva —,
mivel a titkosszolgálat
ismereteit „már régóta
nem
velünk, hanem a radikális
ellenzéki erőkkel közli".
A terjedelmes interjúban,
amelyet Pozsgay Imre fényképe illusztrál, az
államminiszter kifejezte meggyőződését: a szocialista párt,
amely sokat tett azért, hogy
az átalakulás idején fenntartották a társadalmi párx
beszédet, jelentős
pártként
kerül majd ki a választás
sokból.

Kárpáti Ferenc Romániában
Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter Víctor Stanculescu vezérezredesnek, Románia nemzetvédelmi
miniszterének meghívására kedden hivatalos, baráti látogatásra Bukarestbe utazott. Az

egynaposra tervezett munkalátogatás
alapvetően a
magyar és a román hadsereg közötti
együttműködés
továbbfejlesztését, a katonai
vezetők közvetlen
kapcsolatfelvételét szolgálja.

Mindszenty bíboros azonban alapjában
véve végig kitartott álláspontja
mellett,
melynek lényege így összegezhető: A nemzetközi politikai szintéren a íő frontvonal
a kereszténység és a bolsevizmus között húzódik, és a döntő hadszíntér Magyarország.
Az elsődleges feladat nem a magyarországi
katolikus egyház átmentése kompromisszumok révén, hanem bátor helytállással, sót
tudatosan vállalt mártíromsággal felrázni a
nyugati világot a bolsevizmus elleni harcra. (Lásd: ugyanott, 153—54. old.)
Az egyház és az állam közötti viszony
kiéleződésének közepette a püspöki
kar
1948. december 16-án ülést tartott A megegyezésre hajlamos egyházi vezetők ösztönzésére a püspöki kar olyan
közleményt
adott ki, melyben leszögezték, hogy hajlandóak az állammal való viszony rendezésére, de ez a rendezés nem mondhat ellent az egyház érdekeinek, és létrejöttéhez
szükség van a Szentszék közreműködésére.
(Lásd: Magyar Kurír, 1948. december 17.)
A megszabott föltételek teljesen magától
értetődőek. Az ország vezetése
azonban
teljesen figyelmen kívül hagyta e közleményt. világossá vglt, hogy nem a megegyezés, hanem Mindszenty félreállitása a

A brit külügyminiszter
Budapesten
Horn Gyula
külügyminiszter meghívására
kedd
este hivatalos
látogatásra
Magyarországra
érkezett
Douglas Hurd. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság
külügyminisztere. A brit diplomácia
irányítóját
magyarországi
útjára
elkísérte
felesége
Judy Hurd is.
Douglas
H u rd
szerdán
kezdi még hivatalos tárgyalásait a magyar politikai és

állami vezetőkkel.
Reggel
vendéglátójával, Horn Gyulával ül
tárgyalóasztalhoz,
majd Szűrös Mátyás ideiglenes • köztársasági
elnök
fogadja a Parlamentben. A
brit külügyminisztert
ezután Németh Miklós . kormányfő fogadja.
Douglas
Hurd találkozik a Magyar
Demokrata Fórum és a Szabad Demokraták Szövetségének vezetőivel is.

Áruló-e a rendőr
A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője államtitoksértés alapos
gyanúja
miatt kedden
feljelentést
tett Dajcsi István rendőr főhadnagy, a főkapitányság
III/III. alosztályának volt
tisztje ellen, A feljelentésre
azért került sor, mert
a
volt rendőrtiszt a 168 óra
című rádióműsornak és a
Beszélő című lapnak adott
nyilatkozataiban több olyan,
konkrét, az állambiztonsági
munkát, annak módszereit,
személyi és szervezeti vo-

Kárpátaljai
Felfüggesztették
a
Munkács melletti
radarállomás
építési munkálatait — adta
hírül kedd esti száméban az
Izvesztyija.
A szovjet lap ismerteti
Dmitrij Ja;ov
honvédelmi
miniszternek az ukrán Legfelsőbb Tanácshoz intézett
levelét (a kijevi parlament
képviselői a közelmúltban
külön táviratban követelték
a munkálatok felfüggeszté-

főhadnagy

natkozásait tartalmazó információt hozott nyilvánosságra, amelyek a törvényi
szabályozás szerint államtitoknak minősülnek. Bajcsi
Istvánra, mint a BRFK volt
tisztjére pedig a titoktartási
kötelezettség éppúgy érvényes, mint a hivatalos állomány tagjaira. A BRKF vezetője feljelentésében azt is
kéri, hogy állapítsák meg az
államtitoksértés pontos körülményeit, valamint a cselekményben részt vett más
személyek esetleges felelősségét is.

győzelem
sét), amely szerint a kárpátaljai lakosok
panaszainak,
aggodalmainak kivizsgálására szakértői különbizottság
alakult Jevgenyij Velihov
akadémikus vezetésével. A
szovjet honvédelmi miniszter utasítást adott a rakétatámadást előrejelző radarállomás építésének szüneteltetésére, mindaddig, amíg a
bizottság nem tisztázza az
objektum környezeti hutásait.

Kiskatonák
— közel az otthonhoz
Az éves kiképzési terveknek megfelelően hétfőn és
kedden újoncokat fogadták
a Magyar Néphadsereg alakulatainál es a BM Határőrségnél. A családi és munkahelyi problémák megoldása,
valamint a katonai
szolgálatra történő felkészülés érdekében
a fiatalok
döntő többsége már, mintegy másfél hónapja
megkapta az előzetes értesítést
a bevonulásról.
A Honvédelmi
Minisztérium
Sajtófőosztálya arról
tájékoztatta az MTI-t, hogy
a haderőreformnak megfelelően, az előző bevonulás-

fö cél. Tovább ösztönözték a Mindszentyellenes tömegmozgalmakat, és a hecckampány a karácsony előtti napokban a tetőpontra hágott.
A Délmagyarorszag karácsonyi száma is
nagy teret szentelt a
Mindszenty-kérdésnek. Közölte a lap a szegedi espereskerület plébánosainak és kántorainak
közös
nyilatkozatát: „Egyházunkhoz pi demokráciánkhoz egyaránt ragaszkodó híveink kívánságából Indíttatva, és egyházunk féltő
szeretetétől vezettetve, fiúi alázattal kérjük
a kegyelmes püspöki kart, hasson
oda,
hogy az egyház hivatalos vezetése változtassa meg eddigi elutasító magatartását a
demokráciával szemben, és ezáltal létrejöjjön a hívek rég óhajtott békéje."
A nyilatkozatot dr. Henny Ferenc főesperes vezetésével 13 pap és 13 kántor írta
alá. Ugyancsak e számban olvashatjuk a
szegedi katolikus világi vezető személyiségek nyilatkozatát, melyből a
következő
részt
emelnénk ki: „Sajnálattal látjuk,
hogy a magyax katolikus egyház eddig alig
tett kísérletet arra, hogy az evangéliumi
szocializmus megvalósítására törekvő
országépítő munkánkba bekapcsolódjék.
A
bíboros prímás úr egyes megnyilatkozásai
folytán — amelyekben, eléggé el nem ítélhetően, a nagybirtok és a kapitalizmus embertelen rendjének visszaállításán fáradozik
— az a sajnálatos helyzet állott elő, hogy a
katolikus hívők egy része lelkében tépelődés honol."
A nyilatkozat alatt 35 szegedi vezető értelmiségi neve szerepel. Köztük:
Asbóth
Dezső főállamügyész: Baróti Dezső egyetemi tanár; Bálint Sándor egyetemi tanár;
Dávid Lajos, az Actío Catholica világi elnöke; Ditrói Gábor, a tudományegyetem
rektora; Dorogi Imre festőművész; Eperjesi Kálmán, a pedagógiai főiskola igazgatója: Klivénvi István törvényszéki tanácselnök; Korpássy Béla egyetemi tanár; Mar-

hoz kepest tízezerrel kevesebben,
mintegy 15 ezren
vonultak most
be.
Nagy
többségük, elsősorban a nős,
családos, illetve
szociális
problémákkal küszködő fiatalok lakóhelyükhöz közeli
alakulatokhoz vonultak be,
illetve olyan helyökre, ahol
teljesítménypótlékban részesülnek.
Fegyver nélküli katonai
szolgálatot 41-en
kezdtek
meg, tízen
pedig
poigári
szolgálat
iránti kérelmet
nyújtottak 'be.
Az újoncok március 15-e
és 17-e között tesznek katonai esküt.

ítéletidő

Észak-Európában

Szélviharok ' és áradások
pusztítottak keddre virradóra Európa északi
részén,
összesen 36 ember halálát
okozva, többtucat a
sebesültek száma is.
Csupán
Nagy-Britanniában 13 személy életet oltotta ki az elemi csapás. A szél
ereje egyes helyeken elérte
az óránkénti
160 kilométert, Belfast környékén
a
meteorológusok 190 km-es
sebességet is mértek. Wales
északi vidékén a hatóságok
2 ezer embert
költöztettek
ki Towyn
kikötővárosból,
mivel az iszonyatos
erejű
hullámok 200 méteres szakaszon átszakították a gátat, s a tengervíz elöntötte
az utcákat.
Franciaországban hét halottja volt hétfőn az idei tel
harmadik hatalmas viharjának.
Többen
súlyosan
megsebesültek,
az anyagi
kár tetemes. Az erős szélvihar sok helyütt megrongálta
az elektromos vezetéteket, a
telefonvonalakat,
fennakadásokat okozott a vasúti és

az országúti
közlekedésben, szinte teljesen lehetetlenné
tette a kompjáratok
fenntartását
Franciaország
és Nagy-Britannia között.
Párizs környékén két halottja volt a viharnak: egy
fiatalembert egy leomló tal
temetett maga alá, egy másikat egy — a vihar
által
hirtelen betaszított — fém
csapóajtó ütött agyon. Egy,
az ország északi részén levő
kisvárosban,
Etroeung-ban
egy három és fél éves kislányt a bölcsőde
udvarán
zúzott halára egy letört faág. Ketten autójukban haltak meg, amikor azokra hatalmas fatörzsek zuhantak,
egy fiatal lány csónakjából
fordult a széllökéstől a Szajnába és megfulladt, egy férfit háza tetejéről sodort le a
vihar.
Az NSZK-ban
hét,
az
NDK-ban pedig két halálos
áldozata volt az
ítéletidőnek, Belgiumban öten, Írországban és Hollandiában pedig ketten vesztették életüket.

Rádiótelex
K/VIFU TOSIKI tlJRA MINISZTERELNÖK.
Kaifu
Tosikit ismét miniszterelnökké választották kedden a japán parlament két házában A parlament
alsóházában
(ahol a februári általános választások eredményeként a
kormányzó Liberális Demokrata Párt az 512 mandátumból
285 birtokosa) Kaifu Tosiki 286 szavazatot kapott. Legfőbb ellenfelét, Doi Takakót, a Szocialista Párt elnöknőjét
146-an szerették volna a miniszterelnöki bársonyszékbe
juttatni. Ezt kővetően a 252 tagú felsőház is Kaifu Tosikit
választotta meg kormányfőnek, 111 szavazattal. Doi Takako 91 szavazatot kapott,
LENGYEL—IZRAELI DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK.
Krzysztof Skubiszew&ki lengyel és Mose Arensz izraeli
külü©Tniniszter Tadeusz Mazowiecki lengyel kormányfő
jelenlétében kedden Varsóban aláírta a lengyel—izraeli
diplomáciai kapcsolatok újraíelvételeről szóló megállapodást. A diplomáciai kapcsolatok a két ország között 1967
júniusában, az arab—izraeli háború nyomán, lengyel döntésre szakadtak meg.
LEHET-E HINNI NEKIK? Mint ismeretes, a román
oktatási minisztérium február 13-án a Rompress útján
nyilatkozatot. tett közzé. Az állásfoglalás fellép bizonyos,
Magyururszágról Romániába juttatott
magyar
nyelvű
könyvek és tankönyvek ellen, amelyeket a valóság meghamisításával vádol, és Románia területén nemkívánatosnak nyilvánít, A magyar Külügyminisztérium
lépéseket
lett az ügy tisztázására. A megkeresésre a román minisztériufn illetékes vezetője nem tudott megnyugtató mggyarázattals zolgálni. Szokai Imre külügyminiszter-helyettes bekerettg a budapesti román ügyvivőt, és nyomatékosan kérte, hogy a román fél vonja vissza a minden jel
szerint ismételten dezinformáción alapuló nyilatkozatát, s
ennek nyomán o magvar nyelvű könyvek bevitelének korlátozásáru hozott adminisztratív intézkedést. Felhívta a figyelmet orra', hogy az intézkedés ellentétes a helsinki záródokumentum elvejvel, a bécsi megállapodás előírásaival. A korábbi időszak politikájút felidező. kifejezetten
magyarellenes, diszkriminatív intézkedés okkal kérdőjelezi
meg u két nemzet megbékéléséről, a két ország viszonyának rendezéséről haneoztatott román nyilatkozatok őszinteségét. A külügvrniniszter-helyettcs nyomatékosan kérte
annak sürgős továbbítását, hpgv u román kormány tegye
lehetővé a magyarországi könyv- és más küldeményeknek
rvz euróixii normákkal összhangban levő, akadálytalan bejuttatását Romániába.

tónyi János egyetemi tanár; Pálífy György
polgármester-helyettes, Páli Ferenc tankerületi főigazgató, Purjesz Béla egyetemi tanár; Simándy Bela, a Szegedi Hjrlup főszerkesztője; Sőtér István egyetemi tanár.
A Délmagyarország cikkírója szerint velük azonos állásponton volt Halász Pa!
apátkanonok is: „A magyar népi demokrácia és az egyház közötti megbékélés útját
Halász apátkanonok úr is azáltal
látná
biztosítottnak, ha Mindszenty távozná az
érsekprimási
székből.
Ezzel
kapcsolatban a véleménye az, hogy a megegyezés
már rég létrejött volna, ha az érsekprimási székben például Hamvas Endre ülne."
A fenti nyilatkozat valódisága azonban
erősen
megkérdőjelezhető — Halász Pal
életútját ismerve. Bálint Sándor néprajzos
professzorral. Hamvas püspök tanácsadójával — aki a katolikus értelmiségiek nyilatkozatát is aláírta — a lap külön is* készített
interjút Az interjú készítőjének
kérdésére a következőkben fejtette ki a
hercegprímással kapcsolatos
álláspontját:
„Mindszenty magatartását a jó szándékú
katolikusok egyre nagyobb tömege helyteleníti. Természetesen, magam
sem
értek
egyet vele. Az egyháznak es az államnak
feltétlenül meg kell találnia egymást. Meg
kell értenie a modern kor ritmusát, amely
több szociális ós testvéri szellemet igényel.
Rendkívül baj, hogy akik ma
egyszerre
nagy kereszténységet fedeznek fel magukban. és úton-útfélen a kereszténységről beszélnek, azt azért teszik, mert azt hiszik,
hogy a kereszténység, az egyház az, amely
a mostani rendszerrel, a népi demokráciával szemben áll.
Ezek az emberek jelentik a legnagyobb
tehertételt az egyház számára Ezek
az
emberek nem tudnak szabadulni az elmúlt
nagybirtokrendszer szellemétől, amely pedig a kereszténység tanításával is ellenkezett Most aztán légüres térben érzik ma-

gukat a mai szociális korszak
közepén,
amelynek feltétlenül be kell következnie"
Mindszenty bíboros az ellene elhangzott
kijelentésekből, az egész orszagra kiterjedő
tömegdemonstrációkból, a házkutatásokból
minden különösebb nehézség nélkül következtethetett letartóztatásának közeli voltára, sőt az ellene emelendő vádak lényegére
is- Egyes források szerint a december 23-i
házkutatás után egy nyilatkozatot fogalmazott meg, amelyet zárt borítékba tett, azzal az utasítással, hogy letartóztatása utun
adják át Grősz József kalocsai érseknek. A
mindössze négy mondatból álló nyilatkozat így hangzott:
„Nem vettem részt semmiféle összeesküvésben. Nem mondok le érseki tisztemről.
Nincs vallanivalóm, és semmit sem írok
alá. Ha mégis megtenném, az csak az emberi test gyengeségének következménye, s
azt eleve semmisnek nyilvánítom." (Mindszenty József: Hirdettem az igét; Mindszenty Alapítvány, Vaduz, 1902, 179. old.)
Ugyanezen napokban, vagy talán órákban. szózatot fogalmazott meg papjaihoz,
amelyet letartóztatását követő este sugároztak a nyugati rádióadók. A szózatban semmiféle meghajlást, megalkuvást nem engedélyez sem papjainak, sem híveinek: „Az
aláírások terén könnyítettem a hívek lelkiismeretén. Ez természetesen nem vonatkozott egyetlen papra, szerzetesre és szerzetesnővérre. A jövőben ilyen könnyítésre
eshetősée a hívekkel szemben aligha nyílik,
helyt kell állani. A Boldog-asszony éve kegyelmei, mint erőtartalék, segítenek ebben." (Ugyanott, 181. old )
Ilyen előzmények után nem hathatott a
váratlanság
erejével Mindszenty bíboros
letartóztatása.
(Folyi'atjuk.)
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Hangok a „zsákutcából"
(Folytatás az 1. oldalról.)
mint a rétestésztát — veti
közbe Kokavecz László. —
Ha maffiózók lennénk, akkor miért a sok gyomorbajos, szívinfarktusos oktató?
Gátlástalan emberek
aligha kerülnek
lelkiismereti
okokból kórházba. Egyszerűen arról van szó, hogy az
államigazgatási hatalom éppen olyan•
mechanizmussal
működik, amelytől
szabadulni szeretnénk. Mi a valódi piaci versenyt
sürgetjük, ahol a szakma és a tanuló maga képes kiszűrni az
ide nem való
oktatókat.
Ehelyett rendeletekkel,
utasításokkal
a
nyakunkban
kell vergődnünk. Bejön
a
tanuló, fizet hat-nyolc ezer
forintot, hogy jogosítványhoz jusson, és szinte pontról pontra mindent
előírnak neki. Hát ez nem szolgáltatás!
— Ügy érezzük, hogy ezt
a rossz légkört módszeresen
alakítják ki ellenünk. Olyan
hangulatot keltenek,
hogy
nekünk érdekünk a lakosság megkopasztása — veti
közbe Horváth Gyula. —
Mégis csak furcsa, hogy egy
országgyűlési képviselőt
is
vissza lehet hívni, de egy
vizsgabiztos döntését a gyakorlatban nem lehet megkontrázni. Az elvek persze
egészen mások, mutatósak,
demokratikusak. De a gyakorlat hírből sem ilyen. A
tanácsot egyszerűen
lehetetlen és értelmetlen megkritizálni. Nekünk
pedig
nincs szükségünk olyan adminisztratív felső
vezetésre. amely a számok bűvöletében él.
*
A szerkesztőség előtt valóságos kis tüntetés zajlott
a
napokban. Oktatókocsik
hegyén-hátáo a parkolóban.
Tizenvalahányan
zsúfolódunk be a kis szobába, az
autóklub oktatói is szeretnék élmor.dahi a magukét:
— Ez a vezetési stílus,
amit a tanácsnál tapasztalunk, nagyon nem tetszik.
Ha valamiért szólunk, jön
a retorzió, és egy-két napon
belül minket is vizsgáztatnak. Mintha hülyék
lennénk, és nem volnánk képesek a tesztlapot kitölteni.
A közlekedési osztálytól elvárnánk, hogy menedzselje
a munkákat. Ehelyett rajtunk, oktatókon csattan minden, mert mi vagyunk a sor
végén — mondják szinte kórusban.
— Évek óta
sürgetjük,
hogy felejtsék már el a százalékokat. A szakmai színvonalat nem lehet számokkal mérni — sérelmezi Márki Antal. — Mégis, negyedévente jelentenünk kell
a
bukási százalékot. Az
apparátus az első sikeres vizsga arányúnak
bűvöletében
él. Holott egy
sikertelen
vizsga is szolgálhat tanulságokkal
a résztvevőknek.

Ezért azután inkább a pótórákra kényszerítjük a tanulót.
Két-három
ezres
pluszköltséget nyomunk
a
nyakába, holott egy újabb
vizsga csak háromszázba kerülne.
— Ügy érezzük, hogy a
tanácsi emberek puskával a
kézben állnak a hátunk mögött. Így nem lehet oktatni,
legfeljebb árkot ásatni —
vág közbe valaki.
— Mi mindenért kapunk
a fejünkre föntről — mondja Kusz György. — Valóságos termelőüzemnek néznek
minket. Ha egy vizsgáztató
túl sok tanulót enged
át,
az is a mi hátunkon csattan. Ha túl keveset, az is.
*
— Az éremnek két oldala van — érvel Balló Zoltán megyei közlekedési főtanácsos. — A pandúrnak
soha sem volt hálás szerepe, bár mi nem szerettünk
volna azok lenni. Az
érdekellentét az idejétmúlt jogi szabályozás és az
élet
között feszül, és az ütközőpontban a megyei tanács
szakosztálya áll. Mi magunk
is többször szorgalmaztuk:
igazítsák jobban az élethez
a képzést, a vizsgáztatást.
Például ne rutinpályán, hanem, kinn
a forgalomban
oktassanak, vizsgáztassanak;
a tesztlapok is
igazításra
szorulnak. Magunk is
végeztünk kísérleteket a Közlekedési Főfelügyelet engedélyével, egy
korszerűbb
rendszer bevezetése
érdekében. A piaci versenyt is
szorgalmazzuk, ezt mi sem
mutatja jobban, mint
az,
hogy az országban az
elsők között engedélyeztük —
Szegeden — a munkaközösségek megnyitását.
Szerintünk az, hogy hét képzőintézmény van ma, biztosíthatja a piaci verseny alapjait. Azt hiba a szemünkre
vetni, hogy nem menedzseljük az oktatást. Mi nem
szakmai irányítók vagyunk,
hanem törvényességi
felügyeletet gyakorlunk.
Az
sem fedi a valóságot, hogy
a vizsgabizottság bevétele —
a buktatások miatt — nőtt
volna; a
közlekedési
felügyelet kasszája
vastagodott, amit a műszaki vizsgák számának
növekedése
okozott.
Már napok óta hallgatom
a sérelmeket, vagdalkozásokat, amikor úgy
döntök:
elég! A darázsfészek gondjait nem nekem kell megoldanom. S abban is egyre
jobban hiszek, hogy a vita
nem személyre szabott. Sokkal inkább a magát túlélt,
de még ma is
görcsösen
erőlködő mechanizmus
velejárója.
Papíron persze
minden
rendben. A megyei
tanács
csak a felülről jövő rendeleteket hajtja
végre
úgy
ahogy tudja. A törvény szövedéke azonban
unos-untalan felfeslik
valahol.

A termelést, gazdasági
megfontolásokra hivatkozva, úgymond ideiglenesen
felfüggesztendő gyár dolgozói állják körül a riportert. Igen sok helyütt lehetnénk így az országban,
megnevezni a vidéki települést ezért sem fontos.
Az adást különben
már
levetítették,
láthattuk,
hallhattuk a Hét legutóbbi
műsorában.
A szocialista tervgazdálkodás újabb impozáns
eredménye: az emberek
egy blöff, egy ügyesen
leplezett csődtömeg köré
szervezték
az
életüket,
felépültek az OTP-tartozásokkal megterhelt családi házak, a kiskertekben
májustól
virágzik
a
krumpli, már hamarabb
az őszibarack, dagad a
földben a répa, r e t e k . . .
etc. A blöff nyilvánvalóvá
vált, a gyár leáll. Mondják, ideiglenesen. Pontosítsunk a fogalmazáson.

