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HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: 185 FT, ÁRA: 7 , 4 0 FT
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Kik acharták?

TARTALOM

Nehéz lenni katonának
„A Magyar Demokrata Fórum katonájának nehéz lenni, mert
kormányra kerültünk" - mondotta Antall József zárszavában
a vezető kormánypárt kétnapos országos értekezletén, amely
a korábbiaktól eltérően igen jó hangulatban zajlott. Az előzetes
várakozásoktól eltérően nem történt szakadás, nem történt
a platformoknak oly mértékű konfrontációja, amely ezt
az értekezletet a korábbiaknál fontosabbnak tüntethette volna fel.
Az MDF elnöksége Csurka István, Lezsák Sándor és Medgvasszay
László elnökségbe való kooptálásával megelőzte azt, hogy személyi
torzsalkodásokba fordul jon a tanácskozás; mindössze egy elnökségi
tagot kellett valasszon az országos gyűlés; a többi hely immár
korábban betöltetett.

A magyar demokraták szekcióülésekben tárgyalták meg az általuk
legfontosabbnak tartott belpolitikai
kérdéseket; s szinte kínosan
ügyeltek arra. hogy orsTágos gyűlésüket semmi ne zavarja. Ezen
előzetes szándékukat el is érték
volna, ha nem állt volna fel, s nem
ment volna ki a mikrofonhoz egy
ózdi illetőségű úr, aki igen kemény
szavakkal ostorozta belülről a
pártot. „Elnézést a hölgyektől, de
ne a mi szerszámunkkal verjék a
csalánt" - mondotta. Majd megállapította. hogy „csótányok vannak
közöttünk",
s m e g j e l ö l t e azt a
céget, amely nagy biztonsággal
foglalkozik csótányirtással.

Csurka István nyilvánvalónak
nevezte, hogy az egész kormányapparátust át kell világítani, majd
Antall József kért szót, aki arra
hívta fel a jelenlévők figyelmét:
annak idején az Ellenzéki Kerekasztal és Pozsgayék tárgyalásakor a véle szemközt lévő asztalnál olyan MSZMP-tag szakemberek is helyet foglaltak, akiknek
jelenléte nélkül nem lett volna
lehetséges a békés átmenet.
FOTÓ: N A G Y LÁSZLÓ
A kétnapos értekezlet során egy
országgyűlési képviselő ugyanis
olyan dokumentumot köröztetett a
küldöttek között, amely név szerint
közölte azon, a miniszterelnökhöz
közel álló, és jelenleg is fontos
személyek
Természetesen az MDF vezetői beosztásban dolgozó
- szintén a mikrofon előtt - szük- nevét, akik annak idején tagjai
ségesnek tartották, hogy reflektálAmit Romániában két éve forradalomnak neveztek, abból mára egy kétkedéssel emlegetett megnevezés
(Folytatás a 3. oldalon.) maradt: ,.a 89-es események". A temesvári, bukaresti, marosvásárhelyi és kolozsvári harcok után-csak
j a n a k az ózdi úr kijelentésére.
félig-meddig rendszerváltás következett, hideg, szegénység, bányászakciók és pogromok - vagyis félelem és
nyomor. Akiknek mindezt szenvedniük kell. azok tudják: mára Romániában az újra átgondolásnak egyetlen
H h H H B
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hiteles időpontja maradt, december 15-17-e, és egyetlen hiteles helye, Temesvár. Ennek szellemében, s a
román magyar, illetve a nemzeti megbékélés jegyében szervezett szombaton és vasárnap évfordulós
- X AZ E L N Ö K L E G Y E N P A R A S Z T E M B E R . E l m a r a d t a rendezvényekel a temesvári református egyházközség és a forradalom mostanra már egyetlen hiteles vezető
• m S t i s z t ú j í t á s a Nemzeti Kisgazda és Polgári P á r t o r s z á g o s személyisége. Tőkés László.
nagyválasztmanyának vasárnapra, a J u r t a Színházba összehívott
A temesvári református egyházközség tavaly Románia és a környező országok egyházait látta vendégül az
ülésén, mert kevesen jelentek meg, így a választmány nem volt évfordulón, hogy ökumenikus összefogással segítsék a térség nemzeti kérdéseinek megoldását. Tőkés László
határozatképes. A résztvevők nem oszlottak szét dolgavégezetlenül. szavai szerint idén ez már nem lett volna elegendő, a nemzetiségi viszonyok tovább romlottak. így a szervezők
A felszólalók többsége szenvedélyes hangon sürgette a kárpótlást. a nap rendezvényeire a tavalyi évfordulóhoz képest nemcsak a hit, de a „józan ész" embereit is meghívták.
Bírálták a régi nemzeti kisgazda vezetést, amely elzárta a tagok elől a
(Helyszíni tudósításunk a 4. oldalon)
szervezet alkotmányát. Szükséges - hangoztatták - , hogy azt a tagság
közreműködésével alkossák meg, a párt elnökévé parasztembert
válasszanak.

Temesváron még forradalom
a „89-es esemény"

BALESETVESZÉLYES KARÁCSONYFAÉGŐK. A Kereske• m / delmi Minőségellenőrző Intézet megállapította, hogy az állami
és magánkereskedelemben, valamint az utcai árusoknál egyaránt
k a p h a t ó kínai g y á r t m á n y ú M I N I A T Ű R É L I G H T S 35, 50 és 100
típusú karácsonyfa tényfüzerek élet- és balesetveszélyesek. Elektromos és mechanikai kivitelük nem megfelelő, á r a m ü t é s t és tüzet
okozhatnak. A Kermi ezeknek a termékeknek az árusítását megtiltja.
Az eladók kötelesek a fény füzéreket minden tov ábbi vizsgálat nélkül
visszavásárolni.
^ X ÉDESIPAR. Emelkedik néhány édesipari termék termelői ára
• m S december 16-ától, illetve december 23-átől - tájékoztatta az
MTI-t Zentai Lászó, a Quintie Édesipari Vállalat vezérigazgatója. A
vállalat négy gyára által előállított csaknem ezer termékhői 71
termelői ára lesz magasabb, átlagosan 1,6-8,8 százalékkal. A közólt
adatok a termelői árakra vonatkoznak, s nem a kiskereskedelemben
alkalmazott fogyasztói árakra. A fogyasztói árak változása a termelői
á r a k emelkedésével nem esik automatikusan egybe. A fogyasztói
árakat a kereskedelem szabadon alakítja.
— X SZLOVÁKIAI MAGYAR NÉPPÁRT. A Szlovák Köztársaság
« J belügyminisztériuma pénteken hivatalosan értesítette Popély
Gyulát, a szerveződő Magyar N é p p á r t előkészítő bizottságának
szóvivőjét, hogy a párt hatósági bejegyzése megtörtént. Ez azt jelenti,
hogy Szlovákiában hivatalosan is létrejött a magyar nemzeti kisebbség 1945. óta első politikai pártja, amely kellő következetességgel és
célirányosan, a keresztény erkölcsiséggel és az európai szellemiséggel
összhangban fel szándékozik vállalni a magyar nemzetrész jogainak
és érdekeinek sokoldalú védelmét.

D

NAGYTAKARÍTÁS A HIMALÁJÁN. Nepál kampányt indított annak érdekében, hogy megtisztítsák a Himaláját attól a
mintegy 50 tonnányi hulladéktól, amelyet a felfedezők és az alpinisták hátrahagytak. A Pokharel nepáli alpinista társaság felhívást
intézett az ENSZ-hez, a Világbankhoz és az Ázsiai Fejlesztési Bankhoz, hogy járuljanak hozzá anyagilag a kampányhoz, amelynek időt a r t a m á t két évesre, költségeit pedig 540 000 dollárra becsülik.
Kilencven alpinistából, egy hegyi vezetőből és egy serpából álló csapatot bíznak meg a tisztogatással. Eddig mintegy 127 expedíció
vágott neki a "világ tetejének", a Mount Everestnek azóta, hogy Sir
Kdmund Hillarv 1953-ban elsőként jutott fel a 8848 méter magas
csúcsra.

FOTÓ: SOMOGYI KÁROLYNÉ

Forró hangulatú, megejtően szép előadással búcsúzott Szegedtől Gregor József kiváló művész, a Szegedi
Nemzeti Színház volt operaigazgatója. Tegnap, vasárnap délután A varázsfuvola Sarastrójaként lépett
utoljára föl a szegcdi teátrumban. A varázsfuvola
egyik epizód szerepével kezdte énekesi pályafutását
éppen Szegeden, s most, miután lemondott operaigazgatói tisztéről, távozni kényszerül Szegedről. Az
előadást követően a színház vezetői neki nyújtották át
elsőként a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja kitüntető címet (tíz, egykori tagnak ítélték oda e rangot, ők

később vehetik át az erről szóló dokumentumokat). A
Szegedi Nemzeti Színház örökös tagságáról szóló
határozat megállapítja, hQgy ezzel a színház nemes
hagyományokat folytat, célja a múlt és a jelen értékeinek megbecsülése, a művészeti élet, az alkotói teljesítmény elismerése, a Szegedi Nemzeti Színházért
végzett áldozatos és felelősségteljes munka honorálása. A sors különös iróniája, hogy Gregor József
akkor lett örökös tag, amikor végleg búcsút intett a
városnak. (Búcsú Szegedtől című írásunk lapunk 5.
oldalán olvasható.)

Az elnyomottakról
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ElVirágzás
Léte szorosan összefügg a somlói galuskával, a habos kávéval, a
fagylaltkehellvel
- és Szegeddel.
Legalábbis a vidékiek és a turisták
számára ez a város többé-kevésbé
egyenlő a Tiszával, a Szabadtéri
Játékokkal és a Virág Cukrászdával. A csíkosernvős terasz mindig
tele is van afféle edzőcipős-hálizsákosokkal, a szalonok meg azokkal a
régi, polgári létből ittmaradtakkal.
akik még meg tudják adni a módját.
Hetek óta kering a hír a városban: autóüzlet tesz a kis és a nagy
Virágból. Az IKV kezelésében lévő.
Hungar Hotels által
üzemeltetett
cukrászdákat az Állami Vagyonügynökség ugyanis várhatóan profilkötöttség nélkül írja majd ki privatizációra. Hiszen az eredeti funkció
megtartását csak az alapellátás
körébe tartozó üzletek
esetében
lehet kötelezővé tenni, például egy
külterület egyetlen
élelmiszerboltjánál. Ezért eshettek áldozatul a
privatizációnak
könyvesboltok
szerte az országban, ezért lehet
bóvlit árulni egy város főutcáján.
Aki többet kínál, viheti, ha pedig
vitte, azt csinál vele, amit akar.
Vagyis, ami megéri neki. Márpedig
cukrászdát üzemeltetni, még jöhírú't, turisztikai vonzerővel rendelkezőt, nagy forgalmút
sem lehet
gazdaságosan a jelenlegi
bérleti
díjak mellett. Az autószalontól való
félelem tehát semmiképpen
nem
alaptalan, de nem hozná vissza a
város „régi fényét" egyetlen, a
Virág Cukrászda helyén ma gazdaságosan űzhető tevékenység sem. A
piac nemigen van tekintettel patinára, úri huncutságra, lokálpatrióta érzelmekre.
A Hungar Hotels, melynek nyakán van még az országban
jónéhány veszteséges Szálloda és
vendéglátóipari egység, úgyszintén
kizárólag gazdasági szempontokat
fog érvényesíteni. Legfeljebb annyit
tesz még, hogy leül „egyeztetni" az
önkormányzatokkal,
hogyan lehetne megmenteni
az olyan hírességeket, mint az egri Dobó, vagy
a szegedi
Virág. A
közismerten pénzszűkében levő helyhatóságok erejéből viszont aligha telik
többre deklaratív nyilatkozatoknál.
A belvárosi üzletek nem csekély
bérleti dijáról, a vételi ártól függő
privatizációs haszonról valószínűleg nem fognak lemondani.
Elképzelhető, hogy gazdaságunk
felvirágzásáig
valóban
búcsút
mondhatunk a Virágnak.
KECZUR GABRIELLA
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Elnöki mélyszántás bombariadóval

Romániát ezen a télen éhséglázadás fenyegeti - fogalmazott tömören
egy sokat átélt újságíró ismerősöm szombaton Temesvárott, a Tőkés
László parókiáján (mi már csak annak nevezzük a reformátusok
ezen fellegvárát) folytatott, a magyar-román közeledést
megalapozandó tanácskozáson. Nevét nem adta ezen
megállapításhoz, néhány hír azonban megerősíti ezen félelmet.
Sztrájkolnak például az újságírók, ugyanis az úgynevezett
valutaárfolyam-egyesítés következtében az újságpapír ára, valamint
a nyomda és terjesztés költségei csőd szélére sodorták a legnagyobb
példányszámú napilapokat is. Az ország könnyűszerrel információs
sivataggá válhat. A román kormány közben a Biztonsági Tanácsnál
házal, hogy az engedélyezze 300 millió dollár értékű iraki kőolaj
vásárlását. A lakások, középületek és intézmények fűtése
megoldatlan. A gabonatartalékuk hárommillió tonnára tehető,
miközben a fogyasztás ötmilliót „kíván". E három sokatmondó tényt
beszélgetőtársaim közül a későbbiek folyamán sem cáfolta senki.

(Birodalmak bukása) A Szovjetunió széthullása, illetve más alapokon
történő újjászerveződése mellett a Maxwell-birodalom sorsa is érdekel
bennünket, elsősorban az. elhunyt főnök magyarországi érdekeltségei
miatt. Miközben a brit sajtó kígyót-békát kiáltoz a néhai tulajdonosra a
részvénytársaságok nyugdíjalapjainak manipulálása miatt, a kijelölt
adminisztrátorok - a jelek szerint - minden Maxwell-érdekeltséget
eladnak, ami eladható, és mindent igyekeznek fölszámolni, ami nem talál
vevőre. A Financial Times szerint ugyanebbe a vagyoncsoportba tartozik
a Magyar Hírlap, az Esti Hírlap napilapok, az Európa című hetilap,
valamint a budapesti Maxwell-nyomda.
(A béke ára) Nyugat kettészakadt (megszakadt!...) a jugoszláviai
események megítélésében. Bush elnök és a mögötte álló tanácsadó testület mind határozottabban hangoztatja, hogy Szlovénia és Horvátország
diplomáciai elismerése fokozná a harci cselekményeket a frontokon. Az
ENSZ-főtitkár ugyanezen nézetet osztja, s ez egybecseng az úgynevezett
„jugoszláv államelnökség" szerb szárnyának a véleményével. Az
egységes német állam, Kohl kancellárral az élen, következetesen úgy ítéli
meg a helyzetet, miként Európa államainak és politikusainak jelentős
része: megállapíthatatlan a trianoni tákolmány szétesése, az ott élő népek
óhaját figyelembe kell venni a megteendő lépések tervezésekor.
Németország valószínűleg e héten elismeri a két délszláv államot.
Ausztria szándékát a belgrádi nagykövet visszahívása valószínűsíti.
Mindenki másként méri föl az óhajtott béke árát.
(Az olimpiai láng) Jugoszlávia szomszédságában, a görögországi
Olümpiában fellobbant az olimpiai láng. Franciaország Albertvillc nevű
városkájában, a téli játékok színhelyén február 8-tól az olimpiai eszme
(Pierrc de Conbcrtin szülőhazájában vagyunk!) jegyében, esküjükhöz
híven küzdenek a sportolók. Valamire azonban fel kell hívni a figyelmet.
A görög olimpiai eszme, amit a francia báró is magáénak vallott, összeegyeztethetetlennek tartotta a háborúban lévő törzsek bajnokainak
részvételét az ókori játékokon. Most Európa egy szabályos háború,
valamint több villongás (Szovjetunió: Moldávia, Hegyi Karabah)
színtere. Mi lesz ezen nemzetek sportolóival?
(Csehszlovák
csatazaj) A prágai parlamentben a kommunista
képviselők hatalmas hatágú vörös csillaggal jelentek meg, közepén a
„kommunizmust propagálom" felirattal. Szándékuk szerint ezzel
tiltakoznak a büntető törvénykönyv módosítása miatt. Miről van szó? A
Liberális Demokrata Párt két vezetője kezdeményezésére az alábbi
cikkelyt fogadta el a jobboldali többségű törvényhozás: öt évig terjedő
börtönbüntetéssel sújtható az a személy, aki „támogat vagy propagál
olyan mozgalmat, amely az emberi jogok elnyomására irányul - így a
fasizmus és a kommunizmus."
(Maastricht, a mérföldkő) 1957-ben elkezdődött folyamat, az európai
unió tető alá hozása során Maastricht. a hollandiai város mérföldkőnek
bizonyult. A protestáns ország katolikusainak központja, a Maas folyó
völgyében elterülő kullúrközpont mintegy harminc kilométerre fekszik a
németországi Aachentől, illetve a belgiumi Liege-től - ilymódon is
jelképet hordozva a sokszínűségből építkező egység európai útvonalán.
Az Európai Unió szerződését kézjegyükkel ellátó nyugati politikusok
tudomásul vették, hogy haladásra kényszerítő erő az egybenövés
(konvergencia), illetve az összetartozás (kohézió). Az Európai Közösség
„unionizálására" halvány válasz, a breszti kísérlet; amennyiben a
szegénység képes összetartó erőként érvényesülni, újabb egyenlőtlen
versenynek lehetünk a szemtanúi.
PATAKI SÁNDOR

F.redményes, sikeres körutat teljesítettünk Latin-Amerikában. Tárgyalásaim alkalmával mindenütt a kapcsolatok élénkítésének szándékával
találkoztam. Most már a kormányzati intézményekre, az egyes szakminisztériumokra vár, hogy magot vessenek az „elnöki mélyszántással"
előkészített talajba. Biztos vagyok abban, hogy a vetés után hamarosan aratni fogunk otthon Magyarországon, és itt Latin-Amerikában
egyaránt - összegezte szombaton tapasztalatait négy dél-amerikai országot - Chilét, Ecuadort, Kolumbiát, Venezuelát - érintő látogatásának
végeztével Göncz Árpád köztársasági elnök. Az államfő a kíséretében lévő magyar újságírók kérdéseire válaszolva hangsúlyozta: mind
a négy érintett országban szívélyes fogadtatásban részesítették, s mindenütt egyetértéssel fogadták az előterjesztett magyar javaslatokat.
Mi több, számos új indítvány is elhangzott az együttműködés elmélyítésére. A gyakorlati tennivalók összegzésére jövőre mind a négy
államból magas szintű küldöttségeket menesztenek Magyarországra. Különösen örvendetes, hogy a delegációkban a tervek szerint helyet
kapnak a dél-amerikai országok üzleti köreinek képviselői is. így a politikai és gazdasági kapcsolatok teljes keresztmetszetét
megvizsgálhatják, amire még nem volt példa. Az út kulturális vonatkozású eredményei közé tartozik, hogy legalább két ország - Ecuador
és Kolumbia - nemzeti héttel mutatkozik bejövőre a magyar közönség előtt. A komoly eredmények közé sorolható az is, hogy jövőre
megnyílik Kolumbiában a Szent István nevét viselő műszaki egyetem. A felsőfokú oktatási intézmény vezetője és szervezője egy
Magyarországon végzett kolumbiai diák. A hazatérő magyar államfő gépén - Swissair járat - a felszállás után másfél órával bombaridót
rendeltek el. A gép visszatért Caracasba. Az átvizsgálás után a járat ismét útnak indulhatott.

Telefonpolitika
A független államok közösségére vonatkozó megállapodások
pozitív elemei mellett a vonatkozó
döntésekben számos, kidolgozatlan
kérdés is szerepel. Nem világos,
hogy miképpen valósítható meg a
megállapodás, s hogyan működjék
a közösség. Ezt Mihail Gorbacsov
közölte George Bush amerikai
elnökkel folytatott pénteki telefonbeszélgetése során. A beszélgetést
az amerikai elnök kezdeményezte.
A TASZSZ j e l e n t é s e szerint a
szovjet elnök kifejtette, hogy saját
szerepét a politikai folyamatok
konfrontációmentességének
biztosításában látja, s hangsúlyozta, hogy azoknak alkotmányos
keretek között kell zajlani.

Nicolae
Corneanu
bánsági
metropolita r e n d h a g y ó módon
foglalkozott a román-magyar
kapcsolatok jövőjével a temesvári
tanácskozáson. Kifejtette: miként a
II. világháború után, a romániai
k o a l í c i ó s időkben is létezett
nemzetiségi (kisebbségi) minisztérium, úgy a mai időkben is megvolna a létjogosultsága. Ami pedig
ortodox körökben várhatóan óriási
vitát fog kavarni, az annak tulajdonítható, amit eleddig egyetlen
román főpap sem tett meg: elítélte
a Vatra szolgálatába szegődött, a
magyarellenes
kirohanásokat
„szentesítő" lelkészeket.

adatok és a tények tehát arra
engednek következtetni, hogy a
déli szomszédunknál jelenleg is
folyó fegyveres konfliktus előkészítésének és megvívásának pénzelését bizonyos körökben már
jóval korábban kifundálták.

pába szállított kábítószerek ellenértékéből

vásárolt

fegyvereket

szállított visszafelé, Horvátországba és Koszovóba. A németországi
D ü s s e l d o r f b a n pedig a minap
bukott le az az ügynök, aki nem

kevesebbet állított, mint azt. hogy
A francia fővárosban székelő az utóbbi három évben az általa
intézet közleményének tanúsága irányított szervezet egy tonna
szerint a Jugoszlávia déli részében

élő albánok a horvátokkal szövetkezve egyesítették erőiket, politikai és pénzügyi tőkéjüket. Ezt az
információt támasztja alá az a hír
is, hogy Svájcban a közelmúltban

heroint „forgatott meg" a nyugateurópai piacon a függetlenségi
hárc ügyének előmozdítása érdekében.
Hiába no, régi mondás: a cél

lepleztek le egy olyan siptár szer- szentesíti az eszközt.
vezetet, amely a Nyugat-Euró-

Száz gránát hullott Zárára
A hét végére sem csillapodtak a
harcok Horvátországban. Zára tengerparti kikötővárost a szövetségi
erők és a szerb szabadcsapatok
szombat reggel 7 órától lőtték.
Először a kikötőnegyedet vették
célba, később már a városközpontot sem kímélték. Zárára több mint
100 gránát hullott. Sziszeknél ismét
találat érte a kőolajfinomítót, Eszék
déli részét pedig aknavetőkkel
támadták. Tovább folytatódtak a
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súlyos összecsapások Verőcénél is.
Harcok voltak a nyugat-horvátországi Károlyváros körzetében. Itt
elakadt a zágrábi repülőgépgyártó
üzem konvojának haladása, - a
Zmaj-gyárat kitelepítik Horvátországból a központi hadsereg és a
horvát kormány megállapodása
alapján. A hadsereg azzal vádolja a
horvát kormányt, hogy „a károlyvárosi harcokkal késleltetni akarja
a kivonulást".

A peresztrojka kimerítette lehetőségeit
A breszti egyezmény elsietett voltára és a hatalmi vákuum veszélyére
hívta fel a figyelmet Eduárd Sevardnadze szövetségi külügyminiszter a
Demokratikus Reformmozgalom (DRM) moszkvai alapítókongresszusán
elmondott nyitóbeszédében. Sevardnadze élesen bírálta az oroszországi,
az ukrán és a belorusz vezetőket, mert szerinte vitatható jogi alapon írták
alá a breszti egyezményt. Alekszandr Jakovlev elismerte: az ő általa is
kezdeményezett peresztrojka kimerítette minden lehetőségét. Óvott
ugyanakkor az évtizedek alatt kialakult szoros szálak hirtelen szétszakításától, mert ez szerinte nemzedékek katasztrófájához vezethet. Ésszerű
kezdeményezésnek nevezte a breszti egyezményt.

A „szakadár" pópa
mann Jánost és Teller Edét; az
irodalmár Szántó Györgyöt
és
Szombati Szabó Istvánt. A sváb
Adam-Müller Guttenhrunn innen
szervezte a németek kulturális
talpraállását. A román művelődés
j e l e n t ó s f e l l e g v á r a e város. A
Bradiceanu család volt a központja

Nicolae Corneanu Lúgoson, a
Temes-parti városban született,
ahol a m a g y a r - r o m á n - n é m e t
együttélésnek kultúrtörténeti hagyományai vannak. Itt jelent meg,
a Húsvéth és Hoffer nyomdának
köszönhetően, Jakabffy
Elemér
Magyar Kisebbség című kétheti
lapja, mely a magyar változat mellett románul, németül és franciául
készült. Winkler József a Trianon
utáni román parlament első jelentős
magyar szónoka (mivel kitűnően
beszélte az új állam nyelvét) is
innen került ki. Családi szálak
kötötték e városhoz a tudós Neu-

Kábítószercsempészek is pénzelik a háborút?
A párizsi K á b í t ó s z e r ü g y i
Geopolitikai Intézet l e g ú j a b b
megállapítása szerint a NyugatEurópába kerülő kábítószer több
mint kétharmada az úgynevezett
Balkán-útvonalon keresztül érkezik meg a fogyasztókhoz. Tavaly
mintegy 120 jugoszláv állampolgárt, zömmel siptárt és horvátot
tartóztattak
le és ítéltek el
kábítószercscmpészés vádjával.
Az őrizetbe vettek közül néhányan azt vallották, hpgy a bódultságot okozó szerek forgalmazásából származó extraprofit jelentős
részét korszerű, gerillaháború
folytatására is alkalmas fegyverek
vásárlására kívánták fordítani. Az
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Érvénytelen
megállapodás
Érvénytelennek nyilvánította és
újratárgyaltatja az Európai Közösségek bírósága az EK-EFTA megállapodást az úgynevezett európai
g a z d a s á g i tér létrehozásáról jelentette szombaton a dán rádió.
Az EK-bíróság szerint - írja a
Reuter - az egyezmény által létrehozott jogi ellenőrzési rendszer
összeegyeztethetetlen a közösség
a l a p í t ó o k m á n y á n a k , a Római
Szerződésnek vonatkozó tételeivel.
Az egyezmény - amely az EK és
az EFTA összesen 19 tagállamának
területén tenné minden korlátozásoktól mentessé az áruk, szolgáltatások, a tőke és a munkaerő mozgását, s amelyet a feleknek hosszú
tárgyalás-sorozat után a közelmúltban sikerült tető alá hozniuk - 1993
j a n u á r e l s e j é t ő l kellene, hogy
életbe lépjen.

város életének s a j á t o s , ö r ö k ö s
s z í n f o l t j a : a három nemzetiség
bármelyik fél kulturális eredményét
elismerte és méltányolta. Az is igaz
viszont, hogy innen indult a romániai ú j f a s i z m u s atyja, jelenlegi
pénzelóje, egy idegengyűlölő losif
Constantin Dragan.

évtizedeken át a románság önösszcszedésének. Lucián Blaga filozófus
kötődése is közismert a Temes-part
e szakaszához. Traian Vuia, a repülés egyik úttörője innen indult. Ion
Nicolae Corneanu metropolita
Vidu, valamint Filaret Barbu, a két
zeneszerző a másfél évszázados baráti kéznyújtására - a tényeket ne
kórusmozgalom jelentős alakjai. A f e l e d j ü k ! - m e g g o n d o l k o d t a t ó
nemzetközi körülmények között
került sor. Moldáviában az orosz
kisebbség fegyveresei folyamatosan támadják - a Dnyeszter-menti
Köztársaság égisze alatt - a kisinyovi román belügyi erőket.
Miközben a román szélsőségesek
ujjat húznak Ukrajnával Csemovic,
illetve Bukovina
(Észak-Moldva)
hovatartozása ügyében. Bármikor
fellángolhat a vita Bulgáriával az
úgynevezett Kadrilater (Dél-Dohrudzsa) m i a t t . A j u g o s z l á v i a i
események is kiszámíthatatlanok,
ezt a Bánságban nagyon jól tudják
az emberek.
Mindettől függetlcnnül Istennek
tetsző cselekedet Nicolae Corneanu
békejobbja.
FOTÓ: N A G Y LÁSZLÓ

Az emberek mindig is szívesen
gyűjtik a „legeket". Miért pont az
újságírók maradnának ki ebből? Az
AP amerikai h í r ü g y n ö k s é g 42
országban keresett meg szerkesztőket azzal a kérdéssel, hogy melyiket tartják az év legnagyobb külpolitikai „sztorijának". A beérkezett 90 válaszból kiderült: a
szerkesztők „kedvence" az amerikaiak g e r j e s z t e t t e
„Sivatagi
Vihar", vagyis az Öböl-háború
volt, ami „ k i f ú j t a " az irakiakat
kuvaitból. A második helyen az
augusztusi szovjet
konzervatív
puccskísérlet „végzett", s „dobogós" helyre került a jugoszláviai
polgárháború is.
A beérkezett válaszokat az AP
úgy értékelte, hogy minden voksoló első helyezése tíz pontot ért, a
tizedik helyezés pedig egyet. Ezek

Rangsor arról,
ami vihart kavart
alapján a legjobb szavazatot kapott
„sztorik", a sajtó „top ten"-je a
következő:
Az Öböl-háborút a kilencven
szerkesztő közül 49 tette az első
helyre, így összesen 848 pontot
gyűjtött. Nem sokkal kevesebb a
szovjet puccskísérlet pontszáma:
36 első helyezéssel 819 pont.
Érdekes, hogy a mögöttük jóval
„lemaradt" jugoszláviai polgárháború egyetlen első helyezéssel 536
pontot kapott.
A további sorrend (zárójelben az
esetleges első'helyezések száma):
4. A közel-keleti béketárgyalások
(-) 430 pont, 5. Véget ért a hideg-
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háború (1) 335, 6. D é l - A f r i k a
hozzákezdett az apartheid-rendszer
„lebontásához" 329, 7. Az Európai
Közösség tagállamai a politikai és
gazdasági integráció szorosabb
formái mellett döntöttek: 190, 8.
Az AIDS t e r j e d é s e 168, 9. A
kambodzsai fegyvernyugvás 153,
10. Gyilkos merénylet Radzsiv
Gandhi ellen 151.
Érdemes megemlíteni, hogy a
második „tízesbe" olyan eseményeket soroltak, mint az albán helyzet,
az albánok menekülés-áradatával, a
libanoni polgárháború vége, vagy
az angolai rendezés, a világméretű
gazdasági recesszió.
Tavaly a német újraegyesítés
volt a „hírek híre", amelyet akkor
Irak Kuvait elleni inváziója követett.
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Halmozódó feszültségek

N e h é z lenni k a t o n á n a k
(Folytatás az 1. oldalról.)

