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Az aradi prefektus küldöttsége Csongrád megyében

MAI SZAMUNK
DIVATMELLÉKLETTEL
JELENIK MEG

A délutáni sajtótájékoztatót
tartanák egy új
határállomás
Lehmann István, a megyei közmegnyitását Tornya-Battonyánál.
gyűlés elnöke nyitotta meg. Rajta
A román kormány jegyzékben
kívül megjelent még a magyar
hagyta jóvá a nagylaki átkelő
R í 'K fel K l J ú I
tárgyalófél képviseletében dr.
fejlesztésének tervét.
Farkas László államtitkár, közRomániában
decemberben
A sógor: terrorista
2
társasági megbízott és dr. Günhelyhatósági választások lesznek ther Béla megyei főjegyző. Grefolytatta a listát Lehmann István. Két malomkő között ....3
csun prefektus úr elmondta, hogy
Ezzel kapcsolatban mi eljuttattuk A költő homlokára
4
négy hónapon belül ez a második
aradi barátainkhoz tapasztalatainkat
Tükörház
7
magyarországi látogatása, először
a választásokat illetően és ígéretet
8
Békéscsabán járt, most pedig
kaptunk, hogy ők is rendelkezé- A háború ára
Szegeden. Komoly tárgyalásokat
sünkre bocsátják a saját „élményei- Riposzt
17
folytattak, melyek szerinte reményt
ket". Bizonyos nehézséget jelent
Mesterlövészek
18
adnak a tényleges, valós nyitásra a
hogy a prefektúra
Romániában
19
kétoldalú kapcsolatokban; erre
jóval nagyobb hatáskörű szerx ezet, Mi lesz vele?
nagy szükség van Románia és
mint nálunk a megyei közgyűlés. Hirdetés
20-21
Magyarország között. Tárgyaltak a
(Olyan mintha a megyei közgyűlés
Szolgáltatás
22
két országot összekötő utakról, a
elnöke és a köztársasági megbízotti
határátkelőhelyekről, vegyes vállaposzt lenne összegyúrva - mondta Tévé- és rádióműsor ....23
latok létesítéséről és a kulturális
a folyosón Günther Béla.) A Gazsó L. Ferenc
csereprogramok lehetőségéről. A
Csongrád Megyei Vám- és Pénz- tárcája
24
prefektus elmondta. Szegeden
ügyőrség parancsnoka a könagyobb megértésre tálát, mint
zeljövőben valószínűleg Aradra
amilyenre számított. Azt is elmegy. s ott közös intézkedési
határozták. hogy közös bizottsáprogramot dolgoznak ki a határgokat hoznak létre, amelyek
átlépés civilizálására. Ratkai Imre,
„Ezzel még érdemes lenne taxizFOTÓ: SCHMIDT ANDREA
állandóan tárgyalni fognak az
a megyei közgyűlés alelnöke elni. " - jegyzi meg a kutas, miközegyüttműködés kérdéseiről. „A;
mondta, hogy fő feladatuknak a ben gázolajjal tölti meg a kölcsön
aradi
prefektúra
szilárd
vállalati kapcsolatok segítését te- kapott Fiat Unóm tankját. Igaza
A sajtótájékoztató nyelve sajátosan kevert volt. A vendégek saját államuk nyelvén, románul,
elhatározása, hogy magas szintre
kintik. Ezen felül Magyarország van, hétszáz forinton belül mega vendéglátók magyarul beszéltek. Ahogy a diplomáciában illik. A román vezetők azonban néhány
jártam vele Budapestet, ráadásul
emelje a kapcsolatokat" - fejezte
segítséget akar nyújtani korszerű
nem is előzött meg útközben túl sok
mondat erejéig gyakran használták a magyart. Miképpen az egyik honi, nemzetiségi újságíró is saját
be tájékoztatóját Grccsun úr. majd
számítógépek beszerzésében, „mert autó. A gyorsvonat másodosztálya
anyanyelvén, azaz románul kérdezett. Tegnap Arad megye delegációját látta vendégül a Csongrád
elnézést kért a megjelentektől és
nálunk már enyhítették a CO-COM valamivel többe került volna, még
megyei önkormányzat. A küldöttséget Craciuen Grecsun prefektus vezette, tagja volt még: Joan
helyjegy nélkül is. így, amíg nálam
távozott. Délután ugyanis Bukatilalmakat."
van ez a szerény étvágyú autó,
restbe kellett repülnie a kormány Cusman alprefektus, Krecsun Abram tanácsos, Remus Tanase kamaraelnök, tanácsos, Kálmán Cziszter
A rádió tudósítója azt firtatta, körbejárom a rokonságot, intézem
ülésérc.
tanácsos (aki egyben az RMDSZ Arad megyei elnöke is), Joan Memete tanácsos, Petru Roncov, Arad
miért nem lehetett kiállítani ügyes-bajos dolgaimat. Takarépolgármestere, George Schwartz művelődési főfelügyelő, író, Stelian Ionutiu tanügyi főfelügyelő.
Szegeden az 1848-as forradalom koskodom - többek között ma is, a
A sajtótájékoztatón Joan Kustakarékossági világnapon. Mármint
relikviáit, amelyeket az aradi mú- a drága benzinnel, amit lényegében
man alprefektus állta az újságírók
zeum pincéjében őriznek? „Semmi átlagos Ladámmal közösen pocsékérdéseit. Elöljáróban elmondta, mondanának valami konkrétumot a Ennek tartalma a gazdasági csere latok mértékét. A prefektúra
akadálya, meglesz!" - felelte kolunk. Más választásom egyenlőre
hogy amit mond, az nem hivatalos megbeszélések témáiról, esetleges megkönnyítése, a helyi közigaz- álláspontja szerint „biztosítani kell
Schwartz úr művelődési főfelü nincs, az utóbbi járgány ugyanis
román álláspont, csak a saját eredményeiről. Az egyik ilyen gatás segítése. A határátkelőhelyek a megfelelő kereteket", korszerűcsak negyedannyiba került, mint
gyelő, ezúttal ékes magyar nyelven. amennyit az olasz kisautóért kérvéleménye. A Délmagyarország témakör - felelte az alprefektus - a áteresztőképessége alapvetően síteni kell a nagylaki és a gyulai
nek.
tudósítója arról érdeklődött, hogy jószomszédság fogalomköre volt. befolyásolja a gazdasági kapcso- átkelőhelyeket. Emellett fontosnak
M.T.
Azt hiszem, így lehet ezzel az
ország nagyobbik fele, a gépkocsinál, az üzemanyagnál kisebb
dolgokban sincs elég pénze, hogy
takarékoskodjon. És ma már nem
csak a takarékszövetkezetek esnek
útba jövet is, meg menet is - nem
kodnak majd, s tése nem tűnik fontosnak, pedig az! Ha nem lesznek jól szólva akkor még a több ezer posA megrögzött biciklisták mindenhová kerékpárral járnak, s ha akik a forgalomirá
megint mások ta- kiépített kerékpárútjaink, biciklitárolóink, a kerékpározás tahivatalról, ahová jópofa macik
mégis gépkocsival indulnak el egy hosszabb útra, ma- nyitó és -ellenőrző
lán a harmadik nem válhat közkedveltté, pedig a kerékpár környezetkímélő: csábítják a nagyérdeműt -, másféle
migukkal viszik kétkerekűjüket is. A nyáron számtalan ilyen központ
körút teljes ki- nem zajos, nem okádja a benzingőzt, olcsó, és ami a városi megtakarítási, spórolási lehetőelőbbi
megholland és német mikrobusszal találkozhattunk városunkban.
séget is bőven kínál az élet. Lehet
építését tartják közlekedésben talán a legfontosabb, nem okoz parkolási
építése,
vagy
a
Hogy mi magyarok miért kerekezünk kevesebben? Miért
például szuper energiatakarékos
fontosnak. A gondokat.
nem „gyűrűzik" be hozzánk a nyugati országokban már trolibuszvonalak
„villanykörtét" vásárolni sok száz
kerékpárutak háSzeged közlekedési adottságai révén a biciklisták forintért, ami kisebb fogyasztása és
évtizedek óta tapasztalható bicikliőrület? A válasz kézen- további fejleszlózatának létesí- paradicsomává válhatna. A fekete-erdei ,Jris nagyváros", nagyobb élettartama miatt hosszú
fekvő: nem teremtettük meg e nagyon is egészséges mánia tése mellett kardos
távon töredékébe kerül a tized
Freiburg példája számunkra is vonzó lehet.
feltételeit.
annyiért megvásárolható hagyomáFreiburgban
1970
óta
hasítanak
ki
az
ott
meglévő
utakból
Keresve is alig találhatunk kerékpárutakat településeinnyosnak. A fűtésnél hasonló a
egy-egy csíkot a kerékpárosok számára, s bárhol építenek új
ken, a meglévőket pedig alig használjuk. Akinek Szegeden
képlet: aki teheti, már az építésnél
utat, a kerékpárnyom és a fasor helyigényét mindenütt hőszigeteli a házát, aki nem, évtámad kedve kerékpározni, az többnyire a gépkocsik között
tekintetbe veszik. A freiburgiak olyannyira kedvet kaptak a tizedekig az utcát fűti, ami hosszú
kénytelen haladni, a kipufogógázok belélegzése pedig
kerékpáros közlekedéshez, hogy már komoly „bicik- távon...
tudvalevően nem használ az egészségnek. A kerékpárosokat
liparkolási" gondjaik vannak. Az úttestek folyamatos
De lehajolhatunk az egész kis
éjt balesetekről, a biciklitolvajokról elég, ha csupán említést
keskenyítése során a tervezők oly sok ötletet valósítottak forintokért is. Leleményes emberek
teszünk. És mégis, a BMX, a többsebességes túrabiciklik
meg, hogy a város ma merőben más képet nyújt, mint régen. feltalálták a diszkontot„ ott lehet
divatja nem kerülte el Magyarországot sem, egyre többen
Hol fasorokkal és kerékpárutakkal szélesítették ki a járdát, csak igazán takarékoskodni egykerekeznek.
hol padokat, régimódi kovácsoltvas lámpákat, vagy más egy nagyobb tételű, liszt, cukor,
A szegedi önkormányzat környezetvédelmi bizottságának
mosópor vásárlásánál. A bökkenő
műtárgyakat állítottak fel, mígnem helyenként felére
mindössze annyi, hogy akinek ez a
tegnapi ülésén, a város átfogó közlekedési koncepcóját
csökkent az úttest szélessége. Több utcában egy szintre s ü l - néhány fillér is számítana, többtárgyalva, egy 1984-es tervet bányásztak elő. Akkor készült
lyesztették a járdát az úttesttel, hogy megkönnyítsék a nyire nem tud kiautózni a város
el ugyanis a város megbízásából egy alapos, valóban
kerékpárosok dolgát, s eltávolították az aszfaltréteget is. Ezt széli raktáráruházba, lévén, hogy
kimerítő tanulmányterv Szeged kerékpárút- hálózatának
hagyományos vörös kvarcittal helyettesítették, vagy rajnai nincs mivel.
fejlesztéséről. A tervezet azonban azóta nem került a
Ennek ellenére nem igaz az,
kaviccsal, mely ma már Freiburg utcáinak jellegzetessége.
városatyák elé. Most lefújták róla a port, megvalósítását
hogy
a takarékosság a gazdagok
Természetesen az autósok belátására is apellálniuk
csupán az. anyagiak hiánya akadályozhatja, késleltetheti.
kiváltsága, ilyet csak az állít, aki
kellett, de sikerült fokozniuk a városlakók ez irányú
felfelé néz. A valóságban inkább
A hét évvel ezelőtti koncepció három, egymástól fügszenzibilitását: aki például autóval megy az 500 méternyire egyénre szabott küszöbök vannak:
getlen változat ütköztetésével, több külföldi tanulmány
lévő péküzletbe zsemléért, az Freiburgban „környezet- liszt, égő, kocsi, ház, vagy például
felhasználásával készült. A tervet a bizottság alkalmasnak
védelmi bunkónak" számít.
a repülőjegy. Aki sokat száll, egyítélte arra, hogy megvalósításához pénzt kérve, a közgyűlés
szer-egyszer ingyen repülhet.
Bár így lenne Szegeden is!
elé tárják. Az azonban már most bizonyos, hogy „a fontos-e
VARGA IVÁN
KOVÁCS ANDR \N
ez nekünk" kérdése vitára ad majd okot. Bizonyára lesznek,
FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

Kis, határ menti
diplomácia

Küszöbök

Kell-e nekünk kerékpárút?
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A hírkezelés
és kivégzés módszertana
Keddi lapszámunk szerkesztése közben kaptunk egy döbbenetes hírt
a Magyar Távirati Irodától. Meg is jelent - a hátborzongást kiváltó adat nélkül. Azt visszavonta az MTI. Emlékeztetőül: Budapesten a magyar szabadságért életüket áldozó szovjet katonák emlékére
avattak emléktáblát a szovjet nagykövetséggel szemben. Ugyanis az
1956-os forradalom leverését követően a követség épületének udvarán végezték ki a szovjet hadseregnek a forradalmárokhoz átállt tagjait. Lélegzetállító volt a kivégzett katonák száma - nos, ezt az adatot
utólag visszavonta a pártatlan és objektív magyar hírügynökség. Akkor arra gondoltam, ami a hírkezelés módszertanához tartozó mellékkörülmény: ellenőrizetlen adattal nem akarják a kedélyeket szítani; a
források nem egyeznek a számot illetően; a Gorbacsov-beismerés után
nem akarják mélyíteni s a történészekre bízzák az ellentétek kezelését...
Vajon csak a tudósokra tartozna ezen adat?
Kedden s még szerdán is izgatottan lapoztam föl az öt markáns budapesti napilap oldalait, hátha találok némi eligazítást. Kiderült: a
szocialista napilap fontosabbnak tartotta, miszerint a tűzoltó-világszövetség magyar alelnököt választott; a szakszervezeti kiadvány
izgalmas (másokat izgató) címei szerint: Gyenge kormány, impotens
ellenzék (4. old.); s emellett tudósítást olvashattam Az ügyintézés
impotenciájáról (6. old.); a liberális lepedő viszont a magyarországi
sörivók jó nemzetközi helyezését tartotta említésre méltónak. A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója mindezekkel ellentétben konkrét
adatokkal szolgált, az alábbiak szerint. A magyar szabadságharcért
legalább 2500 katona áldozta életét; az utcai harcok során háromszázan álltak át és november 4-e után is fegyverrel harcoltak a Vörös
Hadsereg ellen. Az Új Magyarország a nagykövetség véráztatta udvarára tereli a figyelmet. Három napon át, ötpercenként lövette tarkón
a követség épületében székelő rögtönítélő híróság az áldozatokat. Akik
a magyar forradalom hősei - szovjet bakaruhában.
Azt hiszem, nincs a világon még egy nagykövetség, melynek köveihez ennyi vér tapadna. A halott Andropov munkatársai közül talán
Krjucskov, a moszkvai piás puccsisták egyike tudna minderről mesélni. A többszáz holttest eltüntetése is mestermunka lehetett. A
„szakértelem " nem hiányzott.
Most, hogy lassan fény derül a kivégzések módszertanára, mind
feltűnőbb a hasonlóság a hírkezelés módszertanához... Elhallgatással
újra kivégezzük bajtársainkat.

Mezítlábas szépségkirálynő
Bukarestben információs irodát nyit a Magyar-Román Baráti Társaság. Kétszáz oldalas évkönyvet adnak ki, melynek bő terjedelü román
összefoglalója lehetővé teszi, hogy a szomszédos országban is terjesszék a kötetet. A pécsi székhelyű társaságnak háromszáz tagja van.
A magyar-szerb (nem jugoszláv!) viszony alakulásáról: a Politika című lap idézi Göncz Árpád köztársasági elnököt, miszerint
országunkban nincs szerbellenes hangulat. A Borba a magyar-osztrák katonai együttműködésről cikkezik. Értesüléseik szerint a szolnoki
37. önálló deszantzászlóaljból és 9000 fős könnyűgyalogságból kialakítandó egységet osztrák tisztek vezényelnék. Egyes katonai elemzők
szerint elsősorban a határok ellenőrzése és a fokozottabb felderítés lenne a feladatuk. Keleti György cáfolta a lap állítását. Az FBI illetékes
vezetője, Harry Brandon szerint a magyar, lengyel és csehszlovák kormány leállította a hírszerző tevékenységet az Egyesült Államokban.
A román és bolgár kémek tovább dolgoznak; a gazdasági hírszerzés szovjet szakértői élénkebbek, mint valaha, sőt, az augusztusi
puccskísérlet óta sem tapasztalható csökkenés. Petre Román, a levitézlett romániai miniszterelnök kifogásolja a visegrádi hármak
elképzeléseit. Szerinte a cél az egykori Kelet-Európa megosztása... A hétfői, pozsonyi botrány (a szlovák elszakadás követelői pfujolással,
füttykoncerttel és tojásdobálással zavarták Havel elnököt) megosztja a politikusokat. Egyesek tisztán rendőri, mások politikai ügyként
értelmezik a történteket. A kambodzsai kormány bejelentése szerint októberben 442 politikai foglyot engedtek szabadon. Eleddig a puszta
létüket is tagadták. Amerikai sajtójelentések szerint az iráni vezetés arra törekszik, hogy az ország atomfegyver birtokába jusson,
s ehhez segítséget kap Kínától. Adatok szerint az irániak olyan berendezést vásároltak Pekingtől, amely képes magasan dúsított uránium
előállítására. Teherán Brazíliától is kívánt atomtechnológiát vásárolni, eddig sikertelenül. Tajvan szigetén (hivatalos neve:
Kínai Köztársaság) elvesztette koronáját a hivatalos szépségkirálynő. A húszesztendős diáklányt a rendőrség egy szállodai szobában édes
kettesben találta nős üzletember partnerével. Teljesen fel voltak öltözve, viszont mezítláb társalogtak.
A gyanú eredője: Tajvanon nem szokás lehúzni a cipőt szállodai szobában.

Népek tengere...
A törvényes népességmozgások
feltételeinek fenntartása a magyar
kormány által elismert érték, a kormánypolitika céljainak egyike.
Ugyanakkor az illegális népességmozgás zavaró, amely ellen minden egészséges jogrend fellép mondotta szerdán Berlinben Gálszécsy András és sürgette: esetleg
budapesti központtal mihamarabb
kezdje meg működését a lakosságot
informáló csererendszer.

A magyar tárca nélküli miniszter
a berlini Reichstag épületében 28
ország képviselőinek értekezletén
vesz részt, amelyen a kelet-európai
népmozgásokról tárgyalnak.
PATAKI SÁNDOR
Gálszécsy András közölte, hogy
Magyarországon az idén szeptember 30-ával bezárólag 21 ezer illegális határátlépést regisztráltak.
Döntően román állampolgárokról
volt szó, de a határsértők között
voltak törökök, pakisztániak, inújabb tények kerültek napvilágra. diaiak. ghanaiak és bangladesiek is.
A visszaemlékezéseken kívül
írásbeli dokumentumok is segítették a munkát, például a bezdáni
katolikus plébánia anyakönyve,
amelybe a beírások utólag kerülEgy francia bíró nemzetközi lehettek be és az áldozatokat nem
tartóztatási parancsot adott ki négy
sorszámozták a „rendes" halottak
líbiai állampolgár - köztük Moaközött. A temetés napjául mind a
mer el-Kadhafi elnök sógora - elszáz áldozatnak 1944. november len egy francia utasszállító repülő3-a van megjelölve.
gép felrobbantásának vádjával.
Az újvidéki Fórum Kiadó 1979 szeptemberében a Brazzavéleménye szerint A megtorlás ville-ből Párizsba tartó DC-10
napjai című könyv nálunk forga- típusú francia utaszállító repülőgép
lomba nem kerülhet, tekintettel a Szahara felett felrobbant és 170
arra, hogy nagyon drága, ára kb. ember halálát okozta. A katasztrófa
2000 forint lenne.
okait vizsgáló francia bíró az elmúlt két év nyomozati anyagát leH T PRESS zárva adta ki az elfogató parancsot.

Könyv a háború utáni
megtorlásról
Matuska Márton újságíró az
újvidéki Magyar Szó című lap
munkatársa A megtorlás napjai
címmel könyvet írt. A visszaemlékezés-gyűjtemény az 1944 októberétől 1945 márciusáig tartó népirtással foglalkozik. Az adatok
20-60 000 ember, köztük nők és
gyermekek kegyetlen kínhaláláról
vallanak, a jugoszláviai magyarság
megtizedeléséről, egyes falvak
teljes magyar lakosságának kiirtásáról.
Köztudott, hogy 1942 januárjában Újvidéken és környékén a
magyar hatóságok ártatlan embereket végeztek ki. a megtorlásról
azonban senki sem mert beszélni.
250 tanú kikérdezése után született meg a könyv, azóta azonban
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A sógor: terrorista

Közösen akarják legyőzni a múltat
A történelmi jelentőségű találkozót az Egyesült Államok és a
Szovjetunió hívta össze és mindkettő államfőjével képviselteti
magát. A délelőtti ülésen George
Bush, majd Mihail Gorbacsov
mondott 20-20 perces beszédet.
George Bush a konferencia célját
az igazságos, tartós és átfogó béke
megvalósításában jelölte meg,
hangsúlyozva, hogy ez a folyamat
akár évekig is eltarthat. - Az, hogy
a felek nem viselnek egymással
háborút, önmagában nem elegendő,
a békét és a stabilitást szerződésekkel, megállapodásokkal, diplomáciai kapcsolatok megteremtésével, kereskedelemmel, kulturális cserével és más eszközökkel
kell tartóssá tenni - hangoztatta.

Szerdán délelőtt a madridi
királyi palotában megkezdődött
a közel-keleti békeértekezlet,
amelyen első ízben ült
tárgyalóasztalhoz Izrael és a vele
szomszédos arab országok
küldöttsége. A jordániai
küldöttségben jelen vannak
a palesztinok is.

A szovjet elnök azt hangsúlyozta, hogy a közel-keleti békekonferencia csak a hidegháború
elmúltával jöhetett létre. Gorbacsov
nem szólt részletesen a válság
megoldásának módozatairól, csak
azt húzta alá, hogy a megoldás úgy
lehetséges, ha egyik fél sem akar a
tárgyalóasztal mellett „győzelmet"
elérni, hanem közösen akarják
legyőzni a múltat.

Az elnök leszögezte: a béke csak
a felek közvetlen tárgyalásán jöhet
létre, sem az Egyesült Államok,
sem más nem kényszerítheti azt
rájuk kívülről. A békefolyamatban
Izraelnek egyrészt arab szomszédaival, másrészt a palesztinokkal kell közvetlen tárgyalásokat
folytatnia.

Ali Akbar Mohtasemi hodzsatoleszlám, az iráni radikálisok
vezetője, szerdán kijelentette, hogy
a madridi konferencián való
részvétel az iszlám ellen intézett
hadüzenet, s ezért résztvevői,
mindenekelőtt George Bush
amerikai elnök, „halába ítéltetnek",
s az ítéletek „végrehajtatnak".

Galvin tábornok megbeszélései A Duna, jogai"
John R. Galvin tábornok, a
NATO Európai Szövetséges Haderőinek főparancsnoka szerdán
délelőtt Für Lajos honvédelmi
miniszter meghívására - küldöttség
élén - hivatalos látogatásra Budapestre érkezett - tájékoztatta az
MTI munkatársát Keleti György ezredes, a HM szóvivője.
A látogatásra a NATO 1990. évi
londoni és 1991. évi koppenhágai
deklarációja értelmében kerül sor,
amelyek szorgalmazták a közép- és
kelet-európai országok katonai
szervezeteivel történő kapcsolatteremtést. A különrepülőgéppel Budapestre érkezett John R. Galvin
tábornokot 11 órakor a Ferihegyi
repülőtéren Annus Antal altá-

bornagy, a HM közigazgatási államtitkára köszöntötte, ezt követően a delegációt a Honvédelmi
Minisztérium Lehel úti objektumában katonai tiszteletadással
fogadta Raffay Ernő, a HM politikai államtitkára és Lőrincz
Kálmán vezérezredes, a Magyar
Honvédség parancsnoka.
A vendégek a Hősök terén
koszorút helyeztek el a Magyar
Hősök Emlékművénél. A küldöttséget délután, a tervek szerint,
Antall József miniszterelnök fogadta. majd a delegáció a Honvédelmi
Minisztérimban elsőként Für Lajos
miniszterrel szűk körű megbeszélést folytatott.

A tagországok képviselői mélységes aggodalmukat fejezték ki
amiatt, hogy a fegyveres konfliktus
következtében a Duna jugoszláv
szakaszán nagymértékben megromlottak a hajózás feltételei, s ez a
hajókon tartózkodók testi épségét
veszélyezteti - hangoztatja a Duna
hajózás feltételeivel foglalkozó
budapesti székhelyű Duna Bizottság, a Duna biztonsági tagországok
képviselőinek részvételével szerdán
Budapesten tartott konzultatív tanácskozásáról kiadott nyilatkozatban.
A Duna Bizottság tagországainak képviselői azzal a felhívással fordulnak a jugoszláv fegyveres konfliktusban érintett valamennyi félhez, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi jog normáit.

Lassan két évtizede, hogy e kérdés globálissá lett,
Ma annyi igaz az egészből, hogy a Ceausescu-pár
nemzetközi programok és intézmények kutatják,
per előtti halálra ítélésével kialakult hatalmi
merre haladhatunk, milyen gondok jelentkezhetnek,
vákuumban forradalmi váltás látszatát kellett
mit nem szabad szem elöl tévesztenie politikának,
produkálni, akkor tehát a tévé igenis hatalom volt.
tudományosságnak. A Római Klub jelentésein
Akkor, amikor megszűnt minden más hatalom,
nemzedékek nevelkedtek, szemléletmódjuk - bár
mármint a legitimnek tudott törvényhozó, végreMMMNMMMMMNMMMMMNMffMMMMHSáMNM^
nem minden jelentés készült azonos szellemben hajtó, amikor a közrend védelmére alakított egyjelentős hatással van a politikára. Olyannyira, hogy
ségek maguk fordultak a nép ellen, akkor, abban a
1989 decemberének romániai történéseit úgy emlegették egy ideig sajtóberkekben Európának ezen a felén:
a hetvenes évek olajválságát csaknem bizonyos, a
valóban kritikus pillanatban léptették elő - zseváltotta ki azzal, hogy a
niálisan, s nem mellékesen - az eseménysor szer- Kukarestben feltalálták a televíziós forradalmat. Olybá tünt akkoriban, hogy a „forradalom" stábja a tévében Meadows-jelentés
és akörül csoportosul - egyik este órákon át zúgtak a felhívások a bukarestiekhez, a közeli helység lakóihoz, növekedés korlátairól úgy értekezett, ahogyan tette.
vezői a sajtó első számú szereplővé.
jöjjenek, védjék meg a tévét az orvtámadások elől, mert élet-halál kérdése, hogy a tévé az úgynevezett
Az olajár azóta leírt vargabetűi, politikai döntéAz a hatalmi stáb, amely 1990 januárjában Romádemokratikus erők kezén maradjon. Élet-halál kérdése volt, valóban. Mert ami zajlott, ami történt,
sek visszatükröződéseként jelzik, mennyire igaza
nia élére került, kevés változással, tehát lényegében
azt itt rendezték meg, innen irányították az országos színjátékot. Innen kellett hitelesíteni, pontosabban
volt Aquinói Szent Tamásnak, amikor azt mondta, a
ma is úgy van hatalmon, ahogyan akkor szerepbe
elhitetni, hogy forradalom részesei volnánk, hogy régi és új erők között életre-halálra folyik a harc. Elhittük. jövő nincs. Legalábbis úgy, ahogyan a még fel nem
játszotta magát. A már említett tévés színjátékkal.
fedezett, nem ismert égitest létezik. A jövő lesz.
Közben pedig történt néhány történelminek mondMeadowsék létrehoztak egy jövőt, hogy aztán az
ható esemény - január végén Bukarestben, márciusban Marosvásárhelyen, júniusban Bukarestben. Már annyi is elég
Semmiről nem írhattunk, ami a hatalom számára bármi kicsit is olajár visszakússzon szépen, s egy másik jövő alakuljon ki. Okkal tehető
fel a kérdés: a nemzetiségi sajtó számára a doktatúrákból való kibonlenne demokráciákban egy kormányfő menesztéséhez, ami Gyula- kényelmetlen lehetett (volna).
fehérváron történt 1990. december l-jén, amikor a nemzeti ünnepre
A totalitarizmus alól szabadult (szabaduló) népek sajtója politika- takozás újjászületés, avagy agónia? A gondok óriásiak. A kezdeti lelkeemlékezők sorában az ellenzék szónokait kifütyülő kórust az ország centrikus. Korábban a politika, most a politikum foglyai voltunk, illetve sedés rengeteg új lapot szült, Romániában, Szlovákiában, Vajdaságban
egyaránt. Még Kárpátalján is, bár az ottaniakat többnyire Magyarkormányfője vezényelte karlengetéseivel. Petre Román, a miniszterelnöki vagyunk.
hivatal részéről egy apró kommünikét sem tett közzé ezzel kapcsolatosan.
Nemzetiségi - tegnapi - létünknek a sajtó plurális intézménye volt. országon nyomják.
Romániában a magyar sajtó nem kap támogatást, kivételt képez
Milyen hatalomnak tekinthető az a sajtó, amely széltében-hosszában Őrhely és menhely. Mert nem lehettünk öntevékenyek, mert a történelem
teregeti és elemzi a kormányfői, teljesen antidemokratikus, intoleráns megtörtént velünk, az önépítkezésre esélyt nem kínáltak, ez a szerep néhány kulturális folyóirat. De ezek is nagy gonddal küzdenek, a
fizetéseket több hónapos késéssel folyósítják. Napilapok, politikai jellegű
magatartást - ráadásul a nemzet ünnepén - , és az egésznek semmi, de jutott ki a sajtónak.
kiadványok semmiféle támogatást nem kapnak. Ez a gond nem csak
semmi hatása nincs?!
Kisebbségi - mai - létünkben a sajtó nem lehet(ne) más, mint ami
minket nyomaszt - Temesvárt 1990 közepén hatvan fölött volt az itt
Csakhogy mélyről indulnak és hatnak másmilyen késztetések is. A bárhol, demokráciákban: a polgárosodás eszköze, kis és nagyobb kiadott napi-, heti- és kétheti lapok száma, mára tíz körüli úgy, hogy a
totalitárius hatalom idején szóba sem jöhetett olyan igazságtalanságok, csoportok érdekeinek megfogalmazója, tagolója, képviselője. Melyik lap német és a szerb nemzetiség lapját támogatják, a magyar napilap pedig
fájó sérelmek nyilvánosságra hozatala, amelyek a térség „bűnös nem- kikhez tartozónak vallja magát. Európának ezen a felén korszerű a egyik napról a másikra alig tud megjelenni.
zeteit", a háborúban vesztesnek minősült országok népeit érték. A né- politika, hatalmas tömegeket mozgat, csak a nagy politikai felindulásban
Gondjaink ma nem kötnek össze - sőt, a pénzért való hajszában olykor
metek mindenütt meghurcolták, nálunk Baragánba deportálták őket, az igaz korszerűség nem nyilvánulhat meg: a kisközösségi érdek- egymás elől visszük el a lehetséges anyagi források apadó segélyeit - ,
válogatás nélkül, ahogyan elkaphatták őket, sok ezer család fájdalmát tagolódás, a polgárosodás, önmagunk megfogalmazása és autonóm kép- jelenleg riválisai vagyunk egymásnak, amennyiben segítségért a magyar
meg sem írta szocialista sajtónk. És nem tudtunk a Pitestiben felállított viselete. Amíg a nagy politika kisajátít, amíg nem függetlenedünk tőle kulturális kormányzathoz fordulunk. Szomorú paradoxon.
haláltábor kegyetlenségeiről. És nem írhattunk Szárazajtáról. És nem bizonyos fokig, képtelenek vagyunk a tagolódáshoz szükséges tisztánBODÓ BARNA (TEMESVÁR)
látásra.
írhattunk a zsidókat ért sérelmekről.

Nemzetiségi sajtó és politikum

Korszerű korszerűtlenség
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BELPOLITIKA 3

Hol laknak a miniszterek?
Antall József miniszterelnök tegnap délelőtt Barcson megszemlélte azt a helyszínt, ahol a jugoszláv harci gépből kihullott gránátok
robbantak. Kíséretében volt Für Lajos honvédelmi miniszter. Jelen volt Rudi Sova jugoszláv nagykövet és Juszuf Banjica katonai attasé.
A bíróság a benyújtott keresetlevél pótlására szólította fel Torgyán Józsefet. A felperes beadványában nem tüntette fel az alperesek
(Antall József, Boross Péter, Gálszécsy András, Für Lajos) lakcímeit. A kisgazdapárti elnök személyiségi jogainak durva megsértése miatt
fordult a bírósághoz. Óhaja: a tárgyalás eredményeként hozandó ítélettel állapítsák meg, ő nem volt a BM IlIIII-as osztályának ügynöke.
A Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta az első fokú bíróság elutasító határozatát abban a perben, amelyet Zsíros Géza képviselő és Mátrai
Mihály indított az Alkotmánybíróság bírái ellen. A végzés indoklása szerint a működés rendjének és a határozatok jogszerűségének
megítélése nem tartozhat bírósági hatáskörbe és nem tehető bírósági eljárás tárgyává. így az alkotmánybírák „budapesti tevékenységének"
(a kijelölt Fsztergom helyett) vizsgálatára nincs jogi lehetőség. A Budapesti Katonai Bíróságon elhalasztották a volt kormányőrök
bűnperének tárgyalását. Szabad György fogadta a román parlamenti küldöttséget. A román-magyar baráti tagozat képviselői előtt
kijelentette: nagyon megnyugtató lenne a közvélemény számára, ha az időnként - még a román parlamentben is - megnyilvánuló
türelmetlen, szélsőséges hangokra maguk a barátian gondolkodó román képviselők válaszolnának. Az osztrákokkal a „gondjaink" sokkal
gyakorlatiasabbak. A volt elektromos jelzőrendszer mentén turisztikai kerékpárutat terveznek, a Fertő-tótól délre, egészen Szentgotthárdig.
A vasiak elképzelése szerint 270 kilométer hosszú lenne az útvonal, s a volt határőrlaktanyák szállásként, vendéglőként szolgálnának. A helyi
polgármesterek kérése: a telefonhálózat ne legyen leszerelve, mivel annak újbóli megépítése tetemes költségeket jelentene.

A „világtallózó" felvilágosít,
lelkesít és szórakoztat
Budapesti tudósítónktól forgalmuk 2,34 milliárd dollár volt,
nettó jövedelmük pedig, ugyancsak
Komoly versenytársa lett a dollárban 209 millió. Megtudtuk
hetente megjelenő Tallózónak, meg George V. Grune vezérigazgatótól,
talán az értelmiséget megcélzó havi hogy júliusban indult meg az orosz
Látóhatárnak is: tegnaptól árusítják nyelvű kiadásuk. Az egykori NDK
Magyarországon a világsajtóból területén 350 ezer példányban jeválogató, de önálló cikkeket is lenik meg a magazin. A hetven éve
közlő amerikai Reader's Digest alapított cég az egész világon ad ki
magyar nyelvű kiadását.
könyveket, folyóiratokat, lemezeAz amerikai középosztály disz- ket, videókazettákat.
tingvált álmait számonként harminc
A sajtótájékoztatón jelen volt
cikkben - minden napra egy olvasmány! - összegző „világtalló- Keresztes Péter, a Reader's Digest
zó" nálunk is havonta egyszer Válogatás főszerkesztője, vagyis a
jelenik meg, nyolcvanezres induló tizenöt alkalmazottal dolgozó pesti
példányszámban, 149 forintért szerkesztőség főnöke. 0 itthon szüdarabonként. így is menni fog! letett, 1957-ben hagyta el MagyarElsősorban az árusoknál, de elő is országot, és 1963-ban lett amerikai
lehet rá fizetni. A magyar változat állampolgár. Mielőtt a Reader's
megjelenésével a Reader's Digest Digest Válogatás élére került, a
tizenhét nyelven olvasható világ- Wall Street Journal brüsszeli rovatszerte. A New Yorkhoz közeli, vezetőhelyettese volt. Az újság
Pleasentville-i Reader's Digest munkatársaként számos alkalomkiadó a magazint több mint 28
mal járt Magyarországon. Elmondmillió példányban jelenteli meg,
ta, a magyar kiadás célja is az. ami
olvasóik száma százmilliónál is
a többié: felvilágosítani, lelkesíteni
több, s még egy adat annak bizonyítására, hogy kapós lapot kiadni és szórakoztatni! Első hazai szánem ráfizetés: a tegnapi budapesti mukból, a novemberi Reader's
sajtótájékoztatón Kenneth A. Digest Válogatásból máris megtudGordon, a kiadó nemzetközi cso- hatjuk. hogy kell gyermekeinkből
portjának elnöke elmondta: tavalyi sikeres embert nevelni. Épp ideje!

Franciák a téeszekről
A Mezőgazdasági Termelők
Csongrád Megyei Szövetségénél
10 fős francia delegáció járt a napokban a GAEC et Sociétés (Franciaországi Szövetkezetek Országos
Szövetsége) képviseletében. A
vendégek ezúttal viszontlátogatást
tettek, ugyanis magyarok idén már
két ízben vettek részt tapasztalatcserén a francia szövetség meghívására.
A delegáció két téeszbe látogatott el, a szegvári Puskinba és a
hódmezővásárhelyi Hódcsillagba.
Mindkét helyen elmondták tapasztalataikat a francia szövetkezési
szokásokról, arról többek között,

hogy náluk legföljebb tíz fó hozhat
létre termelő típusú szövetkezetet.
A tendencia Franciaországban jelenleg a nagyobb táblákon való
gazdálkodás, így módfelett elcsodálkozott a küldöttség, hogy Magyarországon a gazdák a „nadrágszíjparcellák " kialakítását sürgetik.
Szó esett arról is, hogy a franciák
nem támogatják hazánk közös piaci
tagságát. A vendégek szerint ennek
az az oka, hogy a mezőgazdaság
nagyon rövid idő alatt képes óriásit
fejlődni. Tehát bármilyen állapotban is van jelenleg a magyar mezőgazdaság, igen komoly versenytárs lehet 5-10 éven belül.

KÖZÉLETI

NAPLÓ

Védővámot a szénre!
Állami intézkedések szükségesek a magyar bányák működésének
fenntartásában - hangsúlyozták a
bányászszakszervezet szerdán
Leányfalun tartott tanácskozásán.
A szénre különböző védővámok
bevezetését javasolják. Jelenleg
ugyanis a Szovjetunióból még az
ötvenes években megállapított
vasúti tarifák szerint érkezik a
barnaszén, amelynek így pillanatnyilag kedvezőbb az ára a hazai
bányákból származó szeneknél.
Ám ha emiatt be kell zárni ter-

Áprilistól
csak forintért
A jövő év március 31-én érvényüket vesztik a konvertibilis valutáért történő belföldi árusításhoz
korábban kiadott devizahatósági
engedélyek - olvasható a most
megjelent kormányrendeletben.
Azaz 1992. április l-jétől a valutás
üzletek csak forintért árusíthatnak.
Kivételt mindössze a zárt áíusítású
diplomataboltok, valamint a nemzetközi személyforgalom számára
nyitva tartó tranzitterületeken működő üzletek jelentenek.

Örségi földgáz
Hozzávetőleg 1,5 milliárd köbméter, magas fűtőértékű földgázt
találtak Őriszentpéter és Bajánsenye térségében a Magyar Gáz- és
Olajipari Rt. Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalatának kutatói. A
készletet 12 gázkúttal másfél évtized alatt hozzák majd felszínre; a
kitermeléshez 2,2 milliárd forintos
beruházás szükséges. A tervek
szerint körülbeiül két és fél év
múlva indulhat a gázszolgáltatás.
Több milliárd köbméteres, de széndioxiddal szennyezett gázmezőre
találtak a kutatók Zala és Somogy
megye határán. Liszó-Inke térségben. A zalai szakemberek két
osztrák cég bevonásával vizsgálják
meg, a sokat ígérő mezőket.

Alapítvány
a Nagyalföldért

Szerdán Békéscsabán a megyeMA
A MUNKÁSPÁRT (MSZMP) alsóvárosi szervezete 16 órakor házán hat alföldi megye (Bács-Kistaggyűlést tart a Szeged Állomás ebédlőjében. Téma: tájékoztató a XV. kun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szakongresszusról. Előadó: dr. Krajkó Gyula.
bolcs-Szatmár-Bereg) önkormányzata létrehozta a Nagyalföld
HOLNAP
DR. EKE KÁROLY országgyűlési képviselő 8-12 óráig Csongrádon, Alapítványt, amelyhez csatlakozni
14-15 óráig Felgyőn, 16-17 óráig Bokroson tart fogadóórát, a község-, szándékozik Heves és Pest megye
is. A békéscsabai székhelyű alapítilletve városházán.
vány célja a Nagyalföld helyi sajátosságokon alapuló, összehangolt
területfejlesztésének tudományos
megalapozása, a térség társadalmi,
SF—7750 FENYMASOLO
gazdasági, környezeti változását
feltáró jelentősebb tudományos
CSAK NÁLUNK!
eredmények közreadásának támogatása, valamint a térség fejlesztésének szervezése. Az alapítvány
Irodatechnikai
nyitott, ahhoz a céljaival egyetértő
szaküzlet
természetes és jogi személyek
Szeged, Széchenyi tér 2/A
csatlakozhatnak. A Nagyalföld
Tel.: (06)1-166-7032,
Alapítvány alaptőkéje hárommillió
166-7449
forint.

Most 30 000 Ft árkedvezménnyel!

melőhelyeink egy részét, úgy
később, amikor a Szovjetunió is
piaci feltételekhez igazodva kínálná a szenet, a bányák újbóli megnyitása aránytalanul nagy többletköltséget jelentene, nem beszélve
az elbocsátott bányászok helyzetéből adódó szociális feszültségekről,
és az átképzésre fordított összegekről.
A szakszervezetek állásfoglalása
szerint szükség van egy átgondolt,
hosszú távú energiapolitikai koncepcióra.