Rafai Gábor

szúrja közbe később az
igazgató, hogy gazdaságtalan lenne, arról soha, sehol nem volt szó. Erről
bizonyára nem. ámbátor e
szelíd tényen mit sem változtat mindaz, hogy
a
munkás, s munkásasszony
megtámaszthatja a kiskert
végi kerítést, ekképp figyelve az előttük magasodó üzem szürke, hallgatag
tömbjét.
— Nem gondolják, hogy
maguk IS hibásak — persze, ahogy én is, mi is? —
kérdez tehát, s kompenzál
még ugyanazzal a lélegzettel a riporter. De az ellenié tezés elkésett, s egy
munkás ujjai, mint haragos madárka, máris ott
röpködnék a rutinosan agresszív kérdező rezzenéstelen arca előtt Otromba
szakmai provokáció? Vagy

Somogyi Károlymí felvételed

— Kidúrnak a birtokomból!
— Kik?
— A téesz.
— Hogyhogy?
— Odaadtam a
földem
Györfi Antaléknak.
— Miért?
— Ajándékba, hogy engem
kijjebb
szorítsanak.
Már be is van karózva —
mutat a faluszéli kiszögellésre Csűri István. A csengelei utcavég különben csendes, odébb fóliasátrak fénylenek, messzebb fúrótorony
állványzata magaslik a korai tavaszban. Bálásszalmák
halmaza takarja a tiszta képet, de két földbe vert léc
valóban ú j mezsgyét jelöl.
Innen pörgessük vissza a
történetet. Csúri István, a
Csengelei Aranyhomok Termelőszövetkezet nyugdíjasa
igencsak zaklatottan adja
elő sérelmesnek tartott földgalibáját. Eszerint: mindig
beleestek földjei a nagy táblába. Az apró parcellak útban voltak, s ezért legvégül,
ötödszörre, az utcai ház melletti lapost kapta cseréül a
téesz tői s lám; ezt is elveszik. Mondásával a mostani
vitatott sarokból épült a falu, s neki kellett behordania
homokkal és teletömni trágyával, hogy haszonra fogható legyen. Korábban nem
a faluszéli házban, hanem
tanyán laktak s nyugdíjas
éveiben is igényt tartott a
háztáji földre. Mivel annak
idején egy darabban
nem
tudták kimérni Csűri Istvánnak a háztájit, toldalékNem arattam le a felebarátom gabonáját
ként ragasztották ahhoz az
alig pár száz méterre lévő
másik földdarabot.
tanya mögötti föld a mi tör- s az oly anr.yira bele lett katénetünkben azért emlitödik, varva a földekbe, hogy még
Használt még egy hold mert — augusztusban múlt a bírói pulpitus előtt sem
százvalahány négyszögöl föl- egy éve — azt is átíratták született /elfogadható ítélkeOnnét zés az időközbeni Csűri—
det Csűri István, odébb a Györfi Antaléknak.
Kókai-dülőtől — ahol éppen került a mostani „vitatott Györfi összecsapáson.
a beszélgetés zajlott. A kis csücsökre" 150 mázsa trágya,
De haladjunk sorjában.
— Miért adták oda Csuriék földjét
Gyórfiéknek?
— önkéntes
földcsere
miatt — veszi elő az aktakölidaritást csinálni, meg
teget dr. Farkas Miklós, az
szétütni közöttük — és ekAranyhomok Tsz
jogtanákor a főváros felé mutatcsosa. — A Győrfiék saját
nak —. de nem tettük.
a történelem nemes pené- Bocsássanak csak el benföldje kint
a
határban
utunkba esett. Helyette kelszével körbefuttatott évez- nünket, hol az az átkozott
lett adnunk másikat, itt a
redes emberi
ostobaság s érdemelt útilapu?"
faluszélén. Mivel Csűri Istegy újabb épületes megNem tudhatom, hogy az
ván háztájija két darabban
nyilvánulása? Mármost va- imigyen elképzelt válasz
volt, fölajánlottuk a hármas
lóban megfontolandó, mi- kielégítette volna-e a ricserét. Csűri kap a meglévő
lyen jó, milyen probléma- portert. Már csak azért,
parcellához közvetve
kapmentes lenne, ha azt mon- mert ha igen, akkor incsolódó
darabot,
Györfi
danák ezek a micisapkás, nen csupán egyetlen logimegkapja a sarki részt,
meg fejkendős munkásem- kai lépésre lenne az a köamelyet eddig Csűri pótlásberek, hogy:
igen, ké- vetkeztetés, hogy akkor az
ként használt, s mindenkirem szépen, mi is hibásak egész munkásosztály
hinek egy táblában lesz a földvagyunk. Tudja m i t ri- bás. A hibából
pedig
je. A vezetőség ezt jóváporter úr? Mi vagyunk a könnyen bűnt lehet fabrihagyta két éve. Mindkét félleghibásabbak.
Látnunk kálni. Jól van, elégedjünk
ben megvolt a megegyezés
kellett volna — és ekkor meg ennyi okoskodással.
készsége, de végül is Csűri
a gyárra mutatnak —, Mert ugye minden csupa
n e m ' m e n t bele a cserébe,
hogy ez hazugság. Tud- feltételes mód volt. CsuhoEy
a kettőből egy legyen.
pán
a
gyár
nem,
melybe
nunk kellett volna már tíz
Biztos alapos oka volt
évvel ezelőtt — és ekkor ezentúl a szellemek járrá...
az igazgatóra mutatnak—, nak dolgozni. Az élők meg
éjszakán— Mindent
megadtunk,
hogy ez itt hazudik. Fe- azt álmodják
ami törvényes — válaszol
jünk a homokba dugtuk, ként, hogy működnek a
Auer Mihály elnök, ki egyik
kussoltunk, holott sztráj- sötétség falai közt a gészenvedője az egész tortúrákolni kellett volna, meg pek.
nak—, mi ferrek voltunk A
asztalra csapni, meg SzoDal
hereföldünkbe eső rész helyett adtunk másikat Előbb

mindenbe belement
Csűri
István, azután meg letagadta
még az eget is.
— Elképzelhető, hogy
a
falu terjeszkedni
fog, és a
parcellázási lehetőség miatt
ragaszkodik az utca
folytatásához Csűri István? — vetem közbe, kívülállóként.
— Nem, arra nem halad.
Szerintem a kettejük személyes ügye, a téesznek nincs
most már hozzá köze.
— Csűri István nem
fogadta el, mondása szerint, a
felebarátja bevetett
földjét,
és még most is rajta a gabona. Olyan földet mégsem adhattak
csereként,
amelyet
más használt, vagy mégis?!
— Ennél jobb megoldást
nem találhattunk — tárja
karját dr. Farkas
Miklós.
— Ha nem jó az, hogy egymáshoz kapcsolódik az eddigi két darab háztáji, akkor
nem tudom, mit kellene
tennünk.
Gazsovits József, Csengele
korábbi téeszelnöke szerint
a haragvó feleket egy tóba
kellene ereszteni s mindaddig ki nem engedni, mig ki
nem békülnek.
Mivelhogy,
ilyen fölhatalmazása egyetlen jogállamnak sem lehet,
hallgassuk tovább Csűri Istvánt, miért fél a földcserétől.
— Innen, az erdőből vittem a feleségem, tudom,
hogy ez a föld, amelyiket
rám akarnak sózni, sohasem
látott trágyát. Adjam oda,
amelyiket már rendbe hoztam ezért a hitványért? —
kérdi a zörgő szárú, aszott
februári rozsban
caplatva.
Tétlenségünkre szeme könynyel telik, s hárítjuk a meghallgatásból adódó hálálkodást. Igyekvőre fogjuk a dolgot, fotós kollégámmal. Nekünk itt már nincs helyünk.
Megtettük dolgunk. Hallgattunk. Köszönnénk el hamarjában, mikor Csűri István
még a házához kér bennünket maradásra. Valamit akar
még mutatni —, gondolom,
s toporgunk az ?utó mellett
— biztos fontosnak tartja a
megnyugváshoz. Ilyenkor, az
ember általában
türelmes,
de nem bírva már cérnával
a várakozást, sürgetőre indulok.
Megrökönyödésemre
Csűri István megviselt sorsú
nyugdíjas, két ötszázast szorongatva közelit Ijedt hátrálásomra az autóba hajítja
hanyagul a bankókat: „tudja
ő, mi az elintézés módja a
segítésnek" kijelentéssel. A
legerélyesebb visszautasításra veszi csak vissza a „kerékkenésre"
szánt
pénzt
Ekkor sajnáltuk meg igazán.
Teljesen
összekavarodott
benne a jó meg a rossz. Belénknyilalt: találkozhatott ő
egyáltalán ügyeinek intézése
során tisztességes emberrel,
ha már a számara vad idegentől is pénzért reméli az
igazat?... Hát, ide jutott a
mi világunk?
Azt a mindenit...'
Majoros Tibor

4

4

1990. február 28., szerda

OLVflSÓSZOLGtíiifllP 2
TELEFONUNK: 12-847

LEVÉLCÍMÜNK: PF.: 153.

Kert — Gaz — Lakás — Kedvezmény
ÚJRA A VÍZDÍJRÓL.
Ezúttal egy nyugdíjas kiskerttulajdonostól kaptunk levelet:
„Mi itt, újszegediek még mindig nem tudjuk, hogy a kis
magánházak tulajdonosainak
mennyit kell majd fizetni a vezetékes víz köbméteréért?
Ezekben a régen épített házacskákban sok nyugdíjas család él, és mi a kertünkben
termett zöldségféléből tudjuk
pótolni a nyugdíjunkat és ittott még sokan közülünk a szegedi piacra is termelnek fóliasátor alatt. Nagyon szeretnénk
tudni, hogy érdemes-e a drága
vetőmagokat megvenni, ha
olyan drága lesz a víz, hogy
kertjeinket nem tudjuk locsolni? Mert itt olyan kemény,
kötött a talaj, hogy ha nincs eső
vagy nem tudunk locsolni,
minden elszárad. Két napig, ha
kertünk vizet nem kap így vagy
úgy, már széles csíkban reped
meg a föld. Szeretnénk, ha az
újságban hírt közölnének hamarosan a kiskerttulajdonosokkal, hogy nekünk mennyit
kell fizetni az áremelés után a
vezetékes vízért, mert attól
tesszük függővé, hogy bevessük vagy parlagon hagyjuk
idén kertjeinket!" Reméljük,
nem késtünk még el a válaszszal. A vízművek tájékoztatása
szerint a vezetékes víz köbméteréért 7,50 forintot kell fizetniük a jövőben. Hogy érdemes
lesz-e ilyen ár mellett locsolni a
kerteket, nos. ezt a sokféle
szempontot figyelembe véve
(vetőmag, piaci árak!) mindenki egyénileg mérlegelje és
döntsön belátása szerint. Legszívesebben ugyanazt tanácsolnánk: vigyázva a víz minden cseppjére, vessenek, ültessenek, ha itt a tavasz, az idén se
hagyják parlagon kertjeiket!
Ám senki pénztárcájába nem
láthatunk bele...

GAZOS A VÉRTÓ KÖR- tani. Én nem bántom a nyugdíNYÉKE. M. F. (Szeged, Ipoly jasokat. pedig a gyed és a gyes
sor 13/A) leveléből idézünk. legalacsonyabb összegét emel„Semmi kivetnivalót nem lá- ték csak. (A nyugdíjakat 50
tok abban, hogy ilyenkor, ta- ezer forint felett is emelték!)
vasz táján az árokpartokon és Az én gyedem 6 ezer forint, de
elhagyott gizgazos területek el- 200-500 forintot ez is elbírt
száradt kórómaradványait elé- volna. Mit szóljon akkor az,
gessék, természetesen felügye- akinek ennyi sincsen? Miért
let mellett. Itt van például a egymást okoljuk, hiszen sem a
Vértó és körülötte az árokpart. nyugdíjasok, sem a gyerekes
Itt egyenesen kívánatos volna, szülök nem tehetnek az áremehogy az illetékesek elégessék lésről, mindenki csak a saját
az elszáradt nád-, gyékény-, terhét érzi. Javasolnám neki,
kórómaradványokat, nem be- cserélje egyszobásra a lakását,
szélve a tóparton éktelenkedő, neki az is elég vagy vegye maszél által összehordott csoma- gához a gyerekeit, unokáit.
golóanyagokról, tejeszacskók- Sok két-háromgyermekes csaról. Annál is inkább, mert ez a lád lakik kétszobás lakásban,
törmelék rontja a tó esztétikai különnemű gyerekekkel. Ma a
értékét, majd a vízbe kerülve luxuslakás nem engedhető
tavaszra rothadni kezd. bűzt meg, aki megtartja, az ne paáraszt a Vértó környéki lakók naszkodjon!"
nagy bosszúságára. Jó lenne,
KEDVEZMÉNY
UTÓha az illetékesek odafigyelné- LAG. Nevének és lakáscímének erre, és mihamarabb el- nek mellőzését kéri az a levéltüntetnék a szemetet. Ha ezt írónk, aki a következő sorokat
nem oldják meg, akkor ne cso- küldte: „Férjemmel 1983-ban
dálkozzanak, ha egyszer a vettünk fel építési kölcsönt
gyermekek teszik ezt meg he- családi ház építésére. Akkor
lyettük."
még nem volt családunk, így
nem kaptunk gyerekek után
A SZÓ A KISMAMÁÉ.
Gubik Ferencné Szegedről, a járó szociálpolitikai kedvezFútómú u. 1. szám alól írta ményt, igaz, akkor még nem is
levelét. „Felháborodva olvas- járt magánház építése esetén.
tam a Levelezórovatban ja- Az a kérdésem: ha a kamatnuár 30-án Varga Károlyné ja- adót bevezetik, miért nem levaslatát. Jómagam is kétgyer- het a gyerekek után járó szocimekes. gyeden levó kismama álpolitikai kedvezményt viszvagyok: 55 négyzetméteres la- szamenőleg kérvényezni az
kásban lakom, a férjem kere- építési hiteleseknek?" Az építsete és a gyes 14 ezer forint. kezéskor lehetett volna csak
Ebből élünk, szorongunk a la- igénybe venni a kedvezményt.
kásban négyen, de megva- De hát, ahogyan ön is írja,
gyunk. Nem tudom, neki vajon akkor még nem voltak jogosulnincsen gyereke, unokája, mi- tak erre. Utólag viszont nem
ért bántja a gyerekes családo- kérhetik. Hivatkozik levelékat. Gondolom, könnyebb ben a kamatadó bevezetésére,
neki 200-300 forint vízdíjat fi- ám bizonyára tudja, ez az ügy
zetni, mint két gyereket etetni, még korántsem lezárt. Jogosruházni. Képzelje csak el, mi ságát az Alkotmánybíróság
lenne, ahol 4-5 vagy ennél több tárgyalja. Az OTP vezérigazgyerek van! Bizonyára jó nyug- gatójának nyilatkozata szerint
díja van, ha egy személyre há- akár az új Parlament törvéromszobás lakást fenn tudtar- nyen kívül is helyezheti.

HETVENÖT ÉVE
Sir Peter Brlan Medawar (sz 1915) angol
zoológus, anatómus, a szerzett immuntolerancia fölfedezésóén kapott 1960-ban orvosi Nobel-dijat, mint akadémikus. Fő kutatási területe a vérkeringés.

napokon reggel fél 8 órától másnap reggel
tél 8 óráig a Lenin krt 20 sz alatti körzeti
gyermekorvosi rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása

HATVANÉVES
L. N. Cooper (sz 1930) amerikai fizikus,
egyetemi tanár A szupravezetés elméletéén kapta 1972-ben a Nobel-díjat.
NAGYSZÍNHÁZ
18 órakor Alvilági |étékok (Móra 1 - 2 .
bérlet).
KISSZiNHÁZ
19 órakor Egerek éa emberek (József 2
bérlet).
MOZIK
Korzó: délelőtt 10 órakor Kettős szerepben (színes, m. b. amerikai krimi. V. helyár!). délután t. fél 4. háromnegyed 6 es 8
órakor: Amerikai nindzsa II (színes, m. b.
amerikai kalandfilm. V. helyár!)
Fáklya: léi 3 órakor: Ludas Matyi (színes
magyar rajzfilm), háromnegyed 5 és 7 órakor: Pilóták a kék égen (színes, m. b. japán
film. IV helyár!).
Belvárosi (volt Szabadság): 3. negyed 6
és fél 8 órakor Kettős szerepben (színes,
m. b. amenkai krtmi. V helyérl).
Kamaraterem (Belvárosi mozi): 3 órakor: A birodalom visszavág (színes, m. b
amerikai fantasztikus film. III helyár!), negyed 6 órakor Málenkij robot (magyar film.
III helyár!)
Balázs Béla Fllmtéka: fél 5. fél 7 és fél 9
órakor Örökmozgó - Szegedi Filmmúzeum.
Kisköróaay halászcsérde (videomozi)
délután 4 ás este 8 órakor Tüzet nyiss!
(6zines. m b. amenkai akciófilm. Csak 16
éven felülieknek!).
ÜGYELETEK
GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér 3 szám
(13/57-es) Este 8 órától reggel 7 óráig
Csak sürgős esetben'
BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI
FELVÉTEL: ma a balesetet szenvedett
személyeket Szegeden a SZOTE traumatológiai ónálló osztálya (Pécsi u. 4.) veszi
fel. sebészeti és urológiai felvételi ügyelelet
a II. kórház (Tolbuhin sgt. 57.) tart.
A GYERMEKSÉRÜLTEK ÉS GYERMEKSEBÉSZETI betegek ellátása a Gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán
történik.
ÉJSZAKAI ORVOSI: este tél 6 órától
reggel fél 8 óráig a telnóttlakosság részére.
Hunyadi János sgt. 1 sz alatt Teleion 10100.
GYERMEKORVOSI:
mdhkanapokon
13 órától másnap reggel tél 8 óráig, szombaton.
vasárnap
és munkaszüneti

GYERMEK
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
ÜGYELETEK: ma este 19 órától holnap
reggel 7 óráig a fül-orr-gégeklinika tart
ugyeletet (Szeged. Lenin krt. 111., telefon
10-233/1265-ös mellék).
FOGORVOSI ÜGYELET: hétfőtől péntekig 22 órától reggel 6 óráig, szombaton
reggel 7 órától hétfó reggel 7 óráig Szeged. Zöld S u 1 - 3 . Telefon 14-642
CSALÁDVÉDELMI
TANÁCSADÁS:
hétfőtől délután 14 és 17. csütörtökön délelőtt 9 és 12 óra kőzött a Szent Mihály utca
1. szám alatt, telefon: 13-740.
S. O. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:
mindennap este 7 órától reggel 7 óráig.
Telefon 11-000.
IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 54-773
Minden munkanapon 8—16 óráig hívható
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Tévé

BUDAPESTI.
8 05 Stúdió 9 0 - A Televízió kulturális
hetilapia - (ism)
8 50 Képújság
8 55. Az Országházból jelentjük.. - Tudósítás az Országgyűlés mai napjáról
16 40 Képújság
16 50 Déli videoúiság - A Szegedi Körzeti Stúdió műsora
17.00 Správy — Hírek szlovák nyelven A Szegedi Körzeti Stúdió műsora
17 05: Határtalan szerelem - Dokumentumfilm — (ism.)
17 40 Sorstársak - A Pécsi Körzeti Stúdió rehabilitációs magazinja
18 00: Újabb történetek a kiskertekről NDK tévéfilmsorozat - VII/2. Késő tavasz
19.05: Reklám
19.10: Esti mese - A villanycsengő —
Lengyel rajzfilm
19 20: Reklám
19 30: Híradó
20 00: Reklám
20 05 Választási músor
20.15: Sütó András Kisember születik Tévéjáték - (1975) - (ism )
21 10: Választási műsor
21.20: Reklám
21.25: Az Országházból jelentjük
összefoglaló az Országgyűlés mai
napjáról
21.55. Ú) Világ - Külpolitikai képee krónika
22 40 Híradó 3.

A sandinisták évtizede
Az alábbiakban a Reuter brit
hírügynökség
összeállítása
alapján áttekintjük a sandinisták egy évtizedes nicaraguai hatalmának történetét:
1979 - a sandinisták által
vezetett forradalom megdönti
Anastasio Somoza jobboldali
diktátor hatalmát;
1981 — a Reagan-kormányzat a salvadori marxista lázadók
felfegyverzésével vádolja a sandinistákat és felfüggeszti az országnak nyújtott gazdasági segély folyósítását;
1982 — az Egyesült Államok
által támogatott kontrák hondurasi bázisaikról támadásokat
intéznek Nicaragua ellen. Elkezdődik a háború, amely nyolc
éve alatt 30 ezer ember életét
követeli;
1983 — a kontrák megindítják első jelentós offenzívájukat
és felrobbantanak két kulcsfontosságú hidat. A sandinisták kihirdetik a szükségállapotot és
felfüggesztenek több szabadságjogot;
1984 — a CIA szerepe a nicaraguai kikötők elaknásításában
nemzetközi viharokat vált ki.
Novemberben, a forradalmat
követő elsó általános választásokon Dániel Ortegát a szavazatok kétharmadával elnökké
választják;
1985 — megszakadnak a Nicaragua és az Egyesült Államok
között folyó tárgyalások. Reagan elnök új kereskedelmi
szankciókat léptet életbe, a
kongresszus pedig 27 millió dolláros humanitárius segélyt szavaz meg a kontráknak:
1986 — kezdetét veszi az
Irán-kontra-ügy.
Nyilvánosságra kerül, hogy a Reagankormányzat fegyvereket adott
el Iránnak és az ebból származó
hasznot a kontráknak juttatta;
1987 — Oscar Arias Costa
Rica-i elnök béketervet terjeszt
elö a nicaraguai, salvadori és
guatemalai konfliktus rendezésére. Ariast Nobel-békedíjjal
tüntetik ki. Augusztusban öt
közép-amerikai elnök aláírja a
tervet;
1988 — az amerikai kongresszus felfüggeszti a kontráknak nyújtott katonai segély folyósítását;
1988 — a nicaraguai kormány április elsejével hatvanna-

prlMl? HOL? MIKOR?
1990. F E B R U Á R 28., SZERDA — N É V N A P : ELEMÉR
A Nap kel 6 óra 28 perckor, és nyugszik 17 óra 26 perckor.
A Hold kel 7 óra 23 perckor, é s nyugszik 21 óra 50 perckor.
VÍZÁLLÁS
A Tisza vízállása Szegednél kedden plusz 160 c m (áradó)
BUDAPEST 2.
Radványi Ddrottyával és Dömsódi
Gáborral
16 05: Képújság
16.20: TV 2 - Benne Reklám - Riportok
— Időjárás - Zene
16.50: Telesport - Férfi Kézilabda Világbajnokság MagyarországFranciaország mérkőzés — Közvetítés Pilsenből
18.15 BUMM!!!-Telefonosjáték
18 25 Gyerekeknek! — 1. Én és a kutyám
— A kertész - Csehszlovák kisfilm
— 2 Rosszcsontok — Francia rajzfilmsorozat. - 3. Ki hazudik nagyobbat? - Szovjet rajzfilm.
18 44. TV 2
19 00: A flamingó szerencsét hoz - Észt
film
20 07: TV 2 - B e n n e TV 2 klub
2100: Híradó 2
21.20: TV 2
21.55: Napzárta
22.40 Egy férfi, akit szeretek — Francia
tóvófilm
Kb 23.35: TV 2
KÜLFÖLDI TÉVÉADÓK MŰSORAIBÓL
ÚJVIDÉK
16.15: Híradó. 16.25: Ismétlés. 16.55:
Kézilabda világbajnokság - Jugoszlávia-Spanyolország mérkőzés. 18.15:
Román nyelvű műsor. 19.15: Rajzfilm.
19.30: Híradó. 20.00: Tudományos fórum. 21.30: Művelődési műsor. 22.00:
Híradó.
BELGRÁDI.
8.30: A legszebb évek - tévéfilm gyerekeknek. 9.00: Oktatómúsor. 10.35: Iskoláskor előtti oktatás. 11.05: Rajzfilm.
11.10: Nagyszünet. 11.40: Új régi bolygókról. 11.50: Rajzfilm. 11.55: Létért
való küzdelem. 15.15: Rajzfilm. 15.40:
Nagyszünet — Ism. 16.10: Iskoláskor
előtti oktatás. 16.45: Hírek. 17.00. Híradó. 17.20: Mesélnek szemberek. 17.50:
A legszebb évek. 18.20: Rajzfilm. 18.30:
Otós stúdió. 18.45: Útifilm. 19.15: Jó
éjszakét, gyerekek! 19.30: Híradó. 20.00:
Filmezem - játékfilm. 22.35: Híradó.
23.00: Éjszaka önökkel - benne: Gylf'
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sorozat. Soviniszta bohózat. Légy hű a
napközidhez.
BELGRÁD 2.
15.00: Éjszaka önökkel - Ism. 17.00:
Híradó. 17.15: Rajzfilm. 17.30: Körzeti és
belgrádi műsor. 19.30: Híradó. 20.00:
Pillantás a zenére. 21.30: Huszonnégy
óra. 21.40: Scxlentla Yugoslavica - Ismeretterjesztő műsor.
SUPER
17.00: Hullámhosszon. 18.30: Kék éj Clare Antz magazinja. 19.30: Időlánc.
20.00: Nemzetközi hírmagazin. 20.30:
Washington. 21.00: A Der Spiegel hírmagazinja. 21.30: Európai üzleti hírek.
22.10: Nemzetközi hírmagazin. 22.40: A
tudomány távlatai. 23.10: Der Spiegel.
00.10: Hfrek. 00.20: Egyveleg. 01.20: Időlánc.
TV5
16.15: Atörvény nevében! - jogi műsor.
17.15: Esély a daloknak. 17.45: Főzölecke. 18.00: Számok és betűk. 18.20:
Inciflncl fantázia. 18.35: Plhanöidő.
19.00: Hegymászók magazinja. 19.30:
Hírek. 19.40: Csillogó papiros. 20.00:
Varieté. 21.30: Felfedezés. 22.00: Tvhlradó. 22.30: Varieté. 23.55: Ex libris irodalmi magazin.