Vasárnap Békésen az FKgP országos vezetésével egyetértő Békés megyei kisgazda szervezetek képviselői visszahívták tisztségéből a megyei
pártvezetést, s állást foglaltak az országos vezetés azon döntése mellett, amely az eddigi elnököt, Zsíros Gézát kizárta a pártból. A megyei
kisgazda pártszervezetek egyharmadának javaslatára az országos vezetés által összehívott megyei választmány új elnöknek Bakos Istvánt
választotta meg, aki korábban az FKgP országos ügyvezető alelnöke volt. A békésivel egy időben a Zsíros Géza által összehívott békéscsabai
gyűlésen mintegy száz megyei választmányi tag közül 73 vett részt (Békésen 66-an szavaztak, miután néhányan Békéscsabáról átmentek
Békésre). A békéscsabai kisgazda fórumon a résztvevők határozatukban arra kérték föl Zsíros Géza megyei pártelnököt, hogy a megyei
kisgazda szervezetet önálló jogi személyként jegyeztesse be a cégbíróságon. Az előzetes statisztikai adatok szerint 1991-ben - a korábbi
évekhez viszonyítva - tovább növekedett a rendőri fegyverhasználatok száma, szoros összefüggésben azzal, hogy egyre több alkalommal
követnek el rendőr sérelmére erőszakos bűncselekményt. Lényegében egybevágó elemzői megállapítások szerint a legtöbb esetben leginkább
a társadalomban - különösen egyes tagjaiban - felhalmozódó feszültségek, a bűnözői életmódot folytatók agresszívebbé válása játsszák a
meghatározó szerepet. Kimutatható ugyanakkor a rendőrök szolgálati és szakmai ismereteinek hiányossága, a parancsnoki ellenőrzések
elmulasztása is. A tél első igazán kemény hetének szomorú a mérlege például Szolnokon: ketten megfagytak, két fiatalember szénmonoxid
mérgezés áldozata lett. Kelemen József 44 éves munkanélküli szolnoki lakost az Aradi út és a Mária út sarkán, míg Kemény János 72 éves
nyugdíjast a sportreptérrel szembeni autóbuszmegállóban találták holtan. Mindkét személy halálát - az orvosi megállapítás szerint - kihűlés
okozta. A másik kettős tragédia a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság tiszaligeti munkásszállóján történt. Kovács István és Erdei
Sándor fiatalemberek, a Tisza Menti Regionális Vízmű debreceni kirendeltségének dolgozói alvás közben vesztették életük. A helyiséget fűtő
gázparapettből kiszivárgott tömény mérgező szénmonoxid okozta a szerencsétlen emberek halálát.

Nyilvánosság Klub közgyűlés

Amerikai misszió

Mégis szükség van rá

P á l y á z ó k kerestetnek

„Várakozásainkra rácáfolva 1991. nem a gyors gazdasági
átalakulás, a demokratikus intézmények megszilárdulásának éve
volt, hanem a kárpótlás, az igazságtétel, a bizalmi válságok és
a hatalmi kiszorítósdi esztendeje lett." Ezt Farkas Zoltán újságíró
mondta szombaton a Nyilvánosság Klub közgyűlésén a budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen. Három tézis a nyilvánosságról
című előadásában felsorolta azokat az eseteket, amikor az utóbbi
évben a kormány nyíltan beavatkozott a sajtó ügyeibe.

Az első ilyen lépés a két nagy
hírlapkiadó vállalat összevonása és
a miniszterelnök bizalmasának
igazgatói kinevezése volt. A második a Magyarország című hetilap
v e z e t ő i n e k leváltása é s lojális
vezetők kinevezése. A harmadik a
Magyar Nemzet privatizációjába
történő beavatkozás, a negyedik a
Publica Rt. megalakítása volt, mely
cégben állami vállalatok és bankok
adták össze a pénzt egy kormánypárti napilap, az Új Magyarország
megalakításához. Farkas Zoltán
szerint a sajtó birtoklása
körül

Az amerikai IESC- (Nemzetközi

Elsősorban információkat nyújt,

Vezetői Tanácsadó Testület) egész

azok számára akik tőkét kívánnak

világot átfogó hálózatában önkén-

bevonni vállalkozásukba, illetve

tes szakértők fáradoznak a fejlett

vegyesvállalatot akarnak alapítafii.

technológiák, üzleti módszerek el-

Meglátása szerint a fejlett világban

terjesztése, a nemzetközi keres- tapasztalható mezőgazdasági túlterkedelmi kapcsolatok fejlesztése

melés miatt csak speciális, többnyi-

érdekében. A központi kormány és re feldolgozott termékek számítkülönféle alapítványok támogatá- hatnak az amerikai üzletemberek

párt befolyása alá se kerüljön a
szervezet, és hogy az elkövetkezen- sával több mint negyed század alatt
dőkben rendszeres klubélet folyjon. 98 országnak 13 ezer 500 témában
„ Jövőre több lesz a kényszer és az készítettek üzleti tervet. Nálunk
alkalom az összejövetelre." - vélte
1986-ban nyitottak irodát, melyen
Ernőd Pál.
keresztül
12 ezer
ismert
A résztvevők kilenctagú Ügyviszaktekintélyből
kiválasztott
partvői Testületet választottak. Ennek
tagjai: Rózsa Péter,
Murányi nerrel léphet kapcsolatba a magyar
Gábor, Emőd Pál, Lovas Zoltán, pályázó. A Magyar- Amerikai
Kenedi János, Ránki Júlia, Babus
Vállalkozási alapítvány programja
Endre, Kocsis Györgyi és Gádor
Iván. Választottak még egy héttagú alapján bármely hazai cég kezdemegfigyelő

bizottságot,

mely

foiymatosan
dúló harc alapvető
regisztrálni fogja a nyilvánosság
oka az, hogy annak idején a megsértésének eseteit.
hatalom
átvételéről
folytatott
Ezek után a részvevők mintegy
kerekasztal
tárgyalásokon
a másfél órán összefoglalót láthattak
nyilvánossággal
kapcsolatban az Ellenzéki Kerekasztalról készült
semmilyen megállapodás nem szü f i l m b ő l . A vetítés előtt Pesty
letetett.
László, a filmet készítő Fekete
Egy éve az az illúziónk volt, Doboz Kft. igazgatója elmondta:
hogy ez a klub, mely a sajtószabad- nem járul hozzá a vetítéshez, mert
ság védelmére alakult, fokozatosan az anyagot csak az összes résztszerepét veszti és elhal - mondta v e v ő hozzájárulásával lehetne
ügyvivői beszámolójában Emőd Pál. nyilvánosságra hozni. Ok annak
- Tévedtünk, folytatta, majd
idején ezzel a kikötéssel forgathatelmondta: két éve a Klub tagja volt
tak. Kenedi János a Klub képvisetöbbek között az MDF mai
letében elmondta, az anyag másoparlamenti frakcióvezetője, vagy az
lata az Országos Széchenyi KönyvAlkotmánybíróság elnöke is. A
legélesebb támadások a Klubot tárban található, s egy művelődési
azért a felhívásért érték, melyet a minisztériumi rendelet alapján az
nyilvánosság védelmében adott ki. ott tárolt anyagok megtekinthetőek.
„Ennek következménye
lett a Ez teszi lehetővé a mostani vetítést,
Sajtószabadág
Klub
és
az amelyhez a Fekete Doboznak már
nincs köze. „A Nyilvánosság Klub
Közakarat Egyesület megalakítása."
A felszólalók hangsúlyozták: a azonban azt szeretné, ha a televízió
Nyilvánosság Klub nem politikai levetítené, azt az ötórás összefogszervezet, eszközei kimerülnek ab- lalót, amelyet a tárgyalásokról
ban, hogy felhívja a figyelmet a készült 157 órányi f e l v é t e l b ő l
sajtószabadság és a nyilvánosság állítottak össze."
megsértésének eseteire. Fontosnak
tartották, hogy egyetlen politikai
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MA
RÁKOS TIBOR, a 2. számú és NÁFRÁDI ZOLTÁN, a 3. számú
választókerület képviselője fogadóórát tart 16.30 órától a Szilléri sugárúti
Általános Iskolában.
A MUNKÁSPÁRT (MSZMP) tarján-petőfitelepi szervezete nyilvános
gyűlést tart délután 5 órakor a Csap utca 62. szám alatti pártházban.
Napirenden: tájékoztató a XV. kongresszuson elfogadott programról;
előadó Rehák József, a városi koordinációs bizottság tagja. Az újszegedi
szervezet taggyűlése délután 4 órakor lesz a Herke utcai Általános
Iskolában.

HOLNAP
A LIBERÁLIS S Z E G E D É R T ALAPÍTVÁNY Az egyetem és a
város címmel kerekasztal-beszélgetést tart a Műemlékfelügyelőség
Oroszlán utca 6. szám alatti épületében, 18 órakor. A résztvevők: Csillik
Bertalan és D o b o z y Attila, a SZOTE professzorai, Lippai Pál
polgármester, Róna-Tas András, a JATE rektora és Szalay István a
JGYTF főigazgatója. Házigazda: Szőnyi György Endre.
LENCSÉS ÉVA, a 22. számú választókerület képviselője fogadóórát
tart a Makkosházi Általános Iskolában 17 órától.
M O L D O V Á N J U D I T , a 4. számú választókerület képviselője
fogadóórát tart a Csongor téri Általános Iskolában 17.30-19 óráig.

érdeklődésére. Gondolt például a

voltak az MSZMP-nek.
Antall
József hangsúlyozta, hogy e személyek jelenleg is bizalmát élvezik,
sőt, megállapította, hogy a miniszterelnöki hivatal „környékéről"
belső információk általuk sem jutottak el illetéktelenekhez, s célzott
arra, hogy ugyanakkor ez nem
minden kormányszervről és MDFszervről mondható el.
Akár apró botrányként is felfoghatjuk ennek az ózdi illetőségű
úrnak a felszólalását, tekintve,
hogy hamar kiderült: valamelyik
ismerőse .Jiozta be" az MDF-gyűlésre, minthogy őt magát ezelőtt
kizárták a pártból.
Az országos értekezlet egyébként az előzetes program szerint
folyt; második napján a szekcióülések vezetői számoltak be munkájukról. Legnagyobb érdeklődés a történelmi
igazságtétellel,
igazságszolgáltatással foglalkozó
szekció ülését kísérte; ezzel kapcsolatban a leköszönt ügyvezető
alelnök, Horváth
Balázs
azt
hangoztatta, hogy az igazságtételt
egységesen
kelletik kezelni. Az
úgynevezett Ill/III-as törvény, a
Zétényi-Takács-féle
törvény
ugyanúgy és ugyanolyan súllyal
szerepel ebben a „csomagban",
mint a kiemelt nyugdíjak csökkentése, illetőleg a méltánytalanul
alacsony nyugdíjaknak a létminimumhoz való igazítása.

A kormánypárttól korábban nem
szokásos módon könnyed hangulatú értekezleten Bogárdi Zoltánt
feldolgozott z ö l d s é g - g y ü m ö l c s (agrármérnök) választották az
termékekre. Fantáziát
lát a elnökség új tagjának; a többieket.
fűszepaprikára, a tejfölöslegből

készítendő különleges sajtfélékre,

turizmus fejlesztésében,

Antall József szavaiból nagy
önbizalom sugárzott: „A Magyar
Demokrata Fórum megmaradt
hazánknak az a politikai főereje,
amelyik képes Magyarországot e
súlyos helyzetből kivezetni, képes
megőrizni Magyarország szuverenitását. Nincs más, bármennyire
hangosak lehetnek más politikai
erők. Úgy érezzük, é s ez talán
semmiképpen nem túlzás, hogy ma
még Magyarországon nincs más
olyan politikai erő - ezt az ellenzék
őszinte hangot használó személyiségei is kimondták már - , amelyik
képes lenne a Magyar Demokrata
Fórum helyére lépni."
A kétnapos értekezletet záró
sajtófórumon Für Lajos, az új ügyv e z e t ő elnök é s Antall József
egyaránt azt hangsúlyozta, hogy az
MDF mentes minden szélsőségtől,
kiegyensúlyozott, higgadt párt.
Méltatták az Oroszországgal és
Ukrajnával nemrégiben kötött alapszerződéseket; az elnök megjegyezte: „Évszázadok óta nem fordult elő velünk, hogy valaki kiment, és nem jött be helyette senki."
Arra persze nem kaptunk választ, hogy e tény valóban a Magyar
Demokrata Fórumnak köszönhető-e.
S. I.

meggyőző-

dése, hogy ügyesebb és célratörőbb
szervezéssel

mint említettük, már az alapszabályban biztosított jogkörével élve
korábban kinevezték. Többen úgy
vélekedtek, hogy a lakitelki alapító
tagok visszatérésével a párt úgy nevezett „népi nemzeti szárnya" erősödött meg, ám ezt mind a pártelnök, mind az érintettek tagadták.

sok amerikai

turista

A figyelmeztető sztrájk előkészületei

A december 17-re meghirdetett helyein sztrájktörők toborzása
kétórás figyelmeztető munkabe- tapasztalható, m e g k e z d ő d ö t t a
tők érdeklődése ugrásszerűen megszüntetés és előkészületei a részt sztrájkra készülők megfélemlítése,
nőne, ha a Parlament egyértelműbményezheti vegyes vállalat alakítáypvő szakszervezetek és munkálta- fenyegetése, átvezénylése, illetve
ben deklarálná a magántulajdon tók többsége részéről mindenben azonnali szabadságra küldése. Az
sát, illetve kereshet termékének
garanciáját.
megfelel a törvényes előírásoknak Egyesített Sztrájkbizottságok
amerikai forgalmazót.
A napokban Szegeden járt az

egyik ilyen „misszionárius",

aki

két hetet tölt hazánkban.

Dean

Clifford Bork egy mezőgazdasági
berendezéseket gyártó cég marketing igazgatója, korábban Mexikóban mezőgazdasági kutatással
foglalkozott, sőt farmereknek szóló
magazin

szerkesztésében

gyakorlatot

szerzett.

is

Farmer

családban nevelkedett, így mostani
vállalásával

természetszerűen

elsősorban az élelmiszergazdaság
területén kívánja magát hasznossá
tenni.

keresné fel országunkat. A befekte-

- tájékoztatta az MTI-t az minden l e h e t s é g e s e s z k ö z z e l
Egyesített Sztrájkbizottság. Közöl- fellépnek e törvénysértések ellen,
vezésében itt tartózkodása idején te, hogy néhány munkahelyen,
bármilyen retorzió esetén védelmet
több érdeklődő, potenciális „társke- például a MÁV egyes szolgálati nyújtanak a dolgozóknak.
reső" vállalkozás képviselőjének
A Dél-Alföldi Média Kft. szer-

Privatizált könyvesboltok

adott testreszabott útmutatást.
Ugyanis a magyar pályázó csak
akkor számíthat komolyabb érdek-

Sok hírt hallani arról, hogy a privatizáció során meghirdetett könyvesboltok - bár a profilkötöttség
kötelezi - az árverés után már nem
könyvesboltként fognak üzemelni.
S lám, most mindjárt kettő is
rácáfolni látszik erre.

is talál kedvére valót. A bolt fó profilja az oktatással k a p c s o l a t o s
könyvek, kiadványok, hanganyazott üzleti tervet készít, s azt
gok forgalmazása.
kijuttatja az Egyesült Államokba. A
Szerdán a Mozaik Oktatási Stúkft. Honvéd tér 6 szám alatti irodádió székhelyén, Szegeden (Csongrádi sugárút 73.) nyitja m e g
jában az e célra szolgáló jelentkeHétfőn Budapesten (Üllői út 70.) második boltját, mely választékázési lapok, útmutatók bárki számányílik meg a Mozaik Oktatási Stú- ban megegyezik a budapestiével, s
ra ingyenesen hozzáférhetőek.
dió márkaboltjaként az első ilyen. remélhetőleg a megye közkedvelt
Elsősorban pedagógsok és diákok oktatási anyagokat f o r g a l m a z ó
T. Sz. I. számára nyújt választékot, de más boltja lesz.
lődésre, ha szakszerű és megalapo-

Csapody Miklós az elnyomottakról
(Budapesti

tudósítónktól.)

hogy az MDF programja helyes,

A múlt héten viszonylag sokat de nincs rendesen megvalósítva.
f o g l a l k o z o t t a sajtó az MDF Nem veszik komolyan. Ez igaz.
1
c
Jói csoportjának „program- Annak ellenére, hogy akikkel
beszélgettem
az
I pl„tfoi injával", amely korrekciós e g y é n i l e g
I politik it javasol a pártnak. De az anyagról, köztük miniszterekkel,
anyag végül is nem került nyilvá- államtitkárokkal is, azok rokonnosságra a párt országos gyűlésén szenveznek vele.
se. Nem terjesztették, nem vitatták
- Neveket hallhatnánk?
meg és nem vették komolyan. Mi
- Inkább ne. Miattuk ne. A mi
erről Csapody MiHáxnak, a progmunkánk belső, jószándékú kritiramplatform egyik alkotójának, a
ka, nem pedig az MDF b e l s ő
frakció sokat szereplő tagjának a
ellenzékének a műve. Ha volna
véleménye?
ilyen belső ellenzék, nem mi vol- Az országos gyűlést úgy
nánk azok.
tervezték meg, hogy mi nem fértünk
- Gyanakvás
övezi a platbele. De mi se akartuk arra kényszeríteni a gyűlést, ho::v ezzel formot?
- Igen. Sok-sok személyes vofoglalkozzon. Mintegy haiomsz z
embernek juttattuk el az anyag'
natkozása is van ugyanis. Valaaz MDF országos választmányá- mint azt látják, hogy ez egy jó
nak, elnökségének, a megyei és a dolog, ugyanakkor mégse az, mert
kerületi elnököknek, a kormány- eltér a különféle kerekre formált
nak, az MDF-es államtitkároknak. véleményektől. Fel kéne ismerni
Azt mondjuk ebben az anyagban. tiszta politikai szándékunkat és az

MDF e g y s é g é n e k

erősítésére

kellene fölhaszálni.
- A tekintélyelvűség
érvényesül a

mennyire

negligálásban?

- Erősen. Lehet, hogy az igazodni vágyó lelkek olyan valakihez igazodnak, aki ezt nem is várja el tőlük.

- Erősen érvényesülnek ezek a
dolgok. Magatartásként, lelki
automatizmusként. A régi elnyomottak közül sokan megtanulták az elnyomási technikákat elnyomottként.
- És most alkalmazzák
„szaktudásukat"...

a

- Ezt nem én mondtam. De azt
mondom, hogy nagyon messzire
- D e h o g y n e m ! De miért ne jutottunk a választások hamvas,
mondjuk ezt?!
győzelmi éjszakáitól. A negligálá- Tényleg nem várja el?

- A képviselőcsoport szakterü

sunkban kemény, személyes érdekeknek is szerepük van.

leti munkabizottságaival szeret-

- Mennyi idő alatt tisztulhat le

- Mi a tervük?

nénk megvitatni és a nagyobb a magyar közélet?
- Öt év remélem elég lesz erre.
párttestületekkel. Meg kéne nézni,
hogy a leírtak megfelelnek-e a
valóságnak. Ne f ö l é n y e s k e d ő ,
atyai vállveregetéssei intézzék el!
- Csak úgy, közbevetőleg:
a kádárizmus
mennyire
pártéletben?

idején

érvényesül

amit

tanultunk,
a

- Ha jól tudom az
országos
gyűlés tegnapi, második napján
részt se vett.
- Más irányú elfoglaltságaim
voltak.

mai
T. Sz. I.
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Magyarország legszebb folyóirata

Megjelent a szegedi Existentia
Nemzetközi filozófiai folyóirat
született Szegeden. Az Existentia
első kettős számának megjelenése
alkalmából tartott sajtótájékoztatón
az új lap főszerkesztője, Csejtei
Dezső és szerkesztője. Gyenge
Zoltán elmondták, hogy a kiadvány
négyezer példányban jelenik meg ennek több mint harmada külföldön, főleg az Egyesült Államokban talál vevőre. A lapkészítés
koncepciója a klasszikus filozófiai
tradíciók újbóli felvállalását követi,
mert az, mint Csejtei Dezső hangsúlyozta, a művelődés perifériájára
szorult. A klasszikus hagyományokat kiegészítik majd a modern s z c m é l y i s é g f i l o z ó f i a i tanulmányok, illetve az egyetem
filozófia szakos hallgatóinak munkái is. A szerkesztők számítanak a
fiatalokra; a cél; egy olyan szintű
filozófiai iskola létrejötte Szegeden. amilyen Bartók György vagy
Halasi Nagy Sándor jóvoltából a
két világháború között már működön városunkban.

Az első két szám tartalmából
kiemelkedően figyelemre méltó
Szabó Árpád professzornak, az
athéni Tudományos Akadémia
tagjának értekezése az euklidészi
matematika és az eleai filozófia
közös pontjairól, illetve
Miklósnak,

Vető

a Reines-i Egyetem

filozófiaprofesszorának Fichteelemzése. Az írások egy része
eredetiben, angol, francia vagy
német nyelven is megjelenik.
Az Existentia. köszönhetően
Szántó Tibor könyvművésznek és a
a Baltikumtól szomszédainkig
mostanáig talán „fiókban" heverő
filozófiai teljesítményeket. Az

gyomaendrődi Kner Nyomdának,
egyedülállóan szép kiállítású folyóirat, amelyet nemzeti értékén túl

Existentia ezzel együtt plurális szegedi sajátossága is értékessé
filozófiai kultúrát terjesztő, de tesz. Megjelenését a Pro Philoszegcdi lap kíván lenni, és ahogy

sophia Szegediensi alapítvány

Gyenge Zoltán mondotta, ellenáll a támogatja, évi két alkalommal,
máris

jelentkező

Budapestre dupla számmal fog jelentkezni,

csábításnak. A plurális kultúrához

legközelebb húsvét táján. Elő-

hozzátartozik a történeti, társadalmi

fizetéseket a JATE filozófiai
idő szerepe, politikamentességgel tanszékén vesznek fel rá.
A lap készítői támaszkodni szeretnének a kelet-közép-európai és minden ideológiai fennható:
P!7
forrásokra is, és az olvasó elé tárni ságon kívül.

A Tisza Füszért
a magyar kultúráért

Májkrémből földabrosz
Az erdélyi Brassóból érkezett gépkocsit raktak meg a közelmúltban
a szegedi Tisza pályaudvaron. A tételt felbontva az alábbi képel
kapjuk: hétezernégyszázötvennyolc dollár (a vámpapír alapján
merem a pontos összeget leírni—) értékben fogkrém, húskonzerv,

Diákírók
és -költők
pályázata
A Diákírók és

Diákköltők

Országos találkozóját a jövő évben
is megrendezi a Sárvári Tinódi
Gimnázium, Sárvár Város Önkor-

sonkakonzerv és tépőzáras májkrém került a raktérbe. A címzett

mányzata és az írók Szakszer-

a brassai Kelfalusi Kovács Antal Alapítvány.

vezete. Ezért január !5-i beadási
határidővel pályázatot hirdetnek az
ország valamennyi középiskolása

Miről van szó? Dr. Vörös Péter egyetlen magyar tagként. Kiegyen(Tisza Füszért) külkereskedő;
súlyozott és „visszalapozható" a
- Vállalatunk ezt az áldozatot az véleményünk minden, a várost és
erdélyi magyar kultúráért, ponto- megyét érintő kérdésben. A kisabban a brassai Áprily Lajos számíthatóság eredményeként
Líceum tárgyi támogatásáért, az
megtörtént, hogy a Front képviselői
ellátmány javításáért hozta. Emelvédték a magyarságot a Vatra
lett üzletpolitikai szempontok is
támadásai ellen. A parasztpárt és a
meghatározták lépésünket: romáliberálisok rendszerint velünk
niai, erdélyi partnerkeresőben nem
mindegy, milyen összefüggésben szavaznak. Az RMDSZ iránti
forog közszájon a cég neve.
Miként lesz a májkrémből földabrosz, mikroszkóp, irka? Bordos
Mária, a brassai RMDSZ Tulipán
Kft.-jenek
gazdasági vezetője
szolgál magyarázattal:
- Ezelőtt 150 évvel Felfalusi
Kovács Antal brassai polgár és
társai alapították a város magyar
nyelvű katolikus főgimnáziumát.
Az alapítvány ezért viseli a nevét.
A mai Áprily Lajos Líceumban
mintegy 800 diák oktatását biztosítjuk. A Tulipán Kft., az
RMDSZ gazdasági vállalkozása
forgalmazza majd a Tisza Füszért
fölajánlotta termékeket. A katolikus egyház biztosít számunkra
egy 63 négyzetméteres üzlethelyiséget, ott kezdjük cl a kereskedést.
Emlékezünk: Szikszay Jenőt, a
neves brassai irodalomtudóst,
magyartanárt 1977-ben holtan
találták lakásán... Az „akasztás"
profik műve lehetett. Jelenleg
milyen a hangulat a városban, a
magyar közösség mindennapjai, a
talpraállás folyamata miként
határozható meg? - kérdeztem
Bordos Máriától.
- Mina László személyében
népszerű politikus képviseli az
érdekeinket a prefektusi tanácsban.

bizalom nagyszerű példáját a
nyáron, a csángóföldi árvíz alkal-

számára. A pályázat műfaji és
tartalmi megkötést nem tartalmaz,
a lehetőleg géppel írt munka lehet
vers, próza, tanulmány, riport,
műfordítás, etc. A pályaműveket az
írók Szakszervezete címére kell
beküldeni: 1068 Budapest, Gorkij
fasor 38. A kimagasló művek
szerzőit meghívják az országos
találkozóra, mely április 9-12. lesz.
Nemrégen jelentették meg az

mával érezhettük: gyűjtést szer- idei találkozó antológiáját Papp
veztünk a károsultak javára, s Márió költő

szerkesztésében.

minden második adakozó román Vetetlen égen címmel.

Temesvár a megbékélésért
Szombaton ismét megtelt a
temesvári református parókia épülete - az, amelyik előtt két éve
Tőkés László védelmére gyülekeztek a város lakói. A sarokház falán
még ott van a léikészt éltető felirat,
sőt újabb is került mellé (László!
Várunk!), de ott van még a falra
fröcskölt fekete festék nyoma is, az
eltelt két esztendő szimbólumai. És
más jelkép is van, ami talán az
egész ország jelképe is lehetne, az
épület kapujában rendőrkordon áll:
azt mondják, a püspök védelme
miatt szükség van rá, úgy mint
mindenütt, ahol megjelenik. De
ezek a rendőrök békések, sót,
unatkoznak - ami viszont már Temesvárt jellemzi. A városnak hagyománya a nemzetiségi tolerancia.
Talán ezért, vagy talán mert az
Iliescu rendszemek ennyi idő alatt
sem sikerült befolyása alá kerítenie
Temesvárt, itt, mint egy szigeten, a
közéletben amúgy ellentmondásosan szereplő személyiségek is
nyíltabban beszélnek a román-magyar viszonyról. Mondhatnánk, aki
nem jön el Temesvárra, az mélyebbre süllyedt a demokrácia és
diktatúra jellegzetesen romániai
keverékének kétszínűségeibe - mélyebbre, mint ami a közszereplésben még megengedhető. (Mekkora
a süllyedésnek ez a szintje? - ezt
talán egyedül Temesváron lehet
megállapítani.) Mondhatnánk, de
ellenpélda is akadt. A kétnapos,
előadásokkal és kerekasztal beszélgetésekkel gazdagított program
meghívottjai közül több olyan szervezet is távol maradt, amelyeknek
jelenléte nemcsak a román-magyar
megbékélés témája miatt lett volna
mértékadó, hanem azért is, mert
csak általuk lehetett volna megállapítani, hogy e megbékélésnek
mekkora tömegalapja van. A biztatóan nagyszámú román-magyar
(illetve magyar-román) baráti társaságokról van szó, amelyek közül
Romániából csak a brassói, a szatmárnémeti Barátság-Fratia, és a
nagyváradi Concordia, Magyaror-

szágról pedig csupán a budapesti
Hunyadi János kör jelent meg. A
szegedi(l), a pécsi és a gyulai, valamint a kolozsvári és a temesvári(!)
egyesületek vezetői ismeretlen
okból nem vettek részt a rendezvényeken. A távolmaradás visszhangja? - Úgy képzeltem, mondta
Tőkés László lehangoltan, hogy a
baráti egyesületek tagjai mind megszállott emberek; ez a mostani eset
rávilágít a mozgalom
gyengeségeire: félő, hogy fiktív
tömegbázisú köröknek tulajdonítunk ekkora jelentőséget.
Ez a felismerés, és általában a
romániai román-magyar együttélés
állapota határozta meg a találkozó
alapérzését, ami sommásan így
foglalható össze: „Ne álltassuk
magunkat!". E megállapítás több
előadó részéről elhangzott, de
egyiktől sem a lemondás hangjaként. Ellenkezőleg, már a kerekasztal beszélgetés első - román felszólalója azt javasolta: az őt
követők próbálják meg higgadtan
feltárni, hogy román és magyar
részről melyek azok a közösségi
magatartásformák, amelyek a saját
nemzetiségükben ellenérzést vagy
felháborodást váltanak ki. Á
felvet^, bár többen helyeselték,
sajnos csak az esemény második
délutáni szakaszában talált jó
talajra, Bodó Barna újságíró, de különösképpen Vasile
Popovici
politológus és Cs. Gyimesi Éva
irodalomtörténész expozéiban.
Az addigi hozzászólások inkább
beszámoló jellegűek voltak, s mint
ilyenek magukon hordozták a téma
körüli „kötelező" óvatoskodás jegyeit. E környezetben az ortodox
egyház „rebellis" temesvári mitropolitája, a forradalom után hivatalába került Nicolae Corneanu keltett meglepetést, aki felszólalásáben egyértelműen síkra szállt egy
nemzetiségi minisztérium megalakításának gondolata mellett. A mitropolita ráadásként azt is éreztette:
szakadároknak tartja azokat az
ortodox pópákat, akik szerepet vál-

lalnak a Vatra Romaneasca magyarellenes akcióiban. A jelenlévők
egybehangzó véleménye szerint
ortodox egyházfő ilyen véleménynyel soha eddig nem lépett még
nyilvánosság elé. E kérdésben
Tőkés László püspök érdeklődésünkre elmondta, hogy őt magát is
meglepte Corneanu megnyilatkozása, hiszen az ortodox vezető eddig nem iránta való segítőkészségéről volt ismert. A mitropolita
véleménye viszont az volt, hogy a
református és az ortodox egyház
közötti nézeteltérés nem valódi
konfliktus, hanem inkább eseti
hibákon alapul.
A délutáni beszélgetést Bodó
Barna temesvári újságíró vitaindító
értekezése nyitotta meg. Bodó
Barna a nemzet-kisebbség viszonyt
a két fél érdekkülönbségeivel
magyarázta, s arra a következtetésre jutott, hogy ez politikai úton
megoldható. Véleményével Vasile
Popovici és Cs. Gyimesi Éva helyezkedett szembe - „a két fél nacionalizmusának lehűtéséhez nem lehet
politikai megoldást találni, mivel
jelenleg éppen a politika az, amely
erre épít"; vagyis: „a román
társadalom nem eléggé érett arra,
hogy az interetnikus
témákat
politikai síkon meg tudja oldani".
Cs. Gyimesi Éva szerint a konfliktusok nem alapvetően érdekkülönbségből adódnak - sokkal
inkább érzelmi jellegűek, így
megoldásukra olyan szakmegbeszéléseket lát alkalmasnak,
amelyeken kellő elméleti felkészültségű emberek vennének részt.
A temesvári találkozó nyilatkozat kiadásával ért véget, benne az
ön- és közösségelemző értelmiségiek jószándékának jeleivel, s
csak afelől hagyott kétséget,
amiben az idők folyamán mindig is
kétség maradt: tud-e hatni a hit és
a józan ész szavával egy maroknyi
értelmiségi a tömegre?
PANEK SÁNDOR

nemzetiségű volt... Lépésüket azzal
indokolták, ami köztudott: az
RMDSZ a biztosíték arra, hogy a
címzettekhez eljut a segély.
Bordos Mária társai az úton Zisu
Mihai gépkocsivezető és Gyenge
András tanár, vállalkozó. Ez utóbbi
Szecselevárosról, a Brassó melletti