Vendégünk:
Habsburg Ottó
Két napig vendégeskedik megyénkben Habsburg Ottó, az Európa
Parlament magyar bizottságának elnöke, a Páneurópai Unió elnöke.
Csongrádon kezdődik mai programja: 9 óra 15 perckor a városháza
előtti téren Losonczi Zoltánné polgármester köszönti Habsburg Ottót,
feleségét,
Regina főhercegnőt
és György fiát. "Ezután a
Nagyboldogasszony templomban ünnepi mise keretében a rangos
vendég imát mond hazánkért, majd fát ültet a templom kertjében. A
Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola kihelyezett
tagozatán, a szociális szervező szakon tett látogatása (10 órától, a
városi galéria emeleti nagytermében) alkalmat ad egy rövid beszédre
is. Felgyő épülő templomának megtekintése után a Habsburg család
Ópusztaszerre látogat, ahol 14 óra 45 perckor az Árpád-emlékműnél
nagygyűlés és koszorúzás kezdődik. A nagygyűlésen beszédet mond
Habsburg Ottó, továbbá Gvulay Endre szeged-csanádi megyés püspök, Pallavicini Károly, az Ópusztaszeri Emlékbizottság tagja és Eke
Károly országgyűlési képviselő. Vendégünk programja Makón
folytatódik, ahol 18 órától részt vesz a városi képviselő-testület ünnepi
ülésén, s Magyarország jövőjéről beszédet mond. A makói múzeum
udvarán leleplezi Zala Györgynek Erzsébet királynőt ábrázoló
mellszobrát, majd 19 óra 30 perckor avató beszédet mond a belvárosi
katolikus iskola névadó ünnepségén. Az iskola kápolnáját Gyulay
Endre püspök szenteli föl.
Szegedi programja pénteken 10 órakor kezdődik, amikor találkozik
régiónk köztársasági megbízottjával, dr. Farkas IjUtzIóval és neves,
egyetemi személyiségekkel. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
és a városi önkormányzat meghívására Szeged polgárai Habsburg
Ottót II óra 30 perckor az Aradi vértanúk terén, az '56-os kopjafánál
üdvözölhetik, ahol megkoszorúzza a forradalom áldozatainak
emlékművét, s szól az egybegyűltekhez. Ezután a püspöki palotába
látogat, majd délután 14 óra 30 perctől előadást tart a városháza
díszeimében.

Igénybejelentés: december 16-ig

Postán gyorsabban lehet a kárpótlást intézni
Az elmúlt hét végéig 140 ezren
nyújtották be igényüket kárpótlásért, összesen mintegy 400 ezer
vagyontárgy után. Az Országos
Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal
elnöke, Sepsey Tamás az MTI
érdeklődésére szerdán arra hívta fel
a figyelmet, hogy miután az Országgyűlés december 16-ig meghosszabbította az igénybejelentés
határidejét, ezért nem érdemes az

elkövetkező napokban megrohamozni a megyei hivatalokat. A
sorbanállás elkerülésére az a legjobb módszer, ha a jogosultak postán adják fel igénybejelentésüket.
Az elnök tudomása szerint a
Pénzügyminisztérium november
30-ig benyújtja a Parlamentnek a
kárpótlásra jogosultak által nagyon
várt, az életjáradékról szóló törvény tervezetét. Az igénybejelentési

határidő meghosszabbítása egyébként nem jelenti azt, hogy a kárpótlási jegyeket is másfél hónappal
később adják csak ki. Viszont a
szövetkezetek később kapják meg
az értesítést arról, hogy területükre
hány aranykorona értékben jelentettek be kárigényt, azaz a földárverések megkezdésében bizonyos
csúszás várható.

Aki tartozik, az von le a vételárból?

Termelők - két malomkő között
A csoda ezúttal elmaradt. Egy hónappal ezelőtt még azt lehetett hinni, legalább egy olyan
mezőgazdasági termék létezik, amit szerződés szerint átvesz a feldolgozó, s a „békebeli" egy hónapos
határidőn belül kifizeti. A fűszerpaprika átvétel kellős közepén aztán kiderült, aki az eredeti feltételek
alapján, időben akar pénzt kapni, annak nem a paprikáját, hanem az érte járó összeget csipedi le
a Szegedi Paprika Rt. Erről a termelő gazdaságok október közepén nem szerződés módosítást kaptak,
hanem egyenesen értesítést.

Eszerint a lekötött mennyiséget november
közepéig ütem szerint, a fölötte lévő 10 százaléknyi
többlettermést ezt követően veszik át. Ennél többre
nem tartanak igényt. Az alaptételekért december
második felében fizetnek. Ha valakinek korábban kell
a pénz, kamatátvállalással juthat hozzá. November
15-e előtt tíz, az ezt követő egy hónapban hét
százalékot „csipednek le" a vételárból. A plusz tíz
százaléknyi mennyiség ellenértékét leghamarabb jövő
év júniusában egyenlítik ki.
Fábián Nagy Jenő csak egy a fél holdon, egy
hektáron fűszerpaprikát termelők közül, s nem is
hivatalos szószóló. Magánemberként háborodott föl az
eljáráson.
- Velem meg a többiekkel ez dupla kitolás.
Példátlan, hogy, aki tartozik, még az vonjon le a
vételárból. Magyarázat semmi. A termelő ezt nem
értheti meg. egyértelműen a monopolhelyzetével éi
vissza a vállalat. Igaz, az egyéni termelók csak a
téesszel szerződtek, így a gyárral csak áttételes a
kapcsolat. Ha az integráló szövetkezet tudomásul
veszi az új játékszabályokat, mi meg nem, akkor a
téesz kerül két tűz közé. Ráadásul, ha ez a gazdaság
szárítóval is rendelkezik, meg kell gondolnia, hogy
ujjat húzzon-e a munkál adó partnerével. Esetleg
jövőre nem kap keretet, megrendelést. Marad a
továbbhárítás változata. Egyébként ezt a két-három
hónapos csúszást azért sem lehet elfogadni, mert
sokan vettek föl hitelt a termelésre, s a lejárat ideje
október vége. A művelési költségek befizetési
határideje szintén lejár közben. Itt viszont nem
csökkentik 7 - 1 0 százalékkal a fizetnivalók
végösszegét. Mire való egyáltalán a februárban kelt
szerződés, amiben 30 napos fizetési határidő szerepel,
melyet senki sem változtatott meg?

A vállalat álláspontját Macha Magdolna, igazgatóhelyettestől tudhattam meg. Egyáltalán nem
tartotta kínosnak a helyzetet. Szerinte egyszerűen
nincs más választásuk. A paprika feldolgozás és a
vállalat nem bír el 38-40 százalékos hitelkamatot. A
felvásárlás időszakhoz kötött, a feldolgozás
folyamatos, most a szezonban például 800 millió
forint kifizetése esedékes. Nincs az élelmiszeriparban
olyan jövedelmezőség, amely ezt fedezné. Nem
biztos, hogy ezt a láncolat közepén lévőnek kell teljes
egészében finanszírozni. Ebből osztottak most le a
termelőkre.
A tétel alapjaiban igaz: a bankszféra rátelepedett a
gazdaságra, s ettől mindenki szenved. Számomra csak
az érthetetlen, hogy az intézkedés értesítésként látott
napvilágot, s nem alkura, tárgyalásra hívott fel. Bár a
Paprika Egyesülés legutóbbi ülésén elhangzottak
utalások a teher megosztásáról, senki sem vette
készpénznek. Az igazgatóhelyettes szerint lépniük
kellett, s ha másnak nem volt jobb ötlete, mint az „ide
a pénzt", akkor elégedjenek meg ennyivel. Egyébként
eddig hivatalosan egyik partnerük sem tiltakozott.
Ugyanakkor hallottam róla, hogy van olyan szövetkezet, ahol aláírást gyűjtenek, s a Versenyhivatalnál
kívánnak panaszt tenni.
A sor végén állók kiszolgáltatottságát mi sem jelzi
jobban, mint paprika termelő ismerősöm reagálása,
akivel első kézből osztottam meg friss információmat:
decemberben azért, ugye fizetnek? Erről nem kérdeztem az illetékest, mivel magától értetődőnek
tartottam. Remélem nem mulasztottam nagyot.
T. Sz. I.
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Hangversenynaptár

Évfordulók jegyében
A Nemzeti Filharmónia és a
Weiner Kamarazenei
Egyesület
közös bérleti hangversenyeinek
sorában ez első november 4-én,
hétfőn este fél nyolckor kezdődik a
Tisza S/illóban. A koncert, amely
a Mozart-versenyművek
címet
viseli, a zeneszerző halálának kétszázadik évfordulójához fűződik s
Mozart A-dúr klarinétvcrsenyét.
D-dúr fuvolaversenyét, D-dűr
hegedűversenyét és A-dúr zongoraversenyét tűzi műsorra. A koncert
szólistái: Maczák János, klarinét;
Gian-Lucca Petrucci (Spanyolország), fuvola; Szecsődi Ferenc,
hegedű; Rév Lívia (Franciaország),
zongora. A közreműködő Weiner
Leó Kamarazenekart
Wéninger
Richárd vezényli.

Homage á Szeged című müvének
ősbemutatója szerepel. Meghívott
szólista: Valentin Fejgin (Szovjetúnió), cselló.

DÉLMAGYARORSZÁG
Szerezzen diplomát otthon
A múlt héten diszkrét ünnepség
keretében megnyílt Budapesten a
távoktatási egyetem központja.
Miért e visszafogottság? A szervezők egyelőre nem szeretnék, ha
megindulnának a tömeges jelentkezések. Az egyetemnek ma még csupán harminc hallgatója van, Pécsett
és más egyetemi városokban éppenhogy megkezdődött a távoktatási központok szervezése. És a
másik akadály: a jelentkezéshez ma
még legalább középfokú német
nyelvtudás szükséges.

A Weiner Kamarazenekar jövőre
Rossini születésének 200. évfordulóján, március 2-án Rossini
cmlékhangversenyt tart Anton
Niculescu csellós (Németország) és
Bálint János fuvolista közreműködésével. A koncerten Rossini
A sokegyetemű, mégis kevés érművei mellett Bartók Divertimen- telmiségit képező Magyarországon
tója is felhangzik majd.
ennek a képzési formának szinte
Ugyancsak jövőre, március 30-án felbecsülhetetlen jelentősége van.
A magyar intézmény Halász Gábor
ismét Szeged vendége lesz Ruha
vezetésével, a Nemzeti SzakképzéIstván hegedűművész, Romániából. si Intézet, a Budapesti Műszaki
Az esemény a „Romantikus est" Egyetem, a Közgazdasági Egyecímei viseli, műsorán Mendelssohn, tem, és az ELTE közreműködéSvendsen. Kreisler, Sarasate és sével jött létre, közel kétévi szervezőmunka eredményeként a németCsajkovszkij művei szerepelnek.
országi Hagen Távoktatási EgyeteA sorozat második hangversenye
A Nemzeti Filharmónia és a
mének támogatásával, annak égisze
december 2-án a Szegedi Kamara- Weiner Kamarazenei Egyesület alatt. A majdani végzős diákok a
zenekari Napok keretében lesz közös bérleti hangversenyeire a hageni egyetem diplomáját kapják.
hallható. Ennek műsorán egy-egy filharmónia dél-alföldi központjáA távoktatás, vagy ahogyan
C. Ph. E. Bach, Sosztakovics és ban (Szeged, Klauzál tér 7.; Tel.: másképpen nevezik, a nyitott egyetem. olcsó képzési forma. A diploWeiner mű. valamint Hollós Máté 11-260) válthatók bérletek.
ma itt ötödébe kerül a hagyományosnak. A hallgatók postán kapják
a segédanyagokat otthoni munkájukhoz - könyveket, füzeteket,
hang- és videokazettákat. Tudásukról negyedévenként adnak számot,
erre a célra berendezett közponballadánál derűsebb hangulatú, gyors cselekményű kisebb elbetokban, ahol egyébként nyolc és fél
szélő költemény" - mármint a románc. Nos, ez a spanyol líra méhében
márkáért a taneszközöket tartalmafogant, gyprsap népszerűvé váló műfaj jobbára lírai és többnyire versben
zó segédcsomagokat is megkaphatírták.
ják. Az első évben a harminc maDc nc tévesszük össze a lincselés! a kilincseléssel; noha az írónő gyar diák még ehhez is ingyen juprózában írta, mégis a homlokáról sugárzik egy csomó ismertetőjegy: tott hozzá.
haliadisztikus tömörség, szikár előadásmód és az is, hogy tárgya mi is
Nemcsak a diáknak, az oktatási
lehetne más, mint a szerelem?
intézménynek Is olcsó az ilyen
Vathy Zsuzsa eredeti szakmája is rányomja bélyegét a 1% oldalas egyetem. Ideális esetben minden
műre. A vegyészmérnök precizitása, ténytisztelete feszes mikrorea- kommunikáció telefonon és számíhzmusban oldódik, a filozófián iskolázott gondolkodásmód viszont egy tógépen bonyolódik, az Ínséges hazai pályán egyelőre még utazgatni
látszólag rövid történet mögé is oda tudja rajzolni a távlatot.
Művében a hagyományos családregénynek megfelelő helyszínt is kell.
A kezdeti nehézségek leküzválaszt; egy pesti bérházat. Idő: 1988-89. A változások jelei, ha nem is a
v
világban, dc egy mindenre nyitott értelmiségi finom idegrendszerébea désében a magyar távoktatásnak az
élnek:
„Itt élünk mi! Idegünk rángó háló.
Vergődik lenn a múlt síkos hala."
József Attila a múltról beszél, Vathy a múlttá vált jelent írja meg, de
nem utólag, hanem még a 'túlélni' szorításában.
A pesti tömeglakásban Lukáts Rafael (Labad Rikk) éppen munka
nélküli mérnökféle és Beatrice (Ricse), a felesége laknak. Hangsúlyozottan költői, ünnepélyes nevük furcsa ellentmondásban van a leAz utóbbi időben meglehetősen
pusztult bérházzal, de mindennapi tevékenységükkel is. Az asszony
elhalványult a szegedi képzőmű(Vathy alteregója?) megbízásból tankönyvet ír, éppen Hunyadi Mátyás a
vészet csillaga. A közelmúltban
téma.
például heterogén, gyenge kiálA szöveg, az idézetek groteszk háttérként játszanak bele a napról lítással viszonoztuk a temesváriak
napra folyó életbe. Élni kell, sőt túlélni, dc a lélek fényűzése: az alkotó- rangos seregszemléjét. A korábmunka is szünet nélkül jelen van. mintegy felemel a szürkeségből egy biakban pedig alig-alig került be
boldogabbnak hitt múltba. A félj és a kisfiú (csak így nevezik, sem a ko- egy-egy szegedi művész alkotása a
rát, sem a nevét nem árulja cl) számítógép-programokkal szórakoznak; a nyári tárlatokra és festészeti bienvilág megszűnik a számukra. Ez egy gyereknél még csak érthető, dc egy nálékra. Igaz, az újkeletű Szépmífelnőttnél! Aki egész nap komputeresített rabló-pandúrt játszik a ves Céh mintha azon fáradozna,
képernyőn, a túlélés egyik (lehetetlen) megvalósítása, ez ugyanis nem hogy felszámolja ezt az áldatlan
helyzetet. És újra frissességet, szelmás, mint agyzsibbasztó időrablás.
lemi izgalmat és színvonalat hozA világ, pontosabban Budapest csak epizódokban villan fel. A „Kék zon a város képzőművészeti élefény" és bíróság helyett ítélkező fómúsorvezető, a TV- szilveszterek, tébe.
bárgyú táncdalfesztiválok, seppegó műsorvezetők, pösze riporterek. Az
Ám eddig sem hiányoztak innen
első Hungaroring-vcrscnyek, Alain Prost mint a tarhonyás hús kedvelője;
teljességgel az efféle alkotói
a Vámház tér Mórizs Zsigmond egykori lakhelye.
megnyilvánulások. Annál inkább,
A 'túlélés' nem alkotói magatartás, az elviselésre rendezkedik be, mivel az elmúlt évtizedben Szegenem éli a világot, csupán eltűri, kibírja - dc maga is torzul benne.
den is feltűnt egy fiatal művészgeA szerelmi történet fantasztikusan indul, a befejezése sem neráció. Jellemző rájuk: főként a
legkorszerűbb szemléletekhez vonhétköznapi.
Flóró (Flórián) orvostanhallgató, Szidike gimnazista. (Vathy zódnak, s kisebb-nagyobb egyéni
leleményessége ilyen apróságokban is megnyilvánul: 20 év körüli és csoportos tárlatokon már mind
fiatalokat nem szoktak Flóriánnak és Szidóniának hívni, ez is az bemutatkoztak. Más kérdés, hogy
azért elég keveset tudunk, hallunk
elidegenedés jelképe.) Csak szerelmes leveleket olvashatunk, beszéd,
és írunk róluk. Pedig e fiatal alkoegyüttlét nincs leírva a regényben.
tók egynémelyike szisztematikus
Flóró csak a lassan lelepleződő Kommandós Tibivel közli a gon- következetességgel és igényesen
dolatait, egyre borzongatóbb párbeszédekben bontja ki ennek a torz fan- építi művészi pályáját. Ennek kötáziájú, szadista helügyisnek a személyiségét. Tibi egy hamisított levéllel szönhető, hogy két szegedi művész,
a Hűvösvölgybe csalja Szidikét. Hogy mit csinálnak ő és a hasonszőrű Gáli Tibor és Darázs József művei
is bekerültek abba a válogatott habarátai a lánnyal, nem nehéz kitalálni...
Az emberi gonoszságot nem menti, legfeljebb magyarázza az, hogy zai kollekcióba, amelyet eladással
csonka családban élő, vagy elhagyottan vegetáló emberek vergődéséről egybekötött kiállításon mutattak be
szól a történet. Mindig mindent a kisember fizet meg - ezzel a filozó- Párizsban (október 8—14-ig). Ebből
az alkalomból beszélgettem Darázs
fiával engedi útjukra a hőseit.
Józseffel.
A szereplőit azzal az érzéssel nézi. amivel az ember a rossz álmait
- Először is örülök sikerednek,
szokta elhessegetni: de jó. hogy elmúlt.
elismerésednek. Nem tudom azon(Magvető)
ban, hogyan történt a művek, a műROZSNYAI JENŐ vészek kiválogatása a tárlatra.

A túlélés románca

EK keretében működő Tempus
-program segít pénzzel, tapasztalatokkal. Tein Feinkamp. a braszszeli Tempus-iroda igazgatója
szerényen, de nem alaptalanul
mondotta, hogy az általuk adott
pénz nem képes megoldani a magyar felsőoktatás gondjait, de ötleteik tartalmi é$ minőségi változásokat eredményezhetnek, nemzetközi tapasztalatokat áramoltathatnak Magyarországon keresztül
át Kelet-Európába.
Banké de Hahn, a holland nyitott
egyetem igazgatója kedvezőnek
érzi a talajt olyan nemzetközi rendszer kialakítására, amelyben a környezetvédelem, a gazdaság és a
kultúra különböző és sajátos tárgyait oktatnák ebben az egyetemi
formában.
A Magyarországnak juttatott
Tempus-péne - az összes oktatási
formák támogatására - évi 120
millió ECU, azaz 144 millió dollár.
Ennek egyelőre kisebb hányadát
fordítják a nyitott egyetemre, ahol
elvben több, mint ezer tantárgyat
lehet elsajátítani. Nálunk még nem
ilyen bő a választék: A harminc elsős elektrotechnikát, informatikát,
matematikát és gazdaságtudományt
választhatott.
Amikor a magyarországi távoktatás elindult, a keresztapaságot
vállaló európai szervezetek képviseletében két magas rangú német
vendég köszöntötte az első magyar
távdiákokat. Ebből az alkalomból
mindketten - Rainer Ortlob szövetségi kulturális miniszter és rajna-vestfáliai kolléganője, Brunn
asszony - óva intettek az idegen receptek ájult tiszteletétől. Fontosnak
tartották a távoktatás hazai előzményeit, a csendben leépült esti és
levelez^ oktatást. És felhívták a figyclmelf^rra, mekkora szerepe volt
és van ennek az oktatási formának
a munkanélküliek és a nők tanulásában. Ez utóbbi megjegyzés
sajnos fölöttébb aktuálisan hangzott.., .! .
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Juhász Gyula homlokára
A Délmagyarország egykori szerzőjeként is számon tartott költő
mai szemmel nézve különös dolgokat művelt a maga korában. Az
Osztrák-Magyar Monarchiában 1910-ben megemlékezett a Martinovics-féle köztársasági mozgalomról, megható szavakkal írta le,
hogyan képzeli ő a vértanúk utolsó útját. A Bastille bevétele egy korántsem kerek évfordulón jelent témát számára. Petőfi alakja hasonlóképpen. Rajongva ír halála évnapján Kossuth Lajosról, majd a
nagymajtényi kuruc fegyverletételt értékeli a kétszázados évfordulón,
s így cseng ki végkövetkeztetése: „ma is van Majtény, ma is van bujdosó Rákóczi: a független, gazdag és erős, halhatatlan Magyarország!" Mindez persze egy sorba illik.
Van azonban egy másik sor is. Az, amelyben a háborút üdvözli,
aztán később leírja ennek szöges ellentétét és eljut az őszinte békevágyig. Néhány hónap múlva ellenben „a legnagyobb Habsburg"nak nevezi Ferenc Józsefet s a főgimnáziumi önképzőkör gyászünnepén is ilyen értelemben tart megemlékezést, előtte pedig az uralkodó
és Anton Bruckner zeneszerző barátságáról ír cikket. Ujabb hónapok
múlva megírja A munkásotthon homlokára című verset.
Őszintén szólva, ha ma élne, alighanem magyarázkodhatna: mikor, kit szolgált ki, s valóban, kiszolgált-e egyáltalán valakit. Ha lett
volna terv, amelyet akkoriban talán nem az igazság bekötött szemű
istenasszonyáról neveztek volna el, akkor bizonyára füstbe ment
volna minden védekezése. Olyan füstbe, mint az ötéves tervek, vagy
a róluk elnevezett cigaretta. Kapkodhatna fűhöz-fához, hogy megértesse, ő azért minden jó ügyet szeretett volna támogatni.
Ez a szándéka rendre balul ütött ki, mert hibás szemlélettel vetette föl például a kultúra ügyét 1915-ben. Nem elég, hogy a Szeged
rendkívüli közgyűlésen szereplő két téma közül nem a lisztügyet,
hanem a kultúrát vizsgálja, még el is tér véleménye a hivatalos állásponttól. A kultúrára - az azóta csak köpönyeget, de nem alsóneműt
váltott érv szerint - nincs pénz. Ettől még a Tisza nem lép ki medréből, a Sancer tavak sem száradnak ki. Kedves Juhász, igazán megérthetné, hogy pillanatnyilag néhány évtizedig ilyesmire nincs fölösleges
korona (pengő, forint, fabatka).
Mindezt azonban nem érti meg, s gúnyos megjegyzéseket tesz
arról, hogy miért nem kapott fizetésemelést Tömörkény István és
Móra Ferenc, „a két tisztviselő, akit e klasszikus fölszólalás szerint
nem lehet egy rangba emelni az oszlopos tisztviselőkkel, mármint a
városi tanácsos urakkal". Majd haláluk után, akkor kapnak. Szobrot
- fizetésemelés helyett, kesereg Juhász, most azonban a többség elutasította az ő fizetésük rendezését (ez a szó is milyen régi!), hiszen
így majdnem annyit kapnának ők, mint a tanácsos urak.
Nincs ez így rendjén, kedves Juhász úr! Mesélje csak el nekünk,
mi a véleménye a Bastille bevételéről meg Martinovicsékról. Néhány
rendszerváltás után meg azt, hogy is volt az a cikk Ferenc Józsefről
és Brucknerről. Aztán ez a Bruckner nincs-e rokonságban Lázár.
Ervin Bruckner Szigfridjével, az pedig milyen atyafiságot tart a
Szigfrid-legendával. Mondja csak, mondja, különben sosem jutunk el
a Szent Grálig!
Ilyenkor gondolok én Juhász Gyula homlokára.
T ö r r ó s GÁBOR

Nem szabad megszédülni a sikertől
Beszélgetés Darázs József festőművésszel

mint rokon: nekem Földi a példaképem. Mértékadónak tartom, hogy
nála az archaikus kultúra, az asztrális szimbólumok jelentik az alapvetést, s ezeken át kerül átfedésbe a
magyar népművészet egyetemesebb szemléletével. Mellette azonban EfZámbó István művészetét is
közel érzem a magaméhoz. Bár ő
profán, gunyoros szellem, de a
kultikus jetképek nála is fontosak.
Ahogyan Bauer István és Borgó
- Milyen alkotásaiddal szere- György vitális, elementáris felfopeltél, s voltak-e szellemi, művészi gása sem idegen az én kifejezési
rokonaid ebben az összeállításban? formámtól.
- A kiállítást miként fogadta a
- Három munkámat mutatták be:
a Bálványanya álma és halála 1. és párizsi közönség, a francia sajtó?
II., valamint a Cigány purgatórium.
- Sajnos nem tudtam kimenni,
A festői rokonságokról szólva pe- hogy a tárlatot megnézzem. Sárdig mindenekelőtt Földi Pétert kell közi Ágnestől, az itthoni szervemegemlítenem. O ugyanis több, zőtől viszont megtudtam, hogy

- Az egészet Euró Art szervezte.
Különössége, hogy a magyar kortárs művészet - mintegy ötven alkotó részvételével - először mutatkozott be a párizsi közönségnek. A
válogatás mikéntjét is ez határozta
meg. Francia művészettörténészek
jöttek hozzánk, akik műtermeket,
kiállításokat látogattak. Mivel a
legutóbbi Stúdió tárlaton is részt
vettem, így bekerülhettem a hazai
kollektívába.

színes, reprezentatív katalógusunkat mintegy 5000 példányban
adták ki. Ebből aztán 3000-et
szétküldtek Franciaország minden
részébe; galériásoknak, műgyűjtőknek és képzőművészeti szakembereknek.
- Bizonyára emlékezetes, sőt
tanulságos marad számodra e nem
mindennapi művészi kirukkolás.
- így igaz. Hisz megtisztelő
érzés együtt szerepelni a hazai
művészet élvonalbeli alkotóival,
például Bak Imrével,
Szabados
Árpáddal, Jovanovics Györggyel
vagy Földi Péterrel. Ennek ellenére
nem szabad megszédülni a sikertől,
mert így az ember elvesztheti
arányérzékét. Mindenesetre e kiállítás komoly válaszút elé állít.
Nem tudom: megmaradhatok-e továbbra is polgári szakmám mellett,
vagy csak a festészettel kellene
foglalkoznom. Művészetem szellemiségét illetően viszont biztonságos megerősítést kaptam. Ezúttal is
kiderült, a nyugati világ nem arra
kíváncsi, miként tudjuk utánozni
legfrissebb irányzataikat. Inkább az
érdekli őket: ennek a térségnek
van-e valami sajátos kulturális és
létüzenete. Ám az sem mellékes,
hogy e magyar válogatásban a vidéki művészek is helyt kaptak,
nemcsak a pestiek. Ami azért is
szerencsés, mivel Szegednek is
egyre jobban erősödnek a francia
gazdasági és kulturális kapcsolatai.
SZUROMI PÁL
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A reformáció ünnepére
Luther Márton 1483. november
10-én született a szászországi
Eislebenben. Édesapja, aki bányász
volt, azt szerette volna, ha fiából
jogtudós lenne. 1501-ben kezdte
meg Luther egyetemi tanulmányait
Erfurtban, s kitűnően tanult. 1505.
júliusában Erfurt közelében egy
hatalmas viharban a földre borult,
és Szent Annához könyörögve
fogadalmat tett, hogy ha megmenekül a villámcsapásoktól, akkor
szerzetes lesz. A vihart szerencsésen túlélve fogadalmát apja éles
tiltása ellenére is megvalósította.
Az erfurti Ágoston-rendi kolostorban lett szerzetes. 1507-ben szentelték pappá. Ezután két évig az
erfurti egyetemen folytatta a teológia tanulmányozását, és ő maga
is tartott előadásokat. 1510-1 l-ben
rendje küldetésében Rómában járt.
Már ekkor visszatetszést keltett
benne a pápai udvar fényűző és
dőzsölő életmódja. Hazatérte után,
1512-ben a teológia doktorává
avatták. A wittenbergi egyetemen a
szentírástudomány tanára lett.
Az elkövetkező évek a rendkívül
mélyen hívő Luther számára a
belső küzdelem és bizonytalanság
idejét jelentették. Luthert már
régóta foglalkoztatta a bűnből való
szabadulás útja. Úgy érezte, a
katolikus egyház tanításában nem
tud megnyugtató feleletet találni
kérdéseire. A választ a saját maga
által „toronybeli élménynek" elnevezett eseménykor kapta meg. A
wittenbergi kolostor toronyszobájában Pál apostol rómaiakhoz írt
levelét olvasva megvilágosodott
előtte problémái megoldása. „Az
Istennek igazsága jelentetik ki
abban (t.i. az evangéliumban)
hitből-hitbe, miképpen meg van
(rva: az igaz ember pedig hitből
ék " - állt az apostoli levélben. Ezt
Luther úgy értelmezte, hogy a
megigazuiás egyedül a hit által lehetséges, Isten ingyen adott kegyelméből.
Luthert nyílt fellépésre a búcsúcédulák árusítása késztette. Ugyanis a hívők drága pénzen vett
búcsúcédulákkal igyekeztek mentesülni bűneik következménye alól.
A búcsúcédulák árusítása a főpapság tékozló életmódjához szükséges pénz biztosítására óriási
méreteket öltött. Ráadásul X. Leó
pápa a Szent Péter templom építésére külön búcsút hirdetett meg.
Mivel a búcsúcédulákat áruló papok legtöbbje üzleti aktusként
kezelte a bűnbocsánatot, ez nagy
visszatetszést keltett az emberekben. 1517-ben a búcsúcédulák
németországi árusításával Tetzel
János domonkos szerzetest bízták
meg. Mikor Tetzel megkezdte
működését, Luther 95 tételbe
foglalta össze álláspontját, s ezeket

Újszövetség német nyelvű fordítása.
A lutheri eszmék közben gyorsan terjedtek. Sőt, megjelentek
olyan irányzatok, melyek radikálisan szembefordultak a társadalmi
renddel. Luther - hogy megakadályozza tanításainak elferdítését Wittenbergbe sietett, ahol prédikációival rövidesen helyreállította a
rendet, és hozzálátott az új egyházszervezet kiépítéséhez. 1525
júniusában feleségül vette Bora
Katalint. Házasságukból hat gyermek született.

A protestáns egyházak minden év október 31-én ünneplik
a reformáció emléknapját, megemlékezve arról, hogy 1517-ben
ezen a napon tette közzé Luther Márton híres 95 tételét.
Ebben a cikkben rövid áttekintést nyújtunk a reformátor életéről.

1517. október 31-én elküldte
egyházi elöljáróinak és teológus
barátainak. (A valóságban nem
szögezte ki tételeit a wittenbergi
vártemplomra! Ezt a történetet
később költötték róla.) Luther ezzel
a tettével csupán azt akarta elémi,
hogy megszűnjön a búcsúcédulákkal való visszaélés, és az
egyház megtisztuljon szégyenfoltjaitól. Ekkor még nem gondolt
arra, hogy kiváljon a katolikus
egyházból.
Luther tételei szédítő gyorsasággal terjedtek el. Megindult a búcsúkról szóló teológiai vita. Ez
odáig fajult, hogy Luthert 1518
októberében az augsburgi birodalmi gyűlés elé idézték. Ekkorra
Luther már azt is hirdette, hogy
sem a pápák, sem az egyetemes
zsinatok nem tévedhetetlenek a hit
kérdéseiben. Egyedül
tévedhetetlennek a Szentírást fogadta el.
Tántoríthatatlanul kiállt nézetei
mellett, de rosszat sejtve titokban
eltávozott Augsburgból. 1519
júliusában Lipcsében hitvitát
rendeztek, melyen Luther ellenfele
Eck János ingolstadti egyetemi
professzor volt. A vitában Luther
elvetette a római pápának az egész
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Az 1520-as évek második
felében Luther teljes erővel
folytatta az evangélikus egyház
szászországi megszervezését.
1529-ben adta ki Nagy és Kis
Kátéját, melyekkel hitelveit öntötte
egységes rendszerbe. Ugyanebben
az évben a német birodalmi gyűlés
ismét megtiltotta a reformáció
terjesztését. A határozat ellen 6
fejedelem és 14 szabad birodalmi
város protestált, innen a protestáns
elnevezés. (A protestari latin szó
eredeti jelentése: nyilvánosan
bizonyságot tenni, így helytelen
egyszerűen a „tiltakozni" igével
fordítani!) Az 1530-as augsburgi
birodalmi gyűlésre Melanchton Fülöp készítette el az evangélikusok
hitvallását, s Luther jóváhagyta azt.
Az Ágostai Hitvallás később a reformáció alaphitvaliása lett. Azonban ez a birodalmi gyűlés sem változtatott a hitújítást elutasító álláspontján. Ezért a lutheri tanokat
követő fejedelmek 1531 elején
Schmalkaldenben fegyverszövetséget kötöttek. Sikerült kivívniuk,
hogy a legközelebbi katolikus
zsinatig a fennálló vallási állapotokat nem próbálják erőszakosan
megváltoztatni. III. Pál pápa
1537-ben Mantovába hívta össze a
zsinatot. Ekkor írta meg Luther a
Schmalkaldeni Cikkeket. A zsinat
végül nenrült össze.

egyházra kiterjedő fennhatóságát.
Ezt azzal indokolta, hogy az
egyháznak nincs szüksége földi
főre, mert igazi feje Krisztus. Ezt a
vitát tekintik annak a pontnak, ahol
Luther megtette az első határozott
lépést a katolikus egyháztól való
elszakadásra. Ezután bámulatos
írói tevékenységgel hozta létre
nagy reformáló és vitairatait.
Hirdette az egyetemes papság
elvét, az úrvacsora két szín alatti
kiszolgáltatását. Az addigi hét
szentségből csak a keresztségét és
az úrvacsorát tartotta meg.
Elvetette a szentek és ereklyéik
Luthert élete utolsó éveiben sok
tiszteletét, a papi nőtlenséget stb.
betegség kínozta, de testi gyengüMindezek következményeként lése ellenére is nagy lelkiisX. Leó pápa 1521 januárjában meretességgel végezte feladatait.
kiközösítette Luthert az egyházból. Az 1545. december 13-án megnyiLuthernek meg kellett jelennie a tott Tridenti Zsinaton való proteswormsi birodalmi gyűlés előtt. Bár táns részvételnek Luther nem látta
tudta, hogy élete veszélyben forog,
értelmét. Nem is élt már sokáig.
kijelentette, hogy nem vonja vissza
1546 elején meghűlt, s február
tanait. A gyűlés birodalmi átokkal
sújtotta a reformátort. Életét Bölcs 18-án szülővárosában, Eislebenben
Frigyes szász választófejedelem meghalt. Holttestét a wittenbergi
mentette meg. Álarcos lovagjaival vártemplom szószéke mellett levő
elfogatta, és Wartburg várába vi- sírboltban helyezték örök nyugatette Luthert, aki 1522 márciuságig lomra.
rejtőzködött itt. Wartburgi tartózGICZY ZSOLT
kodásának legjelentősebb műve az

Vissza
a forrásokhoz!
Vissza „a forrásokhoz" - ad fontes - adta ki a jelszót a humanista
műveltségű, nagy tekintélyű Rotterdami Erasmus (1466-1536) a
középkor kezdetének végén.
Vissza a forrásokhoz! Mert nagyon eltévelyedtek attól, amiből még
közvetlenül és tisztán lehetett volna meríteni. Éppen ezért Erasmus letette
az akkori művelt európai értelmiség szellemi asztalára a keresztyénség
egyetlen mértékadó forrását, vagy a Szentírás újtestámentomi részét
eredeti nyelven, azaz görögül, hiszen a latin Biblia csak fordítás. Az
eredeti forráshoz kell visszatérni, mert a forrás vize mindig sokkal
tisztább, mint a folyó későbbi hullámzása, amely azután széles folyammá
szélesedve mindenféle hordalékot, felesleges szennyet is magával sodor.
Elkövetkezhet a folyam olyan szakasza, ahol már nem esik jól inni belőle
és visszavágyunk a tiszta forráshoz.
Vissza a forráshoz! A kortás és nyelvmisztikus Reuchlinnak volt
köszönhető a héber nyelvtan (Ótcstámentom nyelve) és Erasmusnak a
görög Újszövetség.
A tiszta forrásra pedig nagyon nagy szükség volt. A keresztyénség
középkori megjelenésében már széles folyammá dagadt és mindenféle
hordalékot magával sodort. Az egyik nagyon jelentős tévedés, tévút volt
az államvallássá torzulás, a korrumpáló politikai életben való hatalmat
gyakorló részvétel (egészen más ügy a társadalmi életben való
részvétel!), a másik végzetszerű hibaforrás volt, hogy belesodródott a
görög gondolkodás fantáziára támaszkodó spekulatív, filozofáló
erőszakosságába, hogy megfoghatatlan titkokat megfoghatónak vélt
fogalmakkal fejezzen ki, így a görög filozófia spekulatív gondolkodása
fokozatosan elnyomta a bibliai gondolkodást a maga realitás-érzékenységében, egzisztenciális beállítottságában, históriai
vonatkozásában. Az elvont görög filozófiai gondolkodás - lényegéből
fakadóan - az emberi képességre és lehetőségre épített, éppen ezért látni
vélte az embertől Isten felé vezető utat, amelyik majd a mennyei üdvösségbe torkollik. A bibliai gondolkodás mindenféle spekulációval
szemben az ember bűnös bukását és teljes romlottságát láttatva
érzékeltetni akarta, akarja, hogy csak és kizárólag Istentől indulhat az
ember felé olyan út, amely örök és remélt célunkhoz segíthet bennünket.
A teológiai gondolkodásmód változott meg tehát nagyon a bibliai
gondolkodásmódhoz képest, amikor az élő, ható, személyes, megszólaló,
cselekvő, szerető Istent elvont filozófiai kategóriákba akarták
beleszorítani.
A keresztyénség középkori folyama ennek a gondolkodásbeli
változásnak köszönhetően sokféle torzulást sodort magával, amelyektől
lassan nem is lehetett tudni, hogy mi folyt ki az eredeti forrásból. Mivel
előtérbe került az ember képessége, lehetősége, ezért háttérbe szorult
Krisztus megváltó műve, sőt a világtörténelem legszentebb mozzanata, a
golgotai keresztáldozat közönséges üzletelés tárgya lett. A golgotai
keresztáldozat elfogadása helyett elegendő volt az ún. búcsúcédulák
vásárlása, s ezzel kialakult egy nem rövid ideig tartó jegyrendszer, ahol a
mennyei üdvösséget porciózták földi valutáért (pedig 1. Pt 1,18-19:
„...nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg...
hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren... Krisztus vérén.")
Előtérbe került a rövidre zárt piacolás az örök üdvösséggel, mert minden
vonatkozásban előtérbe és túlsúlyba kerültek az emberi előírások
(böjtökről, zarándoklatokról, búcsúkról, jó cselekedetekről), hiszen a
gondolkodás hátterében az alig romlott ember képlete állt, amely nem
érzékelte kellőképpen az ember bűnös bukottságát, ahogyan arról a Biblia
Mózes I. könyvének a 3. fejezetében szól a maga különleges kép nyelvén.
A nagy törést, amely tragikus zavart idézett elő Isten és az ember
kommunikációjában, nem tartották olyan vészesnek és nagynak a
skolasztikus teológusok, úgy vélték görögös büszkeséggel, hogy
valamennyi, talán nem is kevés képessége maradt az embernek a
katasztrofális édenkerti kudarc után is, amivel Isten színe előtt érvényes
érdemeket produkálhat. Egyre jobban az ember kezébe került az ügy, az
isteni ügy, szaporodtak a lapos és ízléstelen visszaélések és nem csoda,
ha gátlástalan dekameroni kacajtól volt hangos Európa akkori tája. De a
romlott állapotok felett nem kacagott mindenki.
1517. október 31-én Luther Márton ágostonos szerzetes és wittenbergi
egyetemi docens, bibliamagyarázó, az Egyházat féltő szeretettől átitatva
a nyilvánosság elé lépett híressé vált 95 tételével, hogy jobb belátásra
bírja a Krisztus-ügy felelős képviselőit. Gutenbergnek köszönhetően 3
hét alatt elterjedt az irat és élénk szellemi pezsgést váltott ki. Mindenki
tudta, Erasmus is, hogy valaminek történnie kell; csak Luther volt az, akit
úgy ragadott meg az Isten Szentlelke, hogy élete kockáztatásával is
vállalta a bibliai felismeréseket: Jézus Krisztus az egyedül üdvözítő és
megváltó, egyedül az ő golgotai keresztáldozata az üdvösség forrása és
ez az áldozat egyszeri és megismételhetetlen, egyedül ő az egyház feje.
Felismerései és fellépése hatalmas ellenállást váltott ki az ügyért felelős
hivatalos félben. Válaszuk: megvesztegetési kísérlet, egyházi méltóság és
gazdagság ígérete, ha visszavonja és megtagadja nyilvánosan kiszögezett
és egyre részletesebben kifejtett tételeit; Luther konok állhatatosságára
pápai átokbulla volt a felelet. Kiátkozás! Ez a kiátkozás a mai napig
érvényben van!
Nem pusztán Luther, vagy Kálvin, vagy a reformátorok előtt tisztelgünk, amikor minden esztendőben megünnepeljük október 31-én a
reformációt, gyülekezetenként is, közösen is, hanem Istennek adunk hálát
azért, hogy a reformátorok által újra megszólalhatott a Bibliából Isten
üzenete Jézus Krisztus által.
Vissza a fonásokhoz! Vissza az élő víz forrásához!" Jézus így kiáltott:
Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék!" (Jn 7,37).
RIBÁR JÁNOS
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

DÉLMAGYARORSZÁG

6 HETEDHÉT HATÁRON

A lehetőség
A százéves Balástyáról írtam huszonkétsoros, két hasábra tördelt,
szerény dolgozatot - azzal a céllal, amit nem röstellek bevallani:
olvasatán a gyarapodó helység lakosai legalább egy pillanatra
elméláznak mindarról, ami őket, családjukat e tűzhelyhez köti.
Lapunk október 25-i számában jelent meg az írás, Balástya, azaz
Szeged-Felsőközpont
születésnapján.
Délután csörgött a szerkesztőségi távbeszélő, nem önmagától - az általunk ünnepelt telepü
lés egy polgára hívott. Kemény hangon megdorgált, kevés híján
felelősségre
vont, amiért „kesztyűs kézzel" bántam a balástyai
önkormányzattal, azzal a testülettel, amely egyszerűen, s nagyszerűen
(mi sem egyszerűbb...) megfeledkezett a község ünnepéről. A magam
részéről az ismert fordulatról tehetek tanúbizonyságot. Mindig az kap
ki, aki valamilyen formában jóindulattal igyekszik megközelíteni egy
kérdést. Hiszen eleve fölvállalta a szólás ódiumát.
Kedves Olvasóm! Valóban egyedi ünnepi alkalmat szalasztott el
Balástya népe. Első alkalommal volt munkaszüneti nap október 23-a.
Ami kettős ünnep. Balástyán tarthattak volna hármas megemlékezést.
Még lehet! Ez a lényeg.
Tessék csak bátran fölvetni a választott képviselők előtt. Egy
esztendő háromszázvalahány
napja elegendő lesz erre. Az
előkészítésre is. Az ünnep elő! nem lehet elmenekülni. Jövőre talán
oly módon, ha egész Balástya Bécsbe megy kétnapos bevásárlóidra.
Ezt pedig a tárt karú bécsi üzletemberek sem gondolják komolyan...
Ők pedig a magyar ünnepnapokra igazán fölkészülnek,
minden
alkalommal.
P. S.

