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Szombati nagyüzem9

telt ház nélkül

Van még Cserepes
sor(s)unk

Teljesen oroginál, valódi, olcsó

ALAPÍTVA: 1910-BEN

Gyárilag lezárva. (Fotó: Schmidt Andrea)

Jó idő volt szombat délelőtt
a Cserepes sori piacon, reggel
egy kicsit még fagyott, késő
délelőttre azonban felengedett
a fold, s végül némi sarat is lehetett dagasztani a parkolóban.
Nem volt teljesen telt ház, csak
igazi nagyüzem. Legalább egy
tucat bevásárlóbusz áldogált
fél tíz körül a drótkerítésen
belül, minden második belgrádi rendszámmal. Az autók
közül már kevesebb érkezett
déli szomszédunkból, mégis
csak drágább ott a benzin.
A parkoló felől közelítőket
azonnal valutaváltásra ajánlkozó hölgyek - köztük városképi jelentőségűek - , szólítják
meg, de akkor sincs nagy baj,
ha valaki nem konvertálja forintra márkáját, dollárját.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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• Képi kézműves bizonyítványosztás

Mire jó
a vizsgamunka?

Fotó: Schmidt Andrea

• A Csongrád Megyei Népművészeti Egyesületben szombaton átadták a népi kézműves
klubvezetői kurzuson sikeres
vizsgát tett
tanítványok
bizonyítványát. A 24 „tanítvány" zömében óvónő és álta-

lános iskolai pedagógus, akik
munkájuk során azt tapasztalták, hogy él, vagy felébreszthető a gyermekek vonzódása a természetes anyagok és
ötletes kézműves tevékenységek iránt.

• A müncheni biztonságpolitikai fónumon a NATO-tagállamok kül- és védelmi miniszterei hozzászólásaikban leszögezték, hogy az atlanti szövetség keleti bővítése eldöntött
dolog, s minden eddiginél világosabban, és rendszerbe foglalva fogalmazták meg a csatlakozással kapcsolatos követelményeket - (gy nyilatkozott
Kovács László külügyminiszter, a tanácskozáson elhangzottakat értékelve. - Többek között William Perry amerikai
védelmi miniszter, valamint
Willy Claes NATO-főtitkár
nagyon egyértelműen kifejtette, hogy a csatlakozás kétirányú folyamat, amely a belépők
számára nemcsak előnyökkel,
hanem kötelezettségekkel is
jár. Kifejtették, hogy a polgári
demokrácia és a piacgazdaság
elveinek és alapértékeinek
elfogadása mellett a belépni
kívánóknak a csatlakozásra
alkalmassá kell tenni hadsere-

Próbababa volt a hulla
A Palma de Mallorca-i rendőrség
három hónapig nyomozott egy „hulla" ügyében, amfg kiderítette, hogy
az csupán egy próbababa volt. A történet azzal kezdődött, hogy egy angol
pár a múlt év augusztusában egy
Palma de Mallorca-i kis üdülőfaluba, Alcudiába érkezett nyaralásra.
Szeptember 4-én kibéreltek két lovat
egy közeli istállóban, és sétalovaglásra indultak a környékbeli fenyvesbe. A kirándulás kitűnően sikerült, és Virginia meg akarta örökíteni Johnt, úgy, hogy elővette a
fényképezőgépét és amúgy lóhátról
hátraszólt neki, hogy nézzen a kamerába.
Miután visszatértek cottinghami
otthonukba, előhivatták a nyári
fényképeket és azt vették észre, hogy
azon a bizonyos felvételen, amelyen
John a fenyvesben lovagol, az útszéli
bokorból két lábszár nyúlik ki az
útra. Azonnal a helyi rendőrőrsre

indultak és magukkal vitték a
fényképet is. (Azt mondják, azonnal
a Nagyítás című Antonioni-filmre
gondoltak, melyben egy hivatásos
fényképész szintén egy hasonló
véletlen folytán jut egy gyilkosság
nyomára.)
A fénykép a londoni Interpol irodába került, ahol a szakemberek úgy
vélekedtek, hogy a két lábszár olyan
furcsa, merev, hogy csak hulláról
lehet szó. A fénykép tehát átkerült az
Interpol madridi irodájába, majd az
alcudiai csendőrségre. Megkezdődött
a nyomozás, kihallgatták az istálló
dolgozóit, a környékbeli lakókat, és
lelkiismeretesen átfésülték az egész
fenyveserdőt. Meg is találták, amit
kerestek. Csakhogy a hulláról kiderült, hogy nem is hulla, hanem
próbahaba: egy kamaszokból álló
baráti társaság szórakozott a nyáron
azzal, hogy a turistákat ijesztgette
vele. A jelek szerint sikerült is...
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A Bács-Kiskun megyei
Kisszállás tanyavilágában
a múlt hét közepén lezajlott fegyveres rablótámadásnak immár mindhárom gyanúsítottja rendőrségi őrizetben van. A 22
éves Farkas Csabát - mint
hírül adtuk- még a bűncselekményt követő 24
órán belül elfogták. A két
körözött bűntársat, a 24
éves Czombos Lászlót és a
22 éves Henesi Györgyöt
pedig vasárnapra virradó
éjszaka fogták el a rend-

őrök. (Lapunk információi
szerint Czombos és Henesi
önként jelentkezett a rendőrségen; a rablás során
használt fegyverek azonban még máig sem kerültek elő.)
A három fiatalember ellen fegyveres rablótámadás, illetve egyikük ellen
gyilkossági kísérlet miatt
emel majd vádat az
ügyészség a rendőrségi
vizsgálat befejeződése
után.

• Belikék bombáztak, Stöberék gratuláltak

Számolni tanultak a bajai focisták!

• NATO-csatlakozás

Feltétel:
modem hadsereg
güket, garantálni kell a hadsereg polgári ellenőrzését, részt
kell vállalniuk a közös védelmi
erőfeszítésekből is, tehát az
előnyök mellett tisztában kell
lenniük a belépés anyagi terheivel is. Vasárnap KlausdCinkel német külügyminiszterrel
tárgyalt Kovács László. Eszmecserét folytattak az EU-hoz
történő csatlakozás magyarországi előkészületeiről, valamint arról a hasznos együttműködésről, amely a csecsen
viszály ügyében alakult ki az
EU, valamint az EBESZ között.

Lefejezték Kaszmit
Ismeretlen tettesek lefejezték Ahmed Kaszmit, a
Nemzeti Felszabadftási Front
(FLN) központi bizottságának
tagját - jelentette tegnap este
az algériai biztonsági szervek

ARA: 19,50 FT

közlése nyomán az AFP. A
múlt kedden elrabolt politikusnak csupán a fejét találták
meg a fővárostól mintegy 100
kilométerre, egy autóbifizpályaudvaron.

• Bacsó Péter Megint tanú ctmű
filmjének forgatókönyve már öt évvel
ezelőtt elkészült. Fábry Sándor, a
forgatókönyv társtrója a film tegnapi
bemutatása alkalmából tartott sajtótájékoztatón elmondta: a forgatást akkor
pénzhiány miatt nem tudták elkezdeni, (gy az eltelt időszak szükségessé
tette, hogy változtassanak az eredeti
forgatókönyvön. A Megint tanú című
film 77 millió forintba került, amelyhez a Magyar Mozgókép Alapítvány
15 millió forinttal járult hozzá, továbbá támogatták az Európai Közösség Eurimages programja, szponzorok és befektetők is, akik a forgalmazás bevételeiből a befektetés arányában részesülnek. A külföldi támogatók filmforgalmazási jogokat
kaptak. A gyártó Focusfilm képviselője bejelentette: a filmet hamarosan
Németországban és Olaszországban is
bemutatják.

Djuricstól olykor a bajai kapus
(Fotó: Schmidt Andrea)
I Persze, hatnál abba is hagyták... Hiszen a Tisza-parti stadionban éppen fél tucat gólt
kaptak a most formálódó (és
egyelőre NB III-as) Szeged
FC-től. A Czibere-csapat tehát
már ezen az előkészületi
meccsen is jelezte: nem is áll

is megrettent.
olyan távol a második vonaltól.
Mai sportmellékletünkben sok egyéb mellett - a Pick
kézilabdásainak komlói csatavesztéséről (18-17) és a Medikémia röplabdásainak barcikai
diadaláról is beszámolunk.