Világpremier
(Ismeretlen Liszt-zongoraverseny

Sokan szeretjük Liszt Ferenc zenéjét, de
hétfalusi csángók központjáról kevesen merjük ezt bevallani (ugyanígy
vagyunk Csajkovszkijjal és más - túl
regél:
pompázatosnak ítélt - romantikusokkal); én
- Mi sem maradtunk le! Létre- magam is sokáig idegenkedtem (s nem is
hoztuk a Barcasági Csángó Ala- teljesen őszintén) a Mazcppa, a Tasso, a Magyar
pítványt. Iskolánk, a Zajzoni Rab Rapszódiák és a közepes zongoristák által
agyonklimpírozott zongoraversenyek szerzőIstván nevét viselő intézmény a jétől. Megtérésem akkor kezdődött, amikor egy
másik magyar nyelvű, középszintű Szekszárdhoz kapcsolódó műve (Messe
skóla a megyében. Bár két és Szexardique - Szekszárdi mise) előtörténetét
kutatva minden hozzáférhető művét meg-,
félmillió teljes tartozásunk van, s
illetve újrahallgattam, s megismertem a Bartók
ezt az épület korszerűsítésének s által - mivel kéziratban maradtak - nem ismert,
rendbetételének köszönhetjük, nem de bartóki vagy még őt is meghaladó modernségű utolsó zongoradarabjait (Szürke feladjuk fel a hétfalusi csángó
hők, Balcsillagzat, Csárdás obstinc és Csárdás
gyermekek oktatásának a reményét. Macabrc), amelyek a verselésemet is megVállalkozunk, kereskedünk, talán újították s amelyek felől megközelítve a
még a kőből is vizet fakasztunk, ha korábbi, romantikus pompájú Liszt-zene is más
távlatokba helyeződött - ma a weimári korszak
kell... Kell. Szolgálunk. Ez íratott a
heroikus szimfonikus költeményeit is feszengés
számunkra.
nélkül hallgatom. Azt hiszem, a franciák
ugyanígy lehetnek Victor Hugó patetikus, de
PATAKI SÁNDOR mindenkit felülmúlóan mesteri költészetével -

Hungaroton-lemezen)

egy modern francia mondta is, hogy: V. H. a
legnagyobb francia költő, - sajnos - és a
hangsúly a sajnoson volt!
Sajnos vagy nem sajnos, az első és - Bartók
mellett - legnagyobb magyar zeneszerző Liszt
Ferenc volt, bár alig tudott magyarul, bár a
magyar zenét a verbunkossal s a verbunkost a
magyarországi cigányok népzenéjével azonosította - de ez végső soron temékeny
félreértés volt; s amit az öreg Liszt csinált
belőle, csak Vörösmarty és Arany öregkori
versei tehetők - magyarságban és művészi
értékben - melléje.
• A Hungaroton új lemezén Jandó Jenő
előadásában egy különös, a Liszt-művek egyik
csoportjába sem sorolható művet ismerhetünk
meg. Hiányoznak belőle a fiatal zongorista-zeneszerző paganinis üresjáratai, az
érettkori művek pátosza, de - természetesen az az öreges szárazság se lelhető fel benne, ami
a kései Lisztet jellemzi. Fiatalos, nem
túlfokozott lendület, a dallamosság rovására
nem menő virtuozitás - a mindössze tizenöt
perces darab a „kellemesség" érzetét hagyja a
hallgatóban. Lehet, hogy Liszt Ferenc éppen

ezért volt elégedetlen vele? A múlt század
harmincas éveinek közepén-végén írott mű
„franciás" könnycdségét maga is kevésnek
érezhette - el is költözött már Párizsból, el is
távolodott, vagy legalábbis távolodóban volt - a
nagyúri szalonok kifinomult ürességétől. S a
„kellemes", Esz-dúr hangnemű concertinót a
hősi karakterű „nagy" Esz-dúr zongoraverseny
követte, amelyet szerzője az egyes sorszámmal
látott el, megtagadva a korábbi kísérleteket.
Teljesebb Liszt-képünkhöz azonban ezek
ismerete is hozzátartozik - én egyikről se
mondanék le, erről a „kis" Esz-dúrról sem.
A lemezen még három Schubert-induló
hallható - Liszt feldolgozásában. Liszt Ferenc
gyakran nyúlt Schubert műveihez - azok áradó
dallamosságához hozzátette a maga virtuozitását, új, de az eredetit meg nem hamisító
minőséget hozva létre. Jandó Jenő a versenyműben és az indulók előadásában egyaránt
kiváló teljesítményt nyújt.
B A K A ISTVÁN

HÉTFŐ, 1991. DEC. 16.
1991. november 18-án 12.55
perckor simán landolt a Ferihegy
Il-n a MALÉV Zürich-Budapesl
járatának gépe. Néhány perc múlva
ajtaján felesége kíséretében kilépett
Gregor József kiváló és érdemes
művész, a Szegedi Nemzeti Színház operaigazgatója. Az Egyesült
Allamok-beli Portlandból érkezett
haza, ahol zengzetes sikerrel énekelte a Falstaff címszerepét. Sietve
lejelentkezett a határőröknél, fogadta
a kiskatona köszöntését: „Itthon
már nagyon várják művész úr" -,
majd sorba állt csomagjaiért. A váróban Györkéi Sándor, a színház
gazdasági igazgatója arconcsókolta, elvette csomagjait, és a
maga vezette fényesre pucolt
állami kocsiba helyezte. Elfordította a slusszkulcsot, amikor egy
puha, de határozón kéz megállásra
késztette, meleg basszust hallott. „ Ülj az anyósfotelba, hazafelé én
vezetnék!"
Gregor Kecskemétig nyomta a
pedált, majd visszaült felesége mellé. Két és fél óta múlva itthon voltak Szegeden. Meghallgatta az üzenetrögzítőt, a friss telefonokat, belelapozott az újságokba, tudomásul
vette a száraz tényeket. Éjjel keveset aludt.
Másnap reggel bement a Külkereskedelmi Bankba, támogatást
kért a Varázsfuvolához, majd a
színházba sietett. Háromnegyed
9-kor átadta ajándékait a titkárságon. megitta kávéját, aztán az
igazgató kíséretében, kezében nagy
barna aktatáskájával, a zenekari
próbaterembe ment. Az operatagozat értekezletén közölte, lemond igazgatói posztjáról,
és
fölsorolta indokait. Társulatát
minden rokonszenv-nyilvánítástól
felmentette. Hozzászólóként meghallgatta Juhász Józsefet, Gyimesi
Kálmánt és Rácz Imrét a kórusból.
Tudomásul vette, hogy azok sosem
akartak leállni a munkával, hiába
írta így a magyar sajtó. Megfontolta, hogy a következtetéseket
le kell vonni. Aztán fölkérte
Gyimesi Kálmánt, kímélje meg
attól, hogy vissza kelljen köszönnie. Szobájába vonulva, rendet
teremtett az asztalon, majd megírta
levelét dr. Ványai Éva alpolgármester asszonynak. Imígyen:
„ Tisztelt Alpolgármester Asszony!
1991. október 30-án Portlandban kelt levelemben tájékoztattam
Ont arról, hogy évad végén lejáró
operaigazgatói
megbízásomat
követően az 1992/93-as
évadtól
nem kívánok az operatársulat művészeti vezetőjeként tevékenykedni.
Felajánlottam
azt is, hogy amennyiben úgy látják - érvényes
szerződésemet 1992. február 1-jei
hatállyal bontsák fel. Az elmúlt
időszak azonban arról győzött meg,
nem várhatok a fentebb
említett
időpontig. Operaigazgatói megbízásomról a mai nappal lemondok.
Döntésem morális, etikai természetű, azzal sem revolverezni, sem
zsarolni senkit nem kívánok. A
• Szegedi Nemzeti Színház munkáját,
mint énekes - amennyiben a jövő
vezetése is igényt tart rá - továbbra
is szívesen szolgálom.
Szeged, 1991. november 19.
Gregor József'
Még megbeszélte az igazgatóval
soronkövetkezó feladatait, majd
közölte: nyugdíjba megy, s kérte
segítse őt a színház, mert nem ért
az efféle adminisztrációhoz. A levél pár sor volt csupán.
„Tisztelt Igazgató Úr!
A Szegedi Nemzeti Színháznál
fennálló magánénekesi
munkaviszonyomat 1991. december 28val szíveskedjen
megszüntetni
nyugdíjazásom miatt."
Az igazgató szomorú, de megértő volt és tudomásul vette a megmásíthatatlan!. Aztán átadott egy
levelet, melyben ez áll:
„Megbeszélésünk alapján útjára
bocsátom kérésed a nyugdíjazásra.
Szomorúan és reménykedve teszem.
Szomorúan, mert lépésed egy hajdanvolt színházi közösség
ellehetetlenülését is példázza.
Reménykedve, hogy a könnyeden
szabadjára bocsátott
művészeti
vezető kiváló vezető művész marad
és szabad lesz. S szabadságából

ránk, tisztelőire is áldoz egy kicsit.
Hivatalos intézkedésem csak így
felelhet meg lelkem hivatalának.
Köszönettel egy búcsúkész igazgatótársad. "
Saját sorsára is gondolt, hisz régen várt búcsúja immár neki is
közel. Aztán elolvasta Rákosi
Gézánénak, a személyzetisnek
Gregor nyugdíjazása ügyében a
Művelődési és Közoktatási Minisztérium zenei főosztályához írt
levelét:
„Tisztelt Tősér Úr!
Hivatkozással a 200-1/1969/Tb.
K3.) TB. Főigazgatósági
utasításra, illetve a 3345/1968.
sz.
Kormány
Határozatra
kérem
sziveskedjén GREGOR JÓZSEF
Kiváló Művész (I 400808 1273)
anyja n.: Stépán Jolán, 6725 Szeged, Bokor u. 8. sz. alatti lakos, a
Szegedi Nemzeti Színház magánénekese kivételes
nyugellátására
vonatkozó jelen
javaslatomat
jóváhagyni.
Nevezett dolgozónk az 1974.
szept. 27-én L 686662 sorszámú
„Munkakönyve" által igazoltan:
1964. jan. l-jétől, 1970. július
31-ig énekkari tag, majd magánénekesként a Szegedi
Nemzeti
Színháznál,
1970. dec. l-jétől, 1987. dec.
31-ig magánénekesként a Szegedi
Nemzeti Színháznál,
1988. jan. l-jétől, 1989. jul.
31-ig magánénekesként a Győri
Kisfaludy Színháznál,
1989. aug. l-jétől, 1991. nov.
19-ig magánénekes,
művészeti
vezető Szeged MJ. Városi Tan. VB.
Szegedi Nemzeti Színház
1991. nov. 20-tól jelenleg is mint
magánénekes a Szegedi Nemzeti
Színház alkalmazásában áll.
Havi illetménye: 50 000.- Ft
Gregor Józsefnek
mellékfoglalkozása, ill. másodállása nincs.
1979-ben Érdemes
Művész,
1982-ban Kiváló Művész kitüntetésben részesült.
Gregor József művész úr munkaviszonya saját kérésére 1991.
december 28-án szűnik meg.
Kérésünk teljesítését várva,
tisztelettel
Nagy László
igazgató
A nyugdíjazási
javaslattal
egyetértünk:
Budapest, 1991. nov. 26.
Tősér Dániel
főoszt.vez."

RIPORT 5

Búcsú Szegedtől
avagy Sic transit glória mundi
„Még mély hó települ a téli földre,
erdő, mely csak a zöld levélre büszke,
szürke súly a ködös fagy zúzmarája,
s el kell hagyni a szép Körös vidékét
és sietni Dunánk felé, Urunkhoz."

(Janus Pannonius: Búcsú Váradtól)

Imígyen:
„ Kedves Jóska!
Megkaptam leveled, melyben lemondasz a Szegedi Nemzeti Színház
Opera Tagozatának a vezetéséről.
Személyesen sajnálom, hogy erre
a döntésre jutottál.
Köszönöm eddigi tevékenységed,
mely alatt az operatársulat jelentős
sikereket aratott!
Üdvözlettel: Éva
Szeged, 1991. 11.20."
A hivatalos később kelt. Előbb a
kulturális bizottság vette tudomásul
az operaigazgató lemondását, utóbb
a közgyűlés tért napirendre a dolgok felett. Egyhangúlag. Pontosabban egy hang nélkül. Határozatukat
röviden fogalmazták, s a gazdasági
igazgatóval személyesen küldték át
az igazgatónak, egy nappal az ülés
után. A dolog példás gyorsasággal
történt, iktatás nélkül.
„Határozat
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Ványai Éva alpolgármester .../I99I. sz. előterjesztése alapján Gregor Józsefet kérésének megfelelően - 1991.
november 19-i hatállyal a Szegedi
Nemzeti Színház zenei művészeti
vezetői munkaköréből felmenti és
művészeti vezetői munkaviszonyát
megszünteti.
Felhívja dr. Lippai Pál polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
A Közgyűlés felhatalmazza Nagy
Lászlót, a Szegedi Nemzeti Színház
igazgatóját, hogy intézkedjen az
operatársulat vezetői teendőinek
ideiglenes ellátásáról.
Erről a tisztségviselőket, a megbízott jegyzőt, Gregor Józsefet, a
Szegedi Nemzeti Színház igazgatóját, a Kulturális
és Közművelődési Bizottságot, a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és
Közoktatási Irodáját, a személyzeti
referenst, a Jegyzői Irodát, a
TAKISZ-t jegyzőkönyvi
kivonaton
értesíti."

Az immár szabad operaénekes
Gregor fáradtan, kialvatlan, kari- stábot. Megérezte, hogy a helyzet néhány napos pihenőt kért, mert
iszonyatosan fáradtnak érezte makás szemmel indult haza, pihenni drámai. Tudta, hogy ezt csak egy
gát. Remélte, telefonon sem zakazonban nem tudott.
sikeres premier oldhatja fel.
latják. Igaza lett. Volt beosztottjai
A színházban a szokásos zűrök
Közben a Torony alatt az alpol- közül csak egy csöngetett rá, s
közepette folytak A varázsfuvola gármester asszony irodájában elké- mondta: „Szevasz
Jóska!
Itt
próbái. Békés András, a rendező szült a válaszlevél. Sajátkezű- Karikó. Nagyon sajnálom, hogy
egyre gyakrabban rántotta össze a leg írta, amolyan baráti formában. elmentél." Aztán letette a kagylót.

A bársonyhangú basszista azt sem
tudta mondani: „Kösz Teri!"
Másnap reggel próbára indult. A
művészbejárónál összefutott valakivel a kórusból. Majd 30 éve ismerik egymást. Az utóbbi kettőben
hangos „Szevasz-hogyvagyfönök-kel" - üdvözölte és sietősen
maga elé engedte. Most becsapta
előtte az ajtót. Gregor újranyitotta,
üdvözölte a portásokat, fölment az
öltözőbe. Már korábban elhatározta, igazgatói szobájába többé be
nem teszi a lábát. S a titkárságra se
akar fölmenni. A próbákon teljes
csend és részvétlenség vette körül.
Mozart halálának 200. évfordulóján A varázsfuvolában Sarastróként lépett színpadra. És elénekelte: „Nincs árulás sem itten, s
hogy megbocsáss a hitben, e szó itt
áldva zeng, És nem vagy ember,
hogyha itt nem árad rajtad át e
hit."
Bemutató után egy levelet tett a
próbatáblára:
„Kedves Kollégáim!
Búcsúzni mindig a távozónak
kell!
Én most csak távozom, nem tudok búcsúzni, mert szívemben sem
a búcsúzás fájdalma, sem a visszatérés reménysége nem lakik. Akit
megbántottam,
kérem
bocsássa
meg. nem szántszándékkal tettem.
Távozom és köszönöm, hogy velem jártatok több mint két éven át,
egy rögös úton, mely ezután sem
lesz könnyebb!
Távozom, mert emberi becsületem és tisztességem erre kötelez!
Gregor József."
Majd a gazdasági igazgató szobájába ment. A személyzetisnek
átadta a kiváló művészi címéről
szóló igazolásokat, mert az még
hiányzott a nyugdíjkérelméhez.
„A Magyar
Népköztársaság
Minisztertanácsa
Gregor József
részére
a szocialista kultúra fejlesztése
terén szerzett
kimagasló érdemeinek elismeréséül
a
Magyar Népköztársaság kiváló
művésze
címet adományozza.
Budapest. 1983. április 4.
Lázár György
Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
elnöke."
Leült, hátravetette magát a korábban
díszletként
használt
fotelban:
Szólt a gazdasági igazgatónak,
kélje meg az igazgatót, jöjjön át.
Aztán mégis maga vette kezébe a
kagylót: „Laci! Nem haragszol,
hogy zavarlak? Kérlek, gyere át, ha
tudsz "
Az igazgató kezet fogott Gregorral, leült és maga elé bámult. Tudta, hogy különös dolognak lesz
tanúja. Kivárt egy kicsit, majd lassan a volt opera-direktor szemébe
nézett. „Laci,
- kezdte a
magánénekes - akarok
valamit
mondani. Lehet, hogy nem örülsz
neki. Én úgy határoztam,
hogy
amíg rendes szerződésem ideköt,
énekelek. Ez ugye december 15.
Aztán elválok a színháztól, a várostól. Én itt többé nem tudok föllépni,
a történtek után nincsenek, nem
lehetnek illúzióim. 1964. február
8-án A varázsfuvolával
kezdtem.
Második őrtálló voltam,
most
Sarastró vagyok ugyanabban a
darabban. Nem gondoltam, hogy
így alakul. Szeged szenátorai útján
döntött további sorsomról, s ezt én
tudomásul veszem. Ezt a csatát
elvesztettem. Vereséget szenvedtem,
bár nem győztek le. Az idők szavát
meghallani azonban van fülem. Sic
transit glória mundi."
Fölállt, elindult. Az ajtónál megtorpant, visszanézett, s így szólt: Isten veletek fiúk... Talán már azt
sem hallotta, amikor a másik kettő
utánaszólt: - Isten áldjon, Jóska!

H. N. L.
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Grammra, mint az aranyat

Üllés - múltból a jövőbe

Magvető számolósdi
Ritka foglalatosság van a Dudás tanyában. Mintha aligha találná cl, mennyi lehet épp a zsebemben. Azt
az esztendős létére jókorára nőtt német juhász és meg csak javasolni tudom hozzá, akkor is erre
haragos ebtársa is úgy vigyázna a birtokra. Nem járhatna mindig, amikor és amennyi tennivaló van.
mondom, hogy könnyű szívvel lépdelne végig az Nem is csak most, hanem visszamenőleg sok évre.
ember a tanyaudvaron, ha a gazda, Dudás Kálmán

Mert a gyümölcsfa se magától nő ám, azt is telepíteni,
segítségét hiányolná ehhez. Odabent a nagy gondozni kell. Pénzben van ez kérem, nem is
konyhában a család egy része: az egyik fiú, László és
kevésben. Cserélni kell az elöregedett fákat. Most
Marika felesége, meg a gazdasszony, Margitka a
úgyszintén készen állnak a csemeték. Telepíteni
hirtelen keményre fagyott időben egy-egy fogvájóval
akarunk újabb területre.
a kezében szorgoskodik. Olybá tűnik, mintha a fával
- Messze nem mehetnek, Üllés külső
szélén
pattogó tűzhely melegénél egyféle családi kórusének
közepébe kerültünk volna, ahol mindenki karmester. karnyújtásnyira itt a megyehatár. Vagy átküszöbölnek
Bács-Kiskunba ?
Ehhez pedig a pálcikája, fogvájó.
Rögvest kiderül, mi is a helyzet, s mire a munka. A

- Nem olyan közel az a közel. Bőven elfér még a

gazdaember az asztalra mutat, s látszódik ott picinyke

tanya körül a visszaigényelt hat hold föld. Ami pedig a

halmokban paprikamag.

nyújtózkodást illeti, ebből is, meg a munkából is

- Oka van a számolgatásnak, meg a kíváncsiság se jócskán átszármaztatunk majd a gyerekekre. Most
hagy nyugodni bennünket - mondja a családfő. - még megy valahogy a dolog, az idő is jobban futja,
Fehér paprika-vetőmag, elit minőség, de az eladható hogy két éve nyugdíjas vagyok. Dc a telepítéssel
áruhoz ez az első lépcső. Az idén is csak a leg- nyilván csak az utódokra gondol az ember. Nem
prímábbat lehetett értékesíteni, és bizonyosan ez a akarok kitérni a válasz elől, már ami a gazdagságot
jövőben méginkább így lesz mindennel. Ezért olyan illeti: annyink azért volt, hogy a két gyerek OTP

Történelmi lecke

vetőmagot kell venni, ami ezt szolgálja. Csakhogy, hiteltartozására jutott. Van bent a faluban nekünk is
ennek meg az ára igen derekas. Tavaly még tíz dekát

Az önálló község, Üllés, első jegyzője volt 1950 októberétől Deme
Mihály, akkor reményteli ifjú, ma csöndes nyugdíjas. Hallani a
községben, hogy kérdezni épp őt lehet Üllés múltjáról, történetéről. Ami
csak féligformán igaz állítás, hisz régmúlt időkből nem sokat tud
előcitálni. Ami arra vonatkozna, hogy a terület már a népvándorlás
korában lakott volt, hogy a tatárjárás után kunok települtek meg. De a
német lovagrend birtoklásáról se igen mesél. Viszont igaz: Üllés
történetéről valóban tud egy s mást. Mivel Üllés, c néven 1950-től létezik.

kaptunk háromezer forintért, most már az öt deka jön
ki négyezerre. így tehát számolunk. Mondhatnám
mindig, mindent.
- Bérmunkát végeznek a vetőmagkereskedőnek, ha
összeszámolják, kevesebbe kerül ?
- Viccnek épp nem rossz, csak nem ez a valóság.
Egyszerűen tudni akarjuk, hány szem paprika-ve-

Jöttek akkoron az új idők. Az 1940-ben önkéntesként hadba vonult
Deme Mihály, a Horthy „házi ezred" katonája, némi hadifogságos
megpróbáltatások után belecsöppent az új idők közepébe. Hallott valamit
rebesgetni az orosz mintáról, a régtől odakint élt magyartól, de sokat
nem figyelt rá. Talán inkább csak utólag. Úgy okos az ember, mindétig
később. A családi birtokból a néki három testvér mentén jutott nyolc hold
földtől gyorsan meg tudott szabadulni, mivel „statisztikailag "
kiválasztatott közhivatal betöltésérc az újonnan létrejött tanácsnál.
Harminc év fölött volt, sokan ismerték, de ellensége nemigen akadt,
elfogadták láthatólag a lakosok. Lett belőle főjegyző. Azután az
igazságtcvésból a hazugságok közepette elege lett, ekkor mezőgazdasági
ügyeket intézett a tanácsban. Lám, ez se simább, se nem szebb. Hiszen
Micsoda? A bicikligumi, az
éppen a padlás-söprögető kegyetlen idők hivatalnoka volt.
ötszáznegyvenkét forint. Darabja.
Nem lehetett akkor egykönnyen kiszemelt megbízatásból menekedni. Kettőt megvesz az ember, ha bír,
De valahogy elengedték, mert végképp nem akart a kegyetlenkedések azzal oda is minden pénze. Ha volt.
közelségében maradni. A takarékszövetkezet létrejöttében bábáskodott, De ha nem lett volna, akkor bis lett ügyvezető. Hosszú-hosszú időn, jó beosztás. Számvitelt, köny- cikligumit se vett volna. Viszont,
velést tanult, de nagy végzettsége sose volt. Hogy a sokmindenhez értő, mert van, rámondjuk, el vagyunk
majdnem tanulatlan mindentudók vitték csőd szélére az országot? gazdulva, vagyis hogy gazdagElmosolyodik a másnak tán keményen hangzó megjegyzésen. Meg kell szunk. Mer telik akár két biciknézni, miben és mennyit lépett a takarékszövetkezet az évek múltán.
ligumira is. Legfönnebb kevesebbet
Furcsa szerepkör jutott Deme Mihálynak. Mindig a sors terelte, párton eszünk. Hogy mennyi, hát ennyi.
kívül, de partvonalon belül. Állítja, senki nem haragszik rá, még az a Jó, megálltam, lefényképezett,
jóbarát se. akihez tiltott vágás miatt foglalni mentek egykorvolt időben. akkor meg is volnánk.
Az 1956-ban okkal szabadult indulatok se érintették. A volt
tanácselnököt, a helybéli rendőrt annál inkább és jogosan. Ellentmondani,
fölháborodni a Rákosi-időben nem lehetett. Félrevonulni is csak
lábujjhegyen.

Mennyi ?

tőmag van az öt dekában. Ki kell futnia amennyi, a
gyerekét is beleértve, nekünk szükséges a pa-

házunk, mellette az almának 1 7 0 - 1 8 0 mázsára
méretezett hűtő. Ennyire tellett. Az évenként
csökkenő haszon mindig valamire ráfordíttatott.
Mondhatnám példának az újszegedi kötödést, ahonnét
a szalagfűrészt vettük: ott éppen a luxusforma autók
árát kéne összeszámolni. Biztosan fordított jócskán az
üzletre, mert tizenvalahány kötőgépe van, de az
adófizetés után még azért jut luxuscikkre neki.
Nem bonyolódunk mások jólétének hosszabb

lántázáshoz. A két fóliába összesen négyezer darab taglalásába. Dudás Kálmán arról igyekszik képet adni,
palánta jusson. Számolni muszáj a veszteséggel is. Ez mi minden teher van a gazdálkodó emberen. Még az
a praktikus oka a darabszámnak, ezért tologatjuk .apák, nagyapák idejében az egy holdon termett 50
egyenként odébb fogvájóval a paprikamagokat.
mázsa krumpli igen jó volt. Mára semmi, mert ha a
Az első lényeges magyarázatot, lám, megleltük, a háromszorosát nem adja ki a föld, a bekerülési
többi már a beszéd fonalán fűződik. Kíváncsi a

költséget se téríti vissza. Akkorák a költségek, hogy
termelő, ugyan mennyibe kerül a vetőmagból egyetlen ennek kellene valahogy határt keresni. Mert
szem. Semmi se kell hozzá, tsak pontos számolás, s optimistának mondja magát az üllési gazdaember, de a
elosztani az öt deka árával. Mire odébb halad az idő
egyre érdekesebb számomra is: ugyan mennyi egy
szem ebből az aranydrágaságú, színre is olyasféle
morzsácskákból. Nem hiányozna valami erősebb
huzat a konyhában, sok-sok hetven fillért röpítene
széjjel az udvar irányába. Körbekerülhetné a
szemrevaló almáskertet, őszibarackost.
- Ha körbenézelődünk,
négyezer forint,

nem számos

szegényesnek

itt az a

épp nem látszik a

birtok.

bizalom, a reménykedés se tart örökké. A láthatóbb,
gyorsabb intézkedéseket, azt szeretné a köznapi ember
megtapasztalni. Számolhatunk talán azzal, a
kormányban lévő „tudományos emberek" szintúgy
kenyeret, húst, zöldséget, gyümölcsöt esznek. Nyilván
szeretnék, ha lenne jövőre, meg azután is. Ha már ott
tartottunk, mivel számolhatunk, ím a végeredmény.
Az öt deka fehér paprika-vetőmag összesen 655o
szemet tartalmaz. Hátha más is kíváncsi rá, ne kelljen

- Lehet, az idegen szem gazdagságot sejt. Pedig ezzel töltenie az időt.

Kossuth-dülő, zebrapinty

Úgy gondoltam, történelmi leckét, históriát hallok Deme Mihálytól. Dc
lám, csak nem messzire kanyarodtunk vissza. Mintha csak napi
biciklizésre indultunk volna, képzeletben. Ahogyan a nyugdíjaskorú
Surrogva ide-oda szállnak az
ember a valóságban kanyarogja a napi alkalmakkor szokásává lett 20-25 apró madárkák. Röptük néhány
kilóméterét.
méterben lemérhető, tovább nem

gyerek közül a második lány szü-

juthatnak: a belső ajtón drótháló, a

marost egy pár, azután annak

külső ajtó csukva. Mint búvárhajón

rendje szerint

a légkiegyenlítő - mondanám, ha

madártársaság. Kedvtelése annak

értenék ilyesmihez, s ha nem éppen

az embernek, aki gyerekkorában

Hinné az ember, hogy a községi kiállításokat, filmvetítéseket szer- azon töprengnék, hogy vajon Tari
könyvtárban vagyunk. Látszólag vezünk. vendégeket hívunk. A Ferenc madárkái mit gondolhatnak
igaz is, csakhogy éppen ide- készülő klubot a szegényesebb, magukban. Már egyáltalában fölcsöppcnve az alakuló-formálódó egysíkú, diszkós szórakozás ellen- tételezve a gondolkodás képesnarancsklub hírforrását találjuk. pontjaként szánjuk.
ségét, a zebrapintyek, hullámos
Vagyis."akár a „narancsklubban"
- Természetesen a politizálás, a papagájok és a megannyi társ
érezhetnénk magunkat. Tóth Fidesz helyi bázisa is a klub lesz András és Szűcsné Kolonics Erika folytatja András, és kihangsú- rabnak mondaná-e így bezárva
magát? Boldog madárvilág, jut
a tennivalók lényegéről szól.
lyozza, hogy evidencia a világ- Nincs a községben kiérlelt megváltás szándéka. - Ahhoz eszembe egy jeles festőművészről
Fidesz-mozgalom, de fiatalok viszont előbb a helyi politikáról is írott tanulmány címe, s már arra
vannak, s közöttük többen a tudni kellene néhány dolgot. Leg- figyelnék villanásnyi időre, mi
szórakozás és politizálás együttes inkább csak azt tudjuk, hogy a legyen a madarász, díszmadár
formáit szeretnék megteremteni - rendszerváltás itt nem túl hangegyesületi tagról készülő írás címe.
mondja András, úgy is mint a súlyos. Legfeljebb rámondjuk a
Inkább csak a lakcímmel eleFidesz területi koordinációs tanács korábban is élmezőnyben lévőkre:
delegáltja. Eleddig Szegeden ré- függetlenek. A helyi önkormányzat gyítve jut eszembe bármi is. Az
szese a narancsklubnak, s arra a működéséről alig van informá- üllési faluszélről vezető Kossuthmintára szeretnék megteremteni a ciónk. Igaz, a képviselőtestület
dúlőn nézelődünk, Tari Ferenc
klubot Üllésen is.
ülései általában nyilvánosak. De lakhelyén. Megannyi furcsaság, így
- Mintegy 20-25 személyre mintha nem nagyon vennék
számíthatunk klub alapító tagként, szívesen a kíváncsi helybélieket. együtt. Ahogy a nyugdíjas olajipari
dc szimpatizálnak többen az ötlettel Erre vall. hogy az ülésről, a témá- dolgozó, saját szavaival „olajos
és úgy gondolom a kultúrált
ról az utolsó pillanatokban sze- strapamunkás" kedvenc foglaszórakozás lehetőségeivel - szolgál
rezhetünk tudomást. Nos, ezután latosságot veszem. Ahogy egyálnéhány részlettel Erika. - A műigyekszünk többet megtudni arról, talában a gyümülcsössel keretezel'
velődési központ keretében kialami történik helyben.
tanyában nehézipari dolgozó
kított klubban zenei programokat.

azt leste, miként költi ki fiókáit a

Narancsklub

letése idején kapott egy sánta
kanárimadarat. Került neki hagyarapodott a

gerlcpár a tölgyfán.
Most albinók, sárga madárkák,
fehér-tarka apróságok, csízek,
zöldikék, vihar után itt rekedt és
szelídekhez szelídült vadmadárkák
lakják a lerekesztett helyiséget.
Madarak tucatjai két helyütt is.
Díszmadárkák, hobbiból. Kiállításokra kerülnek, madártenyésztő
társ ismerősöket jelentenek itthonról és külföldről. így vannak itt
költséget képezve, de örömöt adva
a tanyán a TIT díszmadártenyésztő
egyesület egyik alapítójának otthonában. Hogy nem röpülhetnek
messzire? Mert bezártak? De hiszen ezek a madarak ily fajtái a
otthonát tudhatom. Történelem ez díszek hangját választotta, igazából
ember történelme. Zeneértő, hang-

szerteágazó természet csodavilágának. Készen kapott élelemhez,

kicsit. A földtől iparra váltott megmagyarázhatatlan.
Hallgatom, amint meséli: a négy

gondoskodáshoz szoktak.

szerismerő férfiember Tari Ferenc.
»
Hogy miért pont a papagájok,
pintyek, röpködő színkavalkád-
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Tehermentesítés-

tartalékból

Megijedtünk az üzleti
kamatoktól
Lassan véget ér az esztendő, a hosszúlejáratú lakás- és építési
hitelek törlesztésének átmeneti, „plusz ezerötszáz forintos" éve.
Januárban már az üzleti kamattal ketyegnek
a megfelezett tartozások - a másik választás szerint
15 százalékkal a teljes összeg

az esetek többségében

emelkednek a fizetendő havi törlesztőrészletek. Az alábbiakban az
OTP újszegedi számlavezető fiókjának igazgatójától,
Mohai Mihálynétól kapott információk segítségével adjuk közre a
legfontosabb tudnivalókat, érdekességeket.