Kár? Pótlás?

Kiszombori határesetek
Bár a Parlament keddi döntésével november 7-éről december 16ára tolta ki a kárpótlási igénylések benyújtásának határidejét,
már most levonható a törvény végrehajtásának néhány tapasztalata. Elsődlegesen: a szükséges iratok
megszerzése, a papírok kitöltése
sok utánajárással, vesződséggel
járt, kellett tehát az előzetes tájékoztatás. Ezt minden község elöljárósága más és más módon oldotta
meg. Kiszomboron például augusztus 26-a óta m i n d e n n a p reggel
nyolctól délután négyig állandó és
ingyenes lakossági szolgáltatásként
kárpótlási ügyfélszolgálatot tartanak. Mint Nagy Csabától, a hivatal
igazgatási előadójától megtudtam,
kb. 250-300 ügyfél jelentkezett
e d d i g , z ö m m e l h e l y b e l i e k , de
voltak Makóról vagy Budapestről
is. Sokszor a kitöltésben is segítettek nekik a hivatalban, bár a
vállalt feladat csak annak elmagyarázása volt. „Általában megértőek az emberek, érzik a jó szándékot, csak néha dörren meg
egy-egy számon kérő hang. Akadt
azonban olyan eset is, hogy valaki
az asztalt verte, miért nincs
rendben tartva, bevakolva az a ház,
amely valaha az övék volt, s
amelyet ő most vissza akar kapni" - mondja.
A jellemző egyébként Kiszomboron is, csakúgy, mint országszerte, a földvisszaigénylés. Az esetek
többségében kisebb területekről
van szó, néhány aranykorona, pár
t í z e z e r forint é r t é k b e n . „Az is
valószínű, hogy a legtöbben nem
elsősorban a földtulajdonra számítanak: az idősebbek gyakran csak
egy kis föld- vagy életjáradékban reménykednek, erre várnak
törvényt - sokan vannak persze,
akiknek tényleg a földre van szükségük. Mások OTP-hiteltörlesztésre szeretnék f e l h a s z n á l n i a
kárpótlási jegyet: ez most nem
lehetséges, jelenleg csak állami
tulajdonú lakást tudnak vásárolni
értük, az OTP-nél tudomásom szerint nincs ilyen lehetőség" - mondja beszélgetőpartnerem. Sok boszszúságot okoz, hogy minden kis
földdarabra külön-külön kell kitölteni az F-lapot. Az öröklési jogot
bizonyító, háromszáz forint illetékű
anyakönyvi kivonatból szerencsére
ilyenkor is elég egy darab. Előfordultak azonban kivételes esetek:
az egyik ügyfél például a már

meghalt nagymamájától elvett földet igényli vissza, mivel azonban
közben édesanyja, aki az örökös
lett volna, szintén meghalt, a két
halotti anyakönyvi kivonat, illetve
saját születési anyakönyvi kivonatának illetékét, háromszor 300
forintot kell megfizetnie. „Sokakat
megtévesztett és kellemetlenségeket okozott, amikor a sajtó, a rádió
meg a tévé közölte, ingyen lehet
hozzájutni a kivonathoz, holott a
hivatalokat még aznap értesítették,
hogy ezt pénzért kell tenniük" mondja Nagy Csaba. Nehézségekkel jár az is, hogy halotti anyakönyvi kivonatot csak abban a
faluban, városban adhatnak ki, ahol
a haláleset történt.
Általában is bonyolultnak tartják
az emberek a kárpótlást. Itt szerencsére a makói földhivatal nagyon
fair módon járt el, csakúgy, mint az
érintett két téesz, a kiszombori Új
Elet és a makói Agro-Maros. Nagy
Csaba külön is m e g k é r t , hogy
tolmácsoljuk köszönetét az utóbbi
szövetkezet földügyesének, Nagy
Jani bácsinak, akinek „az egész
határ a fejében van: őhozzá mindig
lehetett fordulni, ha valaki csak
hozzávetőlegesen tudta, hol is volt
a földje, tanyája". Két tanút kellett
egyébként állítani a már elpusztult
ingatlanok esetében, akik emlékeztek a tanya, gazdasági épület
méreteire. Gondot okoztak még a
határesetek. Ha valaki nem tudott
arról, hogy földje időközben átkerült egy másik határba, s ezáltal
egy másik földhivatalhoz, órákat
e l ü c s ö r ö g h e t e t t Makón vagy
Szegeden, mire kiderült, miért is
nem találják a birtokát.
Nagy Csaba nem tartja jó ötletnek a határidő kitolását? „Csúszni
fog így a második ütemes, amikor
majd az 1939-1949 között történt
jogtalanságokat orvosolják. Amúgy
is lesz elég probléma: akik ugyanis
valamikor megváltást kaptak a
földjükre, most csupán kárpótlási
jegyre jogosultak, s licitálniuk kell
földjükre - de mi lesz, ha majd
megjelenik az egykori nagybirtokos, és n a g y o b b értékű kárpótlási jegye lesz a licitálásnál?
Ráadásul a törvény értelmében a
házastársak sem vonhatják össze
kárpótlási jegyüket" - fejezi be
a beszélgetést Nagy Csaba.

PL.

A postás mindenkit ismer,
könnyen utat mutat az öttömösi
tanyára a széles környék legidősebb lakójához. Az aprócska tanyán, kanyargós dűlőút mentén
megtaláljuk özv. Kothencz Imrénét,
akit a napokban köszöntöttek születésnapján a rokonok, ismerősök,
önkormányzati vezetők. Akármily
hivatalosnak - vagy a régi, munkásmozgalmi beidegződések miatt
gyanúsnak - tűnik a község vezetőivel együttes köszöntő: nem régi
pártharcos, mi több egyáltalán nem
harcos, hanem g a l a m b l e l k ű és
szeretetre m é l t ó néni a tanya
lakója. A születésnapi j ó k í v á n ságok pedig ezúttal külön szót
érdemelnek, merthogy Szögi Viktória néni 95 esztendős. Márpedig
nagy ritkaság errefelé, hogy valaki
éppen a millenniumból származik,
akkor született, amikor az ezredéves Magyarországot ünnepelték.
- Bizony szép kor ez. Éltesse az
Isten, aki talán éppen a jó dolgokra
emlékeztetve tartja
egészségben!
- mondom, miután tisztázzuk,
hogy mások csak olyképpen szólítják, Viktor néni. Kétszer is kérdem,
de se nem Viktória, Viki meg különöst nem. így hát márad Viktor
néni, de múltidézőbe nem merítkezik.
- Nem tudok én mit mondani,
csak azt, hogy addig jobb volt, míg
a Tata élt. Augusztusban múlt egy
éve hogy meghalt. Kilencvenöt
éves volt, ahogy e l m e n t . Jó
t e r m é s z e t e volt az u r a m n a k ,
rendesen éltünk, nem veszekedtünk, nem diskuráltunk. Itt laktunk
ebbe a tanyába 26 éves korom óta.
Gazdálkodtunk, jószágot tartottunk.
Jólétbe nem nagyon kerültünk,
mert mindég jöttek az árendáért,
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Viktor néni a millenniumból

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

régen is, meg a Rákosi-korszakban
is. Úgy, ahogy maradt valami.
Később a Tata benne volt ugyan a
tsz-be, de akkor se számított épp
fiatalnak, azért mindég mondták:
maradjon csak otthon a tanyába,
akad ott azon a holdnyi területen
elég tennivaló.
- Ahogy magára maradt, nem
indult valamelyik gyerekéhez ?
- Nem, mert még úgy gondoltam
tavaly, maradok. Télen is megvoltam egyedül idekint. Került ide úgy
kutya, ahogy szükségesnek mutatkozott , most is van kettő. Most

már viszont azon gondoskodok,
hogy tovább tudjam adni mind a
kettőt. Van is már helyük. Merthogy tovább azért egymagamban
nem leszek itt a tanyán. A családjaim mondták, mindegyik, menjek
oda. Most arra alakult, a fiamhoz,
Imréhez megyek be a f a l u b a .
Szerettem volna a halasi határba a
Jolánhoz menni elsőbb, de így
alakult. Majd később. Eltöltök
öt-hat hónapot a fiamnál, aztán
elmennék a másik családokhoz.
Négy gyerökünk volt, egy meghalt.
Van az Imre, a Jolán, meg itt

Petróczon alul az Emília.
- Viktor néniék hányan voltak
testvérek?
- Mink kilencen voltunk, kilenc
testvér. Már csak én élek, meg a
húgom, aki nyolcvanéves. A legidősebb voltam a testvérek közt,
oszt az egy húgom kivételével már
mind elmentek, én meg maradtam
legtovább. Nagy család, akkor az
volt a divat. Most más járja, a
három g y e r e k n é l mindeniknél
egy-egy család van. Még dédunokám is van három. Most volt a
k ö r ö s z t ö l ő az Imrééknél, bent
voltam a dédunoka körösztölésén.
- Nem sajnálja
itthagyni a
házat?
- A gyerek m a j d műveli a
szőlőt, meg lesz így tartva. Énfölöttem meg már nagyon eljárt az
idő. Nem panaszkodhatok, nincsen
különben bajom. Étvágyam van,
igaz nem eszek én már sokat.
Annál inkább aludni? azt szeretek,
meg bírok is. így eljár az idő. Itt
most még van tizennégy tyúk, meg
a kutyák, ezeket elláttam, ezzel
elfoglalatoskodtam.
- Már most akkor csak pihenve,
valamelyest derűsen ki kell várni öt
évet. Úgy lesz kerek az idő.
- Nem tudom. A halállal meg
lehet-e alkudni, mert azon múlna,
leszek -e száz éves. De minek, nem
olyan jó mán ilyen öregnek lenni.
Énnekem már így is sok jutott,
hálát adhatok érte. Nem múlik el
egyetlen este se, hogy ne imádkozzak. A Tatáért is, magamért is.
Akkor még jó volt, ameddig élt.
Huszonegyben esküdtünk, annak
meg akkor hetven éve. Hát így.
B.P

A

Száz telek a tét Opusztaszeren

Árpád földjén újra karókat vernek?
Jövő tavasszal tovább terjeszkedhet Ópusztaszer. A falubeliek
legalábbis remélik, hogy így lesz. Az idén a községházával szembeni területen folyt a falufejlesztés, és ahogyan Kecskeméti János polgármestertől
m e g t u d t u k , minden porta gazdára talált, a t u l a j d o n o s o k éppen
mostanában fizetik ki a telekárak második részletét. Lehetőséget adott
ugyanis az önkormányzat a vásárlóknak a kedvezményes törlesztésre,
azaz nem kellett azonmód, egy összegben kifizetniük a házhelyet. Az új
esztendőben a baksi út melletti térséget szemelték ki újabb telkek
kialakítására. Ez a föld ma még az Árpád vezér Téeszé, ugyanis az
október 5-én életbe lépett és november 30-ig érvényes földeladási
moratórium miatt, az önkormányzat csak előszerződést köthetett e terület
megvásárlására. Huszonkét hektárról van szó, amelynek értéke: 3 millió
300 ezer forint. Száz-száztizenöt telek kialakítására alkalmas, és csakúgy
mint az idén, jövőre is négyzetméterenként 15 forintos áron adnák a
portákat. Földvásárlási
igényét, a megkötött előszerződést,
afféle
szándéknyilatkozatként, állásfoglalásával erősítette meg a közelmúltban
a falu képviselő-testülete. A házhelyek iránt máris sokan érdeklődnek, sőt
több mint húszan már az igénylők l i s t á j á r a is f e l i r a t k o z t a k . A
tereprendezést, ha minden az önkormányzat tervei szerint alakul, május
derekán kezdik meg.

séges módosításokat (intézmények áthelyezése, szennyvízhálózat
kialakítása) a november közepén tervezett közmeghallgatáson a falu lakói
megvitatják és észrevételeikkel, megjegyzéseikkel elősegíthetik a
képviselők felelősségteljes döntését. Nem vehető le napirendről, és
„örökzöld" ügyként újra és újra fel is vetik a falu elöljárói a település és
az emlékpark jövőbeni kapcsolatának kérdését. Annál is inkább, mert az
emlékpark felé eső terület belterületbe vonása érdemi párbeszéd nélkül
aligha lehetséges...
Apropó beszélgetés. Nem sokáig nélkülözi már a telefont a falu
fogorvosa. Százezer forintot áldoz a település arra, hogy dr. Seres
Andrea, akit szeret és megbecsül a falu népe, orvoshoz métló körülmények között dolgozhasson. A Távközlési Vállalat egyébként augusztus
óta folyamatosan szereli a telefonokat a községben. Újabb és újabb
házakat kapcsolnak be a hálózatba, eddig mintegy 30 lakás kapott
telefont, és a vállalat ígérete szerint az idén 75 készüléket helyeznek
üzembe.
A falu pillanatnyi pénzügyi helyzete stabil. A képviselő-testület
megnyugvással állapította meg: az alapellátás színvonala nem csökkent.
Energiára a tervezettnél többet adtak ki, ugyanakkor a fejlesztéseknél
némi megtakarítást értek el.

A falufejlesztés természetesen csak akkor gyorsulhat fel igazán, ha a
készülő új részletes rendezési terv mielőbb végleges formát ölt. A szük-

GOMBOS ERZSÉBET

Népünk hagyományvilágából

Kúdústuborék
Hagyományos szokásaink érdekes egybeesése, hogy bár kisfarsang van (Szent Mihálytól
Szent Katalinig), a bálozások, őszi lakodalmazások ideje, ugyanezen időbe esik az emlékezés, a fájdalom, az engesztelődés ünnepe is. S
erre az alkalomra, amely magában foglalja mindenszentek napját (november 1.), és a halottak
napját (november 2.), minden ember, minden
család készül. Gyertyákat veszünk, koszorúkat
készíttetünk. De vajon tudjuk-e, kiket idézünk,
kikhez fohászkodunk mindenszentek napján?
A nap mindazon megdicsőült lelkek ünnepe,
akikről név szerint - mert olyan sokan vannak a kalendáriumok nem tesznek külön-külön
említést. Azért sem, mivel mindenszentek napja
a szentek egységének a fogalma, melyben az élő
és az elhalt lelkek egy különös, titokzatos
egységben vannak. A győri és az egri székesegyház mennyezetfreskóin lehet látni őket.
Nézésükkor úgy tetszik, megnyílt az ég, s látjuk
a szentek egységét, minden szenteket.
Templomaink közül a pécsváradi, illetve az
ősrégi pécsi titulusa mindenszentek, de nem egy
t e m p l o m u n k n a k lettek v é d ó p a t r ó n u s a i a
Tridentinumot követően.
Mindenszentek napján a szegedi tájon a
családok mindönszentök kalácsát, kúdúskalácsot sütöttek, aminek tápai neve kúdústuborék.

A kalácsot másnap, halottak napján a temetőkapuban álló koldusok között osztották szét,
arra kérve őket, hogy az ő halottjaikat is foglalják majd bele imájukba. Köztudott ugyanis,
hogy Isten és anyja, Mária, illetve a szentek a
koldusok imáját mindig meghallgatták, könyörgésüket teljesítették.
Halottak napjának előestéjén - tehát mindenszentek este - megszólaltak a harangok. Minden
családban annyi gyertyát gyújtottak meg, ahány
halottjuk volt. Körülötte ülve imádkoztak. Az
anya hangosan, a többiek magukban mondták a
halottakért való rózsafűzért. Időseink mondják,
hogy amíg szólnák a harangok, addig a lelkek
nem szenvednek a tisztítótűzben.
A halottak napja a lelkek napja, a lelkek ünnepe.
Bálint Sándor nyomán: A küzdő
egyház
ünnepélyes
megemlékezése
a
szenvedő
egyházról.
Annak a hétnek, amelyikbe a halottak napja
beleesik, halottak hete a neve. Hagyománytisztelő elődeink ezen a héten nem dolgoztak a
földben. Inkább otthon tettek-vettek. Aki netán
szántott, vagy valamilyen vágó eszközzel
dolgozott mégis, azon - hitük szerint - hóttetöm
(daganat) támad.
A halottak napi gyertyaégetés ősrégi szokás,
nemcsak a k a t o l i k u s o k n á l , h a n e m a többi

vallásokban, felekezeteknél is. Ugyanakkor a
virágozás alig kétszáz esztendeje terjedt el, a
német telepesek honosították meg nálunk.
Napjainkban gyertyákat égetünk a saját halottaink sírjánál, a minden temetőben megtalálható
közös körösztnél, a háborús emlékműveknél;
imádkozva értük, felidézve őket, akiket oly
nagyon szerettünk.
A legtöbb síremlékre rávésetjük: Emléked
szívünkben örökké él. Igen, örökké. S ez addig
tart (csupán), amíg mi is élünk. Aztán már nem
égnek gyertyák, nem ékesíti virág az elfelejteni?) elődök sírhalmait.
Mostanában mintha bölcsebbek, mintha
ö n é r z e t e s e b b e k l e n n é n k . Mintha valami
tudatosulna bennünk, a rövid földi életünk utáni
Örökkévalóságról. Szeretteink sírját sokan
gondozzuk, nemcsak ilyenkor, halottak napja
előtt. De a gyertyákat és a virágokat csak napján
visszük ki, mert (sajnos!) nem egyszer eltűnnek,
más sírjára kerülnek. Talán az ilyen cselekedetek ellen szóltak régi intelmeink: Aki a
sírról virágot szakít, azt elviszi a halott. Egy
másik intelem a gyertyákat védi: Sírról égő
gyertyát másik sírra át ne tégy, mert azzal együtt
átteszed az iménti sírban fekvő bűneit is.
IFI. LELE JÓZSEF

1

1

...

1

—'

•

—

-

CSÜTÖRTÖK, 1991. OKT. 31.

:

: :

•

;

2

VÁROS 7

WWm
É133G

Most viszont hét, „kéreg alatti
parkoló" tervét készítette el
Balogh Boldizsár, a Délterv munkatársa - a zöldfelületrendezés
Fekete Zoltánná munkája. Az
összes süllyesztett garázs a Tisza
Lajos körút vonalán, illetve azon
belül épülne. A helykiválaszHogy mit jelent a Belvárosban parkolóhelyet találni, erről az autósoknak egészen határozott véleményük van. Nagy közönseglörgalomra
tásban elsődleges szempontnak
számító intézmények épülnek anélkül, hogy a gépkocsik várakozását megoldanák - nincs hely, legalábbis a föld felett...
tekintették azt az elképzelést,
amely
mmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmm

Csak két hónap felfordulás?

Garázsok a föld alatt

„Láthatatlan" passzázsok

kitiltaná a gépkocsikat
a Belvárosból.
Ennek viszont az is feltétele, hogy a Tisza Lajos
körút határán elhelyezhessék az autókat - erre
pillanatnyilag nincs mód. A hét, kéreg alatti parkoló és nem „mélygarázs." mert az bonyolultabb
szerkezetű, esetleg több szintű építmény - összesen
380 várakozóhely kiépítésére ad lehetőséget.
Átlagosan kétórás parkolási idővel számolva így 1900
gépkocsi számára biztosítható hely.
A tervezők abból a tényből indultak ki, hogy á Kass
szálló Stefánia felőli oldalára szánt föld alatti parkoló
nem épülhet meg, és a Reök-palota előtti gépjárműzsúfoltság is óriási, pedig a közvetlen környéken
hamarosan két bank is megkezdi működését. A megoldást tehát mindenképpen meg kell találni, mégpedig
mielőbb.

A helyek körbejárását kezdjük a Kájvin téren. A
templom körül, a Madách és a Vidra utca vonalában
54 férőhelyes parkoló épülne. A felszínen 26
gépjármű férne el, s a felület nagyságának megtartásával újrarendeznék a növényzetet is.
A MÁV-igazgatóság mögötti zöld foltot már
többször fenyegette a beépítés veszélye: pavilonsort
akartak ott fölállítani, nagyot harapva a kis parkból,
amelynek növényei egyébként is védelemre szorulnak.
Lent 42, fölül 15 autó várakozhatna, sőt, a terv
továbbfejlesztésével föld alatti átjárót lehetne nyitni a
Centruhi Áruház felé, amely akár üzletsort, passzázst
is kialakíthatna.
A Bartók tér a Belváros érvényes rendezési terve
szerint is két szinten él majd egyszer: a járószint alá
süllyesztett garázs kiépítésére azonban csak a tér

Iroda és étterem - Üvegburkolat a mozira
r r t
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Tukorhaz
a Belvárosban
Akár a Horváth Mihály utcába tervezett föld alatti garázshoz is
kapcsolódhat az az elképzelés, amely viszont közelebb áll a megvalósuláshoz. Elvi építési engedély már van arra az irodaházra, amely a
Fáklya mozi melletti telekre épülne. Tervezője - mint a kéreg alatti
parkolóké - Balogh Boldizsár.
A polgármesteri hivatal városfejlesztési bizottsága a Horváth Mihály
utcába tervezett süllyesztett parkoló helykijelölésekor arra is gondolt,
hogy a garázs kiszolgálhatná a Kass Szálló igényeit is. Ezért javasolták,
hogy a Vedres István Szakközépiskola udvarát is felhasználhatnák a föld
alatti garázs építésére.
Ebből az ötletből jött a következő: a parkoló „egészüljön ki" egy
bérelhető irodaházzal! A Horváth Mihály utca 8. számú telekrészen most
barakképület áll, amelyben dekorációs műhely dolgozik. Ez
természetesen nem illik az utcaképbe, a telek beépítése feltétlenül
indokolt.
A tervező irodaházat szánt e helyre - a Délépítő Kft. vállalkozna a
kivitelezésre, és valószínűleg nem állna sokáig üresen az épület.
Klimatizált irodák, üzlethelyiségek kerülnének ide. de étterem vagy
presszó is helyet kaphatna itt.
Az épület megjelenése illeszkedne a környezethez: a sarkon álló tízes
számú ház párkánymagasságát követné, homlokzatán nagy szerephez
jutnának az üvegfelületek. így visszatükröződhetnének a szemközti oldal
klasszicista és szecessziós épületei.
Az irodaház fölépítése is indokolja a Fáklya mozi épületének
,Eligazítását." A ház teteje egyébként is beázik, és homlokzata sem mutat
egységes képet, és semmiképpen sem illenék a szomszédos házakhoz. A
terv szerint az épületet üvegfal mögé „rejtenék," és magastelőt
emelnének fölé. A házak északi tájolása miatt a tükröző felületek nem
válnának fényvisszaverő veszélyforrássá. (Az elvi építési engedély erre a
tervre is^onatkozik.)
A mozi eredeti, lapos tetejét sem hagynák kihasználatlanul:
növényekkel betelepített terasz kerülne ide.
A süllyesztett garázs behúzódik az irodaház alá is, és a tervben
szerepel még egy újdonság: gyalogos passzázs vezetne át a Széchenyi
térre, a tér 5-ös számú épületének udvarán keresztül.
NY. P.

Jt

egyharmadán, a labdapálya alatt van lehetőség (53
várakozóhellyel). Ott is nyílhatna passzázs, amely a
Mikszáth Kálmán utca felé vezetne.

Rend az Árpád téren
A Reök-palota előtt alul 41, fönt 9 parkolóhely
létesülhetne, és megoldódna a villamosmegállóhoz
vezető gyalogos közlekedés is (most az egymás
hegyén-hátán álló kocsik között kell bujkálni). A
felszín - a szobor és a park - változatlan maradna.
Az Árpád tér - Jókai utca - Eötvös utca - Toldi
utca által határolt terület is mentesülne a gépjárművek
zsúfoltságától. A 64 férőhelyes kéreg alatti garázs
mellé még 184 négyzetméteres passzázs és 1180
négyzetméteres áruház, vagy üzlet is társulhatna. A
felszínen - néhány parkolóhely meghagyásával megszűnne a mostani túlterheltség.

A terv számolt az országzászló
esetleges elhelyezésével is: az
Eötvös és a Jókai utcák
tengelyében állhatna az eredetileg
is ottani jelkép.
A Semmelweis utca körúti
torkolatában is indokolt lenne
föld alatti parkolót építeni (56
férőhellyel), de a terv a körút
vonalán bárhol fölhasználható.
A Horváth Mihály utca képtár
előtti szakaszára tervezték a hetedik kéreg alatti
várakozóhelyet. Megépülésével oldhatnák a Dózsa és
Arany János utca sarkára tervezett szálló parkolási
gondjait is.
A föld alatti garázsok mindegyikébe terveztek
mosdót, ahol akár lezuhanyozhatna a felfrissülni
vágyó autós. Hogy mibe kerülne mindez? Egy német
szaklap szerint egyetlen hely kiépítése egy jó gépkocsi
árával ér fel, de már négy év alatt megtérülhet a
befektetés.
Az is kérdés, mekkora a tervek
megvalósulásának esélye. Kivitelező már lenne: a
Délépítő Kft. azt ígéri, hogy két hónap alatt ismét
járhatóvá teszi az építkezés helyszínét. A hírek szerint
már akadt érdeklődő befektető is...
N Y I L A S PÉTER

DÉLMAGYARORSZÁG
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KÖRKÉP
SÚLYOS GAZDASÁGPOLITIKAI TÉVEDÉS az adókoncepcióban az a változás, hogy jövőre
megszüntetnek a kezdő belföldi
magánvállalkozók adókedvezményét - jelentette ki Szűcs György,
az Ipartestületek
Országos
Szövetségnek elnöke. El- mondta,
hogy az IPOSZ nem ismeri ugyan teljes részleteséggel a
kormány jövő évi adótervezetét,
ám jelenlegi ismereteik szerint,
többszöri tiltakozásuk ellenére is,
az adóváltozások alárendelten
kezelik a hazai magántőke befektetéseit. Az érdekvédelmi szevzetet
vezetői szerint elfogadhatatlan,
hogy az induló magánvállalkozások számára tavaly bevezetett
adókedvezményt máris visszavonja
a kormány.
MEGJELENT a külföldi
befektetők kézikönyve. Mivel
hazánk az egyik legígéretesebb
befektetési terület Kelet-Európában. a külföldi vállalkozók számára
fontos, hogy megbízható és
részletes információkat nyújtó
kiadványból tájékozódhassanak
Magyarország gazdasági életéről.
A Vectori Bt. kiadásában most
megjelent kézikönyvben ismert
gazdadági szakértők külön fejezetben tárgyalják a külföldiek által
választható társasági formákat, az
azokra vonatkozó jogszabályokat éppen úgy, mint a hazai
privatizáció feltételeit. A koncesszióról, a hazai bankműveletekről, az értékpapírpiacról, az
adókrók, a társadalombiztosításról
is hasznos információkat nyújt a
könyv, amely a magyar kiadás mellett hamarosan németül és angolul
is megjelenik.

A

z. ember a panelben, mint nyúl a ketrecben, a közhiedelemmel ellentétben ma is jól érzi magát. A nyuszi állampolgár túlságosan
hozzászokott az ötven négyzetméteres ketrecéhez, s ízlik neki a
rátukmált egyenkoszt, a számára tudományos igényességgel összeállított fogyasztói granulátum. A rendszerváltás, mintha meg sem történt volna. A szabadság igézete teljesen hidegen hagyja. Ideje lenne
már

a háziból vadnyúllá
visszavadítani, ha önmagától nem hajlandó megvadulni. Nemrégiben Zsíros Géza kisgazda képviselő kesergett ezen egy mezőgazdaságai foglalkozó rendezvényen. Szerinte ezzel a mentalitással
sosem válhatunk az anyagi jólét zálogát jelentő, vállalkozók országává.
Végül is érthető a megszeppenés, hisz a mezőre kitett nyuszi
előtt hiába tobzódnak a friss és finom étkek, ha nem tudja szegény,
melyik ehető, s melyik mérgező. Ráadásul a róka éppúgy megzavarhatja, mint a vadász. Elég egy szippantás a lőporfiistból, s hanyatt homlok menekülne vissza a biztonságot jelentő, megszokott
zúgba. Csakhogy fogytán a szépen porciózott granulátum, s az sincs
már, aki odakészítse. Mezőre, magyar! - szól a túlélésre buzdító
hang.
A valóság a legmesszebbmenőkig alátámasztja e képes
beszédet. A téesztagok nem tolonganak a szövetkezeti használatban
lévő földtulajdonukért, a kicsi, de ma még biztos földjáradékot
többen részesítik előnyben, mint a kockázatos, befektetést igénylő
önálló gazdálkodást. Az eddigi részeredmények szerint a kárpótlásra
jogosultak közül a vártnál kevesebben jelentkeztek a jussukért. Ezek
az emberek is jórészt „valamire csak jó lesz alapon" próbálják
megragadni a váratlanul előkerült tulajdont. Területenként változó a
kép, hisz a várostól távol eső futóhomokból hiába jár kevés aranykoronáért is nagy porció, ha abból lehetetlen megélni. A kertészkedésre
kevesebb is elég, így az sem várható, hogy a most abból élők
kibérelnék a kárpótlásra kiadott földeket. A belterülethez közeli,
jobb földekért már érdemesebb mozdulni. A kijárás, a művelés
éppúgy gazdaságosabb lehet, mint az itt már nem annyira reménytelen bérbeadás. A spekulálás ezen a ponton megakad, hisz a konkrétumok még hiányoznak: ki tudja mennyi lesz az adó, a jövedelemelvonás, s lesz-e a termékekre kereslet? Egyszóval, van-e értelme
vállalkozni, pénzt befektetni? Lehet, hogy az a bizonyos nyúl nem is
gyáva és kényelmes, csak óvatos. Étrendváltás előtt látni szeretné a
menüt, s biztosítékot remél, hogy a vadász nem csőretöltött fegyverrel váija.
TÓTH SZELES ISTVÁN

Mennyibe kerül nekünk
a jugoszláv háború?

Szeptember végéig - a tavalyihoz képest - 20 százalékkal csökkent a
magyar-jugoszláv kereskedelmi forgalom. A Nemzetközi Gazdasági
Kapcsolatok Minisztériumának adatai szerint az elmúlt év első kilenc
A VILÁGBANK JÖVŐRE
hónapjában a kétoldalú forgalomban 454 millió dollár értékű kiesés
100 millió dollár hitellel támogatná
történt.
a hazai kereskedelem fejlesztését,
adták hírül az. MNB-vel folytatott
Ebből 311 millió volt a magyar is azt, hogy a tavalyi, összesen 700
tárgyalások után. A Magyar Gazexport, és 143 millió az import. millió dolláros forgalom messze
dasági Kamara szervezésében a
Ugyanezen időszak 369 millió meghaladta a korábbi évek átlagát.
napokban ismertették a Világbank
dolláros összforgalmából az export Bár a minisztérium illetékese nem
szakemberei a hitelkonstrukció
243 millió, az import pedig 126 bocsátkozott jóslásokba, úgy vélte,
tervezett feltételeit.
millió. Elsősorban élelmiszerex- hogy az igazi problémák - a mosportunk esett vissza, bár ehhez tani háború következményei valóA TÁRSASÁGI TÖRVÉNYT
hozzá kell tenni azt, hogy a magyar színűleg jövőre jelentkeznek. Bár
módosító javaslatokat dolgozott ki
kínálat is csökkent, elsősorban élő az sem kizárt, hogy ha konszoa kormány. A Legfelsőbb Bíróság
állatokból. így a forgalom mérsék- lidálódik a helyzet, Jugoszlávia jó
úgy határozott, hogy a jövőben I
lődése már márciusban megkez- felvevő piaca lehet majd Magyarmillió forint mindéképpen kell a
dődött, amikor „még csak a szavak országnak. Elmondta még azt is,
társaságalapításhoz, dc a törzscsatáztak" - mondotta az NGM hogy nincs jelentős kintlévőségünk,
tőkének legfeljebb a fele lehet
illetékese az MTI munkatársának.
a magyar árukért rendszeresen beapport, a félmillió forintos készA szaktárca nem tartja ka- folyik a pénz, mindössze néhány
pénztől nem lehet eltekinteni.A
tasztrofálisnak a forgalom csökke- vállalat akad. amelynek várnia kell
módosító javaslat azt is kimondja,
nését, figyelembe kell venni ugyan- az ellentételre. (MTI)
hogy apportként csak olyan dolgot,
szellemi terméket, vagy jogot lehet
tekinteni a jövőben, amelyet utóbb
a gazdasági társaság harmadik
személy hozzájárulása nélkül
ruházhat át és amelyre végrehajtás
vezethető. Nem tekinthető a javaslat szerint apportnak egy iroda,
vagy műhely helységbérleti jogának a társaságba történő bevitele.

Légkamrás cipők gyártását kezdték meg Salgótarjában „New York Air" néven. Ezekkel a különleges
sportcipőkkel versenyezhetnek majd a magyar sportolók az olimpián. A cipőn hát nem múlik...

500 milliárdra becsülik

Mekkora a magyar magántőke?
Az, hogy végül is mekkora
Egyre gyakrabban hallunk
nagyságrendet képvisel a magántőke a gazdaságban, szinte megállaolyan nagy értékű üzletekről,
píthatatlan. Ez elsősorban a törté- amelyeket magyar magántőkések,
neti örökség következménye. A
illetve magántulajdonosok
pártállam utolsó évtizedeiben már
társaságai kötnek.
jó lehetőségek nyíltak a magánTöbb milliárdos vagyonok
vállalkozásokra,
ugyanakkor halmozódtak fel magánkézben.
mindig is bizonyos bizalmatlanság
Komoly ipari üzemek vannak
övezte az ilyen kezdeményemár magántulajdonban.
zéseket. Arról nem is szólva, hogy
A legismertebbek: Petrenkó János,
az adózási és egyéb szabályok
a Peko Művek, vagy Pintér József,
erősen visszafogták a magána Pintér Művek tulajdonosa már
vállalkozásokat, pontosabban arra
nem egyszerűen csak egy-egy
ösztönözték, hogy rejtett formákgyárat,
de valójában szerteágazó
ban, a fekete gazdaságban fejlődjön. Ezt az örökséget még ma is csoportos vállalkozásokat irányít
Nemrég röppent fel a hír, hogy
követi a magánszektor, amiből az
magántulajdonosok közel
következik, hogy statisztikailag
600 millió forintért
igen nehezen mérhető a teljesítmegvásárolták az Ybl Bank
mény.
részvényeinek többségét
A Privatizációs Kutatóintézet
és egy szintén magyar
Lábadozásunk évei című kiadványa kísérletet tett a magánszféra magántulajdonosi társaság vételi
szándékot jelentett be
teljesítményének megállapítására
az egyik legnagyobb magyar
és igen érdekes eredményre jutott.
vállalatra, a Videotonra.
A több irányú becslések is arra
mutattak, hogy a magánszektor már
most másfélszer akkora eredményt
mutat fel, mint az állami, amelynek tud felmutatni. A 12 ezer magáncég
mintegy 2000 vállalata évi 100 illetve vállalkozó adózott, illetve az
milliárd forint adózott eredményt adózást kikerülő eredménye eléri a

Kárpótlás
- meghosszabbítva
Meghoszabbították a kárpótlási
igények beadási határidejét. Az
eredetileg november 7-éig kitűzött
ügyintézési határidőt december
16-án éjfélig tolták ki. Szegeden, a
megyei közgyűlés épületében
működő Kárrendezési Hivatalhoz
is eddig nyújthatják be igényeiket a
károsultak.

A Budapesti Értéktőzsde forgalma

A VALUTAKOSÁR megváltoztatására lenne szükség a
gazdasági kabinet szerint, mert
most a kelet-európai kereskedelmi
forgalmat is dollárban számolják, s
így túl erős a kötődés a dollárhoz.
Az árfolyam gyengülése miatt
viszont csökkenhet a hazai export
nyereségessége, s ezért a forint
leértékelése válhat szükségessé. Az
MNB olyan valutakosár alkalmazását látná
szükségesnek, amelyben egyenlő
súlyú lenne a dollár és az Európai
Közösség mesterséges valutája, az
ECU.
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150 milliárd forintot.
A legfőbb ágazatok, ahol a
rejtett jövedelmek kialakulnak: az
idegenforgalom, a magánépítőipar,
a vendéglátóipar és a kereskedelem. A szakértők szerint az itt
keletkező nem hivatalos devizabevétel eléri a hivatalos idegenforgalmi bevételek 2-3-szorosát.
Ez mintegy 2 milliárd dollár
évente. Ezek alapján a magán-

szektor haszonhányada meghaladja
a bankbetétek kamatait - ami
logikus, hiszen egyébként a bankban tartanák a pénzüket - , ez közel
50 milliárd forintos éves nyereséget
jelent.
A tapasztalatok szerint a magánépítőiparban, a könnyűipari
bedolgozók körében, a vendéglátóiparban és a kereskedelemben
egy bejelentett dolgozóra 4-10 be
nem jelentett dolgozó jut. Abból
kiindulva, hogy a be nem jelentett
dolgozók által termelt nyereség
legalább akkora, mint a bejelentett
dolgozókra jutó, feltételezhetjük,
hogy a magánvállalkozások adózott
nyereségének 4-10-szerese is lehet
a valós nyereség. Ez az adózott
nyereséggel együtt közel 70 milliárd forint. Ha figyelembe vesszük
a 4 - 5 milliárd dollárra becsült
lakossági devizabetéteket, amelyekből mintegy 1,3 milliárd található jelenleg magyar bankokban,
harmadik tényezőként még 30-35
milliárd forintnyi adómentes profittal is számolhatunk.
Ezek a tételek összesítve adják
ki a magánszektor éves 150 milliárdos nyereségét. Ebből következtethetünk a magyar magántőke
nagyságára is. Ahhoz, hogy évi 150
milliárd forint kamat keletkezzen a
bankban, s mint ahogy ezt már
megemlítettük, legalább 500 milliárd forintos betétre van szükség.
Tehát a termelői és szolgáltatási
szférában
működő
magyar
magántőke értéke megközelíti az
500 milliárd forintot.
P. P.

Valutaárfolyamok
(100 egységre forintban)
Pénznem
Angol font
Ausztrál dollár
Belga frank
Dán korona
Finn márka
Francia frank
Görög drachma
Holland forint
ír font
Japán jen (1000)
Kanadai dollár
Kuvaiti dinár
Német márka
Norvég korona
Olasz líra (1000)
Osztrák schilling
Portugál escudo
Spanyol peseta
Svájci frank
Svéd korona
USA-dollár
ECU (Közös Piac)

Vétel

Kiadás

124%,78
13269,78
6108,98
5753,12
208,62
221,52
1109,20
1177,81
1768,86
1878,28
1336,76
1258,90
38,36
40,74
3810,62
4046,32
12184,54
11474,76
589,19
554,87
6924,39
6521,03
árfolyamjegyzés szünetel
4294,56
4560,20
1163,77
1195,97
57,46
61,02
647,85
610,11
49,97
53,07
72,50
68,28
4900,24
5203,34
1179,03
1251,95
7792,01
7338,11
8794,48
9338,46
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a divat kegyetlen úr, utadba áll, hogy ne tudd meglátni az örök
értékűt."