Megint tanú

Ez a film sem a mi pénzünkből készült... A leköszönő miniszter és neje
a rendezőnek gratulál. (MTI - Telefotó)
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1418. V. Márton pápa engedélyezi a pálosoknak, hogy
templomaikban prédikálhassanak és gyóntassanak. A
rend bekapcsolódik a pasztorációba.
1608. Megegyezés jön
létse a hajdúk és Báthori
Gábor között. A hajdúk támogatják Báthorit az erdélyi
fejedelemség elnyerésében, 6
viszont kötelezi niagát, hogy
Nagy András hajdúgenerálist
második emberré teszi maga
után Erdélyben, katolikusoknak nem ad semmilyen tisztséget. Végül: Várad, Ecsed és
Kálló (Bihar, Szatmár, Szabolcs vármegye) között
letelepíti óket.
1685. II. Károly halála
után testvére, a yorki herceg
II. Jákob néven lép trónra. II.
Jakab 1672-ben áttért a protestánsról a katolikus hitre. I.
Mária után ő az első katolikus
király Angliában.
1695. Meghal II. Ahmed
török szultán.
1853. Milánóban Habsburg-ellenes felkelés robban
ki.
1909. Az Osztrák-Magyar
Monarchia és Törökország
Isztambulban szerződést Ir
alá. Törökország elismeri
Bosznia-Hercegovina annexiójál, a Monarchia lemond a
novibazári szandzsákról, biz-

tosítja a mohamedánok szabad vallásgyakorlatát, és két
és fél millió török font kárpótlást fizet.
1919. Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia képviselői közös memorandumot
juttatnak el a békekonferenciához. Rögzítik Magyarországgal szembeni területi
követeléseiket és eleve tiltakoznak a magyar részről fölmerülő népszavazás ellen.
1958. A Legfelsőbb Bíróság Népbfrósági Tanácsa
megkezdi Nagy Imre és öt
társa perének tárgyalását.
1989. Magyar-csehszlovák jegyzőkönyvet írnak alá
Budapesten, amely szerint a
magyar fél gyorsítja a nagymarosi építkezést.
1990. Romániában bejegyzik a Nemzetmentő Front
párttá alakulását.
1991. Irak bejelenti, hogy
megszakítja diplomáciai kapcsolatait az ellene hadat viselő 6 tagállamával: Nagy-Britanniával, USA-val, Franciaországgal, Olaszországgal,
Egyiptommal és Szaúd-Arábiával.
1992. Budapesten Antall
József miniszterelnök és
Helmut Kohl német kancellár
aláírják a magyar-német
alapszerződést.
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BIZTOS ALAP, ÉPÍTHET RÁNK!
~l Betoneladás: 326-858.
D Építőanyag-áruház: 326-735.
D Betonacél-értékesítés: 326-903.
D Betonelemek, tartozékok: 326-903.

Szobor
a „legnagyobb székelynek'
ELSŐ BETON

Többezres ünneplő tömeg jelenlétében leleplezték
SzSkely udvarhely
főterén, a református templom előtt, a
„legnagyobb székely", Orbán Balázs (1830-1890)
bronzszobrát. Az
ünnepélyes alkalomra nemcsak a
város lakói töltötték
meg főteret, egész
Székelyföldről, s a
határon túlról is érkeztek vendégek. A
két és fél órás avatóünnepségen a
romániai magyarság vezetői mellett
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Magyarországról, a
Felvidékről és Szabadkáról érkezett
meghívottak is méltatták az összefogást, a nemzeti
hagyományok őrzésének gondolatát.
Beszédet mondott
Ferenczy Ferenc, a
város polgármestere, Sütő András
(ró, Markó Béla,
Patrubány Miklós,
Szűrös Mátyás. Duray Miklós, Kasza
József és Csoóri
Sándor:
Tőkés
László, az RMDSZ
tiszteletbeli elnöke
az ünneplőkhöz in-

tézett üzenetben kimentette magát. A
püspök az RMDSZ
belső vitáival kapcsolatban lemondta
nyilvános közszerepléseit. Hunyadi
László marosvásáhelyi szobrászművész 2,7 méter
magas (másfélszeres embernagyságú) alkotásáról,
amelyet Antall Mihály
szabadkai
mester
öntött
bronzba, a város
polgármestere és az
alkotóművész
együtt rántotta le a
fehér leplet.
A szobor,
kezében könyvvel székely viseletben ábrázolja a vidék
nagy fiát.

• Milyen benyomásokkal távozott az Internacionálé és az olasz Baloldal Demokratikus Pártja által szervezett találkozóról?
- Kellemes benyomással távoztam az olasz
városból, mert jó érzés volt látni, hogy egy viszonylag nagyobb csapatba tartozunk mindannyian, akik ott vagyunk. S ez a csapat valamit
most akar.
• .S' mit akar?
- A Szocialista l n t e m a c i o n á l é n a k egy ú j f a j t a

törekvését fejezte ki ez az összejövetel, s ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy jogelődjének
ismeri el a korábbi, klasszikus Internacionálét,
de most már más elvek, szlogenek alapján akar
működni. Champajo, Liszabon polgármestere,
fogalmazta meg a legérzékletesebben ezt a
törekvést, mondván, hogy ezentúl nem a régi,
szépen hangzó jelszavakat, mint például az
„liberté, egalité, fraternité" (szabadság, egyenlőség, testvériség), most olyan jelszavakkal
cseréljük fel, melyek például (gy hangzanak,
hogy: „realité..."Magyarán: az ideológiából
menjünk át a valóságba! Ugyanezt a gondolatot
megfogalmazta meg Pierre Mauroy, a Szocialista Internacionálé vezetője is, aki azt mondta,
hogy hagyjuk a régi osztályharcos dolgokat és
forduljunk a napi problémák felé.
• Mivel a bolognai találkozón városvezetők
voltak jelen, értelemszerűnek tűnik, hogy a »
városok gondjai, problémái kerültek terítékre...
- Igen, s a Mauroy-beszéd alapján az volt a

• Belgrádi ENSZ-források
szerint a világszervezet vezető
illetékesei aggasztónak tarják,
hogy szombatra virradóra
mintegy húsz helikopter repült
be Jugoszláviából a keletboszniai Szrebrenica térségébe.
„Belgrád ezzel súlyosan megsértette a boszniai
repülési
tilalmat és a boszniai szerbek
ellen 1994. augusztus 4-én bevezetett jugoszláv zárlatot" hangsúlyozták az ENSZ illetékesei, hozzátéve, hogy az akciónak súlyos következményei

lehetnek. „A helikopteres akció kétségessé teheti a szankciók enyhítésének meghosszabbítását" - vélik Belgrádban.
ENSZ-források szerint egyelőre nem lehet tudni pontosan,
hogy hány helikopter repült át
Boszniába, mivel a Szerbiában
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tartózkodó megfigyelőknek az
akció időpontjában nem engedték a radarkészülékek használatát. A NATO, melynek
harci- és felderítő gépei folyamatosan járőröznek Boszniai
fölött, egyelőre nem erősítették
meg az eddigi legjelentősebb

légtérsértésról szóló ENSZjelentéseket. Belgrádi diplomácia körök szerint a világszervezetnek eddig is tudomása
volt arról, hogy horvát és szerb
helikopterek egyszer-egyszer
berepültek Boszniába, hogy
utánpótlást juttassanak el az ott
harcoló erőknek, ám ilyen
léptékű helikopteres akcióra a
korábbiakban még nem került
sor. A kelet felől érkező légijárműveket a Kelet-Boszniában állomásozó holland kéksisakosok vették észre.