SAT1.

MINI KOMMENTÁROK

Szavak
pos fegyverszünetben állapodik
meg. A tartós békéről folyó tárEgy kis statisztika a párgyalások júniusban megszakadtok tévé- és rádióbeli vának, de mindkét fél kijelenti:
lasztási bemutatkozásainem támad;
ból. A legtöbbször el1989. február - a középhangzott szavak: nép,
amerikai elnökök békeszerzőnemzet, demokrácia, szadést kötnek, melynek értelmébadság, tulajdon, átkos
ben a sandinisták politikai re(ti.: múlt), összefogás,
formokat és választásokat ígérpiac, boldogság, függetnek a kontrák kilencven napon
lenség, biztonság... A
belüli leszereléséről szóló terv
leggyakoribb igék: kövekidolgozásáért cserébe;
teljük, ígéijük, akarjuk,
1989. április — az amerikai
kérjük...
kongresszus 50 millió dolláros
A leginkább került,
humanitárius segélyt hagy jóvá
vagyis egyetlen egyszer el
a kontrák számára, amelyet
nem hangzott szó: garanegészen a választásokig folyósítáljuk.
tanak;
1989. augusztus — a középAndaxin
amerikai elnökök bejelentik:
Már megint megmacemegállapodást kötöttek, melyrálták a gyógyszerárakat.
nek értelmében december eleEmelnek, csökkentenek,
jéig, nemzetközi felügyelet
alatt, felszámolják a kontrák
átrendeznek: s a lakosság
hondurasi táborait.
450 millió forintja bánja.
Doktor! Bepisilek! —
1989. szeptember — Violeta
Chamorrót, az ellenzéki La
mondja a beteg. Szedjen
Prensa című lap kiadóját váAndaxint! — mondja az
lasztják a közelmúltban kialakíorvos. Két hét múlva:
tott ellenzéki szövetség, a NemDoktor,
javulok! —
zeti Ellenzéki Unió (UNO) elmondja a beteg. Már nem
nökjelöltjévé;
pisil be? — kérdi az orvos.
1989. november 1. — a kontBepisilek én rendre, de ki
rák támadássorozatára válaszul
törődik vele! — mondja a
Ortega a kormány részéről felbeteg.
mondja a tűzszünetet;
Tehát, nem is lenne itt
1989. december — a kontrák
semmi baj, ha legalább az
leszerelésének határideje minAndaxint ingyen adnák!
den eredmény nélkül lejár. A
közép-amerikai elnökök kérik,
hogy a kontrák számára jutta- A Szocialista Párt március 3-án,
tott amerikai összegeket a láza- szombaton este 7 órai kezdettel
SZEGFÜBÁLAT
dók leszerelésére használják
fel. December 5-én megkezdő- rendez Szegeden a SZOT Forrás
Szállóban (Újszeged, Gyapjas Pál
dik a választási kampány;
u.), amire minden érdeklődőt sze1989. december 10. — egy retettel várunk.
ember életét veszti, több mint
Nyitótáncot a JATE-Olajbáhúszan megsebesülnek egy nyász —Bálint Sándor néptáncUNO-tömeggyúlést követő in- együttes mutat be. zenéről, jó Hancidens során Masatepében. A gulatról a Tornádó Zenekar gonpolitikai pártok az erőszak meg- doskodik.
előzését szolgáló intézkedésekJegyek február 26-ától kaphatók
ben állapodnak meg;
a Szocialista Párt Szegedi Tisza1990. február 21. — véget ér a parti Székházában a hét minden
választási kampány. A sandinis- napján egész nap, a Csongor téri
ták managuai kampányzáró székházban 16—18 óra között, a
gyűlésén százezrek vesznek megye más településeiről telefonon
előrendelést is felveszünk.
részt. Az UNO zár^. felvonuláA belépőjegy árában — 400 forint
sán korábban mintegy 50 ezer személyenként — benne van a vaember jelent meg; .
csora és a tombola is.
1990. február 25. — mintegy
Kérjük az érdeklődőket, mie2500 nemzetközi megfigyelő lőbbi jegyvásárlással jelezzék részfelügyelete alatt lezajlanak a vá- vételi szándékukat.
lasztások. Nyer; Violeta ChaSzocialista Párt Területi Irodája
morro.
Szeged
családsorozat. 17.10: Jétékshow. 17.45:
Játssz velünk! 18.00: Dr. med. Marcus
Welby - családsorozat. 19.15: Chips —
krimisorozat. 20.10: Kalapács - amerikai sorozat. 20.35: Labdarúgás —
NSZK-Franciaország. 22.55: Csodálatos évek — amerikai sorozat. 23.25: A
floridai kapcsolat — amerikai bűnügyi
(Mm. 01.10: Bellamy - ausztrál krimisorozat. 01.55: Aerobic.

Rádió
KOSSUTH
6.20: Pártok választási műsora. 7.20:
Pártok választási műsora. 8.05: Hangszemle. 8.20: Eco-mix — Gazdasági magazin. 8.50: Külpolitikai figyelő. - Középhullámon: 9.00—11.00 Napközben
(Élő). - URH-n: 9.00: Egész napos közvetítés az Országgyűlés üléséről. 11.05:
Népdalkörök és citerazenekarok. 11.35:
Utazás a koponyám körül - Karinthy
Frigyes regénye. 12.30: Pártok választási műsora. 12.50: Törvénykönyv —
Gazdaság és jog. 13.00: Klasszikusok
délidőben - Zenekari muzsika. 14.05:
Beszélni nehéz. 14.15: Szajna utca —
Jacques Prevert versel. 14.33: Kettősök
Szirmai Albert operettjeiből. 15.00:
Zengjen a muzsika — Az amatőr zenei
mozgalom híradója. 15.39: Népdalok,
néptáncok. 16.00: Tlzenhnt óra. 16.15:
Zeneiskolásoknak
— zeneiskolások
muzsikálnak. 16.28: Allatok - nálatok
— Játékok, tanácsok, rejtvények gyerekeknek. 17.00: Olvastam valahol...
17.20: Bemutatjuk új kórjsfelvételeinket. 17.55: Ipargazdák. 18.05: Láttuk,
hallottuk, olvastuk - Művászet- és múvelödéskrltika. 18.30: Esti Magazin.
19.25: Pártok választási műsora. 19.30:
Sportvilág. 19.50: Petrovics Emil: Magyar gyermekdalok. 20.00: „Mondd, Te
kit választanál?" 21.00: Radloton korongokról! 21.03: Gondolatok a Kalevaláról,
a Kalevala nap|án. 22.00: Hírvilág. 22.30:
Történelmi párhuzamok. 22.40: Fiatalok
stúdiöja - Pályakezdő írók és költök
hangos folyóirata. 23.10: A trójaiak Karthagóban - Részletek Berlioz operájából. 23.38: Szimfonikus miniatűrök.

14.05: Rajzfilm. 14.30: Egészségünk.
14.40: Szeretethajó - amerikai szórakoztató film. 15.30: Boldog napok családsorozat. 16.05: Örült vadnyugat
— western sorozat. 17.10: Szomszédok
— családsorozat. 17.50: Enterprise úrhajó - amerikai sci-ti-sorozat. 19.05:
Szerencsekerék. 20.00: Mike Hammer —
amerikai krimlsorozaL 21.00: Költözz é t
drágám! — amerikai filmvígjáték. 22.50:
PETŐFI
Csók a haléi előtt — amerikai bűnügyi
8.05: Rivaldafényben — Nana Mouskofilm.
url 9 05: A Szófiai Fúvószenekar felvételeiből. 9.36: Dizzy Gllleeple dzsesszegyüttese játszik. 10.05: Halszálgyöke,
RTLPLUS
15.00: Kedves Bili bécsi! - család soro- rek — Van-e jövője a néphagyományokzat 15.30: Játssz velünk! 15.43: Üzleti nak? 10.20: Slágerről slágerre - Külhírek. 167)0: Gazdagok és szépek - földi újdonságok. 11.05: Családi tükör.
amerikai sorozat. 16.30: Sorsdöntő év - 11.35: Rólunk van szó! 11.40: Jöjj kL na-

pocska! - 5. rész. 12.10: Nótsmuzsika.
13.05: A tegnap slágereiből. 14.00:
Újra... —Találkozás Tamási Eszterrel.
14.40: „Nekem dolgom ven mégl" 15.05:
Pihenőidő (Élő) - Zenés délután nyugdíjasoknak a Rádió Márványtermében.
17.05: Kölyökrádió. 17.30: Ötödik sebesség - Ifjúság - politika — kultúra.
18.30: Pop-regiszter - Top-les — Válogatás a nemzetközi slágerlistákról.
19.05: Garázs — A mikrofonnál: Nagy
Feró. 19.35: Könnyen felejthető...? - A
Penny Lane-től — az Orinocco folyamáig — Zenés »öldra)z-„lexikon". 21.05:
Kapcsoljuk a 22-es stúdiót (Élő) - Népszerű dallamok - esti hangverseny, kb.
22.05: A Budapest Ragtime Band lemezeiből. 22.23: Az Ifjúsági Rádió bemutatója - Hiányzó kerekek - Hangjáték.
23.10: Sporthíradó. 2 3 . 2 0 - 00.14: Könynyüzene.
BARTÓK
9.15: Zenekari muzsika. 10.30: A magyar
nyelv századai — A kuruc katonák levelel. 10.45: „Aranyháló" - Eliszaveta
Bagrjana bolgár költőnő verseiből.
12.05: Hegyek aljén - Részletek d'Albert operájából. 13.05:
a dal szüli
énekesét" — Babits Mihály verseiből.
14.00: Zenekari muzsika. 15.05: Verdi:
Ernenl — Négyfelvonásos opera. 17.27:
Holnap közvetítjük — Beethoven összes
zongoraszonátája. 17.45: Kamarazene.
18.30: V materlnskom Jazyku — A Magyar Rádió szlovák nyelvű nemzetiségi
műsora Szegedről. 19.05: Törd a fejed!
19.20: Bioszféraexpedicló — Jegesmedvék és farkasok. 19.35: Kapcsoljuk
s Zeneakadémia nagytermét (Élő) - A
Régi Zene Akadémiája Kamarazenekar
Bach-hangversenye. kb. 21.30: Régi
hollywood-l filmslágerek. 22.05: A kamarazene kedvelőinek. 22.58: Budapesti beszélgetés Milos Auréllal.
SZEGED
Szentes 66,29 MHz - Szeged 94.9 MHz
1990. márciusi., csütörtök
5.55: Műsorismertetés, hírek, meteor.,
utinform. 6.00: Krónika (Kossuth). 6.15:
Hírek, tudósítások a Dél-Alföldról - az
ügyeletek felentik 6.30: Hírek, lapszemle (Kossuth) Miről ír a Békás Megyei Népújság, a Petőfi Népe, a Csongrád Megyei Hírlap és a Délmagyarország. 6.45: Reggeli párbeszéd. 7.00:
Krónika (Kossuth), sport. 7.25. Körzeti
Időjárás-jelentés. 7.30: Dél-alföldi hírek,
tudósítások, programajánlat. Műsorunk
tartalmából: - Lakásom a csillagos ég.
- Ki tud többet a Szovjetunióról Fllmlevél. Szerkesztő: Polgár Gyula.
16.00-18.00: RÁDIÓ SZEGED A Magyar
Rádió Szegedi Körzeti Stúdióiénak szolgáltató műsora.
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Á vállalkozó

megtalálja

a számítását

Szatymazon

Az utolsó előtti
Lenin-kiállítás

Kaptafától a maszek cipőboltig
A Szegedhez közeli községből az alapvető
szolgáltatások eléréséhez nem kell
a városba szaladgálni. Nemcsak azért, mert a település
közepén működik egy szolgáltatóház.
Bár az utóbbi
két évben — amióta a helyi tanács átvette a sándorfalvi kátéesztől — kétségtelenül nagyobb
mértékben
járul hozzá az alapellátáshoz. Hiszen a házban dolgozó cipész, női fodrász
és
kozmetikus mellé az épület
felújítása, átalakítása nyomán beköltözhetett nemrégiben egy férfifodrász,
egy
villanyszerelő
és a Gelkaszerviz két dolgozója is. Két
üzlethelyiség pedig még gazdára vár. Egyikben
valószínűleg virágbolt lesz, már
igényelte valaki erre a célra.

Helybéli vállalkozók
Az igények egyébként —
elsősorban a helybeliek vállalkozói kedvének növekedése nyomán — mostanában
sokasodnak.
Magánkereskedésben például aprócikküzletet, játék- és szuvenirboltot, sőt van, aki cipöboltot
szeretne nyitni a községben.
Hogy fellendülőben a
magánkereskedelem,
annak jele; két év alatt 4-ről 11-re
gyarapodott az ebből megélni szándékozók száma a faluban. Vállalkozásaik pedig
korántsem egysíkúak: van,
aki magánkézben üzemeltet
gázpalack-cseretelepet; vannak, akik kölcsönzésből remélnek jövedelmet
(lakodalmi „felszerelést", illetve
háztartási gépeket, lakókocsit, utánfutókat adnak bérbe), s van két hasznoshulladák átvételére, gyűjtésére
vállalkozó is. Hozzájuk néhány hete lángossütő csatlakozott, nyílt a papír- és
írószer-kereskedő, a fehérnemű-készítő, s a használtcikk-kereskedő. A kereskedelemből, az iparból meg-

Idővel r u h á n k e l k o p i k , c i p ő n k t a l p a e l v á s i k , h a j u n k lob o n r o s o d i k . A síUlöi h á z a t ki növik a g y e r e k e k , ú j f é s z k ü k
r a k á s á h o z k ő m ű v e s , ács, a s z t a l o s , villanyszerelő
kell.
A
t e c h n i k a szolgáló csodái — a h á z t a r t á s i g é p e k , a tévé, a r á dió, az a u t ó — o l y k o r m e g h i b á s o d n a k , e l r o m l a n a k . A k a r b a n t a r t á s á h o z , az ú j készítésé hez, a j a v í t á s h o z m e s t e r e m b e r
kell — i g é n y e i n k szerint l e h e t ő l e g h e l y b e n és a z o n n a l dolgozó. E g y - e g y település civili z á l t s á g á t h a j l a m o s a k v a g y u n k
a z o n m é r n i , h o g y e l é r h e t ö k - e ott ezek
a m e s t e r e k , hogy
m i l y e n e k a szolgáltatások. 111 etve m o s t a n á b a n azon is, h o g y
m i l y e n e k a vállalkozási l e h e t ő s é g e k a „szolgáltató
ágazatokban." A napokban utánajártunk
ennek Szatymazon. S
J e l e n t h e t j ü k , b r o s s ú r a n y t l v e n f o g a l m a z v a : „az ágazati h e l y zet elég civilizált."
Vass Béla c i p é s z m e s t e r m u n k á j á r a n a g y
szükség van
Szatymazon.

olyan iparosoknak, akik
a
faluban akartak letelepedni,
s úgynevezett hiányszakmák
mesterei (mint például
a
fodrász, a víz- és gázszerelő). Mindenkinek
az az érdeke, hogy minél több szakma értőit lehessen megtalátni a településen. A 73 főfoglalkozású iparos mellett
Tisztes ipar
nyugdíj-kiegészítésként,
ilEzért adtak például még letve munkaviszony mellett
lakásépítéshez is
támoga- otthon „másodállásban" doltást
a korábbi
években gozók tevékenykednek, ve-

élni szándékozók egy része
saját üzletet akar építeni. A
helyi tanács pártolja a kezdeményezéseiket,
hiszen régóta az a célja, hogy Szatymazon helyben minél
teljesebb legyen az ellátás.

lük a mesteremberek
száma
Szatymazon több mint száz.
Vannak közöttük, akik öszszefogva dolgoznak: például
kft.-ben
vízvezeték-szerelő,
kőműves, autóápoló; szövetkezetben burkolók, gázszerelők, asztalosok. A többség
persze „egyedi iparos". De
több szakma képviselői, sőt
van, akinek több tevékenység végzésére is van jogosítványa. „Ali a
lakosság
szolgálatára" hat női szabó,
s van természetesen a férfiruháknak is mesterük, az
autószerelésnek több is, miként a kőművesmesterségnek, a villanyszerelésnek, a
szobafestésnek. Dolgozik
a
községben vízvezeték-, gázés
központifűtés-szerelő,
ács, kőfaragó, szikvizes, esztergályos,
reklámtáska-készítő, fazekas, ' bérfűrészelő,
háztartási faárukészítő, húsfüstölő, sportszerjavító, fényező, asztalos és üvegező.
Igaz, ez utóbbiból, valamint
kőművesből mostanában, a
meglódult építkezések
korában többen
kellenének:
rájuk várni kell. Nem úgy
a teherfuvarozókra, erre a
foglalkozásra
fellendítették
a kedvet az utóbbi időkben,
1988-ban még csak
hatan
voltak, ma tizennégyen.
Az úgynevezett alapszakmák mindegyikének
van
dolgos kezű mestere Szatymazon — az alapellátás,
a
szolgáltatások tehát biztosítottak. Az iparosok, a vállalkozók
többsége
szépen
megél, megtalálja itt a számítását. A községben lakók
pedig úgy érezhetik, e téren az átlagosnál jóval civilizáltabb ez a település. —
Talán ezért is vonz újabb
„szolgáltatókat" — Szegedről például országosan
is
kuriózumnak tűnő vállalkozót; zsindelykészítőt...
Sz. M.

— Nizzai konfetti I.
Hotel Atlantic. A küldöttségünket szállító négy autó, huszonöt órás
utazás végén, a délelőtti csúcsforgalomba rekedve érkezik Nizzába.
Jöttünk is, meg nem is: meg-megáll a kocsisor, unott orcával tülkölgetnek az olasz képű dél-franciák,
és nem igazán tudjuk, hol lesz majd
szálláshelyünk. Végül rálelünk a
Victor Hugó utcában az
Atlantic
Hotelre, három percnyire a tengertől, az óváros és a luxusbérlakások
világló tömbjeinek határán. Tizenkilenc férfiút számláló csoportunk
javarészt kiöregedett labdarúgóból
áll, kiegészítésként pedig ott a sajtó. E páratlan szám némi bonyodalmat okoz, lévén kétágyasak
a
szobák.

Lépcsőház
a mennyek felé
Ebben a tudásban megerősödve
tekintgetünk
alá
négy csillagos
szállodánk negyedik emeleti teraszáról, miután elégedetten nyugtáz,tuk a szobáinkban elhelyezett színes televíziót, telefont és gondosan
feltöltött minibárt. Alant mértéktartóan pendülő mediterrán élet pálmákkal, üde gyeppel és a levelek
között sárgálló narancsokkal.