(Pierre

Renoir)

A divat...
változik, hisz maga is a változás szükségletéből születik

(Proust)

Shakespeare-tol napjainkig

Négyszáz év divatja
Hogy milyen volt a módi tíz-húsz évvel ezelőtt, azt még nagyjából őrzi emlékezetünk. A harminc-negyven
év előtti divatról anyáink, nagyanyáink ruhatára mesél. De hogy száz-kétszáz éve mit hordtak a nők, azt már
csak kosztümös filmek, regények, festmények sejtetik.
Azangliai Bath-pan - a római fürdők, vízvezetékek és virágfüzéres utcák városában.*- található Döris
Langley Mpore asszony kosztüminúzeuma. Ez a világhírű gyűjtemény 400 év divatját tárja elénk,
'
Á 18? századi épületben (eredetileg városi kaszinónak épült) óriási termekben, élőképekben elevenedik meg
az elmúlt korok divatja. De nemcsak a ruhák, cipők, a fejrevalók régiek. A hajdani viseletet hordó bábuk hol
berendezett szobarészletnek, hol utcai jelenetnek a részesei. Hímzett ing, kézelő, elegáns, köpenyes, parókás úr
- alig 300 éves divat szerint. Cipője hegyes, masnis. zoknija narancsszínű. Királyok, királynők, udvaroncok
toalettje. Múlt századi fürdőszoba - káddal, vízmelegítő dézsával, szemérmesen elforduló hálósapkás leánnyal.
Uszályos szoknyák, .csipkés blúzok, kis. kerek kalapok - a hölgyek a múlt század végi utcán a fiáker után
sietnek. Alkalmi, estélyi ruhák - a századfordulóról, akár ma is viselhetnénk a csipkeujjas földig érő
selyemruhát. Strandjelenet - térdig érő. nyakig gombolt fürdődresszek, a pocakos úr is igen illedelmesen
hosszú szárú, mellet takaró fürdőruhát visel.
A gyűjtemény tulajdonosa sok pénzzel és türelemmel szedte össze a Shakespeare korától napjainkig viselt
öltözékeket. Divattörténcti múzeuma világhírű. Benne a bábukon nemcsak a ruha. kabát, hanem valamennyi
kellék az adott kort idézi. A frizurát, a kalapot, az ékszert, a kesztyűt, a táskát, a gombokat, a cipőt, a harisnyát
nagy gonddal és hozzáértéssel gyűjtötték össze. Egész terem idézi a Viktóriánus-kor divatját. Külön vitrin
mutatja be a fűzők vagy a harisnyák változásait. Aztán a cipők divatja! Magas sarkú, keskeny orrú, bokáig érő,
fűzős lábbelik, kecsesek, pántosak, vastag sarkúak, színesek.
. S ruhából is mennyi! A legtöbb persze a női viselet. Rövid, hosszú, uszályos, keskeny derekú, kacéran
dekoltált, állig gombolt, szőrmés, tollas, csipkés, hímzett, taffolt, sima vagy loknis, krinolin szoknyás, oroszos,
törökös, nőies, férfias.
A vitrinekben ülnek, állnak, sétapálcára támaszkodnak, családi sétára indulnak, ernyő alá bújnak a bábuk.
Minden év divatja szerint legalább egy baba. Az 1881-es évszámmal jelölt hölgy például hosszú uszályos,
csipkével szegett ruhát visel, masnis mandzsettával, hímzett gallérral. Az 1882-es modell pici állógalléros
kabátkája a szoros fűzőt követve erősen sveifolt. Az uszály eltűnt, illetve hátul magasra fogottan, raffoltan
jelenik meg. 1910 után rövidül a szoknya. 1916-ban már féllábszárig ér. A gazdagon húzott szoknya az eltűnt
krinolint idézi. Az 1921-es modell egyenes kosztümje derékra kötött övvel, szőrmegallérral, kézéfével - a
divatvonalak gyors változásáról beszél.
És az utolsó évtizedek hol komikusnak, hol nagyon divatosnak tűnő ruhái.
Aztán már nem is csodálkozunk, hogy az angliai utcákon, ahol nemrég a minit kitalálták, már csak földig érő
szoknyás fiatal lányokat lehet látni.
KÁDÁR MÁRTA

1885

1916

1899

1929

Hármas jelszó: természetességy nyugodság, tüzes izzás

Szín- és formakavalkád
A magyar divattervezők az idei télre hármas
jelszóval hirdettek módit: a természetesség,
a
nyugodtság és a tüzes izzás jegyében ajánlottak új
formákat, új kombinációkat, új anyagokat és
színeket.
A természetesség jegyében fogant öltözékeknél a
természeti népek, a nomádok öltözete (magukra
tekert, átvetett textilek) ihlette a tervezőket, s átvettek
az űrutazók viseletéből is (fejrevalót, anorákot). A
természetességet vallók ruháinak szabásvonala
célszerű, kényelmes. A lezser, sportos kiegészítők és a
kapucnik is visszatérnek. Az öltözékek alapanyaga
pamut, puha gyapjú vagy ezek keverékéből
összeállított textília. Színeikben a semleges homok, a
földszínek és a barna a meghatározó.
A nyugodtságot, a kiegyensúlyozottságot hangsúlyozza az a tervező, aki a céltudatos emberek elsősorban az üzletasszonyok, üzletemberek ruhatárát kreálta. Az ő öltözetük praktikus és
elegáns. A kabátok A vonalúak, a szoknyák egyenes
szabásúak. a kosztümökhöz nagygalléros blúz kell, de
viselhetnek az üzletasszonyok férfias overálokat is. A
férfiak egyenes vonalú nadrágot, széles reverű zakót,
színes ingeket hordhatnak. - A nyugodt divat
kedvelőinek azt ajánlják, hogy kékbe, szürkébe,
zöldbe öltözzenek. A kosztümök, kabátok egyébként
természetes szálú alapanyagból készülnek, amin
változik a fényes és a matt felület.
A fiatalok divatja a tüzes izzás, amihez a keleti
világ misztikumát, motívumait vették át a tervezők.
Ennek jegyében szokatlan színpárosítások, az arany,
a bronz, a vörös, a bordó, a türkiz, a mélykék, a sárga
minden variációja megjelenik az ifjúságnak készített
öltözékeken - főképpen az alkalmi ruhákon. A szabásvonalak. a minták asszimetrikusak, alapanyagnak
pedig selymet, bársonyt és velúrt is ajánlanak a
fiatalok ruháihoz.
Akinek pedig mindez nem nyerné el tetszését?
Nos, az - juszt is - öltözhet az idei őszön-télen
például az Amerikából érkezett fehér módi szerint. A
vidám, üde, mindenkinek jól álló fehér szín „ feldobja
" az embert. Egy hófehér ruha vagy nagygalléros blúz,
egy fehér ing felett a fáradt, sót a rosszkedvű arc is
kisimul - a fehér szépít.
Talán ezért is ajánlanak az amerikai divatdiktátorok
hó- és törtfehéret, ekrüt, illetve majdnem fehér

homokszínt. A fehér blúzok, ingek, karcsúsított ruhák,
pulóverek mellett a fehér szövetnadrág, illetve
nadrágkosztüm is nagyon divatos. Jól mutatnak a
fehér, a pasztellszínű árnyalatokon az aranyláncok,
brossok, az aranyszínű bizsuk, nagy ékszergombok,
fülbevalók.
A lezserebb, sportosabb stílus kedvelői az idei
őszön-télen a harminc-negyven évvel ezelőtti divatot
idéző pulóver-kardigán öszeáUításokat viselhetik. A
kötött, kötszövött, laza. puha természetes anyagokból
készült sportos holmik kényelmesek, bő fazonúak. s
talán csak bőségükkel, illetve válltömcsUkkel temek cl
a régiektől. A pulóver-kardigán ezúttal vékonyszálú,
géppel kötött. A szoknya vastagabb íonalból készül,
kézi kötéssel. A kardigánt a férfiaknak is ajánlják
hozzáillő inggel, nyakkendővel zakó alá. A pulóver,
a kardigán alá selyem, muszlin, puplin ingeket,
blúzokat terveztek.
Fölé pedig szinte mindenféle stílusú és anyagú
kabátokat: a bő, lezser szabású, hosszú, elegáns női
kabáttól a bélelt farmerig, a nemes szőrmeb"ndáktól
az amerikai hadsereg klasszikus ruhadarabjáig, az
eredeti B-15-ös légierő-bombázó dzsekiig viselhető,
divatos minden ezen a télen.
A legszebbek persze a nemes prémekből készült
bundák, amik a mai divattrend szerint nagy
anyagbóségűek, könnyűk, raffinált, lendületes
szabásvonalúak, hangsúlyozottan nőies fazonúak,
festettek. A jóslatok szerint sikere lesz a játékos,
könnyed vonalvezetésű, fiatalos műszőrme bundáknak
is. A beavatottak tudni vélik, hogy az idei sláger a
húzott derekú, cakkos ujjú, kis válltömésű, csík- vagy
virágmintákkal benyírt 7/8-ados vagy Wlo-es hosszú
hunifix vagy pézsmabunda lesz.
Az elegáns bundákhoz természetesen elegáns,
hosszúszárú, magas sarkú, valódi bőrből készült
csizmákat ajánlanak, de az idei lábbelidivat „teljes
jogú egyedei" a sportosabb, kényelmesebb, lapos
sarkú, vastag talpú csizmák, a nagymama gombosfűzős bokacipője éppenúgy, mint a magas szárú
edzőcipők vagy a hegyes onú színes lábbelik is.
Sz. M.
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A divatdiktátor
Én szeretek divatosan öltözni, csak nincs hozzá eszem. Amikor elmentem a divattanáesadóba, azt
mondták, hogy nckein elment az eszem, ha azt hiszem, hogy majd ők kitalálják helyettem, hogy milyen
cuccokba kell belebújnom. Erre azt válaszoltam, hogy nem részesítem feltétlenül előnyben a belebújós
holmikat, lehetnek azok egyszerűen cipzárosak is. Azt felelték, hogy most már akkor húzzam el a
cipzáromat. Én a sliccemre néztem, és csodálkoztam, mert hát be volt reteszelve az rendesen. Lekopni, érti,
lekopni, üvöltözött az egyik kövér nő, látszott rajta, hogy nem nagyon fér a bőrében, még a szabóollóval is
megfenyegetett.
Akkor határoztam el, hogy divatdiktátor leszek. Vettem egy puskát is, biztos ami biztos. Nehogy túl lőjek
a célon. Első műalkotásom alapja az volt, hogy a szezonra alkalmas ruhákat országunk állapotát és egyéb
adottságait figyelembe véve növényi hulladékokból kell készíteni. Persze itt a ruha szó felcserélhető a
takarónövényzettcl. A lábakat hosszú és sűrű alma- meg krumplihéj szerpentinek fonták be. A nemi jelleget
meghatározó pontokat szélesebb görögdinnye- illetve méretre állítható sárgadinnyehéjakkal takartam. A fü
lbcn meggy. A szájban citromkarika. Vagy fél citrom a nagyszájúaknái. Uborkaszezonban a mellek alá
köthető uborkafüzért terveztem. Az. öltözék ápolása teljesen egyszerűnek látszott: levetés után a mélyhűtőbe
gyömöszölendő - írtam az utasításban. Télire mirelitzacskós öltözéket javasoltain, de a pszichológusom
lebeszélt róla. mondván, ez társaságban megfagyasztja a hangulatot.
De nem könnyű egy divatdiktátor élete. Mindig csak diktálni, azt sem tudja az ember hogy hol áll a feje,
északra, délre, keletre, netán a nyugati fertájt részesíti előnyben.
Hosszú évek teltek cl, mire letettem a divatdiktátori szerepről, nem áll ez jól nekem, riem divatos,
mondtam könnyekig meghatódva, szomorúan, kiéhezve, mert az évek alatt egy fillért se kerestem zseniális
ötleteimmel. Lassan tclrc fordult az. idő. Kimentem az utcára, hogy vegyek egy friss divatlapéit, még a szü
leimtől tanultam, hogy divatlappal lehet legkönnyebben begyújtani a cserépkályhában. Nem kaptam frisset
csak tavalyit, azt mondta az árus, hogy már mind elvitték tüzelőnek. Szerencsére úgy begurultam ettől, úgy
felhevültem mérgemben, hogy azon a télen nem is kellett fűtencm.

PSz.

Öltöny férfiaknak készen és mérték után
férfi ruházati bolt az államiakon
kívül. Az első négy hónap mérlegét
megvonva úgy tűnik, az üzlet
eltartja magát, vagyis a bevétel
fedezi a hitelt és a folyó kiadásokat. Elsősorban az udvarias
kiszolgálással, a bolt kellemes
légkörével igyekszünk idccsalogatní a vásárlókat, a jó minőséggel,
mégis elfogadható árakkal felvenni
a versenyt a konkurenciával. Megpróbálunk olyan egyedi darabokat
forgalmazni, amilyeneket más nem
árul Szegeden. Vevőink elsősorban
ügyvédek, orvosok, akik főleg az
Ábrahám Józsefné, a Lirfr Art elegáns darabokat, az egyszerű,
shop egyik tulajdonosa:
angolos fazont kedvelik. Úgy tűnik,
ezzel az üzletpolitikával sikerül
Az üzlet két család vállalkozása.
talpon maradni.
Elsősorban férfikonfekcióval foglalkozunk, dc árusítunk női ruhaIfjabb Bors László:
neműt is, mert tudjuk, az urak
Nem tartok attól, hogy a konkevesebbet foglalkoznak öltözetükkel. Nem fűztünk túl nagy remé- fekció feleslegessé teszi a mérték
nyeket a vállalkozáshoz, bár indu- utáni, egyéni formára történő
láskor a belvárosban még nem volt ruhakészítést. A Bors szabóságnak

A Jókai utcai Line Art shop és
Bors úr szabósága egyaránt az
igényesebb férfiakat igyekszik
kiszolgálni. A Line Art júliusban
nyílt, vadonatúj, modern üzlet,
tágas, világos, a fémállványon
katonásan sorakoznak az. öltönyök,
üveglap alatt övek. A „Bors úri
szabóság" réjtóta fogalom Szegeden, a József Attila sugárúti műhelyben Singcr varrógép, a hatalmas asztalon rajzkréta, mérőszalag.
A próbababán félkész öltöny. A két
üzlet tulajdonosával beszélgettünk.

kialakult vevőköre van. azok a 40
éven felüli férfiak, akik nem
találnak pontosan rájuk illő öltönyöket a ruházati üzletekben. Megrendelőim elsősorban ügyvédek,
orvosok, de meggyőződésem, hogy
a jövőben még szélesebb lesz az a
réteg, amelyiknek a munkájához
kötelező lesz az elegancia. Márpedig a lezser fazonokkal ellentétben a szigorú vonalvezetésű
öltönyöket „testre kell szabni".
Aggódom viszont a szakma jövőjéért; az elmúlt évek szakmunkásképzési rendszere nem gondoskodott a megfelelő utánpótlásról, és
a tehetségesebb fiatalok is inkább
butikoknak dolgoznak be, mert
nincs tőkéjük műhelyt, üzletet
nyitni. Az úri szabóság sajnos már
a múlté.

KECZER

KARÁCSONYI
ELŐZETES

férfi-

MEGLEPETÉSE!

öltönyök,
szuper elegáns
nyakkendők,
mérsékelt árak!

November 1-jétől
30%-os engedménnyel
szoláriumozhat!
ENNYIÉRT CSAK NÁLUNK!

A
AN!

Clm: Szeged, Vitéz u. 5.
(volt Partizán u.)
Telefon: 21-713.

Tarka férfimódi
Azt, hogy a női ruhatárak a
szivárvány minden árnyalatát, de
még annál is több színt felölelnek,
már megszokhattuk. Régi századokban persze a férfiak sem
jártak unalmas, semleges színű
ruhákban. Igaz, nem is öltönyöket
hordtak. Vörös bársony pelerineket, kobaltkék mentéket, sárga
meg zöld nadrágokat. Szőrmével,
tollal, drágakövekkel ékesítve.
Értesítem Tisztelt
Megrendelőimet, hogy
a „DIÓRA"
menyasszonyiruhas/alonba megérkeztek
az 1992. évi modellek.
Aki menyasszonyi ruháját
1992-ben a „DIÓRA"
szalonból kölcsönzi ki, az
velencei nászutat nyerhet.
SZEGED, KÍGYÓ U. 1.
Telefon: 6211-982

Levrs

f
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Exkluzív
divatáruüzlet

\

UEVI STBAUSS CO

ORIGINÁL LEVI'S STORE
SZEGED, SOMOGYI U. 20.

A LEVI'S termékek teljes választékával
várjuk kedves vásárlóinkat!
AKTUÁLIS AJÁNLATAINK:
- bélelt és béleletlen dzsekik,
- sweat shirtök,
- pamut mellények,
- hosszú ujjú ingek.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17-ig, szombaton
9-13-ig.

„QUALITY
NEVER GOES OUT OF STYLE!"

figurális rajzolatú a nyakkendő
hozzá. Persze az ing ilyen esetben
sem fehér, világoskék, drapp vagy
szürke. Legjobb, ha ezeket a
semleges, és mind ez ideig férfidivat-színeknek ismert árnyalatokat
elfelejtik az erősebb nem tagjai. No
meg a hölgyek, akik a férfiakat
öltöztetik. Szóval az ing is határozott és élénk, rozsdabarna,
liliomkék, tűzvörös, lombzöld.
Hétköznapi viseletre aztán itt
vannak a pulóverek. Mintákkal és
bordázattal, feliratokkal és tájakkal
dekorálva. Eleve mintásra kötve
vagy applikálva.
A cipő sem marad változatlan.
Újból előkerülnek a hegyes orrú, s
ugyancsak színes lábbelik, és a
vastag talpú, magas szárú csizmák,
varrott, égetett
díszítésekkel.
Könnyű cipőhöz színes zokni a
módi, lehetőleg csipkemintás
változatban. Míg a meleg téli
zoknik a tiroli kockákat, a skót
mintákat alkalmazzák.

EGY ÜZLET, AMELY SZOMBAT,
VASÁRNAP IS NYITVA TART!

„A MINŐSÉG
SOHASEM MEGY Kl A DIVATBÓL!"

r

Hajuk a vállukra omlott, kalapjuk
nagykarimás, tollakkal díszes volt.
Nos, nem véletlenül idéztük fel a
reneszánsz és a barokk túldíszített
férfidivatjának néhány jellegzetességét. Mert, mintha e korszakokba nyúltak volna vissza a
divattervezők, midőn az 199192-es őszi-téli férfimódit megkreálták.
Színben és színességben tobzódnak, tobzódhatnak ebben a szezonban a férfiak. Elegáns viseletnek ugyan öltönyöket ajánlanak,
szigorúan duplasoros gombolással,
meglehetős lezserséggel, de ez az
öltöny nem szürke, nem fekete,
nem barna. Hanem tűzpiros,
olivazöld, napraforgó-sárga, szolidabb változatban kobaltkék, méregzöld, vérnarancs-színű.
A színesség nem áll meg az
öltönynél. Színes csíkos, mintás
hozzá az ing, mérsékelt nagyságú
gallérral. Ha pedig egyszínű az
ing, akkor virágos, folyondáros,

Világszínvonalú minőségű és kivitelezésű,
drágaköves, féldrágaköves és más arany és ezüst
ékszereink mellett nagy választékban forgalmazunk
minőségi órákat, illatszereket és kozmetikumokat.
Külön kívánságra készítünk arany ékszert hozott
anyagból, javítunk és felújítunk régi ékszert és a
legkedvezőbben vásároljuk meg használt, aranyát és
ezüstjét.

Ezüstakció 20% kedvezményig!
Nálunk mindig szebbet, jobbat és többet
kap a pénzéért.
Köszönjük bizalmát!
Üzleteink: Szeged, Kárász u. 3.
és Tisza Lajos körút 40.

AJANLATUNK:
hölgyeknek:
- kanadai női kabátok,
- színes átmeneti és télikabátok,
- selyem alkalmi együttesek,
- hétköznapi és alkalmi blúzok,
mindkét nem számára kiegészítők

uraknak:
- francia kabátok, öltönyök,
- szmokingok,
-sportos, importzakók,
r , ...
nagy választékban.

MINDENRE ÉRVÉNYES A MÁR
KUPONKEDVEZMÉNY!
Szeged, Jókai u. 6.
(melletünk van az Egri borozó)
Telefon: 6217-115

*

KÖZISMERT

DIVAT 11

Egy kis kendő,
egy kis gallér...
Az ügyes asszony akkor is divatossá, változatossá
tudja tenni önmaga és családja öltözködését, ha nem
bírja el a házi költségvetés a „menő cuccok" folyamatos vásárlását. A kiegészítők variálásával, némi
fantáziával és varrótudománnyal divatosra lehet
igazítani a régi holmikat. Az alap ruhadarabra mondjuk egy régebbi blúzra, ingre - senki sem figyel,
s nem ismer rá, ha például muszlinból, selyemből,
színes díszzsebkendőt szabunk-tűzünk a felső zsebébe
vagy a bal felső mellrészre. A férfiingeket, zakókat is
divatos manapság „feldobni" egy-egy díszzsebkendővel.
A gallérral is megújítható szinte minden ruha, blúz,
kabát. Manapság különösen divatosak a különböző
gallérok: a túlméretezett, vállat, fél hátat beborító
nyakbavalóktól a kicsi álló gallérokig, a pici inggallérokig, a tűzöttekig minden divatos. Lehet az
eredeti kelméből szabva vagy más színből, anyagból,
simán vagy hímezve, azsúrozva. madeirázva,
flitterezve, gyöngyözve, csipkézve, fodrozva. A
cifrázott galléroknak most - amikor a női ruházat
nőiesedése a divat - különösen szezonja van. S még
csak nem is kell méregdrága vert csipkéből formázni,
lehet horgolni, kézimunkázni vagy függönyanyagból
szabni-varrni. Nemcsak blúzokat, de kosztümkabátokat is meg lehet újítani egy-egy szép gallérral
vagy azzal, hogy meglévő gallérját selyemszállal
kihímezzük, szélére csipkecsíkot, fodrot varrunk. Sőt,
mostanában divatossá vált az is, hogy a télikabátokat
fehér, ekrü vagy tűzpiros színű
csipkegallérok

díszítsék, újítsák meg. Legjobb erre a célra vastagabb
selyemfonalból horgolni széles gallért a hölgyek
kabátjára.
Új gallérokkal természetesen divatosabbá tehetjük a
gyerekek ruháit is. Megújítja, díszíti a gyerekingeket
egy-egy cipzár is. A nagykamasz lányok pedig bátran
kölcsönvehetik fiútestvérük vagy papájuk fehér ingét,
nyakkendővel, mellénnyel, díszzsebkendővel, feltűnő,
nagy brossal, kitűzővel igazán új divatú szerelés.
Az évek óta divatslágernek számító pulóveres
öltözködést is könnyedén meg lehet újítani. A régi
pulóvereket divatossá tehetjük, ha harmonizáló színű
textilből vidám mintákat szabunk-varrunk, azaz
applikálunk rájuk.
Az öltözet változatosabbá tehető egy-egy övvel is (s
miért ne viselhetné a tinilány és fiatalos mamája
ugyanazt az övet időnként?). Az öv mindjárt divatossá
válik, ha tudjuk, hogy ez idő szerint a világmódiban
visszakerült a derékra, már nem hason, csípőn kell
viselni. A női öltözékekhez 5-7 centis bőröveket ajánlanak. amiknek egyedüli dísze az övcsat (tehetősebbek
számára nemesfémből készítve). A fiataloknak
változatlanul ..menő" a fényes, kövekkel, markazitokkal kirakott fémcsat, illetve a fémláncokból
tekert, fűzött öv (jó alapanyagok hozzá a mejunt
nyakláncok). A bőr mellett belefér a módiba a
bársonyból, i ipszszalagból, zsinórból készült öv
viselése iv ipersze csak karcsú derékra). Ilyen övek
házilag készíthetők. Csinálni lehel derékra valót a
ruha, a kahai anyagából is: a puha anyagból szabottszegett. lazán megkötött öv „örökös darab".
Sz. M

Minden, mi fém, kő
Világdivat - divatvilág

Piros, fehér, kockás
Nem véletlenül vették nőiesre - már-már kihívóra az idei őszi-téli módit a magyar tervezők: követték a
külföldi divatdiktátorokat. Akik a korábbi ..lábtempót"
meghagyva a hideg napokra is forró miniket ajánlanak.
- Igaz, hozzá hosszú kabátot vagy nyújtott vonalú, a
szoknyát szinte eltakaró, testhezálló kosztümkabátokat
kreáltak. A fázósabbaknak pedig lábra simuló feszes
nadrágokat, amiket hosszú szárú csizmába tűrve
ildomos viselni. A francia módi ezekhez a nadrágokhoz a kihajtott nyakú fehér ingblúz, nyaksálbetéttel, pulóverrel, kardigánnal. Hódítanak a
pulóverre kötött csuklyák, kapucnik - sőt a vastag,
kötött fekete harisnyák is, skótszoknyával.
Ami természetesen kockás. Az új módi új eleme,
slágere ebben az idényben a kockás, valamint az
egyszínű. A zöld vagy lila kockás kabát, pelerin
ugyanolyan divatos, mint a francia tervezők diktálta

tecorti

egyszínű piros vagy az amerikaiak által ajánlott fehér.
Ötvözik persze a pirosat a fehérrel is, a pirosat a
pirossal is, ajánlják tetőtől talpig a fehéret, továbbá a
piros-feketét és a fehér-feketét. A franciás módi kever
hozzá némi sárgát. Megegyezik viszont a világ más
divatirányzataival abban, hogy előtérbe állítja a kötött
holmikat. Csak éppen náluk mondjuk az egyszínű
piros vagy sárga nadrághoz nem lezser, hanem feszes
fekete pulóver dukál. Ami ugye jobban hangsúlyozza
a nőies formákat.
Merthogy az idei szezonban a nőies a sikkes szerte a világon. Sportos, kötött holmikkal éppúgy,
mint csipkés, madeirás blúzokkal vagy szőrmebundákkal. Hogy ez a világdivat kihez, mikor ér el, az
nemcsak a honi divattervezőkön és butikosokon
múlik, hanem az egyéni leleményen is.

A RECORD Cipőipari
Szövetkezet,
Szeged,
Cserzy M. u. 306. alatti

férfi valódi mokaszinok nagy
választékban, bőrbéléssel, talpvarott
kivitelben műanyag sámfával
3000 Ft,
olasz import bőr edzőcipők
35-40-esig
41-46-osig

FORINTÉRT
JÓ

„MÁRKÁK"

MINTABOLTJABAN

bőr női csizmák, több színben

A nemesfémek, a drágakövek, a
Az úgynevezett ékszerdivat
belőlük készült ékszerek divatja nálunk ugyanis most mindent elbír:
örök. Az aranyláncok, fülbevalók, akkora a változatosság, mint talán
karkötők, óraláncok mint „öltö- még soha. A szinte tüntetően viselt
zékkiegészítők" minden idő pró- régi családi ékszerek mellett ott a
báját kiállták. S hódítanak ma is. külhoni ötvösmesterek számtalan
Az isztambuli bazárokból, a modern kreációja, s ott az utánpárizsi, londoni aranyművesektől a zatok regimentje csakúgy, mint a
hazai ékszerboltokig mindenfelől műanyagokból készült bizsuk
gyűrűzik be - korántsem csak színes serege. A néhány milliméteres drágakő fülbevalótól, a fügyűrűkkel - az ékszerek sokféle
lön csüngő aranylemezeken és
módija.
karikákon át a hatalmas műanyag
Elegáns dámák, újgazdag urak függőkig minden divatos. A
toalettjéhez a valódi darabok ille- hosszan lecsüngő fülönfüggők egy
nek: vastag, finom művű arany- árnyalattal talán jobban, mint más
láncok tűzzománc medállal, zafír, ékszerek. Bizonnyal azért, mert
rubin, türkiz, igazgyöngy kővel. Ha viselőik számára azzal az előnnyel
a hölgy igazán ad magára, a lánccal járnak, hogy elterelik a figyelmet
harmonizál karkötője, az ékkő az arc némely hibáiról, a rövid
pedig gyűrűjében és fülönfüg- nyakról, a szabálytalan orról. A
gőjében is olyan, mint a nyakba- hatalmas fülbevalók geometrikus
valón. - Már akinek futja rá. alakzatúak, levél vagy szőlőfürt
Akinek nem telik igazira, kitűnő utánzatúak, virágfüzért idézőek.
utánzatokkal ékeskedhet - ízlése Egyaránt „menő" most közülük az
arany- vagy ezüstlemezből készült.
vagy ízléstelensége szerint.

2700 Ft,
1496 Ft,
1896 Ft.

Ezen kívül egyes cikkek
20% árengedménnyel kaphatók,
amíg a készlet tart.
Nyitva: hétfőtől péntekig naponta 8-15.30 óráig.

az M-TRADE
Kereskedelmi
Kft.
„MÁRKA"
boltjából

Em mhájm „MártimJ
m ükm Mz$m waér mm!
AJANLATUNK!
Egyszínű selymek már 290 Ft-tól,
alkalmi ruhának muszlinok 510 Ft-tól,
kabát- és kosztümszövetek
690 Ft-tól,
a legdivatosabb
színekben,
• női és férfi elegáns divatáru, konfekció és
bőrdíszmű.

SZEGED, DUGONICS TÉR 11.
TEL/FAX: 62/12-570.

a fényes fémből való, a csillogóvillogó festett kövekből kreált,
illetve a diszkrét gyöngyház vagy
elefántcsont színű, valamint a
fehér.
A karra is szinte minden
felaggatható - alkalomhoz, munkához, társasághoz illően és illetlenül.
Az üzletembereknek viszont
csak valódi arany kar- és óraláncot,
nyakkendőtűt engedélyez az új
módi. Természetesen a hozzájuk
illő vastag, monogramos arany
pecsétgyűrűvel.
A hölgyek gyűrűválasztéka
szélesebb körű - uram bocsá'
megtűri még az utánzatokat, a
nemesfémmel futtatott darabokat, a
hamiskövűeket is. Egyet nem tűr a
mostani módi: azt, hogy gyűrű
nélkül mutatkozzék, aki divatosnak
akar látszani. A gyűrűtelenség egyáltalán az ékszertelenség, vagy
a szolid ékesítettség - nem sikk
most.

A hidegtől többé nem
remegsz, ha kabátod bélése
műszőrme és vetex
a DÉLTEXKER RT.-től!
Import műszőrme, fehér

338 Ft,

olasz bútorplüss
sztár fonal
jugoszláv fonal
harisnyanadrág

438
640
480
49

Ft,
Ft,
Ft,
Ft.

Lakástextil, szőnyeg, paplan,
konfekció télikabátok

t o v á b b r a is n a g y k e r . á r + á f a á r o n .
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig, 8 - 1 5 óráig,
pénteken: 8 - 1 2 óráig.

Szeretettel

várjuk kedves

vásárlóinkat!

Fonógyári út 8. 6. sz. kapu.

'

DÉLMAGYARORSZÁG

12 DIVAT

C I A Ö R A G A Z Z Q j A m e r j c a n j n o farmerek,
farmerdzsekik, farmer
kertésznadrágok, j o g g i n g alsók,
farmer férfiingek.
D i v a t o s mintás férfiingek ( E m p o r i o
Homo, Ciao Ragazzo, Passaporto).
EMPORIO

I OMO

Legszívesebben bearanyozná kedvese é l e t é t ?

Nálunk 40-féle jegygyűrűből választhat!
legfinomabb Ízléssel kimunkált 14 karátos aranygyűrűk már 2 0 0 0
rt-tól, vékony, 14 karátos aranyláncok

már 2 2 0 0 Ft-tól megvásárolhatók ékszerüzletünkben.
Hozott (tört) aranyából egyedi éü&zereket rendelhet

STEFANO
TEXTILBOLT
SZEGED,
DÓZSA GY. U. 5.

Butik

havonta megjelenő
olasz-magyar divatlap
A lap azokhoz szól, akik gondot fordítanak külső
megjelenésükre, divatosan kívánnak öltözködni,
a divattendenciákról nemcsak tájékozódni
szeretnének, hanem azokat megvalósítani is.
Ugyanis a lap nagyobbrészt olyan modelleket mutat
be, amelyek bármilyen korosztály igényeit kielégítik fiatalok, középkorúak, gyerekek, esetenként férfiak is
találnak kedvükre valót, szabásmintaívekkel, melyek
az egyes modelleket természetes nagyságban, két
méretben hozzák.

KAPHATÓ!

Mindezekhez részletes magyarázat is kapcsolódik,
s így a ruha könnyen elkészíthető a varrásban
kevésbé jártasak számára is.
A kötött, horgolt és hímzett modellek is pontos
útmutatás szerint készíthetők, itthon kapható
alapanyagokból.
Ezen kívül mindegyik számban aktualitásokról,
szépségápolásról és különféle érdekességekről
olvashatnak 84 oldalon. Célunk, hogy ez a lap
magas színvonalon betekintést adjon a divat
nemzetközi világába, hogy elérhetővé váljon egy
széles réteg számára a lap legkülönfélébb
szolgáltatásain keresztül a hordható
és az extravagánsabb divat.

NYITVA:

... és sosem megy ki a DIVATBÓL!

a mintakollekció alapján.
j n M a i a a M a ^
f p V PciMUlÖt 1
V
J

1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Telefon: 175-6722. Telefax: 117-7244

Egy lap, amelyik DIVATBA jött...
A

Száras férfi alsónadrág, ö v e k , pulóverek,

a Kígyó utcai
márkaboltunkban

Butik

=GOLD-GARDEN K F T =
ékszerüzlet
Szeged. Kárász u. 7.
Tel.: (62) 12^469.
- C S E H KABÁTSZÖVET,
-BÉBI
BÁRSONYNADRÁG,
-GYERMEKRUHÁZAT
NAGY VÁLASZTÉKBAN

HÉTKÖZNAP 9 - 1 7 - I G .

CSÜTÖRTÖK, 1991. OKT. 31.

„ Télen - nyáron
hozzánk járjon!'
SZORMEBUNDÁK,
BŐRKABÁTOK,
NŐI RUHÁK,
SZOKNYÁK,
BLÚZOK,
FÉRFIINGEK,
SPORTRUHÁZAT.

Nagy
választék,
szolid
árak!
ÜZLETEINK:
„Stylus", Szeged, Mars tér 18.,
„Sikk", Szeged, Kárász u. 10.
„Csini", Szeged, Kígyó u. 2.
Szeged, Kárász u. 12.
Diszkont Áruház, Szeged, Kálvária sgt. 9 8 .

DIVAT B

Lassan - legalábbis már gondolatban - készülődünk az év végi
ünnepekre, a karácsonyra és szilveszterre. Előkerülnek a szekrény
mélyéből az átmeneti kabátok s a
hó leesésével bizony a meleg,
bélelt kabátokba vagy a bundákba
bújunk, már ha van ilyenünk. De
korántsem kell búsulni, ha nem
melegít bennünket nemes prém,
megteszi a műszőrme, pl. tedybeer
vagy a pihekönnyű bélelt ballon is.
A kábátoknál újra divat a pörgős
fazonú ún. swinger fazon, amelyet
már nagymamáink is hordtak.

Az Ez a divat modelljei

Nőies formák
Szeretik a nők ezt a fazont, hiszen
csaknem mindenkinek előnyös. De
divat a hosszú fazonú sálgalléros
gyapjúkabát, amely azért kedvelt,
mert jól alá lehet öltözni és sálakkal, hosszú kendőkkel díszíteni.
Nappali öltözékeknél tartja
magát a mini, akár kosztümről,
akár szóló aljról van szó. Hozzá

Női, férfidivatáru a

VITKÓ-bói!
REKLÁMÁRAK:
férfiing, fehcr és pasztell
színekben:
500 Ft,
csíkos férfiing:
551 Ft,
női kosztüm:
19 500 Ft,
női kabátok nagy
választékban!

Egyéb ajánlatok:
szövetek, selymek.

Cím:

Szeged, Horváth M. u. 9.
Nyitva: 10-18-ig.

nagy divat a térdet is takaró csizma, amely szára tetszés szerint
legyűrhető. A miniszoknyához blézer célszerű, jól öltöztet és elegáns
viselet.
Mintáknál az őszi szezon sztárja
a skótkockás vagy a pepita és a
tyúklábminta.
A nadrágok területén mindenkit

meghódított a macskanadrág az ún.
leeging vagy a talpas jersey pantalló, amely a sínadrágok fazonjaira emlékeztet. Olyan elsöprő
győzelmet aratott a testre szorosan
simuló harisnyanadrág, hogy még
esti, alkalmi öltözéknek is használják.
Apropó, esti alkalmak! Újra

divat a fényes kelme, arany vagy
ezüst színben szeretik leggyakrabban. Ismét feltűnnek a lurex
pulóverek, kardigánok, szóval a
metall hatás erősödött a divat
palettáján. Általában megállapítható, hogy a nőies fazonok
dominálnak, a nőies formák hangsúlyozása a jellemző. Sport- és

felhasználók, kereskedők,
magánszemélyek részére:
- egyedi modellek,
- formaruhák,
- kis szériák
kivitelezését
tervezéstől megvarrásig;
igény szerint:
- modellezést,
- szériázást,
- szabászati munka
elvégzését,
valamint
- lakosság részére
mindennemű ruhajavítást,
- függöny, ágynemű
készítését.
Cím:
„FÍZÓ" Betéti Társaság
6721 Szeged,
Londoni krt. 11„ udvar
Nyitva: 8-16 óráig

Nézzen körül Szegeden, és meglátja,
ide érdemes jönni vásárolni,
mert itt a legolcsóbb
farmernadrág
1800 Ft
950 Ft
gyermek és bakfis sí zekék
3360 Ft
2520 Ft-tól,
női, import,
műszőrme béléses ballon
8100 Ft
6800 Ft,
női gyapjú kulikabát
4250 Ft
3650 Ft,
mintás férfiing
1300 Ft
950 Ft,
férfialsó
160 Ft
100 Ft,
külföldi gyermekzoknik, szoknyák, blúzok.

Nálunk pénzt takarít meg!
MÓRATEX ÜZLETHÁZ
Szeged, Rákóczi u. 11.
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

MEDGYESSY ILDIKÓ
FOTÓK: LENGYEL MIKLÓS
VLNNEZA PETOR

MM |

Akció!
vállalkozik

szabadidő-ruházatnál hasznilMes.>a
bő, lezser fazon vidám, élénk-színekben.
A divat az idei őszi-téli szezonban is teret enged az egyéni fantáziának. az egyéniség kibontakoztatásának. Hiszen a ruha is teszi .az
embert. (Hogy hogyan, arról aztfiz
a divat novemberi, decemberi
számaiban olvashatnak bővebben. )

Textilbazár

A
MÁRKÓ
CIPŐBOLT
FEKETE S A S U. 22.

- velúr- és
bőrcsizmák,
- női és férfi,
őszi és téli cipők
széles
választékával
várja kedves
vásárlóit!

(József Attila
sgt.-Budapesti körút sarok) ;

ajánlata
OLCSÓ M É T E R Á R U K
72-84 Ft-ig,
PAMUTDZSÖRZÉ
350-650 Ft-ig,
BÉBI SZABADIDŐRUHA
504 Ft,
KÖTŐFONALAK,
ÁGYNEMŰK,
PAPLANOK KEDVEZŐ
ÁRAKON.

Most vásároljon,
most érdemes!
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A mesterkozmetikus tanácsai

Beszélő szemek
A: örök nő mindig csillogni szerelne, mint a briliáns. Elődeink, a régi
korok leányai, asszonyai különféle csodaszerektől várták szépségük
fokozását, és ösztönösen használták szépítőszereiket. Mi már tudatosan
nyúlunk sminkeszközeinkhez. A mai kor szülöttéi kulturált, egészséges
életmód segíti szépségük megalapozásához.
Napjainkban a divatos szemhéjfestés áll a nők
érdeklődésének
középpontjában az egész világon.
Smink a nő egyik ékszere, de használatával tudni kell élni. A munka
ápolt arcot igényel, a szórakozás enyhe sminkel kíván. Az ünnepi
megjelenéshez fantázia smink illik.
Ac arcnak két, központi mozgó vonzereje van. A; egyik a szem, a másik
a száj.
Előrehaladottabb korban mindinkább változik a szem nagysága,
tekintete - sajnos, nem előnyére. A szemhéj összeesik, rugalmassága
romlik, a szemürcg izmai meglazulnak. Fiataloknak e folyamat
megelőzésére, idősebbeknek pedig késleltetésére heti egy-két alkalommal
gyógynövénykivonatos borogatás fellétele a szemhéjra igen hatásos.
A szempillafestés változatai közül leggyakoribb a tartós és az
ideiglenes festés. A tartós szempillafestés nem károsítja a szemet, s fő
előnye, hogy víz nem oldja.
A leggyakoribb ideiglenes szempillafestés spirállal történik. Színei:
barna, fekete, sötétkék, ibolyalila. Esti fénynél meglepően szép a
csillámspirál.
A szemöldök formája fontos része a szem kozmetikájának. Ma a
vastagabb, természetes forma a divatos. A szemöldökszínezés mindenkor
alkalmazkodik az eredeti szín tónusához és a meglévő hajszínhez.
Reneszánszát éli a hatvanas évek divatja, a felső szemhéjrés keskeny
kihúzása fekete tussal.
A száj egyéni kifejezést kölcsönöz az arcnak, ez az arc legmozgékonyabb része. Különböző szájformákat ismerünk, pl. nagyon keskeny
vagy vastag, húsos ajkak. Minden szájhibát ragyogóan lehet javítani
kontúrccruzával. A száj .javított" formáját az arckarakter határozza meg,
színét pedig az alkalom, a haj és a ruha.
Most pedig jöjjenek a gyakorlati tanácsok, amihez nélkülözhetetlen,
hogy ismerjük arcunk f o r m á j á t , alakját, melynek megfelelően
korrigálhatunk, szépíthetünk, sminkelhetünk.
A két arctípust megkülönböztetésük megkönnyítése miatt a hasonló
geometriai idomok nevével jelölték meg. S hogy még könnyebb legyen a
megkülönböztetés azok számára, akik nem szívesen gondolnak a száraz s
rossz emlékű iskolai tantárgyra, mindegyiket ellátták a Nap-rendszer
egy-egy bolygójának közismert nevével.