A legtöbb félreértést talán az dő a júliusi egyenlegértesitőt
okozza, hogy nagyon sokan az üz-

elő-

venni, az ott feltüntetett összeg,

leti kamat vállalásával járó hitelfe- plusz-mínusz ezer forinttal, meglezést úgy értelmezik, hogy azt egy felel a mostani, év végi tartozásnak.
összegben vissza is kell fizetni. ErFOTÓ: N A G Y LÁSZLÓ

ről természetesen szó sincs, sőt, a
törlesztés futamideje sem változik.

Pislogó - zenélő gyertafénnyel
Esetleg eszi, nem eszi - a büfékocsikból a sült kolbászt, a forralt
bort, a sajtos, rántott pulykamellen,
a bureket...
Volt, akit rendesen beetettek. A
kötőn holmikat kínáló egyik bódénál hirtelen hullasápadt len mellettem egy nagymamakorú nő, rábökött a pamutpamacsokkal. rojtokkal
és egy jópofa elefánttal díszített
gyereksapka-sál együttesre: - Ezt
tényleg kétszáznegyvenért

adja? -

Annyi van ráírva, asszonyom,
annyiért - kapja a választ - csak
nem sokallja? - Azt a

négyszáz-

húszat, amiért az előbb ott fentebb,
a túloldalon ugvanilyet vettem, azt
sokallom most már.
Nagyok az árdifferenciák. Pedig
a vevőcsaló holmi - leszámítva
néhány kézműves tisztes egyedi

negyedévében is marad az idei 32
százalékos kamat - ellentétben az
év eleji pesszimista inflációs

- Na, ennyit azért nem! - várakozások negyven-ötven százaKaronkapva kormányozza tovább lékos jóslataival.
feleségét. - Gyere, vegyünk inkább
A pénzintézet mindamellett néezen a pénzen a nagyiéknak valami
mi késésben van, hiszen vidéken
édességet.
csak január második felében tudja
Azzal tele a placc. „Igazi"
postázni az új törlesztőrészleteket
könyvvásár viszont csak egyetlen
meghatározó értesítést. Ez az
egy helyen van: az út közepére tett
adósok szempontjából azt jelenti,
asztalról „Minden darab húsz
hogy januárban még a „régi" forint"
alapon
rikkancsolják
a
régi
különbség a két hosszú lábú, vézna
könyveket, gyerekújságokat. A tehát az ezerötszáz forinttal emelt széplány között...
kultúra(?) asztalát embergyűrű összeget kell postára adni. Akinek
Néhány faházikóval arrébb azonveszi körül. S örül. Mint a gye- átutalási betétszámlája van, az a naban nem találok semmiféle mentsérekek a bazársoron sétálgató két pokban kap egy hivatalos levelet a
get azoknak, akik 780 forintért
hatalmas csőrbe, fekete plüssalapú számlavezető fióktól, hiszen minadnának egy sünformában négyfelé
színes „tollazatba" öltözött két den ügyfélnek új megbízást kell
fűrészelt, összeilleszthető,
festett
deszkalapot. (Ne haragudj barátom hatalmas papagájnak, kik az egyik adni a jövő évi hitel törlesztésére.
kisfia, „Sün B.". annyi pénzem kereskedő céget reklámozzák. És Ezen már - elkerülendő a '9l-re
meghökkentő
képel ugyancsak jellemző vitákat - a
nincs a totemállatodra. majd ha na- igencsak
mutatnának,
ha
a
téren
a
város
sze- mindenkori változó kamatoknak
gyobb leszel rajzolunk egyet kögényeinek karácsonyra adományo- megfelelő összeg terheléséhez járul
zösen!)
kat kolduló ferences barátok mellé
hozza az átutalási betétszámlával
Míg elfogadható árú szőrérnének. Ők azonban csak vasármókállatok, kabalafigurák körendelkező megbízó.
nap délelőtt jönnek - addig világi a
zött próbálom levezetni a faár-sokhívság 1991 karácsonyára készü
Év elején körülbelül százezer
kot, a szomszédos sátor asztaláról
lődve
a
Széchenyi
téri
vásárban.
hosszúlejáratú.
0 - 3 százalékos
belémszúr egy fenyőág: műanyag

Ezüsthétvégi laza riportért akartam belevetni magam a tömegbe.
Kifürkészni, ki költekezik, azazhogy kiköltekezik-e, s vajon mire
a nép a főtéri pavilonsoron. A be(le)vetés szombaton délután
fél háromtól fél négyig nem sikerült: nem volt tömeg
(szerencsémre, hisz utálok tülekedni). Fürkészés volt csak:
a vevőjelöltek kényelmes séta közben az árukínálatot vizslatták,
az eladók meg őket - veszi, nem veszi.
Lámpással, akarom mondani,
hogy stílszerű legyek, zenélő karácsonyi gyertyával (ára potom 247
forint) kell keresni valami mást. Rá
is fázok - nem éppen a mínusz
három fok miatt - a lelket is emelő
ajándék keresgélésére; négyszáz
forintért csúsztatják a táskámba
Clayderman karácsonyi magnókazettáját. Közben Máté Péter hangja
igyekszik beterelni két hangfal
közé nosztalgiázni. Mint apa a
kislányát néhány méterrel odább:

kínálatát - szinte az egész bazársoron „egyen".

Nagy valószínűséggel 1992 első

- Ez a Judy baba sokkal szebb,
Külföldi kozme- mint a Barbie, ezt vegyük meg.

tikumokkal, illatszerekkel, feliratos

Az ötéves hölgy a szalongarnipulóverekkel, műanyagcsoma- túrás Barbie-t akarja. Apja győzgolású játékokkal, tévéreklám ízű ködi a másikra - mentségére leédességekkel van tele szinte min- gyen mondva, egyszer sem említi,
den pavilon - övék itt a tér.
hogy azért, mert hatalmas az ár-

szalagos masnival belekötött gyertyával, lakkozott liszttel díszítve
380 forintért. Negyvenes férfi
szisszen fel tőle helyettem:

Bármennyire szeretném, nem kamatozású lakáshitel számla volt
Csongrád megyében, ennek azonlesz belőle laza ezüstös riport...
ban fele megszűnt az évközi teherSZABÓ MAGDOLNA

mentesítések következtében. Jellemzően a nagyobb összegű megfe-

Kertnézőben Hollandiában

A Szegedi Állami Gazdaságban
a haltenyésztés az idén is hasznot
hozott. A Fehér-tó mintegy 2 ezer
tonnányi „termését" egész évben
folyamatosan halásszák le. Mivel
nálunk a halfogyasztás ingadozó, s
többnyire ünnepekhez kötődő,
karácsony előtt is fokozott érdeklődésre számítanak. E tételeknek
napjainkban már legalább felét a
termesztési háttér fejlettségét is magán kiskereskedők közvetlenül
felülmúló az értékesítés szerve- innen szerzik be. Érte is mehetnek,
zettsége. A gazdák szövetkezetekbe de a nagyobb mennyiségeket a
tömörülve adják el áruikat, az árak helyszínre szállítja a gazdaság. A
lánckereskedés
kikapcsolása
az
az árverési csarnokban alakulnak ki.
A hollandiai virág- és zöldségtermesztés rendszere és az ott
„A marketing a fogyasztói szüktapasztalt fejlesztési törekvések
számos hazai teendőre irányítják a ségletek felismerésénének és megfigyelmet. Mindennek az alapja, értésének, illetve azoknak a megolhogy az oktatásban az új és a dásoknak a művészete, amelyek a
korszerű domináljon, s a külvilág fogyasztók igényeit kielégítik, és
fejlődése iránt nyitott és érfékeny egyben profitot hoznak a vállalkonemzedék kerüljön ki az iskola- zóknak. " Ez a kissé talán bonyolult
padokból. A hazai kisgazdaságok mondat természetesen csak az egyicsak akkor válhatnak vetélytárssá a ke a legalább százféle megközelínemzetközi színtéren, ha elapró- tésnek, mindenesetre a fogalmat
zott, különböző színvonalú és kivi- sokkal gyakrabban és pontatlanabtelű technológiai egyvelegüket bul használják, mint az elvárható
rendszerszemlélettel tervezett és lenne. Közelebb kerülni a ma még
kivitelezett eszközök váltják fel. távolinak tűnő, megfoghatatlan és
Céltudatos, államilag ösztönzött körülíratlan valamihez, a gyakorfejlesztések nélkül mindez elkép- latban is megfelelően alkalmazni
ezt az új „tudományágat", megzelhetetlen.
teremteni a marketing szakmai
T. Sz. I. fórumát, ápolni a kapcsolatokat -

Hollandiában hagyomány, hogy novemberben virág- és gépészeti
kiállításra invitálják a hazai és külföldi szakembereket. Ebből az
alkalomból az idén Aalsmeerben egyhetes tanulmányúton járt
Hegedűs Antal és Pitrik József. Nem érték be a káprázatosan
elrendezett flamingóvirágok, gerberák, rózsák és a termesztésükhöz
alkalmazható automatikus berendezések látványával, igyekeztek
itthon is hasznosítható tapasztalatokkal hazatérni, s megosztani
azokkal, akik nem lehettek ott.
Az üvegházi kertészetek jellemzője, hogy egyetlen növényfajra
szakosodottak, s az intenzív termelés minden kellékével ellátottak.
A növény többnyire nem talajon,
hanem tápoldaton fejlődik ki. A
zárt technológiai láncot számítógép
vezérli. A tápanyagbeépülés elemzésével a tápoldat összetétele mindig optimálisan alakítható, így a
lehető leggazdaságosabb.
A növényvédelemben igen elterjedt a
biológiai védekezés. Az üvegházak
csapadék rendszerével összegyűjtött esővizet felszíni víztározókba
juttatják, s ezzel öntöznek.
A korszerű anyagok és eszközök
alkalmazásában a kertészeti kutatóintézetek közvetlen segítséget
nyújtanak. Az automaták és robotok alkalmazására ösztönöz, hogy a
munkáskéz a vállalkozó számára
szinte megfizethetetlen. Az adórendszer kedvezményekkel honorálja a környezetbarát és magasszintű technológia bevezetését. A

Halpénz
árak mérséklődésével járhat együtt.
A pontynál jóval olcsóbb busa nálunk nem örvend túlzott népszerűségnek, de akad aki ezt keresi.
Külföldön is hasonló a helyzet,
bár felcsillant a remény, hogy a
Közel- Keletre ismét szállíthatnak.
A tó biológia állapota miatt mégis
indokolt, hogy az állomány 10-15
százaléka busa legyen. A ponty
nemcsak idehaza, Nyugat-Európában is eladható, Németországba,
Belgiumba és Olaszországba
jelentős mennyiséget sikerült
exportálniuk.

lezett tartozásokat egyenlítették ki
ilyen módon, legalábbis erre lehet
következtetni abból, hogy a hitelállomány az év eleji egyharmadára
apadt. (Ilyen arányú visszafizetésre
a költségvetés nem számított, igaz,
a lakossági tartalékokat megmozgató tehermentesítések a betétállományt sem hagyták változatlanul.)

A kissé hosszú elnevezés olyan
megfontolásból született, hogy az
utaljon a klub régiót átfogó jellegére, ugyanakkor a térképen is
megtalálható legyen. A szegedi
vállalkozás több szempontból is a
legek kezdeményezése; a legelső
vidéki marketing klub, de az
alapító tagok létszámát tekintve is
ez, a legutolsó a legnagyobb. Az
indulás tehát biztató. Az alakuló
ülésen részt vett Dr. Kandikó

sítési hullámra számítanak az
OTP-nél, ekkorra várják azokat,
akik idáig magasabb kamat mellett
fialtatták pénzüket. A „spekulánsok" a hitelszámla megszüntetésére
szánt pénzhozadékból könnyen
tudták fizetni a megemelt törlesztőrészleteket, sőt a különbségből még
egy-egy

kiadós

kétszemélyes

vacsorára is futotta. A december
végéig kitolt tehermentesítéssel
egyszerűen

csak kihasználták

az

átmeneti év állami kamattámogatását.
A hitel lejárati idejét a pénzintézet nem változtatja meg, csökkentése azonban bármikor lehetséges
egy-egy nagyobb összeg befizetésével, vagy új, de mindig csak rövidebb futamidőre szóló, gyorsított
törlesztést vállaló részletekkel. Az
utóbbi változat természetesen egyirányú utca, rövidebb
visszafele

lejáratról

lépni már nem

lehet.

Mindenkinek érdemes alaposan
felmérni anyagi lehetőségeit, mielőtt futamidő rövidítést, emelt öszszegű havi részletfizetést kér.
Az üzleti kamattal járó magasabb befizetési kötelezettség különösen azoknak a családoknak
megterhelő, akik valamikor '86-'87
tájékán építkeztek, illetve vásároltak lakást. Akkoriban még bőven
folydogált

a három

százalékos

hitel, s a költözők számától függően 4-500 ezret is lehetett kapni.
Ehhez jött még az emelkedő építőanyagárakat kompenzáló 6 - 1 4
százalékos kamatozású bankkölcsön - nemritkán több százezer
forint. Sok családnál a felezések bankkölcsön esetén harmadolások
- után is könnyen maradt még há-

Sokan keresik fel az ügyin- romszázezer forint tartozás, kéttézőket azzal a kérdéssel, hogy ha három gyerekkel, esetleg egy munlenne pénzük, mennyit kellene kanélkülivel súlyosbítva. Ekkora
fizetniük. Mások erre telefonon összeg havi törlesztőrészlete pedig
próbálnak választ kapni, ami ter- már nemigen marad el a tízezer
mészetesen a banktitok miatt nem forinttól.
sikerülhet. A körülbeli
tartozás
meghatározáshoz azonban elegen-

KOVÁCS ANDRÁS

elnöke a szövetség eredményeiről
beszélt volna, ehelyett azonban inkább praktikus gyakorlati tanáJózsef,
a Magyar Marketing csokkal, útmutatóval szolgált.
Szövetség elnöke is, aki különben
Mi sem természetesebb, hogy az
már korábban a szívébe zárta
újonnan alakult marketing klub
városunkat, hiszen a szervezet
nem vesztegette amúgy is elfoglalt
tavasszal éppen Szegeden tartotta
tagjai idejét és mindjárt melegében
első - s vitán felül sikeres meg is tartotta első rendezvényét.
marketing konferenciáját.
Ez alkalomból Szügyi György, az
Az alapszabály véglegesítése és Euromenedzser Bt. ügyvezető
elfogadása, valamint az alapító igazgatója a „A vállalat, illetve a
okirat elkészítése után a tagok vállalkozási marketing sajátosságai
Katona Ildikó, a Dél-magyar- a piacmechanizmusokat
bevezető
országi Gazdasági Kamara munka- magyar gazdaságban"
címmel
társa személyében megbízott klubtartott színvonalas előadást.
vezetőt választottak. A második
K. A
napirendi pont szerint az MMSz

M a r k e t i n g k l u b alakult
ez mind-mind belefér a múlt héten
alakult „Dél-alföldi
Marketing
Klub, Szeged" céljába.

December második felében, a
két ünnep között újabb tehermente-
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Virincsik tíz gólja is kevés volt...
győzelemhez. A hazaiak pedig
ezzel a sikerükkel jó eséllyel pályáznak a csoport negyedik
helyére.
Lehel SC-Szegedi ESK 24-20
(11-9)
Jászberény, 250 néző. Vezette:
Simon Cs., Szabó K.
Szegedi ESK: SZAMOZVANOVA - U t a s i 1, VIRINCSIK 10
(3), Kálmánná 3, Gajdácsi 2, Poljah
4, Huba. Csere: Fránki, Asztalos.
Edző: Börcsök József.
Kiállítások: 6, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 7/4, ill. 4/3.
A Szegedi ESK ifjúsági
együttese a felnőtekkel ellentétben
nyerni tudott 23-18-ra. A győzelemben nagy része volt Tóth Éva
kapusnak, valamint Virágh és Borzi gólerős játékának. Az ESK fiataljai ezzel megerősítették a táblázaton elfoglalt harmadik helyüket.

KÉZILABDA

N B I.
A kézilabda NB I. úgynevezett
alapszakaszában a nők az utolsó
előtti forduló mérkőzéseit játszották. A Szegedi ESK gárdája az
elmúlt kedden már biztosította
helyét a felsőházban, így már csak
a jó szereplés volt a jászberényi
mérkőzés tétje. A szegediek feledve a négy nappal előtti teljesítményüket vereséggel távoztak a
hűtőgépgyári együttes otthonából.
Igaz, ez nem is olyan nagy szenzáció, hiszen a Hargita kivételével
valamennyi csoportbeli csapat
ugyanígy járt...
Jászberényben a mérkőzés 9.
percéig fej-fej mellett haladt a két
csapat, majd a hazaiak kétgólos
előnyre (ettek szert amit a félidő
végéig tartani tudtak. A második
játékrészt Virincsik találata vezette
be, amire a jászberényiek rögtön
hárommal válaszoltak, s végig biztosan vezetve nyertek. A vendégeknél Kocsis családi haláleset miatt nem lépett pályára.
A Tisza-partiaknál Virincsik
játéka emelkedett ki, de az irányító
10 gólja is kevésnek bizonyult a
MMMNMMHMHMMMMimHNMmHMMMNi

A felnőtt A-csoport állása
1. Hargita KC
2. Békéscsaba
3. Szegedi ESK
4. Kp. Spartacus
5. Jászberény
6. Ounaferr
7. Pécs
R. Borsodi H.

13 12
13 «
13 6
13 3
13 5
13 5
13 S
13 2

1
2
2
1
1
1
1
-

-

3
5
7
7
7
8
11

357-224
.108-267
283-276
287-306
252-200
253-292
280-315
251-303

25
18
14
11
II
II
10
4

H u s z o n k i l e n c s z e r érkezett a V o l á n góljárata...
Jól járt. aki tegnap késő délután
a Tisza Volán-Várpalota NB l-es
férfi kézlabdamérkőzés megtekintését vette be programjába. A
régi Volán-mérkőzések hangulatát
idéző teltház valamennyi résztvevője - kivéve a vendégcsapatot kitűnően szórakozott. Igaz, előbb
az ellenfél talált magára, előbb
I - 2 - r c , majd 2-3-ra vezetett a
Bányász. A hazaiak azonban rövid
idő alatt egyenlítettek, majd a 6.
percben a vezetést is megszerezték.
A nagyon lelkes hazai közönség
bíztatása nem maradt válaszolatlanul, mert Tenke és Oszlánczi
kitűnő játékával. Fekete nagyszerű
védéseivel a közlekedésiek a 16.
percre 7-4-re, majd a 20-ban már
10-5-rc „elhúztak". Az ötgólos különbség aztán állandósult, sőt egy
rövid időszakra hét góllal is
vezetett a Volán, s várpalotai Tisza-partiak 6 gólos előnye
emberelőnyből is a hazaiak zör- (20-14). Ezután, mindkét oldalon
gették meg a hálót...
számtalan elemi átadási hibával kiA második játékrész* elején ütköztek az idegesség jelei, de
mindig a vendégek lőttek gólt, Kővári edzőnek sikerült nyugalmat
azonban előbb Ördögh, majd parancsolni játékosaira, s Sándor
Tenke pillanatok alatt válaszolt rá. találata egy időre visszazökkentette
A 40. percben is megmaradt a a csapatot a rendes kerékvágásba.

közlekedésiek, s minden erejüket
beleadva szórták góljaiakat. A
közönség pedig a fergeteges
hajrában partner volt, mert vastapssal jutalmazta csapata győzelmét, s a csoporton belül a legjobb
négy közé kerülést, ami a felsőházban való szereplést jelentette a
Tisza Volán együttesének. A Volán
ugyanis ezzel a sikerével pontszámban beérte a Veszprém megyei együttest, s a két csapat
egymás elleni mérkőzéseinek
eredményei a szegediekre nézve
pozitív: Várpalotán ugyanis két
góllal kapott ki a Kővári-legénység.

Az 50. perctől azonban a pályán
történtek kissé megijesztették a
gyengébb idegzetű nézőket, ugyanis a Várpalota négygólra megközelítette a hazaiakat: az 54. percben
24-20-at mutatott az újszegedi
Sportcsarnok eredményjelzője, de a
finisre sebességet váltottak a

Három szegedi aranyérem
A II. osztályú felnőtt és országos
ifjúsági tackwon-do bajnokság
házigazdája a JATE SC W.T.F.
szakosztálya volt. A full-contact
szabályrendszer szerinti vetélkedésben a hazaiak elég jól megállták'a helyüket. A felnőttek közül Maróti Zoltán és Széles Tibor,
míg az ifjúságiaknál Regényi
Gábor nyakába került aranyérem.
Rajtuk kívül még hat dobogós
helyezést szereztek az egyetemista
klub tagjai.
A szegediek eredményei. Országos ifjúsági bajnokság, nők:
-58 kg: ... 3. Farkas Mariann.
F é r f i a k , -58 kg: ... 2. Labádi
Gergely, ... 4. Magyari Donát. 64
kg: ... 3. Ember Alexa és Habozy
Csaba. 70 kg: ... 3. Csonka Péter.
76 kg: I. Regényi Gábor. + 76 kg:
... 2. Radics Attila.
Felnőtt II. osztályú bajnokság:
-64 kg: I. Maróti Zoltán, ... 4.
Horváth András. 76 kg: I. Széles
Tibor. Valamennyi szegedi verv n y z ó edzője Gulyás László I
dános mester.

Tisza Volán-Várpalota 29-21
(15-9)
Újszegedi Sportcsarnok. 1600
néző. Vezette: Hucker, Szalai.
Volán: FEKETE - OSZLÁNCZI 7, TENKE 6 (4), BARTÓK 3,
MEZEI 4, Ördögh, AVAR 5.
Csere: Dobos J. és Nagy Z.
(kapus), SÁNDOR 4, Bárány,
Telek. Edző: Kővári Árpád, Farkas
József.

Két osztálynyi
különbség...
(2), Thuma (7), Veress (8), dr.
Tímár (12). Csere: Véh (9/3),
Mészáros (3/3), Tiszai (-), Vitaszek
(4), Ország (2). Edző: Molnár
Csaba.
A kosárlaba NB I. elmúlt
szombati mérkőzésein nem fukarkodtak a csapatok a pontokkal:
Székesfehérvárott, Kaposváron,
Baján, s legnagyobb bánatunkra
Budapesten a Dózsa György úti
csarnokban is 100 pontnál többet
dobtak a győztesek. Sajnos a
fővárosban a Szeged SC férficsapata volt a szenvedő fél. A
többszörös bajnokcsapat és a
Tisza-partiak között szinte két
osztálynyi különbség volt...
A Szeged jól kezdett, hiszen az
5. percben 5-6-ra vezetett. Egy
perccel később azonban a csarnok
eredményjelzője már 1 9 - 8 - a s
fővárosi előnyt regisztrált. Tíz
percen át a szegediek képtelenek
voltak kosarat szerezni, s így a 16.
percben már 40-10 volt a hazaiak
javára. A Honvéd ezután könynyedén, a közönségét szórakoztatva
játszott, s nyert. A 38. percben már
100-44 volt a piros-fehérek előnye.
Bp. Honvéd-Szeged SC 114-47
(54-20)
Budapest, Dózsa Gy. út, 200
néző. Vezette: Varga J., Szilvássy.
Szeged SC: Palicz ( - ) , Antal

NB l-es ifjúsági mérkőzésen:
Bp. Honvéd SK-Szeged SC 90-83
(49-33)
A szegedi dobók: Varga Gy.
(24/9), Vitaszek (21/3), Tiszai
(13/3), Ország (945), Tóth G. (7),
Szil (4), Gera (3), Pálfi (2).
A Szeged SC felnőtt és ifjúsági
együttese az év utolsó mérkőzését
december 21-én, szombaton 17
órakor játssza (18.30-kor az
ifjúságiak találkoznak) , ellenfél a
Videoton SC lesz.
A Szegedi Postás NB Il-es férfi
kosárlabdacsapata Békésen játszott,
s időszakonként jó teljesítményt
nyújtva nyert, a lelkes hazaiak
ellen.
Békési Áfész-Fontex SE-Szegedi
Postás 60-89 (32-44)
Békés, 100 néző. Vezette: dr.
Papy. Szalontai.
Sz. Postás: Kiss (13), dr.
Csanády (1^9), LUKÁCS (10),
VARGA (25/9), SCHNEIKER
(21). Csere: Hantos (2), Fehérvári
(-), Magyar (2). Edző: Valaczkay
József.

A központi kérdés
a középiskolás diáksport
- állítja dr. Horváth Balázs tárca nélküli

miniszter

A sajtóértesülések ezúttal is helytállónak bizonyultak: a hét végén
hivatalosan is bejelentették, hogy dr. Horváth Balázs (49) tárca nélküli
miniszter 1992. január l-jétől átveszi a sportélet felügyeletét, de mellette
foglalkozik majd a határokon túl élő magyarok helyzetével, valamint a
Parlament és a kormány kö/.ötti kapcsolat ápolásával is. A politikus
szombaton részt vett a Magyar Kajak-Kcnu Szövetség ünnepi bálján,
ahol hosszasan elbeszélgetett az olimpiai és világbajnoki érmes
versenyzőkkel, edzőikkel, a szövetség vezetőivel. Ezt követően
nyilatkozatot adott az MTI munkatársának.

- Miniszter úr, régóta tudja, hogy ön lesz az első számú állami
sportvezető?
- Hosszabb ideje napirenden volt. hogy az illő helyérc kell tenni az
Országos Testnevelési és Sporthivatalt. Az is eldőlt, hogy a sporthivatal
országos hatáskörű szerv lesz, vezetője, Gallov Rezső pedig államtitkári
rangot kap. Az sem volt titok, hogy dr. Antall József miniszterelnök
engem szemelt ki a sportélet kormányszintű felügyeletére.
- Számított arra, hogy egykor „sportminiszter" lesz?
- A sport mindig érdekelt, amikor lehetett, a tőlem telhető módon
segítettem. Egyébként azt sem gondoltam, hogy belügyminiszter leszek,
mégis rám bízták azt a feladatot. Én egyszerűen politikus akartam lenni.
Kiállítások: 4, ill. 6 perc.
- Hogyan készül az új munkakörre?
Hétméteresek: 44, ill. 44.
- Az utóbbi időben a korábbinál is többet foglalkozom a sporttal,
természetesen készülök az újabb kihívásra. Egyébként ez a terület nem
ismeretlen számomra, hiszen magam is versenyszerűen sportoltam, sőt
vitorlázásban, valamikor az 50-es évek végén magyar bajnoki címet is
szereztem. Azóta is tart a szoros kapcsolat, kijárok a különböző sportrendezvényekre, tagja vagyok a Lovas Szövetség Military Szakbizottságának. a Nagyvázsonyi Lovasklubban pedig évek óta az elnöki posztot
töltöm be. Ennek ellenére azt mondom, Gallov Rezső a szakember, a
Az Európai Labdarúgó Szö- jövőben is ő irányítja az operatív munkát, az én osztályrészem a
vetség (UEFA) december 17-én, koordinálás és a felügyelet lesz.
kedden genfi ülésén foglalkozik
- Tudja már, hogy hol lesz a székhelye?
Jugoszlávia és az egykori Szov- Maradok a Parlamentben, ott vannak az irodáim, de természetesen a
jetunió további sorsával - jelentette Sporthivatal székházában is gyakori vendég leszek. Remélhetőleg
be Lennart Johansson. a szövetség kapcsolatunk közvetlen és eredményes lesz. Már most megígérhetem:
svéd elnöke. Az UEFA ekkor még gyakrabban fogok megfordulni a különféle versenyeken, ugyanis
határoz arról hogy a két, köztár- most, hogy lemondtam az MDF-ben betöltött ügyvezető alelnöki
saságaira bomló országot a jövőben tisztemről, az eddiginél jóval több szabadidóm lesz.
Mely sportágak állnak önhöz a legközelebb?
szabad-e e g y s é g e s futballnem- Az első helyre mindenképpen a lovaglás kívánkozik, azon belül
zetnek tekinteni. Mindez azért is
pedig a Military a legnagyobb szerelmem. Nagyon kedvelem a
fontos, mert közeleg január 17.,
küzdősportokat is, de az az igazság, hogy kivétel nélkül mindegyik
amikor Göteborgban megtartják a
sportág érdekel.
jövő évi EB-döntő sorsolását,
- Véleménye szerint a jelenlegi magyar sportélet mely területeken
márpedig Jugoszlávia és a Szovjet- szarul sürgős vérátömlesztésre?
unió egyformán biztosította helyét
- Azonnal neki kell látnunk a sporttörvény koncepciójának
a legjobb nyolc között.
átdolgozásához, s minél előbb rendbe kell tenni a középiskolás
Johansson nem tért ki a ju- diáksportot is. Rendkívül nívós bajnokságokat kell szervezni, csak ebből
goszláv kérdésre, a szovjet hely- alakulhat ki eredményes versenysport.
- Végezetül még egy kérdés: közeleg 1992, az olimpiák éve. Mit vár
zettel kapcsolatban viszont úgy
Barcelonától?
nyilatkozott, hogy ha újabb köz- Jó eredményeket, tisztes helytállást remélek, ám ennél többet
társaságok csatlakoznak az Ukrajegyelőre nem tudok mondani, korai lenne konkrét jóslásokba
na, Oroszország és Belorusszia
bocsátkozni. Egyébként hadd nyugtassam meg az „aggódókat": nem
által létrehozott Független Államok azért vállaltam el ezt a feladatot, hogy csapatvezetőként még többet
Közösségéhez, akkor az az utód- utazgassak szerte a világon. Jobban szeretek itthon tartózkodni, így aztán
szervezet megkaphatja az EB-dön- egyelőre még azt sem tudom, hogy clutazom-e Barcelonába, az ötkarikás
tőben való részvétel jogát.
játékokra.