Kis sétára vonulunk, hogy elmé— Fönntartottunk egy külön szo- lyedjünk az öntudatos
gazdagság
bát, ez a legszebb mindegyik kö- mámorító látványában, majd viszzött — magyarázzák a portán.
szatérve, szobatársammal meglepve
rögzítjük fejben hordott
útinapMi még az út és poggyászaink ne- lónkban, hogy neveinkre egy nagy
hezékeivel támolygunk a
hallban; csokor rózsát helyeztek el asztalunaz itteniek pedig már a szobabeosz- kon. Ezzel köszönve meg, hogy a
tást készítenék. Félrevonnak:
testvérvárosi kapcsolatok jegyében
— Ügy gondoltuk, ha van önök Nice-be érkeztünk, és részt veszünk
között egy tekintélyes személyiség, a karneválon. A kis kártyán egy,
például újságíró, számára
lenne számunkra még ismeretlen személy
neve: Michéle Rémy.
megfelelő ez a szoba.
Elhárítom a lehetőséget,
mivel
hírlapos kollégámmal. Süli Józseffel
kettesben képviseljük itt a szegedi
Elöéi'el. Vacsoránál, ahogy errefenyilvánosságot. Végül a csoport leg- lé illik, előételt kapunk. Az első estekintélyesebb
tagjáé,
Kürtösi te például rántott sajtot, később
Lászlóé lesz a szép szoba. Harminc különböző salátákat is. Míg azon
évődünk, hogy errefelé —
holott
éve, Mészöllyel és Farkassal
egy légvonalban csak ezer kilométerre
csapatban, ifjúsági Európa-bajnok- vagyunk Szegedtől — csaknem isságot nyert Abban az esztendőben meretlen fogalom a leves, telefon— cikkan át elmémben a fölismerés hoz hívnak.
—, amikor én e világra jöttem.
A vonal végén Michéle. az ünnepi játékok igazgatója, aki a nagyváros művészeti és spontügyeit is
érezzük-e
Rózsák. Ebéd után a helyismeret- intézi. Érdeklődik, jól
re áldozunk. Biztonságba helyezzük magunkat, van-e valamilyen kíváncsomagjainkat, trezorba az úti ok- ságunk, tetszenek-e a szobák, mit
mányokat, és jól őrzött parkolóba a szeretnénk látni, egyáltalán: szolkocsikat Kicsit ránk ijesztenek az gálatunkra állhat-e bármiben?
óvintézkedésekkel, de rövidesen kiLehengerlő az igazgatónő figyelderül, hogy a szálloda alkalmazot- messége, melyből — később megtai, miként a nagy Egyesült Álla- tapasztaljuk — egy percre sem fogy
mok vezetői, a maximális biztonság ki: kézi beszélőjét szorongatva, utaelvét vallják.
sításokat folyamatosan
osztogatva

van jelen mindenütt. Éjszakai karneválon, hajnali mulatságon, reggel
kezdődő futballtornán,
díszebéden
és délutáni virágünnepien.
Személyiségére nehéz igazán találó jelzőt biggyeszteni. Esetleg ezt:
francia.
Őrségváltás. Monacóba a fesztivál
buszával érkezünk, azaz érkeznénk,
mivel a határon megállítanak. Csodálkozunk is, hiszen korábban sem
az osztrák, sem az olasz, és még a
francia őrizeti szervek sem álltak
velünk szóba, sőt továbbhajtották
minikaravánunkat. És éppen itt, a
francia földbe ágyazódott hercegség
határán tennék szóvá jöttünket?
Kihajol a sofőr, ő is megdöbbenve figyeli a gesztikuláló egyenruhást. Kiderül: a kanyarban építik
az utat erre figyelmeztet a határőr. Határ? Ha jól megnézzük, egy
hatalmas tábla az egész, rajta
a
városállam kulturális
műsorainak,
sportrendezvényeinek ajánlata.
Behajtunk a
parkolóházba
A
hegy lábába húzott aszfaltról boltíves ablakokon át látunk a tengerre. Lift visz föl a hegytetőre,
parkon, kedves utcákon át öt piero
nyi járóföldre a hercegi palota. Míg
a késlekedő őrségváltást
várjuk,
ámuldozva méregetjük az öbölben
Európa talán legszebb futballstadionját. Lágyan hullámzó vonalak,
boltíves díszítőelemek, pirosló cseréptető, akár egy mediterrán színházépület.
Hátrafordulunk, a téren idegenforgalmi bemutató lesz: laza alakizással el- és folvonul az
őrség.
Kattognak a fényképezőmasinák,
meg-megvillannak a suvickolt bakancsok a nyári derűben.
Visszafelé föltűnik, hogy a járda
mellett, a hegyek falában elegáns
„közösségi liftek" húzódnak meg.
Le a tengerre, és föl a palotához, az
óvárosba. A Led Zepp>elin
egyik
nótája jut eszembe: Lépcsőház a
mennyek felé.
Dlusztus Imre

Mosolyogni, azt lehet. Jó képet vágni az egészhez.
Hiszen nevethetünk rajta: alacsony volt, kopasz, és
valószínűleg impxitens (hiszen minden bukott ideológus
az — ez törvényszerű!).
De elég végigmenni Szegeden
(Rókus, Tarján,
Makkosház — soroljam?), és találkozhatunk — könyörtelenül és megalázóan — azzal, amit egy kiállításon esetleg csak kinevetünk. De a Belvárosban is.
Látom a Domus, vagy a Szeged Nagyáruház otromba,
csúf épületét, és elborzadok, mert megrúgtak és becsaptak — több mint negyven éven át. Elhitették velem, hogy — a népi demokrácia, a proletárdiktatúra, a
szocializmus stb.
De nem látok ma mást, csak ezeket a városrészeket, ezeket a házakat. Itt vannak, nem lehet
őket
földbe taposni, felszámolni, szanálni És nem lehet nevetni rajtuk. Azaz, magunkon, kedves elvtársak. Nevetni, aihogy azokon a kiállításokon, amelyek az ország számos pxuntján nyílnak meg most, Szekszárdon, Budapesten stb. Nem akartak sebeket elvakarni,
arcul vágni embereket — a kiállítások többsége egynapjos. Sokan kíváncsiak rá. Arra, mit mindennap láttak, csak nem vettek észre; most bemutatják az állampórt relikviáit. Lenin-festmények, -szobrok. Marx,
Engels és a többiek — könyvek, sőt minden könyv
(alig vannak szerencsés kivételek) 1948 után. Lenin
állítólag kisebbségi komplexusban szenvedett. Lenin
állítólag gonosz volt. Lenin állítólag kegyetlen volt
Lenin állítóag szerette az itat. És már én magam
sem tudom, ki az az ember azon a sokat emiitett
fénykép>en, ahol Lenin (aki három órát aludt) a Kreml
dísztermének lépcsőjén ül. és jegyzetel.
Megszoktuk, és elsiklott a szemünk az osztály
képein, vagy az igazgatói iroda szobrain. Most veszszük észre őket. Rondák. Visszataszítóan
szolgálják
még kiállítási halálukban is azt, amiért megalkották
őket — az állampárti szocialista diktatúrát. Mit csináljunk? Most leromboljuk őket? Vagy elég, ha kinevettük?
Egy darabig. Ez az utolsó előtti kiállítás a halhatatlan Leninről. Az utolsón talán majd megtudjuk, ki
volt ő. De addig is — legalább kinevetjük magunkat.
Kinevetjük magunkat?
És egyébként, kedves elvtársak, ki újítja fel majd
az újonnan épült házakat?
K. L.

Don Jüan helyett tyúk
, Sietek leszögezni, hogy a
hétfő esti hangverseny műsorváltozása
nem
azért
bántott, mintha a Don Jüan
szimfonikus
költeményt
többre tartanám a 83. számú (A tyúk ragadványnevű) szimfóniánál, illetve a
kitűnő Richárd Strausst
a
korszakos lángelme Joseph
Haydnnál. Ilyen
aránytévesztést egyetlen valamirevaló koncertlátogató
sem
engedhet meg magának. Az
bánt, hogy hangversenyéletünk tervezői most sem látják a zenekar
terhelhetőségének határait, hogy
a
munkarend kiszabása nem
számolt az
átlagon felüli
követeiményék
hatásaival,
s könnyű kézzel a
gyengébb
ellenállás
irányába
kormányozta a hajót. És ez
a másik
bánatom.
Hogy
Haydn számára elegendő a
kevesebb próba, hogy hangjegyeit elegendő csak
„leolvasni", s ő majd
szépen
üzen magától. Sajnos
nem
üzent.
Ma, amikor egy John Eliot
Gardiner
bizonyítja (például Budap>esten) a haydni
muzsika káprázatos gazdagságát, s Harnoncourt életműve és nemrég megjelent
könyve a Klangrede (a beszédszerű zene) döntő fontosságát a
régebbi zenék
előadásában, a mi zenekarunknak nem tellett többre,
minthogy a romantikus operákon iskolázott
előadásés kifejezésmódjával
átvitorlázzon a
négy tételen,
jobbára felmutatás
nélkül
hagyva azok gazdagon
kínálkozó szépségeit.
Erdélyi Miklós karmester
igyekezte is láthatóan arra
irányult,
hogy alkalmatos
tempókat vegyen (ez sikerült is), hogy egybentartsa a
felületeket, s hogy ne vétsen a „példás"
magatartás
szabályai ellen. Pedig a frazeálás aprólékosabb kimunkálása, a ritmusok
feszesebbre húzása, a hanghoszszúságök hangulatra-szabása, a kis és nagy hangtömbök szembeállítása — szóval a bőségesebb
műhelymunka közelebb
segített
volna
bennünket a nagymesterhez
Miként az első
tétel melléktémájának precízebb élőkéi a „tyúkszerűség"-hez.
Hogy Tarjáni Ferenc a világ egyik legjobb kürtöse,
azt régebbi találkozásaink,

rádió- és
hanglemezélményeink alapján
pxjntosan
tudjuk. Továbbra is hiszünk
művészetében, annak ellenéré, hogy mostani szereplése Richárd Strauss I. Kürtversenyében nem volt árnyak nélkül való.
Hangja
ezúttal nem ült olyan szilárd
talapzaton,
miként
megszoktuk,
dallamvezetése olykor, mintha nélkülözte volna a meggyőződés ledezetét (2. tétel), és a coda
szédületes piergése sem volt
teljesen makulátlan. Mindezek ellenére éppen a lassú részben lehettünk tanúi
néhány olyan
kinyílásnak,
melyek csak az igazán nagy
művészek zeneértéséből sugároznak,
és igazságtalan
elhallgatás lenne nem beszélni megoldásai többségének világi eleganciájáról.
„Hadd írjak szépet, jót
. . . " — a megváltást a szünet utánra vártam. Johannes
Brahms
III.
szimfóniája
visszafogott
beköszöntővel
indult, gyengéden formált
melléktémával folytatódott,
s a tétel középső része hozott mutatót abból a „con
brio" indulatból, mely
a
brahmsi zene eleven motorja. A második tétel kapcsán
a szerző egy levelében a természeti idillről, a nyugalom
varázsáról ír: „úgy érzem, a
természet valamennyi gyönyörűsége behálózott." Koncertünkön úgy tűnt, mintha
el is szunyókált volna közben, mert a révületet és varázst gyakorta
valamiféle
üresség váltotta fel. A harmadik tétel táncos tempóját bizonyára nehéz olyanra faragni, hogy
egyszersmind közvetítse a
világ
egyik legszebb dallamának
sóhajos rezignációját. A zenekar itt szépien muzsikált,
de a nagy élmény valahogy
mégis elmaradt. Az utolsó
tételben végre sikerült megtalálni az itt és most érvényes drámai
alaphangot,
karmester, zenész és közönség megtelt árammal, s erre talán még Brahms is bólintott volna. És bejött
a
hosszan tartó taps, miként a
koncert két másik számára
is.
Különvéleményt
piedig
itt jelentek be: adva
volt
egy jó zenekar, egy kiváló
karnagy és egy világrangú
szólista — én bizony többet
vártam...
Meszlényi László
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Megteremthetők-e
a továbbélés lehetőségei?
Lépéshátrányban

SPORT
Tenisz

„Mesterek"
tornája
Szegeden
„Ismét terebélyesedett
a
mozgalom. Az áprilistól
novemberig tartó szezonban 30
versenyt rendeztünk, a résztvevők száma meghaladta
a
félezret,
örvendetes,
hogy
egyre több
vidéki
játékos
vesz részt a
küzdelmekben,
sőt, a határokon túlról, Jugoszláviából,
Ausztriából
és
az NSZK-ból
is
érkeznek
amatőr teniszezők"
— öszszegezte a tavalyi év tapasztalatalt Hájos László, a
Magyar
Tenisz
Szövetség
amatőr bizottságának az elnöke. Amikor ezt
mondta,
m á r lezárult az idény —
már ami a szabadban való
játszás lehetőségét illeti —,
ám a versenysorozat
még
nem ért véget. Hátra van
még ugyanis a ..Mesterfona",
amit a hét végén Szegeden,
a Szöregi úti sporttelep fedett teniszpályáin bonyolítanak le.
— Gondoltunk
egy merészet, s miután
a
pályakat
fönntartó Sonnifero Kft. vezetöjével.
Molnár
Tiborral
— aki egyébként
nagy
teniszbarát — egyeztettük
a
tennivalókat,
ugy
döntöttünk, fölvállaljuk
a
torna
rendezését
— mesélte nagy
lelkesedéssel az egykori focista, a fehér sport szerelmese, Veres György, hogyan
is került Szegedre e rangos esemény. — A háromnaposra tervezett'
versenyen
a tavalyi ranglista
első 16
helyezettje és 8 páros indul.

Hétfőn a késő esti órákba
nyúlt az Országos Sporttanács ülése, amelyen
Glatz
Ferenc művelődési miniszter
elnökölt. A testület megvitatta a sportélet
pénzügyi
helyzetéről és a z OSH 1990.
évi
költségvetéséről
szóló
előterjesztést.
A beadványhoz Tibor Tamas művelődési
miniszterhelyettes, az OSH elnöke f ű zött szóbeli kiegészítést. Elmondta, hogy a sportfinanszírozásban kialakult tragikus
helyzetet a
vezetés
nem nézi tétlenül, így például folyamatosan
munkálkodik a Sporttörvény
előkészítésén, amely a
rendezés
alapvető feltétele.
Véleménye szerint azért
juthatott
idáig a magyar sport,
mert
az állam gyakorlatilag
csak
az élsporttal foglalkozott,
a
diák- és tömegsport
háttérbe szorult. Ügy érzi, jelenleg
nincsenek meg azok az eszközök, amelyek
segítségével
a sport önerőből
le tudná
küzdeni
a
nehézségeket.
Sürgette a
sportlétesítmények tulajdonjogának
tisztázását, mert ez elengedhetetlen a megújuláshoz.
Dr. Stark Antal
művelődési minisztériumi államtitkár megjegyezte;
nemcsak
a sport van válságos helyzetben, a z egyetemeket, főiskolákat és a közművelődési
intézményeket is fizetéskép-

ménye szerint a
sportvezetők egy része nem
készült
fel az új gazdasági
helyzet
adta körülményekre,
ezért
nem ismerik fel, s nem
használják ki a
gazdasági
szabályozók biztosította előnyöket. Az ú j helyzet ű j gondolkodást kíván;
Debreczeni János, az OSH
közgazdasági főosztály vezetője is alátámasztotta, hogy
több lehetőség rejlik a
finanszírozási
rendszerben,
mint
amennyit
kihasználnak. Kiemelte a helyi közösségek fontos szerepét,
s
hangsúlyozta, hogy az állami újraelosztás helyett a helyi forrásokból kell meríteni.
Glatz Ferenc megítélése
szerint a sportvezetés
évek
óta
fáziskérésben
van
a
gazdasági változásokhoz
képest. A jelenlegi
helyzetre
már 1986—87-ben fel
kellett volna készülni. Most a
legfontosabb feladat a pontos helyzetfeltárás és a m ű ködési feltételek biztosítása.
A többórás tanácskozáson
érvek és ellenérvek csaptak
össze, a
hozzászólásokban
érződött a sportért való aggódás, de az is hogy a szakemberek tisztában vannak a
társadalom valós
helyzetével. Légvárak építésére már
nincs idő, szembe kell nézni
a valósággal, s így megteremteni a továbbélés lehetőségeit.

Meze/ György lett a Videoton-Waltham
Mezey György kedden már
bemutatkozott a fehérvári
csapatnál, s az első edzés
után nyilatkozott.
— Miként érintette a Videoton
felkérése?
— Engem is megdöbbentett Kaszás Gábor tragikus
halála, át tudtam érezni azt
is, hogy a klub milyen nagy
veszteséget szenvedett. Gondolkodás
nélkül
igent
mondtam, mert ezt kötelességemnek éreztem.

Tollaslabda

A döntő
következik

Felnőtt
nők:
Gixer.
Centrum.
Kistelek.
Serdüld f i ú k : Bag. Szekkutas
és az Aranycsapat Ifjúságia k : Vörö6 ördögök, Ciao Italia, Szegedi Rózsa F. Szakközépiskola. Felnőtt
férfia k : Mezófölény, MAV TBF,
JATE, Vágtázó HK.
FTC,
Vásárhelyi Po6ta, Tangazdaság, Mindszent,
Sörpatika.
Ez utóbbi 9 csoportgyőztes
március 15-én Szegeden
a
Kisstadionban 8 órától középdöntőt játszik, s innen 3
csapat
jut m a j d a megyei
döntőbe

telenség fenyegeti. Be kell
látni, hogy nem jelent hoszszú távú megoldást a „kéregetés". Fel kell mérni, hol
van lehetőség pénzmegtakarításra, létszámcsökkentésre,
illetve
bevételnóvelésre.
Tisztázni kell a helyi önkormányzatok, a vállalatok és
az állam szerepét a sportban.
Dr. Frenkl Róbert, a Magyar Testnevelési
Egyetem
tanszékvezető egyetemi
tan á r a síkra szállt a realitások helyreállításáért,
mert
enélkül nem lehet megújulni. Hogyan higgye el a szurkoló, hogy az
egyesületekben
nincs pénz, ha a
sportolók
csillagászati összegekért
cserélnek gazdát? Ezek szerint
bizonyos dolgokra
mégiscsak
van pénz...
A klubok önerőből is kezdeményezzék a
megújulást,
ne
várjanak
csak külső segítséget;
Schmitt Pál, a MOB elnöke kapcsolódott ehhez a gondolatkörhöz, mondván
„túlfoglalkoztatottságot
teremtettünk, indokolatlanul
sok a
„főállású" sportoló, s mellettük az edzői létszám".
Több hozzászólás sürgette
az adótörvény megváltoztatását és azt, hogy afc államnak nagy nyereséget biztosító szerencsejáték, a
totó
szolgálja a sport érdekeit.
Kunos Péter
pénzügyminisztériumi államtitkár véle-

sport

„Szívesen jöttem Fehérvárra"

— Ha nincs ez a tragikus
eset, gondolt-e volna
arra,
hogy
valamelyik
magyar
A torna pénteken este 6 csapatnál vezető edző lesz?
órakor kezdődik, szombaton
— Nem volt közvetlenül
és vasárnap reggel 8 órakor
szándékomban, megítélésem
kezdenek a teniszezők.
szerint nagyon sok a magyar futballnak az olyan jellegű
ellentmondása, amit
egy-egy ember nem
tud
megoldani. Ez egy más e s e t
A JATE SC tollaslabdázói Még egyszer mondom, köteBudapesten a Zrínyi Kupán lességemnek éreztem, hogy a
vettek r é s z t
Eredmények. Videotonnál elvállaljam az
Serdülőik, leány egyéni:
edzői tevékenységet
3. Szombati Szilvia. Páros:
— Legutóbb
azt
nyilat. 2 . Szombati Szilvia—Makörüljor Márta. Fiúk, egyéni: . . kozta. hogy nyugodt
mények
között, tisztá
lég3. Lengyel Csaba
körben
szeretne
dolgozni
Ügy érzi, hogy ez most a
Videotonnál
adott?
— Ez az általános jellegű
véleményem nem e r r e
a
Október 20-án kezdődtek
meg az országos Magyar Ifjúsági Centrum Kupa (MIC)
kispályás
labdarúgóakció
megyei selejtezői.
Február
közepéig
befejeződtek
a
selejtező küzdelmei. A m e gyei döntőre március 24-én,
8.30-tól Vásárhelyen, a Metripond szabadidőközpontban
kerül sor. A fináléba jutott
csapatok:

a magyar

Kaszás Gábornak, a
Videoton-Waltham labdarúgócsapata
vezető
edzőjének az elvesztése
— a múlt héten halálos
autóbaleset érte — nehéz helyzetbe hozta a
székesfehérvári
klubot
Amint dr. Brávácz Ottó,
az egyesület elnöke kedden az MTI munkatársának elmondta, olyan
szakembert kerestek az
elhunyt utódának, aki
képes azt a magas színvonalú munkát folytatni,
amely Kaszás Gábort
jellemezte. A Videoton
vezetése Mezey Györgyöt (49 éves), a volt
szövetségi
kapitányt
kérte fel erre a tisztségre, aki az első hívó szóra igent mondott, a csapat segítségére sietett.
Mezey kedden, június
3U-áig érvényes szerződést írt alá, s amennyiben jövőbeni elképzeléseik megegyeznek, hoszszabb távú együttműködésről is szó lehet.

helyzetre vonatkozik. Ezt a
feladatot azért
vállaltam,
mert tisztelem Kaszás Gábor emlékét, aki
tanítvá-

edzője

nyom volt. Továbbá tisztelem azokat a fehérvári játékosokat is, akik 1988 őszén
a tönkrevert magyar válogatott
segítségére
voltak,
szinte reménytelen helyzetben lehetetlenre
vállalkoztak. Továbbá azt is figyelembe vettem, hogy a Videoton mindig támogatta a
magyar válogatottat. Ezenkívül a fehérvári csapat a
vidéki labdarúgás hallatlanul értékes bázisa. Egv ilyen
helyzetben egészen másként
festenek a megítélések, mint
amiről korábban beszéltem.
— Mennyire ismeri a Videotont, és mik a tervei?
— Mindig
szimpatikus
volt a Videoton számomra,
figyelemmel kísértem szereplését még külföldön is.
Vannak ú j arcok, de idővel
őket is megismerem. A három hónap alatt segítőtársaim Egervári
Sándor
és
Pálinkás András lesznek, de
továbbra is számítok a korábbi pályaedző,
Hartyáni
Gábor
munkájára.
Június
30-áig kötöttünk szerződést,
de ha úgy látom, elképzelhető, hogy továbbra is Fehérváron maradok.

Kétszer a Koreai Köztársaság ellen?
Miután az NB l-es labdarúgócsapatok
ligájának
keddi ülésén az érdekeltek
hozzájárultak ahhoz, hogy a
magyar válogatott „terven
felül" pályára lépjen Szöulbam, igencsak valószínűnek
tűnik, hogv m á j u s 2-án es
5-én a Koreai Köztársaság
és Magyarország két barátságos találkozót vív.
— Az ázsiai t ú r a
ötlete
részben
Tom
Lawrence
rrtérkőzes-menedzseré,
de
természetes, az EB-selejtezők elé néző válogatottunk
számára
minden erőpróba
hasznos — mondta Czékus
Lajos, az MLSZ ügyvezető
igazgatója. — H a a dél-koreai szövetség elfogadja feltételeinket, akkor folytatódnak a tárgyalások.
Ismert, június 2-án
egy
másik vb-dóntos, Hollandia
lett volna ellenfel, á m a z a
mérkőzés meghiúsult

Javában
szervezik a Videoton-Waltham
gépkocsi
balesetben
elhunyt
vezető
edzője. Kaszás Gábor
csaladjának megsegítésére a jótékony célú mérkőzést
(március 13.). Ezen tervek
szerint a magyar valogatott egy
olyan
csapattal
mérkőzne,
amelyben Kaszas Gábor tanítványai
lépnek
pályara
Erre a 90 percre Nyilasi Tibor egykori válogatott
játékos
is jelezte
részvételi
szándékát.
Mint
mondta;
bármelyik csapatban
szívesen rhezbe öltözne. Igaz, a
Videoton-Waltham
is fontolgatja egy szintén
jótékony
célú összecsapás
rendezését.
*
Március 10-én
Rómában
készítik el a labdarúgó EB
magyar
érdekeltségű csoportjának
ménkózésbeosztását. Ismert, Magyarország
Olaszországgal, a Szovjetunióval, Norvégiával és Cip-

russal szerepel egy csoportban. A fontos „egyezkedésr e " Berzi Sándor, a z MLSZ
főtitkára és
Mészöly Kálm á n szövetségi kapitány 9én utazik el az oJasz fővárosba.
A megbeszéléseken
ott lesz östreicher Emil, ez
ismert magyar származású
menedzser is.
*
A Petres
Tamas
kontra
Videoton-Waltham
szerződés
ügyében az MLSZ
illetékes
bizottsága nemrégiben
ugy
döntött,
hogy a
fehérvári
klub nem követett el szerződésszegést.
A csatár a szövetség álláspontja szerint továbbra is a
Videotori-Waltham szerződtetett
labdarúgójának
tekintendő.
Ezzel
Petres Tamás
nem
-értett
egyet,
s megfellebbezte
a
döntést. Az MLSZ
fellebbviteli bizottsága
előreláthatólag március 13-án hoz végleges
döntést.