Topán-topp

Hétköznapi járáshoz-keléshez a kevésbé műlakk is. A női csizmák kínálata jóval orrú, régebbi időket idéző lábbelik. A
nőies, vastag talpú, sportos cipőket kedvelik az szerényebb, mint a cipőké, kevés a jó minőségű, legkeresettebbek az olasz és a brazil márkák, és
idén a fiatalabb hölgyek, az idősebbek pedig a szép téli lábbeli. Közkedveltek az olasz néhány magyar gyártó termékei.
kényelmes, széles sarkú fazonokat keresik. modellek, a western-fazon, kevés viszont a
Természetesen a cipőárak is emelkedtek
Ugyanakkor divat a hosszú, keskeny orrú magas sarkú, nőies csizma. Télre szinte csak a tavaly óta, 1990-ben a háromezer forintos
lábbeli, és alkalomra az egészen magas fém bőr lábbelit keresik az emberek, a velúr sokat lábbelik még drágának számítottak, ma viszont
sarok is. A cipőket nagy masnik, csattok, veszített népszerűségéből az elmúlt évekhez már közepes árúnak tekinthetők. Vagyis a
gyakran hímzés díszítik. Keresettek a meglepő képest.
szépre és a jóra a lábbelik esetében is költeni
A férfiak hétköznapi viseletre a fűzős, vastag kell.
színkombinációk, a kék-zöld. a barna-fekete.
Úgy tűnik, most kezd divatba jönni a bordó, talpú modelleket keresik, hódít a velúrbetét.
( A topánmódi összeállításában a Széchenyi
továbbra is hódít az arany és az ezüst. Az Alkalmi öltözékhez is az egyszerű fazonokat téri Liberty bolt dolgozói segítettek.)
1. Négyszögletes. Jupiter-típusú arc igényli a legtöbb átalakítást. A
anyagok közül még mindig a bőr a kedvenc, de kedvelik, amelyek farmerhez is hordhatók. A
homlok két oldalára, az arccsontra sötétebb alapozót teszünk, míg az arc
ica
elterjedt a vászonbetét, a szőrmebélés és a divatot kedvelők körében elterjedtek a varrott
többi részére világosabb alapot teszünk fel, s ezzel az egyszerű trükkel
máris oválissá varázsolhatjuk a négyszögletes formát. A piros arcpír
diszkrét színét alkalmazzuk, amelyet a halánték felé kenünk el. A
szemfestésnél a sötétebb szín árnyalatai érvényesülnek. A szájrúzs
barnásvörös, fény nélküli.
Divatbemutatók évadján - de mikor nincsenek divatbemutatók? - a
2. Kerek vagy Nap-típusú arca aránylag kevés nőnek van Európában.
Az arcszín pasztell színű, a szemhéj színezését a halánték felé tanácsos tudósítások szakmai tolvajnyelve rendszerint a jövő időt használja. A
múltnak nincs divatja, vagy ha van, az már történelem. A Vogue
nyújtani. Szájrúzsnak élénk, pl. paprikapiros színt használjunk.
3. A fordított háromszög formájú, Föld-típusú arcnál a szemhéjra zöld szerkesztőnője szerint például „1968 a modern divattörténet nagy éve
volt, ez volt az az esztendő, amikor Yves Saint-Laurent divattervező
és aranybama árnyalást tegyünk.
Sanyi, azaz Nagy Sándor neve Sajnos szakmabelijeim nem igazán
4. Az ovális, Vénusz-típusú arcnál a szemet csodálkozóra nagyítjuk, s a átlátszó blúzaival sokkolta a világot. " Azt is tudni véli, hogy még
fogalom
a szegedi nők körében. érdeklődnek eziránt.
korábban,
1941-ben
XII.
Pius
pápa
emelte
fái
szavát
a
divat
sokkhatása
kékesfeketc tussal hosszítjuk. Élénkpiros rúzs a legelőnyösebb.
Magam is azt tapasztalom, hogy
„a társadalmi rendet és a jövőt
fenyegető Arról híres, csodákat művel a
5. A gyémánt formájú, Mars-típusú arcnál ajánlatos a szem és a száj és következményei,
szörnyűségek" ellen. Ekkor, mint tudjuk, már égett a világ, és amikor is fejen. Vagyis méltán fontos egészen emberi kreációk távoznak
kihangsúlyozása. Barnáspiros rúzs kiemeli az ajkakat.
személyiség.
közben az üzletből.
6. Háromszög alakú. Merkur-típusú arc karakternél a türkiz színezés „oly kicsiny méretűek a női ruhák, mintha csak azért csinálták volna
- Mi az, amit figyelembe vesz,
- Eredetileg fazekas szerettem
ilyenre őket, hogy minél többet mutassanak abból, amit el kellene
kedvező.
amikor
megtervezi a frizurát
volna
lenni
kezdi
pályája
7. Szaturnusz-típusú,
hosszított téglalap alakú arcnál a szemet takarni."
ismertetését kellemes, stúdiószerű kérdezem, közben megpróbálom az
kékeszöld festékkel árnyékoljuk.
És a közelmúlt? „Egyáltalán nem tűnhet esztelenségnek azt állítani, Vitéz utcai üzletében. - A fodrászat egyik vendéget tanulmányozva
A felsorolt színvariációk csak villanásnyi tájékoztatást adnak, mivel hogy keleten csupán azért bukott meg a kommunizmus, mert az emberek rokonszakma, éppúgy valamilyen kitalálni, miért épp szőke, miért
mindenki saját egyéniségének megfelelően kell, hogy sminkelje magát. ki voltak éhezve a szabadságra, hanem azért is, mert őrülten vágytak a formát kell kialakítani, csak éppen rövid és miért egyenes.
Csak így válhat igazzá, hogy a szépséget könnyebb megszerezni, mint szép cipőkre és a remek ruhákra."
- Elsősorban az arcot figyelem,
itt a vendég nem forog a kezem
megtartani.
Ezek szerint a befejezetlen forradalmak
korát éljük, mert mi alatt.
de fontos a testtartás, a fellépés,
tagadás, az említett vágy, sajnos, az esetek többségében továbbra is
Valóban nem. állapítom meg sőt, még a hang is. A haj pedig
MEGYERINÉ MATOLAY ÁGNES
kielégítetlen...
egy odébb újságot olvasó nylonba meghatározza a lehetőségeket.
Bevallom, némileg zavar az
csomagolt alakzatra pillantva.
- Mi teszi a fodrászt?
- elemzés és a szakértő szem. A
érdeklődöm nagyot szippantva a szorgoskodó kezek láttán arra
gondolok, lehet, hogy ha kunmegújulást jelentő illatokból.
platina- Elsősorban formaérzékre van csaftként érkezem,
A néhány négyzetméternyi kis üzlet fej legtetejére illeszkedő, tokkalap, valamint a ségeltetik elkészítéséhez, s hogy úgy mondjam, szükség, érezni kell a szakma lü szőkén és göndörén távozom? Bár
ktetését, nyitottnak kell lenni úgy tűnik, a vendég akaratát
eladóterét a műhelytől csak egy üvegfal mindenki által jólismert, girárdi és a nagyszélű az egy más műfaj.
maximálisan tiszteletben tartják...
kalap.
Nemcsak
fiataloknak,
de
az
idősebb
választja el. Küllemében nem hivalkodó, ám
- S hogyan készül a női kalap? - fordulok az minden új iránt. A tolerancia is
- Milyen napjaink
frizurakínált áruival figyelmetkeltő a Somogyi utcai, korosztály tagjainak is ajánlom, a szövetből üvegfal mögötti, mini műhelyben a férjhez, aki nélkülözhetetlen, el kell fogadni azt
divatja?
hessentem
el
az
előző
vagy
bársonyból
készíthető
franciás,
baretiis, ami nem tetszik, a vendég
Margit kalapszalon. Réges-régi üzlet, mint a
egy süveg-formájú filccel foglalatoskodik.
gondolatot.
ház maga, amelyben 37 éve helyet kapott a sapkát.
- Ezt a harangalakakú formát, az úgynevezett minden óhaját-sóhaját.
- A húszas és a hatvanas éveket
Mathias család kalapos műhelye és boltja.
-Ésa divatszínek?
Mellettünk vadul tupíroznak egy
tompot, amit készen vásárolunk, bekeményítidézi. Az egészséges haj a divat, a
Anyáról fiára, illetve mennyére szállt a
- A fekete, a lila és tojáshéjszínű.
jük. Majd gőzben felmelegítve húzzuk rá a vörös bozontot. A női óhajok néha
nagy, tupírozott
sima
frizura.
mesterség, de, hogy ki viszi tovább, kérdés.
- A kirakatban menyasszonyi fejdíszeket is faformára, s a szárítóba tesszük. A kiszáradást tényleg egészen különlegesek.
Hosszú h a j esetén a Brigitte
Kihalóban a szakma, nincs utánpótlás, tán azért láttam.
Úgy
tudom,
ezt
az
üzletet
követően körülvágjuk, fényezzük és díszítjük.
Bárdot, Sophia Loren féle konty,
- Nem fejdíszek, hanem kisméretű toksincs, mert a kalapos mesterségből meg-Meglehetősen nehéz munkának látszik, a éppen azért kedvelik a hölgyek, rövidnél a tépett, előrefésült fazon;
gazdagodni nem lehel. Legfeljebb megélni. S kalapok. Ez az esküvői divat, bár mostanában kemény filcet ráfeszíteni a formára.
mert nem nekik kell megmondani,
Andrey Hepbum viselt ilyet. Divat
hiába, hogy a kalap soha nem múló divat, már rendeltek, és csináltunk széleskarimájú,
- Erős kéz kell hozzá, nem könnyű munka, s mit csináljon hajukkal a fodrász. még a twistfrizura, és a romanmenyasszonyi kalapot is.
lankad a vásárlási „kedv".
nem is veszélytelen gőzben, filccel és (Épp az imént lépett be egy tikus, hullámos haj. A színek terén
- Ezek szerint megrendelésre is dolgoznak.
- Mind többen felújításra
hozzák régi
nyúlszőrrel teli levegőben dolgozni. A kuncsaft azzal, hogy „Sanyi, eddig a sötét, meleg árnyalatok
kalapjukat, s bizony egyre fogy az újat vásárlók
-Egyéni megrendelésre is készítünk kalapot, legfárasztóbb azonban, hogy valamennyi csináljon velem valamit".)
voltak divatban, a vörös, a barna,
tábora. - kezdi beszélgetésünket Mathias And- s ilyenkor igyekszünk tanácsot adni a vevőnek, alapanyagért Pestre kell utazgatni.
- A szakma csődjének tartom, az arany és a réz, most viszont
rásné. a tulajdonos, aki férjével és anyósával hogy arckarakteréhez, egyéniségéhez, milyen
- Ha valaki is arra adná a fejét, hogy női amikor a vendégnek kell megmon- egyre inkább előtérbe kerül a plaközösen viszi az üzletel. - Az új valóban drága, fazon illene a legjobban. Természetesen vannak kalapkészítő legyen, hol tanulhatná meg a dania, hol hány centit vágjon a tinaszőke. A dauer ma kevésbé
mert sokba kerül az alapanyag. Hiába nehezebb előregyártód, kész darabjaink, amelyek közül mesterséget?
fodrász. Ezért kurzusokat szerve- általános, bár egyre jobb minőségű,
a régi átalakítása, igazgatása, ha erre van igény,
- Szegeden annál a négy kalaposnál, akik ma zünk a továbbképzésre,
választhat a vásárló, s ha némi módosítást
ahol a hajkímélő vizekkel lehet dolgozni.
és pénz. akkor ezt kell kiszolgálni.
még
aktívan
dolgoznak.
A
kalapos
mesterséget
Megköszönve a beszélgetést egy
kíván, teljesítjük.
fodrászok megtanulhatnak olyan
- Látok itt azért szép számmal, vadonatúj
nem oktatják a szakmunkásképzőben, s bizony
vörös kontyos és egy fekete tépett
frizurákat készíteni, amelyek
- Férfi kalapot nem látok, J ha jól tudom,
kalapokat.
Mit ajánl a
legmodernebbre
félő, hogy kihal ez is, mint annyi más, régi
„ f a z o n " társaságában én a régi
illenek a hölgyek egyéniségéhez,
nincs is a városban úri kalapszalon.
áhítozóknak ?
szakma.
valómban lépek az utcára.
foglalkozásához, természetesen
-Nincs, mi sem csinálunk, mert a férfi
- Az idei őszön, télen ismét divat, a 30-as
K. K. hatnak és otthon is elkészíthetők.
KECZER
évek módija, a karima nélküli, jószerével csak a kalaphoz más formák kellenek, présgép szük-

A ruha teszi a forradalmárt?

Haj szobrász

a frizuradivatról

Tokkalap és barett sapka
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Te rongyos élet...
A művelődési házat rangos kulturális események
színhelyeként tartják számon a városban. Vezetője
mégis úgy véli: semmi restellni valója azért, hogy még
mindig befogadja a bálásruha-akciókat, otthont ad az
össznépi tarhálásnak. Az emberek igénylik, szükség
van rá, akkor „holt időben" miért ne engedélyezhetné?
És végtére is minden betérő látogató, potenciális
vendég a házban, akinek megakadhat a szeme egy-egy
tanfolyam, műsoros rendezvény plakátján...
Térjünk azonban vissza a bálák közelébe, hiszen
ezúttal mégiscsak ennek apropóján járok a házban.
Vásárló alig akad. A „bála-gazda" szívesen szóba áll
velem, de nevét nem adja mondandójához. Azzal
egyetért, túl sokan vannak már ebben a rongyos üzletágban - bizony sok az eszkimó és kevés a fóka.
- Tudja, az emberek egyre jobban megnézik, mire
adják ki a pénzüket. Valaha sorban álltak, hogy
turkálhassanak. Ez mára megszűnt.
- Mert a bálásruha-divatba is betört a piacgazdaság!
Túl drága lett a más levetett ócskája, már nem lehet
fillérekért hozzájutni a használt holmikhoz.
- Hiába... nőttek az igények, emelkedtek az árak. A

szebb, jobb, divatosabb cuccokra van kereslet, még a
rongyos akciókban is. Az árubeszerzés viszont egyre
körülményesebbé válik.
.
- Változott-e a „vendégkör"?
- Van, aki továbbra is csak hobbiból jár ilyen helyre,
de a legtöbben tényleg rákényszerülnek arra, hogy a
ruhavásárlásnak ezt a módját válasszák. És furcsamód,
éppen ezek az emberek szégyellik a turkálást.
- Sokan szidják magukat, hogy visszaélnek az
emberek szorult helyzetével!
- Akinek inge, vegye magára ezt a megjegyzést...
Mindenesetre sok igazság van benne, nem véletlenül
„becéznek" bennünket hiénáknak.
- Maga mondta!
- Sajnos, jogos az általánosítás, pedig lehet - tisztes
haszon mellett - megbecsülésre méltóan „vinni" ezt a
boltot. Szociális otthonok, perifériára szorult
nagycsaládok is vannak a világon... És attól még nem
lesz az üzletemberből „szociális intézmény" ha
néhanap ez is eszébe jut. Nemcsak a pénz...
GOMBOS ERZSÉBET

Szakadtra venni a figurát,..
Neckermann, Quelle, Wenz,
Slrick Schick, Hullis, Sandra,
Sabrina. Diana, Burda. Megvallom,
egyiket sem lapoztam fel, hogy
megtudjam, milyen a módi a
gyerek- és tini divatban manapság.
Pedig biztosan szép kelmékből
kreált, ötletesen megvarrt modelleket láttam volna, de miután
ezeket a ruhákat úgysem nekünk,
kispénzű magyar szülőknek
'kínálják, inkább a hazai „kifutóra"
voltam kíváncsi. Szívesen súgott
két kislányt nevelő kolleganőm,
egy-két butikba is betértem, de a
leghitelesebb kalauzolást a mai
diákszerelések és cuccok birodalmában mégis lányomtól kaptam.
Amit ő úgy fogalmazott „szeretünk lezseren öltözködni",
az
számomra annyit tesz: sokkal
inkább a praktikum, mintsem a
divat a perdöntő a suli-holmik
összeválogatásában. A farmerra
nem kell vigyázni, sőt akkor menő
a jeansed - tudom meg! - ha minél
rojtosabb, szakadtabbnak látszol
benne. Nem muszáj megvárnod,
míg elfeslik, lyukasra kopik,
szándékosan, mesterségesen is
„csinosabbra" veheted a figurát.
Nem is kell hozzá sok minden.
Akár egy olló elég... Hogy fázol, ha
lyukas a farmerod? Sebaj, már a
gyárakban kitalálták, hogyan lehet
ezen segíteni. Tégy alá foltot, egy
tarka „kiegészítőt" és máris feszíthetsz benne!

És a divatajánlás némi szülői
segédlettel imígyen folytatható:
A pólód akkor menő, ha XXLes. Hagyd kívül a nadrágon, hogy
minél jobban érvényesüljön
a
bősége és hogy feltűnőbb jelenség
legyél, a hatalmas méretű pólót egy
rövid derekú mellénnyel egészítsd
ki. Ehhez a szereléshez vehetsz
boka- és cicanadrágot vagy nagymamától elkérheted anyu régi
lasztex „pantallóját", mert most
aki valamit is ad magára, ilyenben

jár. Továbbra is divat a bő, övvel
„feldobható" farmer kertésznadrág.
Szoknyád legyen rövid (címke,
embléma se hiányozzon róla),
pulcsid merész színösszeáilítású,
de figyelj!, az is akár a pólód,
két-három számmal nagyobb, mint
a méreted. Hogy lógjon rajtad,
hogy legalább a térdedig érjen...
Szüli-, vagy névnapra kérhetsz
egybeszabott bokanadrágos miniszoknyát, vagy úgy is mondhatnánk, miniszoknyával díszített
feszes bokanadrágot, amely egyszerre sportos és elegáns viselet is.
Cipőd természetefen
sport,
annak is a magas szárú változata.
Ha itt a tél, sokfűzős, csingilingis,
színes hasított bőrbakancsra váltsd.
Tedd félre a csíkos sportzoknikat,
nem divat már. Helyette a mintás,
figurás fuszekli a menő.
Ha zsúrba mész, azért add meg a
módját. Rövid felnyírt frizurád,
vagy hosszú bodorított hajad
egyaránt „elbír" egy hajpántot,
egy rafináltan megfáött
kendet,
egy szép csatot. A ralltömésés,
nagy galléros, díszzsebkendős
blúzok divatja jött el.
Hogy az a sikk, ha ruhatárad
korodnál idősebb ifjú hölgyet
sejtet...?
Édes kislányom, lesz ez még
fordítva is...

Paula alsónemüinek titka
A virágok elragadóvá teszik a fehérneműket. A
tetovált karú Paula Yates is „virágba borult" csinos
alsóneműiben. A túldíszített nadrág és melltartó együttes olyan, mint amilyet édesanyám hordott fiatal
korában - állítja a neves divattervező. - Elegem van
azokból az „alig" bugyikból, amelyek ráfeszülnek a
testre és beszorítják, és elegem van azokból a
melltartókból is, amelyek nem biztosítják a mell jó
tartását és megfelelő formáját.
Olyan alsóneműket akarok, amelyek meg vannak
tervezve, szerkesztve, megfelelő a felépítésük,
tartásuk. A melltartót drót (halcsont) és vékony bélés

(szivacs) teszi formássá, hogy megfelelően
„alátámassza" a mellett. Követi a mell formáját,
kellemes a viselete, felépítésénél fogva tartása van.
Az ötletet, hogy nagy élénk vörös rózsák díszítsék a
fehérnemű-együttest,
Paula egy könyv selyemborítójáról „lopta", melyet férjétől kapott ajándékba.
Polyesterből készült Paula legújabb kollekciója,
amely hálóköntösből, melltartóból, harisnyatartóból és
- természetesen - nadrágból áll.
Ujabb elgondolása a 40-es évek hangulatát idéző
hófehér alsónemű.

A keramikus csipkegallérjai
Sötétkék kabáton a fehér gallér olyan, mint kietlen tájon a megszépítő hó. Geszler Marit elérte a
csipkegallérdivat - aztán el is hagyta. 0 mindig is abban járt, azt tesz blúzaira, munkaruhájára, pulóvereire,
kabátjára is.
- Honnan ez a kötődés?
- Elsősorban a gyerekkorból, amikor mi, négyen lánytestvérek, anyám, mindkét nagyanyámmal együtt
laktunk társbérletben. Tessényi Margit nagyanyám zongoraművész volt, a szobája tele csipkés-ruhás fotókkal,
babérkoszorúkkal, szalagokkal. Ez máig élő hatással van rám. Emlékszem hófehér hajára, csipkebetétes fehér
ruháira, fehér gombos cipőjére - s közben odakinn az ötvenes évek... Aztán az is, hogy 180 centi magas
vagyok, sötét színű a hajam, szemem, szemöldököm. Ezért kell egy világos folt az öltözéken. De van még egy
harmadik ok is: én itt éltem Szombathelyen, Magyarszombatfán a kerámiagyárban dolgoztam, s a szakmámmal
alig voltam kapcsolatban, viszont annál többet a textilesekkel, akiknek Szombathelyen volt biennáléjuk - van is
- , és Velemben alkotóműhelyük; talán nem véletlen, hogy kerámiaszobraimat gyakran textilbe tekertem
drapériákkal, gallérokkal.
A fehér gallérok mellett - ezek egyike közepét vesztett abroszból, másik párnavégből, harmadik
csipketerítőből készült - Geszler Mari teljes öltözködése is szinte állandó. Egy nagy családban mindig van
levetett holmi, ezeket gyűjti össze, alakítja, s amolyan bolondos bakfisstílust formál belőle. Szűk, kinőtt
sötétkék kabát - „Ferenc, a férjem anyakoca kabátnak hívja, mert gombjai helyébe kétsorosán nyolc csöcsös
pitykegombot varrtam" - mondja a művésznő. Rakott szoknya, piros patentharisnya, lapos sarkú cipő, fehér
blúz, télen piros, rózsaszín svájcisapka, sötétkék kalap: „Akkor varrtam, kötöttem szőnyegfonalból, amikor Gili
(a most 23 éves fiam) született, karimája lánykori kabátom gallérjából van" - s mindemellé télen hosszű
kesztyű, főleg a kinőtt kabátujjak miatt.
TORDAY ALIZ

Trió a korzón
Az egyik női ruházati bolt helyén babaház nyílt, a
másikban fürdőkádakat rendelhetünk, ott. ahoi
korábban férfiöltözéket árultak hamarosan pizzát
fogyaszthatunk, a kelmeáruda helyiségében Adidas cikkekből válogathatunk, a Revü-bolt helyén
textíliákat kínálnak, vagyis a Kárász utca hétről hétre
változik. A legújabb a nap alatt a Trió, ami egyetlen
család tulajdona, és valójában nem is három, hanem
öt, mert egyik tagja maga is többprofilú, női
fehérneműt, férfi és gyermek divatárut kínálnak
benne. Ehhez társul az évekkel ezelőtt nyílt butik,
amely továbbra is a fiatalabb korosztályt igyekszik
kiszolgálni divatcikkekkel. És ott van még a cipőbolt
is, a kapu alatt.
Gál Józsefné, a ruházati bolt vezetője a Kárász
utcával együtt váltott, korábban ugyanis a Revü
vezetője volt, van tehát tapasztalata, sőt,
összehasonlítási alapja is.
- Meggyőződésem, hogy a helyes üzletpolitika az
exkluzív és az átlagos igényű vásárlókat egyaránt
megpróbálja kiszolgálni, megrendeléseimnél is -

ebben szinte teljesen szabad kezet kaptam a tulajdonostól - ezt az elvet próbálom meg érvényesíteni. A
nyitás óta eltelt idő tapasztalatai azt mutatják, hogy az
emberek manapság inkább a kommersz, viszonylag
olcsó szezonális cikkeket keresik. Ezért az elérhető ár
talán még a minőségnél is fontosabb. Régi kereskedői
bölcsesség, hogy a mérsékeli árakon alapuló gyors
áruforgás kis haszonkulcs mellett is nagy nyereséget
hoz. Nem elhanyagolható tényező, hogy a Kárász
utcai Komplett üzleteknek kialakult vevőkörük volt,
az új tulajdonosoknak ostobaság volna erről
lemondaniuk. Ezért igyekszünk kínálatunkkal a volt
Sirály és Elegancia boltok középosztálybeli vásárlóit
megcélozni. Amiben a privatizált üzletek messze felülmúlják a régi államiakat az a rugalmasságuk.
Folyamatosan figyeljük a keresletet, hogy milyen
igényekkel jönnek be hozzánk az emberek, és
megpróbálunk azonnal reagálni. így kezdtünk el
nemrég sapkát-sálat árusítani. A minőséget pedig az
biztosítja, hogy árucikkeink nagykereskedelmi
beszerzésűek, vagyis a KERMI vizsgálja őket.
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Álomlovaglás
avagy: milyen nő milyen férfit vonz?
Szinte minden nőnek van „álomlovagja", azaz elképzelése, vágya arról, hogy milyen férfihez tartozna
szívesen. Csak hát sok esetben a hölgy nem éppen azl a férfitípust vonzza, amit megálmodott magának.
Miért? Talán mert rosszul képzeli el, hogy hozzá ki illik. - Ha az alábbi tesztet elvégzi, talán reálisabban
lát (vagy képzelődik). Olvassa végig a kérdéseket, egy-egy feleletet válasszon, a válaszai pontszámát adja
össze, s nézze meg az értékelést (el is gondolkodhat rajta).

v

1. Milyen ruhát vesz fel, ha meg akar hódítani egy urat?
a. laza, kivágott blúzt és rövid szoknyát (I)
b. testhez álló selyem- vagy szaténruhát (4)
c. elegáns, divatos és drága ruhát (3)
d. lezser, kényelmes holmit (2)
2. A férfin milyen ruhát lát szívesen?
a. farmernadrágot és dzsekit (2)
b. öltönyt (3)
c. bársonyzakót pantallóval (4)
d. a fentiek közül egyiket sem (1)
3. Partnerével hol töltené szívesen az estét?
a. diszkóban (3)
b. intim hangulatú, elegáns étteremben (4)
c. jó hangulatú baráti társaságban (2)
d. szép családi házban, meghitt környezetben (I)
4. Az olyan férfit kedveli:
a. akivel jókat lehet nevetni (I)
b. aki eteti-itatja és szórakoztatja (4)
c. aki egyik nap imádja önt. máskor pedig
csak barátságos (2)
d. aki hűvös és tartózkodó (3)
5. Ahhoz a férfihez vonzé>dik-e, aki...
a. egyenrangú félként kezeli önt (2)
b. aki mindent elnéz önnek (1)
c. aki irányítja (4)
d. imádja önt, de a függetlenségét megőrzi (3)
6. Ha a férfi más nővel kezd flörtölni, akkor ön
a. sértetten ül (1)
b. szórakozik a dolgon (3)
c. mással kezd „visszáflörtöt" (4)*
c. csatlakozik partneréhez és úgy véli,
ezzel visszahódítja (3)

Szexis menyasszonyi ruha

Szűzies fehertégű, de annál többet mutató menyasszonyi ruhát mutat be egy manöken a „Moda Berlin"
címmel megrendezett divatbemutatón. \ vékony tüllbe és csipkébe álmodott kompozíció tervezője a
^

Regina (^i^irgiew.

Divatnapok - népi prognózissal
Budapesti Divatnapok címmel szakmai kiállítást és vásárt rendezett a Magyar Divat Intézet. A rendezvénynek több apropója is volt. Kezdve azon, hogy az eddigi rendszeres megjelenési fórum, az őszi BNV elvesztette a ruházati és textil szakma számára a vonzerejét. S mint ahogy a világon mindenütt, itt is a szakmai
vásárok értékelődtek fel. Aztán a gazdaságban és a könnyűiparban bekövetkezett változások miatt a hazai alapanyag- és konfekciógyártásban készletek halmozódtak fel. Csökkent vagy teljesen megszűnt ezen iparágak
számára a/ egykori szocialista piac. S miközben a hazai vásárlók pénztárcája is egyre laposabb, a könnyűiparban és kereskedelemben egyre több hazai és külföldi cég, vállalkozó jelenik meg.
Meglehetősen nagy a zűrzavar a piacon. A mamutvállalatok megszűnőben, a nagykereskedelem nagy
készletekkel operál, miközben itt kopogtatnak a naprakész kisvállalkozók és külföldi érdekeltségű cégek.
A vásárnak éppen az a célja, hogy a Divat Intézet szakmai segítségével a jövő évi tavaszi-nyári divatkínálatot közclhozza az élethez. Vagyis rendelést, üzletet, szerződéseket közvetítsen éppen a kiállításon felvonulóknak és az oda ellátogató kereskedőknek. Különösen a hazai ipar védelmét kívánják erősíteni a két éve
eluralkodó importdömping ellenében, amelynek vadhajtásai, a hamis márkák, a gyenge minőség sok bosszúságot okoz a vásárlónak.
Erre a szakvásárra hetven kiállító érkezett. És ez a tény akár elégedettséggel tölthetné el a rendezőket, ha
nem maradtak volna távol a nagy textil- és konfekciógyárak. És jószerével nemcsak kisvállalkozások lettek
volna jelen itthonról és külföldről is.
Ez persze kezdeti nehézség is lehet. Mindenesetre a Divat Intézet elindított valamit. Megmozgatta a szakmát.
Mert azért megnézni azok is eljöttek, akik kiállítóként távol maradtak. És azért egyet s mást megtudhattunk a
jövő évi tavaszi-nyári divatról is.
Például azt. hogy a ruhák egyszerű szabásúnk, testre simulóak lesznek. Hogy olyan kétrészeseket terveznek,
amelyek trükkösen egvrészesnek látszanak. Hogy a ruhákat gyakran egészítik ki kis dzsekik, amelyek vagy teljesen sportosak, vagy meglepően elegánsak. A szoknyák vagy nagyon rövidek, vagy nagyon hosszúak lesznek,
hangsúlyozott derékkal, lebegő kis felsőrésszel. Ezek a felsőrészek néha olyan kicsik, hogy jószerével nem is
blúzok, hanem napvilágra került fehérneműk, pántos kombinék, hosszított melltartók - pink, fuxia, piros, royalkék és zöld színben.
KÁDÁR
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7. Társaságban a partnerét megsértik, mire az inzultálja a sétegetőt, mit tesz ön?
a. dühös lesz a partnerére (1)
b. örül, hogy az megvédi magát (4)
c. legszívesebben azonnal hazamenne (2)
d. zavarba jön (3)
8. Ha nyilvános helyen egy férfi megszólítja önt, mit tesz?
a. otthagyja (1)
b. beszélgetni kezd vele (3)
c. visszautasítva elhallgattatja (4)
d. beszélteti s várja, mi lesz a dologból (2)
Értékelés:
12 pont alatt: Az ön férfitípusa stabil, kiegyensúlyozott. jó férj és apa lenne. Kicsit tartózkodó az ismeretlenekkel szemben, de baráti társaságban kellemes
és szellemes. Melegszívű.
12-18 pontig: Ön a kissé szeszélyes, érzékeny
férfiakat vonzza, akik igyekeznek eredetiek lenni
mindenben. S ön azért van hatással az ilyen férfiakra,
mert emancipált és mert másként viselkedik, mint a
többi nő.
19-26 pontig: A stílust értékelő, udvarias férfiakat
vonzza - mert önnek is van stílusa. Férfiideálja elegánsan öltözik, cselekedetei egyéniségre vallanak,
kedveli a száraz humort, mindent a megfelelő időben
szeret csinálni. Kedveli azt, ha a nő tud magán uralkodni.
26-32 pontig: A rámenős, ambiciózus, sőt agresszív férfiakat hódítja meg (talán azcij, mert kissé
ön is ilyefi). Az olyan férfiak vonzódnák magához,
akik mindig meg akarják kapni, amire vágynak és el
tudják érni, amit elhatároztak.
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A tavalyi bajnokot fogadja a Szegedi ESK

Pontot raboltunk a norvégoktól

Kiharcoltuk a negyedik helyet?
Szerdán este Szombathelyen a
Haladás VSE stadionjában fejezte
be Európa-bajnoki selejtező
sorozatát a magyar labdarúgóválogatott, amely a norvég nemzeti
együttes ellen lépett pályára. A
mérkőzés előtt a helyiek nagy
előszeretettel emlegették a 16 évvel
ezelőtti elsó szombathelyi válogatott találkozót, amelyen Magyarország parádés játékkal, elsősorban
Nyilasi Tibor eredményességének
köszönhetően 8-1-re legyőzte
Luxemburgot.
Arra persze talán senki sem
számított, hogy a magyarok most is
hasonló gólparádét rendeznek, de
abban azért nagyon sokan bíztak:
nem marad el a hazai siker. Glázer
Róbert megbízott szövetségi
kapitány például így fogalmazott:
- Szerintem nem maradnak
érintetlenek a hálók, s nagyon
reménykedem abban, hogy legalább eggyel több gólt rúgunk, mint
a vendégek.
A két válogatott az előre
megadott összeállításban kezdett,
amikor a francia Biguet játékvezető
sípjelére mintegy 10 000 néző előtt
útjára indították a labdát:
A norvégok a kapus Grodas
személyében újoncot avattak, míg
a magyaroknál Pisont először
kapott helyet a nagyválogatott
kezdő tizenegyében.
Estére igencsak lehűlt a levegő,

Magyarország-Norvégia 0-0
Magyarország: Petry - Pintér - Urhán, Lőrincz - Nagy, Pisont
(Eszenyi), Lipcsei (Illés), Duró - Détári - Fischer, Kovács.
Norvégia: Grodas - Pedersen, Bratseth, Ahlsen, Björnebye Lökén, Bohinen, Rekdal, Leonhardsen (Ingbrigtsen), Jakobsen Sörloth (Fjörtoft).
a hőmérő higanyszála nem is
emelkedett a nulla fok fölé. A
kellemetlen hideg ellen a mérkőzés
résztvevői is igyekeztek védekezni,
így aztán ezúttal nemcsak a
kapusok húztak kesztyűt, hanem a
pártjelzők és több norvég
futballista is.
Negyedóra is eltelt a játékidőből,
de igazán veszélyes helyzetet egyik
oldalon sem tudtak összehozni, így
az is bekerülhetett a krónikákba,
hogy Lökén messziről kapu mellé
bombázott. Aztán a 19. percben
ismét Lökén jeleskedett, a jobb
oldalról jó labdával szöktette
Sörlothot, de a „magányos csatár" a
16-os vonalánál kapásból nem
találta el a labdát. Az ellentámadásnál Björnebye és Kovács
Kálmán a 16-oson belül összefejelt,
ám a játékvezető nem 1 l-est ítélt,
ahogy a hazaiak szerették volna,
hanem szabadrúgást kifelé. A
magyaroknál az elszánt, sokat
mozgó Détári szedte össze a labdát,
s próbálta támadásba küldeni a

társakat, ám ezek a kísérletek nem
jártak sikerrel. A 25. percben egy
kipattanó labdát Lipcsei távolról
bombázott kapura, az irányzékkal
ugyan baj volt, a közönség mégis
nagy tapssal jutalmazta. Néhány
perccel később megint felcsillant a
remény: Pisont középről remek
labdával futtatta a balszélen Durót,
ám mindenki nagy meglepetésére a
partjelző lest intett, s erre a
játékvezető megállította az
ígéretesnek induló akciót. Egyre
többet pattogott a labda a vendégek
térfelén, de a gólra még mindig
várni kellett. A másik kapu előtt is
adódott lehetőség, Lőrincz hibáját
kihasználva
Sörloth
került
helyzetbe, közeli lövése az ötösön
belül tartózkodó Pintér lábáról
vágódott szögletre. A 34. percben
újból korán örültek a magyar
szurkolók: Nagy a jobb oldalról
mintaszerűen ívelt középre,
Lőrincz jókor érkezett, de az előtte
háttal álló Détári elfejelte előle a
labdát. A félidő hajrájában előbb

Lehetséges-e egységes „szbornaja"?
„Megegyezési készség és jóaka- közös válogatottat. A nem kis
rat, erre van most a legnagyobb szük- rugalmasságot feltételező misszió
ség, mert csak így érhető el, hogy tbiliszi állomásán a Szovjetunió
akinek ott a helye, ott is lehessen az Olimpiai Bizottságának (amelynek
olimpián!" - jelentette ki tbiliszi nevéből már elhagyták a „Nemsajtókonferenciáján Vitalij Szmir- zetit" - szerk.) első embere leszönov, a Szovjetunió Olimpiai Bizott- gezte, a maga részéről támogatja
Grúzia önálló nemzeti olimpiai
ságának elnöke."
Szmirnov a kompromisszum- bizottságának a NOB általi eliskeresés jegyében járt most a grúz merését. Csakhogy a grúzok ennél
fővárosban is, miután előbb Ukraj- jóval többet akarnak: ragaszkodnak
nában és Moldáviában folytatott például ahhoz, hogy sportolóik az
tárgyalásokat annak érdekében, hogy olimpián saját állami és nemzeti
az 1992-es ötkarikás játékokon közös jelképeiket viselve, tehát grúzként
szovjet csapatot sikerüljön indítani. A szerepeljenek. Szmirnovval az
kérdés azt követően vált különösen ukránok és a moldávok azt tudatfontossá, hogy a három balti állam ták, hogy elvben hajlandók a közös
kiválása után további szovjet köz- szovjet olimpiai csapatban részt
társaságok is az önállóság, a függet- venni, de szintén csakis saját nemzeti lobogó alatt. A TASZSZ hozlenség útjait keresik - a sportban is.
Hogy lehetséges-e egységes záteszi: a köztársaságok többsége azt
„szbornaját" összekovácsolni Al- is szeretné, hogy ha versenyzője
bertville-re és Barcelonára, az két- olimpiai bajnok lesz, egyáltalán
séges, mindenesetre Szmimov - aki érmet szerez bármelyik egyéni
mellesleg a NOB-nak az egyik számban, tiszteletére ne a Szovjetalelnöke - fáradságot nem kímélve unió, hanem a NOB zászlaja kúszigyekszik tető alá hozni valamifajta szon fel az árbocra az eredményhir-

detésnél. A variánsok között szerepel az az elképzelés is, hogy a közös
csapatot ne a Szovjetunió válogatottjának, hanem a Szovjetunió
Olimpiai Bizottsága válogatottjának
nevezzék.
A végleges döntésre mindenesetre még várni kell, leglförábban december elejéig. Ekkor ülésezik
ugyanis Lausanne-ban a NOB Végrehajtó Bizottsága, s miként azt
Szmimov elmondta, megvan az elvi
igen Jüan Antonio Samaranch
NOB-elnöktől arra, hogy a svájci
vb-ülésen ott legyenek és állást
foglalhassanak a kérdésben közvetlenül érintett köztársaságok, így
Grúzia képviselői is.
Vitalij Szmimov kijelentette még,
hogy megértéssel viszonyul a grúz
követelésekhez, de a végső válasz, a
megegyezés nem csupán tőle, hanem
a Szovjetunió Olimpiai Bizottsága
végrehajtó bizottságának a többi
tagjától is függ...

Leonhardsen küldött előre hosszú
labdát, Jakobsen faképnél hagyta
Nagyot, de mégsem tudta jól
befejezni a támadást, mert Petry jó
ütemben eléje vetődött, majd
Fischer beívelését Détári fejelte
kapura, de az alsó sarok felé tartó
labdát Grodas mentette. Félidőben:
Magyarország-Norvégia 0-0.
A második félidő dinamikusabb
és látványosabb volt az első
negyvenöt percnél. A magyar
csapat megpróbálta játékmodorát a
norvégokra erőszakolni, ez
azonban nem sikerült. A körömpasszokkal a zárt védekezést nem
lehetett föltörni, sőt, vendégeink
egy pillanatra sem mondtak le az
ellentámadás lehetőségéről. Két
nagy magyar helyzet maradt
kihasználatlanul; az első alkalommal Kovács Kálmán kapufát
lőtt, majd ugyanő Fischer beadását
a kivetődő kapusba rúgta. Petry is
bizonyíthatta formáját: két alkalommal is kitűnő mozdulattal
hárított. Viszont egy tizenhat
méteres lövésnél ő is tehetetlen
volt, szerencsénkre a kapufa
hárított. Csoportunkban, bár
pillanatnyilag a harmadik helyen
áll csapatunk, a hátralévő
mérkőzések azt sugallják, hogy
„kiharcoljuk" a negyedik helyet,
ami az Európa-bajnokságokon való
részvételünk történetében abszolút
mélypont.

het, hiszen az Egyesült Államokban
tanul, a Los Angeles-i Cal State
egyetem ösztöndíjasa.
Zhu 28 éves, de még mindig csak
elsőéves hallgató.
- A Cal State az Egyesült Államok sportéletében a második vonalba sorolt egyetemek közé tartozik, itt különleges szabályok érvényesek, amelyeknek köszönhetően
28 esztendősen is elkezdhettem
tanulmányaimat - magyarázta a kínai sportoló. - Itt senki sem sürget,
az a nyomás sem nehezedik már
rám, amely nemhogy serkentett,
hanem csak gátolt pekingi éveim
alatt. Új edzőim szerint még semmiről sem maradtam le, legjobbamat
talán már jövőre is megismételhetem...

Szponzorokat keresnek
KERÉKPÁR
Jövő szeptemberben nemzetközi
profi kerékpáros versenyt rendeznek Csongrád megyében, mely
amatőr viadallal egészül ki. A szervezők már kutatják a támogatókat,
s a következő címre várják a
szponzorok jelentkezését: 6600
Szentes. Tóth József u. 15. A két-

napos verseny központja Szentes
lesz, ahol osztrák, német, csehszlovák, lengyel, jugoszláv, észt és
orosz kerekesek, valamint a magyar élmezőny tagjai állnak majd
rajthoz. Először gyorsasági időfutamot bonyolítanak le a CsongrádSzentes 10 kilométeres szakaszon,
majd a hosszútávú, 150 kilométeres
összecsapást Szentes-VásárhelySzeged-Makó-Vásárhely-Szentes
útvonalon rendezik.

A magyar női kézilabda-válogatott győri nemzetközi erőpróbája
miatt rövid pihenőt tartottak az elsó
osztályú bajnokság csapatai. A két
hetes szünetet a Szegedi ESK
gárdája sok-sok munkával töltötte,
hiszen az első három fordulót, a
tavalyi bajnokság negyedik helyezettje, a lehető legrosszabbul
teljesítette. Az elmúlt két bajnoki
erőpróbán aztán összeszedték magukat a szegediek, s győztesen
vonultak le a pályáról. Holnap 17
órakor az újszegedi Sportcsarnokban a tavalyi bajnok Hargita KC
lesz a vendég.