Tanácskozik
az UEFA
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Néhány nagy név otthon maradt, de...

A „Régi idők focija" remek ötlet (és szórakozás) volt!
Az A csoport első találkozóján a
teremspecialistákat (Deák, Orosházi, Kőhalmi, Móricz) és roppant
hasznos „iparosokat" (Kutasi,
Kozma. Polyvás) is felvonultató
Szeged SC-öregfiúk a várt magabiztossággal intézték el (5-0) a DM
elszántan harcoló (ám egyéb erényeit gondosan titkoló...) csapatát,
majd nem sokkal később a Pásztorral, Dobóval és Fodorral felálló
békéscsabai old boys-különítményt
is „padlóra küldték" ( 4 - 1 ) . A
Békéscsaba-DM összecsapásnak
tehát már csak egy tétje volt,
nevezetesen az, hogy melyik együttes mérkőzhet a délutáni helyosztókon a harmadik helyért. A Délmagyarország gárdája már 2-0-ra
is vezetett, ám a jól hajrázó lilafehérek egyenlíteni tudtak, így kedvezőbb gólkülömbségüknek
köszönhetően - nekik adatott meg
az éremért küzdés lehetősége...
A másik ágon az ígértnél gyengébb játékosállománnyal érkező
Budapest-válogatott könnyedén
verte a tévés személyiségeket nélkülöző újságíró-válogatottat (3-1),
ám a Szabadkai Szpartak ellen már
csak egy soványka döntetlent ( l - l )
értek el Tajtiék. A B csoport utolsó

hagyományteremtés első és (éppen
Szombaton reggel csak körbe kellett pillantani az újszegedi
Sportcsarnok nézőterén, és máris megállapíthattuk: a 8.30-as kezdést
nem csupán a Délmagyarország kispályás labdarúgócsapatának
tagjai találták korainak, hanem az ekkor még „távolmaradásukkal
tüntető" futballbarátok is. A „Régi idők focija" névre keresztelt
torna szervezőit persze igencsak szorította az idő. hiszen egy nap
alatt nem kevesebb, mint kilenc (!) mérkőzést kellett
egyazon pályán megrendezniük.

ezért) talán legfontosabb állomása.
A torna „jegyzőkönyve ":
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A csoport. Szeged SC-DM 5-0.
Góllövő:

Deák F. (3), Móricz,

Szélpál. Szeged SC-Békéscsaba
4 - 1 . Gl: Deák F. (2), Birinyi,
Polyvás. í 11. Fodor. BékéscsabaDM 2-2. Gl: Fodor, Czilbauer, ill.

rangadója a torna talán legemlékezetesebb párharcát hozta. Az újságírók ugyanis az első húsz percben
már-már behozhatatlannak tűnő
előnyre tettek szert (3-0), de a szabadkaiak a második félidőben parádés játékkal fordítani tudtak (3-5).
így nem csekély meglepetésre végül is ók jutottak a döntőbe.
Az ötödik helyért lejátszott mérkőzésen a DM - jó szokásához
híven - hamar megszerezte a
vezetést, majd - rossz szokásához
híven ... - átengedte a kezdeményezés lehetőségét a fővárosi zsurnalisztáknak. Az igazi helyzetek
még így is a délmagyarosok előtt
adódtak, ám az összpontosítás
hiánya miatt a vendégek kapusának
rendre a kapufát (és nem a hálót...)
kellett megigazítania... És ahogy az
már ilyenkor lenni szokott: húsz

másodperccel a befejezés előtt a
budapestiek egy talált góllal
bebiztosították maguknak az ötödik
helyet...
A ..bronzrangadón" a dr. Kovács
Gáborral megerősödött békéscsabai gárda leiskolázta a Budapestválogatottat ( 7 - 0 ) , a fináléban
pedig
közel 400 néző szeme
láttára a Szalui István istápolását
é l v e z ő Szeged SC esélyeshez
méltóan gyűrte le a Szabadkát
(3-1).

Darvasi, Réthi.

Móricz (nem)hiába keresett lövési lehetőséget

B csoport. Budapest-válogatottÚjságíró-válogatott

3-1.

Gl:

Bartosik,

ill.

Molnár,

Deák,

Vincze.

Budapest-válogatott-

Szabadka l - l . Gl: Molnár, ill.
Delbasin. Szabadka-Újságíróválogatott 5-3. Gl: Marevies (3),
Delbasin (2), ill. Vincze, Hegyi,
Hart.
Az 5. helyért:

Újságíróválo-

gatott-DM 2-1. Gl: Bogdán, Hart,

A „Régi idők focija" - amely a ill. Réthi.
városi sportigazgatóság,
a KisA 3. helyért:
Békéscsababojtár vendéglő, a pusztamérBudapest-válogatott 7-0. Gl: dr.
gesi Sellő étterem és a DélmagyarKovács (4), Pásztor, Magyar,
ország támogatásával jöhetett létre
Fodor.
jó néhány szegedi sportbarátnak
szerzett kellemes perceket, és soAz 1. helyért: Szeged S C kak szerint nem csupán egyszeri Szabadka 3 - 1 . Gl: Deák F. (2),
próbálkozás volt, hanem egy Orosházi, ill. Delbasin.

Akik még tudtak focizni...
Már az utolsó lámpák is kialudtak a Sportcsarnokban, amikor összefutottunk a torna két díszvendégével, az „Aranycsapat" legendás játékosaival, Hidegkúti Nándorral és Buzánszky Jenővel. Cseppet sem
lepődtem meg, amikor a Nemzeti Sportot tudósító kollégám, Tliékes
István így mutatta be tizenéves fiának a két kitűnő sportembert:
„Látod, ezek a bácsik még tudtak focizni..."
Es hogy a mai napig is imádják ezt a játékot, mi sem bizonyítja jobban, minthogy azonnal elfogadták Barna Lajos meghívását és árgus
szemekkel lesték a „fiatalok" produkcióját. Sőt, örömmel mondtak
véleményt az utódokról...
Buzánszky Jenő: - Óriási dolognak tartom, hogy a pályafutásukat
már régen befejező labdarúgók ekkora lelkesedéssel és odaadással
lépnek pályára. Nem vitás, hogy ezek a „gyerekek" még ma is jó
barátságban vannak a labdával, csak a mozdulataik néha már lassabbak a megszokottnál. Mindenesetre nagyszerűen szórakoztam...
Hidegkúti Nándor: - A Szeged SC játszotta a legjobb futballt, de ügyesen gurigáztak a szabadkai és a békéscsabai srácok is. Egy biztos:
remekül éreztem magam ezen az eseményen...

A torna leg...
...kellemetlenebb meglepetése: néhány nagy név (Martos. Bálint...)
igazolt (?) távolmaradása.
...furább gólja: az újságíró-válogatott fejpántos, szemüveges
játékosa. Bogdán egy kapufáról levágódó labda elől nem tudott
elugrani, így tulajdonképpen véletlenül, a műanyaglencséjével
„bólintott" a bal sarokba. (A „gólvágó" szemüvegkerete eltört, lencséje
után percekig nyomozni kellett...)
...nagyobb kérdése: Bicskei Bertalan miért nem a kapuban vállalt
főszerepet?
... balszerencsésebb csapata: a Délmagyarország, amelyik két már-már megnyert - meccsét is pillanatokkal az utolsó sípszó előtt
vesztette el. illetve adta döntetlenre.
... jobb kapusa: Leboniczky Imre (Szeged SC)
... kitűnőbb mezőnyjátékosa: Radon Delbasin (Szabadka)
... eredményesebb csatára: Deák Ferenc (Szeged SC, 8 góllal).

A Szeged SC tornagyőztes csapata

A petárdadobálók miatt félbeszakadt az
SZJSC-Debrecen hokimeccs

Az FTC-Törley szenvedett a Sportuszodában

Dongóék ittak a pezsgőspohárból

Botrány - de nem a jégen...
Bár erős volt a konkurencia „szívóhatása" (szombaton délután teremfoci és pólómeccs is csábította a
szegedi sportbarátokat), mégis sokan döntöttek úgy,
hogy a mínuszok ellenére megnézik az OB Il-es
jégkorongbajnokság hétvégi slágermeccsét, a Szegedi
JSC-Debrecen összecsapást. (Sajnos olyanok is kilátogattak a szegedi műjégpályára, akiknek inkább az
állatkertben lenne a helyük, de erről majd később...)

többször is figyelmeztette a rendezőket: ha folytatódik
a petárdázás. beszüntetik a mérkőzést. Erre a lépésre
nem is kellett sokáig várni, ugyanis az egyik petárda
(úgy a tizenötödik a sorban...) éppen a debreceni
kapus előtt landolt, aki a füléhez kapott - és ez elég is
volt a meccs berekesztéséhez...
Rigó Lehel, az SZJSC játékos-edzője végtelenül
szomorúan nyilatkozott az eset után: - A bírók abszolút helyesen és a szabályok szellemében jártak el. A
jelek szerint nemcsak a saját gondjainkkal kell megkiizdeniink, hanem néhány primitív ember miatt még
szégyenkeznünk is kell ország-világ előtt...

A tavalyi tapasztalatok alapján kemény, férfias küzdelemre (uram bocsá. néhány pofonra is) számíthattak
a nézők (pontosabban a játékosok), de ez ugye benne
van ebben a játékban. Az SZJSC csupán „másfél" sorral léphetett jégre, mivel a szabadkai légiósok igazoBánáti Antal szakosztályvezető még ennél is
lása nem érkezett meg, ugyanakkor a debrecenieknél
három szovjet és két román hokis is sisakot húzott a keményebben fogalmazott: - Akik bedobálták a petárfejére. Az esélyek tehát nem a szegediek mellett dákat, valószínűleg nem is sejtik, hogy mekkora
szóltak...
erkölcsi és anyagi kárt okoztak nekünk. A szövetség
betilthatja
a pályánkat, zárt kapus
mérkőzésekre
Az első harmad mégis szegedi örömmel és debreis
ceni bánattal indult, ugyanis Redler átadásából Pál kötelezhet bennünket, és egyéb szankciókkal
vezetést szerzett a hazaiaknak. A vendégek hamar sújthatja a csapatot. Teljesen magam alatt vagyok,
egyenlítettek, sót - Bóna kapus hibáit kihasználva - hiszen mi játszani szeretnénk, azaz nyerni vagy emelt
húsz perc után háromgólos előnnyel mehettek a fővel veszíteni. Az a néhány tinédzser ettől fosztott
melegedőbe (1-4). A második harmadban 1-5 után meg minket és a közönség döntő részét. A Debrecen
Pápai szépített (ezúttal Kalocsa volt a korong egyébként nagyon jó csapat, amely ellen nyolc épkézfeladója), majd ugyanő kihagyott egy büntetőt. Ezt láb emberrel nem lehet felvenni a versenyt, Pál,
követően Bóna ismét elmélázott néhányszor, így a Kalocsa és Bauda jól játszott, de azt így utólag
debreceniek percek alatt megugrottak (2-9).
sajnálom, hogy nem Csík Laci állt a kapunkban. A
Amíg a jégen ezek a szokatlanul békés események botrány miatt - és mások helyett... - szégyelljük
peregtek, a lelátón néhány fiatal „szurkoló" a bírók magunkat, hiszen mi mindig azt akartuk, hogy a
„ingerküszöbét" tesztelte. Dór és Németh játékvezető szegedi jégkorong ne a „balhék" miatt legyen híres..

A totó 50. heti szelvényén szer
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replő mérkőzések eredményei:
1. Nümberg-Schalke 04

0-1 2

2. Kaiserslautcm-I. FC Köln 2-1 I
3. Lazio-Milan

l-l X

4. Sampdoria-Juventus

1-0 1

5.
6.
7.
8.

Hertha BSC-Meppen
Braunschweig-St. Pauli
Fortuna Köln-Hannover
Uerdingen-Oldenburg

2-0
3-2
0-0
0-0

1
1
X
X

Buzánszky Jenő és Hidegkúti Nándor Adta át a győztesnek júró dijat

9. Darmstadt-Saarbrücken
10. FC Homburg-Halle
11. Erfurt-Chemnitz
12. Mainz-1860 München

1-4
0-0
3-2
3-1

2
X
1
1

13. Leipzig-Mannhcim

1-0 1

Pluszmérkőzés:
14. Freiburg-Jena

1-0 1

A Szeged SC pólósai igazán jól
kezdték a „tavaszi" idényt, hiszen
bő egy héttel ezelőtt az első (az
olimpia miatt előrehozott) fordulóban idegenben iskolázták le nyolc
góllal a KSi csapatát. A szombati
játéknapra már kevesebb sikert
jósolt a papírforma, hiszen az az
FTC-Törley látogatott az újszegedi
Sportuszodába, amelyik hetek óta a
legjobb négy között tanyázik, és
amelyik a nyáron éppen két szegedi
fiúval (Millerrel és Juhásszal)
erősített.
Néhány perces tapogatózás után
Loványi unta meg a „kölcsönös
udvariaskodást", és 10 méterről a
szegedi kapuba bombázott. Ezt
látva klubtársa. Bíró is „szimatot
kapott", és egy perc múlva növelte
a vendégek előnyét (0-2). Miller
három parádés védés után adta meg
magát először dr. Töröknek, majd a
negyed utolsó két percében Juhász
és újfent dr. Török volt eredményes
(2-4).
A második negyed elején Csapó,
Megyeri és a meglepően energikus
Dongó találataival a hazai gárda
átvette a vezetést, és Juhász kipontozódása után már egyetlen pillanatra sem engedte át azt a Fradinak! Szabó Z. és dr. Dömsödi
hajszálpontos lövése is kevésnek
bizonyult a megnyugtató előny
kicsikarásához, ugyanis a másik
oldalon Csizmadia és Bíró is
kilőtte a jobb alsó sarkot (8-7).
A harmadik kilenc perc Scsegyerkin-bravúrokkal indult, majd
Dongó és Csapó is „kész tények
elé" állította Miller kapust (10-7).
Ezt követően felváltva estek a gólok (mellesleg dr. Török és Lengyel

találatát az elfogulatlan nézők
szerint is jelölhetnék Oscardíjra...), de az utolsó percben dr.
Dömsödi jóvoltából újra háromgólos lett a két együttes közti különbség ( 1 3 - 1 0 ) . A negyedik
negyedet már szinte végigtapsolta a
percről percre lelkesebb publikum,
hiszen hiába próbálták megközelíteni a zöld-fehérek Bíró, Fazekas
és Csizmadia lövéseivel a szegedieket, Dongó, Török T. és Szabó
Z. egyszerűen „nem egyezett bele"
abba. hogy újra szoros legyen a
meccs...
A 16-13-as hazai győzelem
(amely az egykori szegedi tréner,
Pozsgay Zsolt szerint is hűen tükrözi a látottakat) nyugodt „téli
álmot" és egy szép tavaszt ígér a
Szeged SC pólósainak...
A mérkőzés jegyzőkönyve:
Szeged SC-KTC-Törley 16-13
(2-4, 6 - 3 , 5 - 3 , 3 - 3 )
Szeged, 300 néző. V. Kosztolánczy, Szentgyörgyi.

Szeged SC: SCSEGYERKIN CSAPÓ 2, Bicsihin, DONGÓ 4,
DR. TÖRÖK 3, TÖRÖK T 1,
SZABÓ Z. 2, Megyeri I, Kárász,
dr. DÖMSÖDI 2., Lengyel 1.
Edző: Kásás Zoltán.
Gól - emberelőnyből: 106, ill.
124.
Gól - négyméteresből: 1/1, ill

22.
A bajnokság állása
1. Tungsram SC 12 I
2.1ITE
9 I
4. FTC-Törley 7 2
5. Szolnok
8 6.BVSC
6 I
7. Szentes
5 2
8. Szeged
4 2
9. Eger
4 2
10. OSC-Boniper 3 11. KSI
3 - 1
12. Bp. Spartacus 2 -

2
3
5
6
6
7
7
10
0
II

185-139
186-131
164-136
146-136
147-154
143-142
156-148
154-466
153-190
116-189
I2S-M3

25
19
16
16
<3
12
10
10
6
6
4

RÉTHI

FOTÓ: GYENES KÁI \ I . \ \

DÉLMAGYARORSZÁG
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Valutás karácsony - árengedményekkel

A Szegedi Nemzeti
Színház műsora
991.

december

16-ától

Mefisto és Gorbacsov vodka

31-éig:

XII. 17., kedd
XII. 18., szerda

19 óra
19 óra

A varázsfuvola
A varázsfuvola

Bartók
József

XII. 19., csütörtök
XII. 20.. péntek

19 óra
19 óra
19 óra
15 óra

A padlás
A varázsfuvola
Kakukkfészek
Bohémélet

15 óra
19 óra
15 óra
19 óra

A
A
A
A

Bérletszünet
Palicsi
Bérletszünet
GárdonyiBúzakalász
Bérletszünet
Bérletszünet
Bérletszünet
Bérletszünet

XII. 21., szombat
XII. 22. vasárnap
XII. 25., szerda
XII. 26., csütörtök

padlás
padlás
padlás
padlás

A.

Szegedi Nemzeti Színház Kisszínháza
XII. 20., péntek

19 óra

XII. 21., szombat
XII. 22., vasárnap

19 óra
Hóra
15 óra
11 óra
15 óra
19 óra
19 óra
15 óra

XII. 26.. csütörtök
XII. 27., péntek
XII. 28., szombat
XII. 29., vasárnap

Az idő maszkjai (Bemutató)
Bemutató I.
Az idő maszkjai Bemutató II.
Bérletszünet
A kis herceg
Bérletszünet
A kis herceg
Bérletszünet
A kis herceg
Bérletszünet
A kis herceg
Az idő maszkai Somlay I.
Az idő maszkjai Somlay II.
Az idő maszkjai Katona

Tantusz Művelődési Ház
Hóbörgó Mátyás János Károly
Bérletszünet

20 óra

XII. 20., péntek

Különleges karácsonyi ajándékok között válogathat az, aki a
Vidia Valutás áruházát választja,
hogy ajándékot keressen. A Mars
téri A pavilonban ugyanis a megszokottnál is szélesebb választékkal készültek f e l az idei
ünnepre.
Tipikus karácsonyi „kellékek"
az adventi koszorúk, most 10 márkáért sokfélét kínálnak, idehaza
viszont még újdonságnak számít az
ajtóra akasztható „félkarácsonyfa",
ami valóságos dombormű-alkotás,
mindössze 20 márkáért. Aki műfenyőt szeretne, az is válogathat: a
60 centistől a 120-asig, ráadásul
most féláron.
S ha már karácsony, akkor első a
gyermek: Lego, Duplo,
Barbie
most is teljes választékban kapható. Aki szereti a különleges,
hangulatos m e g l e p e t é s t , annak
tizenötféle zenélő babát, angyalkát,
állatfigurát kínálnak. Akad.
amelyik egyszerre jár, zenél é s

világít. A fiúknak igazi meglepetés
a távirányítós játékautó: zsinórral,
vagy rádióval, 90-től 150 márkáig.
Hasznos ajándék az angol nyelvre
tanító számítógép, mindössze 119
márkáért. A mozgást kedvelőknek
pedig igazi sláger az „egy nyomtávú görkorcsolya 33-as mérettől
45-ösig kínálják most, 56 márkától
117-ig.
Az ajándékozásban biztos siker a
kozmetikum. Még a márkákat is
hosszú lenne felsorolni, mi mindent
kínálnak a valutás áruházban.
Hölgyeknek Moschouse,
Quarc,
Boucheron, Ungaro, Gen, Firt és
Treson parfümök, kölnik, testápolók, dezodorok közül v á laszthatnak meglepetést az urak.
Biztos siker a korosodást
gátló
arckrém, mindössze 50 márkáért.
De olasz é s angol bizsukkal is
érdemes most meglepni kedveseinket, hiszen félaron kínálják a
teljes választékot az ünnepekig. Az
uraknak az Alain Delon, Tsar, az

Ügyészségi költségvetés
Az ügyészi szervezet az idén minden korábbi évet meghaladóan
fejlődött. A megnövekedett munkaterhek költségei és a szervezeti
változások 1 milliárd 772 millió forintot emésztettek fel. Az ügyészi
szervezet további hatékony és eredményes munkájához 1992-ben - a
költségvetési javaslat szerint - 2 milliárd 298 millió forint az előirányzott
összeg - tájékoztatta az MTI munkatársát dr. Györgyi Kálmán legfőbb
ügyész. Györgyi Kálmán szólt arról is, hogy a költségvetési javaslat
elfogadása esetén az ügyészi szervek gazdálkodásában lehetővé válik az
évek során felhalmozott gondok enyhítése.

ügyfelek!
Értesítjük Önöket, hogy
a zárlati munkálatok miatt
a Szeged Aradi vértanúk téri fiókunk
rövidített pénztárszolgálatot tart,
1991. december 16., 17. és 18-án
fél 8-tól 12 óráig.

6,50

Még nem késő!
Az évvégi kiárusításunk segít
Önnek!

Ft-tól,

borítékos
lapok
(gyönyörűek!!!)
18 Ft,
karácsonyi
csomagolok,
tasakok,

Sokféle játékból válogathat
december 16-tól december 23-ig
az ifjúsági házban.
Egyes játékoknál
30-50%
árengedményt
adunk,
naponta 9-18 óráig árusítunk,
szombaton és aranyvasárnap
9-13 óráig.

kötözők

nagy választékban kaphatók
üzletünkben

TRAFIK-ILLATSZER
Szeged, K í g y ó utca

TR1ÁLTOYS

Tisztelt

Vásárlóinkat,

hogy a nagy keresletre

való

tekintettel
az Olajos
klubban
rendezett
engedményes
műanyagedény-vásárunkat a Mars tér 9. sz. alatti gazdaboltban
TO VÁ ím FOL. YTA. TJÜK
(1991. december

17-21-ig)

Változatlan áron árusítjuk a műanyag
V á r j e t k.

FIGYELEM !
Műszaki kereskedésemben
Speeró (Laing)
keringetőszivattyúhoz
alkatrészek, húsdarálóhoz
hajtóművek, mosógép,
centrifuga, bojler, hőtárolós
kályha, villanymotoralkatrészek é s tekercselési
anyagok kaphatók.
Újszeged, Fürj u. 4 0 .
Nyitva: 10—17-ig, szerda
szünnap.
Telefon: 6 2 5 3 - 0 3 9 .

Olasz

ERTES1TES!
Értesítjük

GŐZTISZTÍTÓ
c s e m p e , padló, s z ő n y e g ,
bútor, ablak...
tisztítására.

18 9 9 9 Ft

termékeket.

N O R E X Jósika u. 11.

v«.v<ír/íí i n A cit.

Tel.: 22-257.

N O K I A

AZOK A VÁSÁRLÓK, AKIK

tv-t, videót, music centert, mikrohullámú sütőt vásárolnak

14 karátos

ARANYLÁNCOT
kapnak ajándékba
HITELAKCIÓ

A M PER

KAMATOMEG

SZEGED, Tisza L. krt. 42.
Telefon: 62/22-786

Óriási szobanövényvásár,

Azt is jó tudni, hogy 50 márkás
vásárlás felett az áfát már forintban is lehet fizetni. Azt viszont
o k v e t l e n j ó tudni, hogy keddtől-péntekig fél 9-től 17 óráig,
szombaton és vasárnap pedig fél
9-től d é l i g várják a valutás
áruházban a vásárlókat.

(x)

Érdekli Önt egy komoly
és tisztességes jövedelem?

Szekrények,
sarok- és
dohányzóasztalok
dec. 22-ig
10%
kedvezménnyel,
továbbá különleges heverők,
franciaágyak.

S z e g e d , Csuka u. 11.
Nyitva:

13-17-ig,
szombat, vasárnap: 9-13-ig.

Olyan embereket
keresünk,
akik
szervezetünkhöz
tartoznak, de mégis
dinamikusan,
önállóan
gondolkodnak
és
kereskednek.
Heidemaríe Kaliska
MLM, A-2540, Bad Vöslau
Schlossplatz 9. Austria

30-50%-os

Friss őrlésű idei paprika államilag
garantált minőségben.
A Szegedi Paprika Rt.
csípmentes és csípős csemege
minőségű paprikából

kedvezménnyel.
Árusítás:
Szeged, Victor Hugó u. 5.
(a Virágcukrászda mellett)
dec. 16-án, hétfőn,
9-18 óráig.

t
r.

Páfrány 150 Ft, szobafenyő
450 Ft,

NAGY KEDVEZMÉNNYEL
vásárt rendez
központi telephelyén:
Szeged, Szövetkezti út 1.
(a Nagyállomás mögött)

Yucca 450 Ft.

Kitűnő helyen
és f e l t é t e l e k k e l ,
irodahelyiségek
kedvező áron
bérbe adók,
esetleg eladók.

1991. december 12-től
munkanapokon 8-14 óráig.
1 kg-os csomagolásban 385 Ft/db,
1/4 kg-os csomagolásban 100 Ft/db.
Az árusítás helye: a főporta után
30 m-re az utca felől.

Érdeklődni lehet: a
62/12-764-es telefonon.

BIZTONSÁG =
TAKARÉKOSSÁG =
MAGAS KAMÁTÜ!

A K i . H O KLAiR. A O S C ^ I N Y ICF!
c g S A M S U N G FINGH

BÚTORDISZKONT
Nyugati bútorok keleti áron!

százalékot elengednek. Ez a cég
„karácsonyi ajándéka".
Apróságokért
i s érdemes
benézni a Mars téri A pavilonba.
Igazi italkülönlegesség a valódi
mexikói kaktuszpálinka, a Tekila.
Ismét „divatba jött" a Gorbacsov
vodka, amiről az hírlik, olyan
tiszta, mint a Bajkál-tó vize, é s
olyan s e l y m e s , mint az orosz
búzamező: 22 márkáért most bárki
megkóstolhatja. Közben pedig
rágyújhat egy dán, kézzel faragott
p i p a k ü l ö n l e g e s s é g r e is, hiszen
e z e k b ő l is b ő s é g e s most a
választék: 26-tól 79 márkáig.

FŰSZERPAPRIKA
VÁSÁR

Országos Takarékpénztár
és Kereskedelmi Bank Rt.
Aradi vértanúk téri fiák

Országos Takarékpénztár
és Kereskedelmi Bank Rt.
Mérey utcai fiókja

képeslapok

Iquitos, a Drakkar Noir, a Paco
Rabanne, vagy a Dériek kozmetikai „család' valamennyi tagját
kínálják.
Érdekesség az a Braun ébresztő
óra, amelyik csak emberi hangra
hagyja abba a csipogást, s mint
hírlik, nem is sértodós - álomszuszékoknak a legideálisabb ajándék.
A műszaki osztály újdonságai
közül a Braun é s M o u l i n e x
háztartási gépek és borotvák teljes
választékát ajánlják. Szintetizátorokat, autóradiókat, férfi
kerékpárokat é s Sharp m i k rohullámú sütőket most 2 0 - 4 0
százalékos árengedménnyel kínálnak.
Igazi csemege a Mefisto sakkiskola. Hírlik, valóban profi ebben
a sportban a gép. A 375 márkás
árból most 2 0 százalékot el is
engednek. A 63 centis képátmérőjű
Imperial olasz színestévékel még
ennél is nagyobb
kedvezménnyel
kínálják:
az eredeti árból
40

Tisztelt

Tisztelt Ügyfeleink!
Értesítjük Önöket, hogy
a zárlati munkálatok miatt
a Szeged, Mérey utcai OTP-fiók
rövidített pénztár-szolgálatot tart
1991. december 16., 19., 20. és 28-án
fél 8-tól 12 óráig.

Karácsonyi

HÉTFŐ, 1991. DEC. 16.

F i l m s l á g e r c k

Ezt nyújtja Önnek é s valamennyi tagjának a

Szőreg és Vidéke T a k a r é k s z ö v e t k e z e t
Kiemelt kamatozású takarékossági formánkat, a

fix címletű célrészjegyet
kizárólag tagjaink vásárolhatják meg!
Ha Ön nálunk
befizet:
3
7
39
79

956 Ft-ot, ezért
911 Ft-ot, ezért
557 Ft-ot, ezért
114 Ft-ot, ezért

5 000
10 000
50 000
100 000

Ft-os
Ft-os
Ft-os
Ft-os

fix címletű célrészjegyet adunk!
MAGAS KAMAT = 1991. június l-jétől a befizetett összeg bruttó évi 33%-kal
(nettó 26.4%) kamatozik!!
TAKARÉKOSSÁG = Egy éven belüli kivét esetén is fizetünk kamatot!!!
Az időközi esetleges kamatváltoztatáskor a célrészjegyek kamatát korrigáljuk!
Kérjük, keresse fel egységeinket, ahol részletes felvilágosítással állunk
rendelkezésére!
E G Y S É G E I N K : Szőreg, Röszke, Tiszasziget, Újszentiván, Deszk,
KUbekháza. Mihálytelek, Gyálarét,
S Z E G E D E N : Temesvári krt. 32., Oskola u. 1.. József A. sgt. 8.,
Petőfi S. s g t . 9., Szabó János u. 1.

m a g y a r u l

a

SING-SI N G - b e n
december 20-án (pénteken)
22 órától TV 1 felvétel
fl műsor a

támogatásával
készül.

a
helyszínen,
a SZOTE
klubban
és a Párizsi Áruházban
kaphatók!
] e g y e k e l ö v é t e l b « n

HÉTFŐ, 1991. DEC. 16.
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Újra itt a j

±%KCIO

SAMSUNG-NAPOK
A FORRÁSBAN

K C I Ó

december 1 3 - 2 3 .

z r u

december 10-11-12-én, 17-18-19-én
új helyen, a Kálvária sgt. elején (8. sz.)

a Rókusi körúti 13-as ABC
felső szintjén.
Nyitva december 4-étől dec. 23-áig.
10—18-ig (vasárnap kivételével)

SVÁJCI
bálásruha-árusítás

meglepetések, filléres áruk.

b e t é t e s g y e r m e k c i p ő k : 17-től 3 4 - i g ,
őszi- téli Happy box cipők: 33-tól 44-ig,
Willow bakancsok,
színes hótaposók nagy választékban.

Nyitva tartás:

s z o m b a t o n 9—12 óráig.
kívánok minden kedves

vásárlómnak!

KARACSONYI
AJÁNLATAINK:
b a k f i s é s női s t r e c c f a r m e r e k 1 5 0 0
Ft-tól, férfi szövetnadrágok 8 0 0 Ft-tól,
férfi ingek 4 9 0 Ft-tól. nagyméretű női
szoknyák 1250 Ft-tól, bébi szabadidőruhák 563 Ft-tól, gyermek szabadi d ő - r u h á k 8 5 0 Ft-tól, strecc kesztűk
188 Ft-tól, o l a z s strecc harisnya 156
Ft-tól, fonalak 6 1 0 Ft-tól.

egészben vagy
k e d v e z ő

KFT.