Magánnyomozók
a Szeged SC-nél
Tudom, bizarr a címben
felvetett gondolat, d e bármily furcsa és megbotránkoztató is
a hír — igaz!
Mielőtt valaki ú j f e n t égbekiáltó
szenzációra gondolna, hadd nyugtassam
meg,
ezek a m a j d a n i „nyomozók",
illetve védelm i feladatokat
ellátó sportolók nem a klub
belső dolgai után „szaglásznak", hanem a Szeged SC
Vállalkozási
Igazgatósága
vagyonvédelmi
üzletágának
alkalmazottadként
ténykednek m a j d .
Nem másról., mint arról
van szó, hogy a iklub mellett önállóan működő igazgatóság ilyen formában is
igyekszik enyhíteni egzisztenciális
gondjait
aktív
sportolóinak.
Köztudott,
napjainkban mind kevesebb
pénz jut a sportra, így aztán hamarosan aligha lehet,
kell azon vitatkozni,
hogy
nálunk :ki az amatőr és ki a
profi? A jelenleg
sportból
élő versenyzőnek — h a továbbra is ki t.irt „státusza"
mellett — n e m sok lehetősége van választani: vagy a
szakmájában
dolgozik,
vagy
sportágához
közeli
(edző, szervezői) tevékenységet f o l y t a t A többség, é r t hetően, az utóbbi
mellett
dönt.
A vállalkozási igazgatóság
vezetője, dr. Kónya Sándor
tájékoztatásul elmondta, ú j szerű munkálkodásuk jól illeszkedik a megújulási folyamatba, a távlatokat te-

kintve egy magánnyomozói
iroda létrehozásának
alapját képezheti. A z érvényben levő rendelkezések szer i n t elsődlegesen pénz
és
egyéb értékek, dokumentumok őrzésére,
szállítására,
futárszolgálat
teljesítésére,
irodák, különböző létesítmények, telephelyek vigyázására vállalkozhatnak. Ezek
ilyetén felügyeletét a rendőrség képtelen ellátni
—
bizonyítják a betöréssorozatok —, t e h á t mindenképpen
jól jön egy ilyenfajta megoldás. Ezt a szolgáltatást kapcsolják a korszerű biztonsági berendezések felszerelésével, azok karbantartásával
és megfelelő tanácsadással.
Mi közük van mindezekhez a sportolóknak? — kérdezhetné bárki. Az igazgatóság főként azokra gondol,
akik — versenyáguk révén
— megfelelő
fizikummal,
önvédelmi
képzettséggel
rendelkeznek, t e h á t képesek
lilyen jellegű m u n k a ellátására. Feladatuk — természetesen fegyver nélkül! — a
megelőzés, a védelem, adott
esetben a fegyveres
őrrel
karöltve.
A vagyonvédelmi üzletág
szolgáltatásait, mint megtudtuk, március elsejétől lehet igénybe venni. A
hogyanról
a z igazgatóságon
(Dózsa Gy.
u. 2. s z , tel.:
24-839) adnak bővebb felvilágosítást.

Tornádó Kiskundorozsmán
Akik figyelemmel követték a z újszegedi Sportcsarnokban lezajlott téli teremikézilabda-torna
mérkőzéseit, bizonyára feltűnt nekik, hogy Tornádó SE ne.ven
ú j csapat is bemutatkozott a
küzdelemsorozaton. Ha viszont figyelmesebben szemügyre vették, láthatták, .r.ői
és férfiegyüMesében dorozsmaiak játszanák, a kispadon
pedig a sportág berkeiben
jól ismert edző,
Ács Géza
üldögélt.
A szakember tehát nem
változtatott csapatot, csupán a név lett más. A Hódgép ottani gyáregysége — a
bázásvállalat
—
ugyanis
megszűnt. „Örököse" a Tornádó
J á r m ű és Gépgyártó
Kft. lett, amely „szárnyai"
alá vette
az
egyesületet.
Ügyvezető igazgatója, Bene
Lajos elmondta, túl
azon.

hogy szereti a sportot, megkapó Volt számára, a településen mennyire
ragaszkodnak
a kézilabdázáshoz.
Látva, tapasztalva a lelkesedést, úgy gondolta, tartozik
annyival a községnek, hogy
életben maradjon a sportág.
Ezért lehetőséget adnak
a
szakosztályoknak,
mégpedig oly
formában,
hogy
azok a kft.-n belül megtermelik azt az összeget,
ami
működéséhez
elengedhetetlen.
Az ügyvezető igazgató azt
is megemlítette, szívesen áldoz a sportra, d e egy feltétellel. A támogatást c s u k á k kor elvezhetik a dorozsmaiak, ha minőségi reklámhordozót adnak cserébe,
azaz
legalább a z
egyik csapat,
vagy a női, vagy a férfi ősztől az NB II-ben játszik!

r

Uj főtitkár, új kapitányok
A Magyar Tenisz Szövetség elnökségi ülésén
Sauska
Istvánt
(43)
választották
meg főtitkárnak a z ezt
a
munkakört
eddig
betöltő
Zentay Ferenc helyére. A
Davis Kupa-csapat
kapitá-

nyának Pintér Andrást,
a
Levi Strauss Kft. ügyvezető
igazgatóját,
a
Federation
Kupa
csapat
kapitányává
Machán Róbertet
választották meg. Mindkettőjük
kinevezése egyéves időtartamra érvényes.

Comaneci mama vádjai
„Lányom éleiét öt éven át pokollá tette a volt diktátor fia" — nyilatkozta a Reuternek Alexandrina
Comaneci,
az ötszörös olimpiai bajnok tornásznó, Nadia Comaneci
édesanyja. Alexandria Comaneci szerint abban, hogy a
, tornászkirálynő" hazájából az elmúlt év végén az Egyesült Államokba távozott, nagy szerepe volt a 39 éves Nicu
Ceausescunak.
Mint az édesanya elmondta, Nadia 1976ban vált a diktátorfiú „fixa ideájává". Az akkor 14 éves,
a montreali olimpián három aranyérmet nyert tornászlányt
istenkent tisztelték hazajában. Pályafutása befejezése után
az olimpiai, világ- ós Európa-bajnok versenyzőt a z i f j ú sági miniszter Nicu Ceausescu koreográfia, és tornatanárnak nevezte ki, s nem sokkal ezután kezdődött
Nadia
kálváriája.
— Fizikailag és pszichikatlag
is terrorizálta a lányomat, teljesen a saját szórakozásának
rendelte alá őt —
voltak a mama kemény szavai. — Gyakran volt az. hogy
Nicu részegen hozzánk telefonált, és arra kötelezte
Nadiát,
hogy üljön autóba, s utazzon 300 kilomévert hozzá, Sibiuba. Többször előfordult, hogy a lányom teste és arca tele
volt kék foltokkal, véraláfutasokkal,
amikor hazajött. Egyszer még a kezéről a körmöket is letépte Nicu.
Megtiltotta Nadiának, mással
barátkozzon.
1988-ban Girrianeci elköltözött otthonról, s fiútestvérénél, Adriannal lakott. Ez a tette m á r a szökés előkészítését jelentette
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A G-2000 támogatottjai

UtcanévPolitikai „bozótosodás" cserét
Tápén is!

megjelölésével. Tehát a G —2000
támogatottjai:
Bozóki
Zsolt
(Szeged, nyelv). Lengyelné Fenyvesi Mária (Szeged, nyelv). Gulyás
László (Szentes, nyelv). Barát János és Barát Anna (Szeged, matematika). Tokodi Tamás (Szeged,
Úgy-túnik, hogy az NSZK-ban eltűnőben van a
matematika). Balog József (Szeged,
novemberben még kicsorduló örömmámor hannyelv).
Az idei pályázati kiírásra tavasz- gulata. Helyét a közvéleményben fokozódó aggoszal számíthatnak az érdeklődők. dalom foglalta el.
Figyeljék lapunkat!
A német egység gondolata, különösen ennek
gyors megvalósítása egyre több német embert
riaszt, s a legutóbbi közvéleménykutatások már
60% fölött jelezték arányukat az NSZK-ban.
Sokfajta súlyos érvet hallani, ha nem csak a
politikusokkal, hanem a dolgozó emberekkel is
A Szegedi Akadémiai Bizottság beosztása és lakcíme. A dolgozato- beszélgetünk!
szakbizottságai közül a neveléstudo- kat két példányban a Szegedi AkadéAz aggódás egyrészt szociális jellegű: az elmúlt
mányi és pszichológiai az idén a kö- miai Bizottsághoz (6720 Szeged. So- évben több. mint egymillió NDK állampolgár
vetkező témákban hirdet pályázatot: mogyi u. 7.) lehet benyújtani. 1990. települt át az NSZK-ba, fokozva az itteni társaA magyar neveléstörténetet gazda- szeptember 15-éig.
Úgyanennek a szakbizottságnak az dalmi feszültségeket; a növekvő munkanélküliségító helyi pedagógiatörténeti kutatások; Az ifjúság helyzete a mai magyar elmúlt évi pályázatán elsó díjat nyert get. a lakásgondokat, megterhelve az NSZK
társadalomban: Újító törekvések az Barna Lajosne vezető óvónő (haty- egyébként is nagy szociális terheit. Az áttelepülő
iskolai oktatásban; Újító törekvések tyastelepi óvoda), az Óvodai-iskolai NDK-nyugdíjas, ugyanis itteni szinten jogosult új
az óvodai-iskolai nevelömunkában; szinkronnevelés című munkájával; nyugdíjához, a munkanélküli a segélyhez, vagy a
A nemzetiségi anyanyelvi oktatás és Második díjat nyert két dolgozatával szociális segélyhez, miközben ő maga. ennek
Révészné Papp Klára, a Körösy Jó- megteremtéséhez nem járult hozzá, szól az itteni
képzés kérdési.
A pályázaton tudományos foko- zsef Közgazdasági Szakközépiskola érv. Az emberekben egyre erősebb a kérdés:
zattal nem rendelkező kutatók vehet- tanára. Harmadik díjas Katona lm- mennyibe is kerül az NSZK-polgároknak az egyenek részt, egyénileg vagy kollektívá- réné, a Juhász Gyula Tanárképző sülés?
ban. A fönti témakörökben máshol Főiskola orosz nyelv és irodalom tanEzeket a napi gondokat és szempontokat felmég nem közölt, máshová be nem székének könyvtárosa. A pályázaton
nyújtott, az eddigi ismeretekhez ké- dicséretet kapott Király Leventéné és erősíti az NDK-ba látogató nyugatnémetek döbpest előrelépést jelentő, új eredmé- Basa Zoltánná (Vasvári Pál Közgaz- benete. akik szintén most ismerkednek a keleti
nyeket tartalmazó tanulmánnyal le- dasági Szakközépiskola) a diákjaik Németországgal. A környezetvédelem szemhet pályázni. A terjedelem maximáli- körében végzett értékvizsgálatokat pontjaira oly érzékeny NSZK-polgár elkeseresan 100 gépelt oldal, a beküldésekor feldolgozó munkájukért. Ugyancsak dik. amikor például Kari Marx Stadt mellett
a kísérőlevélben szerepeljen a pá- dicséretet kapott Somogyvári Ibolya fényes napsütésben is lámpával kell közlekednie
lyázó neve. személyi száma, munka- kisteleki óvónő és Mészárosáé Sebők a barnaszénmezókről hömpölygő szénporfelhókhelyének címe és telefonszáma. Lili (szellemi szabadfoglalkozású).
ben; a folyók habzó szennyvizek; a Halié melletti
hatalmas BUNA-Művekben történt baleset és
tűz. melyet az NSZK Tv is közvetített, megdöbbenést keltett. Ebben a vegyiüzemben Hitler óta
semmilyen fejlesztés nem volt. hangzott a hozzáÉrtesítjük a lakosságot, hogy Lad- tevékenységéről. 2. Az igazgatóság és értők megjegyzése.
vánszky u—Tölgyfa u — Termelő a felügyelóbizottság ügyrendjének jóAz aggodalmak másik része
politikai
u . - B a k t ó i sor által határolt területen váhagyása. 3. Kérdések, javaslatok A
1990 március 1-jétől 1990 március közgyűlésen való részvétel és szava- természetű. Az NSZK-ban egyre több jelét látják
30-áig munkanapokon 7—16 óráig idő- zás teltétele, hogy a részvényesek annak, hogy az egyesült Németországban a volt
részvényeiket a közgyűlést megelőző NDK-lakosság jó része valószínűleg az itteni keszakos áramszünet lesz.
Hirdetmény. A Nizza—Szeged Ipari legalább 3 nappal letétbe helyezzék az
OKHB
Rt. szegedi igazgatóságánál mény jobboldal politikai bázisa lenne. Aggodalés Kereskedelmi Rt. Igazgatósága
(Szeged. Marx tér, Vásárlerület) érte- (Szeged, Deák F. u. 17.). A letétbe matkeltóen gyorsan növekszik például, mondják,
síti részvényeseit, hogy a társaság helyezett részvényekről az igazgató- az NDK-ban az újfasiszta republikánusok szerveközgyűlését 1990. március 29-én 14 ság elismervényt és szavazójegyet ad zete. és befolyása. Riasztanak a szaporodó irraciórára összehívja. A közgyűlés helye: a ki. Az igazgatóság felhívja a részvé- onális politikai jelenségek is: a rasszizmus, az
Szegedi
Ipari
Vásár
és
Piac- nyesek figyelmét, hogy a részvényeseigazgatóság tárgyalója (Szeged. Marx ket a közgyűlésen nem képviselheti az antiszemitizmus; a türelmetlenség és durvaság
tér, Vásárterűlet) Napirendi pontok: 1. igazgatóság és a felügyelóbizottság gyűanyagot és utánpótlást keletről is szállít.
Tájékoztató a társaság I. negyedévi tagja Igazgatóság.
Mi lesz. ha a kelet-európai indulatok az egység
létrejöttével belnémet ügyekké lesznek, megtörve
az Európa szívében élő hatalmas nyugati német
tömb eddigi kiegyensúlyozottságát, ami eddig az
Programozók!
európai béke és nyugalom legfontosabb pillére
volt? — kérdezik messzebb látó értelmiségiek.
Egyetemistákkal beszélve, ugyancsak ilyen tapasztalatok érnek. Elmondják, ók már a két
A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat
Németország létét tényként elfogadva nőttek fel,
az egység gyors és izzó sürgetését ezért értetlenül
szegedi üzeme
és félelemmel szemlélik, mert ezt olyan műveletazonnali belépéssel felvesz
nek érzik, mintha a különböző (víz)szintű CsenTehetséggondozásra és számítástechnikai fejlesztésre, matematika
címszó alatti és művészeti tevékenységre kérték a legtöbben — összesen egyébként közel 300-an —. a
G-20Ö0 Alapítvány pártoló - és
anyagi — támogatását. A kuratórium döntése szerint 31 pályázó kapott 5 és 25 ezer forint közötti,
együttesen 370 ezer forinthoz közeli
összeget. Közülük a Csongrád megyeiek névsorát adjuk közre, a téma

Neveléstudományi

Német félelmek

pályázatok

Közlemények

I B M - P C PROGRAMOZÓI
munkakörbe egyetemi, vagy főiskolai végzettséggel
rendelkező programozót.

gazdaságilag is, de saját erőfeszítése révén kell
kiemelkednie mai válságából.
Különös helyzet van kialakulóban: az NSZKközvélemény egyre inkább az NDK-miniszterelnökének, Hans Modron-nak megfontoltságot
hirdető filozófiája felé mozog, míg az NDKközvéleményben az NSZK kancellárjának, Kohlnak van erós bázisa. S egy egyetemista ehhez
hozzátette: Teatcher asszonynak talán életében
elóször van igaza, amikor fenntartásait fejezi ki a
gyors német egység dolgában.
A növekvő NSZK-beli aggodalmak egy számukra elsötétülő kelet-európai horizont előtt fogalmazódnak meg. A demokratikus nyitás ünnepnapjai után e térségben régi és új indulatok
megszületésének egyre több jelét látják: nemzeti,
faji, vallási, szociális konfliktusok bukkannak fel
a demokratizálás széles folyamából. Innen nézve
riasztó jelek mutatják, hogy az „Ostblock"-ban a
politikai küzdelmek a ráció, az ész terepéről
egyre inkább átcsapnak az irracionalitás
zónájába: jövőképek
helyett
ellenségképek
erősödnek meg e térség politikai pártjaiban. Az
egyes nemzetek közötti nekifeszülések több jele
is látszik már; mintha egy kelet-európai politikai
őserdő körvonalai is kibontakoznának — a demokrácia és tolerancia kontúrjai mellett. Új politikai elitek helyett félni kell egy politikai zookrácia megszületésétől. A „dzsungelesedés" jelei az
egyik látható tendencia: de vajon mennyire „európai" Kelet-Európa? Le tudja e saját demokráciájának erejéből gyózni a felbukkanó régi-új gyűlölködéseket — miközben gyakran ezek is a
demokrácia köntösébe bújva jelennek meg?
Vagy pedig, belső egyensúlyvesztéseit külső
konfliktusok gerjesztésével és vállalásával akaija
levezetni, évszázadokra tartóssá téve a „balkáni
állapotokat", a helyi háborús konfliktusokat
Európa keleti-déli tájain. Amikor a hatalomra
került új pártok számára majd kiderül, hogy a
kialakult gazdasági válságnak csak egyik, bárha
komoly tényezője a sztálinista-szocialista politika
-gazdasági struktúra. Mert a válságot okozó
másik tényezőcsoport — s ezt a nyugatnémet
egyetemista is már tudja — Kelet-Európa világgazdaságtól való függésével kapcsolatos, amit
semmilyen rendszerváltás — bármit is ígérnek a
hatalomért versengő pártok. — sem tud, (rövid
távon semmiképpen), feloldani.
Mi jön majd a felismerések után. amikor már
nem lehet-nem érdemes a régi sztálini szocializmus-modellt szidni: helyi háborúk? — teszik fel a
kérdést a baloldali értelmiségiek.
A Kelet-Európához legközelebb élő nyugati
közvélemény, legalábbis itt, az északi, német
óserdók mélyén, közel az NDK és Csehszlovákia
határaihoz, ezért szemléli egyre kevesebb felszabadult örömmel a kelet-európai változások elkomoruló mozzanatait: sokat veszíthetnek!
Vajon, mi. magyarok, el tudjuk-e oszlatni aggodalmaikat? Nincsenek-e nálunk is már jelei a
des-óceánt és az Atlanti-óceánt a Panama-csa- „bozótosodásnak" a politikában? Nem kell-e netorna közbeiktatása nélkül akarnák egybehozni. künk is tartanunk, új. de rossz szelektói?
Egyik szemináriumi csoportom hallgatói így foGöttingen, 1990. február
galmaztak: az NDK-t segíteni kell az Európa
Közösséghez való csatlakozásban, támogatni kell
Anderle Ádám

A Városi Honismereti Bizottság tavaly kezdeményezte
Szeged régi utcaneveinek viszszaállítását. A napokban már
azt hallottam, évente 4—5 szegedi utca kapja vissza az elvett,
esetenként többszáz éves nevét. így lesz — remélhetőleg
mielőbb! — Szentháromság utcánk (ma Hunyadi János sugárút), Boldogasszony
sugárutunk (ma még Április 4. útja).
Valamennyi, Szegedhez csatolt falunak is van hasonló,
név-visszaállítási igénye. Tápénak is. Az a hír járja, hogy a
Majakovszkij tér megszűnik,
merthogy az sosem volt tér! A
körülötte lévó utcák számozását rendezik majd az új elképzelésekhez. A Zsukov tér neve
mgszűnt ugyan, de a közelében
lévó hatalmas tér lehetne
Gyékényes tér. Már csak azért
is, mivel Tápén ezt az ósi foglalkozást semmi földrajzi név nem
órzi.
A Dobi István utcát — hallom örömmel — Waldmann Józsefről neveznék el, aki nagyon
sokat tett Tápé kulturális felvirágoztatásáért. A Budai Nagy
Antal utca hajdan Fő utca, szájhagyományban Országút volt.
A gyékénynél maradva, javallanám, hogy az újabban még
keletkező tápai utcák névadásánál ne feledkezzünk meg a
régi tápai dűlőnevek, illetve a
gyékénymunka-részletek nevéről sem.
Igazán szépen csengó, hangulatos név lehet a Csöbör
utca, Pajorok utca, Lebő utca,
a régi temetó körül lehetne
Sírhely utca, illetve Kismolnár
(kis méretű gyékényszatyor
helyi neve), Négyrófös utca,
Darunyak (gyékényvágó kasza
neve), utca, Ráma szövő ráma)
utca; netán — híres tápai táncunk, a Döbögós is adhat utcanevet.
Fájdalma még Tápénak,
hogy a második világháborúban elhalt elsó tápai hósi halottól, Tóth Ferenctől is elvették az
utcarészt, a mai Rév utca 1 —17ig tartó szakaszát. Ezen se ártana elgondolkodni — és okosan dönteni.
I f j . Lcle József

Fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezés a 67-032-es telefonon, vagy levélben
N K F V szegedi üzeme, személyzeti és oktatási

Mélv fájdalommal tudatjuk hogy
szeretó feleség, édesanya, anyós és
nagymama.

önálló csoport. Szeged, Pf.: 37. 6701.

CSÁNYISÁNDORNÉ

Jó szerencsét!
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72 éves korában elhunyt. Temetése február 28-án. 14 órakor lesz a balástyai
temető ravatalozójából A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy meghalt
szeretett férj. apa és após.

rSzíH-

ID. LOVÁSZI ANTAL

Szegedi Informatikai Részvénytársaság Igazgatósága
értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy évi rendes

KÖZGYŰLÉSÉT
1990. március 30-án 9 órakor tartja az Rt. székhelyén
(Szeged, Kelemen L. u. 11.)
A közgyűlés napirendi pontjai:
Az igazgatóság beszámolója az 1989-es gazdasági
évról
2. A felügyelóbizottság jelentése
3. A könyvvizsgáló jelentése
4. Mérleg- és eredménykimutatás megállapítása,
a nyereség felosztása
Beszámoló 1989. évi közgyűlési határozatok
teljesítéséről
Alapszabály módosítása
Az 1990. évi üzleti terv jóváhagyása
Tisztségviselők díjazása
1.