Utasi - nélkül készítette fel a csapatot a nehéz erőpróbára. A tegnap
délutáni foglalkozáson egy régi-új
arcot is felfedezhettünk: a két évvel
ezelőtt a Pécsi MSC-hez távozoa
Gajdácsi Ágnest sikerült visszaigazolni a Tisza-partjára. Szlancso
edző a játékossal a beállós posztol
szeretné megnyugtatóan megoldani.
Az újabb erőpróba előtt álló
Szegedi ESK-ban sérült és beteg
játékos nincs. A klub vezetői szoros eredményben, s a tisztes helytállásban reménykednek. Végül
egy jó hír a diákoknak: 16.30 órától a Sportcsarnok hátsó bejáratánál
Dusán Szlancso, a szegediek ingyen engedik be őket a mérkőmestere, a két válogatott - Gát és zésre.

A MOB elnöke
az Egyesült Államokban
a

Az Egyesült Államok Olimpiai
Bizottságának meghívására szerdán
Colorado Springsbe utazott Schmitt
Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke, a NOB Végrehajtó
Bizottságának tagja. Részt vesz az
amerikaiak elsó nemzeti olimpiai
kongresszusán, s előadást is tart,
amelyen az olimpiai mozgalomnak

Az ultratriatlonista
Ujabb jelentős sikert ért el a kiváló ultratriatlon-versenyző, Mészáros
János. A székesfehérvári sportember - a Notrép Kft. és családja
támogatásával - Hollandiában, egy nemzetközi versenyen teljesítette az
ötszörös hawaii távot. A rendezők a világ minden tájáról tíz résztvevőt
hívtak meg. Közülük kilencnek sikerült a 110 órás szintidőn belül célba
érnie. A fehérvári vasember a 19 kilométer úszást 8 óra 57 perc, a 900
kilométeres kerékpározást 47 óra 3 perc alatt teljesítette, majd a 211
kilométert 42 óra 5 perc alatt futotta le. S így - a profi versenyzők között
egyedüli nem „főállású " sportolóként - ötödik helyezést ért el.
A Hollandiában is rendkívül népszerű, 43 éves Mészáros János
sportteljesítményével, állóképességével a verseny után is sokat
foglalkoztak a nemzetközi tévétársaságok, a Vasember ugyanis, miután
célba ért, rövid pihenőt követően még 15 kilométert futott a viadal
legidősebb résztvevőjével, 56 éves jó barátjával, Ted Epsteinnel, s így az
amerikai férfinek is sikerült szintidőn belül teljesítenie a távot. Azokat,
akik sikeresen célba értek, egy amerikai cég a költségek teljes
fedezésével meghívta Mexikóba, ahol a jövő novemberben a tízszeres
hawaii távot kellene legyűrni. Mészáros János még nem tudja, induljon-e
ezen a minden eddiginél nagyobb akaraterőt - és őrültséget követelő
versenyen.
C s . B . HT PRESS

az ezredforduló után várható
eseményeivel foglalkozik. A
magyar olimpiai mozgalom
vezetőjének alkalma lesz arra, hogy
eszmecserét folytasson lemondd*
amerikai kollégájával, Róbert
Helmick-kel, valamint az utódkéifl
megválasztott William HyblleL

„Radnóti hétfők"

A Gabona lesz
a befutó?
A „Radnóti hétfők" kispályás
labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójában a Gabona újra nyerni
tudott, így e pillanatban kétpontos
előnnyel vezeti a táblázatot. Áz UB
40-Kisbojtár gárdája még mindig
nyeretlen és nagy valószínűséggel
búcsúzni kényszerül az A csoporttól.
A 6. forduló eredményei: Fülöp
vendéglő-Tantusz Finis 9-2, Gabona-Bokafogó Első Beton 7-1,
Agroker-Fa-Villa 9-4, Erirra-Alfa
5 - 1 , Radnóti-UB 40-Kisbojtár
10-6.

A bajnokság állása: 1. Gabona
11 pont, 2. Fülöp vendéglő 9, 3.
Erirra 9,4. Radnóti 6, 5. Fa-Villa 6,
6. AlfA 6, 7. Agroker 6, 8. Tantusz
Finis 4, 9. Bokafogó Elsó Beton 3,
10. UB 40-Kisbojtár 0.

Riposztozás

Zhu visszatér...
Visszatérésre, a világcsúcs újbóli
megostromlására készül a kínai Zhu
Jianhua, akinek nevét 1983-ban
ismerte meg a sportvilág. Akkor, amikor a férfi magasugrásban
2,37-re - nem sokkal később pedig
2,39-re - javította a férfi magasugrás világrekordját, s ezzel a Los
Angeles-i olimpia nagy esélyesének számított. A nyári játékokon
nagy terve megvalósulatlan maradt,
csak bronzérmet kapott, hazaérkeztekor pedig letolást.
- Pekingben mindenki haragudott rám, óriási volt a csalódás,
olyan emberek kritizáltak, akiknek
semmi köze nem volt a sporthoz, így
azt sem hitték el, hogy én tényleg
megpróbáltam mindent megtenni a
győzelemért - nyilatkozta nemrégiben Zhu, aki már bátran beszél-

Pihenő helyett
kemény munka

A Dél-magyarországi Kézilabda Szövetség levonta a tanulságokat
Toókos György, a Szegedi Kézilabda és
Szabadidősport SE ügyvezető igazgatója
szerkesztőségünhöz is eljuttatta azt a levelet,
amelyet tiltakozásául a Dél-magyarországi
Kézilabda Szövetség elnökségének köldött. A
levél írója először is sajnálatát fejezte ki, hogy
a szövetség játékvezető-küldése az október 19-i
Kisstadionbeli országos általános iskolás leány
tornát majdnem botrányba fullasztotta. Majd
így folytatódik a levél: „Több mint öt éve
minden ősszel, különböző elnevezéssel, rendszeresen nyolc leány csapat részvételével országos
tornát rendeztek azok, akiket ténylegesen is
érdekel a sportág utánpótlása. Ezeken a rendezvényeken ismétlődően színvonalas volt a játékvezetés - bár a küldést nem a Dél-magyarországi Kézilabda Szövetség biztosította. A sértődések elkerülésére, illetve megszüntetésére az idén
két héttel a rendezvény előtt a szövetségtől kértü
nk két olyan játékvezetőt, akik a legfogékonyabb
korban lévő fiatalokra, mint oktatók is pozitív
hatással tudnak lenni. Legnagyobb sajnálatunkra csak egy játékvezető jelent meg, így a
botrányt elkerülendő, az egyik pályán „szükség-játékvezetővel" folytak a mérkőzések. A
telefonon megkeresett szövetségi vezető pedig
nem volt képes intézkedni.

kesei nem képesek ellátni a sportág vezetéséből
adódó feladataikat és csak szóban, frázisokban
támogatják az utánpótlás nevelést. Arról nem is
beszélve, hogy az ilyen esetek nem emelik a
rendezőkről és Szegedről kialakult jó véleményt.
A jövő szempontjából remélhetően a szövetség illetékesei készek levonni a megfelelő
következtetéseket, mint ahogyan a rendezők
nevében ezt magunk is megígérhetjük."
E vádak után megkerestük Szabó Józsefet, az
elmarasztalással illetett szövetség elnökét, hogy
megtudjuk, mennyiben fedik a valóságot a levélben leírtak.
- Mint annak az egyesületnek az elnöke,
amelynek nevében, s tudtom nélkül, megfogalmazta Toókos György a levelet, az írás hangnemét és stílusát visszautasítom! így semmilyen
fórumon nem lehet zöldágra vergődni. Egyébként ellentmondás és valótlan állítás egyaránt
előfordul az írásban. Ez utóbbira egy példa:
nem két héttel, hanem a rendezvényt megelőző
kedden kért Toókos György játékvezetőket.
Továbbá, szerintem óriási szakmai hibának
fogható fel, hogy nyolc csapathoz mindössze
két sípmestert igényeltek. Ugyanis négy órán
keresztül két ember pihenő nélkül nem tud
hibátlanul bíráskodni. Igaz, sokkal többet nem
A történtek egyértelműen bizonyítják, hogy a is tudtunk volna küldeni, hiszen NB-s forduló
Dél-magyarországi Kézilabda Szövetség illeté- volt, az országos rendezvényre pedig négy

sípmestert delegáltunk. Csak zárójelben jegyezném meg, hogy tőlünk egy évben nagyon
sok játékvezetőt kérnek (Deák gimnázium és
Odessza ált. isk. tornáira, középiskolai bajnokságokra, főiskolai rendezvényekre), de még
egyetlen panasz nem érkezett a tevékenységükre.
- Az azonban tény, hogy a két játékvezetőből csak egy ment el.
- Ezt elismerem, hiba volt. A távol maradt
pedig tetézte a bajt azzal, hogy nem gondoskodott helyettesről. Ezt a kritikát az elnökség
nevében elfogadom.
- A felszólításnak megfelelően levonták a
következtetéseket?
- Természetesen. Először is csak olyan
játékvezetői kéréseket teljesítünk a jövőben,
amelyet a rendezvény előtt legalább két héttel
kézhez kapunk. Másodsorban a hibát vétők
legközelebb súlyos fegyelmit kapnak (például
fél évig nem vezethetnek mérkőzést). Harmadsorban a Szeged Városi Kézilabda Munkabizottsággal részletes versenynaptárt készítünk az
átfedések és a keresztbeszervezések elkerüléséért. Végül még egy lényeges dolog: közösen játékvezetői tanfolyamot indítunk, a létszám
növelésére, mert jelenleg nagyon kevés sípmester fogható hadra.
SÜLI JÓZSEF
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DÉLMAGYARORSZÁG"

18 SPORT

Megyei „mesterlövészek"
A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság góllövőlista állása a l l . forduló után: 13 gólos: Földi (Mórahalom). 9 gólos: Tóth G. (Móraváros). 8 gólos: Tóth
A. (SZVSE). Süli P. (Tápé). 7 golos: Őze (Tápé). 6
gólos: Muehel (Kistelek), Simon. Puskás (SZVSE).
Bánfi (Móraváros), Buknicz (Üllés), Széli (Sándorfalva). 5 gólos: Tóth I. (Kistelek), Zakar (Szőreg). 4
gólos: Botlik, Kiss Cs. (Móravárps), Széli (Zákányszék). Markó (Bordány), Zsikó (Szőreg), Györgyi
(Fábiánsebestyén), Kovács (Tisza-Új), Molnár
(Mindszent), Tóth-Kása (Apátfalva). 3 gólos: Miklós
Cs. (Tápé). Káity (Üllés), Lengyel, Bálik (Tisza-Új),
Virágh, Grezsa (Sándorfalva). B o / ó (Mindszent),
Gulyás (Szentes FC). 2 gólos: Illyés. Kispál, Kun, Süli, Pikó (SZVSE), Fábián, Kruzslicv. István (Fábiánsebestyén), Bajnok, Tóth Z., Szalma (Tanárképző),
Hajdú. Peták. Tóth-Szelcs (Bordány), Lukács, Bakó.
Szécsi (Mindszent), Besenyei, Pataki, Sebestyén
(Sándorfalva). Németh. Vörös (Szentes FC), Bogár,
Hegyesi (Üllés). Gerecz, Masa (Mórahalom), Köteles
(Apátfalva), Pipicz (Zákányszék), Suhai (Tápé). Széli

(Bordány), Szilágyi (Móraváros), Vtgh T. (Kistelek),
S z á r a z ( S z ő r e g ) , Tóth 1. J. ( T i s z a - Ú j ) . 1 g ó l o s :
Révész, Sejben Gy., Magyar, Vígh Z., Pipicz
(Kistelek), Gréczi, Krajczár (SZVSE), Vári, Mátyás,
Heindrich. Nővé, Szalma (Tápé), Ágoston, Tóth M.,
Nagy, Kiss. Papp (Tisza-Új), Aszalai, Budai, Dóda,
Oltványi, Bánfi. Elekes, Mucsi (Mindszent), Bereczki,
Pál, Balogh Cs., Csigér, Pálfi ( S z ő r e g ) . Bubori,
Demeter, Katona, Molnár, Sipos, Verők, Hevesi,
Jernei (Szentes FC), Fodor, Sándor (Zákányszék),
Farkas I., Kádár, Nagy I., Pónusz (Bordány), Deák M.,

A negyedik tusa helyszíne egy
Koszó. Nógrádi (Mórahalom), Fekete, Sóki, Kerekes golfpálya volt, csodálatos környe(Apátfalva). Molnár. Mészáros, Tóth J. (Sándorfalva), zetben. Persze, a versenyzők nemKedves. Rácz (Tanárképző), Horváth (Fábiánsebes- igen gyönyörködhettek a tájban,
mert a rendezők szokatlan pályán
tyén).
mérték ki a 2000 métert számukra.
1 ongólos: Prágai (Zákányszék) Szőreg ellen, Bánfi
Igen durva, meredek emelkedők,
(Móraváros) Tisza-Új, Pécsi (Apátfalva) SZVSE, Tóth
néhol homokos részek tették próJ. (Zákányszék) Móraváros, Kakuszi (Üllés) Szőreg,
bára a lábakat. A magyar csapat
Makra (Üllés) Sándorfalva ellen.
tagjainak arca nem sugárzott az
örömtől, amikor felmérték a rájuk
váró feladatot.

A LABDARÚGÁS (I.). Ac aradi grundokon iskolásként éjjel-nappal a rongylabdát
hajkurásztuk.
(Általában papírt gyűrtünk
össze,
amit gondosan
befontunk
egy
rongydarabbal - így legkedvesebb
játékszerünk
még pattogott
is!)
Először a Törekvés nevű csapatban
védtem, majd 17 évesen az Aradi
MTE-ben már
mezőnyjátékosként
vettek figyelembe. Szegeden a Munkás MTE együttesében szinte minden poszton megfordultam,
hiszen
abszolút kétlábasként bárhol szerepeltethettek, miként a Zrínyi csapatában is. A Zrínyivel
fuzionált
KAC egy idő után beolvadt
a
SZAK-ba, ahol akkoriban
Baróti
Lajos is futballozott. Innen lettem
Dél-Magyarország válogatott (már
ekkor „Bőgősnek" becéztek a pályán), majd 1938-ban
megalakítottuk a HASE Honvéd
gárdáját,
amelynek társadalmi
munkában
edzője és persze játékosa
voltam.
Évente nyertünk bajnokságot,
így
hamar felkerültünk az NB lll-ba. (A
„felszabadulás " után jutott fel az
első osztályba a Honvéd, a mai
Szeged SC elődje. Tehát tulajdonképpen én ennek a klubnak alapító
tagja vagyok!)
AZ É L E T (II.). 1944-ben kikerültem a frontra, és egy év múlva
szovjet hadifogságba estem. Nem
kedvetlenedtem el, a táborban is
folytattam sporttevékenységemet.
Megszerveztem a hadifogoly-válogatottat, és annak edzője, intézője
lettem. Természetesen mérkőzéseket is vezettem, cs működésemmel
me a n é m e t e k is e l é g e d e t t e k
voltak. A hadifogságból 1947 júliu
súban s/abadultam és itthon a Pos
ltin.il vállaltam munkát...
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1

„igazságot

osztani".

osztálynál

azért nem

„magasabb

•

is

igyekeztem

A megyei

beosztásba",

I.

kerülhettem
mert túl-

koros voltam. 1975-ben - erre ma
is büszke vagyok - a
Bizottság

tiszteletbeli

Játékvezetői
elnökének

választottak.
AZ É L E T ÉS A L A B D A R Ú GÁS (HL). 1951 áprilisában lettem
a Dél-Magyarországi Labdarúgó
Szemernyi kétségem sincs afelől,
hogy ezen írás megjelenése után
j ó néhány a m a t ő r labdarúgó első
felindultságában „vesztegetési
kísérletet" kiált, és tehetetlen
dühében az égiek segítségét kéri:
ha kispályás csapatát a véletlen
valamilyen tornán
a üélmagvarország együttesével
hozza össze, azon az összecsapáson
ne az ország legtapasztaltabb
játékvezetője bíráskodjon...
Aztán egy-két órával később,
némiképp lehiggadva még
a leggvanakvóbb ellenfél
is belátná, hogy Hegedűs Lajos
bácsi „befolyásolásához"
nemhogy egy újságcikk,
de még több kiló nemesfém
vagy egy kitöltésre váró csekkfüzet
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bajnoki ezüstérmes versenyző, a
szövetség jelenlegi főtitkára.
Az 1000 pontot jelentő 7:40 perces szintidőt 19-en teljesítették.
Aztán félpercenkénti indítással
Sajnos, a magyaroknak ez a szám
elrajtolt a mezőny - a pálya közesem s i k e r ü l t , a l e g j o b b e g y é n i
pén pedig, mintha mi sem történt
szereplő, Heilig a 23., míg a csapat
volna, békésen golfoztak a helycsak a 9. lett.
béliek. A táj csendjét olykor az edA vb befejező versenye előtt a
zők kiáltásai törték meg, így bizcímvédő
dán Fjellerup, s az ugyantatták. ösztönözték jobb eredményre versenyzőiket, próbáltak plusz- csak tavalyi győztes lengyel váloerőt pumpálni beléjük. Az erőát- gatott áll az élen. A magyar trió
adásra szükség is lett volna, mert
sokakat féltávtól már csak a szívük
vitt előre, aztán úgy ájultak be a
célba.

messze, 250 pontnyira van a hőn
áhított dobogótól.
Az összetett állása négy szám
után.

C s ü t ö r t ö k ö n a l o v a g l á s s a l ér
- A meredek emelkedőt ne fus- világbajnokságon is megállta volna
Szombathelyi véget a világbajnokság hagyomásátok teljes erőből, mert meghaltok, a helyét - mondta
mire felértek.
Tamás egykori olimpiai és világ- nyos egyéni és csapatversenye.

Egy örökifjú sportember rendhagyó (ön)életrajza
ig - játékvezetőként

H

Egyéni: 1. Eva Fjellerup 4284
- Még fiúknak is nehéz lenne ez
a pálya - szuszogta-lihegte Tulok pont, 2. Caroline Delemer (francia)
Andrea és Heilig Anita a beérkezés 4 2 4 8 , 3. D o r o t a Idzi ( l e n g y e l )
után. - A kaptatókon nem leheteti 4231,... 10. Tulok Andrea 4066,
futni, csak szinte mászni, a végén a ...25. Kovács Irén 3806, ...35. Pécsi
lejtőn pedig megintcsak nem sza- Mónika 3674, ...44. Heilig Anita
ladhattunk,
mert a
lendülettől 3589.
- Nagyon nehéz a pálya,
az
C s a p a t : I. L e n g y e l o r s z á g 12
elestünk
volna.
emelkedők kegyetlenek,
olyan az
Ezt a véleményt a szakvezetők is 572 pont, 2. Olaszország 11 898, 3.
egész, mint egy hegy - mondták.
Franciaország
I I 8 4 2 , ...6.
Magyar Vilmos szövetségi kapi- megerősítették:
- A pálya, két ilyen kör, férfi Magyarország 11 592.
tány adta is a taktikai utasítást:

<r

m

Szerdán könnyebb napjuk volt
Sydneyben a 11. női öttusa-világbajnokság résztvevőinek, hiszen
csak egy rövid számot, a futást
kellett teljesíteniük. Persze akadtak, akik ezt az egyik tusát is igencsak megszenvedték. A magyaroknak ez a r é s z p r ó b a sem igazán
sikerült, összetettben a negyedikről
lecsúsztak a hatodik helyre, vagyis
a dobogótól távol várják a befejező
számot, a lovaglást.

Deák G., Hegyesi, Koszó ( M ó r a v á r o s ) . T a n d a r i ,

„M0*

O

Messze van a dobogó

Kilencvenegy év a pályán és azon kívül...
AZ É L E T (I.). Az Arad megyei
Tornyán születtem 1900. augusztus
23-án. Iskolás éveimet Aradon töltöttem; a négy elemi és a négy polgári elvégzéséi követően három
esztendőre az Aradi Vagongyárba
s z e g ő d t e m l a k a t o s és h e g e s z t ő
inasnak. 1918 februárjában Karánsebcsre vonultam be katonának,
majd a kiképzés után Szegedre kerültem géppuskás tanfolyamra. Innen vittek ki az olasz frontra. Piavéhez, a Monté Tómba lábához... A
háború befejeztével körülményes
v i s s z a v o n u l á s után értem haza,
Aradra. 1919-ben sokan kiszállingóztunk a francia megszállás alalt
lévő városból, és Mezőtúron beléptünk a hadseregbe. A Tanácsköztársaság bukásáig a fronton voltam,
majd Budapestre, a nővéremhez
mentem. Onnan Szegedig kalandos
úton (és Kistelektől gyalog!) j u tottam cl...

B

Szövetség (1957-től CSLSZ) társadalmi munkása. A Minősítő Bizottságban a Csongrád megyei sportkörök játékosainak igazolásait intéztük. E munka mellett az NB III., a
megyei I. és II. osztály, valamint az

Argentin győzelem a jótékony célú gálán
Az argentin fővárosban a hazai
l a b d a g ú r ó - v á l o g a t o t t az E N S Z
gyermekszervezete, az UNICEF ja-

Világválogatott: Meola (amerikai, Chabala/zambiai) - Vazquez
(uruguayi). Belodedics (jugoszláv),
Torres (brazil, Sanche/Airuguayi),
R o d r i g u e z ( s p a n y o l ) - Bismark
(brazil), Moas (uruguayi), Rubio
(chilei). Szavicsevics (jugoszláv,
PazAiruguayi) - Zamorano (chilei,
Balboa'amerikai), Borges (uruguayi).
Szakvezető: Tele Santana (brazil).

(2-0). Buenos Aires, 15 000 néző.
Világválogatott ellen. A nagy tá- Vezette: Gnecco (argentin).
Argentína: Goycoechea
volság és az egyéb kötelezettségek
Craviotto, Vazquez, Ruggeri,
miatt Európából kevés játékos
Altamirano - Franco (Gamboa),
rándult át az összecsapásra, így az
Giunta (Carrizo), Latorre (Martia r g e n t i n o k v i s z o n y l a g k ö n n y ű no), Rodriguez (Sonora) - Gonzagyőzelmet arattak.
G ó l s z e r z ő k : Latorre (32., 69.
lez, Mohamed (Manarino). SzövetArgentína-Világválogatott 3 - 0 ségi kapitány: Alfio Basile.
perc), Rodriguez (40.).
vára játszott bemutató mérkőzést a
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Hunyadi Kupa

i f j ú s á g i és serdülő b a j n o k s á g o k
N y o l c csapat, két c s o p o r t b a n
táblázatit is én készítettem. 1967- küzdött a Hunyadi János Általános
től a S p o r t t e c h n i k a i B i z o t t s á g Iskola pályáján a ..Hunyadi Kupa"
elnökeként a megyében 86 labdarú- elnevezésű leány kézilabdartornán.
A végső győzelmet a szegedi makgópályát hitelesítettem és ellenőrizkosházi iskola diákjai szerezték
tem munkatársaim, Megyeri István
meg a „dózsások" előtt, harmadik
és Spitzer Ferenc segítségével. Terhelyen a győri Gárdonyi Géza Álmészetesen változatlanul vezettem talános Iskola együttese végzett. A
m e c c s e k e t , és a t a n f o l y a m o k o n gólkirály, 23 góllal Kardos Anita
rendszeresen oktattam és vizsgáz- (Makkosháza) lett.
tattam a leendő j á t é k v e z e t ő k e t .
Nagy örömömre munkahelyemen,
a Szegedi Postánál és a sportban is

LABDARÚGÁS

Születésnapi
ajándék

is kevés lenne. Ez a ma is
fiatalosan mozgó és gondolkodó - elismerték fáradozásaimat, több
kitüntetést is átvehettem. Csak az
mellesleg századunkkal éppen
bánt egy kicsit, hogy 1986-ban egyidős - sportember
(aki unokáinak a két világháború "35 év társadalmi munka után - küA kínai sajtó Xie Jun
borzalmai helyett is a futballról
lönösebb indoklás és egy „köszömesél) mindentől függetlenül
világbajnoki címéről
n ö m " nélkül eltávolítottak a
és sokszorosan kiérdemelte m á r , CSLSZ-ből. A Városi Labdarúgó
hogy egészen rendkívüli életútját
A kínai s a j t ó nagy o v á c i ó v a l
Szövetségben persze még mindig
és sportpályafutását egy sajátos
hasznosítani tudom magam, hiszen köszöntötte szerdán Xie Jun kínai
(ön)életrajz f o r m á j á b a n
s z á m t a l a n k i s p á l y á s tornát és s a k k o z ó n ő t a v i l á g b a j n o k i c í m
az olvasók elé tárjuk...
bajnokságot leli megszervezni, a megszerzése alkalmából.
Valamennyi lap kiemelte, hogy a
meccsekre bírókat kell diszponálni,
pekingi sportoló a trófea megA LABDARUGAS (II.). A má- meg aztán...
szerzésével több évtizedes szovjet
sodik világégés után a megyei I.
egyeduralomnak vetett véget a női
osztályban küzdő Szegedi
Postás
K I E G É S Z Í T É S . Sokan megle- sakkvilágbajnokságok történetében.
edzéseit irányítottam, de 1949-ben
pődnek, amikor elárulom,
hogy
A méltatások általában megemfel kellett állnom a kispadról, mert
már
91
esztendős
vagyok,
és
min- lítik azt a k e d v e s é r d e k e s s é g e t ,
nem volt edzői papírom. 1954-ben
beiratkoztam az edzői tanfolyamra, denki azt hajtogatja: 15-20 évet hogy a kínai sakksport üdvöskéje a
nélkül
letagadhat- világbajnoki c í m m e l - mint egy
és Dombóváron,
majd
Szegeden szemrebbenés
eredményes elméleti és gyakorlati nék. Én eddig és ezután is a értékes csecsebecsével - lepte meg
vizsgát tettem. Közben a játékve- családomnak,
a munkának és a magát születésnapja alkalmából.
zetői vizsga követelményeinek
is sportnak éltem és élek, ma is tudok
Az újdonsült világbajnok ugyanis a
megfeleltem, és rendszeresen
fúj- örülni annak, ha üzemek, vállalatok
Maja Csiburdanizde felett aratott
tam a sípot nagy- és kispályás taképviselői személyesen kémek fel a nagy g y ő z e l e m n a p j á n , szerdán
lálkozókon. A; ötvenes években az
bíráskodásra. Nem
cigarattázom, töltötte be 21. életévét.
ipari tanulók csapatát
edzettem.
szeszes italt csak módjával fogyaszXie Jun hétéves kora óta sakkoEgy Kocsis Lajos nevű gyereknek
mozgok
egy zik. Tizenhárom éves volt, amikor
sokszor elismételtem: ha fegyelme- tok, és mindennap
zett leszel, a technikádat
szorgal- kicsit. Boldog lennék, ha erőben, először indult felnőtt versenyen, és
masan fejleszted,
az
utasításokat egészségben és lehetőleg síppal a 17 évesen szerezte meg első ormindenkor betartod, akár a váló számban érném meg a századik szágos bajnoki címét. Tavaly az
gatottságig viheted. (Igazam lett!) születésnapomat...
ázsiai nagymesterek között a harA későbbiekben Deszken, a Petőfi
H e g e d ű s L a j o s g o n d o l a t a i t m a d i k helyre s o r o l t á k , a N e m A K-nál, az újjáéleszett
Postásnál
zetközi Sakk Szövetség világranglejegyezte:
valamint a DEFAC-nál is edzőslistáján pedig a hatodi hely jutott
ködtem, és persze
egészen 1971RÉIMI J. ATTILA neki.

44. hét
NB I.
1. RÁBA E T O (12.)—VÁCI I Z Z Ó (1.)
2,X
Rába E T O otthon: 2 győzelem, 1 döntetlen, I vereség
Váci Izzó idegenben: 2 győzelem, 2 döntetlen, vereség nélkül
2. VIDEOTON ( l l . ) - V Á S Á S (7.)
"
1
Videoton otthon: I győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség
Vasas idegenben: 2 győzelem, 2 vereség, döntetlen nélkül
3. Z A L A E G E R S Z E G ( l ó . ) - H A L A D Á S (10.)
X, 1
Zalaegerszeg otthon: 2 döntetlen, 3 vereség
Haladás idegenben: I győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség
BUNDESLIGA 1. O S Z T Á L Y
4. S C H A L K E 04 (8.)-DRESDEN (17.)
1
Schalke 04 otthon: 5 győzelem, 2 döntetlen, vereség nélkül
Dresden idegenben: I döntetlen, 6 vereség, győzelem nélkül
5. VfB S T U T T G A R T (3.)-STUTTG. K I C K E R S (15.)
1
VfB Stuttgart otthon: 7 mérkőzésből 6 győzelem, 1 vereség
Kickers ugyancsak S t u t t g a r t b a n : 2 győzelem, 3 döntetlen,
2 vereség
6. DÜSSELDORF (20.)-BOCHUM (16.)
X,1
Düsseldorf otthon: 1 győzelem, 3 döntetlen, 3 vereség
Bochum idegenben: 2 győzelem, 2 döntetlen. 3 vereség
O L A S Z A-OSZTÁLY
7. F O G G I A (9.)-BARI (17.)
Foggia otthon: 2 győzelem, I döntetlen, 1 vereség
Bari idegenben: 4 mérkőzés - 4 vereség
8. G E N O A <8.)-ATALANTA (13.)
Genoa otthon: 3 győzelem , 1 döntetlen, vereség nélkül
Atalanta idegenben: 2 győzelem, I döntetlen, 1 vereség
X,2
9. L A Z I O (3,)-JUVENTUS (2.)
Lazio otthon: 3 döntetlen, 1 vereség, győzelem nélkül
Juventus idegenben: 2 győzelem, I döntetlen, 1 vereség
10. MILÁN ( D - R O M A (6.)
Milán otthon: 2 győzelem, 1 döntetlen
Roma idegenben: 3 győzelem, 1 döntetlen.
X,1
11. N A P O L I (4.1-SAMPDORIA (11.)
Napoii otthon: 2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség
Sampdoria idegenben: 4 mérkőzésből: 2 döntetlen, 2 vereség
12. PARMA (ÍO.)-VERONA (16.)
1
P a r m a otthon: 2 győzelem. 2 döntetlen
Verona idegenben eddig négyszer lépett pályára, mind a négy
mérkőzésen alulmaradt
13. T O R I N O ( 5 . H N T E R N A Z I O N A L E (7.)
X, 1
Torino otthon: 1 győzelem. 2 döntetlen. I vereség
Inlernazionale idegenben: 2 győzelem. 1 döntetlen, 1 vereség
+ 1 MÉRKŐZÉS
NB I.
14. TATABÁNYA <15.)-FKRKNCVÁR()S (6.)
I
Tatabánya otthon: 1 döntetlen, 3 vereség, győzelem nélkül
Ferencváros idegenben: 1 győzelem. 4 döntetlen, vereség nélkül
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Es aztán mi lesz vele?
A Kőbánya-Kispest pályaudvartól vagy félórás autóútra van a Pesti
úti szociális otthon. Igaz, a jobbak
közül való, mégis míg keresgélem
az igazgatói irodát, minduntalan
arra gondolok: hogyan élhet itt egy
24 éves lány? Szinte megkönnyebbülök, amikor a főnővértől megtudom: Makra Ágnes már nincs itt. A
látogatásom előtti napon átvitték
vizsgálatra a László Kórházba, és
egyelőre ott is marad.

bébi-, gyermekruházati és
felszerelési
szaküzlet

is lesz vele, hogyan alakul a sorsa,
hol talál majd menedéket. Egyet
viszont bizton állít:

téli ajánlata

- Nem akarok Csongrád megyébe visszamenni. Annyi megaláztatásban, fájdalomban volt már ott
részem. A sok minden között a
s z e m e m r e v e t e t t é k , milyen j ó
nekem, hogy naponta taxi fuvaroz a
SZUE-ba a gyógyító úszásterápiára. Nézz rám! A lábaim bénák, a
kezeimnek parancsolni nem tudok.
Hat év alatt tucatnyi embernek is
sok lenne az a szenvedés, amin
keresztülmentem. Hát lehet engem
irigyelni azért, mert voltak, akik
megsegítettek?

A László Kórház nagyüzemében
percek alatt útbaigazítanak, hol
találom Ágnest. A fertőzőosztály
sokágyas kórtermében harmadmagával fekszik.
- M e n j ü n k a t á r s a l g ó b a , ott
nyugodtan beszélgethetünk - javasolja, miközben átvergődik az ágyról a tolókocsiba. Visszanyúl, hogy
a párnákat megigazítsa, ám kezei
nem engedelmeskednek az akaratnak. Úgy kaszálnak a levegőben,
mint egy m e g r á z o t t r o n g y b a b a
végtagjai.

KERTÉSZ BÁRSONYNADRÁG, több színben 900 Ft-ért
THERMO RUHÁK, háromrészes
1600 Ft-ért
MELEGÍTŐK
670-950 Ft ért
BÉBIZOKNIK 0-tól 6-ig
75 Ft -ért
valamint
babakocsik, tipegők, pizsamák, újszülöttekre alkalmi kisruhití

NAGY VÁLASZTÉKBAN, REKLÁMÁRON.
KÖZÜLETEKET, VISZONTELADÓKAT NAGYKnR.
ÁRON KISZOLGÁLUNK.
S Z E G E D , K Á R Á S Z u. 6. Tel.. 6 2 4 2 - 5 3 4
" "
.NE

- Es az otthonodba, Rúzsára sem
kívánkozol?
- Oda sem, de erről nem beszélek

Mindezt végignézni is gyötrelem, nemhogy megélni. Tehetetlenül á l l d o g á l o k . Nem a k a r o m
megalázni azzal, hogy segítek. A
tolókocsit sem engedi nekem tolni,
béna lábaival maga lökdösi végig a tem, ekkor ugyanis egy mozgáshosszú folyosón a társalgóig, ahol szervet megtámadó kórra, a sclebeszélgethetünk.
rosis multiplexre gyanakodtak.
Tán ő sem tudja, hányadjára me- Következett '88, amikor már nem
séli el hat szörnyű év történetét. De voltam képes járni sem, ezért a
sokadjára, az biztos. Mint egy jegy- Pető Intézetbe, illetve az Országos
zőkönyvet mondja fel ismét és újra Rehabilitációs Intézetbe küldtek.
megnyomorodásának stációit. 0 Fizikoterápia, gyógytorna, aztán
ebben a történetben él, neki hat hat hét „szabadság", majd újra a
esztendeje ez az élete.
rehabilitációs intézet. '89-ben már
- Először 1986-ban mutatkoztak a vállaim is begyulladtak, a kór,
a tünetek: nehézkes járás, egyen- úgy látszik, mind nagyobb terüsúlyzavar, kettőslátás, aztán jött a leteket támadott. Ismét vissza a
bélcsavarodás, amivel megműtöt- rehabilitációs intézetbe. '90 elején
ték Szegeden. Persze nem ez volt a újabb állapotrosszabbodás, s ekkor,
baj, a tünetek oka, de hát ki tudta
a betegség kezdete után öt évvel
ezt. Senki. '87-ben meglumbáltak,
derítették ki, hogy a szörnyű kínoEEG- és CT-vizsgálatot csináltak,
kat kullancsmérgezés okozta. Keés gócokat találtak az agyamban.
zelni nem tudták, mert allergiás vaAz orvosok csak találgattak. A
gyok a penicillinre. Ekkor már torosszullétek hátterében lelki okokat
lókocsiba kényszerültem, s folysejtettek és kerestek. Szegedről
tatódott a Szeged-Budapest-Rúzsa
Pestre küldtek a pszichiátriára.
közötti golgota, s folytatódtak a
Ekkor már alig bírtam járni. Gerosszullétek, a fájdalmak, és a sokrincfestés, ú j a b b E E G , ismét a
sok megaláztatás, amiben a hosszú
gócok, és ismét nem tudták, mi
évek alatt részem volt.
bajom. Pestről Kakasszékre kerül-

Felírom a számot és menekülök,
szociális otthoni ellátás költségeit,
és a Gábriel taxival közösen gon- mert nem tudok búcsúzóul semmi,
doskodtak arról, hogy naponta el- de semmi biztatót mondani.
De megpróbálok közzétenni egy
jussak a Pető Intézetbe.
számlaszámot. És reménykedem.
Ági eddig tudta s í r á s nélkül
elmesélni a történteket, de itt megbicsaklik a hang, mert a múlt szörAlternatív Nemzeti Önsegély
nyűségeinél rettentőbb a kilátásAlapítvány, Makra Ágnes részére,
talan jövő, hisz az eddig őt táAEB 204-13655
mogató alapítvány sem gondoskodhat róla évekig. Nem tudja, mi
KALOCSAI KATALIN

/

/\V

Szeged belvárosában levő

üzletközpontban
igényesen kialakított
(légkondicionált, telefonos)
üzlethelyiségek
10—40 m2 alapterülettel
bérbe adók.

Erd.: 9-12 óráig. Telefon: 15-307

Színházi műsorok
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ:
XI. 1., péntek

19 óra

Mozart: REQUIEM

Bérletszünet

XI. 2., szombat

19 óra

TOSCA

Palicsi bérlet

XI. 3., vasárnap

15 óra

A PADLÁS

Katona

19 óra

A PADLÁS

Ady l—II.

XI. 5., kedd

19 óra

TOSCA

Bartók

XI. 6., szerda

19 óra

A PADLÁS

József A.

19 óra

LEÁNYVÁSÁR

Bérletszünet

XI. 8., péntek

19 óra

BOHÉMÉLET

Bérletszünet

XI. 9., szombat

19 óra

LEÁNYVÁSÁR

Bérletszünet

XI. 10., vasárnap

15 óra

KAKUKKFÉSZEK

Bérletszünet

19 óra

KAKUKKFÉSZEK

Bérletszünet

XI. 12., kedd

19 óra

TOSCA

Vaszy l - l l .

XI. 13., szerda

18 óra

A PADLÁS

Móra l - l l .

XI. 15., péntek

18 óra

FAUST

Kodály

/ /

Oszibaracklevél-fodrosodás

Már ősszel le vele!

Hl.
XI. 7., csütörtök

Az idén alig lehetett olyan őszibarackost találni, ahol ne pusztított
volna a tafrinás levélfodrosodás. A beteg levelek lehullását az erősen
fertőzött ágakon gyümölcshullás követte. A permetezés sem sokat
segített. Vajon kikerülhetetlen csapás ez, vagy megelőzhető? -

1 órán belül

kérdeztem egy ismerősömtől, akinek az idén is egészségesek

H I D R A U L I K A ÉS P N E U M A T I K A R E N D S Z E R E K

maradtak a fái. A szakemberek körében sem egységes az álláspont

TÖKÉLETES TÖMÍTÉSEK

a szükséges teendőkről, így a tárgyi bizonyíték alapján gondoltam,
érdemes szólni a Huszta Gellért által alkalmazott módszerről.

A gombabetegség ellen akkor
lehet hatásosan védekezni, ha
ismerjük a természetét. A tafrina
fejlődéséhez optimális, ha a levelet
legalább 24 óráig nedvesség borítja, s az átlaghőmérséklet 5-7 fok.
Efféle időjárási viszonyok nemcsak
tavasszal, a rügypattanást követően
fordulhatnak elő, hanem a lombhullást követően, a téli időszakban
is. Aki csak a tavaszi védekezésre
koncentrál, könnyen elkéshet.
A megelőzés lényege a rendszeres, őszi, esetleg téli, és tavaszi
alapkezelés. Most a lombhullást
követően 2 százalékos bordói lével
alapos lemosást kell végezni.
Huszta Gellért tapasztalata szerint
csak a rézszulfát hatóanyag igazán
eredményes. Az előző években
elhanyagolt ültetvényekben a tél

folyamán, amikor a fertőzés eshetősége és a védekezés lehetősége
egyaránt adott, célszerű megismételni a lemosópermetezést.
Az őszibarack tavaszi metszését
a fakadás megindulásakor ajánlatos
végezni, melyet 5 (B) fokos mészkénlés lemosópermetezés kövessen. Zöldbimbós állapotban, körülbelül tíz nappal az előző kezelés
után következhet az 1 százalékos
bordói lével való permetezés. A

>

Seal-Jet tömítések és műanyag alkatrészek
gyorsszervize
Egy órán belül 250 mm-ig bármilyen
tömítést
elkészítünk Önnek.
A különleges tömítések és a
műanyag alkatrészek kérésének ^ k r5 v >
O"
XJ A
megfelelően a megadott
méretek szerint a
legrövidebb időn belül
elkészítjük.

oS SÍJ

•v

19 ó r a STUART MÁRIA

Egressy II.

XI. 3., vasárnap

15 ó r a STUART MÁRIA

Búzakalász

XI. 5., k e d d

19 ó r a STUART MÁRIA

Blaha II.

XI. 6., szerda

16 óra A KIS HERCEG

Bérletszünet

XI. 7., csütörtök

18 óra A KIS HERCEG

Bérletszünet

Kőolajkutató Vállalat
Gépészeti Üzeme

XI. 8., péntek

19 ó r a STUART MÁRIA

XI. 9., szombat 19 ó r a STUART MÁRIA

Radnóti II.

5000 Szolnok, Úri-Szabó J. u. 5.
Telefon: (56) 44-895
Telefax: (56) 41-392

XI. 10., vasárnap 11 óra A KIS HERCEG

Bérletszü

GYORSASÁG, PONTOSSÁG, MEGBÍZHATÓSÁG

okozhat. Aki mindezt végigcsi-

1991. október 21. és 1991. december 31. között

nálja, rügyfakadás után már csak az

10 db feletti megrendelés esetén

hogy ügyeljen.

15% árengedményt adunk termékeink árából.
•66987/2*

T. Sz. I.

A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ KISSZINHAZA :
XI. 2., szombat

nagyobb töménység rügyhuilást

elért eredmények megtartására kell,

HÉTFŐ-PÉNTEK 9 - 1 8 oraig.