á r o n

Tájékoztatjuk
hogy

5 0 0 0 - 5 0 0 0 0 Ft között hitelre is árusítunk.
Ajánlatunkból:
Samsung színes TV
32 900 Ft-tól
42 900 Ft-ig
ITT színes TV
41 900 Ft-tól
73 900 Ft-ig
Sony színes TV
58 400 Ft
Sanyo színes TV TXT sztereó
96 000 Ft helyett
79 900 Ft
Philips színes TV
46 950 Ft
Videoton színes TV
41 550 Ft-tól
85 500 Ft-ig
Samsung videorecorder
29 900 Ft-tól
40 700 Ft-ig
ITT videorecorder
34 900 Ft-tól
69 900 Ft-ig
Sharp videorecorder
39 900 Ft
Lehel 125 L (mélyhűtő)
20 900 Ft
Lehel 300 L (mélyhűtő)
33 900 Ft
Lehel 240 L (hűtő)
18 900 Ft

FLC 7 Rt.
LÍZING 85%-tói

(66) 21-833436; 175

résszel,

5 0 0 0 Ft feletti vásárlóink sorsoláson is részt vesznek.
Hívjon, és velünk csak nyerhet.
Cím: Szőreg, Hősök tere 10.
Nyitva: hétköznap
7.30-17.30-ig
szombat 7.30-12-ig
december 22-én (vasárnap) 9-12-ig
Telefon: 55-283 (nyitva tartáson túl üzenetrögzítő veszi a hívásokat)

raktározásra,

részben,

e l a d ó

v a g y

b é r b e

Tisztelt

a számlázással

kapcsolatos

a d ó .

JATEK,

és

áralkalmazással
megválaszolására

automata

egyben

Hívhatják

igényhez

-

I

&s> m

a

Dél-alföldi Gázszolgáltató Vállalat

TAGSÁGI

Érd.: Szt. Miklós u. 3.
Garázsirodában,
vagy T.: 27-771/1 melléken.

bejárat.
vásárlási

Minden hétfőn autót indítunk
Svájcba!
Várjuk
jelentkezéseiket.

A felújított
MÁTYÁS VENDÉGLŐ
várja kedves vendégeit
5.30-23 óráig.

Étlapunkról 12-21 óráig
választhat.
Szilveszterre
2—3 f ő s

SONY

zenekar

jelentkezését

várjuk.

SONY

SONY

SONY

S I N G - S I N G - b e n !

hogy részükre
ENGEDMÉNYES

l e g k e d v e z ő b b
feltételekkel!

igazodva.

SONY

2 0 órától reggel 8 óráit

TAGJAIT,

A u t ó i m p o r t !
A

Karácsonyi
lapokat
5 Ft-ért,
társasjátékokat
159 Ft-tól 400 Ft-ig,
mesekönyveket,
kifestéiket 30 Ft-os áron,
1992-es naptárak
nagy
választékban.
Szeged,
Aradi vértanúk tere 4.
Telefon: 2 4 - 8 6 0

S z i l v e s z t e r i buli

A Dél-Tisza Menti Á f é s z tájékoztatja

biztosan

A KEPESBOLTBAN
kedvező áron vásárolhat!

K é r j ü k , ne felejtsék el b e m o n d a n i nevüket
és pontos címüket. Köszönjük.

Tel/fax: ( 1 ) 1 6 6 4 - 0 8 7 , 1 6 6 4 - 5 2 2 2 1 3 , 2 5 0 , 2 8 8

karácsonyi

Belvárosi mozi
Nyitva tartás:

a

Amennyiben
a háromperces
tájékoztató nem ad választ
az Önök gondjaira, a telefonba mondott kérdéseikre
rövid
úton telefonon, vagy írásban
válaszolunk.

B U D A P E S T , X I . ker. G a l v á n i u. 4 4 .

is

Cím:

is.

(62) 24-943
telefonszámot

K I S K Ő R Ö S , B a j c s y - Z s . u.15. Tel/fax: ( 7 8 ) 1 2 - 9 4 4

hogy önnek
megérje a
vásárlás,

utolsó

lehetőséget!

árengedmény.

telefoninformátorát,

üzenetrögzítő

H a s z n á l j a k ia z

2 0 — 4 0 % - o s

helyeztük

a Dégáz
mely

földgáz-fogyasztóinkat,

kérdéseik

üzembe

H

SZÖVETKEZETI

stb.
Kedvező kamatfeltételekkel

Gázfogyasztók figyelmébe!

S Z E G E D , T i s z a L. krt. 2. T e l / f a x : ( 6 2 ) 5 1 - 4 8 0 , 1 4 - 8 8 2

NYUGDÍJAS

választékunkat. Szeged területén díjtalan házhoz szállítás.
A z éjjel-nappal hívható „Forró dróton" bármely más tartós
fogyasztási cikket is M E G R E N D E L H E T : hűtőt, mélyhűtőt,
hagyományos é s automata mosógépet, centrifugát, rotátort,

Érdeklődni lehet a 62/12-764-es s z á m ú telefonon.

LIZINGIRODA

r

bálásruha-vásár
a JATE-klubban (a Nagyáruháznál)
kedden, szerdán, csütörtökön,
8-18-ig.
Bálabontás: 8-10-12-14-16-kor.

Víz, gáz, villany van.

15-491

B

Francia

ipari t e v é k e n y s é g r e v a g y

PAPICK
H

- színes tévét;
videómagnót;
- mikrohullámú
sütőt.
Csak a telefont kell felvennie, és az
Ö N L A K Á S Á R A visszük

„Flanc"

hőszigetelt épülettel, szociális

Kedvező
lízingszorzókkal,
és
futamidőkkel!
Gyors
bonyolítással!

Q

22. Tel.: 11-796.

2400 n m gázfűtéses, földszintes,

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM
december 20-án
indul.
L u g a s u. 3/A.

9. Nyitva: 9 - 1 7 - i g .

kedvező áron híradástechnikai
szakember tanácsai alapján vásárolni:

Érd .: Szeged, Csongrádi sgt.

Szeged közelében, a m ű ú t mellett
2 hektár bekerített terület,

Kft.
flCJTÓS
ISKOLA

CÍM: M A R C O POLÓ,
S Z E G E D , H O R V Á T H M. U.

60 Ft+áfa.

Árusítás:
hétköznap 9-18 óráig,
szombaton 9-15 óráig

K e l l e m e s k a r á c s o n y i ü n n e p e k e t é s b o l d o g új é v e t

Szeretne kényelmesen, tolongás,
sorban állás nélkül és természetesen

Legkisebb mennyiség 5 0 db.

N A LÁTJA??
M A J D MEGLÁTJA!!

h é t f ő t ő l p é n t e k i g 9—18 ó r á i g ,

a szőregi Gazdaboltból.

HARISNYANADRÁG

FIGYELEM!
SORSJEGYET MI IS
ADUNK, HOGY
NYERJEN
/ db
MIKROHULLÁMÚ
SÜTŐT, VAGY
2 SZEMÉLY
RÉSZÉRE
EGY ASZTAL
SZILVESZTERKOR!

gyermekcipőbolt

Egyedülálló vásárlási lehetőség

olasz üvegszálas stretch

TELJES
ÁRUVÁLASZTÉK!!

Ugyanott időszakos

a S z i l l é r i s g t . 2 4 . s z . alatt, a T a b á n A B C - v e l s z e m b e n .
Színes áruválaszték;

A G R I F F K F T . ajánlata

MI ADJUK A
.... A L E G J O B B A T
.... A L E G S Z E B B E T
.... A L E G O L C S Ó B B A N

20%-os kedvezmény

Bontás: 10-11-12-14 órakor
Extra bontás: 8 órakor
Ugyanott DISZKONTÁRUK:
MÁK, CUKOR. RIZS, gyógynövények
ünnepi kedvezményes árusítása
héttőnként 9-én, 16-án 11-18 óráig

„Törpikék"

J Á T É K

VÁSÁRT

rendez

december 16-tól 24-ig.

MARKAKERESKEDES

Vásárolható áruk köre: élelmiszerboltok.
ABC-k,
és ruházati
boltok

ÍZ-03-ig
Hffc
SJp
élömtisorok:
- Komár
- Hevesi
- N a g y Feró
- Nóta
- táncosok és m é g
sokan mások.
Vacsora 2 0 - 2 3
áráig,
svédasztal, pezsgő.

iparcikk-

áruválasztéka.
A v á s á r l á s f e l s ő határa: 1 0 0 0 F t
A z e n g e d m é n y mértéke: 3 0 %
Az 5-ös számú tagsági szelvényt, valamint
a nyugdíjas igazolványt hozza magával.
Eredményes

vásárlást,
az

békés,

boldog

ünnepeket

kíván

j f ÉS
<l> £31 t w

SZÍNES TELEVÍZIÓK,
VIDEOMAGNÓK,
VIDEOKAMERÁK,

elővételben
válthatók
a helyszínen,
a nyitva tartás ideje
alatt a SZOTEklubban és a Párizsi
Áruházban!

HIFI-KÉSZÜLÉKEK,
DAT MAGNÓ,
(85 0 0 0 Ft),
WALKMANEK.

Szeretettel várunk mindenkit!

igazgatóság.

NOREX

S z e g e d , J ó s i k a u. 11. Tel.: 2 2 - 2 5 7

A V E T A L L
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ÖT SZAKÜZLET EGY HELYEN. SZEGED, BRÜSSZELI KRT. 19-21.

A V E T A L L

DÉLMAGYARORSZÁG

12 HIRDETÉS

ELADÓ nagy tanya fóliaházakkal, vagy GARÁZS kiadó Szatymazon téli AZ INTERGLOBAL és a TOP
leállásra, ugyanitt tésztanyújtógép
TRAVEL BT. karácsonyi ajándéka.
anélkül, három fázis, hálózati víz van.
eladó. Tel.: 28-814.
Bevásárlóutak Triesztbe, egy márkás
Sziksósfürdő közelében. Érd.:
óra és ncmesfémgyár meglátoga61-947-es telefonon.
RÓKUSON, Petresi u. 6B II. em. 8.,
BELSÓ kőműves vízvezetékszerelési
tásával. Részvételi díj: 1490 Fvfő.
48 nm-es, 1,5 szobás, tehermentes HATTYASI zártkert eladó. Érd.:
munkát és csempézést, olcsón
Időpontok: december 17, december
lakás eladó. Érdeklődni lehet: fenti
Szécsi. Szeged, Galamb u. 9®.
vállalunk, azonnal. Érd.: Gogol u. 28.
19, december 22. délutáni indulással.
címen, hétköznap 16 óra után.
DM.
25-967, Top Travel BT. 21-396.
SÁNDORFALVI háromszobás magánhétvégén egész nap.
ház, kedvező feltételekkel eladó.
KÖZGAZDASÁGI szakközépiskolai
Sándorfalva. Tolbuhin sgt. l/K.
ŐSZ u. 28. társasházban 3 szobás lakás
SORNAGYKER AJANLATA:
végzettségű fiatal lányt keresünk
leköthető. Érdeklődni: 12-845 SZIKSÓSTÓI üdülőövezetben kert,
adminisztratív munkára. Jelentkezés:
Szeged, Bujdosó Gy. u. 58.
telefonon. 17 óráig.
termő gyümölcsfákkal eladó. Víz,
december 16-17-18-án délután 4-5
Tel.: 25-762.
villany
van.
Érdeklődni:
du.
4-5
óra
óra
között,
Szeged,
Somogyi
Béla
u.
KETTÓ szobás, boltíves, 54 nm-es,
között, 11-481-es telefonon.
17. fszt. I., Karnak Kft.
Talléros, Matróz, Aranytallér,
második emeleti lakás eladó.

LAKAS

HIRDETESFELVETEL
A Délmagyarországba és a Délvilágba
hétköznap
reggel 7 - t ö l este V - i g ,
Telefonon: (12-836) és személyesen (Szeged, Tanácsköztársaság útja 10.)

DÉLMAGYARORSZÁG K F T .

APRÓHIRDETÉSEK
ADASVETEL

l

XT számítógép reális áron eladó.
Érdeklődni: 18-20 óráig. Zsitva sor
(/A. III. em. 8. Vecsernyés.

ÉPÍTKEZÉSBŐL kimaradt 3000 db
HB 38-as blokktégla áfa nélküli áron
eladó. Tel.: 23-18821.
PHILIPS tányérmosogató-gép, NDK
mosógép, olasz góztisztító, gyermek
kerékpár, szánkó eladó. Tel.: 28-721.

140 KG-os hússertés eladó. Doro/sma,
2 HÓNAPOS AMIGA 500 eladó. Tel.:
Vándor u. 33.
18-404.
ELADÓ nagyteljesílményú áramFIÚ sziámi cica eladó. Érd.: 17 órától,
fejlesztők 20-40-50 kV-os. Érd.:
telefon: 27-997.
Kiskundomzsma. Fél út 7.
MÚLTSZÁZADI
tálalószekrény,
LAJTA-2-35 eke 3500 I tartály eladó.
festmények, falitükör eladó. Bolyai u.
Érdeklődni: 6219-213 telefonon.
17. fszt. I.
ELADÓ bclker mérleg, alig használt.
100 kg holland bálásniha 300 t-Vkg.
Tel.: 6227-033.

HONDA típusú áramfejlesztő és
büfékocsi eladó, vagy bérbeadó. Érd.:
délelőtt tel.: 53-351.

S Z E K R É N Y S O R O K , tilogarnitúrák O T P - r e is.
Béke u. X.. Malom u. 13 A.
Tel.: KI-835.

BONTOTT nagytégla, fűrészelt
faanyag, deszka, léc, ajtó, ablak.
Szállítva is. Kossuth L. sgt. 62.

TÖRZSKÖNYVEZETT németjuhász
kutyakölykök, import kantól eladók.
Érdeklődni: Szabó József, SánBONTÁSBÓL tégla 6 Ft, újszerú
dorfalva. Sövényházi u. 46.
faanyag, léc, nyílászárók, I vas eladó.
Szállítva is. Szeged, Honvéd tér 5.
ÚJSZERŰ 5 m szarufák, léc, deszka
olcsón eladó. Tápé. Muskátli u. I.
250 l-cs betonkeverő és hússertés eladó.
Szeged, Műhely u. 8. Tel.: 55-068.
VESZEK teljes könyvsorozatokat.
Különösen érdekel: Verne, Arany
Könyvtár. Tel.: 6253-043.
158 MAGAS vékony alakra használt
irhabunda, valamint nutriabunda
olcsón eladó. Érdeklődni: az 54-963
telefonon.

JÁRMÚ

1

KÉTÉVES zárt diesel ARO eladó.
Érdeklődni: a 81-199-es telefonon
reggel 6-8 óráig.
SZENZÁCIÓ!
A Car-Trade Kft.
(Szeged, Dorozsmai út 12.)
az Áfor-kúttal szemben.

kamatmentes hitelt ad
a svájci importból származó
autóira.

Érdeklődni: du. 4 - 5 óra között, TÜNDÉR utcában 920 000-ért maRÓKUSI körúton, forgalmas helyen
II-48l-es telefonon.
gánházrész eladó, vagy lakásra
lévő nagyméretű garázs bármilyen
cserélhető. Tel.: 10-309.
célra kiadó. Január 2317" jeligére a
BELVÁROSI kettő szobás, étkezős,
szegedi Sajtóházba.
téglablokkos, gázfűtéses lakás eladó. SZEGED, Lomnici u. hátamögött lévő
Érdeklődni: du. 4 - 5 óra között,
töltésoldalban garázs eladó. Telefon:
„AU PAIR" állások Angliában. Angol
11-48l-es telefonon.
61-267.
nyelvismeret szükséges. Érd.: Produkt
BELVÁROSI 53 nm-es felújításra GARÁZS eladó Szeged állomás mögött
Iroda. Tel.: 6210-267,6212-248.
szoruló 2 szobás, parkettás, gáza Szövetkezeti utcában olcsón. Érd.:
51-809 du., vagy 73-210, napközben. A PÁRIZSI krt. 21. sz. alatti 50 nm-es
fűtéses, telefonos, tanácsi lakást csak
üzletünk bérleti joga 1992. januártól
ehhez tartozó 40 nm-es pincével
ÚJSZEGEDTŐL 1 km-re zártkert
átadó. Érdeklődni: telefonon 27-766,
l+2-es telefonos panelra cserélnék
olcsón eladó. Újszeged, Derkovits
55-790,20-21 óráig.
sürgősen, sima cserével. „Kárász utca
fasor 90.
közelében 2324" jeligére a SajRÚZSAI tanya eladó. kb. egy hold 180 NM raktárt bérbe adnék 1600 nm
tóházba.
udvarral, kövesül mellett. Telefon,
földdel. Érdeklődni: Szeged, Katona
gáz megoldott. Tel.: 67-266.
MÁSFÉLSZOBÁS Gáz utcai első
J. u. 57. fszt. 4.
emeleti panellakás eladó. Tel.:
2 DB két szoba, összkomfortos, ANGOLTANÍTÁS, korrepetálás,
10-309.
magyar nyelvtanból, helyesírásból
téglablokkos, parkettás lakás, gaELADÓ a Lomnici u. 23. IV/16-os
általános iskolásoknak. Érdeklődni:
rázzsal és hétvégi kert kóépülettel
1+2+ étkezős lakás. Érd.: hétköznap,
30-251.
eladó. Érd.: 62/54-932-es telefonon.
17-19 óra között.
GARÁZS eladó a Nyitra u. 2. sz. BUTIK eladó Makón a Skálában.
1,5 SZOBÁS lakás + garázs
Rókusi Iskola környékén. Tel.:
Érdeklődni: 19 óra után a 6218-670
Makkosházán, a troli végállomásánál
13-723, vagy este 13-759.
telefonon.
eladó. Érdeklődni: 20-321-es teleBÉCSI krt-on nagy lakóház 631 nm OTTHON végezhető adminisztratív
fonon.
telken eladó. Érd.: 13-723, bármilyen
munkát ajánlok. Válaszborítékért
FIZETÉSKÖNNYÍTÉSSEL második
célra alkalmas.
tájékoztatom. „Magas jövedelem
emeleti, telefonos 1+2 szobás lakás
2322" jeligére a szegedi Sajtóházba.
RÚZSÁN 2 szoba, fürdőszobás tanya,
eladó. 17-527 é s 56-351. Cím:
több melléképülettel, I hold földdel,
Juharfás u. 6/A. IV4
részben termő gyümölcsössel eladó. 100 000 Ft-ot kérek 1 évre 60 %
kamatra. „Kezes, fedezet van
Érdeklődni: Rúzsa 371.
1.5 SZOBÁS tehermentes lakás eladó.
557020" jeligére a Hirdetőbe.
Azonnal költözhető. Érd.: Szeged, GARÁZS eladó a Tápai utcában.
József Anila sgt. 144/V I. emelet 2.
Érdeklődni: 29-879-es telefonon, RHEINHOLD und Mahla Építő és
ajtó.
Szigetelő Kft. felvételre keres külföldi
egész nap.
munkavégzésre: perfekt németül tudó,
KOSSUTH L. sugárúton lévő 2 és fél SÁGVÁRITELEPEN telefonos ú j
kivitelezői gyakorlattal rendelkező
szobás összkomfortos, tanácsi lamagánház, készpénzért eladó. Telefon:
épületgépészt, továbbá perfekt
kásomat elcserélném kisebbre. Érd.:
10-584.
németül beszélő bádogos, lakatos
tel.: 73-430, 8-16 óráig, szombaton
szakmunkásokat, belföldi munkára
IPOLY soron garázs eladó. Tel.:
8-12 óráig.
állványozó szakmunkásokat (Buda56-024.
pesten lakók előnyben). Jelentkezés:
CSUKA u. 39. társasházban 5 szoba 2
1992. január 15-ig személyesen,
konyha, 2 fürdőszobából álló lakás
Budapest X. ker. Akna u. 2-4. sz. alatt
eladó. Érdeklődni: 6212-845
HÁZASSÁG
Lytwyn Istvánnénál, vagy telefonon
telefonon. 17 óráig.
az 1-575-811 166-os melléken.
175D4/40
önhibáján
kívül
elvált
férfi
ÚTTÖRŐ tér 32. társasházban 56 nm
•7574-7H"
vagyok. Megismerkednék házasság
lakás eladó. Érdeklődni: 12-845
céljából 40 éves korig elvált, vagy ZÁRT kisteherautóval rendelkezők
telefonon, Dóráig.
özvegyasszonnyal. I gyermekem van,
figyelem! Mindennapos munkál
I gyermek után elkötelezett vagyok.
ajánlok. Jó kereseti lehetőség. Érd.:
A D Á S - V É T E L , közvetítés.
Kaland nem kell, egy, vagy két gyer28-741,20 óra után.
mek nem akadály. Lakás és kocsi van.
I n g a t l a n f o r g a l m a z á s i Iroda.
„Talán együtt könnyebb 2361" MOST még létrehozhat kedvező adó és
Szőreg és Vidéke
egyéb feltételekkel (betéti társaságot,
jeligére a Sajtóházba.
Takaréks/.os etkezet
kft-t). Jelentkezzen Agent-Haus Kft.
Deák F. u. 22. Tel.: 22-982.
17-527.
Hitelnyújtás lehetséges!
EGYÉB

ÁRON alul sürgősen eladó! 6x10 m-es
fóliaváz, tölgyfaasztal 6 db székkel. BMW-320 1978-as, jó állapotban,
vizsgáztatva olcsón eladó. Érd.:
8.50-es fénystabil fólia, hegesziócrafó,
Csongrádi sgt. 106. IIM6.
műhelybe való stabil asztal, cirkula
váz, bordás kazánlemez, garázsajtó, IKARUS
211. olcsón
eladó.
Érdeklődni: tel.: 6231-533.
pinceajtó, faforgács lapok, szőlőprés,
nyugágyak, gyerekkerékpár 3 évestől, LADA 1500, I I éves eladó. Érd.:
kerékpár alkatrészek, villany73-667-es telefonszámon.
szerelvények, kábelek, tömítések,
POLSKI Fiai 126-os eladó. Érd.:
villanymotor, rugók, könyvek,
53-186 telefonon.
Ajánlataink: Szilléri sgt.-on I. em.
mászóvas övvel, kőműves szerVOLKSWAGEN
Golf 1982-es, kitűnő
I szobás lakás 850 000 Ft, Ipoly
számok, kemping kerékpárra való
állapotban, extrákkal eladó. Telefon:
soron 2+1 szobás lakás 1 100 000 Ft,
gyerekülés, szobavcntillátor, félkész
22-995.
Felső-Tisza parton újszerű 2 szoba +
boroscsapok és sok más egyéb. Kisétkezős lakás 980 000 Ft, Vedres
KL-ES
Wartburg
Combi
jó
állapotban
kundomzsma. Dinnyés u. 17. Csak
utcában 1.5 szobás lakás 900 000 Ft,
eladó. Deszk. József Attila u. 11.
hétfőn, kedden, szerdán 9—16-ig. Tel.:
Hargitai utcában I. em. 2 szobás, új
61-442.
NÉMET 6 t billenős pótkocsi eladó.
típusú lakás I 750 000 Ft, Olajos
Nagy Gábor, Szóreg, Gyár u. 33.,
utcában 2 szobás, téglablokkos,
5-7 LE Terra rolátort vennék. Tel.:
délutáni órákban.
konvektoros lakás I 550 000 Ft.
67-266.
Nádas utcában téglából épült, gará520-as BMW, 1976-os évjárat, ú j
ELADÓ festmények, falilükör,
zsos, múhelyes, 6 szobás társasházi
motorral
eladó.
Érdeklődni:
videokazetták. Érd.: Somogyi u. 20.1.
lakás 8 000 000 Ft. Túzok utcában
23-155404-es szoba, este.
emelet 15. ajtó.
telefonos, garázsos, légkondicionált,
LADA 1500-as személygépkocsi,
reprezentatív ikerház 8 500 000 Ft.
nyugati beszerzésű, 5 sebességes,
ÚJ ülőgarnitúra, szivacs fotelágy olcsón
Bérkert utcában tetőteres, telefonos,
I
éves,
megkímélt
állapotban
6
ezer
eladó. Érd.: tel.: 56-374.
garázsos, 5 szobás családi ház. 12 000
km-rel eladó. Érdeklődni: 29-879-es
SIESTA kályha, gázpalackkal, é s
000 Ft. Kiszomboron 2 szobás családi
telefonon, egész nap.
ház, csere is lehetséges szegedi lakisbálásszéna eladó. Mihálytelek.
ÁRON alul eladó 12 éves 1500-as Lada
kásra. Tápén Budai N. A. utcában
Vörös Hadsereg u. 85.
1993. júniusig érvényes műszakival.
angol típusú 3 szeletes, 9 szobás,
Érdeklődni:
18
óra
után
a
21-820-as
KAUKÁZUSI kölyök sürgősen, olcsón
telefonos, konvektoros, egyemeletes
telefonon.
eladó. Szivárvány u. 29.
ház, együtt és külön-külön eladó,
ELADÓ 3 éves IFA-fix és KCR
vállalkozónak, irodának, üzletP1ANINÓT vásárolnék. Tel.: 81-520.
3000-es tehergépkocsi, 2 éves Lada
helyiségnek alkalmas 9 M/Ft.
NE kapkodjon, várjon, megéri! Frissen
2107-es. Érd.: Sándorfalva, Iskola u.
Színházhoz közel 33 nm alapterületű
20., Ambnis.
vágott karácsonyfavásár december
üzlet bérieti joga átadó.
21-én és 22-én Dorozsmán a Bölcs u.
291). számú ház előtt 8-16 óráig.
HÍZÓ eladó. Érdeklődni: 17 óra után.
Tel.: 13-094.
EURO-2000 feslőkészlet kapható!
(Utánvéttel is). Szeged, Török u. 9B.

RENTIMCAR Kft.

INGATLAN

Autókölcsönző

KISKERT nagyon olcsón eladó. Tel.:
81-781 nappal, 81-370-cn este.

Szeged, Vág u. 4.

HO vasúti terepasztal, fekete-fehér tv
eladó. Tel.: 14-116.

24-466/36.

KOMONDOR kiskutyák eladók
törzskönyv nélkül, de pedigrével.
Érdeklődni: az csli órákban 72-379-es
telefonszámon.

ALBÉRLET
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ÚJSZEGEDEN, Töltés utcában építésre
és fóliázásra egyaránt alkalmas,
megosztható 750 négyszögöl telek a
rajta lévő épülettel eladó. Érdeklődni:
62/22-102, 62/61-533 telefonon,
délutáni, esti órákban.

OLCSÓ játék- és illatszervásár. Tisza
Szálló ajándéküzletében.
NOVEMBER 22-én du. 17 óra körül
elveszett egy fekete Bogár névre
ÉPÍTÓANYAG-kereskedésemben
hallgató kan lacsi. Mellén fehér folt
csempék, padlólapok 20 % engedvan. Lába végei sárgák. Fenekén egy
ménnyel, egyéb építőanyagok 10 %
tulipán alakú sárga folt. Kérem a
engedménnyel kaphatók, amíg a
becsületes megtalálót, jutalom
készlet tart. Ambrusné. Sándorfalva.
ellenében értesítsen. Tel.: 17-756,
vagy Gogol u. 31.
A RUBIN Szolgálat - Saját otthonában
vállalja rászoruló betegek folyamatos
gondozását. - bejárónőkkel lakása
tisztántartását, - nevelőnőkkel
gyermeke éjjel, nappali felügyeletét.
Igényeiket vasárnap kivételével
mindennap 9 - 1 8 óráig fogadjuk.
Kárász u. 16. sz. alatt. Tel.: 12-340.
MARS téri kereskedőudvarban 6 nm-es
pavilon eladó. „Reális ár 3204" jeligére a Sajtóházba.
FŐ- vagy mellékállásban munkát
vállalok. „B" kat. jogosítvány van.
„Gépésztechnikus 3202" jeligére a
Sajtóházba.
HELYISÉGET bérelnék az Északi
városrészben. WC-vel együtt. „Vízzel
3200" jeligére a Sajtóházba.
R L S Z T I K . Szeged. Szt.
G y ö r g y tér 5. Bőr- textil- és
tűzzoináncképek
a R u s z t i k - G a l e r i á b a n nagy
választékban kaphatok.
Nyitva: szombaton
é s v a s á r n a p 9 - 1 3 óráig, a
többi n a p o n 9 - 1 8 óráig.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó
karácsonyi áron. Tel.: 2(M)00.

FŐBÉRLŐ nélküli, 1+2 szobás lakás
HARGITAI utcai ABC-nél garázst
hosszabb időre kiadó. Érdeklődni: a
vásárolnék. „Reális ár 3205" jeligére VIRÁGKERTÉSZETÜNK házaspárt
24-633/57, vagy a 13-529-es
keresek, gépekhez értő férfi legyen.
DALMATA kölyök, alomból, győztes
a Sajtóházba.
telefonon lehet.
Izikást adok. Becsey. Balástya, Tanya
szülőktől eladó. Tel.: 6242-456.
85. Tel.: 6218-434.
SZEGED környéki településen, ÚJSZEGEDI 57 nm-es lakás és Lant
ANYATEJET vásárolnék. Választ:
utcai építési telek eladó, vagy együtt
összkomfortos,
bútorozatlan,
ÓRAJAVÍTÁS, fényképkidolgozás,
..Sürgős 557018" jeligére a Hirdetőbe
Petőfilelep-tápéi magánházra cseréltelefonos magánházat bérelnék
színes, fekete-fehér. Kreincr, Attila
várom.
ném.
Érdeklődni:
24-675,
ill.
Szeged,
hosszabb időre. Tel.: 21-608,
u. 8.
Sallai u. 28.
munkanapokon 14-17 óráig.

T U R D O BT.

AUTÓKÖLCSÖNZŐ
SZEGED,
KÁLVÁRIA SGT. 52.

Kapsreiter Pils,
Aranyhordó, Gold f„ Kaiser
Prémium.
Nagykerár 15,30-32 Ft-ig+áfa.

MUNKA
GYAKORLOTT vámügyintézői keresünk magas kereseti lehetőséggel.
6701 Szeged, Pf: 1086.
A SZOTE Női Klinika takarítónőket
keres felvételre. Jelentkezés: a fónóvérnél munkanapokon 10-15 óra
között.
ELEKTROMOS targoncák javításában
jártas, gépkocsival rendelkező elektroműszerészt szegedi kft. felvesz
1992. január l-jétől. Érd.: Szeged,
Fonógyári út 24., Fülöp Istvánnál.
AZ ÁLLAMI Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Csongrád
Megyei Intézete számítástechnikai
ismeretekkel rendelkező pénzügyi
előadót, valamint bérelszámolásban
jártas szakképzett társadalombiztosítási ügyintézőt keres. Az
állások azonnal betölthelők. Jelentkezni lehet: Szeged, Derkovits fasor
7-11. sz. alatt, 9-14 óráig a személyzeti ügyintézőnél.
SZÁMÍTÓGÉPKEZELÉS, szövegszerkesztés, adatbázis-kezelés, táblázatkezelés oktatása. Jelentós kedvezmények. Tel.: 6216-642. Szeged,
Pf.: 622. Szofi BT.
SZAKKÉPZETT felszolgálókat, vagy
eladókat és konyhai mosogatót főállásban felveszünk a Sing-Sing-be.
Jelentkezni lehet: 16-án 4-6 óráig.
SZAKÁCSOT keresek, kiemelt bérezéssel. Minőségi munka. „5 éves
szakmai gyakorlat 2617" jeligére a
Sajtóházba.
CO hegesztésben jártas lemezlakatosokat veszünk fel magas kereseti
lehetőséggel. Jelentkezés: a Szegedi
Városgazdálkodási V. műszaki
osztályán, személyesen.