Az alapszabály módosításának lényege: lakossági (és
dolgozói) részvények kibocsátása, apport módosítása.
A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy
a részvényesek, részvényeiket és a le nem járt osztalékszelvényeiket a közgyűlést megelőzően három nappal a
Társaság székhelyén letétbe helyezzék
A SZIRT Szegedi Informatikai Rt.
Igazgatósága

Mihálytelek. Fehérpart u 3 szám alatt,
szeretettel várunk testvéreket, rokonokat. ismerősöket és szomszédokat, akik
segítenek utolsó útjára elkísérni. Miséje
március 2-án. 9.30 órakor lesz. Temetése 10 30 órakor a Zákányszéki temetó
ravatalozójából. Tisztelettel: a gyászoló
család.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk.
Z E L L E R N É D A N K A ZSÓFIA
Szeged. József A sgt. 154/B alatti
lakos. 44 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése március 1jén. 11 órakor lesz a Belvárosi temetőben A gyászoló család
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk. hogy a szeretett férj. édesapa,
após. nagyapa, és dédapa.
GERA ANTAL
életének 86. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése
március 2-án. 14.30 órakor lesz a szatymazi temetőben Elótte 13.30 órakor
gyászmise. Gyászoló családja. Szaty-

Gyászközlemények
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk.
CSÁNYI J Ó Z S E F
Szóreg. Makai út 162 szám alatti lakos,
súlyos betegség következtében, február
24-'én. 59 éves korában elhunyt. Temetése március 2-án. 13 órakor lesz az
újszegedi temetóben. Drága halottunkért a gyászmise az újszegedi templomban. március l-jén. 8 órakor lesz. Gyászoló felesége. édesanyja. fia és az egész
család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága édesanyánk.
Ö Z V . ILLÉS A N T A L N É
Szekszárdi Luca
volt Pusztamérgesi lakos, február 26án. rövid szenvedés után. 88. évében,
örökre itthagyott bennünket Temetéséről késóbb értesítéssel leszünk Gyászolják leányai, vejei. fiai. menyei, uokái. unokamenyei, és dédunokái Emléke örökké él szívünkben. A gyászoló
Illés Vass. Márkus. Szúcs és Balog
család.
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama és dédmama.
PISKOLTI P É T E R N É
Marozsán Irén
volt mústopjvoló. csendesen elhunyt.
Temetése hamvasztás után. március 2án. 12 órakor lesz a belvárosi temetőben A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett
férjem, édesapa, nagyapa.
J A N C S Ó ISTV Á N
volt fodrász, február 14-én. 73 éves
korában, sülyos betegség után. örökre
eltávozott közülünk. Hamvasztás utáni
búcsúztatása március 2-án. délután 15
órakor lesz az Újszegedi temető ravatalozójából. A gyászoló család.

..Mikor megszülettél, mindenki moMély fájdalommal tudatjuk, hogy a solygott. csak Te sírtál. Eljött az idó.
szeretett férj. édesapa , nagyapa, testvér mikor mindenki sír. csak Te mosolyogsz
már " Fájdalommal köszönünk el tóled.
és rokon.
JUHÁSZ PETIKE
B Á B A ISTVÁN
aki sülyos betegség következtében. 4 és
fél
éves
korodban
hajtottad le fejedet,
életének 68 évében, hosszú betegség
örök. nyugodt álomra Egy úton induután. február 25-én elhunyt Temetése lunk. március l-jén. 13 órakor a Belvámárcius 2-án. 13 órakor lesz a kiskundo- rosi temető ravatalozójából Szüleid,
rozsmat temetó ravatalozójából A gyá- testvéred. Renáta. Mama. keresztapa,
szolócsalád. Kiskundorozsma. Dinnyés és a Többiek, akik őszintén, igazán
szerettek
»
u. 33

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj. édesapa, nagyapa, dédapa, és rokon.
ANTAL JÓZSEF
67 éves korában, hosszú szenvedés után
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása. március 2-án. pénteken délután 3
órakor lesz a Belvárosi temetó ravatalozójából A gyászoló család.
Köszönetet mondunk mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak. jó szomszédoknak, akik felejthetetlen férjem.
FÖLDESI JÓZSEF
temetésén megjelentek, részvétükkel és
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek. Gyászoló felesége. Alsóvárosi ff. 14.
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak. ismerősöknek, munkatársaknak. akik felejthetetlen szerettünk.
T A M A S K Ó ISTVÁN
búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek Külön mondunk köszönetet kezelőorvosainak, akik élete
meghosszabbításáért, fájdalma enyhítéséért fárdoztak. A gyászoló család
Köszönetet mondunk rokonoknak,
ismerősöknek, akik szeretett halottunk.
SZÁRAZ IMRE
temetésén részt vettek és virágaikkal
fájdalmunkat enyhítették A gyászoló
család.

R

égi órát, csillárt,
tölcséres gramofont,
porcelánfejű babát,
égiséget stb. veszek.

Szeged, József A. sgt. 29.
(Szt. Miklós u. sarok)
Nyitva: 9 - 1 8 óráig.

Köszönetet mondunk az Állattenyésztő Állomás vezetőinek, munkatársainak és rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek. akik szerették és tisztelték. (érjemet. édesapánkat.
NÉMETH FERENCET
és temetésén megjelentek, virágaikkal,
részvétükkel mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.
Köszönetet mondunk a kedves rokonoknak. barátoknak, ismerősöknek, a
Démász énekkarnak, a Medikémta. a
Csongrád Megyei Gabonaforgalmi Vállalat dolgozóinak, akik szeretett édesapánk.
ONCZAY GYULA
temetésén megjelentek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Ktilön köszönjük
kezeló fóorvosnöjének lelkiismeretes,
önzetlen segítőkészségéért. A gyászoló
család. Szeged. Bokor u. 8
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak. munkatársaknak, barátoknak. szomszédoknak, ismerősöknek,
akik szeretett halottunk.
BUS E R N Ö N É
Bitó Irén
temetésén megjelentek, virágaikkal és
részvétnyüvánitásukkal fájdalmunkban
osztoztak Külön köszönetet mondunk
az Idcgklinika ..A" osztály orvosainak,
nővéreinek, akik szenvedését enyhíteni
igyekeztek. A gyászoló család: Sándorfalva és Üllés

MÉHPEMPÓS, PROPOLISZOS MÉZ
ÁRI IQÍTÁQA csütörtöki napokon,
nnUöllMOM Dugonics tér 11.
(BAV épülete)
Hasznos idegmegbetegedések,
magas vérnyomás, asztma,
reuma, prosztatazavarok esetén.

r^k
a Fehérvári
Általános Kereskedelmi Ügynöki Gmk.
Szeged, Klapka tér 2.
Várjuk kedves ügyfelcinket!
Nyitva: hétfótól péntekig 8-16,
szombaton: 8—12 óráig
^
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Apróhirdetés
ADÁSVÉTEL

Klstermetók. vállalkozók pénze többszörösen
megtérülhet. Vásároljon humusztermeló gilisztát. Eró : 62/56-619. Szeged. Lomnici u. 38/B,

1.1.

Wartburg Tourtst karosszériát vennék megtelelő állapotban vagy műszakilag lerobbant is
érdekel .Várom levelét sürgősen 427 672" jeligére a vásárhelyi Hirdetőbe.

Origó! Keresünk, kínálunk gépkocs+kiutaláso- UE-e Ladaeladó Érdeklődni: 28-670-eslelelokat. gépkocsikat! Telelonérdeklódés: 62/23- non.
113. Tórók utca. •
M
Eladó ágyneműtartós rekamié, kettó totel. lélaBontásból Pszt* nagymeretü tégla, faanyag. utomata mosógép, ágynemútartó. nagy filoBonn-cserép. nyílászárók olcsón eladók. Csa- dendron, egyéb szép virágok, kétkerekű kézitogény u. 6
kocsi Erd: 20-424-es telefonon
Hússertés 100-120 kg súlyban eladó. Dömeszék. Tanya 276. (Bajai úton, 1 l-es kilométerALBÉRLET
kőnél balra) Csóhék
Dacia TX 2 évet. jó állapotban aladó. Érd.:
Szóreg. Magyar u. 91 Telefon 55-301
Nyugatnémet kombinálható babakocei aladó.
Érd 71 -329-es telefonon
Szép vitrint és könyvszekrényt vennék. Ajánlatot a 10-109-ee tel etonor kérnék
Bútorok, heverők eladók. Nagyné, Szagéd,
József A sgt. 150 A. III 11

álárciue t-jétól 1*2 tél szobás üres lakás
kiadó. Erdeklódni lehet 26-069-es telefonszámon.
Androméda Albértetkózvetltdl Párizsi krt. 30
nettótól péntekig 14-17 óráig.
Különálló és külön bejáratú bútorozott albérletét keresünk nem állandó ott tartózkodásra
Kiskundorozsma előnyben. Ármegjelölést kérünk. .Diszkréció 174' jeligére a Sajtóházba

Alqyó. Piactér 15 szám alatt fúszéna eladó.
Érdeklődni lehet. 15 óra után

Középkorú házaspár, idős személynél vagy
házaspárnál, külön bejáratú szobát keres, sok3 éves kuvasz kan eladó. Algyó. Kastélykert u. oldalú segítségért. Eltartás vagy élet|éradék is
lehet. .Minden megoldás érdekel 17 838" jel169
igére a Sajtóházba
kivaglónyerget u|at vsgy használtat
la. Gémes József. Szeged. Csallóközi utca 16. Magánházban különálló, komfortos, másfél
szobás lakás kiadó Erdeklódni: 16 óra után a
6726 Béketelep
21-373 vagy 21 -675-ös telefonszámon, illetve a
360-ee Jawa eladó Tápé. Rév u. 44. Érdek- helyszínen. Répás u. 6. alatt péntek délután
tfdnt egész nap.
vsgy szombaton egész nap
I jó állapotban i v ó 45-ös MTZ. Videói
1 ezobe. összkomfortos lakás, fóbénó nélkül,
vagy Simson segédmotort beszámító*. Érdekbútorozatlanul. hosszabb időre kiadó. Érdeklódni: Szeged. Szamot u 7/A. III sm.11
lődni: 15-142-es teleionon 15 - 1 7 óra között.
Házat veszek lebontásra Érdeklődni: 17-158Fiatal házaspár albérletei keres t szoba,
ae telefonon. 17 órától.
konyha, fürdőszobás lakást. .Tavasz 17850"
Ü) 6x16.5 méttres szarufa. 29 m' karamelf- jeligére a Sajtóházba.
esempe eladó. Érdeklődni: 17-158-as telefo- Főbérlő nélküli lakásban két diáklánynak
non, 17 órától
szoba kiadó. Erd.. Bihan u. 25/B, 1/4 , este9 óra
Központi antenna. 5 antennalejjel. erősítővel után
komplett eladó vagy kis színes televízióra cse2 ezobe-hallos. 55 m'-ee, földszintes, panellarélható. ráfizetésééi Telefon: 17-832
kás bútorozva vagy bútor nélkül a József A. sgtÉpitkezéenéf kimaradón colos deszkát és nor- nál kiadó. .Tízezer + rezsi 17656" jeligére a
mái cseréplécet vennék. Engi László. Szóreg. Sajtóházba
Magyar u. 65.
Ozletkótó külön bejáratú albérleti szobát keres
Gyöztee szülőktől gyönyörű, törzskönyvezett. havi 5-6 alkalomra. .Surgós 19911" jeligére V.
6 hónapot Irazener szuka eladó. Tábor u. 5 , Hugó u. 5. Hirdetőbe.
f s r 5. Telefon: 17-297
Kleleteken ötszoöas magánház bútorozatlanul
Commodore 64 számítógép magnóval, sok hosszabb "Jóra kiadó. .Padlásszobás 19910"
játékkal eladó. Érd : 8 - 1 6 óráig a 14-720-as jeligére V. Hugó u. 5. Hirdetőbe.
telefonon.
Bontásból olcsón eladó tégla. laanyag (méretre vágva iá), nyílászárók. Érdeklődni: Szent
György tér 2.
Bontott anyagok elánok kis. nagy es m3-as
tégla, cserép, dudacaerép. I gerenda, különböző méretű laanyagok Éld mindennap
9 - 1 3 óráig Szeged. Bárka u. S.
Hagyatékot, festményt, porcelánt veszek. Pelóti S. sgt 66
PB-e 1500-as Lada eladó Ere).: 17 órától.
Szeged. Szamos u. f B. II. 5
Alig használt Nevsda étkezőgarnitúra és jó
állapotban lévő mohazöld plüsarekamié 2 db
totállal eladó. Erd.. Szeged. Lugas u. 8/B, I. 3.
Planlnó újszerű állapotban eladó. .Huszonötezer 173* jeligére a Sajtóházba.
Eladd Energomat automata mosógép. 160 Iee" lehel hűtőszekrény. Kombi gyermekagy.
NSZK biztonsági gyermekülés kerékpárra, lépcsőzetes virágállvány padlótól mennyezetig,
komfort (tökJgázoa) gáztűzhely, gyermekgokart
4 éves kong. Erdeklódni 17 óra után. Selyem u.

LAKÁS
2 szoba - hallos, szövetkezeti lakás 800 000
Ft kp * OTP-átvailalássai azonnal eladó. Érdeklődni a 21-311-es telefonon 8 - 1 2 óráig.
Simonnenál
Elceerélném 1*2. nagy előszobás magasföldszintes, taietonos. tanácsi lakásomat garzonlakásra. Érd 13-079-es telefonszámon 18
óra után.

Eladnám 1+2 • étkezős, 70 m', új OTP-s
lakásom 16 500 Fl m' * OTP. Érdeklődni
Szeged. Rókusi krt 24.. IV. 12. Takács.

Oeszken 850 m' zártkert eladó Telepitett gyümölcsös. villany van. a kerítés kész. Érd.: 17702-es telefonon, délután 5 óra után

500 000 Ft készpénz + OTP-átvállalással lakást vásárolnék. Mindén megoldás érdekel.
.Sürgős 340" jeligére a Sajtóházba.

Klárafalván 3 szobás, komfortos családi ház
(10 éves) eladó vagy Székesfehérvár környékén lévő hasonlóért cserélném. Cim: Herczeg
Márton. Klárafalva, Kossuth u. 173.

Telefonos, téglablokkos. 1. emeleti. 2 szobás,
parkettás, komlortos. tehermentes lakást cse- Vennék Szeged külterületén régi építésű, kisrélek tanácsi, telefonos 1 +2-es, tarjám lakásra, méretű lakható házat. Ár-hely 17 740" jeligére
értékagyéztetéssei. .Panel l emelet 343" jel- a Sajtóházba.
igére a Sajtóházba
Kistelek, Nagy Sándor u. 26. sz.. nagy kertes
Szövetkezeti téglablokkos lakás eladó 50 m', magánház eladó. Érdeklődni: munkanapokon
garázzsal. Tehermentesen. Szeged, Tolbuhin 16 óráig 64-355,64-777-es telefonon
sgt. 9 2 - 94. C. II. emelet 12. ajtó Erdeklódni
Eladó 1430 m' zártkert Kulipintyónál. fóliavámindennap. 17 órától.
zakkal. viz. villany van. Reália áron. Erdeklódni:
2+2 szobás, alsó emeleti. 72 m'-es, telefonos, Kiskundorozsma, Tábornok u. 34. Goda.
loggiás, színvonalas lakás tehermentesen Téglagaráza eladó. Árvíz utca. Pacsirta utca
eladó Esetleg gyümölcsössel. Telefon 16- kereszteződésben .Olcsón 19 900" jeligére V.
747.16— 20 óráig
Hugó u 5. Hirdetőbe
Egy + két fél szobás panellakás kedvező áron Régi építésű héz eladó. Algyó. Vásárhelyi u.
eladó. Erd.: 29-808-as telefonon.
62
Kétszobés. erkélyes. II. em.. központi fűtéses, 1 hold zártkert Szegedtói 6 km-re eladó. Viz.
tanácsi bérlakást cserélnék a Palánk környé- villany van. szólóvei. gyümölcsfákkal telepítve.
kire. tanácsi lakásra, mástél szobás vagy gar- Kisebb lakás, garázs, uj gépkocsi csere is
zonra. Érdeklődni. 3 - 6 óráig Zöldfa u. 4.. II. 5. érdekel. .Szigma 303" jeligére a Sajtóházba.
Eladó 1+2-es III. emeleti, szövetkezeti lakás,
kihelyezett előtérrel, átalakított konyhával. Kocsis István, Rókus. Siha köz 2/B. Érd.: este
5 - 7 óráig

INGATLAN

440 ezer forintért eladó Kübekházán. 3 szobás,
komlortositható családi ház melléképületekkel,
nagy telekkel. Érdeklődni: Jenei Andrásné, Budapest. Budaörsi üt 129/C. 1118.

Földszinti, megvásárolható. 60 m'-es tanácsi
lakást. Szatymazon betelepített kiskertet kóépülettel. pincével, vízzel, villannyal, fürdőmedencével. magánházra cserélem. Mind a kettó
tetetonos. Szegedi csere előnyben. Érdeklődni:
26-928-as telefonon

Szegedhez 10 km, 2+4 szobás. 140 m'-es
családi ház 75% készültségi állapotban alápincézett. eladó készpénzért. .Tavaszi költözés
326" jeligére a Sajtóházba.

Szöregen kertes családi ház eladó. Érdeklődni: Szóregi út 79
Tápé. Budai Nagy A u. 60. sz. ház eladó.
Érdeklődni teleionon: 17-158.15órától.
Eladó Kübekházan nagy értékű, két családnak
alkalmas, központi (üléses, háromszobás,
hagy alapterületű magánház. Ipari árammal
ellátott nagy mellékepületek, bármilyen ipari
tevékenység folytatására alkalmas. Sok táróhelyes ólak. istálló ás garázs van .Biztos befektetés 17 674" jeügére a Sajtóházba
Domaszékl kiskerteknél a Tulipán út 10. szám
alatti 400 n-ól kiskert eladó. Viz, villany, szerszámosbódé van. Valamint Dorozsmán a kiskerteknél a 26. utcában 200 n-ól kiskert eladó
Viz. villany, szerszámos van. Érdeklődni, délután Szeged, Esze Tamás u 20
Kübekházán 3 szobás, központi fútáses magánház. nagy gazdasági épületekkel eladó.
Erd.: Árpád u.233.
ötszobás. 200 m' alapterületű, alápincézett,
telefonos magánház aladó. Szeged, Kistisza u.
10.

Eledó 72 m'-es. háromszobás.öaezkomfortos.
tarsasházi lakás, padlástérrel, garázzsal. Telefon 19-410

Paprika utcában tál ház eladó melléképülettel
Érd.: szombat, vasárnap Mihálylelek. Bazsalikom u. 8.
Garázst keresek megvételre a Tarján bisztró
és a Víztorony közeiében Cim Kovács Tibor.
Szagod. Budapesti krt. 27/B. II. 7.

• • • • • • •

AUTRAN OPTO

SZERVÓ

Megszakító nélküli (optoelektronikus)
gyújtás benzinmotorokhoz!
LADA,

SKODA,

DACIA

minden típusához!

Színes tévét nyerhet!
A Szervó Autójavító Vállalat és az Alt-Fnvest Kft. közös akciója
MÁRCIUS 5-ÉTÓL ÁPRILIS 5-ÉIG.
A Szervónál vásárolt, ill. beszerelt készülékek tulajdonosai között
egy darab Sl EMENS típusú színes televíziót sorsolunk ki
,
ÁPRILIS 5-ÉN!
Március 5.. 6.. 7-én ingyenes beszerelés!
Találkozzunk a Szert ónál! Szeged, Tolbuhin sgt. 9 — 11.

Újszeged, Pinty u. 20/1. alatti 1 +3 fél szobás
társasházrész garázzsal eladó. Érdeklődni: 4.
sz. ÜMK. Teleion: 12-845.

Négyszobás családi házak eladók. Dorozsmán és Gyálaréten. Érd.: Gyálarét. Miklós u.
7/B, ill. 20-253-as telefonon. 18 óra után

Eladó Szeged. József A. sgt 49 .11. em, 5 alatti Épftéei telek eladó Oomaszáken. Érd. telefo1989-ben épült 72 m'-es. társasházi lakás. non: 61 -496
garázzsal. Erdeklódni: mindennap 16órától
Háromlékásoe társasházban 180 m'-es. 4 Szivárvány utoai. össznözmúves építési telek
szobás lakás eladó Fűtés, burkolás hiányzik. eladó. Telefon: 19-410
.Gépkocsit beszámítok 17 706" jeligére a Sajtóházba
Moezkva! krt -on 100 m:-es első emeleti lakás
azonnal beköltözhető, eladó. Telefon: 25-721.
délután 5 - 8 óráig.

Zsombó központjában, a tenyveaerdő mellett
teljesen közművesített építési telek eladó. Érd.:
Zsombó. Szikvlzüzem.

•
SZERVÓ

H

t
Partnereink figyelmébe!

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy
a megyei igazgatóságunk,
Szeged, Vár u. 1. sz. alól

Sziksósfürdői 850 m'-es zártkert, félkész épülettel eladó. Viz. villany van. Érdeklődni: 17 óra
után 61 -360-as telefonon. Pusztai Józsefnél.
Balatontól 10 km-re Öreglak központjában
régi típusú 4 szobás (+ férfi-női fodrászüzlet
(elszereléssel) családi ház. mellékhelyiségekkel, gazdálkodásra is alkalmas. 600 n-öl területtel eladó. Érdeklődni: Ozv. Major Lajosné.
Öreglak 6697. Irányár: 600 000 Ft. Fő u. 95. sz.
vagy a 06-62/26-522. Majomé, napközben,
telefonon.

ás a gépjárműkár-rendezési fiókunk,
Szeged, Tolbuhin sgt. 9. sz. alól
ELKÖLTÖZÖTT.

Gazdálkodásra és pihenésre egyaránt alkalmas kedves kis tanya, vízzel, villannyal. 1 hold
tőiddel, kedvező áron eladó Érdeklődni. Asotthaiom. Zalka Máté u. 3.

A HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT.

Zártkert eladó Szegedtói 6 km-re Bájai út
mellen. 1 hold szőlővel, gyümölcsfákkal részben telepítve, viz. villany van. Uj nyugati autót.
Ladát beszámítok. Telefon: 17-221.

CSONGRÁD MEGYEI
IGAZGATÓSÁGA ÉS

Eladó, elcserélhető nagy épitésr telek 23 m
utcafronttal Alsóvároson, rajta lakható, gázfűtéses. telefonos régi ház Ertákegyeztetéssel.
telekárban. Második emeletig lakást beszámítok. Érdeklődni: 19-756-os telefonon.

A GÉPJÁRMŰKÁR-RENDEZÉSI FIÓK
ÚJ CÍME:

EGYÉB

Szeged, Szent István tér 10.
Telefon: 21-666

Redőnyök, reluxák készítése precízen, korrekt
áron. pontos határidőre. 62/30-716.
Nehéz tárgyak szállítását, és költöztetést garanciával vállalom. Megrendelhető 27-963-as
telefonon, közületnek is.
Nehéz tárgyak szállítása, önrakodós gépkocsival. házon belüli rakodás, költöztetés. Telefon:
51-221

Az új helyünkön is mindkét egységünknél
készséggel és tisztelettel állunk
kedves partnereink rendelkezésére.

Redőny-reluxa készítését vállalom. Ábrahám.
Telefon: 10-027 24-789

költségmentes, kettószobás.
ÖMíkofiilorto®, tíWonw, második w w W , Tisza-parti szövetkezett lakásémai ráfizetés
mellett, háromszobásra vagy eladnám a kettó13 éves 1200 S Za*guli kombi. Ie|ár1 műszaki- szobás! és vennék báromszobást. .Költözünk
val üzemképes, sürgősen 45 000 Fl-ért eledó. 17 825" leiigere a Sajtóházba
"Erdeklódni 14-357-ee lelelonon, dáleiótt 7 - 9
Belvárost, kétszobás, tanácsi lakásom kióráig, délután 4 - 5 óráig
sebbre cserélnem .Belvárosi 17 637* jeligére a
Laxa rozsacsemete eladó. .Oícsűn 327* jeL Sajtóházba.
Igéra a Sajtóházba
Zöldövezetben lévő 62 m'-es társaeházrész
Eladó 13 hónapos TLX-ee Dada 10000 km- (tsztJgarázsiehetőeággeleladó. Erd..25-521rsl. Érdeklődni 17 óra után. 61-360-ae '
ea teletik ion
non. Pusztai Józsefnél.
BekeyN.u. 13. alatt épülő társasházban 80 ás
1200-aa Ladához bal ataó ás bal hátsó sárvédő 120 m'-ee lakások leköthetők. Erdeklódni: 4.
aladó Ármegjelölés 336" jeligére a Sajtó- sz. ÚMK. Telefon: 12-845.
házba
Tetetonos. tágtabiokkoe. I emeled. 2 szobát,
tótgyfs rarkana aladó 50 m>. haaznélL da tenermenlea. parkettás, komfortos lakást cseújszerű áSspotBan. Tólgyta u. 44.
rétek, belvárosi 3 szobás, tetetonos. tanácsi
ARÖ 320 D 4x4-as ptolóe. 4 éves. eiad6 lakásra JÉrtékagyeztsiás 342" jeligére a SajtóMórehaiam. Nádaau. 18.
házba.