S Z O M B A T 9 - 1 3 óráig.

A M E R I K A I M I N Ő S É G , T Á V O L - K E L E T I ÁR AK!

- Ha így érzel az otthoniak iránt,
akkor szabad-e megírnom,
hogy
Mexikóban tudnának segíteni rajtad, csakhogy ehhez pénz kell, soksok pénz.
- Én már mindentől félek, és
nem b í z o m s e n k i b e n . Félek a
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA vádaktól, hogy a Makra Áginak
kell ismét segítség, de hát ember
Eddig a történet tán sokaknak vagyok, aki élni és meggyógyulni
ismerős. Hisz írtunk már a fiatal szeretne. De legalábbis lábra állni
rúzsai Makra Ágnesről, akit most újra. Hát rád bízom. Ha úgy látod,
azért k e r e s t e m meg ú j r a , hogy hogy van remény, írd meg a szegedi lapban, de bocsásson meg
megtudjam, mi van vele.
m i n d e n k i , én már nem sokat
- Szinte elmenekültél otthonról.
remélek.
Miért a szociális
otthonbéli
- Próbáljuk meg.
menedék?
Visszakísérem a kórterembe.
- Ez év szeptemberében azért
jöttem a Pesti úti szociális otthon- Egy vastag dossziéban levelek,
ba, amelynek szállodai szárnyában leletek tömege. A kezek továbbra
laktam , mert innen naponta tudtak sem e n g e d e l m e s k e d n e k . Mire
szállítani a Pető Intézetbe. Eddig e l ő k e r ü l a keresett p a p í r , az
valamennyi költséget az Alternatív alapítvány számlaszáma, a dosszié
Alapítvány fedezett. Ok fizették a tartalma az ágyon szanaszét hever.

/ N Y I T V A :

' DJE

f E L E

Radnótii.

net
19 ó r a SZENVEDÉLYES
VISZONYOK (balett)
XI. 12., k e d d

Bérletszünet

19 ó r a STUART MÁRIA

Juhász

XI. 13., s z e r d a 19 ó r a STUART MÁRIA

Jancsó

XI. 14., csütörtök 18 ó r a A KIS H E R C E G

Bérletszünet

XI. 15., péntek

19 ó r a S T U A R T MÁRIA S o m l a y I.

DÉLMAGYARORSZÁG

2 0HETEDHÉTHATÁRON

HIRDETESFELVETEL
reggel V - t ö l este

7-ig

Telefonon: (12-836) és
személyesen (Szeged, Tanácsköztársaság útja 10.)

DÉLMAGYARORSZÁG K F T .
APRÓHIRDETÉSEK
I

NULLA km-es Jawa Automatic segédmotor eladó. Telefon: 28-184.

VETŐMAG burgonya eladó. Ciklámen.
Érdeklődni: Bordány, Dudás u. 4.
Telefon: 82-070.

207/D Mercedes mikrobusz eladó.
Kisebb kocsit beszámítok. Telefon:
20-900.

ADÁSVÉTEL

NEM dohányos 2 fó egyetemista vagy ELADÓ Algyői út mellett 800 n-öl kert SÓDER, kőpor, rőzeg, répaszelet,
bányahomok, marosi homok szállíszellemi foglalkozású fiú részére
lakható épülettel osztva is. Érdektását vállalom. Ruszin Pál, Petőfi S.
szoba kiadó, fürdőszoba használattal,
lődni: József A. sgt. 132. VI. em. 24.
sgt. 46. Telefon: egész nap: 29-862.
jutányos áron. Előrefizetés szükséges.
SOLTVADKERTI lónál kétszintes üdüÉrdeklődni: Szeged, Melinda u. 9.
FIATAL női munkaerői keresünk,
lő eladó. Irányár: 2 200 000 Ft, két db
adminisztratív munkára, azonnali
31-én és l-jén.
dízel autót beszámítok kb 400 000
kezdéssel. Érdeklődni: Petőfi S. sgt.
MAKKOSHÁZÁN, albérleti szoba egy
Fvdb. Érdeklődni: Magyamé Szekeres
16., 9-13 óláig.
személy részére kiadó. Telefon:
Irén, délutáni órákban Szeged,
ELSÓOSZTÁLYOS
kisfiam délutáni
21-393.
Alsókikötősor 12.
tanulásához nyugdíjas pedagógusi
keresek, ár megjelöléssel. „MakkosPBT Közvetítő Iroda keres-kínál: MÓRAHALMI magánház eladó. Béke
háza 17318" jeligére a Sajtóházba.
lakásokat, ingatlanokat, albérleteket,
u. 12. Babarczi. Telefon: 10-309.
üzleteket, irodákat, műhelyeket.
CSUKA u. 4. sz. garázs november
SAROKTELEK eladó Szatymazon 520
Telefon: 14-144/22 mellék.
I-jétől kiadó. Érdeklődni: este
n-öl gyümölcsös, villannyal, fűtött
telefonon: 84-097.
KÉTSZOBA összkomfortos lakást
garázsért is cserélem. Telefon:
TÉLI beállásra garázs kiadó Szatykeresek albérletbe. Érdeklődni: 18 óra
28-814. _
mazon. Tésztagép eladó. Telefon:
után, 18-282 telefonon.
28-814.
DOROZSMAI zártkert eladó. Víz,
villany, pince, termő gyümölcsös, Szegeden 200 nm, 3,60 m belmaszóló. Négyütemű trabantot beszágasságú. gázfűtéses helyiség raktárLAKÁS
nak kiadó. „Centrumtól 3 km-re
mítok. Telefon: délelőtt 25-635,
17286" jeligére a Sajtóházba.
délután 16 órától Zöldfa u. 1/c. fszt. 2.

Családi Otthon

ELADÓ ZE-s rendszámú. 1200-as
Zsiguli. Irányár: 65 000 Ft. Göndör
sor 40B, esti órákban.
TABÁN utcai 1,5 szobás lakás 960 000
Ft-ért eladó. Telefon: 10-309.
ELADÓ Zastava GTL 55. 3 éves, sok
EVR1KA félautomata mosógép, ERIextrával. Irányár: 230 E Ft. Telefon: 55 nm-es lakás a Bihari utcában eladó.
KA írógép eladó. Érdeklődni: 15-508
56-359.
Telefon: 10-309.
telefonon.
VOLKSWAGEN Golf 1,3 benzines, 5 KUKORICA utcai 1+2 szobás, 59
ELADÓ vontatható, villanymotoros
ajtós, fehér, 5 hónapos, sürgősen áron
nm-es, étkezős, földszinti lakás eladó.
600-as szalagfűrész. Mórahalom,
alul eladó 880 ezer, Lízing részletTelefonérdeklődés: 23-113.
Dózsa Gy. u. 7.
fizetési lehetőség. Érdeklődni telefonon: 13-270. KONVOJ Autóke- BELVÁROSI, magasföldszinti, régi
bérű, 67 nm-es, komfortos lakásom
reskedés.
B Ú T O R O K vétele,
elcserélnem garzon lakásra, bárhol.
4x4-es, 6 éves ARO kevés kilométerrel,
eladása,
Emelet nem számít. Ráfizetést kérek.
áron alul eladó.Telefon: 27-305, este.
O T P hitellehetőség.
„Sürgős 552872" jeligére a Hirdetőbe.
ELADÓ családi okok miatt egy GTL
Londoni krt. 20.
KN rendszámú Zastava személy- KÁLVÁRIA térnél 2 szobás, téglagépkocsi, sürgősen. Érdeklődni:
blokkos, I. emeleti lakás eladó.
Szivárvány u. 44. Gál Mihály
ELADÓ: La Savionic. duplakazettás
Telefon: 12-949.
autószerelőnél.
slcrcó rádiómagnó. Ár: 6500 (I hónap
ÚJ Rókuson, II. emeleti garzon lakás
garanciát biztosítok). Telefon:
ZASTAVA 750 tartalékmolorral, kitű780 000 Ft-ért eladó. Telefon:
51-785.
nő állapotban eladó. Lugas u. 5/B.
10-309.
TÉGLA, fűrészelt szarufák, tetóléc,
fsz. 1.
55
nm-es Gyík utcai lakás 1 080 000
deszka, nyílászárók eladó. Kossuth L.
TJ frsz-ú Skoda 105 jó állapotban és
Ft-ért eladó. Telefon: 10-309.
sgt. 62.
MTZ alkatrészek (fődarabok) eladók.
Érdeklődni: Mórahalom. Remény u. SZEGEDI, 2+2-es, telefonos, V.
HÁZAT veszek bontásra készpénzzel
emeleti lakás áron alul eladó, vagy
206,15 órától.
faietek. Telefon: 41-437.
lakható magánházra cserélhető 15
TECHNICS RSB magnódeck, Sanyó GL-es, 55 000 km futott Wartburg,
km-es körzetben. Telefon: 29-169.
gyorsmásolós rádiómagnó eladó.
olcsón eladó. Érdeklődni: 56-629
ÚJTÍPUSÚ, 13 szobás, lakóelótercs, 53
Lugas u. 5®. fszt. 1.
telefonon.
nm-es lakás eladó. Érdeklődni 17 óra
NAGYMÉRETŰ bontott tégla eladó. 8 éves ARO 4x4-es eladó. Üllés, Móra
után Szeged, Körtöltés u. 38. Dusik.
SaÓKg. Magyar u. 7.
F. u. 5.
SZAMOS utcai 2+2-es, III. emeleti,
FLIPPER automaták eladók. Érdek- BARKASZ mikrobusz eladó. Sebesfelújított lakás eladó. Telefon:
lődni telefonon: 564)24, 17 óra után.
ségváltója szinkron hibás. Cserébe
6253-458.
beszámítanék színes televíziót, vagy
CSEREPES sori piacnál 32 nm-es,
olcsóbb, kisebb gépkocsit. Telefon: 61 nm-es, újtípusú étkezős lakás
fűthető faház üzletnek eladó. Érdek1 250 000 Ft-ért eladó. Garázs
64-340.
lődni: 55-544.
megoldható. Lomnici u. 35. III. 15.
ELADÓ 4x4, 2 éves zárt ARO. ÉrdekELADÓ nyeró játékautomata, amely
lődni napközben a rúzsai húsboltban, BELVÁROSI, kétszobás, 55 nm-es,
•cgfelcl az új törvényeknek. Cserébe
téglablokkos lakás áron alul eladó.
vagy az esti órákban. Üllés. Radnay
• á s szórakoztató játékautomatát
Érdeklődni 18-20 óra között. Szép
út 101. sz. alatt.
beszámítanék Érdeklődni telefonon:
Tibor Zászló u. 2/A. IV. em. 14. a.
64-340.
DÁCIA TX 12 000 km-rel haláleset
miatt áron alul eladó. Érdeklődni: FELSŐVÁROSI, első szintű, 47 nm-es,
ÚJ Zsuk plató ponyvával, ponyva1,5 szobás tanácsi lakást. 2,5 szobás
Rohonczy u. 9. Telefon: 21-216.
tartóval 20 000 Ft-ért eladó. Üllés.
tanácsi lakásra cserélnénk III.
Petófi út 29.
AUDI 80 turbó dízel 6 éves eladó.
emeletig. „Karácsony 18695" jeligére
Telefon: 53-114. reggel 8 órától.
a Sajtóházba.
ELADÓ gázbijler, C 18-as gázkazán,
lábas gáztűzhely, nyomáscsökkentő, NÉGY éves és 6 éves TX-es Dácia 47 nm-es. 1,5 szobás, tehermentes, I.
fali gázmelegítő. VT- l-es Kondor és
megkímélt állapotban eladó. Érdekemeleti lakás a Csillag térnél eladó.
Kleopátra vetóhurgonya. Vennék 22
lődni napközben a 20-478-as teleÉrdeklődni telefonon: 16-657, 17 óra
kg-os PB gázpalackot. Princ motoros
fonon, este Petrozsényi u. 141.,
után.
rotátort. Érdeklődni: 62®6-024
valamint Hüvelyk u. 2C. IV. 12.
73 nm-es új panel lakás belváros mellett
lefcfonon
88-as Honda Civic, hátul törött, féláron
eladó. Telefon: 22-265.
VÖRÖSRÓKA félbunda 38-as méreteladó. Érdeklődni telefonon: 17-904.
KETTŐ
+ hallos, II. emeleti lakás
ben eladó. Telefon: 53-066.
NYSA egyéves műszakival eladó. Ér1 120 000 Ft-ért eladó. Telefon:
ÉPÍTKEZÉSBŐL kimaradt makói
deklődni : Kukovecz N. u. 11. IV. 12.
10-309.
kisméretű téglát vennék. Telefon:
1+2-es,
53 nm-es, IX. emeleti lakás
73-851.
GÉPKOCSIVASARLAS
eladó. „Készpénz 18624" jeligérc a
RÉGI használt bútor olcsón eladó.
hitelre, lízinglehetőség
Sajtóházba.
Telefon: 20-191 vagy 28/20-468.
S.A. TEAM.
SZEGED, Ipoly sor 7®. IV. em. 11.
Telefon: 24-46635 mellék.
tehermentes lakás eladó.
BLOKKTÉGLA (36x24x19) 1200 db,
kitűnő hőszigetelő. 40 Ft/db eladó.
Sándorfalva, Kölcsey u. 61.

O I . C S O bútor, háztartási
gépek adás-vétele.
Holló u. 7/A.
Telefon: 22-933.

Vág u. 4.

RENT A CAR AUTÓKÖLCSÖNZŐ
A FIAT összes típusa
Kilométer korlátozás nélkül
bérelhető.
Szeged, Vág u. 4.
Telefon: 6224-46635 mellék.

ALBÉRLET

5 sebességes, 1500 köbcentiméteres
Lada-Nova eladó. Érdeklődni: Kormányos u. 30., 10-18 óráig.
GK frsz-ú Wartburg Turist 23 000
km-rel eladó. Érdeklődni: Mihálytelck. Nagybercsényi u. 4.
SÉRÜL I Daihatsu Sharadé személygépkocsi bontásra eladó. Érdeklődni
az esti órákban 15-192-es telefonszámon.
MERCEDES 300 D. 1980, szép. jó,
extrákkal. 390 000. sürgősen eladó.
Telefon: 21-726.

NDROMEDA
Keresünk, kínálunk bútorozott és
bútorozatlan lakásokat, üzlethelyiségeket, irodákat. Tisza L. krt.
48. Telefon: 6213-000.
SZEGEDEN, Róna u. 33/4 2 szoba+
hallos, 53 nm-es lakás sürgősen
bérbeadó, esetleg eladó. Érdeklődni:
Szeged, Lengyel u. 6.
KÉTSZOBÁS, főbérlő nélküli berendezett lakás kiadó. Tápai u. 15. IV.
I I . hirdetés napján és másnapján,
14-18 óráig.
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ŐSZ u. 28. társasházban 1-3 szobás
lakás leköthető. Érdeklődni telefonon:
12-845,17 óráig.

INGATLAN
ELADÓ fűtött garázs Szegeden, Csillag
tér közelében, 17 nm-es. Telefon:
061/137-3825.

ELADÓ 2 szobás családi ház. Érdeklődni a helyszínen: Tiszasziget,
Vadkerti tér 9. Hétvégén 12-17 óráig.
Szabó István.

REDŐNY, reluxakészítést, javítást
vállaljuk. Pontos haláridővel, reklámáron, garanciával. Telefon: 30-588.

ELVESZETT Újfunlandi szuka kutyám
hétfőn. A nyomravezetőt jutalmazom.
Cím: Szeged, Dankó P. u. 12/b.
Csanádi.
PONTHEGESZTÓGÉPET bérelnék.
Üllés, Fehérvári út 21. Gera László
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó 1 év
garanciával megrendelhető. Telefon:
6211-309.
HÁZVEZETŐNŐT keresek napi 4 órás
munkaidőre. Telefon: 15-028.
FEKETE kan Ónémet juhászkutya
elveszett. Jutalom ellenében értesítsen
Petófitelcp Duna u. 18b.
VÁLLALKOZÁSHOZ keresünk fiatal,
dinamikus autószerelő társat.
80-120 000 Ft szükséges. Kezdő is
lehet.
Érdeklődni
telefonon:
24-70035 melléken.

MUNKA

TISZASZIGET község polgármestere
pályázatot hirdet helyi művelődési
ház vezetői feladatainak ellátására. A
MIHÁLYTELKEN eladó Fehérpart
pályázat benyújtásának határideje
utcában 404 n-öles telek, villany, víz,
VILLANYSZERELŐ szakmával, A,B,
1991. november 15. A pályázathoz
fóliaház csövekkel. Kisfaludy u. 43.
C,D kategóriás jogosítvánnyal munmellékelni kell az önéletrajzot,
Sürgős, 17 órától.
kát vállalok. Érdeklődni: Szeged,
valamint vázlatos elképzelést az
Délceg u. 42/4.
ELADÓ kétszobás, gázfűtéses, kertes
intézmény működtetésére. Feltétel:
FŰTÖTT
garázs
Rókuson
kiadó,
kis magánházrész, külön bejárattal.
népművelői végzettség. Fizetés
bármilyen
célra
alkalmas.
Érdeklődni:
Móra u. 34. és Újszegeden 250 n-öl
megegyezés szerint. Telefon: 77+22..
20-424-es telefonon.
bekerített részben gyümölcsös,
GYAKORLATTAL
rendelkező autólakható épülettel.
4NGOL és francia nyelv tanulásához
általános iskolás fiaink mellé
villamossági szerelőt keresek.
3 szobás, központi fűtéses magánház,
főiskolás vagy egyetemista korreTelefon: 6218+12.
nagy gazdasági épületekkel eladó.
petitort keresünk. Telefon: 22-228.
Á
HONORITAS Kft. 2 fő központifűtés
Dóc, Alkotmány u. 31.
SZENT-Györgyi 4lbert Orvostués
csőhálózat szerelőt keres határozott
dományi Egyetem II. sz. BelgyóDESZKEN 2 család részére tetőtér
időre. Érdeklődni: 62/46-578-as
gyászati Klinika felvesz gépírónót
beépítéses, telefonos, gázfűtéses
telefonon.
azonnali belépésse (lehetőleg angol
kertes ház eladó. Deszk, Péró u. 9.
nyelvtudással). Érdeklődni lehet: 8-12
óráig. Csernus Jánosné II. sz. SZÁMÍTÓGÉPKEZELÉS, szövegszer
GARÁZS eladó a Göndör soron.
kesztés, programozás oktatása.
Belgyógyászati Klinika. Szeged,
Telefon: 53-270.
Korányi fasor 8-10.
Munkanélkülieknek, diákoknak,
ÜDÜLŐTELKET vagy kicsi közműgyeden és gyes-en lévőknek jelentós
HIBÁTLANUL és igen gyorsan gépelő
vesített üdülőt vennék elfogadható
kedvezmények. A tanfolyamon munkatársnőt keresünk naponta 14-21
árért. Tisza és a Téli kikötő közötti
sikeres vizsga esetén - bizonyítvány
ótáig tartó elfoglaltsággal. A szövegtelepen. (FOKA üdülőtelep ?) Tél
szerkesztői gyakorlat előny. Telefon:
szerezhető. SZOFI BT. Telefon:
előtt. Címekel kérem leadni tele25-022.
26+42.
fonon: 23-493, reggel 8.30 óráig.
ELADÓK: családi ház, pulikutya,
AUTÓFORGALMAZÁSSAL foglalezüstróka, Volkswagen, Jetta, Ford
HÁZRÉSZ eladó Kiskundorozsma,
kozó vállalkozás keres német nyelvFiesta,
Lada
1500.
Szóreg,
Tulipán
u.
Kassai u. 25. olcsón. Gáz van,
tudással és legalább középfokú
35. Telefon: 55-662, csak szombaton.
azonnal beköltözhető Érdeklődni:
könyvviteli ismeretekkel rendelkező
TELEFON ügyeletet vállalok. Telefon:
Tápé. Fiume u. 18.
irodavezetőt. Szakmai önéletrajzot és
28-831.
ELADÓ Ferencszállás, Felszabadulás
értesítési címet „Önállóság és
út 135. számú ház. jószáetartásra is ÚJ Klinika mögött garázs hosszabb
precizitás 0015" jeligére a Sajtóházba.
távra kiadó vagy eladó. Telefon:
alkalmas nagy telekkel. Érdeklődni:
II-534.
Tanya 2. szám.
26 éves fiatalember, árufuvarozási
SZATYMAZON 360 n-öl gyümölcsös
KÖZLEMÉNYEK
szakképesítéssel. A, B,C,D,E katekert kis kő épülettel, alatta pincével,
góriás jogosítvánnyal főállást vállal.
Érdeklődni: 11-043 telefonon, este.
A Szegedi Vízművek és Fürdók értesíti
villannyal, telefonnal, két kúttal, fiira Tisztelt fogyasztókat, hogy a Damdőmedencével, 50 férőhelyes hizlal- FELSŐFOKÚ nyelvvizsgával gyerejanich u.. Hétvezér utca. Körtöltés
dával. két kocsibeállóval 470 000
keknek németet tanítok. Telefon:
utca által határolt területen 1991.
Ft-ért eladó, sürgősen. Érdeklődni:
esténként 10-641/302 szoba, Németh
október 3 l-jétől november 1-jéig 8-14
Gabi.
Kocsis Gáspár. Zsombó, Petőfi u. 15.
óráig vezeték átépítése miatt
Telefon: 73-106.
20-25 nm-es, telefonos helyiséget
részleges vízhiány lesz. Kéljük szíves
keresek iroda céljára. Telefon:
ALSÓVÁROSON, Pásztor u. 40. sz.
elnézésüket.
6215-235,8-12 és 17-20 óráig.
alatt 4 szobás magánház, melléképületekkel, kis kerttel eladó. Érdeklődni: KÁRPÓTLÁST igényel ? Bonyolítást ÉRTESÍTJÜK az utazóközönséget,
hogy a halottak napi forgalommal
vállalja. InformBüro Bécsi krt. 33.,
szombat délelőtt. Petőfi S. sgt. 69. sz.
kapcsolatosan az alábbi forgalmi
10-14 óráig. Telefon: 10-526.
alatt, telefon: 21-585.
változások lépnek életbe. 1991.
FA, fűrészáru, gerenda, deszka, cserépoktóber 31-e és 1991. november 3-a
léc eladó. Érdeklődni telefonon:
között a 4-es vonali villamosok az
84-179.
HÁZASSÁG
alsóvárosi temető bejáratánál létesített
LÉPCSŐHÁZAK takarítására munkaideiglenes megállóhelyeken megállvállalókat keresek. „Margaréta 19301"
nak. 1991. november 2-án és 3-án a
32160+0 csinos, független nő megjeligére a Sajtóházba.
3-as és a 4-es villamosvonalak hétismerkedne, káros
szenvedéKIS és nagy irodahelyiség kiadó Szeged
köznapi menetrend szerint közlelyektől mentes, jó megjelenésű, fügközpontjában. Érdeklődni telefonon:
kednek. 1991. október 31-tól 1991.
55-392
vagy
személyesen
Fó
fasor
getlen férfival. „Gyermekszerető
november 3-ig 12 és 18 óra közölt a
66.
Kossuth Zsusza Eü. Szakközépiskola
19305" jeligére a Sajtóházba.
LAKATOST, autószerelőt, segédmunKollégiuma és az Ikarusz között a
kást, E kategóriás gépkocsivezetőt
3-as vonallal párhuzamosan 10 perces
felveszek alkalmi vagy állandó
követéssel temetőjárati autóbuszokat
munkára. Telefon: 61+77.
EGYÉB
indítunk. Az autóbuszok a Volán
KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás, nehéz
megállóhelyeken megállnak.
tárgyak fuvarozása megegyezés
szerint. Telefon: 26-301.
REDŐNY, reluxakészítést, javítást
vállaljuk reklámáron, garanciával.
Telefon: 55-339.

REDÓNY, reluxa, harmonikaajtó,
zsalugáter kedvező áron közületeknek
is, vidékre is. 6215+35.

REDŐNY

készítés

RELUXA

javítás

26-598.

CSENGELÉN lévő 2 kh földemet
elcserélném kistelekire. Érdeklődni:
Túri Mihály Kistelek. Tanya 211.

HATTYAS-Tompaszigeli zártkert
eladó. Víz, villany van. Érdeklődni 17 GYORSASZTALOS: javító-készítő
munkákat vállal a helyszínen.
órától 20-007 telefonon.
Telefon: 29-969, este.
RÖSZKÉN mórai úti bekötő út mellett
ÚJ pokergépek és Pool biliárd3 szobás tanya eladó. Röszke 3.
tartozékok eladók. Telefon: 21-726,
körzet 266. sz.
este.
RÚZSÁTÓL egy km-re levő 800 n-öl 50-100 nm-es. raktározásra alkalmas
üres telek eladó. Köves úttól 300
helyiséget bérbe vennék. Telefon:
m-re, fúrott kút van, villanybekötés
21-726, este.
megoldható. Szeged, Csongrádi sgt.
GARÁZSOMBAN (18 nm) télire
114. L5„ esti órákban.
leállított kocsiját olcsón megvédem
az idő viszontagságaitól. Telefon:
KISKUNDOROZSMA, Vályogos u.
27-495.
44. sz., 3 szobás, központi fűtéses
ház, mellékhelyiségekkel eladó. GYÜMÖLCSFA csemete árusítás.
Érdeklődni minden nap.
Népkert sor 6.

GARÁZST bérelnék a diófa környékén.
„December I. 17199" jeligére a
Sajtóházba.

O L C S Ó bútor, há/.tartási
gépek adás-vétele.
Algvöi út 4(1.
Telefon: 15-253,
este IK-014.
Minimális befektetéssel,
külföldi szakanyag alapján
sajátíthatja el egy új
foglalkozás ismereteit
intenzív
baby-sitter ( p ó t m a m a )
tanfolyamainkon.
Bel- és külföldi
munkahelyekhez
térítésmentesen hozzásegítjük.
Érd.: 21-02l-es telefonon,
10-15 óráig.

SONY

hivatalos
márkakereskedés
videó, hifi,
színes tv-k
walkman,
kamera.
NOREX
Jósika u. 11.
Tel.: 22-257
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HIRDETÉS 2 1

Mini Cipőbolt ajánlata!

Rabicz-hálók, szita- és rostaszövetek, dróthálók, dróthuzalok, tüskésdrót, hullámosok
készítése eladása, sokféle
méretben, kedvező áron.

Szeged, Murányi u. 12.
(4-es villamos tarjáni végállomásánál)

Új női, férfi-, gyermekcipők,
zoknik, harisnyanadrágok,
használt ruhák kaphatók.
Nyitva: hétköznap 15-18 óráig.

Fodor Mihály dróthálókészttő
Szeged, Sárkány u. 28. TeL: 29-528

PANTA-DEM Kft.

Új akkumulátor-szaküzlet nyílt.
Római krt. 30.
Mindenfajta magyar és
osztrák Banner típus kapható.

megnyitotta
fogászati
rendelőjét.
Kossuth L. sgt. 8. fsz. 13.
Rendelés:
hétfő-csütörtök 16-18 óráig.
T.: 23-361.

T.: 24-360.

Nyitva:
hétköznap: 1/2 8-tól 16 óráig,
szombaton: délelőtt.

Szedd magad mozgalom.
Szőlőszüret Üllésen.
Szüret kezdete 1991. szeptember
28-tól folyamatosan.

Minőségi szőlő: 9 Ftócg.
Kommersz: 7 Ft/kg.
Jelentkezni:
minden reggel 7-9 óra között a
Haladás Mgtsz üllési
gépműhelyénél.
Ládás szőlő is kapható
a forráskúti hűtőháznál.
Minőségi szőlő: 11 Ft/kg.
Kommersz: 9 Ft4g.

Bt. és
az Interspan Kft.
ismét megkezdte
a bútorlapok
értékesítését
Újszegeden a Melinda u. 12. alatt.
Nyitva:
8-12-ig és 15-től 19-ig.

vegyes használatú

személygépjármű.

1 db B a r k a s új, komplett motor

(1000 km-t

azokkal, akik ismerték és szerették, rokonoknak, barátoknak, ismerőhogy

söknek, volt kollégáknak és szomDOMONKOS ISTVÁN

szédoknak, kik felejthetetlen halotoktóber 26-án, 47 éves korában tunk.
tragikus körülmények között
GÖMZSIK JÁNOS
elhunyt. Temetéséről

kat virágaikkal és részvétnyilváA gyászoló család,
Vajda u. 26B.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa,

futott).

Érdeklődni: Kelemen

Telefon: 21-933,

TÓTH JÓZSEF

u. 5.

ÍMAiK

21-772.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MEGNYÍLT
az

AUTÓSZALON

gépjárművek teljes típusválasztékának
ajánlatával várjuk Önt.

EGYES TÍPUSOK ÁRENGEDMÉNNYEL!

viszonteladóknak

1 5 %

árengedmény.

A

Telefon:

(62)
23-322/398

DOROGI S Z É N B Á N Y Á K RT.,
.1

BRIKETTÜZEM
Ön is hallotta már?

Poliszvetán kertészeti fólia
a szegedi AGROKER-nél.

X

J A T E K

Szegfűháló:

Ár áfá-val:

10 mm xlO mm x 20 fm
10 mm xlO mm x 500 fm
10 mm xlO mm xlOOO fm
15 mm xl5 mm x 500 fm

310 Ft
4 831,30 Ft
9 662,50 Ft
2 996 Ft

110 literes horganyzott szemetes
Poliszvetán kertészeti fólia:
12 fm x 60 fm

Telefax:

(62)
11-758

MITSUBISHI
MOTORS

37,30 Fvkg
33,40 Ftócg

22 x 5000 hatszögacél A44-B
60x60 négyzetacél A-34
Itt azt is megtalálja,

oc

AQROKER SZEGED

amit máshol

Földmíves u. 9.

A gyászoló család.
Köszönetet mondunk mindazon
Soha el nem múló fájdalommal tu- rokonoknak, ismerősöknek, szomdatjuk, hogy drága édesanya, szédoknak, akik szeretett halottunk
anyós, nagymama

MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ
Bálint Etelka

Demeter Erzsébet

temetésén részt vettek, f á j d a l életének 49. évében tragikus hir- munkon enyhíteni igyekeztek.
telenséggel elhunyt. Temetése
A gyászoló család.
algyői temetőben.

Köszönetet mondunk mindazoknak
A gyászoló család. a rokonoknak, ismerősöknek, akik

/

r
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f
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MEGNYÍLIK!

Tudatom, hogy a drága feleség,
édesanya, nagymama, testvér
KÁITY JÓZSEF NÁNDORNÉ

MOLNÁR ISTVÁNNÉ
Adányi Jolánt
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család.

hosszan tartó, türelmesen elviselt,

A M E T A L L - T E C H N I K KFT.

súlyos betegség után október 29-én Köszönetet mondunk mindazokelhunyt. Temetése november 4-én nak, akik szerettünk
hétfőn, 12 órakor lesz a Belvárosi
PÁLFI GY. JÓZSEFNÉ

SZEGED, Római krt. 41. sz. alatt

temető ravatalozójából.

november 4-én megnyitja

Hegedűs Viktória
Gyászoló férje és családja. temetésén megjelentek, részvétükkel. virágaikkal fájdalmunkat eny-

JÁTÉKBOLTJÁT.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
MOSONYI SÁNDORNÉ

most

gondoljon

az

ünnepekre!

Kérjük, nézzen be hozzánk - megéri!

keresett!

híteni igyekeztek.
A gyászoló család.

Kanalas Erzsébet
folyó hó 27-én örökre itthagyott Hálás szívvel mondunk köszönetet
bennünket. Hamvasztás utáni bú- mindazoknak a rokonoknak, szomcsúztatásáról értesítéssel leszünk.
szédoknak, jó barátoknak, ismerőA gyászoló család. söknek és a Távközlési Vállalat

AGROKER Szeged

Nyitva tartás: 10-18-ig

Dorozsmai út 33.

Szombaton: 8 - 1 2 - i g

Tel.: (62)61-855

klinika hemathológiai osztály orvo-

fájdalmunkban osztoztak és

FIGYELEM,

Már

szönetet mondunk a II. sz. bel-

október 31-én, 14 órakor lesz az

2 375 Ft
30 000 Ft

VASS FERENCNÉ

a csongrádi temető ravatalozójából.

(Nyönyike)

Velünk gyorsabban, könnyebben, kisebb ráfordításai
nagyobb eredményt ér el.
De nemcsak a fóliáért érdemes felkeresni a vegyes osztályt.

nak, kik felejthetetlen halottunk

sainak és ápolóinak áldozatos és
26 éves korában elhunyt. Temetése fáradtságos munkájukért.
1991. október 31-én, 14 órakor lesz
A gyászoló család.

MAGYAR ISTVÁNNÉ
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söknek, szomszédoknak, kollégák-

enyhíteni igyekeztek. Külön kö-

ahol M I T S U B I S H I s z e m é l y - é s h a s z o n -

művi kiszolgálás esetén 1 0 % ,

rokonoknak, barátoknak, ismerő-

Lazók Erzsébet Csilla

S z e g e d , V á s á r h e l y i Pál utca 4. sz. alatt,

KONIX = NINCS KOROM!

A gyászoló család.
Köszönetet mondunk mindazon

Jenei Erzsébet
ber 4-én, 11 órakor lesz a kiskun- volt SZÜV dolgozó temetésén
dorozsmai temetőben.
megjelentek, fájdalmunkat viráA gyászoló család. gaikkal és részvétnyilvánításaikkal
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

a u t Q f e r ®
X^XSZLGED

MITSUBISHI

nításaikkal enyhíteni igyekeztek.

dés után elhunyt. Temetése novem-

SZILÁGYI GYÖRGYNÉ

- KISEBB KOROMKÉPZŐDÉS.

November l-jétől

később temetésén megjelentek, fájdalmun-

életének 77. évében rövid szenve-

-VÁLTOZATLAN FŰTŐÉRTÉK,
- KEDVEZŐBB ÉGÉSI TULAJDONSÁG,

Mély fájdalommal tudatjuk mind- Köszönetet mondunk mindazon

AB&W Furniture

E l a d ó 1400 Renault motorral felszerelt új
Barkas

Kizárólag állandó munkára.
Csak fiatal nők jelentkezését
várjuk.
Jelentkezni lehet személyesen
Mars tér „C" pavilonban
október 31-én 14-16 óráig.

OLCSOBB
AZ ÚJ KQNIX BRIKETT!

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

intézkedünk.

Mosogatókat keresünk.

Bevásárlóutak!
Trieszt, november
7-9-ig.
Bécs, november 15.
Isztambul, november
3-7-ig.
Érd.: Victor Kft.,
Klauzál tér 5.
T.: 21-964.

Asztalosok, barkácsolók,
figyelem!

Telefon: 25-481

KERISZ vezetőinek, dolgozóinak,
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
FARAGÓ JÓZSEF

akik felejthetetlen halottunk
TÖRÖK JÁNOS

(Békéscsaba, Pásztor u. 31.) éle- temetésén megjelentek, virágaikkal
tének 72. évében elhunyt. Ham- és részvétnyilvánításaikkal fájdal-

M E G M I N D I G C o m p f a i r árakon...
SHARP Z 30

hordozható fénymásoló
49 900 Ft+áfa
(5 másolat/perc, A/4)
SHARP SF 7800 asztali fénymásoló
169 000 Ft+áfa
(15 másolatperc, A/3, zoom)
BROTHER AX 110 elektomikus táskaírógép
18 900 Ft+áfa
(szabványos magyar billentyűzettel)
Ezen kívül: fénymásolók 5 lapperc-60 lappercig
számológépek, faxok, iratkötők,
menedzserkalkulátorok és sok
egyéb - raktárról!
Új szolgáltatásunk:
- lízing, kedvező feltételekkel,
- 3 év garancia
(a garancia lejárta után visszavásárlási lehetőség)

C ^ ^ E U R O - P R O F t S H A R P BROTHER distributor
SHARP Márkabolt és Szerviz
6720 Szeged, Mikszáth K. u. 26.
Tel/fax: (06)62-11-210
O r s z á g o s szervizhálózat! F o l y a m a t o s alkatrészellátás.
Keresse viszonteladóinkat!

HASZNALTRUHA- ES OLCSOARUFORGALMAZÓK FIGYELMÉBE!
A Ruhatisztító Szövetkezet holland árualapból folyamatos ellátási biztosít:
JÓ MINŐSÉGŰ VEGYES
RUHANEMŰ
ÍOO kilós zsákos kiszerelésben 210 Fl/kg + áfa.
BALLONKABÁT,
NŐI
SZÖVETKABÁT
fajtánként 25 kilós kiszerelésben 210 FVkg + áfa.
GYERMEKNADRÁGOK,
GYERMEKPULÓVEREK
fajtánként 25 kilós kiszerelésben 210 Ft/kg + áfa.
GYERMEK VEGYES
RUHANEMŰ
25 kilós zsákos kiszerelésben 210 Ft/kg + áfa
JOGGING FELSŐK, SZÍNES KORDNADRÁGOK (frissen mosott):
fajtánként 25 kilós kiszerelésben 240 I-Vkg + áfa.
GYERMEK TÉLI ÉS VEGYES RUHANEMŰK (frissen mosott):
fajtánként 25 kilós kiszerelésben 240 Ft/kg + áfa.
EXTRA VEGYES
GYERMEKRUHÁK
25 kilós zsákos kiszerelésben 440 Ft/kg + áfa.
EXTRA SZÍNES PÓLÓK
25 kilós zsákos kiszerelésben 440 Ft4cg + áfa.
NYAKKENDŐK
15 kilós kiszerelésben 80 Fvkg + áfa.
NŐI-FÉRFI P A M U T FEHÉRNEMŰK, DIVATÖVEK R E K L Á M Á R O N !

Árusítás: hétfő-péntek 7-14 óráig.
Budapest X.. Vasgyár u. 10. T.: 127-1040.
Budapest XIII.. Frangepán u. 24. T.: 140-9257 T I S Z T Í T Ó
Nov. 15-től Bp. XIX., Nagykőrösi út 106. alatt is! W H ' H f i l t i a

vasztás utáni búcsúztatása 1991. munkat enyhíteni igyekeztek. Künovember 2-án,

14 órakor a lön köszönetet mondunk az új kli-

magyarbánhegyesi temetőben lesz.

nika idegsebészeti osztályának, or-

A gyászoló család. vosainak és nővéreinek áldozatos
munkájukért, amivel életének megSoha el nem múló fájdalommal
tudatom, hogy férjem

hosszabbításáért küzdöttek.
A gyászoló család.

DOMONKOS ISTVÁN
(kisgörbe)

Köszönetet mondunk a roko-

tragikus baleset folytán elhunyt. noknak, ismerősöknek, jó barátokTemetése időpontjáról később érte- nak, volt munkatársaknak, szomsítéssel leszünk.

szédoknak és mindazoknak, akik

Szerető felesége és bátyja. szeretett hozzátartozónk
BALIFERENCNÉ
Köszönetet mondunk mindazok- temetésén megjelentek, részvénak, akik szeretett halottunk

tükkel és virágaikkal mély fájdal-

MÓRA GYÖRGY

munkon enyhíteni igyekeztek. Kü-

temetésén megjelentek, részvétük- lön mondunk köszönetet kezelő
kel és virágaikkal fájdalmunkban orvosainak, kik élete meghosszabosztoztak.

bításáért fáradoztak.
A gyászoló család.

A gyászoló család.

DÉLMAGYARORSZÁG

22 SZOLGÁLTATÁS
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CSÜTÖRTÖK
NÉVNAP: FARKAS
Régi magyar személynévből. A
névadás indítéka: a szülők
kívánsága az. hogy az újszülött
fiúgyermek olyan bátor, vakmerő legyen, mint a farkas.
A Nap kel 6 óra 25 perckor,
nyugszik 16 óra 31 perckor.
A Hold nyugszik 13 óra 31
perckor.
A Tisza vízállása Szegednél
szerdán plusz 329 cm
HETVENÉVES
Bor Ambrus (sz. 1921.) József
Attila-díjas író, műfordító,
publicista. Elbeszéléseket,
regényeket ír, a Magyar Nemzetben publicisztikai írásokat.
HETVENÖT ÉVE
hunyt el Charles Taze Russell
(1852-1916) amerikai szektaalapító. 1874-ben szektát
alapított, amely az International Bible Student nevet
kapta, tagjai pedig Jehova
tanúi. Szerintük elérkezett
Jézus második eljövetelének
ideje: 1874 óta itt is van
közöttünk, csak még nem mutatkozott meg az embereknek.
A jehovisták szerint a világ
összeomlása elkerülhetetlen, s
ez a bűnösök megsemmisülésével jár majd. Csak Jehova
tanúi lesznek részesei a megszülető Paradicsomnak. A jehovisták tagadják az egyházi hierarchiát, és nem fognak fegyvert.

SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS, OPTIMÁLIS CSALÁDTERVEZÉS:
Család- és Nővédelmi Tanácsadó,
Debreceni u. 2. Telefon: 22-740.
S.p.S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: minden este 7 órától
reggel 7 óráig. Telefon: 11-000. A
hívás ingyenes..
IFJÚSÁGI
DROGTELEFON
54-773. Minden munkanapon 8-16
óráig.

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS!
MENTŐK: 04.
RENDŐRSÉG: 07.
TŰZOLTÓSÁG: 05.
MÁV INFORMÁCIÓ: 10-906.
VOLÁN INFORMÁCIÓ: 13-098.
AUTÓMENTŐ: 26-555.
ZÖLDTELEFON: 12-513.
ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI
HIBÁK BEJELENTÉSE: 22-844.
GÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK
BEJELENTÉSE:

CELSIUS KFT.
Villanyszerelés,
érintésvédelmi,
szabványossági és
villámvédelmi
vizsgálat, javítás,
kivitelezés.
Szeged, Ág u. 3.
Telefon: 12-572.
ÜVEG, TÜKÖR ES
SZOLGÁLTATÁS
Tükör- és hőszigetelt üveg készítése, bedolgozása, sík- és öntöttü
veg.T.: 11-240.
Kárpitosbútor-javítás. T.: 11-790.
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
parkettázás, melegpadló-burkolás.
T.: 23-7662.
Költöztetés, rakodás, szőnyegtisztítás.
T.: 11-003.
ELŐNYÖS ÁRON
A KOMFORTTÓL!