KÖZLEMÉNYEK

ÉRTESÍTEM kedves vendégeimet,
hogy fodrász tevékenységemet áthelyeztem Csongrádi sgt. 67. alól Mars
tér 3. alá. Lovásziné Szekeres Ibolya.
Telefon: 14-490.

Exkluzív „Classicus" stílusú
BABAHÁZ berendezéssel
most 10%-os engedménnyel.

T E L . : 19-582.

Cím: Csongrádi sgt. 78.
FAJÁTÉKBOLT

Ünnepi
hangulat
és kínálat
irodáinkban!
Már

mosómedve-,

tűzróka-,

nerc-

megrendelhetők
olcsó

opussum-,

pézsma-,

és ( f é r f i ) farkasbundák
nagy

is

választékban,

árakon!

Hagyományos műszaki és elektronikai cikkeink
katalógusa is számos új típussal bővült.
Arany ékszerek 15%-kal a bolti ár alatt - változatlan
sokféleségben!
*

Es

|

mind

24 HAVI KAMATMENTES RÉSZLETRE,
kétszázezer forint értékhatárig!
„Nem jótékonyság,
Szeged,
de jó ténykedés!"
Kálvária Sgt. 44.
MitaxOrgan
Tel.: 11-911

HÉTFŐ, 1 9 9 1 . D E C . 16.
Karácsonyi vásár
a „VlTKO"-ban,
amíg a készlet tart!

HÍRDETÉS 13
Stabil élelmiszeripari
vállalat felsővezető mellé
keres

titkárnői

- női fél télikabát 2 3 7 6 Ft-tól,

munkakörbe, érettségizett,

- női hosszú télikabát

j ó megjelenésű,

3 1 2 0 Ft,

gyakorlattal rendelkező

- férfi import dzseki 2 9 2 0 Ft.

munkatársat.

Nyitva tartás: 9 - 1 7 - i g .

Cím:

„Szorgalmas, hozzáértő

S z e g e d , H o r v á t h M. u. 9.

4 3 3 9 " jeligére a Sajtóházba.

KARACSONYI
A KLAUZÁL
Az Ibusz

Takaréktár u. 2. udvarán
2 1 0 nm

ügyfélfogadó iroda és
raktár bérleti joga átadó,
megbontva is.
Megtekinthető kedd 10-11
között.
Ajánlatokat írásban
1991. december 30-ig,
6701 Szeged, Pf.: 899-re
kérjük.

DISZKONT
cukrászda

Cserepes virágokkal, kötészeti és
karácsonyi kellékekkel állunk
a vásárlók rendelkezésére.
Virágüzletünk bő áruválasztékkal
(szálasvirág, ajándék, édesség,
játék, karácsonyi asztaldísz,
selyemvirág) áll a vásárlók
rendelkezésére.

„tmmmmémm"

TÉREN!

és a Virág

A Torontál Kft., Szőreg,
Szerb u. 67., szeretettel
várja a kereskedőket és
az egyéni vásárlókat.

i

a Bocskai u. és Madách u. sarkán, a Csirke csárdával
szemben, 1991. december 2-22-ig, 9-18 óráig.

között.

Impulse Incognito 2 2 9 Ft, bizsuk 8 0
Ft-os egységáron, Rexona deo 149 Ft,

AJÁNLATAINK:
- holland kővirágok, adventi koszorúk,
- extra holland bálásruhák,
- szabadidő-ruhák, pulóverek, pólók,
- import játékok,
- déligyümölcs, italok, csokoládék.

pénztárcák, játékok 198 Ft, sapka, sál
együtt 138 Ft, Blenda med fogkrém 8 9
Ft és minden A-tól Z-ig.
DISZKONTRAKTÁRI ÁRBAN!
Karácsonyi képeslap, csomagolók!

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Tudatjuk, hogy
szeretett édesanya, anyós, nagymama és testvér,

VARGA JÓZSEF
életének 79. évében rövid, súlyos

özv. UNGVÁRI PÉTER PÁLNÉ betegség után elhunyt. Hamvasztás
életének 70. évében hosszú, súlyos utáni búcsúztatása december 17-én
betegség után elhunyt. Temetése 11 órakor lesz a belvárosi temető
december 18-án 14 órakor lesz az

ravatalozójából.

algyői temetőben.

Gyászoló rokonai és barátai.

A gyászoló család.
„Köszönet mindenért,

amihez

kezed ért". Mély fájdalommal
tudatjuk,

hogy a szeretett férj,

édesapa, gyermek, testvér,

nagyapa és dédnagyapa,
LÁZÁR GÉZA
80. é v é b e n elhunyt. T e m e t é s e

BALÁZS GYULA
életének 4 7 . é v é b e n

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,

tragikus

hirtelenséggel elhunyt. Temetése

december 17-én, kedden 15 órakor
lesz a röszkei temetőben.
A gyászoló család.

december 18-án 13 órakor lesz az
újszegedi temető ravatalozójából.
A gyászoló család.

Fájdalommal, megtört s z í v v e l
tudatjuk, hogy a szeretett feleség,

AZ I N T E R G L O B

Új autókereskedés,
új formával!
TOP CAR BT.

KAMATMENTES
RÉSZLETFIZETÉSI
AKCIÓ!
Minden 10 0 0 0 Ft feletti
árucikkre, december 24-ig.
Fényképezőgépek,
objektívek é s tartozékaik,
SONY, TOSHIBA,
PHILIPS márkájú
televíziók, videók,
camcorderek, N A G Y
VÁLASZTÉKBAN!
JÖJJÖN!
ÉRDEKLŐDJÖN!
VÁSÁROLJON!
OFOTÉRT, Szeged, Kárász
u. 16. Tel.: 12-390.

Bizományosi,
Előlegfizetés

top car

készpénzes

lehetséges,

vétel-eladás!

fényképes

ügynökölés!

Top Car Betéti Társaság
Szeged, Dorozsmai út 14—18.
Telefon: 1 4 - 8 5 S 1 4 2 - e s mellék.
Parkolás a Fonógyári út felől.

Uj helyen a nyomtatványbolt!I
Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy a szegedi
Csongrádi sgt. 61. szám alatti nyomtatványboltunk
elköltözött a Delta Napos úti
üzletközpontjába.
Változatlanul a legnagyobb
•-1Z*
áruválasztékkal
várjuk régi és új vásárlóinkat!
Tel.: 62/27-833

bérleményajánlata
18 nm alapterületű
irodahelyiségek,
40 nm alapterületű
helyiség, alkalmas
üzlet és raktározás céljára.
Telefon, telex, telefax
biztosítható.

Bérbeadunk
továbbá
lebetonozott szabadterületet, gépjárműtárolás
vagy egyéb célra.

Mély megrendüléssel tudatjuk, édesanya és nagymama.
KERESZTES JÓZSEENÉ
hogy szeretett halottunk,
a Centrum Áruház volt dolgozója,
özv. KONKOLY DEZSÖNÉ
1991. december 8-án rövid szen-

Burghardt Etelka

váratlanul elhunyt. Kívánságára vedés után elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása 1991. december

csendben eltemettük.
A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatom mind-

köszönetet mondunk a Il-es Városi

azokkal, akik ismerték és tisztelték,

Kórház, Il-es Belgyógyászati Klini-

hogy szeretett féljem,

ka. Sebészeti Klinika orvosainak és

BUELLA REZSŐ

ápolóinak az élete megmentéséért

(mindenki Rudi bácsija)

való fáradozásaikért.

életének 82. évében, hosszú, súlyos
b e t e g s é g b e n , december

A gyászoló család.

11-én

meghajt. Temetése december 19-én
13 órakor lesz a Dugonics temető
ravatalozójából. Minden külön
értesítés helyett.
A gyászoló család. Fecske u. 4.

Címünk:
Szeged, Fonógyári út 10.
Tel.: 14-122.

17-én 14 órakor lesz a belvárosi
temető ravatalozójából. Egyben

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, drága jó édesanya,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
HALÁSZ LAJOS
MÁV-mérnök főtanácsos 1991.
november 29-én elhunyt. Temetése
december 19-én 12 órakor lesz a
belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család.

anyós és nagymama.
A K E R E S K E D E L M I ÉS
VENDÉGLÁTÓIPARI
FŐISKOLA SZOLNOKI
TAGOZATA
1992. januári kezdéssel

ÁRUFORGALMI
SZAKÜZEMGAZDÁSZképzést indít, főiskolai, vagy
egyetemi végzettségű
szakemberek számára.
Képzési idő: 4 félév.
Tandíj: 2 4 0 0 0 F t f é l é v .
Tájékoztató é s jelentkezési
lap igényelhető.
5 0 0 0 Szolnok, Ady E. út 9.
Ügyintéző: Deák Miklósné
Telefon: 5 6 4 0 - 1 0 6 .
Jelentkezési határidő: 1992.
yjanuár 10.

MEGNYÍLT A ROYAL
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
A TUCANO
KERESKEDŐHÁZBAN
(Szeged,
Dr. Boross József u. 6-14.)
500 nm-en európai színvonalú
szekrénysorok, ülőgarnitúrák,
hálószobák, étkezők, irodabútorok és
Sulák-szőnyegek.
A megvásárolt irodabútorokat
a helyszínen összeszereljük.

OTTHONÁBA ÉS
MCNKAHHI.YÉRI-:
ll\K.\lt)XI\l l \K \/SOH XK!

TOURIMPEX BT.
Trieszt ünnepek előtt.
Indulás hétfőn: 1875 Ft
Csoportos sítúrák, ill.
egyéni szállásfoglalás
januártól folyamatosan.
Érdeklődni:
Szeged, Retek u. 23-25.
Tel.: 51-888.

A MIKADO
cukrászda
értesíti kedves
vendégeit, hogy
SZABADSÁG
MIATT
1992. január
31-ig zárva tart.

VEGYTISZTA
SZAKÉRTELEM

Szerves- és szervetlen vegyianyagok 'Műanyagok • Agrokemikáliák
CHEMOLIMPEX
H-1805 Budapest, POB.121. Tel: 118-3970 Fax:117-9444 Tx.: 22-4351
//

A CIPOHAZ
AJÁNLATA:
Üdvözlöm Önt! Rideg Zoltán vagyok, az Önhöz
legközelebb e s ő FIAT-márkakereskedés vezetője.
Nálam megismerkedhet a teljes FIAT-választékkal,
s az autók szervizelése is biztosított.
A FIAT-választékból külön a figyelmébe ajánlom
a FIAT TIPO-t, mely már 1,2 miliő Ft-tól kapható,
s mivel galvanizált a karosszériája,
korrózió-eilenállóképessége kitűnő.
SZERETETTEL VAROM ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
AUT0FER Autójavító Leányvállalat
Szeged, Sárosi u. 11. (62) 23-734.

cipők, csizmák,
mindennemű
gyors javítása
(bélés, zippzár,
stb.),
a legolcsóbban.
Tisza Lajos krt.
36. (a Centrum
Áruházzal
szemben)
Tel.: 11-296.

Szeged. Maros u. 11.

RAUPACH PÁLNÉ
Seres Ida
életének 80. évében elhunyt. Teme-

Hálás szívvel mondunk köszönetet

tése december 19-én 14 órakor lesz minden fájdalmunkban o s z t o z ó
a belvárosi temető ravatalozójából. barátnak, munkatársaknak, ismerőA gyászoló család.

söknek, betegeinek, akik szeretett
halottunk,
dr. BOLDOG GYULA

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett féij, testvér és rokon,
ÉBNER PÁL

temetésén részt vettek é s sírjára
virágot helyeztek.

életének 71. é v é b e n váratlanul

A gyászoló család.

elhunyt. Temetése december 18-án
11. $0 órakor lesz az óbudai temető Köszönetet mondunk mindazon
ru\ .iialozójából.

rokonoknak,
A gyászoló család.

barátoknak, ismerő-

söknek, akik felejthetetlen halottunk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szervien édesanya, nagymama.
BORSOS ANDRÁSNÉ
Tóth Rozália
\<>h Batthyány u-i lakos, 87 éves

VESZELOVSZKIBÉLA
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.

korában hosszú szenvedés után
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzni io ja december 20-án 11 órakor
Ive/ a belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászolják: lányai, unokája

Köszönetet

mondunk

a

rokonoknak, szomszédoknak, akik
FEKETE ISTVÁN
temetésén megjelentek.
A gyászoló család.

Jancsika és a Vincze család.
Mély fájdalommal tudatom, hogy

Köszönetet

nagyon szeretett édesanyám,

zoknak. akik szeretett halottunk,

mondunk

minda-

VASS SÁNDORNÉ

PUSKÁS JÓZSEF

Kovács Rózsa

temetésén megjelentek, virágaikkal

volt Dugonics téri lakos, életének

mély fájdalmunkat enyhíteni igye-

90. é v é b e n c s e n d b e n elpihent.

keztek. Továbbá köszönetet mon-

Végső búcsút szeretett halottunktól

dunk a deszki Tüdőkórház orvo-

december 19-én 13 órakor veszünk

sainak, ápolóinak, akik élete meg-

a belvárosi temető ravatalozójából.

mentésén fáradoztak.

Gyászoló leánya és a családja.

AKKUMULATORszaküzlet!

A gyászoló család.

Faxon kéri, faxon
Idegen nyelvről

Személy-teher feltöltött, I év garancia

magyarról

BANNER-AKCIÓ
10% engedmény.

fordítjuk

Sálunk a legolcsóbb. Római krt 30.
(Új hídnál) Telefan: 24-360.

idegen

nyelvre

üzleti és

magán-

levelezését
Cím: Szeged,
Fax:

kapja.

magyarra,

24 órán
Csöndes
62/26-771

belül.
u. S.

DÉLMAGYARORSZÁG

14 SZOLGÁLTATÁS

MA
1991. DECEMBER 16.,
HÉTFŐ
NÉVNAP: ETELKA
Dugonics András alkotta úgy,
hogy az Etele férfinevet megrövidítette és nőiesítő kicsinyítóképzővel látta el.
ALETTA
A német Adclheid olaszos
kicsinyítőképzős származéka.
A Nap kel 7 óra 25 perckor,
nyugszik 15 óra 54 perckor.
A Hold kel 12 óra 13 perckor,
nyugszik 1 óra 18 perckor.
A Tisza vízállása Szegednél
vasárnap plusz 85 cm.
HUSZONÖT ÉVE
hunyt el Kohán György (19101966) festő és grafikus. Gyulaváriban egy uradalmi kovács
fia volt. Tanítója kiilde Pestre,
festeni tanulni. Párizsban a
Louvre-ban olasz mesterek
munkáit másolta. Hazatérve
Hódmezővásárhelyen telepedett le. Képi világán a népművészet is maradandó nyomot
hagyott, s így vált az alföldi
művésziskola egyik legegyénibb alkotójává. Hagyatékát
(hétszáz festményt, több mint
kétezer-kétszáz grafikát) Gyula
városának adományozta.
HETVENÉVES
Aczél Tamás (sz. 1921.) költő,
író, egyetemi tanár. 1949-ben
Kossuth-, 1952-ben Sztálindíjat kapott. 1956-ban Angliába, 1966-ban az USA-ba
költözött. Méray Tiborral
Tisztító vihar címmel írta meg
1956-ról emlékezését.

ORVOSI ÜGYELETEK

SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS, OPTIMÁLIS CSALÁDTERVEZÉS:
Család- és Nővédelmi Tanácsadó,
Debreceni u. 2. Telefon: 22-740.
S.O.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:
Munkanapokon 7 - 1 8 óráig:
12-287; 12-487.
CELSIUS KFT.: 12-572.
Éjszaka és munkaszüneti napokon:
14-968,14-722. (Dégáz)
GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÁS,
HIBABEJELENTÉS:
14-097
(SZÉSZ); 12-572 (CELSIUS KFT.)
28-8% (UNIKALOR)
TÁVFŰTÉSI ÜGYELET éjjelnappal: 13-944.

KÁRPITOZOTT BÚTOROK
JAVÍTÁSA:
Párizsi krt. 28. Telefon: 24-212.
SZILÁNK
ÜVEGEK,
NSZK TÜKRÖK,
FÜSTÜVEGEK
méretre vágása,
beépítése expressz határidővel is.
HÓSZIGETELÓ-ÜVEG
garanciával.
Teréz u. 42. Telefon: 6226-095.

CELSIUS KFT.
Gázkészülék,
gázkazán, klíma,
hűtőgép, hűtőkamra,
valamint háztartási,
nagykonyhai készülékek beüzemelése,
javítása,
karbantartása.
Szeged, Ág u. 3. Telefon: 12-572.
Rent a Car
AUTÓKÖLCSÖNZŐ
Szeged, Kiss Menyhért u. 2.
Ügyfélfogadás hétköznap:
9-16 óráig.
Telefon: 12-043, 56-286.

ÜVEG, TÜKÖR
VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI
ÉS SZOLGÁLTATÁS
HIBABEJELENTÉS: 10-155.
Tükör- és hőszigetelt üveg kéD É L - M A G Y A R O R S Z Á G I szítése, bedolgozása, sík- és
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI ALA- öntöttüveg. T.: 11-240.
PÍTVÁNY (támogatás, üdülés, Kárpitosbútor-javítás. T.: 11-790.
programok): Szeged, Deák Ferenc Szobafestés, mázolás, tapétázás,
utca 29.
parkettázás, melegpadló-burkolás.
Telefon, telefax, üzenetrögzítő: T.: 23-7662.
10-595.
Költöztetés, rakodás, szőnyegtiszÉRTELMI FOGYATÉKOSOK títás. T.: 11-003.
ÉRDEKVÉDELMI
SZERVEELŐNYÖS ÁRON A
ZETE. Szeged, Szilágyi u. 2.
KOMFORTTÓL!
Fogadóórák: hétfőn 8-17, keddtől
péntekig 8 - 1 0 óráig. Telefon:
FRIGÓ
21-83V23.
HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVIZ
Telinformix: 62/54-198.
Petőfi Sándor sgt. 16.

HIRSZÖV
Vállal: - rádió, televízió,
- videó, magnó, autórádió,
- lemezjátszó,
- háztartásigép, hűtőgép javításokat,
- antennaszerelést
rövid határidővel.
Szerviz: Tisza Lajos krt. 56.
(lovas-szobomál).
Telefon: 12-992.
NYELVTANFOLYAMOK
Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyamok - angol,
német, francia, spanyol nyelvekből
- 40 órában, közvetlenül a
nyelvvizsgák előtt. Kihelyezett
tanfolyamokat is szervezünk.
Jelky András Nyelviskola.
Teleton: (62) 19-837, 56-798.
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AJÁNLATAINK
SEGÍTÜNK A VALASZTASBAN!
ÉL
'y
*

HEVESINÉ K. KATALIN KÖNYVKERESKEDŐ
Fekete sas u. 22. Telefon: 11-122.
KARÁCSONYI AJÁNLATUNK:
Derek és Júlia Parker: Természetfölötti jelenségek atlasza.
MCT- Ft 432.- Ft
Különös jelenségek, médiumok, varázslók a világ minden tájáról.

CSAK VÁJTFÜLÚEKNEK! KIÁLLÍTÁS
Lemezbarátok köre 18 órától az
ifjúsági házban. Cliff Richárd and
the Shadows: Me and My
SZF:GED ART GALÉRIA
Shadows. Bemutatja: dr. László
István.
Klasszikus képek adás-vétele

ZAPPA KLUB 18 órától a Tantusz mellett
Művelődési Házban (Dankó Pista ANTIK BÚTOROK és ÓRÁK
u. 27.). Szülinapi buli: szuper- értékesítését is megkezdtük az
LAKOSSÁGI TELEFONOS IN- filmek, szuperzene...
Arany János u. 9. szám alatti
FORMÁCIÓS SZOLGÁLAT az év
HOLLÓ
KLUB
19
órától
az
kiállítótermünkben.
minden napján reggel 8-tól este 8
ifjúsági
házban.
Házigazda:
Galla
óráig. Hívja a 62/54-198-at!
Miklós és a Holló színház többi
BURUZS CSABA és BARÁTAI
tagja. A műsorból: angol jelenetek,
festményeit december 20-áig,
SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS J játékos vetélkedők, különlegességek videón, a zene és vidéke, naponta 8-18 óra között láthatják
beszélgetés a közönséggel, Ön is az érdeklődők a tápéi művelődési
TESTKULTURA

telinfO rmix

Tanfolyamok az SZVSE sporttelepén.
Női torna: kedd, csütörtök 19-20
óráig (300 Ft-fő).
Ju-Jitsu: hétfő, szerda, péntek
19-21 óráig (400
Body building: hétfőtől péntekig
8 - 1 2 ; 1 4 - 2 0 óráig, szombaton
8-12 óráig (400 Ftfő),
Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 74C.
Telefon: 14-707.

kérdezhet! - és sok meglepetés.

házban.

MACHBET 20 órától a JATE
klubban. Bemutatja a Klubszínpad.

*
KARÁCSONYI KONCERT a
Kálvin téri templomban december
20-án, 16.30 órától, a szegedi
református gyülekezet és a
Százszorszép Gyermekház szervezésében. A műsorban szerepelnek:
Németh József operaénekes, Dobos
Katalin színművész, a S z e g e d Kálvin téri református gyülekezet
hittanos gyermekcsoportja, a
Csongor Téri Általános Iskola ének
és zenekara. A koncert bevételét a
hattyastelepi óvoda mozgássérült
Bóbita csoportja számára ajánlják
fel.

A szolgáltató oldal
lakossági, közösségi
szolgáltatások
és szabadidő-szórakozás
rovataiba adásvétel

MOZGÁS- ÉS GYÓGYTORNA
és konkrét időponthoz
KÖZPONT
kötött szolgáltatások,
nyílik a Boldogasszony sugárút 15.
események
szám alatt.
Óvodásoknak: kondicionáló és
megjelentetését
lúdtalp-, kisiskolásoknak tartásnem vállaljuk.
Közép-Pont
javító-, középiskolásoknak és
Telefon: 15-318.
Diákszolgáltató és
asszonyoknak
zenés
torna;
Hűtőgépek, fagyasztók, mosógéCsak költségtérítéssel
Információs Iroda,
pek, centrifugák, olajkályhajavítás. betegedek rehabilitáció.
veszünk
fel információkat.
Kálvin tér 7.
Vezeti: Stifánné és Budayné.
Nyitva: 9-17 óráig.
Jelentkezés: személyesen kedden
Telefon: 21-103.
Leadás legkésőbb
GYERMEKKARÁCSONYT
és pénteken 14-18 óráig.
3S S E R V I C E
a
megjelenés előtt
szervez december 20-án, pénteken
A GINZENG HÁZBAN természetBiztonsági Szolgálat
14 órától a Dél-magyarországi
2 nappal levélben,
gyógyászati rendelés és tanácsadás
VIDEÓ, akkor
Gyermek és Ifjúsági Alapítvány és
hétfői és keddi napokon 16.30-19
VIDEÓ CÁPÁK
vagy hétköznap
a Szegedi Diákok és Pedagógusok
óráig. Előzetes bejelentkezés a
Várjuk a hét
a 12-825-ös telefonon
24-824-es telefonszámon.
Szövetsége, melyre iskolai csoporminden napján
(Czakő Julianna).
7.30-22 óráig.
tok korlátozott számban ingyen
A bajban bárki segíthet Önnek, de,
jegyeket igényelhetnek a Kálvin tér
hogy
Házi mozi
7. szám alatti KÖZÉP-PONT
LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁS!
*
NE KERÜLJÖN BAJBA,
irodában.
ebben segít a 3S Biztonsági
Filmklubunban
Szolgálat.
kölcsönzés 1
Telefon: (62) 22-969.
napra díjtalan.
Telefax: (62) 24-867.
Fóliát, csövet, zártszelvényt
keres?
Kereszttöltés u. 31.
Telefon: 25-924.
Nálunk új árukészlet régi árakon.

GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér
(IV57-es). Este 8 órától reggel 7
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 gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osz- 8 Ft kiállással: lakásra, egészségtályán történik.
ügyi intézményhez, nyilvános teleÉJSZAKAI ORVOSI: este fél 6 fonfülkéhez, iskolákhoz, kollégiuórától reggel fél 8 óráig a felnőtt mokhoz.
lakosság részére. Szeged, SzentÍGABRliD
háromság u. 1. sz. alatt. Telefon:
10-100.
TEHER
GYERMEKGYÓGYÁSZATI NAPPALI ÜGYELET: hétköznap 13tól 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 7.30-tól este
19 óráig a Tisza Lajos krt. 20. sz.
alatti rendelőben történik a sürgős
ELSZÓ SHOP. ÚJ! ÚJ!
esetek orvosi ellátása.
ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap Mélyhűtőládák, kereskedelmi
és ünnepnapokon 19 órától 7.30-ig hűtőbútorok, fagylaltgépek eladása
a Gyermekkórházban (Temesvári a legolcsóbban, üzembchelyezéssel.
Cím: Szeged, Moszkvai krt. 15.
krt. 37.) folyik a sürgős esetek amTelefon: 23-677.
buláns ellátása, ezen időszakon
Szervizek: Háztartásigép-javító
belül, 22 órától 6 óráig a súlyos
11-928, TV, videó 26-333.,
állapotú, nem szállítható gyermehűtő 14-108.
kekhez az ügyeletes gyermekorvos
kihívható. Telefon: 22-655.
GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉ- Vállalkozóknak, intézményeknek
SZETI ÜGYELET: ma este 7
MUNKÁT, diákoknak
órától holnap reggel 7-ig a FülMUNKAALKALMAT nyújt a
Orr-Gégeklinika tart ügyeletet
JATE MELÓ-DIÁK
(Tisza Lajos krt. 111., telefon:
Diákszövetkezeti Csoport
10-2334200-as mellék).
Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
MÓRAHALMON REUMATOTelefon: 21-611/52,
LÓGIAI SZAKRENDELÉS: kedmunkanapokon 10-16 óráig.
den 15.30-18, pénteken 11-12.30
óráig.
SÁNED-FRISCO
FÉRFI-NŐI
CSALÁDVÉDELMI TANÁCSFODRÁSZ-KOZMETIKA,
ADÁS: kedden, szerdán és pénteSOLARIUM
ken délután 3-6 óráig a családsegítő
Szeged, Vitéz u. 5. Telefon:
szolgálatnál, Eszperantó utca I.
21-713.
szám alatt, telefon: 24-824.

tLSza
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KULTURÁLIS PR0GRAM0K|
Személy-vagyon-értékvédelem
fegyverrel, kutyával, elektronikával.
Pénz és nagyobb értékű szállítmányok biztosítása. Magánnyomozói tevékenység törvényes keretek
között. Komplett rendészeti rendszerek tervezése, szervezése, kivitelezése.
Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft.
Szeged, Royal Szálló.
Tel.: 12-911/235.
UNIKALOR
vállalja gáztűzhelyek, konvektorok,
vízmelegítők, gázkazánok, nagykonyhai berendezések, ipari kazánok javítását, szervizelését,
bemérését a megye egész területén.
Szerződést is kötünk. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat.
6724 Szeged, Zákány u. 1 l/A.
Telefon: 62/28-896.
KÜLKERESKEDELMI
SZOLGÁLTATÓ IRODA
Vállaljuk: - export-import engedélyek beszerzését,
- teljeskörű vámügyintézést,
- külkereskedelmi tevékenység
bejelentését.
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda,
péntek 8-12 óráig. Szeged, Fürj u.
92-B. Telefon: 62S3-6I1;
53-4 U/24-es mellék.

MA
A KARÁCSONY EREDETE,
keletkezése, a különböző népek
karácsonyi szokásainak felelevenítése: 14.30-16 óráig a Százszorszép Gyermekházban.
ALBA KLUB 1 7 - 1 9 óráig az
ifjúsági házban. Erőszakmentes
alternatív klub, a környezetvédők,
a pacifisták és a feministák klubja.
A NEMZETI FILHARMÓNIA Karácsonyi hangversenye a Seiko
támogtásával 19.30 órától a
Szegedi Nemzeti Színházban.
Bach: Karácsonyi oratórium a
Magyar Állami Operaház Failoni
Kamarazenekara és a Magyar
Kamarakórus előadásában. Közreműködik: Bátori Éva, Németh
Judit, Ferdinánd von Bettenberg
(Ausztria), Tóth János. Vezényel:
Sallai Imre (Németország).
JAZZ KLUB 20 órától a JATEklubban. Fellép: Juhász Gábor és
György Mihály (Budapest).
HOLNAP
KARÁCSONYFADÍSZEK készítése természetes anyagokból
14.30-16 óráig á Százszorszép
Gyermekházban.
AMIGA számítógépes klub 17.30tól az ifjúsági házban.

21-én, szombaton

is nyitva

vagyunk.

Fekete csövek

Ár áfával

1/2"
,V4"

100,Sóim
116,30fm
150fm
332,5Ofm

1"
2"

Fóliák
10 OOIMekercs
14 125iekercs
11 l2Mekercs
15 6251ekercs
11 562,5ótekercs
14 6254ekercs
15 187,5(Mekercs

8,5 fm-es natúr
12 fm-es natúr
8,5 fm-es fénystabil
12 fm-es fénystabil
8,5 fm-es fekete
12 fm-es fekete
16 fm-es fekete

Síkfóliák
1,8 fm-es natúr
10 fm-es natúr

12 75<Mekercs
13 25<Mekercs

Poliszvetán fólia
30 OOIMekercs

12 fm-es

Zártszelvények mindenféle méretben
Egyéb;
zsákok, zsinegek, vattakabát és mellény,
müanyaghordók, NEOLUX, STOLOGÉN, diszperzit,
valamint a szagtalan, csöpögésmentes, gyorsan száradó, vízzel
hígítható, ütésálló BONDEX fa- és univerzális festékek.
Most nagykereskedelmi áron!

Ez nem kacsa, ez a
Ne várjon holnapig,

BONDEX!

ma még

kapható!

Címünk: AGROKER, Szeged, vegyes osztály
Dorozsmai út 33.
Tel.: (62)61-855
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22.25: Napzárta előtt...
22.45: Hat női történet
Csehszlovák tévéfilm

S Z E G E D , K O R Z O : Csupasz
pisztoly 2 1/2. S z í n e s , m. b.
amerikai filmvígjáték. Kezdés:
délelőtt 10 órakor. Egyiptomi
történet. Színes magyar-egyiptomi
BELGRÁD 1.
film. Kezdés: fél 4 órakor. Folt a
zsákját. S z í n e s , m. b. amerikai 6.20: Videoklipek. 6.30: Reggeli
f i l m v í g j á t é k . Kezdés: három- műsor. 8.30: Tévéválaszték. 9.30:
Gyermekműsor. 10.00: Hírek.
negyed 6 és 8 órakor.
B E L V Á R O S I : Holtpont. Színes 10.05: Iskolatévé. 12.00: Hírek.
amerikai film. Kezdés: 3, negyed 6 12.10: Déli hangverseny. 13.05:
Hírek. 13.10: Ismeretterjesztő
és fél 8 órakor.
F Á K L Y A : A hercegnő é s a műsor. 14.25: Hírek. 14.30: Iskobold. S z í n e s w a l e s i - j a p á n - kolatévé - (ism.). 16.40: M ű - ,
magyar rajzfilm. Kezdés: fél 5 sorkalauz. 16.45: Hírek albán
órakor. Dinasztiák harca. Színes nyelven. 17.00: Hírek I. 17.30:
japán kalandfilm. Kezdés: három- Ismeretterjesztő műsor. 18.00:
Gyerekműsor - (ism.). 18.30: Zöld
negyed 7 órakor.
B A L Á Z S B É L A F I L M T É K A : gyűrű - környezetvédelmi műsor.
Elválasztott világ. Színes angol 19.00: Művelődési magazin. 19.15:
Jó éjszakát, gyerekek! 19.30:
film. Kezdés: 4 , 6 és 8 órakor.
M Ó R A H A L O M : Lucky Luke. Híradó II. 20.20: A Híradó
Színes, m. b. német-olasz-francia melléklete. 20.45: Lottó. 21.00:
Stúdióbeszélgetés. 22.25: Híradó
film. Kezdés: 7 órakor.
D E S Í K : Az éjszakáim szebbek, III. 22.55: Hírek angol nyelven.
mint a nappalaitok. Színes, m. b. 23.00: Éjjel is, nappal is. 1.00:
Hírek.
francia film. Kezdés: 7 órakor.