Tíz hónapra

Jeruzsálemi óváros, Al Aksza mecset. A palesztin
muzulmánok leborulnak Allah szfne előtt. Kamadán van.
(MTI-Telefotó)

Törökök tüntettek I. Bartholomiosz konstantinápolyi ökumenikus pártiárka székhelye, az isztambuli Aranyszarv-öböl partján
elterülő történelmi Fanar városrészben. A tiltakozó megmozdulás részvevői egy muzulmán tisztségviselő ügyében hozott görög
bírósági (télét ellen emelték fel szavukat. Mehmet Emin Aga muftit azért ítélték tfz hónapos szabadságvesztésre Görögországban,
mert engedély nélkül látta el hivatását a nyugat-trákiai Xánthi
városában. A bírói döntés újabb feszültséget keltett Törökország
és Görögország között a kisebbségi kérdésben. Előzőleg a török
kormány felszólította a görög kormányt: hagyjon fel a nyugat-trákiai török kisebbséggel szembeni hátrányos megkülönböztetés
politikájával. Az athéni vezetés szemében a görögországi mus/.limok csupán vallási kisebbséget alkotnak, nem pedig más népcsoporthoz tartozáson alapulót. A görög hatóságok nem ismerték
el azt a - Mehmet Emin Aga által vezetett - 1991-es választást,
amelynek alapján a mufti elfoglalta xánthi hivatalát. A mufti körül kibontakozott viszály során 1991-ben muzulmán tüntetők
egyszer már blokád alá vonták az iszambuli patriarkátust.
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Szadat elnök egyik gyilkosa
utódot nemzett a börtönben
Egyiptomban
több tucat
börtönben lévő iszlámistának
lehetővé tették, hogy feleségeiket fogadják celláikban, az
ország főmuftija pedig „jogtalannak" ítélte a dohányzást
azok esetében, akik nem tudják
eltartani családjukat. A Ráz
al-Juszuf című hetilap szerint
több tucat elítélt szélsőséges
heti egy alkalommal szexuális
életet élhetett feleségével. A
lap beszámolt Asszem Abdel
Maged példájáról, akit az
Anvar Szadat néhai elnök ellen

1981-ben elkövetett merényletbe^ való részvétele miatt
életfogytiglan tartó kényszermunkára (téltek. Letartóztatása
után néhány évvel házasságot
köthetett a börtönben, s már
gyermekei is vannak. Nabíl
Szejam tábornok, a büntetésvégrehajtó hatóságok vezetője
közölte, hogy tavaly nyáron
történt kinevezése óta az
említett gyakorlat nem létezik.
Az egyiptomi törvények tiltják,
hogy az elítéltek házaséletet
éljenek a börtönökben.

Egyes szakértők és vallási
vezetők egyébként támogatják
a házastársak beengedését a
börtönbe, hogy megakadályozzák a homoszexualitás kialakulását és a nemi betegségek
terjedését. Ami a dohányzást
illeti, vallási szempontból nem
kívánatos, de megtűrt, ha az
illető a füstölés mellett képes
munkájára összpontosítani fejtette ki Mohamed Szajed
Tantavi egyiptomi főmufti. Az
Al-Ahbár című lap szerint a
vallási vezető nem akarja
teljesen megtiltani a dohányzást, de jogtalannak nevezte
azt, ha a dohányos szegény, és
nem tudja élelemmel ellátni
családját.

Merénylet az Uffizi-képtár ellen
A Cosa Nostra, a szicíliai
maffia követte el 1993. májusában a firenzei Uffizi-képtár
elleni merényletet. A világhírű
múz.eumná! felrobbantott pokolgép öt embert
megölt,
súlyos károkat okozott a képtár
épületében, és súlyosan megrongált sok felbecsülhetetlen
értékű képzőművészeti alkotást.
A 18 hónapig tartó nyomozás egyértelműen
bebizonyította. hogy a firenzei merénylet, csakúgy mint az akkoriban

elkövetett két római és egy
milánói robbantás, a maffia
műve volt. A Cosa Nostra
szándéka az volt, hogy megfélemlítse az olasz és a nemzetközi közvéleményt, s rábírja
az olasz hatóságokat a maffiaellenes rendkívüli törvények
visszavonására.
Piero Luigi Vigna firenzei
ügyész a hét végén négy ismert
maffiafőnök
ellen adott ki
őrizetbe vételi parancsot. Közülük kettőt - Leoluca Baga-

rellát és Giovanni Bruscát már más ügyek miatt is keresnek, kettőt pedig - Antonio
Scaranót és Aldo Frabettit már más vádak alapján őrizetben tartanak.
A vád szerint Bagarella aki a Cosa Nostra két éve elfogott fejének, Toto Riinának a
sógora - és Brusca - a szicíliai
maffia egyik legkegyetlenebb
gyilkosa - volt a merényletsorozat értelmi szerzője, Scarano
és Frahetti pedig a végrehajtás
irányttója.

Szocialista polgármesterek Bolognában
Negyven ország képviseltette niagát a
szocialista polgármesterek első világtalálkozóján. Csaknem 30(1 polgármester
és önkormányzati tisztségviselő vett részt
a Bolognában rendezett háromnapos
összejövetelen. Városunkat dr. Szalay
István polgármester képviselte. (Rajta
kívül Magyarországról csak a budapesti,
VII. kerületi Bakonyi Karola polgármesterasszony kapott meghívást erre a rangos találkozóra.) Hazatérése után kérdeztük dr. Szalay Istvánt a bolognai
találkozóról.
benyomásom, hogy az. Internacionálé szándéka:
a hivatalos kormánypolitika mellett legyen egy
olyan törekvés, amely a városok politikáját
fogalmazza meg. Ez pedig, ha nem fő, de melléktényezőként az egész világot szőjje át,
hálózza be. Ez azért logikus, mert a kormányok
egyes problémákat nehezen, nagy tehetetlenségi
nyomatékkal közelítenek meg, a városok viszont
ezeket könnyebben kezelik, könnyebben meg
tudják oldani.
• Például?
- A munkanélküliség, a környezetvédelem, a

nonprofit, valamint a civil szervezetek támogatása. Mindezek olyan kérdések, amelyek szinte minden városnál közösek, egyformák lehetnek, függetlenül attól, hogy milyen típusú társadalomban, vagy gazdasági viszonyok között él.
• A találkozó jelentőségét növelte, hogy
olyan térségekből is voltak résztvevők, ahol a
közelmúltban háború dúlt, vagy még ma is
krízishelyzet uralkodik. Ezek milyen segítséget várnak a bolognai találkozó résztvevőitől?
- Ott volt például a gázai, a tuzlai, a mostari

Asványharc
Meghatározatlan időre felfüggesztették a Rio de Janeiróhan megkezdett perui-ecuadori béketárgyalásokat. Ecuador
képviselője ugyanis több időt
kért a békekötési javaslat
alaposabb tanulmányozásra.
Ezt Sehastiao Rego de Barros
brazil külügyminiszter-helyettes közölte. A megbeszélések
leállítását a •vitában közvetítő
amerikai, brazil, argentin és
chilei diplomaták határozták
el. De Barros közölte: a béketárgyalásokat ezentúl Brazíliavárosból, a brazil fővárosból
hangolják össze. A két ország
határán aranyban, uránban és
más ásványi kincsekben gazdag, vitatott hovatartozású határszakaszon II napja fegyveres összecsapások robbantak
ki. A vitás terület, a Cordillera
del Condor hovátartozását a
mai napig sem sikerült meghatározni.
A GW Kereskedelmi Kft.