KÖZÜLETEK,
HÁZTULAJDONOSOK
FIGYELEM!
Munkanapokon 7-18 óráig:
Falbontás nélkül dugulás elhárítás,
12-287; 12-487.
csatomatisztítás.
CELSIUS KFT.: 12-572.
Éjszaka és munkaszüneti napokon:
Telefonügyelet: 62*24-262.
14-968, 14-722. (Dégáz)
GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÁS,
TANFOLYAMOK
HIBABEJELENTÉS:
14-097 Számviteli törvény oktatása 80, 60,
(SZÉSZJ; 12-572 (CELSIUS KFT.) 12 órában. Külker, szak- és nyelvTÁVFŰTÉSI
ÜGYELET tanfolyamok. Szervezünk kihelyeéjjel-nappal: 13-944.
zett és intenzív tanfolyamokat is.
VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI Szakszerűség! Fél évszázados
HIBABEJELENTÉS: 10-155.
oktatói múlt!
DÉL-MAGYARORSZÁGI
Külkereskedelmi Oktatási és
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI ALATovábbképző Kft. (OTK Kft.)
PÍTVÁNY (támogatás, üdülés,
Telefon: 6214-111,
programok): Szeged, Deák Ferenc
Fax: 62*14-224.
utca 29.

Telefon, telefax, üzenetrögzítő:
SZÁBADIDÓ, SZÓRAKOZÁS!
10-595.
ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK
ÉRDEKVÉDELMI SZERVETESTKULTURA
ZETE. Szeged, Szilágyi u. 2.
Tanfolyamok az SZVSE sportFogadóórák: hétfőn 8-17, keddtől
telepén.
péntekig 8-10 óráig. Telefon:
Női lorna: kedd, csütörtök 19-20
21-833*23.
óráig (300 Ftfő).
Ju-Jitsu: hétfő, szerda, péntek
ORVOSI ÜGYELETEK | LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁS | 19-21 óráig (400 Ftfő).
Body building: hétfőtől péntekig
8-12; 14-20 óráig, szombaton
8-12 óráig (400 Ftfő),
GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér
Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 74*C.
(1357-es). Este 8 órától reggel 7
Telefon: 14-707.
óráig.
BALESETI, SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma a
balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a SZOTE Traumatológiai
Önálló Osztálya (az új klinikai
tömbben, Semmelweis u. 8. szám)
veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi
ügyeletet a II. Kórház (Kálvária
sgt. 57.) tart.
A gyermcksérültck és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán
történik.
ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél 6
órától reggel fél 8 óráig a felnőtt
lakosság részére. Szeged, Szentháromság u. I. sz. alatt. Telefon:

10400.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
NAPPALI ÜGYELET: hétköznap
13-tól 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 7.30-tól este
19 óráig a Tisza Lajos krt. 20. sz.
alatti rendelőben történik a sürgős
esetek orvosi ellátása.
ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap
és ünnepnapokon 19 órától 7.30-ig
a Gyermekkórházban (Temesvári
krt. 37.) folyik a sürgős esetek
ambulans ellátása, ezen időszakon
belül, 22 órától 6 óráig a súlyos
állapotú, nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos
kihívható. Telefon: 22-655.
GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÜGYELET: ma este 7
órától holnap reggel 7-ig a Gyermekkórház tart ügyeletet (Temesvári krt. 37., telefon: 22-655).
MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS: kedden
15.30-18, pénteken 11-12.30
óráig.
CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: kedden, szerdán és pénteken délután 3-6 óráig a családsegít
szolgálatnál, Eszperantó utca 1.
szám alatt, telefon: 24-824.

A JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA bálja 20
órától az ifjúsági házban. Zenét a
Helló zenekar szolgáltat: a
dzsesszkoktélbár zongorájánál
Banner Géza; 22 órától a koktélbárban Egy óra móka címmel
Baffia Róbert, Kis Csaba és Nagy
Sándor műsora.
HOLNAP
KORREPETÁLÁS magyar és
matematika tárgyakból a Százszorszép Gyermekházban: 15-16
óráig ötödik-hatodik, 16-17 óráig
hetedik-nyolcadik osztályosoknak.
A KACSAMESÉK című amerikai
rajzfilmet vetítik délután fél 3
órakor iskolásoknak a Dugonics
moziban.
*
A DIDERGŐ KIRÁLY. Három
mesejáték egy órában november
11-én, hétfőn 14.30 órakor a
Százszorszép Gyermekházban.
Jegyek csak elővételben kaphatók
november 4-éig a helyszínen:
Kálvin tér 6.
GÉPJÁR MŰVETETÓ-KÉPZÓ
tanfolyamokat indít folyamatosan a
Juhász Gyula Művelődési Központ
- részletfizetési kedvezménnyel.
Jelentkezni lehet naponta 8-16
óráig (Vörösmarty u. 5.). Telefon:
12-248.
12 HETES JÓGATANFOLYAM
indul a Bartók Béla Művelődési
Központ Belvárosi Klubjában
(Bocskai utca-Madách utca sarok).
Érdeklődni lehet a 24-246-os
telefonon, vagy a helyszínen
november 5-én, kedden 17 órától.
Kellő számú jelentkezés esetén
délelőtt is indul tanfolyam, melyet
Prohászkáné Langer Gizella vezet.
A TÁPÉI ALKOTÓHÁZ bőrműves, fafaragó, fazekas, hímző,
szövő, vaskovács, gyékényfonó,
kosárfonó, csipkeverő tanfolyamaira, szakköreire még korlátozott
számban lehet jelentkezni: Tápé,
Honfoglalási utca 69. Nyitva:
hétfőtől szombatig 10-18, vasárnap
10-14 óráig. Telefon; 13^33.

KIÁLLÍTÁS

COMBAT ,J)"SC
Ritmikus sportgimnasztika hétfő,
8 Ft kiállással: lakásra, egészség- szerda: 17-18 óráig. Arany János
SZEGED ART GALÉRIA
ügyi intézményhez, nyilvános Általános Iskola. Vezeti: Varga
telefonfülkéhez, iskolákhoz, Krisztina. Aerobic hétfő, szerda Arany János u. 9. Telefon: 25-544.
kollégiumokhoz.
18-19, péntek 17-18 óráig. Arany Klasszikus grafikák és festmények
János Általános Iskola. Vezeti: állandó kiállítása és adás-vétele.
Papp Éva.
Telepy Károly- és Vaszary
János-alkotásokat keresünk.
kereskedelem: - hűtő-, klímaalkatVIDEÓ, akkor
rész.
AZ ALGYŐI ADY ENDRE MŰVIDEÓ CÁPÁK
Cím: Szeged, Moszkvai krt. 15.
Várjuk a hét minden VELŐDÉSI HÁZBAN Miholcsa
Telefon: 23-677.
József marosvásárhelyi szobrásznapján 1/2 8-22
Szervizek:
művész alkotásaiból nyílik kiállítás
Ili II
óráig.
háztartásigép-javító 11-928,
ma, 18 órakor. A tárlatot - melyet
Ajánlatunk: Forró
Tv, videó 26-333.
november 14-éig látogathatnak az
drót, Forró nyom.
Kereszttöltés u. 31. érdeklődők - Kiss Ernő nyitja meg.
Telefon: 25-924.
Vállalkozóknak, intézményeknek
A s z o l g á l t a t ó oldal
MUNKÁT, diákoknak
DELFIN
MUNKAALKALMAT nyújt
VIDEOKAZETTA-KÖLCSÖNZŐ
lakossági, közösségi
a JATE MELÓ-DIÁK
Budapesti krt. 32*A
s z o l g á l t a t á s o k és
Diákszövetkezeti Csoport
(Tarján bisztróval szemben).
szabadidő-szórakozás
Szeged. Petőfi S. sgt. 30-34.
A bőrdíszmű-szolgáltatás és
r o v a t a i b a a d á s v é t e l és
Telefon: 21-611/52,
-javítás zavartalanul üzemel.
konkrét időponthoz
munkanapokon 10-16 óráig.
Nyitva hétköznap 13-20,
kötött szolgáltatások,
szombat, vasárnap, ünnepnap
NEVELÉSI TANÁCSADÓ
10-20 óráig.
események
6725 Szeged, Földmíves utca 3.
megjelentetését nem
Telefon: 11-411,8-16 óráig.
vállaljuk. Csak
KULTURÁLIS PROGRAMOK |
KÁRPITOZOTT BÚTOROK
költségtérítéssel veJAVÍTÁSA:
szünk fel i n f o r m á c i ó k a t .
Párizsi krt. 28. Telefon: 24-212.
MA
Leadás legkésőbb
a m e g j e l e n é s előtt
A
NYOMORULTAK
című
filmet
SÁNED-FRISCO
vetítik 14.30-tól a Százszorszép
2 nappal levélben, vagy
FÉRFI-NŐI
Gyermekházban (Kálvin tér 6.).
h é t k ö z n a p a 12-825-ös
FODRÁSZ-KOZMETIKA,
A TRANSZCENDENTÁLIS MESOLARIUM
telefonon
DITÁCIÓ a gazdaság fejlődésének
Szeged, Vitéz u. 5.
(Czakó Julianna).
kulcsa címmel tájékoztató előadás
Telefon: 21-713.
lesz 19 órától a Mentái Családsegítő Szolgálat előadójában
SZILÁNK
(Eszperantó u. 1.) a technikáról,
Üjra 7 órától éjfélig
ÜVEGEK, TÜKRÖK előtte, 18 órától közös meditáció és
méretre vágása, megbeszélés a Sportcsarnokban
várja vendégeit
beépítése expressz folyamatosan szervezett 2000 fős
a
Bárka vendéglő.
meditációról a TM-gyakorlók
határidővel is.
Előfizetéses étkezés befizetése
HŐSZIGETELŐ ÜVEG minden számára.
NOSZTALGIABULI 20 órától a
pénteki napokon 11-14 óráig.
méretben, álosztóval is.
JATE-klubban. Fellép a Riverside.
T.:
15-914. Kálmány Lajos ü. 4.
Teréz u. 42. Telefon: 6226-095.
Házigazda: Poór Zsolt.
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AJANLATAINK
OLVASTA MAR?
U HEVESINÉ K. KATALIN KÖNYVKERESKEDŐ
K Kereskedőház: Szeged, Dr. Boross J. u. 6-14.
K Telefon: 12-33324. mellék.
Fekete sas u. 22. Telefon: 11-122.
Josephine Stliner: EGK-jog. 1600 Ft
Európai integrációról szakembereknek, üzletembereknek,
érdeklődőknek.

Számítógépkezelő és
szövegszerkesztő tanfolyam!
Intenzív, kiscsoportos oktatás!
Részletfizetés!
Mindez a MICRO-TEAM-nél!
Érd.: 6215-235
8-12-ig és 17—20-ig.

DROTFONAT
a készítőtől.

Ár: 68 Ft/m2+áfa.
Viszonteladóknak is!
Szeged, Szél u. 61.
Megközelíthető a II. kórháztól

A DM-PRESS és a DELMAGYARORSZAG
hirdetésfelvételi irodája:
Express Utazási Iroda Szeged, Kígyó u. 3.
Telefon: 22-522. Fax: 11-310.
A DM-PRESS-be szerdán 13 óráig feladott hirdetése
pénteken megjelenik.
Mindenféle hirdetésfelvételi ügyben állunk
szíves rendelkezésükre.

LÍZING!
A LÍZING DEBRECEN
KFT-NÉL

már 86%-tól
GONDOLKOZZON!

Költség!
4031 Debrecen,
Szoboszlói u. 4-6.
Telefon: (52) 12^53,
14-777/18l-es mellék.

Folyamatirányítással
foglalkozó kft.

felvesz
számítástechnikai
ismeretekkel rendelkező

villamos mérnököt
fejlesztő mérnöki
munkakörbe.
Jelentkezés írásban:
„IBM PC" jeligére
a Sajtóházba.

Hagyományos és szeglemezes tetőszerkezetek gyártása,
szerelése, tetőszerkezeti kiegészítő elemek, hajópadlók,
lécek, gyalult deszkák, kerítéselemek, kapuk, zsaluzóelemek,
sablonok, íves szerkezetek készítése. Hozott faanyagból
hajópadlók készítése, gyalulása, méretre vágása,
gombamentesítése.
Keressen
bennünket:
DÉLÉPFA FAIPARI KFT.
6728 Szeged, Dorozsmai út 35.
Telefon: 6 2 / 6 M 2 2 .

tLSza

LAKASFELSZERELES
AJÁNDÉK

n

Szeged, Kossuth L. sgt. 99. Telefon: 25-934
Nyitva: keddtől péntekig 9-13-ig.
14-17.30-ig, szombaton 9-12-ig.

V4m
Wí6

TÖRZSVÁSÁRLÓKNAK
KEDVEZMÉNY!
November l-jétől december 31-ig ha
5000 Ft értékben vásárol nálunk - akár 5x 1000 Ft-ért is 500 Ft-os VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT kap!

FORGOESZKÖZ-HITELEZES
VÁLTÓLESZÁMÍTOLÁS
DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS
vállalkozóknak, vállalatoknak

EXPORT-IMPORT ÜGYLETEK
BEFEKTETÉSI ÉS HITELTANÁCSADÁS!
Van időnk, hogy
gondjaira a legjobb
megoldást
TOKJIRtoM

megtaláljuk!

Takarékbank
Szeged, Deák Ferenc u. 34. Tel.: 26-802
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NAGYSZINHAZ
BELGRÁD 1.
Este 7 órakor: A padlás (Bérletszü6.20: Zenés klipek. 6.30: Reggeli
net)
műsor. 8.30: Tévéválaszték. 9.30:
Gyerekműsor. 10.00: Iskolatévé.
KISSZÍNHÁZ
Este 7 órakor: Stúdióbalett (Bér- 12.00: Hírek. 12.10. Hangverseny.
12.50: Ismeretterjesztő műsor.
letszünet)
14.30: Iskolatévé (ism.). 16.40:
Műsorkalauz. 16.45: Hírek albán
nyelven. 17.00: Híradó 1. 17.30:
MOZI
Reklám. 18.00: Gyermekműsor.
18.30: Vasárnap csütörtökön.
K O R Z Ó : délelőtt 10 órakor: 19.00: Stúdió öt. 19.10: Rajzfilm.
Kebelbarátok (színes francia film), 19.15: Jó éjszakát, gyerekek!
délután fél 4, háromnegyed 6 és 8 19.30: Híradó 2. 20.00: Vuk
órakor: Holtpont (színes amerikai Karadzic. Filmsorozat (ism.) 21.55:
filmvígjáték, 16 év!)
Politikai magazin. 22.55: Híradó 3.
BELVÁROSI: délután 3 és este 7 23.25: Hírek angol nyelven. 23.30:
órakor: Julianus barát I—II. (színes Az éjszaka színei. 1.30: Hírek.
magyar film)
FÁKLYA: délután fél 5 és háromBELGRÁD 2.
negyed 7 órakor: Latinovits Zoltán
emlékére! Alfa Rómeó és Júlia
15.30: Éjfél táján fism.). 17.30:
(magyar filmvígjáték)
Körzeti
műsor. 18.00: Belgrádi
BALÁZS BÉLA: délután 4 és 6
órakor: Női ügy (színes francia műsor. 19.30: Híradó. 20.00:
film), este 8 órakor: Br ódy Gábor Városnézőben. 21.10: A nap
témája. 21.20: Játékfilm. 23.20:
filmklub
Dokumentumműsor.
Ü L L É S : este 8 órakor: Testőrbőrben (amerikai akciófilm)
BELGRÁD 3.
MAGYAR TV

SAT1

6.00: Jó reggelt a SAT 1-gyel!
8.35: Szomszédok. 9.05: Az
Addams család. 9.30: Teleüzlet.
9.50: Az anyag, amiből az álmok
vannak. 12.00: Műsorismertetés.
12.05: Szerencsekerék. 12.45:
Telebörze. 13.35: Bingo. 14.00:
Thunderai macskák (am. rajzfilmsorozat). Minden csak játék. 14.25:
Közkórház. Szavazás,
(am.
sorozat). 15.10: Szomszédok. Az
igazság kiderül. 15.35: Teleüzlet.
15.50: Hazzard megye lordjai (am.
sorozat). Vigyázat, hasonmás!
16.45: A rendőrnő. Fekete céltábla.
17.45: Az Addams család. Picasso
és a család. 18.15: Bingo - játék.
18.45: Híradó, időjárás. 19.20:
Szerencsekerék. 20.05: Időjárás.
20.15: Mike Küger-show. 21.10:
Hírek, időjárás. 21.15: Porky
éjszakai klubja. 23.00: Hírek, sport.
23.10: A rémület éjszakája.
Amerikai sci-fi. 1963-ban egy
Illinois állambeli kisvárosban,
Haddonfieldben, mindenszentek
előestéjén egy hatéves kisfiú,
Michael Myers megöli nővérét. Az
elmebeteg gyereket egy pszichiátriai klinikára szállítják. 15 évvel
később, nem sokkal mindszentek
éjszakája előtt sikerül megszöknie.
Kezelőorvosának, dr. Loomisnak
meggyőződése, hogy a fiú szülővárosába tart. A legrosszabtól
tartva az orvos Michael nyomába
ered... 0.40: Sport - tenisz. 1.10:
Műsorismertetés

12.00: A hármas csatorna magazinja. 15.00: Ma időszerű. 15.10:
Őszi éjszakák. 15.35: Sportösszefoglaló. 16.00: Az újvidéki stúdió
TVl
műsora. 18.00: Szórakoztató elektronika és számítógépek. 19.00:
5.45: Jó reggelt, Magyarország!
Hírek. 19.20: Esti mese. 19.30:
5.47: Falutévé
RTL
Hívja fel az MTV-t. 20.00: Híradó.
6.00: A Reggel
20.15: Sport. 21.00: Hírek. 21.15:
8.30: Verkli
6.00: Halló, Európa - jó reggelt,
9.00: Jóga - Dr. Weninger Játékfilm. 23.00: Műsor a filmről. Németország! 8.35: Telebutik.
24.00: Hírek. 0.15: BBC Híradó.
Antallal
9.00: Az Angyal visszatér. A hit
9.20: Képújság
kényszere. 9.45: Gazdag és szép.
15.59: Napi műsorajánlat
10.10: Versenyfutás a halállal. Két
ÚJVIDÉK
16.00: Román nyelvű nemzetiségi
front között. 11.00: Telebutik.
magazin
15.35: Híradó szlovák nyelven. 11.25: Vad Rózsa. 12.10: Alias
16.25: Képújság
15.50: Híradó ruszin nyelven. Smith és Jones. A kincs. 13.00:
16.05: Híradó román nyelven. Hírek. 13.05: Egy apával több.
16.30: Nemzetközi teniszverseny
17.30: Barangoló, Koncz Gábor 16.15: Irodalmi műsor (ism.) Egyszer volt egy fiú. 13.30:
16.45: Híradó magyar nyelven. Kalifornia klán.
14.20: A
műsora
17.00: Híradó szerbhorvát nyelven. Springfield-sztori. 15.05: Farkasok
18.00: Közlemények - előzetesek
17.30: Dokumentumműsor. 18.00: klánja. Idegek. 15.50: CHIP's. A
18.05: Pénzvilág
18.15: Gyereksarok. „Engedjétek Újvidéki képeslapok. 19.15: verseny. 16.40: Rizikó - játék.
hozzám.." Égből pottyant Rajzfilm. 19.30: Híradó magyar 17.10: Forró nyeremény. 17.45:
mesék. Esti mese. Metróegerek. nyelven. 20.30: Városnézőben. Játssz velünk! 18.00: A vad Rózsa.
21.15: Híradó szerbhorvátul. 21.45: 18.45: Híradó, időjárás. 19.15:
Muzzy Comes back
Politikai magazin. 22.45: Magyar Jump Street 21. (am. sorozat).
18.45: IS - Friss magazin
nyelvű hírek. 22.55: Az éjszaka 20.15: Mini Playback Show. 21.15:
19.15: Ez történt akkor...
színei. 0.55: Hírek szerbhorvát Kastély a Wörthi-tónál. 22.15: Vad
19.30: Híradó
nyelven.
csoport. 23.45: Hírek, időjárás.
20.00: Műsorismertetés
23.55: Frankenstein 70. 1.20 Alfréd
20.05: Telesport
Hitchcock bemutatja. Halálos
20.10: Közlemények - előzetesek
M
Ű
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trükkök.
20.20: Szomszédok. Teleregény
20.55: Kamaszok a vészbíróság
előtt. A Panoráma különkiadása
21.45: Dómján Edit. Művészportré
22.45: Menedzser Magazin
23.30: Mozimámor. Különkiadás
24.00: Késő esti híradó
0.05: BBC-híradó
TV2
6.00-9.00: Napkelte
16.20: Hírek, műsorelózetes,
időjárás
16.30: Ötről hara. A Takarékossági
Világnap jegyében
17.30: Kérdezz! Felelek
17.45: Gyerekeknek. A Jetson
család. Tévé vagy nem tévé
18.15: Telesport
18.35: Műsorelőzetes
18.40: Esti egyenleg
19.05: Moselbrücki történet. 4
rész.Új reménység
20.00: Körzeti tévéstúdiók műsora.
Tel.: 12-715
21.05: Ötven perc... zenéről.
Fellegi Ádám műsora
22.00: Híradó
22.25: Napzárta előtt...
22.45: A TV2 Filmklubja. Rossellini-sorozat. Nem hiszek már a
szerelemben. Olasz film
VÁROSI TÉVÉ
19.00: A hétfői magazin ismétlése.
Roncsbusz-buli - A Délmagyarország új arcai - Gondoskodás gyermekfalu-módra Építészeti konferencia - ADIDAS -játék nagy nyereményekkel
20.00: Mozi. Vámpírok Velencében. Olasz horror

EUROSPORT
12.00: Tenisz - Párizsból. 18.00:
Nemzetközi sport. 19.00: Motorsport-újdonságok. 19.30: Eurosport-hírek. 20.00: Tenisz Párizsból. 23.30: Labdarúgás. 0.30:
Eurosport-hírek. 1.00: Műsorzárás.
SUPER
7.00: Pirkadat. 9.10: Egyveleg.
15.00: Videoklipek. 16.00: Élő
videoshow. 18.00: Dráma. 18.30:
Wyatt Earp. (am. sorozat) 19.30:
Belföldi tudósítások. 20.00: Sport.
21.00: Dokumentumfilm. 21.30:
Riportok. 22.00: BBC-híradó.
22.45: Fehér zombi (amerikai
film). 24.00: Kék éj - magazin.
0.30: Egyveleg.
TV5
7.00: Francia híradó. 7.40: Kanadai
híradó. 8.00: Európai hírek. 9.05:
Francia nyelvlecke. 9.30: Karakterek. 10.45: Visszatükröződések.
1 1.35-1 1.55: Válogatás a One
World Channel műsorából. 16.15:
Jelenidők. 17.15: Jó napot, jó
étvágyat! 17.40: Kim és Clip.
17.55: Francia nyelvlecke. 18.10:
Szójáték. 18.30: Hírek. 18.50:
Apró érdekességek.
19.00:
Turisztikai magazin. 19.30: Svájci
híradó. 20.00: Nem kell álmodozni.
21.00: Francia híradó. 21.30: Az
évszázad haladása. Vitaműsor.
23.00: Francia híradó. 23.20: Alice.
0.20-0.50: Műremekek veszélyben.

22.30: Egy nemzetközi bankár
arcképe
23.00: urh-n: A BBC magyar
műsora
23.05: Mozart-művek
23.37: Romantikus nyitányok
23.45: urh-n: A GTE trió játszik,
Szulák Andrea énekel
24.00: Hírek, időjárás
0.15-4.20: A MR zenés műsora
hajnalig
PETŐFI
8.05: Rivaldafényben: A VogaTumovszky duó
9.03: Útikalauz üdülőknek
9.08: Klasszikus operettekből
9.48: Popzene Párizsból
10.15: Édes anyanyelvünk
10.20: Operaslágerek
10.50: Peres, poros iratok
11.03: Olvastam valahol
11.23: Népszerű fúvósmuzsika
12.00: Nótaparadé
13.03: Nosztalgiahullám
14.00: Lelátó. Séta sportolók
sírjánál
14.30: Szórakoztató antikvárium
15.00: Hírek, időjárás
15.05: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót
15.20: Magnóról magnóra
16.00: Rádiókvíz
17.00-19.00: RádióMa, benne:
17.50: A - B / C D
18.10: Gordiusz
19.03: Ahogy mi zenélünk
19.30: Popregiszter
20.00: Garázs
20.30: Bemutatjuk a finn Harthill
együttest
21.03: Daráló
21.33: A MALÉV Interfolk '91
Fesztivál hangversenyeiből
22.00: Kabarécsütörtök. A Rádiókabaré kívánságműsora
23.00: Hírek, időjárás
23.03: Sporthíradó
23.10: Frank Z a p p a - V I I I / 3 .
BARTÓK

9.10: Új lemezeinkből
9.48: Ileana Cotrubas operaáriákat
énekel
10.20: így láttam Bartókot
10.51: Dávid zsoltárai a barokk
zenében
12.05: Szvitek
13.00: Rádiódokumentumok, 1956
14.05: Dvorak műveiből
15.13: Don Pasquale. Részletek
Donizetti operájából
16.00: Hírek, időjárás
16.05: Francia barokk szonáták
17.10: Richárd Strauss műveiből
RÁDIÓ
18.00: Szlovák nyelvű nemzetiségi
műsor
18.20: Román nyelvű nemzetiségi
KOSSUTH
műsor
8.05: Hangszemle
18.40: Horvát és szerb nyelvű
8.20: Szonda
nemzetiségi műsor
8.50: Külpolitikai Figyelő
19.00: Hírek, időjárás
9.05: Napközben. Tel.: 138-7951
19.05: Német nyelvű nemzetiségi
11.05: Tipp
műsor
11.10: Archív felvételeinkből
19.25: Rádióhangversenyekről
11.25: A Szabó család
19.53: Százéves a Camegie Hall
12.00: Déli Krónika
21.53: A Berlini Fuvósegyüttes és a
12.30: Kinyer ma?
Berlini Új Zenei Együttes
12.45: Válaszolunk hallgatóinknak
hangversenye
13.05: Klasszikusok délidőben
23.02: Rádiószínház. Vincze Péter.
13.45: Hitélet. Vallási krónika
Bor Ambrus rádiójátéka
14.05: Újraolvasva
14.15: Hangképek a bonyhádi 24.00: Hírek, időjárás
0.10-2.00: Éjszakai dzsesszklub
népzenei találkozóról
15.05: Könyveim - barátaim. SzüPÉNTEK
letésnapi beszélgetés a 70 éves
Bor Ambrussal
SZEGED
16.00: Délutáni Krónia
16.15: JJangpaletta
6.00: Krónika
16.45: Labirintus
6.15: Hírek, tudósítások a
17.05: Cigányfélóra
Dél-Alföldről
17.35: Genfi zsoltárdallamok
6.30: Hírek, lapszemle
17.52: Rákos Nimfájához. Kölcsey
6.45: Reggeli párbeszéd. Mit jeFerenc versét Sinkó László
lent a mezőgazdaságban a korán
mondja el
jött fagy?
18.00: Esti Krónika
7.00: Krónika, sport
18.30: Ráadás
7.25: Körzeti időjárásjelentés
19.05: Sportvilág
7.30: Dél-alföldi hírek, tudósí19.15: Láttuk, hallottuk
tások. programajánlatok. Műso19.30: Hol volt, hol nem volt...
runk tartalmából: Munkaerő19.40: Ferencz Éva népdalokat
helyzet Békéscsabán - Szeged
énekel
közbiztonsága - Filmlevél 19.50: Hajszálgyökerek
Sport. Szerkesztő: Vágási
20.05: Szerpentin
Kálmán
21.05: Három szólamban
16.00-18.00: Rádió Szeged
22.00: Késő esti Krónika

JÖN! JÖN! JÖN! JÖN!

m

Film Net?
Sky M o v i e ?
Teleclub?
N E M !

Videó Cápák Házimozi
Filmklub!
100 Filmet 500 Ft-ért?
Lehet ez?
Lehet, de csak ha belépett
a Videó Cápák Házimozi
Filmklubjába!

Tel.: 25-924
Nyitva tartás:
mindennap
1/2 8 - 2 2 óráig

IKÖLCSÖNZOSZALON

l

VAN AKI MÉG NEM
LÉPETT BE?

SZEGED, KERESZTTOLTES U. 31.

TELI

BETONOZÁSHOZ

rendeljen betonadalékszereket

a B A U - K E M I K Á L Kft.-től!
Fagyásgátló (szilárdulásgyorsító) szerek

KALCIDUR 85
BARRA FROST
TR1COSAL S-III
Ezen kívül képlékenyítők, légpórusképzők,
pórustömítők, sablon- és zsaluleválasztók
vásárolhatók, megrendelhetők a
_ _ . .
Szaküzletében

w J r KEMIKKI

Sze

§ED-

BUDA

PESTI

UT

-

Tel.: (62)61-85533
Nyitva: hétfő-péntek 8-16 óráig.

Adria Tours Kft.
Szeged, Gutenberg

u. 24.

\

Teleljen családjával a Magas-Tátrában!
8 nap teljes ellátással SMOKOVEC-en.
Elhelyezés: 2 - 3 - 4 ágyas szobákban
Utazás: autóbusszal vagy egyénileg
Sífelvonók 500 m-re! Kivilágított szánkópálya!
Síoktatás kezdőknek az árban!
Sífelszerelésekre bérlési lehetőség a helyszínen!
I d ő p o n t o k : j a n u á r 5., 12., 19., 26., f e b r u á r 2., 9.

5 3 0 0 Ft
Gyermekekre 30-40%-os kedvezmény!!!
P l u s z a j á n l a t u n k a téli s z ü n i d ő r e :
D O B S I N A - A l a c s o n y - T á t r a , d e c . 21., j a n . 4.
J e l e n t k e z n i : A D R I A K f t . S z e g e d , G u t e n b e r g u. 24.
Tel.: 1 8 - 4 8 2 ( 9 - 1 6 ó r á i g )

DÉLMAQYARORSZÁG
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Földrajzi előadások

A Szegedi Erdély Kör felhívása

Találkozunk
Mihalik Kálmán sírjánál
Mindenszentek napján, november elsején, pénteken, halottak napja
etótstéjén sok Szegeden élő polgár nem jut el hozzátartozói, rokonai
sírjához. A kegyelet, mely nem köthető határokhoz és pillanatnyi
politikai helyzethez, arra késztet bennünket, hogy sorstársaink - legyen
az erdélyi, délvidéki, kárpátaljai, felvidéki származású, vagy bármely
lázai megyéből Szegedre települt lakos - figyelmét fölhíva, csatlákxuasra szólítsuk fel őket az alábbiak szerint:
Mihalik Kálmán, a Székely Himnusz zeneszerzőjének sírjánál tartjuk
azt a közös kegyeleli megemlékezést, amelyre minden polgártársunkat
váxunk. Találkozunk a Belvárosi temető Fonógyári úti, város felőli
ta]áralánál holnap délután 16 órakor. Rainer Maria Rilke sírverséi idézve
(Rózsa, te tiszta ellentmondás, gyönyörűség/Annyi temérdek pilla alatt/
Senki sem alszik), Mihalik Kálmán emlékét tisztelve gondolunk
tUfibánkon kívül elhagyott szeretteinkre.

A Magyar Földrajzi Társaság

CSÜTÖRTÖK, 1991. OKT. 31.

Légzési zavaraim

csütörtök délután 5 órakor előadóülést tart a JATE Ady téri, I. emeleti

GAZSÓ L . FERENC

TTK előadótermében. Először
Szablyár

Péter vetített képeken

mutatja be az arid területek jellemző karsztfolyamatait líbiai
gipszkarszt példáján. Megfigyelései alapján elemzi a víznyelőbarlang-forrás rendszerek kialakulását, genetikai problémáit. Majd
Barlay Mónika és Raucsik Béla az
egy hónapos izlandi tanulmányút
tapasztalatairól számol be. Képeket
vetítenek a szigetország vulkánjairól, gejzírjeiről, és vízeséseiről.

Múltkor, a hétköznapi ünnepnapon is szórólap lógott ki a postaládámból. „A 9 és 1/2 fotókisáruház
megünnepli október 23-át!" És jöttek a fantasztikus
árengedmények filmre, nagyításra, reklámpólóra,
csak tessék, tessék, köszöntse szabadon ötvenhat
forradalmát, húsz kép loioii ingyenes előhívással, s
ne mulassza el a délutáni tombolát.
* Kerültem a fotókisáruházat,
így elkerült a
szerencse. Maradtam otthon, szép csöndesen. Együtt
a család, biztonság, meleg, béke. Megszoktuk, így
szoktuk meg az éljenmájuselsejéken. Az ember nem
áll át egykönnyen, még ha tudja is, hogy ez már nem
ugyanaz. Előbb „levegőt szeretnék cserélni", s ha
már a tiszta légáramhoz is hozzászokott kissé a szervezetem, ki tudja, jöhet talán az ujjongva ünneplős,
összeborulás, örömkönnyes. A nemzeti ünnep. Ha
kérhetem, ne tessék engem addig is lépten-nyomon
megszégyeníteni, hogy nem örülök eléggé a szabndságnak, hogy keveset mosolygok, és nem visz rá a
lélek, hogy a gyerekek lego-városából kilépjek az utcára a fölszentelt napon, új tizenhat ponttal, kibontott zászlókkal vonulva a Rádió elé.
Baj lehet a lelki alkatommal,
belátom. Se
fotókisáruház, se tüntetés. Egyszer majdnem mentem
én is. Nem a nagyker árfekvés után. azt általában
elbambulom. Tüntetni indultam volna, azazhogy
csöndes ünneplésre. Sálat, sapkát előkészítettem,
bélelt dzsekit. (Hátha fölfogja az ütést. Nem tudható,
mert engem hivatalos formában sose vertek.) Majd
reggel, akkor mondom meg a feleségemnek, hova
készülök, nyugtatva persze őt, hogy odáig nem
megyek, csak arrafelé, mint afféle riporter, akinek
ott a helye, ahol a riport. Majd reggel. S lefeküdtem
hánykolódni éjszakára. Este tízkor hemondták, hogy
elmarad. Lefújták a szervezők a köznyugalom érdekében. Ne menjünk koszorúzni a Batthyány-Nagy
Imre örökmécseshez.
1988. október 23. előestéje volt. Már alkudoztak a
békés átmenetről, akik pártba szedték magukat.

Három éve még sajnálatos októberi események
voltak, és Berecz János átköltésében láttuk a forradalom hiteles képeit. Három éve Bili Lomax könyvét szamizdatban olvastuk, Ember Judit filmjét elsötétített lakás mélyén néztük videón. Három éve, ha a
gyerek kérdezett a vacsoránál, a legtöbb családban
elakadt a szó.
Én nem kértem mást a légcseréhez ezen az ünnepen, csak türelmet. Türelmet a tisztázó vitákhoz,
hisz teljes a káosz mibennünk. Igaza van annak, aki
a megöllek, meghurcoltak, derékba törtek számára
bűnbánatot követel és igazságszolgáltatást, mert félmillió szenvedő nevében nem gyakorolhat kegyelmet
másik hatmillió. Itt nem érvényes a matematikai logika. És igaza van annak, aki azt mondja, elkéstünk
az ítélkezéssel. Egy évet késtünk, most már lépni
kell, előre, mert rámehetnek a téblábolásra az ártatlanok. A jövő nemzedéke.
Veszprémben az egyetem nyilvánosan megkövette
ötvenhatért kicsapott diákjait, elhurcolt vagy eltanácsolt tanárait. Fölkutatta őket, és díszünnepélyen
emléklapot adott nekik. Kárpótlás órája volt. kétes
értékű vagyonjegyek osztogatása nélkül. Salgótarjánban. igaz bántó felhangokkal, de a város utcáin
kiáltották közhírré a sortűz pufajkás gyilkosainak
nevét. Ez is ítélkezés.
Az 1991. október 23. előtti délelőttön, miközben a
Parlamentben folydogált a plenáris
párlacsar.
hirtelen megláttam a folyosón Pongrácz Gergelyt.
Fekete szemüvegben,
kissé kopott kék ballonkabátban, még mindig jókötésűen, ahogy leírták
nekem a szemtanúk, a Corvin köz parancsnokát. Aki
november elsején vette át a csoport vezetését, és
tartotta magát még akkor is, mikor Kádárék már
pezsgőztek valahol a győzelemre. Pongrácz Gergely.
Megáll a kapunál. A kormánvőr a magas rangú kísérőre néz, tétován tiszteleg. Pongrácz leadja a
belépőkártyáját, aztán egy suta mozdulat, s visszaszól: „Uram, ha kérhetem, hogy visszaadná, eltenném emlékbe. Hálás köszönet."

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Festmény a kápolnának
Nemrégiben adtunk hírt arról, hogv Szegeden a Kálvári sugárúti idősek otthonában kápolnát
alakítottak ki, amelyet Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök avatott fel. A hír olvastán a
Móravarosban elő Katáné Bertus Terézia naiv festő felajánlotta egy, Krisztust a feszületen ábrázoló
festményét a kapolnának. A nemrégiben elhelyezett képet nagy becsben tartják az otthon idős lakói.

Domaszéki körösztök
Néhai Varga Ferenc plébános emlékére
Bár a viharharangok és keresztek nem tárgyaihalók
Idülótt. ezúttal azt említjük meg. ami feledésbe merült.
Jfcvsrészt eseményhez, szándékhoz kapcsolódott
vaiába Domaszék határában a kercsztállítás. (Fogadáiom. hálaadás, cmlékállítás.) A sorsfordulókat
magukkal hozó idők egykoron szomorúságot, próbára
tóvó éveket jelentettek. Az első és második világháború alatt, majd után állíttatott föl a Bába-, Szécsi-,
Btilyök-, Örzse-, Ámbilus- és Kiri-köröszt. A
századforduló súlyos járványait idézik a Csala(I9W3). Tüdő- (1907) és Fodor-köröszt (1909). Néhai
Vatga Ferenc plébános (1982-ben hunyt el; 1963-tól
haláláig szolgálta a falut) kutatásai szerint a viharharangok melletti fakeresztek állítási idejét a homály
fedi, ellenben kimutatható az Arvay- (1837), Baiog-

iskolai (1854 után), Pálfy- (1874), kisivánszéki avagy
Bozsó- (1895), lusztigfalusi (1900), Csala-köröszt
(1903) állítása. A többi 18 kereszt 1907-1978 között
állíttatott, folyamatosan.
A kő-, tégla-, vas-, műkő és belonkereszteket
(alapzatok) környékbeli, vagy arra vállalkozó gondozza, „virágozza"; a festés felújítása és a letakarítás
nagypéntekre esik.
Talán a hagyományőrző és -ápoló domaszéki nép
kitartásának is köszönhető, hogy a község díszeként
tarthatjuk számon templomukat. Melynek kvintesszenciája az a köröszt, amely lényegét tekintve hasonmása
a földgolyó minden egyes keresztjének...

Szerdára virradóra közel kétmillióforintos kárt okozó háztűz oltására indultak a szegedi tűzoltók.
Az eddig ismeretlen okból - feltehetően a fűtésrendszer meghibásodása miatt - kigyulladt épület
tetőszerkezetén gyorsan terjedt a
tűz. A mihálytelki tűzesethez kihívott tűzoltók azonban háromnégy percet késtek az oltással,
ugyanis útjukat állták a kamionparkoló környékén szabálytalanul
éjszakázó kamionok. Ilyen pusztító
tűz esetén pedig minden perc
emberi életekben, több százezer
forintban is mérhető.
A kamionosok mentségére szólhat az, hogy semmilyen tábla nem
jelzi a tűz oltóinak útját. Bár már
sokszor szóltunk a kamionparkoló
környékén uralkodó állapotokról,
talán abban reménykedhetünk, hogy
amennnyiben felhívják az ott éjszakázó sofőrök figyelmét e létfontosságú út szabadon tartására, a jövőben nem fordul elő hasonló eset.

•na

Fórum

„Útonálló" kamionok

a közlekedésről
Lakossági

fórumra

várják

Szeged érdeklődő lakóit ma, csütörtökön délután négy órától a
városháza klubjába, ahol a Belváros forgalmi rendjének tervezett
változásairól adnak tájékoztatást és
kérik a fórum hallgatóságának
véleményét a Délterv és az önkormányzati műszaki iroda munkatársai.
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Díjtalanul

hívható!

Kedden a Szeged Nagyáruházban bolti tolvajt értek tetten, a Csillag börtön elől gépkocsit, a Belvárosi mozi és a Csirke csárda elől
kerékpárt loptak.
A Göndör soron tócsát kerülő
motoros ütközött a vele szemben
közlekedő gépkocsival. A Simson
motorkerékpáron utazó két gyermek könnyű, a motor vezetője súlyos sérülést szenvedett, vagyis
hárman ültek a motorpn!

A vagyon védelméért
Hét, tűz- és vagyonvédelemmel
foglalkozó cég képviselteti magát
azon a kiállításon, amelyet ma és
pénteken tekinthetnek meg az érdeklődők délelőtt 10-től 18 óráig a
Hungária Szállodában. A kiállításon többek között különböző tűzés füstérzékelőket, lakás- és autóriasztó rendszereket, páncélszekrényeket, biztonsági ajtókat és zárakat mutatnak be.

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS
A reggeli órákra többfelé képződik pára, köd. A
Folytatódik az évszakhoz képest hideg idő.
Kevés lesz a felhő, holnap is több órás napsütés legalacsonyabb reggeli hőmérséklet - 2 és - 7 , a
várható. Csapadék nem valószínű. A keleti szél legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között
alakul.
mérsékelt marad.