130 m'-ee. gázfűtéses ház 400 n-öl kerttel
Sándortalván eladó. Lakótelepi 2 szoba-hallos
lakást, garázzsal beszámítunk. Érd. naponta.
1 HORGÁSZCIKKEK, sportáruk, szabad- 1
16-19 óráig. Sándortalva. Rákóczi u. 8.
I Időruhák. a|ándékok. Szeged, Szent Ist- 1
Tanya eladó Ollós külterületén, azonnal bekölvén tér 1 Ve
tözhető. Szóló, gyümölcsös, viz, villany van.
Érdeklődni: Oorozsma, Jolánka u. 13. Telefon
Telefonkötvény eladó! Árajánlatot és lehető61-779.16 óra után
leg telefonszamot kérek 17 717" jeligére a SajEladó 280 n-öl építési telek lebontandó vályog- tóházba.
házzal a Szóregi úton Telefon: 27-026 vagy
Eltartanék idős nénit vagy bácsit, illetve mindeste 30-205.
kettőt házért - lakásért. Ottlakás nem szükséSzatymaz. 1 ker 92 sz tanya 800 n-ólgyümöt- ges .Megegyezünk 19 721" jeligére V. Hugó u.
esőssel eladó vagy bajaira cserélhető. Érdek- 5 Hirdetőbe
lődni: Dávod. Lenin u. 14.. Miklósváry.
Három nyárfa kivágásért elvihető. Érd.: 54Gazdálkodásra alkalmas tanya eladó. 084-es telefonon.
Röszke. IV. ker. 433 Érdeklődni Szeged. Erós
Olcsó, szép bútorok, házkórúli gépek adásvé- N
János u. 2., IV. 17 Sebők. 17 óra után.
tele. használtcikk-kereskedés. Bognár u. 27,B
N
2 + 2 szabás, étkezős, újonnan épült padlástér- Telefon: 16-014.
beepitéses. gáz-.központi lútéses ház Baktó- Figyelem! Költöztetés, bútorszállítás, nehéz S
ban eladó vagy 2 kisebb belvárosi lakásra tárgyak fuvarozása 20%-os kedvezménnyel
*
cserelhető .Csere a második szintig 17 662" 1 - 1 0 tonnáig. Tetefon: 22-444.
jeligére a Sajtóházba.
Ha Ön nagyon elfoglalt, idős szüleit bízza ránk.
Leválasztott, gázfűtéses, 4 szobás magán- Átlagon felüli gondoskodásért örökösödési jo- s
házrész eladó. Érd.: Tündér u. 19. vagy hétfőtói got kérünk .Ottlakás szükséges 17 839' jelpéntekig 6 - 1 8 óráig a 14-953-as telefonon.
SZE6E0
igére a Sajtóházba
Fél ház eladó Dorozsmán. kiskerttel. Érdek- Munkahelyet keresek gép- és gyorsírói iskolai,
lődni: 15 óra után. Vitáz u. 2
közgazdasági technikumi végzettséggel, kevés
Kúbekházl ingatlanomat, vályogház telekkel német nyelvtudással. 25 éves irodai gyakorlattal.
5-6. esetleg 8 órás munkaidővel. .Minden
együtt, szegedi tanácsi lakásra cserélném
CSAK NÁLUNK
megoldás érdekei 17863' jeligére a SajtóErd.: Szeged, Szilágyi u. 3. Zsiga.
házba.
vásárlás OTP-hitelre is.
250 n-öl zártkerti ingatlan eladó Szóregen
Érdeklődni: 55-890-es telefonon vagy szemé- Rovar- és rágcsálóirtást vállalok. Szirovicza
lyesen Szóreg. Rózsató 29/A alatt az esti órák- Imre. egészségügyi gázmester. Telefon: 21Cim:
Szeged,
Vásárhelyi Pál u. 4. Telefon: 62/14-913.
309.
s
ban
Szóregen a Dorozsma dúlóben 800 n-ól körüli Garázst bérelnék a Hunyadi sgt. környékén. 17
földingatlant vennék, készpénzfizetéssel. Heiy- óra után a 22-656-os telefonon.
megielöiest és irányárat kérek. .Rózsa 17 672" Bevezetett Belvárosi. 44 m'-es üzlethelyiség
jeligére a Sajtóházba.
hosszabb időre kiadó. Árajánlatot: .Pince
Zsomból 860 m' zártkert gyümölcsfákkal, lökj* 19 903" jeligére V. Hugó u. 5. Hirdetőbe.
eperrel, nagy szabadterülettel eladó Beken Domsaxékl tanya rendbentarlásahoz ügyes
lett, vfz, villany. 3«3-as szerszámosbódéval nyugdíjas nénit keresék. Esetleg kintlakással
A munkakörökről felvilágosítást nyújt hétfőn 8—16-ig,
eladó. Érdeklődni 51-265-ós teleionon is. .Megbecsülés 17 678" jeligére a Sajtóházba
szerdán 8—18-lg, csütörtökön 8—12-ig a Munkaügyi Szolgál13—19 óráig
Domaszéken, Szegedtói 7 km. 800 n-ól szőlőOeszken 400 n-ól kiskert eladó Érdeklődni vel telepített őszibarackos. 12 km-re 1200 n-ól tató Iroda, Szeged, Bajcsy-Zs. u. 4. Telefon: 12-855/133.
Lovas sandor 8 - 1 8 óráig. Teleion: 23-022
szántólöld kiadó Telefon: 11-924.
Szakács
FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL
Szegedi Szalámigyár ás Húskombinát
Garázet vennék az Építő utca közelében. .Sor- Garázs kiadó Fűrész utcában. Telefon: 11 -924. Ozemelezámoló - utókalkulátor
garázs is lehet 278' jeligére a Sajtóházba.
Posta Vállalat
SZTK-ügylntézó
Geráze kiadó Erdeklódni telefonon: 20-987. Termetéé t-rendexerfetolót
Csomiép Leányvállalat
Klárafalván 3 szobás, központi lútáses ma- Bokor u. 9. sz alatt
Posta Vállalat
Tetaxkezaló-géplró
gánház eladó. Kp. vagy kp. + OTP-átvállalásMedikémia Isz
sal. .Főútvonalon 17737" jeligére a Sajtó- Mérlegképes könyvelő, gazdasági társaságok.
ktt.-k
könyveléséi
vállalja.
réezmunkaiOóTitkárnő
házba.
ben IS. .Sürgős 17 842" jeligére a Sajtóházba. KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL
Medikémia Isz
Háromszobát. 71 m'-es. tédlabiokkos. IV
VAGY SZAKKÉPZETTSÉGGEL
Vegyéezlaboráns
Megyertxól
érettségire
felkészítőt
keresünk.
emeleti társasházráez eladó .Szent István tér
Adetrégzltó
.FeKrételi 302" jetigere a Sajtóházba
Medikémia Isz
250" jeligére e Saitóhézba.
Posta Vállalat
Vízvezeték-szerelő
Lövölde úton a öténél szemben 600 négy- Németül tanulnék. Árajánlat 337" jeligére a Autóezereló
Szegedi Vízművek ás Fürdók
Sajtóházba
szögöl telek eladó Érd.: 14-015-östeleionon.
Szegedi Városgazdálkodási Vállalat
SZAKKÉPZETTSÉG NÉLKÜL
Tápén s Tiszavirág üdülőtelepen. Tápsi u. 7 Matralúred legszebb helyén 2 szoba, össz- Arkslkulátor
Állatiét ha|tó
sz. alatti hét lábon álló. 24 m< alapterületű, komfort, nyán idényre kiadó Szabó Istvánné, Szegedi Vízművek 6s Fürdők
Mátratüred. Údük5eor«3. Telefon 37/12-760
tetőtér-beépítésű, teraazoe udükS eladó. ÉrdekBérszámfejtő
Szegedi Szalámigyár ás Húskombinát
lődni Római krt 13-15 .1/3 dr Lagzi
Franciából korrepetálást váltatok. .Diáklány Csomiép Leányváltalat
Flzató-pertolóhelyl dfjbaazedó
Dísznövényt ermea itó
Szegedi Ipart Vásár ás Piacigazgatóság
Geráze eladó. Tolbuhin sgt. 35., udvarban. 338" jeügére a Sajtóházba
Konyhalány
Érdeklődni: Bartók tér 3.. II 9 Balogh
Simeon tipusu motorkerékpárom elcserélném Szegedi Városgazdálkodást Vállalat
Eeztergélyoa
MÁV Oktatási Főnőksóg
Videó magnómat 40 db kazettával etaeetél- rotátorra. Erdeklódni: vasárnap egész nap. For- Budapnnt Seootex Textiíestó Rt.
ör-portáé
radalom
u.
19.,
hétköznap
a
21-777-es
telefoném Szeged környéki kisebb tanyára. .RáfizeGazdáezatl elóedó
non.
7—14
óráig
Cs.
M -i GMV Szegedi Körzeti Üzeme
tek 19 902' jeligere V Hugó u 5. Hirdetőbe
Posta Vállalat
Lezsákoló
Újszegeden ez Egreesy Béni u. 46. sz. alatt 2.5 Tanyák felújítását, átalakítását, kémény, tető Hidegburkoló
Cs M -l GMV Szegedi Körzeti Üzeme
szobás, tehermentes, telefonnal, garazzsal al- felújítást vállatok. .Kőműves 19 899* jeligére V. Szegedi Városgazdálkojási Vállalat
Takarítónő
Hugó u. 5. Hirdetőbe
tatott emeleti öröklakás eladó.
Kertáai
MÁV Oktatási Fónókság
Kőműves- és burkolómunkát garanciával vál- Szegedi Vízmüvek éa Fürdők
Ttsze-psrb nyaraló eladó vagy t .5 szobás la- latok. .Vidéken is 19 896" jeligére V. Hugó u. 5.
kásra átcserélhető Teleion: 10-309. déletótt Hirdetőbe.
Mechanikai múaaaráai:
Szegedi Városgazdálkodási Vállalat
8 - 1 1 óráig. du. 3 - 8 óráig
Posta Vállalat
Idóe, nyugdíjsa ember gondozásét v a n ház- Pánztároa-anallllkua kónyvató
BETANÍTOTT MUNKA
Kétszobás, fürdőszobás, gázfűtéses magán- tartásét vezetné magényos asszony. .Tavasz
NŐI betanított munka
Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola
ház. nagy kerttel ás jószágtartásra is alkalmas 11 643" jetigére Kérész u 7.
Budaprint Seeotax Taxtillastó Rt
Pénzügy I alóaoó
melléképületté! eladó vagy 2 szobás öröklakáFérfi betanított munka
sért elcserélendő 1 emeletig Értékegyezletés- Szabóságnak Kialakítható helyiséget keresek. Szegedi Vízmüvek ás Fürdók
set. Kiskundorozsma. Láp u. 14.
Jtű nü 205' jeligére a Sajtóházba.
Record Isz
Eletmiszenpiii Főiskola

KL-ee Lede koatoL l i b f r a a jó SilepeawT
13500 Ft/m1 * ÖTP-ért egy 60 m>-e«.
berrrrmokvoí áremteéeszló. uJ (szevyet) 2.5 szabás. VII. emeled OTP-s lakás Esedeg
ételé Erdektédnt' 18 éra után Taleton 26- készpénz * lórieezláeael is Válaszokat Jpoly
sor 17 826" jekgére kérjük a Steáházba

Tanya eladó Öpueztaszer. Kiszár sor 236. (a
Kisipart Emlékháztól baka). Érdeklődni telető
non: 10-655 vagy szemályeeen. Szeged. Hajnal U.56/A.

öté. i t

Rendszám nétkúk Simson motorkerékpár és
Robi 55-ds rotátor eladó 17 000/17 000 Ft.
Eret este 6 - 7 óráig. Hainóezyu. 1/B.I emelet
2 . Illés.
Trebant-karosszéna és alkatrész eladó Érdeklódni: Oraovai üt 6/B. délután 4 - 7 óráig
Zongora körpáncélos, eladó Bihart u. 8.
Zöld üiókád és územképea Babetta eladó.
Erd : délután. Szeged. Avar u 9 Nagy Zoltán
Köttözkódéá miatt eladó Kétajtós szekrény
1000 Ft. heverd 1000 Ft. aezlon 800 Ft. konyhakredene 1000 F l 2 db totel 1000 Ft. (aragott
asztalok, faragóit kanapé. 2 db totel 6000.
szelázsí 300 Ft, kOiőnbözd székek, régi tálitűkör. kisszekrény, matrac, ágybetét, festmények. hatkaru bronzcsillár, ruhanemük Csongrádi sgt. 2/A.
Televíziót, mosógépet keresek megvételre
.Televízió 17 636" jeligére á Sajtóházba.
Boton keverőgép
Iloevai u. 6.

eladó.

Kiskundorozsma,

PH fahér 105-óe Skoda, felújttott motorral
92000 Ft-ért aladó. Erdeklódni Szeged. Bájmócziu 11.
8 (eveiee tárcsa olatió Gombos István. Balástya Ta 495 erdókózi út mettett
8 éves Wartburg személygépkocsi eladó. T T .
30-462-es teleionon.
TZ' rendszámú Wnrlourg gépkocsi kevés k.lométerrel
eledó Erd. 53-Í44/22-es telefonon
áterret eledó.
Üjiierü 4 felad tamoe (metálptrosl AMATI
dobZel&zerelés eladó Erd Zsombó. Felazebedutós u 66/2 Gyuris László.

Eledó 93 m>. háromszobás, összkomfortos,
telefonos lakás, garázzsal Telefon 19-410
Tarján Csorba u II. em., téglablokkos, gázos,
parkettás, méslél szobás.-szövetkezeti lakás
eladó 900000 Ft + 200 000 Ft OTP Érd.:
Szóreg. Kisbogáros u 4 . délután
Szegedi 2.5 szobás, összkomfortos, parkettás,
nagy loggiás. Csillag tári. kórpanorámás, kórnapsugaras. kábeltelevíziós, parkosított. 2 liftes. tehermentes, szóvetkezeti lakás beköltözhetően eladó. Tetetem rákapcsolható. Alatta
meleg garázs eladó! (Üzletek, taxiállomás, sokirányú buszmegállók). Tóth Gyula. Szeged.
Budapesti krt. 4/A. VIV25
Elcserélnem 2.6 szobás. 60 m'-es. OTP-s
lakásomat Szeged környáki. régi építésű, dé
lakható kertes magánházra. Érdeklődni: egósz
nap. 19-076-os telefonszámon
800 ezer Ft készpénzért plusz OTP-atvállalással t * 2 tét szobás lakás. 53 m'-es. eladó.
Érdeklődni: napközben a 11 -883-as teleionon,
dőlután 5 óra után a 22-959-ss teleionon.
Telefonos, II emeleti. 2 szoba-hallos, panellakásomat (320 ezer OTP) kisebb magántulajdonúra hasonló OTP-vel vagy kb. ekkora tanácsira cserélném. Ráfizetést kérek Árajánlattal
17 876" jeligére a Sajtóházba
Elcserélném tanácsi f szoba, konyhai kamrás,
gázfűtéses lakásomat. 1.5 vagy 2 szobás lakásra. .Megegyezünk 176 646" jeligére a Hirdetőbe
Egyszobás, fürdőszobás, gázos lakás eladó.
Telefon 10-801

1 * 2-ee OTP-s lakás garázzsal a Retek u.-ban
eladd Érdeklődni. 28-140
TF 1200-es Lada eladó. Teleion: 17-036.
Székesfehérvár belvárosában 51 m'-es. összGáztűzhely. oiaiká'vh.)k szekrény, heverők es komfortos. OTP-s öröklakás eladó. Somlyai
egyéb bútorok eladók sürgősen Bódogh János Zoltán. Budapest XIX ker Arany J. u. 18.. VII
em. 22. Telefon 18 óra után 1778-540.
u 4/A. Minoennap3-5órálg.
Eledó 4 darabból álló világos szekrénysor
rekamié. 2 totel Rókusi kft. 35 . V. em. 37.
Eladó videole játszó 1 év garanciával filmekkel Érdeklődni 19-20 óráig a 16-430-aa telelőn számon
Alig használt Husquama CD 285 motoroa láncfürész. leiart műszakival. 9 éves Zaporozaec
územképea állapotban eladó Kitűnő bernáthegyi kanommal fedeztetést vállalok. Végegyháza. Dózsa Oy. ut93.

1.5. 1*2. 2 + 2-es lakások lakótelepen és a
Belvárosban hagy választékban eladók. Or.
Sándor Zsuzsanna, Bimbó u KA Telefon 10300. deiek5t18-11 óráig. deiután3-6 óráig
Széchenyi tan. 2 erkélyes. 135 m'-es magántevékenységhez jól hasznoeltható bérlakásomat megfelelő aiániat esetén elcserélem. .Üzletember 17 862" jeligére a Sajtóházba

Caerátoák 70 m'-ee. behrároei. telefonos, társasházi lakást (II. emelet) megvásárolható,
nagyméretű tanácsi lakásra vagy vennék nagyLada kombi kiutalás eledó Sorszám: 2477 méretű. társasházi lakást II. emeletig. .Garázs,
Debrecen Erdeklódni: 29-606-as telefonon. 15 taleton szükséges 344" jeligere a Sajtóházba
óra után
vagy két
UAZ dízel Mercedes motorral szeretve, rend- átvállalása mellett 1*2 szoba, étkezős, erkészem nélkül eladó. Erdeklódni: esek vasárnap. lyes. 67 m'-es. Felső Tisza parti OTP-s lakáNagy Ferenc. Kistelek. Bercsényi u. S9/B
sunkat. Minden megoldás érdekel. Érdeklődni
Eledó t fázisú Védógázes fvtiegeazló-Mazere- este 7 óra után. Felső Tisza part 29. VIII.
oflwW 36,
kve Eret. Baks. Köztársaság u. 5.
PX-áá 1500-as Lada leiárt műszakival, tetujitáara karoészenéval eladó Erd Szeged, Szóregi u 27

Eledó 1 +2-es ti emeleti tetetonos
Teleton 16-284 este

Kovéosottvee csillár eladó. Erdeklódni: Bán*
Sándomé. Szeged. Szamos u 8., III. 17.

>

GONDOSKODUNK,
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gépjármű-kereskedelmi telepén.

s
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Munkatársakat keres

Nyomdai szabad kapacitásúnkat taáunáijuk.
Ofszet A/3 formátumú nyomdai slókészttéaasl
.Vertikális Kft." Jánoshalma, Bajai út 10. Tataion. 179.

Páfutároe-edmln. éa klaegitó eladó
GeáiatradalOL
Pénztáraa-azállttáal ügyintéző
Gyufáipari Válalat

SEGÉDMUNKA

Nót MQédfnunkA
öudaprtm Seootex TtxWtestó Rt

9 1990. február 28., szerda

A Gorzsai Állami Gazdaság

Szakcsoport keretében

szakirányú főiskolát végzett

történő

Jelentkezni lehet: Somodi Mihály igazgatóhelyettesnél,

Délép^H

írásban, szakmai életrajz egyidejű megküldésével.

\ a p -

A munkakör április 1 -jétől betölthető.

a

1990. áprilistól november hónapig terjedő időtartamra

A Tisza Volán Karbantartó és Ipari Üzemegysége

NSZK (München környéki) munkára

FELVÉTELRE KERES:

KERESÜNK jól képzett

2 fő

K Ő M Ű V E S , V A S B E T O N S Z E R E L Ő ÉS
ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

SZAKMUNKÁSOKAT

Alkalmazási feltétel: érvényes útlevél, erkölcsi bizonyítvány,
önéletrajz. Alapvető németnyelv-tudással rendelkezők előnyben részesülnek. A szakmai önéletrajzokat „Precíz 839/12"
jeligére kérjük a Sajtóházba megküldeni.

Még tart
a betétgyűjtési
akció!

1 fő javító

szakmunkást.

Fizetés: megegyezés szerint.

•

Jelentkezni lehet: Tisza Volán Karbantartó és Ipari
Üzemegység, ipari üzeme. Telefon: 23-322/125-ös mellék.

nélkül

vásárolhat

KIADÓ

Szeged belterületén 400 m:-es

0 -OS DÍJKEDVEZMÉNNYEL
VÁLLALUNK

RAKTÁRHELYISÉG

szobafestő-mázoló
munkákat

I irodával. • telefonnal,
9 szociális helyiségekkel.

KŐMŰVESEKET FELVESZÜNK.
KOMPLEX
VEGYESIPARI
KISSZÖVETKEZET
Szeged, Irinyi a, 2/A.
Telefon: 62/29-726.

Márkás francia
sportcipő a

m i n d e n 1 0 0 0 0 Ft h e t é t u t á n
1 d b sorsjegyet k a p .

Minden napra az egész családnak

Érdeklődni, a 62/14-940-es
telefonszámon lehet.

további nyeremények:
Volkswagen Golf személygépkocsi,
örökös üdülőhasználati jog, fakultatív rendszerben.

Ú

y

A Quelle-katalógus ajánlatából:
videorecorder • mikrohullámú sütő • mosógép •
szárítógép • színes tévé • mosogatógép • kondi
szobakerékpár • HIFI-torony • paplan szett •
. friteuse • sátor • műanyag csónak • hűtőláda
• Seiko órák,

a Szeged Nagyáruház
cipőosztályán.

SZEGED
NAGYÁRUHÁZ

továbbá 50 db 10 000 Ft értékű értékjegy.
Több mint 100 nyeremény!
T A K A R É K B A N K , Szeged, Deák F . u. 34.
TAKARÉKSZÖVETKEZETEK
Fizetőparkoló-

Közületek, magánépítkezök,
fígyeleml
Toursnéven, március 1-jénnyit.
Szegeden, a Madách Imre utcai

Várjuk Önöket számos tengerparti ajánlatunkkal

A Balástyai Rákóczi Mgtsz

eladásra kínál

szolgálatunkhoz

díjbeszedőket

500 q, vetógumó méretű,
Desiré fajtájú

burgonyát,

felveszünk.
Nyugdíjasok előnyben.

Új lehetőség:
Egyéb idegenforgalmi szolgáltatásokkal Is állunk rendelkezésükre.
Címünk: Szeged, Kórász u. 11. Fax: 21-733. Telofon: 12-458.

6 Ft/kg.

Jelentkezés: Ipari Vásár• és
Piacigazgatóság,
Szeged, Marx tér.

gyermeknyaraltatás az Adrián, kéthetes turnusokban
KLflESW OÜJMi

\ALLALAT

Fix- és billenőplatós
IFA gépkocsikkal
FUVAROZÁST VÁLLALUNK.