TERÜLETI KÉPVISELŐKET
keres Szegeden, Győrben.
Kecskeméten, Miskolcon

Feltételeinket Szegeden
hétfőn, 17.50-kor, a Kálvária
sugárút 1.-ben ismertetjük.
Keressék Csorna Balázs vezető
tanácsadónkat Tel. 06-1-176-1445

polgármester. Az, hogy közös asztalhoz ültek a
még most is háborúzó felek, mindenképpen jó
jel, mert csak így találhatják meg a közös hangot
is. Nyilvánvaló, hogy a városok szolidaritására
számithatnak ezek a polgármestrek, de csak
akkor, ha véget ér a háború e térségekben.
• Kötött-e valamelyik
polgármesterrel
konkrét megállapodást?
- Remek alkalom volt ez arra. hogy együttműködési megállapodásokról beszélgessünk a
jelenlévő polgármesterekkel, de nyilvánvaló,
hogy az időnk és a lehetőségeink is korlátozottak voltak. Karlovy Vary polgármesterével
állapodtunk meg egy dologban, nevezetesen
abban, hogy május 6-án felkeresem.
• látogatásának célja?
- A meghívást azért fogadtam örömmel, mert
az én polgármesteri programomban is szerepel
egy olyan kitétel, hogy szeretnék egy Karlovy
Vary-hoz hasonló fesztivált Szegeden, természetesen nem lemásolni, mert azt úgy sem lehet.
Az én elképzelésembe például egy természettudományi kisfilmek fesztiválja fér bele. Ez nincs
a világon sehol, s ezt mi kiválóan meg tudnánk
szervezni, természetesen az egyetemekkel, a
TIT-el, a Metesz-szel, s mások bevonásával,
együttesen. A másik dolog, ami még érdekel:
Karlovy Vary kiváló fürdőváros, s mivel mi
kitűnő adottságokkal rendelkezünk e téren,
szeretném megnézni, hogy ők milyen
tapasztalatokkal rendelkeznek, mit tudnánk mi
hasznosftani azokból.
Kisimre Farenc
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Félelem helyett beleszólást!

az önkormányzati és a parlamenti képviselők lehetséges
létszámaránya nagyon korlátozott az elnökségi tagok esetében. Ha arra gondol, hogy a jelenlegi városi elnök-frakcióvezetőt újraválasztják, akkor ebben az esetben el kell mondanom, hogy őt tehetséges politikusnak tartom,
azonban
fiatal kora ellenére már nagy
mestere mások kiszorításának,
elsősorban azokra gondolok,
akik vele szemben más véleményt képviselnek. Az előző
időszakban súlyos hibákat követett el, melyek ugyan a párt
belső ügyei, ezért nem részletezem azokat. Viszont tudom
azt, hogy ezekből a nyilvánosságot is több érinti: sok kérdést
tesznek fel a párttagok és a
választópolgárok, melyekre
azonban nem mindig kapnak
megfelelő választ... Nagy problémák merültek fel annak
idején a polgármesterjelölt
személyének kiválasztása
körül, valamint az SZDSZ-el
való előzetes együttműködés, a
koalíció előtti megállapodás
kialakítása körül. Meg kell
azonban j e g y e z n e m , hogy
mindkét kényes helyzetet az
utolsó pillanatban dr. Szalay
István mentette meg.

Kónya Gábof véleménye a frakciófegyelemről
- Köszönöm a Délmagyarország megkeresését, hogy
mondjam el a véleményemet
az MSZP szegedi szervezetének szervezeti-működési szabályzata körüli vitában. Kissé
meglepődtem, és nem is érzem
eléggé kompetensnek magamat
e kérdésben. Nem vettem részt
e dokumentum
megírásában,
nem volt előzetes testületi véleményeztetés,
s nem vettem
részt elfogadó testületi döntésben sem. Ezért csak a magánvéleményemet mondhatom el.
Szeretném kifejezni afeletti
örömömet is, hogy a lap nyilvánosság előtt foglalkozik egy
párt belső szervezeti szabályzata köriili kérdésekkel. Ez is
alátámasztja azt, hogy nincs a
város lakosságának, közvéleményének oka és alapja semmiféle félelemre.
• A tagság véleményezte-e
az új
szervezeti-működési
szabályzat tervezetét?
- Az szmsz története olyan
értelemben szorul magyarázatra, hogy tulajdonképpen
egy új, megváltoztatni kívánandó dokumentumról és
annak vitájáról van szó. Sajnos, ez az alapszerveztekhez
kikerült példányokon és a
sajtóhoz eljutott anyagon sem
szerepel, hogy ez egy tervezet,
még el nem fogadott vita
anyag. A tervezetet elnökünk,
Szemők Árpád, aki egyben
frakcióvezető is, készttette.
Nem volt előzetes testületi véleményeztetés. Ha ez megtörténik, akkor - véleményem
szerint - sokkal kevesebb vitás
pont maradhatott volna benne.
A pártalapszervezetek megkapták ugyan véleményezésre,
de, sajnos, nem mindegyikben
zajlott e körül érdemi vita.
• Ma este összevont taggyűlést tart a párt városi
szervezete. Ezen lehet még

Szombati lapszámunkban Fritz Péter, az MSZP megyei elnöke fejtette ki véleményét a párt városi szervezési
működési szabályzatával kapcsolatos, egy nappal korábban megjelent Szocialista akciófegyelem? című írásunkkal kapcsolatban. F.zúttal Kónya Gábort, a párt városi
szervezetének alelnökét, az önkormányzat szocialista
frakciójának tagját kérdeztük meg e témával kapcsolatban.
- a jobbítás szándékával módosítani
az „eszemeszen"?
- Természetesen, hiszen az
összevont taggyűlés a szegedi
szervezet legmagasabb döntéshozó szerve, s joga van végleges formában elfogadni a szabályzatot. Változtatni, módosítani, jobbítani lehet rajta.
• A péntek esti
választmányon tehát már ezzel az
esetlegesen módosított szabályzat javaslattal lehet(ne)
megjelenni?
- Ez így van, de ezzel kapcsolatban el kell mondani,
hogy az szmsz nagymértékű
módosítása, tehát a jelenlegi
változtatás hozta létre tulajdonképpen a választmányt, mint
testületet. Tudniillik, a taglétszámunk olymértékben megnövekedett, hogy a delegálásos
elven alapuló választmány fogja a későbbiek folyamán átvenni azt a funkciót, amit eddig az
összevont taggyűlés képviselt.
• Mi az ön véleménye a korábban felvetett félelemről,
nevezetesen,
hogy a párt
ránehezedik az önkormányzatifrakcióra és „távirányítással" működteti a képviselők szavazógombjait?
- Nem kell félelemre gondolnia senkinek. Annál inkább,
mert e vita a nyilvánosság előtt
zajlik. A konkrét felvetésekkel
kapcsolatban azt hiszem, az
szmsz kritikus mondata: „ a
frakció tagjai nem szavazhat-

Csatározások a „kultúrharcban"
Előrelépésnek tartom,
hogy a magyar közoktatásnak végre van vízlója.
Azzal, hogy a művelődési tárca letette az asztalra a közoktatás hoszszú távú stratégiai fejlesztési koncepcióját, az
elmúlt 45 év első ilyen
dokumentuma született
meg - közölte Horn Gábor, az SZDSZ oktatáspolitikai műhelyének
vezetője.
A szabaddemokrata politikus ezzel Pokorni Zoltánnak a
Fidesz alelnökének kijelentésére reagált. A fiataldemokraták vezető oktatáspolitikusa
ugyanis bírálta és víziónak nevezte a programban felvázolt
6+4+2-es iskolaszerkezetet.
Horn Gábor szerint az említett
programról szakmai vitát kellene folytatni, és nem szabadna
politikai csatározás témájává
tenni. Az idézett modellt
egyébként sem kívánja a kor-

mány rövid távon bevezetni.
Az SZDSZ oktatási műhelyének vezetője már csak azért is
furcsállja a bírálatokat, mert az
elmúlt év első félévében a két
liberális párt egyeztette oktatási programját, és akkor
egyetértettek számos olyan
elemben is, amelyeket most,
amikor megjelentek a koncepcióban, a Fidesz már kritizál.
Az elmúlt fél évben a művelődési tárcánál megszületett
néhány alapvető dokumentum
- emlékeztetett Hom Gábor: a
közoktatás stratégiai fejlesztési
programja, a nemzeti alaptanterv, illetve a közoktatási törvény módosításának koncepciója. Ahelyett, hogy ezekről
szakmai vita folyna, „hadjárat"
indult Fodor Gábor és az általa
vezetett minisztérium ellen vélte, majd hozzátette: szakmai
küzdelem helyett politikai
szinten festik fel a „kultúrharc
rémképét". Ebben a csatározásban az SZDSZ nem kíván
részt venni - hangsúlyozta
Horn Gábor.