JUGOSZLÁV TV

SÁNDORFALVA: Ók is a fejükre
BELGRÁD 2.
estek... S z í n e s , m. b. amerikai
15.25: Műsorkalauz. 15.30: Éjjel is,
filmvígjáték. Kezdés: 6 órakor.
FORRÁSKÚT: Tigristánc. Színes nappal is - (ism.). 17.30: Körzeti
műsor. 18.00: Belgrádi műsor.
amerikai film. Kezdés: 6 órakor.
R Ö S Z K E : Intrudcrek támadása. 19.30: Híradó. 20.15: Tízparancsolat - lengyel tévéfilmsorozat.
Színes amerikai kalandfilm.
21.15: Hírek. 21.25: A bunkerból
kimentett szovjet filmek ciklusa.
22.55: Szórakoztató zenés műsor.

MAGYAR TV

BELGRÁD 3.
TVl

12.00: Jó napot! 12.05: Hírek.
12.10: A hármas csatorna magazinja. 13.00: Hírek. 13.10:
5. 45: Jó reggelt, Magyarország!
Műholdas műsor. 14.00: Hírek.
5.47: Faluttévé
14.10: Tévéarc - (ism.). 15.00:
6.00: A Reggel - Közérzeti
Hírek. 15.10: Őszi éjszakák. 15.35:
hírműsor
S p o r t ö s s z e f o g l a l ó . 16.00: Az
8.30: Vadjuhok a s z é p s é g völÚjvidéki Televízió műsora. 18.00:
gyében - Angol ismeretterJó estét! 18.05: Tévéklinika. 19.00:
jesztő film
Hírek. 19.20: Esti mese. 19.30:
8.55: Képújság
Hívja fel az MTV-t! 20.00: Hírek.
9.00: Közérdekű információk
20.15: Játékfilm. 22.00: Hírek.
9.(15: EZ+AZ - Szórakoztató
22.10: Szórakoztató műsor. 23.15:
műsor - (ism.)
A titkok képtára. 24.00: Hírek.
10.05: Közérdekű információk
0.10: BBC-híradó.
10.15: Barangolás a művészetek
tájain - K ö z é p - A n a t ó l i a és
ÚJVIDÉK
Kappadókia - NSZK ismeret15.30: Műsorismertetés. 15.35:
teijesztó film
Híradó szlovák nyelven. 15.45:
14.59: Napi műsorajánlat
Zenés műsor. 16.05: Híradó román
15.00: Parlamenti Napló
17.20: Horvát és szerb nyelvű nyelven. 16.15: Angol nyelvlecke.
16.45: Híradó magyar nyelven.
nemzetiségi magazin
17.00: Híradó szerbhorvát nyelven.
17.45: Képújság
17.30: Ismeretterjesztő m ű s o r 17.50: Katolikus krónika
(ism.). 18.15: Ruszin nyelvű
18.00: Közlemények - előzetesek
műsor. 19.15: Rajzfilm. 19.30:
18.05: Pénzvilág
Híradó magyar nyelven. 20.15:
18.15: Gyereksarok - Cimbora Tízparancsolat - lengyel tévéEsti mese - Jó éjszakát kíván a
f i l m s o r o z a t . 2 1 . 0 0 : StúdióbeDisney!
s z é l g e t é s . 2 2 . 3 0 : Lottó. 22.35:
18.45: I S - H I T - III/l.
Híradó. 2 3 . 0 5 : Hírek magyar
19.20: Közlemények - előzetesek
nyelven. 23.15: Éjjel is, nappal is.
19.30: Híradó
1.15: Hírek szerbhorvát nyelven.
20.00: Műsorismertetés
20.05: Advent - „Harmatozzatok,
e g e k ! " - Jankovics Marcell
sorozata - IV/I.
20.20: Közlemények - előzetesek
20.30: Vörös király, fehér lovag EUROSPORT
Amerikai film
22.15: Az én hetem
14.00: Sí vb. 16.00: Tenisz. 18.00:
2 2 . 3 5 : L o s o n c z y Géza ( 1 9 1 7 - Ökölvívás. 19.00: Szörfösök ma1957) - Dokumentumportré - gazinja. 19.30: Eurosport-hírek.
IV2.
20.00: Ö k ö l v í v á s . 22.00: Lab23.45: Késő esti híradó
darúgás. 23.00: Kickboksz vb.
23.50: BBC-híradó
0.30: Eurosport-hírek.

MŰHOLDAS ADÁSOK |

TV2

SUPER

6.009.00: Napkelte - Reggeli információs magazin
16.30: Hírek - Műsorelőzetes Időjárás
16.40: Délutáni filmajánlat - Petra,
a sivatagi királyság - Spanyol
ismeretterjesztő film - \ V 2 .
17.30: Kérdezz! Felelek
17.45: Gyerekeknek - Mimi, a
lusta cica - Kínai rajzfilm
18.10: Popreál
18.35: Műsorelőzetes
18.40: Esti egyenleg
19.05: A legvidámabb barakk Magyar d o k u m e n t u m f i l m sorozat - XIP6.rész
20.00: Telesport
21.00: Stúdió '91
22.00: Híradó

9.10: Egyveleg. 13.00: Japán üzleti
élete. 16.00: Élő videoshow. 18.00:
Wyatt Earp - amerikai sorozat.
18.30: Dráma. 19.00: Vígjátékok
vitriné. 19.30: Belföldi tudósítások.
20.00: Sport. 21.00: Dokumentumfilm. 21.30: Francia aktualitások. 22.00: BBC-híradó. 22.30:
Piacgazdaság. 22.50: A kis herceg
- amerikai film - utána: Egyveleg.

TV5
7.00: Francia híradó. 7.35: Francia
nyelvlecke. 8.00: Kanadai híradó.
9.00: Európai híradókból. 10.00:
Hűtlen reggelek - film. 16.15: Ez
történt a héten - (ism.). 17.05: Jó
napot, jó étvágyat!
17.40:

Gyermekműsor. 17.55: Francia 22.00: Késő esti Krónika
nyelvlecke. 18.10: Vidám nyelvi 22.30: Kék mezőben ötven csilla
játék. 19.00: Természetvédelmi 23.00: urh-n: A BBC mag)
magazin. 20.00: Aktuális magazin.
műsora
Híradó. 21.30: Varieté. 23.00:
23.05: Operaest
Híradó. 23.20: Kulturális magazin.
23.45: urh-n: Beatlcs-slágcrek
SAT1
6.00: Jó reggelt a SAT 1-gyel!
8.35: Szomszédok - (ism.). 9.05:
Közkórház - (ism.). 9.50: Teleüzlet. 10.10: Visszatérés Édenbe (ism.). 12.00: Műsorismertetés.
12.05: Szerencsekerék - (ism.).
12.45: Telebörze. 13.35: Videofilm-újdonságok - (ism.). 14.00:
Thunderai macskák - amerikai
rajzfilmsorozat. 14.25: Közkórház
- amerikai sorozat. 15.10: Szomszédok - ausztrál sorozat. 15.35:
Teleüzlet. 15.50: Dániel Boone westernsorozat. 16.45: Cagney és
Lacey - amerikai krimisorozat.
17.45: Az Addams család. 18.15:
Bingo - játék. 18.45: Híradó,
időjárás. 19.20: Szerencsekerék.
20.05: Időjárás. 20.15: Trapper
John M. D. - amerikai sorozat.
21.10: Hírek, időjárás. 21.15:
Mariandi - osztrák film. 22.50:
Hírek, sport. 23.00: Újdonságok és
történetek. 23.45: 4-es csatorna.
0.35: így láttuk - (ism.). 0.40:
Trapper John M. D. - (ism.). 1.30:
Műsorismertetés.

6.00: Halló, Európa - jó reggelt,
Németország! 8.35; Telebutik.
9.00: Az Angyal visszatér amerikai sorozat. 9.45: Gazdag és
szép - amerikai sorozat. 10.10:
Versenyfutás a halállal - amerikai
sorozat. 11.00: Telebutik. 11.25: A
vad Rózsa - mexikói sorozat.
12.10: A láthatatlan ember amerikai krimisorozat. 13.00: Egy
apával több - amerikai sorozat.
13.30: Kalifornia klán - amerikai
sorozat. 14.20: A S p r i n g f i e l d sztori. 15.05: Farkasok klánja mexikói sorozat. 15.50: CHIP's+v
amerikai krimisorozat. 16.40:
Rizikó - játék. 17.10: Forró
nyeremény. 17.45: Játssz velünk!
18.00: A vad Rózsa - (ism.). 18.45:
Híradó. 19.15: A csapat - amerikai
sorozat. 20.15: Népdalok. 21.15:
Az éjszaka titka - amerikai thriller.
22.55: Kulturális magazin. 23.25:
Férfimagazin. 23.50: Hírek. 24.00:
Testemet egy pókért - olasz
western. 1.35: Alfréd Hitchcock
bemutatja - amerikai krimisorozat
- Vadászat 2.

RÁDIÓ

ydasoft

6722 Szagtd, Moszkvai körút 32.
Tslsfon: 62/25-448 Fax: 62/21-603
I SZAMÍTÁSTECHUIKA | Nyitva: 8-13 és 14-174g.

24.00: Hírek, időjárás
0.154.20: kh-n: A MR zenés műsora
hajnalig

PETŐFI

Mikroprocesszoros, tárolt program vezórlósű,
hybrid telefonrendszereink:

4.30: Reggeli zenés műsor
6.03: R e g g e l i c s ú c s -

Tel :

138-8628
7.37: Sportreggel
8.00: Hírek, időjárás
8.05: Rivaldafényben: H a h ó /
Judit új nagylemeze
8.50: Délelőtti torna
9.00: Hírek, időjárás
9.03:
Derűre
is
derű
Aranylakodalom - Csák Gyula
hangjátéka
9.33: Könnyűzene orgonára
9.41: Szórakoztató zenei kalei
dosz-kóp
10.40: Fülszöveg
10.45: Magyarán szólva - (ism.)
11.00: Hírek, időjárás
11.03: Hogy tetszik lenni?
11.35: Lakatos D e z s ő d z s e s s z kvartetje játszik

RTL

I IRODATECHNIKA]

13.03: Slágermúzeum
13.45: Időjárás- és vízállásjelentés
14.00: Kívánságműsor
közben:
15.00: Hírek, időjárás
17.0019.00: RádióMa - Tel.: 138-8666
és 138-8777
benne:
17.00: Hírek, időjárás
17.30: Kapaszkodó
17.50: A - B C D
18.20: MIKRO-fon
19.00: Hírek, időjárás
Kölyökrádió

6/24
8/32
8/40
S/64
12/64
16/64
8/46

kiépítésben
kiépítésben
kiépítésben
kiépítésben
kiépítésben
kiépítésben
kiépítésben

224.000,249.000,314.000,389.000,410.000,435.000,449.000,-

8/112 kiépítésben

810.000,-

-

íiie0R

2/16
4/16
6/16
2/24
4/24
6/24

kiépítésben
kiépítésben
kiépítésben
kiépítésben
kiépítésben
kiépítésben
kiépítésben
kiépítésben

n
55.900,60.900,80.900,88.900,96.900,138.000,146.000,154.000,-

A DELTA-TAURUS
márkabolt,
Szeged, Attila u. 10. ajánlata:
32 különböző méretű (135R12-2054S0R15)
és márkájú személyautó gumiköpeny

300-1600

12.00: Nóták, cigánydalok
13.00: Hírek, időjárás

19.03:

B í b r o n i c ~
4-24 fővonalig, 8-112 mellékig
folyamatosan, modulárisan bővíthető 2/8
a maglévő készülékek megtartásával. 3/8

Ft

árengedménnyel.

A nálunk vásárolt gumikat korszerű,
professzionális szerelő és centírozó
gépekkel a helyszínen azonnal fel is
szereljük.
Savval, árammal feltöltött,
üzemkész akkumulátorokat is
teljes méret és teljesítmény
választékban kínálunk.

Tel.:

138-7600
19.30: Popregiszter
20.00: Garázs-Tel.: 138-8789
20.30: Nótakalendárium
21.00: Hírek, időjárás
21.03: Albumajánlat
22.00: Reismann Mariannra emlékezünk
23.00: Hírek, időjárás
23.03: Sporthíradó
23.10: Zeneközeiben a magnósok
0.154.20: urh-n: A MR zenés műsora
hajnalig

KOSSUTH

BARTÓK

4.30: Reggeli Krónika
8.05: Hangszemle
8.20: Nyitány
9.05: Napközben - T e l e l e fon: 138-7951
11.05: Tipp
11.10: Hagyományápolók
11.33: S z é p kis naplemente Honor Tracy regénye - VII14.
12.00: Déli Krónika
12.30: Kinyer ma?
12.45: Házunk tája
13.05: Klasszikusok délidőben
13.45: Hitélet - Vallási krónika
14.05: Beteljesülőben van-e a 200
éves herderi jóslat?
14.35: Balázs Árpád fúvószenekari
műveiből
14.55: Pilinszky János versei
15.05: Kóruspódium
15.30: Filmzene
16.00: Délutáni Krónika
16.15: A Nyitnikék postája
17.05: Eco-mix - Gazdasági magazin

6.00: Muzsikáló reggel
9.10: Kettősversenyek
10.10: A hét zeneműve
10.40: Új lemezeinkből
12.00: Hírek, időjárás
12.05: Zenekari muzsika
13.00: Kilátó-(ism.)
13.45: A kamarazene kedvelőinek
14.58: Verdi operáiból
16.00: Hírek, időjárás
16.05: Herbert von Karajan
vezényel
17.25: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót
18.30: Mesterségünk címere
19.00: Hírek, időjárás
19.05: Follow Through - 1S2. Angol társalgás középhaladóknak
19.20: A Voice of America sorozata nyelvtanulóknak
19.35: Kapcsoljuk a zeneakadémia
nagytermét
közben:
20.40-

17.30: Kukely Júlia operettfelvételeiből
21.00: Kritika két hangra
18.00: Esti Krónika
21.30: Fúvós miniatűrök
18.30: Ráadás
21.50: Százéves a Carnegie Hall
19.05: Sportvilág
23.00: Embertan - középhala19.15: Láttuk, hallottuk
dóknak
19.30: Hol volt, hol nem volt...
23.30:
A hét zeneműve - (ism.)
19.40: Történelmi énekek a
24.00: Hírek, időjárás
Kecskés együttes előadásában
0.1019.50: Gong
2.00: Világhírű zenekarok fel20.05: Út-elágazás
21.05: Egy rádiós naplójából
vételeiből.

Takarékszelvény
a
Takarékbanktól

31% kamat
a harmadik hónapban
s hozzá
tombolaszelvény:
számos nyeremény
ígéretével.

kétmilliós
öröklakással

Köztük egy

és egy Renault
EZ

Clióval.
FANTASZTIKUS!

Szeged,
Deák F. u. 14.
Tel.: 26-402
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Parasztarany
SZABÓ MAGDOLNA

FOTÓ: SOMOGYI KÁRÓL YNF.

Zúzmarás hajnal

LOTTÓNYEREMÉNYEK

Ma este a Hágiban

Asszociális otthon
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatója szerint az 50. játékhéten 5 találatos
szelvény nem volt. A 4 találatos szelvények száma 36, nyereményük
egyenként 515 152 forint. Három találatos 4225 darab,, nyereménye
Frank György 1984 óta tart
egyenként 3 658 forint, 2 tatálatos 129454 darab, nyereménye egyenként költői esteket a városban. S mi143 forint. A következő hétre átvitt 5 találatos nettó nyereményalap 69 képpen az eddigieket, úgy a mait is
millió 154 273 forint.
a sokszínűség jellemzi. Lírai és
prózai munkáinak bemutatása után

A Malév egyik új jelszava

a vicc. a humor következik. Ebben

„Aludj jól,
és (csak utána) repülj!"
MtMMMMMMMMMMM

a blokkban szerepel majd az egész
rendezvénynek címet adó jelenet,
az Asszociális otthon titkai. A Szegcdi Nemzeti Színház közreműködő művészei. Bobor György és
Kiss László a szerző szatirikus,

Egy cég. amelynek neve hallatan mindenkinek más jut az eszébe.
Van, akinek a MALÉV csak egy olyan róvidilést jelent, amelyikkel
még a Super Chanel reklámblokkjaiban is találkozni lehet, akad, aki
„valahol azt olvasta", hogy ez a vállalat a (meglehetősen ritka)
•yereseges légitársaságok egyike, mások pedig csak arra emlékeznek,
hagy ennek az utaztatással foglalkozó szervezetnek a focicsapata
veretlenül zárta az őszi idényt a Budapest-bajnokságban. Akik
viszont rendszeresen igénybe veszik a MALÉV szolgáltatásait, azok
tudják, hogy ez a név a felsoroltaknál lényegesen többet takar...

cinikus verseit is előadják. Frank
György humora asszociációkra és
a skandináv vendéglő „finom-dánom", a vietnámi vadméh „fánvandong", a japán professzor „okosakobaka". Nyelvtöróit pedig kár is
volna papírra vetni, hiszen azok a
vezető Veszelka Attila egy kis

Nem egyszerű névváltoztatásról
van szó, hanem az egyéni igények
maximális figyelembevételéről. A
SKY CLUB a teljesárú repülőjegyet vásárló üzleti utasoknak
gyorsabb és udvariasabb ügyintézést és megkülönböztetett figyelmet ígér. A „plusz" szolgáltatásba
a gazdagabb étel- és italválaszték
éppúgy beletartozik, mint a szeparált beszállítás vagy az éjszakai
piperccsomag.
„/. osztályú" utasok egyéb
kedvezményre is számíthatnak?
- Azt hiszem, különösen a vidéki üzletemberek örülnek legújabb ötletünknek, amelyet úgy
írhatnék körül, hogy „aludj jól. és
(csak utána) repülj!" Egy kicsivel
bővebben: a 11 óra előtt induló
járatok utasait a Malév egy éjszakára vendégül látja egy budapesti háromcsillagos szállodában, és
reggel a repülőtérre jutás feltételeit is
megteremti számukra. Úgy gondolom, hogy ez főként a téli (jeges,
ködös) időszakban kímélheti meg
sok kellemetlenségtől régi és
leendő ügyfeleinket...

helyi politizálást, közéletet is
szeretne becsempészni a versek és
viccek közé. Vendégként, saját
műsorával lép föl Ördög Ottó.
Akik tehát úgy döntenek, hogy
este 6 órára eljönnek a Hági
étterembe, a Közéleti kávéházba,
éppúgy

szembetalálkoznak

a

komolytalansággal, mint annak

Holttest
a Csemegi utcában
Valószínű, s z í v e l é g t e l e n s é g
végzett tragikus hirtelenséggel egy
járókelő férfival szombaton este 7
óra körül. A Csemegi utca 11.
számú ház előtt a földön fekve találtak rá, s vasárnap a kora esti
órákig még nem sikerült azonosítani kilétét. Az 55-60 év körüli férfi
magas, erős testalkatú, őszes hajú,
kerek arcú. jobb lábszárán tíz forint
nagyságú forradás látható. Kék
munkáskabátot, makrokord bársonynadrágot, szürke, gumitalpú
cipőt viselt. A férfi holttestet az
Igazságügyi Orvostani Intézetbe
szállították:

ellentétével. A helyszínen felvétel
készül, amelyet a helyi rádió egy
későbbi időpontban sugároz.

Pikkujoulu

A Magyar-Finn Baráti Kör
s/.cgedi szervezete, ma délután 5
órától „kiskarácsony" (finnül
pikkujoulu) ünnepséget rendez a
Szegedi Evangélikus Egyház
gyülekezeti termében (Tisza Lajos
körűt 16.). A baráti kör mindenkit
szeretettel vár a rendezvényre,
amelyet lrmcli Koistien, zonR.J. A. goraművész tesz emlékezetesebbé.

Adventi madáretetők...
_.és zúzmarás ablakréteg. Mindkettő a decemberi
alkonyborulás csillaga. Ablakpárkányon meghúzódó
madáretetőmbe most szórtam ki a tányérica pótlást,
» az üvegtábla jégpáfrányai, holdzsurlói közt
kaszálni kezd a szobai meleg. A fagyok
beköszöntével szorgosan röpködnek a cinegék az
etetőre: sárgahasú, feketefejű szén- és azúrkoronás
apró kékcinegék. Ügyesen csipkedik fölváltva,
civakodva a himbálózó zsírszalonnát is. Öröm
szemlélni a színes forgatagot, bizony be lehetne
vezetni kísérletképpen a madáretetést egy-egy
korházban, iskolában, lakótelepen, s ki tudja még
ItoL Aa eredményt, úgy gondolom, hamar tapasztalnánk - növekedne a testi-lelki gyógyulási
arany. Adni és gondoskodni a madarakról kivételes
és tünékeny öröm. Villanásnyi érzés, de felhasítja az
einber testi-lelki magába/ártságának beteges burkát,
s kinyitja a többiek és a világ felé. Az öröm kitüntetett emberi képesség, megléte gyógyít, hiánya
betegít. S mivel közvetlenül nem igazán létrehozható. ott jelenik meg, ahol eszünkbe sem jut!
Lehet épp, amikor orrunkat az üvegre nyomva

lábaimat majdnem legyökerezteti. A ládában ugyanis
régen látott kormosarany szín csillan, pillanat alatt
orromba csapódó felséges illatot rámlehelve. Szinte
bódultan nézem. Hogy az illatából többet beszippanthassak
közelebb
lépek.
Hajolok
a
háromszögletű darabok fölé, arcomat megcirógatja
a belőlük áradó meleg. Ösztönös mozdulattal nyúlok
a pénztárcámért, az idős parasztasszony ráerősít a
szándékomra:
- Most szedtem ki a lentiből. Parázstök. Melegen
a legjobb. Ilyet még nem evett.
Sose tudom meg honnan előkap egy kiskést, vág a
sülttök sarkából és biztat:
- Kóstolja meg, kedveském! Ilyen finomat
biztosan nem ett még.
Mondanám, ettem, biztos, hiszen gyermekkoromban... Am étke valóban jóízű, a dicséretet, nem a
jobbal való összehasonlítást érdemli. Inkább azt,
hogy megvegyek néhány darabot. A múltja ízeire
kiéhezett ember sóvárgásával és mohóságával viszem
a kocsiba, bontom a barna papírból, s kezdem
hatalmas falattal enni a parasztaranyat. Vagyis a
frissen sütött tököt, amit nagyapám nevezett a
parasztok aranyának. Míg ettük - öt-hat unokája a
sámlikon kuporogva a kemence előtt
- Apóka
történeteket mesélt arról, mint mentette
ínségidőkben ez az étel „aranyvalutaként" a falusi embereket.
Majszolom kiskorom kedvenc téli csemegéjét a
falusi piactéren parkoló autómban és próbálom
emlékezetembe szólítani nagyapám történeteit. Nem
jönnek. Ennek a mostani sülttöknek
mintha
valahogyan más íze lenne, mint a parasztaranynak a
nagyszüleim
konyhájában
a maszatos
arcú
unokatestvéreim között, Apóka történeteivel. Csak
emlékeztet rá.
- De így is jó nagyon.

főképpen a szójátékokra épül. Nála

fülnek szólnak. Az esten műsort
Bármilyen hihetetlen, már öt
hosszú esztendő eltelt azóta, hogy a
Malév Dél-alföldi Területi Igazgatósága birtokba vette Oskola
utcai irodáját. Ennyi idő bőven elég
volt ahhoz, hogy a Csongrád
megyei és a szegcdi emberekben
tudatosodjon: ha repülni akarnak,
már nem érdemes Budapesten
intézni a formaságokat.
- Az t986-os reklámkampányunk talán még a vártnál is
jobban sikerült - mondja Csáti
Rudolf, a szegcdi kirendeltség
vezetője - , jórészt ennek köszönhető, hogy gyorsan „megszoktak" bennünket a szegediek.
Ha a forgalmunkat kellene jelleme/nem, azt mondanám, hogy az a
nyitás óla egyenletesen fejlődő.
- Mintha ez a minősítés
az
utóbbi időben magára a vállalatra
is igaz lenne.
- Tény, hogy folyamatosan
igyekszünk javítani szolgáltatásaink színvonalát. A repülőgépek
belső átalakítása és az cgyenruhaváltás után újabb jelentős lépésre szántuk el magunkat. November utolsó hetében ugyanis az
eddigi Comfort osztály helyét és
szerepét a SKY CLUB vette át.

Hirtelen elhatározással állítom meg az autót a
falusi piactéren. Igazándiból nem akarok venni
semmit. Csak valahogy vonz a hétvégi
vidéki
társasági élet. A posztókabátokba,
báránybőrbekecsekbe,
vastagszálú
kendőkbe
burkolózva
portékáik mögött csizmában, bundás cipőben toporgó
asszonyok, a kucsmát fiilükre húzó kordnadrágos
férfiak.
Kiknek arcára felkente pirosítóját
a
decemberi fagy, kezét vörösre csókolták a mínusz
fokok, tekintetüket megfényezte a hideg levegő. Mégis
mintha melegséget árasztanának, ami közéjük húz.
Önkéntelenül visz a lábam az árusasztalok között a
házi túrót, tejfölt kínáló kövérkés menyecskétől a
krumpliját
ajánló harcsabajszú
emberhez, a
savanyított káposztával édesgető fiatalasszonyhoz, a
babot s magot rámszíveskedni próbáló nénikéhez.
Tekintetem karaláhon és káposztafejeken
ugrál,
belebukdácsol a zöldségesládákba,
a sárgarépák
közé a garabolvokba. Csak akkor kapom fel onnan,
amikor fülembe sérti magát a méltatlankodó pulyka
hangja. Az asztalok
végén
keresztbehúzott
baromfisoron tiltakozik a nagytestű aprójószág a
fejjel lefelé lógatással történő súlysaccolás ellen. A
dróthálós ketrecekben a körötte lévőjércék, de még a
bizonnyal sokat megért öreg tyúkok is összébb
húzódnak a rikácsolásra.
Egy
bátorkiállású
kendermagos kakast kivéve riadalmukban
szinte
összemennek igazán apró jószággá, mit talán nem is
érdemes megvenni, hisz oly kicsiny, hogy úgysem lesz
elég egy belőle a négytagú családnak
vasárnapi
ebédre.
Az önvédelem állati praktikáin tűnődve fordulok
vissza a konyhasorra,
s gondolataim
kishíján
beleléptetnek
egy ládába. Éppen nyúl le érte a
gazdája, hogy az asztalra emelje. Lelebbenti róla a
durva, barna csomagolópapírt, s ezzel megtorpant,

figyeljük a „cinegckirály" eszegetését. így értjük
meg, hogy az öröm mindig találkozás, például a téli
természet apró madaraival, találkozás a szabadság
élményével, a sürgő-forgó cinegekkel.
Az a tény, hogy pár hétre vállaljuk apró madárkák
téli etetésének gondját - nem divat kimondani, de én
tudok jobb szót - a boldogsághoz hasonló! Hiszen
nekünk van nagyobb szükségünk arra. hogy a cinege
megjelenjen az ablakunkban, s nem neki a téli
élelmezési segélyünkre.
„Légyszíves szelídíts meg,, - mondatja Saint
Exupery az állattal. De ez ám az ember vágya és
hangja, aki elszakadt a természettől, s újra barátjává
akarja őt fogadni. Igen, csupán hisszük, hogy a
madár szerethet minket, holott legfönnebb engedi,
hogy szeressük, gondoskodjunk róla. S ez öröm
nekünk. Ilyentájt az adventi csillagokkal fény gyúl,
hó hull és valami szirom simogat a deres kert ágai
közt. s idebent...
CSIZMAZIA GYÖRGY

Lakástüz
a Zászló utcában

Tanfolyamok
A SZTÁV DM KFT az alábbi
szakmai képesítést
nyújtó tanfolyamokat indítja januárban:
- alapfokú számítógép-kezelő,
- középfokú számítógép szoftver-üzemeltető.
Továbbképző tanfolyamok:
- haladó virágkötő (a Kertészeti
Főiskolával közösen),
- dísznövénytermesztő.
Jelentkezni és érdeklődni a
SZTÁV DM irodában:
Szeged, Kárász u. 11.
Telefon: 6213-429 (x)

Felvételi előkészítő
tanfolyam!
A Szervezési és Szolgáltató
Központ 1992. januárjában felvételi előkészítő tanfolyamot indít
magyarból és történelemből péntek
délutánonként és szombat délelőttönként! foglalkozásokkal. Érdeklődni lehet a Közép fasor 1 - 3 .
szám alatt a 118-as szobában vagy
az 53-344-es telefonszámon, (x)

Tűz ütött ki pénteken este a
Zászló utca 3. szám alatti lakásban.
A helyszínre érkező tűzoltóknak,
mint minden hasonló esetben alig
akadt dolguk. A lakás berendezésében keletkezett kár jelentéktelen, még a tízezer forintot sem éri
Videó, audió...
el, ám az ott lévő. magányos férfi
...műsoros
és üres kazetták vására,
életével fizetett hanyagságáért.
Cigarettázott az ágyban, s el- a Sláger Videókölcsönzőkben,
aludt, mielőtt a csikket eloltotta Kiskundorozsma, Negyvennyolcas
volna.
utca 16. Üllés, Petőfi u. 50. (x)

Hét végi piaci árak
Az élő csirke kilója 85-125, a
tyúk 90-110, a pulyka 100-140, a
liba 100-120. a kacsa 100-150, a
tojás darabja 6 - 1 0 forint. A
burgonya kilója 14-20, a sárgarépa
12-20, a petrezselyem 15-30, a
vöröshagyma 16-25, a fejeskáposzta 6-10, a kelkáposzta 10-20,
a saláta darabja 8-14, a karalábé
kilója 15-20, a paradicsom 70-100,
a zöldpaprika darabja 5 - 2 0 , az
uborka kilója 130-140. a retek
csomója 5 - 1 0 , a zöldhagyma
10-15, a fokhagyma kilója 80-130,
a paraj 50-60, a gomba 80-160. az
alma 12^10, a körte 20-50, a szőlő
3 0 - 5 0 . a héjas dió 1 0 0 - 1 2 0 , a
szárazbab 8 0 - 1 4 0 , a savanyú
káposzta 4 0 - 5 0 , a mák literje
90-130 forint.

Díjtalanul hívható!

V Á R H A T Ó IDŐJÁRÁS
Országszerte párás, ködös, többnyire erősen
f e l h ő s időre kell s z á m í t a n i , z ú z m a r á v a l , hószállingőzással. Ma már csak néhány helyen süt ki
rövid időre a nap.

A légmozgás gyenge lesz.
A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet -6, -11, a
legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0, - 5
fok között valószínű.