Delta—Metalloglobus
színesfém- és műanyagszaküzlet

A Tejipari Vállalat, Szeged,
értesítia tisztelt tejtermelőket, hogy

ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK,

1990. január 8-ától
a következő hatósági tejfelvásárlási árakat

a Napos úti telepre.

alkalmazza;

Nagyobb lehetőségekkel

a) FIZIKAI TISZTASÁG SZERINT MINŐSÍTETT TEJ
FELVÁSÁRLÁSI ÁRA, KISTERMELŐK ESETÉBEN:

10.

13,80

13.20

n.o.

13,20

12.80

Vt

és bővebb áruválasztékkal
várjuk vásárlóinkat, március elejétől.

V.1.-XI.30
Ft/lttér

XII. t . - I V . 30.
Ft/Hter

Főnyeremény:
1 db 1000000 Ft értékű értékjegy,

A cipőosztályon Ön is választhat
kedvező áron — szezon előtt.
2 8 - 3 4 - e s méretig
1490 Ft,
3 5 - 4 0 - e s méretig
1 5 5 0 - 2 0 9 0 Ft-ig, •
4 1 - 4 6 - o s méretig
1 5 9 0 - 2 2 0 0 Ft-ig.

Örömmel értesítjük
a Tisztelt Utazóközönséget, hogy
utazási irodánk

V »

V.1.-XI.3
Fl/Hter

Ossz.
csíraszám

XH.1.-IV.3D.
FMtter

Extra

100000 és alatta

14,40

13.80

Közületektől előrendelést felveszünk.

100001-

500030

14.10

1330

Telefon: 62/14-042.

500001-1000000

13,75

13.13

1000000 felett

13.20

12.60

A

Azt a termelői nyerstejet, amely erjedést gátló, tejidegen

ittD*

színesfém lemezek, rudak, esövek, bronz rudak,
PVC-padlóburkolók, műanyag falburkolók,
alumínium ereszcsatornák és tartozékaik.
PVC-lefolyócsövek és -idomok,
PVC-nyomócsövek és -idomok,
műanyag redónylécek stb.

Minőségi
osziáty

v

ttv^

AJÁNLATUNK:

b) BAKTERIOLÓGIAI MINŐSÉG SZERINT MINŐSÍTETT TEJ
FELVÁSÁRLÁSI ÁRA, NAGYÜZEMI GAZDASÁGOKBAN:

tlt-o.

.

b e t é t e t h e l y e z el

-t

ATADO

LEKÖTÉSÉIG

fi.o.

•

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK

SZABAD KAPACITÁSUNK

Minőségi
osztály

•>

a Takarékszövetkezeteknél,

Diszkontban.

MINDIG ÖNÉRT A TISZA FÜSZÉRT!

Adria

•

á T a k a r é k b a n k n á l vagy

AJÁNLATUNK: híradástechnikai eszközök
és mikrohullámú sütök.
Kérjen információt telefonon: 13-111,13-053.

és tapétázó

•. 3

A k i 1990. március 31-éig

forintig,

előleg befizetése

I.o.

Érd : munkanapokon 7—16
óráig a 62/73-611 -es telefonon.

esztergályos,

Uj áruvásárlási hitelakció
a Tisza-parti

Domaszéken,
közvetlenül az 55-ös főút
mellett.
Érdeklődni: Szőlőfürt A tg.
Szakszövetkezet,
Domaszék.
Telefon: 84-022.

vállalkozókat
keresünk

12 ezer sertés vágására alkalmas húsüzemébe.

körbefalazható

SZIN,

-termelésre

keres,

4—50 ezer

1600m!-es,

őszibarack-telepítésre,

üzemvezetőt

Szegeden,

Eladó

. - . í r t *

SZÓREGI

GAZDABOLTBAN!

Szöreg, H ő s ö k tere. Telefon: 62/55-283.

A KORSZERŰ T Á P L Á L K O Z Á S

JEGYÉBEN

PRITAMINOS

PÁRIZSI

130 Ft/kg,

kal alacsonyabb áron fizetjük ki.

ZÖLDBABOS

ZALA

1 8 0 Ft/kg,

Amennyiben a zsírtartalom 3,6%-tól eltér, úgy az eltérésnek

KORPÁS

anyagot tartalmaz, a III. osztályra megállapított árnál 10%-

megfelelően zsírkilogrammonként 214.10 Ft-ot kell kifizetni,
illetve levonni. Magas savfokú (7,2 SH* feletti) és a szabványtól eltérő tejet a tejipar nem vesz át.
TEJIPARI VÁLLALAT,

SZEGED

MÁJAS

SONKARÚD

8 6 Ft/kg,
3 1 6 Ft/kg.

SZEGEDI SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSKOMBINÁT
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DM M I
RQUIDEN
Frontátvonulások
Várható időjárás az országban ma estig:
többször
változik a felhőzet, f u t ó záporok várhatók. A hegyekben
egy-egy hózápor is lehet Ma hosszabb időszakra kisüt a
Nap. A szél iránya és sebessége is többször változik, viharos széllökésekre is számítani kell. Reggelre 2, 7 fokig
süllyed, napközben 9, 14 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Hiánycikk

lett az NDK márka

Egyre több utazási irodában és bankfiókban olvasható a valutapénztáraknál az a
tájékoztató, amely szerint az
NDK márka elfogyott. Ezzel
kapcsolatban az MTI kérdésére Markovics Ferencné, az
MNB
osztályvezetője
elmondta; január közepe óta,
amikor is napvilágot látott a
német valutaunióról
szóló
elképzelés.
ugrásszerűen
megnőtt,
az
NDK márka
iránti igcny. Sokan több tízezer .forintos tételben, spekulációs célból veszik a
márkát. Mig az elmúlt*év első két hónapjában 1 millió
NDK márkát vett készpénzben és 4 milliót csekkben a
lakosság, a z idén januárban

és februárban 14 millió m á r kát adtak el készpénzben és
17 milliót csekkben.
Elmondta: a Magyar Nemzeti Bank hetente szállítja a
valutautánpótlást az árusítóhelyeknek, de ha ez a felvásárlási láz sokáig ' folytatódik, akkor ellátási
zavarta
lehet számítani NDK m á r k á ból, s a turisták igényét sem
t u d j á k esetleg
kielégíteni.
Az MNB illetékese
szerint
tévednek azok a magyar állampolgárok; akik ,azt gon-"
dolják, hogy a
valutaunió
létrejöttekor a külföldiek is
kedvező feltételekkel
válthatnák át NDK m á r k á j u k a t
nyugatnémet pénznemre.

Középiskolások
tanulmányi versenye
Befejeződött a legrangosabb hazai országos középiskolai tanulmányi
verseny
első fordulója. A második
fordulóba sok szegedi tanuló jutott be, s ez m á r na*gyon szép eredménynek számít. Az eddig eredményesen versenyző tanulók a kö• vetkezők:
Kémia, l. kategória: Busa
Éva. Dékány László (Radnóti), Pcnke Zsuzsa, Sebjan
Farkas Tünde. Nagypál Éva,
Kesztyűs Krisztina
(Ságvári).
Kémia, II. kategória.
Jakuseh
Tamás,
Domokos
László,
Kupihár
Zoltán,
Babka Anita, Szabó Zoltán,
Kapolyi József, Rónyai Róbert, Martinék Tamás, Szilasi Norbert, Kis János. Bor
József, Csontos Z o l t á n . F r á ter Zoltán, Koller Petronella (Radnóti), Mogyorósi Károly. Párdutz Árpad
(Ságvári).
Latin
nyelv:
Scheibl
György (Ságvári).
Fizika, I. kategória: Recski János (Déri szakközépiskola).
Matematika,
III.
kategória: Balogh József, Nagypál
Éva, Tokodi Tamás, Zsótér
Ervin (Ságvári).
Biológia: Sághy Levente.
Pálszabó
Tibor,
Szikszai
Andrea, István
Boglárka,
Belecz István,
Kormányos
Szilvia, Gregus Enikő, Szádeczky
Anikó, K. Szabó
András,
Palotás
Miklós.
Bessenyei
Adrián,
Szabó
Edina, Paprika Dóra, Bolya
László, Róka Richárd. Taskó Krisztina. Vereska Ágnes. Oláh Ibolya. Kapolyi
József. Cziniel Mónika, Ábr a h á m Edit, Zoltai Gergely,
Gyurkó Ágnes. Kónya Krisztina, Bálint András, Fábos
Györgyi,
Nemes
Attila,
Eszes Csilla, Szigeti Sándor,
Papdi Norbert, Csont T a más. Tóth Mónika. Cziger
Zsolt. Csonka Csaba, Palágvi Csaba, Rábai Éva, Boda
Anikó, Kiss Csaba. Kispéter
Erika, Tóth Anita,
Rábai

Zsolt, J a m b r i k Zoltán, Dékány László, Centeri Csaba,
Schmél Ágota, Farkas Eszter. Schmidt Erika, Németh
Réka, Hegedűs Anikó. Busa
Éva, Szabó Kornélia, Farkas
Árpad, Kovács Katalin, Kósa -Éva. Haszilló Tamás,
Magony Mónika, Balogh Gábor, Boros Erika. Nagy Attila. László Erzsébet, Bellon
Andrea, Kormányos Zsolt,
Martonosi Anasztázia, Kővágó Levente, Balassa Levente, Huszár Erika (Radnóti). Kovács Éva,
Simon
Ildikó,
Pavlovits
Dávid,
Penke Zsuzsa, Békéi Gabriella, Oszláczi András, Hunya
Kornélia
(Ságvári),
Szlávik Szabolcs (Erdészeti
szakközépiskola).
Matematika.
I.
kategória:
Kalmár
Adrián
(Vedres
szakközépiskola).
Matematika,
II. kategória:
Maróti Miklós, Szakács Réka, Kórász Tamás. Jakusch
Tamás, Vásárhelyi
Dániel
(Radnóti),
Nagy
Gábor
(Ságvári).
Földrajz: Valyuch
Anita,
Szél Szilvia, Korponai Éva
(Ságvári).
Fizika, II— III.
kategória:
Szögi László
(Tömörkény),
Maróti Miklós, Bartsch T a más, Rónyai Róbert (Radnóti)
A II. forduló versenyei
március hó 5 - é n kezdődnek
a Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnáziumban
NEMZETKÖZI
VAGYONÉRTÉKELŐ
IRODA
A New York-a székhelyű
International
Valutatión
Services Inc. (1VS) nemzetközi vagyonértékelő vállalat irodát nyit Budapesten
— jelentették be a cégképvtselői
a
Fórum
Szállodában megtartott s a j t ó t á jékoztató j ukon. Elmondták:
a z IVS független üzleti v a gyonelerrusésre vállalkozik a
kormány, a z állami és
a
magánvállalkozók

egyaránt.

Keressük a magyar
tulajdonosát
Február
21-én. szerdán
reggel háromnegyed 7 és 7
é r a között egy magyar vizsla megharapta Tóth Gyula
Gábor középiskolai tanulót,
aki egy ezüstszürke uszkárt
sétáltatott a Tarján széle és
a Retek utca közötti játszótéren. A kutya és a gyerek
is megsérült. A vizsla t u l a j donosa
középkorú
hölgy

számára

vizsla

volt, kezében
egy
vastag
láncból készült póráz, a m i vel a k u t y á j á t verte, amikor
az t á m a d t K é r j ü k a z eb t u l a j d o n o s á t mert ő is megsérült, hogy s a j á t
érdekében
is jelentkezzen sürgősen
a
15-770-es
telefonszámon,
vagy a köjálnál (Sólyom utca 2.. telefon: 51-813, Makhajdánénál) a vizsla
oltási
lapjával.

P O D M A N I C Z K Y SZILÁRD
A konyhába beszűrődött a fény,
odakint még sötét volt. A f e j e m r e
húztam volna a takarót, de tudtam,
hogy akkor meg a lábam fog kilógni. Semmi kedvem még felkelni,
de a busz hamarosan indul majd,
bevisz a • városba, ahol valamilyen
iskolába jártam. Pontosan nem t u dom, hany éves lehettem. De se túl
öreg, se tűi fiatal nem voltam; ezt
tudom. Nem kellene ilyen korán felkelnem, csak tegnap bedöglött
a
motorom, és a napok óta tartó eső.
ben nem a k a r t a m szerelgetni; mert
akkor kapok egy jó kis tüdőgyulladást, é s megnézhetem magam, napokig a z ágyat nyomni, az ablakon
át ugyanazt látni; a vonuló felhőket, a három, magasra nőtt akácfát. meg a szomszéd sárgára meszelt házát, hát. ehhez semmi kedvem.
Pedig valahogy be kell jutnom az
iskolába, mert ha sokat hiányzom,
akkor azt hiszik, link alak vagyok,
pedig egyáltalán nem, a természetem vagy micsodám az ilyen. Az isskolában sok mindent megtudtam,
például csontvázat is ott láttam először. Ha nem jártam volna iskolába, talán soha életemben nem látok csontvázat.. Na mindegy, rémítő egy látvány, hogy belül esetleg
TARLAT ALGYŐN
Az algyői Ady Endre Művelődési Házban a mai naptól látható Kováts
Margit
és Szűcs Árpád festőművészek kiállítása.
A
tárlat
március 10-éig v á r j a az é r deklődőket.

Hideg eső
én is ilyen vagyok, ennyire egyszerű, mértani és fehér. Vagy például azt is az iskolának köszönhetem. hogy megtanultam
rendesen
a hátra bukfencet.
Osztályozták.
Félretoltam a bútorokat, felvettem
a íornacuccot, ós addig próbálgattam, mire egyszercsak tényleg á t fordultam; folyt rólam a víz, m e r t
szédültem, de onnan m á r nem volt
megállás.
A nyáron összegyűjtöttem
egy
kis pénzt, és kivettem a városiján
egy
albérletet, hogy ne kelljen
olyan korán felkelnem. Persze, az
nem is* annyira albérlet volt. Egy
régi, lepusztult, L alakú h á z talpában egy kicsi szobát béreltem; pár
száz forint. A szoba — ' m e l y r ő l belül i s lehullott a vakolat, ós a nyikorgó padlódeszkákon terült szét —
egyetlen vaságynyi
berendezéssel
igencsak huzatosnak tetszett, m e r t
hogy a pici ablakán vasrács
még
feszült de üveget ki tudja, mióta
nem látott A vaságyat egészen a
falhoz toltam, becsavargóztam
a

A KABEL-TV HÍREI

pokrócba, és kinéztem a rácsozott
ablakon. Majdnem mindig esett az
eső, és fáztam. Egy körülbelül tízéves meggyfa állt az ablak
előtt;
pontosan láttam
a
vízcsöppeket,
amint végigfolytak a törzsén.
A
meggyfa mögött p á r lépéssel hatalmasra nőtt száraz bozót vagy gaz
szürkén nyújtózott az ég feié. Ezen
túl m á r nem lehetett semmit se látn i A bozót állta az eső és a szél
rohamait, talán a szürkesége óvta,
vagy az az élettelen akarás, mellyel
a kiszáradt gyökerek kapaszkodtak
a talajba. Néha sikerült gyertyát is
szereznem, és olvasgattam. A könyvben mindig egy hatalmas kígyó és
egy igen erős ember küzdelméről
beszéltek. Képet nem rajzoltak hozzá, így aztán mindvégig a f a n t á ziámra kellett hagyatkoznom, hogy
a küzdelem hevében megkülönböztethessem a vonagló kígyót a
hős
férfi karjától. Aztán
elszenderültem. A madarak hangjára ébredtem
később, é s elindultam az iskolába.
Mégiscsak meg kellett volna javítanom azt a motort, vagy a kuckómba húzódni tegnap este, és figyelni az ablak keretéről lehulló,
kövér és hideg esőcseppeket
Már
késő, rohanhatok a buszhoz. '

Megvadult özvegy, rettegő kislány

A József Attila és a Római körúti erösitócsere m i a t t csütörtök délelőtt
nem
lesz vétel a kábel-tv következő körzeteiben: MakkosTragédiával végződött
a nyomozást
az
ásotthalmi
ház. Északi I. A — 1. B, Róügyben.
TERÍTÉKEN
hétfői
disznóvágás
Ásotthalk u s B C D ütemekben, TarAz előzményeit, a körülA FESZTY-KÖRKÉP
ján. Délután 16 órától ú j r a mon, a Kinizsi utcában.
ményeit szeretnék tisztázni
Az ópusztaszeri körépüleA 40. szám alatti portán egy másik gyilkossági törten a z
utolsó simításokat üzemel a rendszer
ugyanMítyók Sándor tsz-tag igen ténetnek is, amely
végzik az építők. A honfogközeli barátnőjével, özvegy csak hétfőn, de m á r az éjlalás részleteit megjelenítő
Horváth Lászlónéval
(Ásott- szakai órákban, fél 11 és 11
Feszty-körkép
hengerékre
halom, VI. körzet 886.) több- óra körül esett meg Dorozsfelcsavart
vászond arabjai
ször is összekapott a disz- trjin. A Bródy u. 53. szám
a restaurátorokat
várják.
kislány
Hogy a sokat vitatott helynóvágás
közben.
Ahogy alatt egy 13 éves
Mi r. fjord?
vett baltát a kezébe, hogy
reállítási folyamat
éppen
ilyenkor
lenni
szokott,
iszo? ? ?
melyik állomásához
érkegattak is a
húsfeldolgozás elmondása szerint, egyszer s
zett, arröl az érdeklődók a
Norvég
autómárka.
közben, úgyhogy
délutánra mindenkorra véget vessen
rettegésének. Mindaz, a m i legületékesebbtől,
Trogm á r kevésbé tudtak
ural- ről a rendőröknek beszátmayer Ottótól, a Móra Fe(hyper)
kodni indulataikon. A sér- molt, a r r a enged következrenc Múzeum igazgatójától
tegetések tettlegességgé f a - tetni, permanens
félelemben
tájékozódhatnak
holnap
jultak: Mityók
barátnője élt nevelőapja szexuális
köeste
7 órától a helyőrségi
h a j á b a markolt, mire az a zeledései miatt. A 44 éves
klubban (Victor Hugó u. 6.). A VÁROSI TELEVÍZIÓ
kezében lévő késsel egysze- Bari Géza (alkalmi munkás)
A rendezvény
házigazdája MŰSORA
rűen szíven szúrta a 35 éves kedd reggelre ígérte a b ű Tandi Lajos újságíró lesz. A
Vtv-mozi 20 órától: Ópi- férfit. Mint a tan;ik is meg- nös együttlétet, amit a kis•beszélgetésről a városi televízió munkatársai felvételt umkeringő — 1943-ban k é - erősítették, a fiatal özvegy- lány nem v á r t meg.
készítenek.
asszony korábbi jóslata, „ma
szült magyar film.
Éjjel védte magát, ahogy
úgyis kinyírom", beigazoló- t u d t a : az alvó Barit többdott. A megyei rendőr-főka- ször f e j b e vágta, aki kopopitányság vizsgálati osztálya nyatörés, agyzúzódás követemberölés
miatt
indított keztében meghalt.
rendez előadást a TextilipaMA
ri Műszaki és Tudományos
A Juhász Gyula Művelő- Egyesület kenderipari szakdési Központ filmsorozatot osztálya délután 2 órakor a
Múindított óvodások és iskolá- Szegedi Kender- és
Nyereményjegyzék az 1990. február 26-án megtartott
sok részére — szerdánként anyagfeldolgozó Vállalat kis februári hatos lottó tárgynyeremény-sorsolásáról. A nye— a
Dugonics
moziban tanácskozótermében. Előadó: reményjegyzékben a z alábbi rövidítéseket hasznátluk:
(Kossuth Lajos sugárút 53 ). Borka József főmérnök.
a : Vásárláisi utalvány (4000 Ft); b : Dacia 1310 TLX
Életvezetési
tanácsadás típusú személygépkocsira szóló utalvány; c: Dacia Combi
Délelőtt negyed 11-kor
a
az típusú személygépkocsira szóló utalvány; d : SzerencsePinocchió, délután fél 3-kor délután 2-től 7 óráig
a Pál utcai fiúk című fil- ifjúsági irodában (Deák Fe- utalvány (30 000 Ft); e : Vásárlási utalvány (10 000 Ft);
renc utca 28—30., telefon: f : Vásárlási utalvány (7000 Ft); g : Vásárlási utalvány
met vetítik.
(5000 Ft).
Az MTA Szegedi Biológiai 10-955).
A Szegedi Akadémiai BiKözpontjában
(Odesszai
3 000 686 g
3 441 794 f
3 735 866 g
9 004 656 g
munkörűt 62.) délután fél 2-kor zottság nephrológiai
3 049 698 g
3 454 047 f
3 748 119 g
9 016 909 g
tudománypolitikai
fórum kabizottsága délután fél 43 074 204 g
3 466 300 g
3 760 372 g
9 041 415e
lesz pártok és érdekvédelmi kor kezdődő rendezvényén,
3 086 457 g
3 478 553 g
3 784 878 d
a SZOTE
Vértranszfúziós
9 078 174 f
szervezetek részvételével.
3 110 963g
3 503 059 f
3 797 131 f
Állomásán (Pécsi utca 4/B)
9 090 427 e
Novákné Halász Anna, a A transzplantációs tipizálás
3 123 216g
3 515 312 e
3 809 384 g
9 102 680 f
Szocialista Párt képviselője- nyitott kérdései és A vese3 159 975 c
3 527 565 e
3 821 637 g
9 114 933,g
löltje (1. sz. körzet) este 6 átültetés szegedi
3
184
481
g
3
539
818f
eredmé3 833 890 f
9 127 186 f
órakor a tiszaszigeti
m ű - nyei és problémái
3 208 987 g
3 552 071 e
címmel
3
846
143
e
velődési házban találkozik a hangzik el előadás
9 176 198 g
3 245 746 g
3 564 324 f
3 858 396 d
választópolgárokkal.
3 257 999 g
3 588 830 d
9 200 704 e
Az Egészségügyi Dolgozók
3
870
649
g
3 270 252 g
3 601 083 f
9 212 957 e
Van-e esélye a magyar Szakszervezete szegedi nyug3
882
902
g
3 282 505 d
3 613.336 f
munkásnak a 90-es évek- díjascsoportjának
9
225 210 g
klubfog3 895 155 f
3 294 758 g
3 625 589 e
ben? — ezzel a címmel tart lalkozása délután 5 órakor
9 237 463 g
3
907
408
g
3 307 011 e
3 637 842 f
programismertetést és vita- kezdődik a Kossuth Zsuzsa
9 261 969 g
3 931 914 g
3 319 264 e
3 650 095 f
fórumot dr. Székely Zoltán, Egészségügyi Szakközépisko44 256 537 g
3
968
673
«
3
331
517
f
3
662
348
g
a Szociáldemokrata P á r t 1. lában
(Tolbuhin sgt. 1.),
44 403 573 g
3 980 926 f
3 356 023 g
3 674 601 f
sz. választókerületi képvise- ahol Soproni Lajos tart dia44 501 597 g
3 993 179 f
3 405 035 g
3 686 854 f
lőjelöltje este 6 órakor
a vetítést Peru az inkák biroRózsa Ferenc sugárút
9. dalma címmel.
A nyertes szelvényeket 1990 március 27-éi£ kell a
szám alatti előadótermében.
Cianluca Petrucci
fuvo- totó-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok Vagy a p o s t a ' ú t Santa ján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 BuDr. Bratinka József,
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MDF képviselőjelöltje
v á - Cecília A k a d é m i a
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