Ne legyünk szakbarbárok!
A fiatal közgazdászok Salgótarjánban tartott országos
találkozóján Kopátsy Sándor,
a Pénzügykutató Rt. tudományos tanácsadója záróelőadásában fgy fordult a hallgatósághoz: Ne legyenek szakbarbárok! Az intés magyarázataként
kifejtette: a közgazdaságtudomány, amellett, hogy számszerű szakma, a politikával
találkozva humántudománnyá
válik. Nagyobb teljesítményre
csak azt az embert lehet sar-

kallni, akinek tervei vannak,
aki optimista.
Mint mondta: a kormány
most készülő hároméves programjában mindent látott, csak
az embert nem találta - a maga
közérzetével, problémáival.
Azt az embert, akinek életkora
- nyugat-európai szociológusok felmérései szerint - öt
évnél hosszabb munkanélküliség esetén pusztán ez egyetlen ok miatt tíz évvel megrövidül.

nak ellentétesen a választmány, és az elnökség adott
kérdésben hozott határozatával, állásfoglalásával." Úgy
érzem, ez a mondat rajtam
kívül más frakciótagok, képviselői .szuverenitásának csorbulását is eredményezné. Nagyon meggondolandónak tartom azt, hogy ez a mondat benne maradjon-e vagy sem, mert
a szegedi szocialista f r a k ciónak 3 nem szocialista tagja
is van. Rájuk vonatkozó ilyen
határozatot semmiképpen sem
hozhat a Szocialista Párt elnöksége vagy választmánya.
Én is tisztelem dr. Tóth Károly
alkotmányjogász véleményét,
egyetértek Fritz Péter elnök úr
véleményével és kiegészíteném azzal, hogy éppen az önkormányzat működtetése, a
szükséges egyensúly biztosítása érdekében egyfajta frakciófegyelemre igenis szükség van.
• Kónya úr lát-e abban veszélyt, hogy a pénteki tisztújítás után a 3 testületnek úgymint: elnökség, választmány és frakció - esetleg
ugyanaz a személy lesz a
vezetője?
- Kimondott veszélyt nem
látok ebben, mert úgy vélem,
megfelelő ellensúlyok még beépíthetők az szmsz-be, s a
tagokként számbavehető jelöltek személye
számomra
mindenképpen megnyugtató
körülményként jelentkezik.
Probléma lehet talán az, hogy
• George Tinta román nemzetvédelmi miniszter szombaton Debrecenben nem hivatalos látogatás keretében találkozott Keleti György honvédelmi miniszterrel. A látogatás
folytatása a már korábban kialakult kapcsolattartásnak,
amelynek során a két ország
honvédelmi miniszterei rendszeresen áttekintik a katonai
együttműködés helyzetét, fgy a
tavaly nyáron Gyulán, illetve
Bukarestben megfogalmazott
együttműködés kérdéseit.
A román védelmi miniszter
programja során a Hortobá-

• Eddig állandó problémát
jelentett az újszentivániaknak,
hogy orvosságért be kellett
járniuk Szegedre. Ez a gond
megoldódni látszik, hiszen
ma, hétfőn délután patikát
avatnak a településen. Az új
intézmény a Kristály Bt. működtetésében szolgálja ki
majd a vásárlókat. A vállalkozás tulajdonosával, dr. Major
Tiborné
gyógyszerésszel
beszélgettünk, aki egyben a
József Attila sugárúti Kristály
Patika vezetője is.
• Mit kell tudni a hétfőn,
Újszentivánon megnyitandó patikáról?
- Ez egy fiókgyógyszertár
lesz, vagyis ott gyógyszert
nem lehet készíteni. Nem
minden kockázat nélküli ez a
vállalkozás, hiszen legalább
hétezer ember tud eltartani
egy patikát, Újszentivánon
pedig 1500-an élnek. Milliókat sejtenek egy ilyen vállalkozás mögött, de ez tévedés.
Sok dilemmám van az új-

• Kónya úr, az ön személye
elnökjelöltként
szóba került-e a pénteki
tisztújító
értekezlet előtt?
- Tudomásom szerint többek részéről igen. Azonban köszönettel - tudattam mindenkivel, hogy nincsenek
elnöki ambícióim.
• Hogyan tekint a szegedi
szocialisták további működésének,
tevékenységének
jövőjére?
- Ismételten megerősíteném: félelemre egyik oldalról
sincs ok. Párttagjainknak, valamint a város minden választópolgárának pedig javaslom: a
félelem helyett több beleszólást. Mert ugyebár, a demokrácia része a beleszólás joga is.

Í TZárász utca, egy téli szombat reggelen.
Körülbelül
(JLJ húszan lehetnek a Klauzál és a Dugonics tér közötti
szakaszon, ebből tíz láthatóan siet valahova, jön vagy
megy, mint aki néhány perccel megtoldotta az alvást. Tíz
pedig ácsorog, egyetlen kupacban: nyolcan ugyanahhoz a
nemzeti kisebbséghez tartoznak, a maradék kettő rendőr.
Az egyenruhás fiatalemberek láthatóan ismerősökkel beszélgetnek. Hallhatóan is ismerős lehet nekik ez a munkaszüneti nap ellenére korán ébredő Üzleti társaság, hiszen
tegeződnek. Nem csendőrpertu alapon, hanem oda-vissza.
A nyolcból az egyik nagyon ismerős. Néhány évvel
ezelőtt neki köszönhetően tanultam meg, milyen nagy
meggondolatlanság utcán váltani A tandíj kerek háromszáz márka volt A módszer pedig egyszerű, hiszen először
csak egyetlen bankóval nem stimmelt az összeg. Reklamáció után akkurátusan újra megszámolta, látványosan
hozzátette a hiányzót, de közben észrevétlenül mégis kivett
belőle hármat. Azóta már megmutatták,
hogyan is
csinálta. Egy darabig még láttam, azután mintha feltűnt
volna fényképe az újságban. A rendőrség kereste, majd az
én szemem elől is eltűnt. Most láthatóan visszatért az
üzleti életbe.
Azóta minden egyes alkalommal megállok, ha a valutaváltók körbeállják az ügyfelet és széles mozdulatokkal
számolják a bankókat. Ha nem annyi az összeg, gyorsan
jön a segítség, újraszámolja valaki. Tízből kilencszer eltalálom, hogy hangos szóváltás lesz a tranzakció
vége.
Gyakran az egész köteg elveszik a sok segítség keze között.
Ezen a szombat reggelen is lejátszódott egy széles mozdulatokkal számoló, hangos szóváltásba torkolló történet,
de azután magától megoldódott minden, s helyreállt a
béke. A nem szokásos kimenetelű eset a Kölcsey utca sarkánál történt, de arra gondolni sem merek, hogy valami
általam elképzelt területsértés miatt zárult ilyen megoldással az ügy.
A | közlekedés részvevőinek almát és citromot oszlogatLJLJ tak nemrégiben, attól függően, hogy óvatosan vagy
gyorsan hajtottak. Elképzelem a közvetlen
rendőröket,
amint két kosár gyümölccsel róják reggel a Kárász utcát és
a siető járókelőknek
egy-egy almát, az álldogálóknak
citromot nyomnak a kezébe. Nem biztos, hogy igazságos,
de jól közelítő megoldás.

K. F.

Román miniszter
a Hortobágyon

gyon megtekintette a mátai
lovasbemutatót, ellátogatott
Nádudvarra, a fazekas múzeumba, s ismerkedett Debrecen
történelmi nevezetességeivel.
Keleti György és George
Tinca megállapodtak abban,
hogy a magyar és a román katonai együttműködés fejlesztésével kapcsolatos konkrét
terveket hamarosan országuk
parlamentje elé teijeszti.
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MODUL BAH

SOFA, Bajai, Velux, Schindler nyílászárók, csempék, padlóburkolók, ragasztók,
fugázók, élvédók nagy választékban!
MODUL BAU KFT.

Szeged, Csongrádi sgt. 27.
Tel.: 62/474-481, 62/491-022

Szentes, jQzsef A. u. 24.
Tel.: 63/314-011

• Az epicentrum Bécs megyében volt

Nálunk is rengett
Kecskemét-lzsák-Szabadszállás körzetéből kisebb földrengést jeleztek az MTA
Szeizmológiai Obszervatóriumában vasárnap 14 óra 45
perckor - közölte Tóth László,
az obszervatórium munkatársa.
A rengés a Richter skála sze-

rint 3,4 erősségű volt. Tóth
László elmondta: a környékről
telefonálók a lakásokban recsegést, a csillárok mozgását, az
edények kocogását észlelték,
de nagyobb károkról estig nem
érkezett jelentés.

KÉRDÉS

• A vállalkozó gyógyszerészhez

Milliókat sejtenek...
szentiváni gyógyszertárral
kapcsolatban, viszont az ottaniakat el kell látni, ha bejönnek az üzletbe, akkor ki kell
őket szolgálni. Ezért nagy
gond a készletezés is.
• Mitől lehet jobb az
egyik gyógyszertár, mint a
másik?
- Az egészségügy is
vállalkozás, úgyhogy van verseny. Az én felfogásom az,
hogy mindent a betegért, s
nem mindenáron a hasznot
kell hajtani. Ennek néha meg
is iszom a levét...
• Meglehetősen igazságtalan dolognak
tűnik,

hogy Szegeden szép számmal vannak patikák, kisebb településeken
pedig
nincs, vagy éppen most
nyílik. Mit remélhetnek a
falusi emberek?
- A gyógyszerészeti törvény szerint személyi joggal
működik egy gyógyszertár. A
megyében én kaptam meg
elsőnek ezt a jogot, ezen én is
meglepődtem. De e l ő b b utóbb mások is megkapják az
engedélyt, (gy egyre többen
működtethetnek gyógyszertárat egy bizonyos területen.
Itt kezdődik a dilemma, hogy
nem szívesen vállalják a rizi-

Dr. Major Tiborné
kót, mert kisebb településen
nem igazán rentábilis üzlet
ez. Meghal az a vállalkozás,
mely teljes körrel gyógyszertárat nyit. Az ellátás színvonalát Fiókgyógyszertárakkal érdemes növelni. Ismétlem, ez is nagyon kockázatos,
viszont az embereket mindenféleképpen el kell látni
gyógyszerrel.
A. L.
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Eladó
Bolygó, kívül
a Naprendszeren a McCartney-ház
Francia kutatók szerint Földünktől 52 fényévnyire, a
Béta Pectoris nevű csillag közelében sikerült rábukkanni
az első. Naprendszeren kívüli bolygóra. A bolygó
„felfedezése" - amelyet természetesen még további
bizonyítékokkal kell majd megerősíteni - eredetileg a
nyolcvanas évekre nyúlik vissza.
1981. november 10-ének
éjszakáján ugyanis a felvételek a csillag fényességének
hirtelen, s néhány órán át tartó
jelentós csökkenését mutatták.
Akkor még ennek nem értették
a jelentőségét, 1983-ban viszont az IRAS nevű űrszonda
nagyfokú infravörös sugárzást
észlelt az égitest irányából, ami
arra utalt, hogy a Naprendszerhez közeli csillag körül kitcijedt porfelhő (a bolygók keletkezésének elóhfrnöke) kering. A francia szakértők szerint a csilla}; előtt egy bolygó
haladt el, s az takarta el néhány órára a Pectorist. Idő-

• A párt
oktatáspolitikai
vélekedése nem áll egyedül,
ezt mutatják a
fejlesztési
koncepcióról
és a NAT-ról
eddig nyilvánosságra
került
vélemények. A legtöbb ellenvetés szerint a 6-4-2-es tagozódás a kisebb települések
iskoláit
hozná
hátrányos
helyzetbe,
hiszen a tárca
koncepciója
a szerkezetváltásra nem igényel költségvetési forrást,
tgy előfordulhat, hogy a kistelepülések
iskolái - önkormányzati támogatás htján - megrekednek hat
osztálynál.
Ez p folyamat

közben két újabb, a magyarázatot alátámasztó jelenséget
észleltek: egyrészt kiderült,
hogy a csillagra olyan típusú
üstökösök hullanak, amelyek
egy tavaly decemberi bejelentés szerint egyértelműen bolygó, vagy bolygók jelenlétére
utalnak: másrészt pedig tavaly
az is bebizonyosodott, hogy a
csillagot körülvevő porfelhő
belseje sokkal kevesebb anyagot tartalmaz, mint külső Fészei
- mintha valami (a bolygó,
amely abból keletkezett) magához vonzotta volna az ottani
pormennyiséget.
Amerikai
csillagászok

ugyan tavaly áprilisban már
bejelentették egy bolygórendszer felfedezését (a nem túl
költői nevű, tőlünk elég meszsze, 1500 fényévnyire lévő
PSR 1257 B 12 csillag közelében) ezt azonban csak közvetett bizonyítékok, elméleti számítások, a csillag rádiósugárzásának szabálytalansága támasztja alá.
A Béta Pectoris esetében a
bizonyítékok jóval egyértelműbbek, „kézzelfoghatóbbak"
- így azután a franciák ezt
minősítik az első, valóban felfedezett, Naprendszeren kívüli
bolygónak.
Kossuth L. sgt.-on
150 nm-es üzlethelyiség
+ 150 nm-es pince egyben
esetleg k i a d ó .
Érd.: 323-609-es telefonon

1 HÍR - 1 KOMMENTÁR

Megrekedni hat osztálynál?
A Művelődési Minisztérium hosszú távú közoktatásfejlesztési
koncepciójában vázolt ú j (6 meg 4 meg 2 osztályos) iskolarendszer minden önkormányzati iskolát változtatásra kényszerít - hangzott el a Fidesz hét végi oktatáspolitikai tanácskozásán. A párt alelnöke, Pokorni Zoltán szerint az elmúlt időszakban sokféle iskolatípus alakult ki, de 6 plusz 4 plusz 2 osztályos nem, ami azt jelenti, hogy ilyen szerkezetre nincs igény.
rontaná a vidéki diákok esélyegyenlőségét azokkal a társaikkal szemben, akiknek jóval

MEGHÍVÓ
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöksége a soron következő küldöttgyűlés előkészítése
és az alapszabályban meghatározott önkormányzati
struktúra kialakítása érdekében
összehívja a kamarai osztályok gyűléseit az alábbi
helyszíneken és időpontokban:
1. osztály Ipari és ipari szolgáltatás 1995. február 15. 10 óra
Csongrád Megyei Közgyűlés nagyterme (Szeged, Rákóczi tér)
2. osztály Élelmiszeripar 1995. február 13. 10 óra Csongrád
Megyei Közgyűlés kisterme (Szeged. Rákóczi lér)
3. osztály Könnyűipar 1995. február 20. 10 óra Csongrád Megyei
Közgyűlés kisterme (Szeged, Rákóczi tér)
4. osztály Kereskedelem 1995. február 15. 16 óra Csongrád
Megyei Közgyűlés nagyterme (Szeged, Rákóczi lér)
5. osztály Vendéglátás, idegenforgalom, szálkidaipar
1995. február 17. 10 óra Csongrád Megyei Közgyűlés
nagyterme (Szeged. Rákóczi lér)
6. osztály. Banki, biztosítóintézeti és általános pénzintézeti
szolgáltatások 1995. február 14. 14 óra Magyar Nemzeti Bank
tanácsterme (Szeged. Deák F. u. 77.)
7. osztály Építőipar, építőanyag-ipar és építőipari
szolgáltatások 1995. február 14. 10 óra Tantusz Távközlési
Művelődési Ház (Szeged. József A. sgt. 43.)
8. osztály Közk-kedés és szállítás, hírközlés 1995. február 17. 13
óra Csongrád Megyei Közgyűlés nagyterme (Szeged. Rákóczi
tér)
9. osztály Közszolgáltatók, közüzemek 1995. rebruár 20. 14 óra
Csongrád Megyei Közgyűlés kisterme (Szeged, Rákóczi (ér)
Itt. osztály Ingatlanhasznosítás és -kezelés, gazdasági
tevékenységet segitő szolgáltatások 1995. február 15. 13 óra
Csongrád Megyei Közgyűlés nagyterme (Szeged. Rákóczi lér)
/ / . osztály Oktatás, kulturális és egészségügyi szolgáltatások
1995. rebruár 21. 15 óra Talcnt Center. Szeged. Fürj u. 92/B.
12 osztály Kgyéb szolgáltatások 1995. február 13. 14 óra
Csongrád Megyei Közgyűlés nagyterme (Szeged, Rákóczi tér),
amelyre a vállalkozókat és a gazdálkodószervezeteket
fő tevékenységük alapján meghívja.
Valamennyi oszlálygyűlés napirendi pontjai:
1. Tájékoztató a kamarai osztályok felépítéséről és feladatairól,
az aktuális kamarai teendőkről
2. Küldöttválaszlás
3. Osztályelnökség és az osztályclnök megválasztása.
Az osztálygyűlés határozatképes, ha azon az osztály tagjainak
legalább egyharmada megjelent. Határozatképtelenség esetén
az elnökség az osztály gyűléseit változatlan helyen és napirenddel
fél órával az credcligel meghirdetett időpontot követően ismétellen
összehívja.
A megismételi gyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül
határozatképes.
A CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGE

nagyobb iskolakínálat áll rendelkezésükre. A mesterséges
strukturálódási
kényszert

Eladó az a liverpooli ház,
amelyben Paul McCartney, az
egykori Beatles balkezes
basszusgitárosa és komponistája igazi világsztárrá nőtte ki
magát, s amelyben hajdanán
néhai kollégájával, John Lennonnal jöttek össze dalszerzés
végett. A három hálószobás
épületben Paul az ötvenes évek
végén és a hatvanas évek elején éldegélt.
A jelenlegi tulajdonos Sheila Jones 66 esztendős. A hölgy
az évek során egyáltalán nem
unatkozott, több száz Beatles
hívő kereste fel. A házat áruló
ingatlanközvetítő cég világméretű érdeklődésre számít és
hatalmas bevételben bfzik, ám
az összegről nem bocsátkozott
becslésbe. Sheila egyébként mint mondotta - szinte alig
változtatott valamit a házon, az
épület hűen őrzi a McCartneykorszakot, csupán egy dolgot
sajnál: beköltözésekor az egyik
ajtó hátlapjáról lemosta Paul
egyik dalszövegének részletét.

egyébként több oktatási szervezet és intézmény is felvetette
a koncepció „atyjával", Báthory Zoltán helyettes államtitkárral való pénteki találkozóján.
Báthory Zoltán szerint a
vitákat követően módosítások
várhatóak a NAT-tervezetben,
többek között az is elképzelhető, hogy nem lesz kötelező a tizedik osztály utánra
tervezett műveltségi alapvizsga, s a vizsga bevezetését is
2005-re tolnák ki.

P. J.

• Angolos távozás Szlovákiából

Elveszett a magyar turista

A TA SR szlovák hírügynökség jelentése szerint Donovaly környékén a hegyi mentőszolgálat hat embere 24 órán
keresztül hasztalan
keresett
egy eltévedt magyar turistát.
Az illető végül is kitalált a
„rengetegből", és anélkül utazott vissza Magyarországra,
hogy erről a keresőit értesítette
volna. A 40 éves férfi (I.N.)
január 29-én tűnt el. Társai
bejelentése nyomán a hegyi
mentők azonnal keresni kezdtek. A 24 órás keresés alatt
végig követték az elveszett I.
N. nyomait, melyek egy nagy
forgalmú úthoz vezettek. A
mentőszolgálat emberei előtt
nyilvánvalóvá vált, hogy az

eltűnt turista „megkerült" - így
a keresését abbahagyták.
Később kiderült, hogy a turista már a hazafelé iduló autóbuszban ült, amikor a metőszolgálatiak a keresett személy
útitársainak elmondták, hogy
miért nem kutatnak tovább a
férfi után. Az útitársak azonban „lapítottak" és nem árulták
el, hogy a társuk akkor már a
buszban ült.
Vladimír Vltek, a mentőszolgálat parancsnoka szerint a
magyar turisták vélhetően így
akartak kibújni a fizetség alól.
Úgy godolták ugyanis, hogy a
turista felkutatásáért fizetni
kell, jóllehet a mentők szolgáltatása ingyenes.

Hullámzik
Földünk talaja
Francia kutatók, akik műhold segítségével figyelik a
Föld felszínének mozgását, felfedezték, hogy a talaj fel-le
mozog, akárcsak a tenger.
Toulouse-ban például naponta
40 centiméterrel emelkedik és
süllyed a talaj - jelentették ki
az ottani tudományos intézet
kutatói. A Topex-Poseidon
műhold, amelyet a francia tudósok a NASA-val, az amerikai űrkutatási hivatallal
együttműködve bocsátottak fel,
azt is megállapította, hogy a
globális felmelegedés következtében az óceánok szintje
évente 3 milliméterrel emelkedik. Megmérték azt is, hogyan változtatják helyüket a
kontinensek Európához viszonyítva. Megállapították, hogy
Észak-Amerika két, Afrika pedig egy centiméterrel távolodik
évente.

MIRŐL IRT A D M ?

DÉLMAGYARORSZAG 80 éve

Ki nem lehet polgármester
Választási

kis

káté

1. Azon kezdem, nem lehet polgármester, aki
pályázik.
2. De nem lehet polgármester, aki a tüdejével
lélekzik.
3. Nem lehet polgármester, aki alsó ruhát hord.
4. És nem lehet polgármester, aki a húshoz főzelék gyanánt lencsét eszik.
5. Nem lehet polgármester, aki él, akinek nincsenek ősei, (...) aki rokona
a meghalt római pápának,
esetleg - a háborúra való
tekintettel - az angol királyi
udvar borbélya, esetleg a
francia köztársasági elnök
egyik törvénytelen fia, (...)
aki polgármesternek való,

DÉLMAGYARORSZAG 40 éve
A labdarúgás időszerű kérdéseit
tárgyalta meg az országos
labdarúgó-értekezlet
(...) Barcs Sándor: Felszínen vizsgálódva arra a
következtetésre lehet jutni,
hogy a magyar labdarúgásban a hatalmas eredmények mellett úgyszólván
nincsenek, vagy pedig eltörpülnek a hibák. Az ilyen
szemlélet ellen fel kell venni
a harcot, mert ez a hanyatlás
csíráit hordozza magában.
Már a Magyar Dolgozók
Pártja Központi Vezetőségének a sportról hozott hatá-

MA
A ZSOMBÓI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 18 órától
Lelki problémák - túlterheltség
az óvodás és iskolás gyermekeknél cfmmel tart előadást dr.
Benkő Katalin.
NÉPSZERŰ ZENEKARI
ESTÉK - A Szegedi Szimfo-

rozata előtt igen sok hibát
felmértünk és igen sok
bajnak az orvoslásához is
hozzáfogtunk. (...) Ha megnézzük az alsóbbosztályú
átigazolási kérelmeket,
akkor azok mögött is igen
gyakran ígérgetések, jobb
állás kilátásba helyezése és
más anyagi előnyök húzódnak meg, s ezen a ponton
van az anyagiasság problémájának gyökere. (...)
(1955. febr. 6.)

DÉLMAGYARORSZÁG 4 ÉVE
A budapesti
Parlament
(...) Akárki szól, ellentábor mindig van, akármit
mond, nem a tartalma a
lényeg, hanem a szót kérő
pártállása. A tolerancia
nullára csökkent, egyes
fölszólalásokat hangos nem tudok más kifejezést
használni - óbégatás kísér.
A hangulat pattanásig feszül, azon csodálkozom,
mégis születnek törvények.
Nemrég a szegedi önkormányzat ülésén éreztem azt:
valaki csak azért javasolt

PROGRAMAJÁNLAT
AZ IFJÚSÁGI BAZBAN
ma: 17 órakor Agykontroll klub és Bátai Sándor
képzőművész kiállításának
megnyitója. A tárlatot
Podmaniczky Szilárd író
ajánlja az érdeklődők
figyelmébe;
holnap: 17 órától Természetbúvár klub. Mocsarak világa - előadó: dr.
Gyovai Ferenc tanár; Bátai
Sándor képzőművész kiállítása

de mert cipőjét a suszter
elrontotta, annak meg nem
választható.
6. Nem lehet polgármester, aki polgármester
helyettes.
7. Nem lehet polgármester, aki főkapitány.
8. Nem lehet polgármester, aki főjegyző.
9. Nem lehet polgármester, aki árvaszéki elnök.
10 . Nem lehet polgármester, aki országgyűlési
képviselő.
11. Nem lehet polgármester senki.
12. Nem lehet polgármester.
13. Nem lehet.
(1915. febr. 6.)

nikus Zenekar hangversenye Fricsay bérlettel - 19.30 órától
a Szegedi Nemzeti Színházban. Vezényel: Weninger Richárd. A műsorban Offenbach, Csajkovszkij-művek és olasz
dalok szerepelnek. Közreműködik: Miller Lajos.

HOLNAP
INGYENES JOGSEGÉLYCHHBBODÓAJIÓSSIOU A U T Ó r ^ ^ , VEZETÉS
-•<S©J—gyorson, részletre!
+ A f j i elméleti
jU /C kedvezménnyel!
Tanfolyam indul február 7-cn,
16 órakor a vasútforgalmi
szakközépben. Mars tér 14. sz.
Jelentkezni:
Bodó Autósiskola, Mars tér 20.
Nyitva: 9-17-ig. T.: 325-083.

lehetetlenséget, hogy riválisának tekintett képviselőtársának ellentmondjon.
Ám az ott érzékelt hangulat
kebelbéli barátok kedélyes
társalgása volt az Országház
vitájához képest. (...) Most
azt kell Írjam: a vidékinél
sokkal feszültebb hangulatú
fővárosban egy olyan légkörű Parlament dolgozik,
ami aggodalomra ad okot. S
nem tudom, oldható-e még
valahogy ez a görcs?
(1991. febr. 6.)
SZOLGALAT működik az
Ifjúsági Irodában (Arany János
u. 7., tel.: 310-310) 14-16 őráJÓGABEMUTATÓT TART
a Jóga a Mindennapi Életben
Társaság 18 órától a Bálint
Sándor Művelődési Házban.
ZENÉS BESZÉLGETÉS. A
Bartók Béla Művelődési Központban Frankó Tünde magánénekessel és Kerényi Miklós
Gábor rendezővel beszélget
Keszthelyi Béla, a Szegedi
Operabarátok Egyesületének
titkára, 18 órától.

- homlokzati
nemesvakolatok, festékek
- vékony- és lábazati
vakolatok,
- csemperagasztó.

GYÁRI

ÁRON!

Építőanyag-kereskedés
Bécsi krt. 36. Tel..323-609
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Fogkrém
WWalami tényleg bűzlik a nagy cégek reklámhadjáratai
W mögött. Erre az „egyszerű" ember már akkor rájött,
amikor a mosóporreklámokban a mosolygós, sőt mi több,
diadalittas háziasszony rámutatott az új szerzeményére.
Amelyik természetesen sokkal jobban mosott és fehérített,
mint a hagyományos. A hagyományos mosópornak nem
volt neve (máig sincs, nem szabad, hogy legyen, tiltják a
törvények), csak egy csupasz dobozt láthatunk. De mindenki tudja, hogy amaz a másik cégnek a mosópora, álruhában.
Arról már kevesebben értesülnek, mekkora a bokszolós
a háttérben. Hány per folyik, hány feljelentési kap a versenytanács és a versenyhivatal. A napokban félfüllel hallgatom a rádiót: „nyilatkozza" a versenytanács, hogy egy
ilyen ártatlannak tűnő tévéreklámban a félmondatok is
számitaftak. Mondják még azt is, hogy a fogyasztók megtévesztése a reklámokban tetten érhető. Mivel ezeket a profi
hirdetőket sem ejtették a fejükre, a versenytanács nem is
azt vizsgálja, megtévesztő-e a reklám, hanem hogy alkalmas-e a megtévesztésre.
No, ez az, amihez már vájt fülekkel kell rendelkezni.
Ügy tűnik, mosóporfronton nyugalom van, és a hagyományosnak álcázott tisztítószer senkinek sem szúr szemet,
senkinek sem sérti az érdekeit. Ellenben dúlnak a csaták a
fogkrémgyártók között, s ahogy Virág elvtárs mondta A
tanúban: „Csapásokat adunk, csapásokat
kapunk".
Tavaly például az első félévben a versenytanács határozata értelmében a Procter & Gamble-t 20 millió forintra
bírságolták a Colgate Palmolive bejelentését követően.
Majd a Procter & Gamble indított eljárást a konkurens
ellen, s a Colgate fizetett 30 milliót. Ez utóbbi nem hagyta
magát: még egy perben elérte, hogy a vetélytársat 10 millióra „megvágják", tehát egyenlített: 30:30 a végeredmény, millió forintokban.
Ha most egészen pontosan le próbálnám írni, mi is volt
a vita tárgya, biztosan helyreigazító leveleket kapnék a
szakemberektől. Ugyanis nem tudom, mivel tévesztettek
meg engem, mint fogyasztót. Azt észrevettem, hogy mindkét cég a saját fogkrémét tartja a legjobbnak, azért, mert a
fluoridos fogrémek közül a ... tartalmazza a legtöbb nem
tudom, milyen fluoridot.
Hogy akkor mi a vita tárgya? Nos, a versenytanács
hivatalból tudja, hogy tudományos vitákat - amelyek két
álláspont között zajlanak - nem szabad a fogyasztók
megtévesztésére használni. Márpedig a fogkrémgyártók
esetében tudományos vitákról van szó. Amelyek még nem
zárultak le, mint ahogy a Procter & Gamble és a Colgate
Palmolive közötti viszálykodás sem.
Amióta ezt a rádióbeszélgetést hallottam, azóta érzem,
meg vagyok tévesztve. Lehet, hogy rossz fogkrémet használok, mert nem jártam utána, tartalmaz-e duplaannyi
fluorisztátot.
De az is lehet, hogy nem az igazi reklámot nézem.
Fekete Klára

Megdézsmált metanol
A MOL Rt. Dunai Finomítójához hat vagonból álló metanol szállítmány érkezett vasárnap. Két vagonról a feladáskor kötelezően elhelyezendő
plomba hiányzott, ami a szállítmány megdézsmálására
enged következtetni - közölte
a MOL Rt. illetékese. A MOL
Rt. felhívja a figyelmet arra,
hogy a metanol méreg, amely
látászavart, vakságot, súlyosabb esetben halálos kimenete• Luxus betét. A szilveszterre vásárolt pezsgőt csak a napokban bontotta fel az idős
házaspár. Nem szeretik a pocsékolást, a néni fogta az üres
üveget, s a Fiáéktól visszakapottal együtt betette a bevásárló szatyrába. A lakásához
legközeleb eső három üzletben próbálkozott a visszaváltással, sikertelenül. Tény,
hogy a város másik felében
vásárolta, de szabványos magyar üvegek voltak, s csak két
darab. Rémlik, vásárláskor
húsz forint körüli lehetett a
betétdíj. Hagyján, hogy az
ember sose lát pénzt érte, de
ennyire gazdagok vagyunk,
hogy csak úgy kidobjuk azt,
ami mindenképp értéknek
látszik.
• Tévedések sűrűjében.
Peches ember ne menjen a
boltba, mondhatnánk, ha
nincs más megoldás. Az idős
B. Józsefné másfél hét alatt
kétszer átélte a tolvajnak nézett embernek kijáró zaklatást. Mindkétszer elnézést
kértek tőle, de az ismerős vásárlóközönség előtti megalapozatlan megaláztatást nem
lehet semmivé tenni. A Tiszaparti diszkontban a vonalkódot
felejtették el semlegesíteni, s

lű mérgezést okozhat. Ezért
kérik, aki a jelzett szállítmányból történt eltulajdonításról, a
metanol sorsáról bármit tud,
akinek ismeretlen eredetű
szeszféleséget megvételre kínáltak, vagy ilyenből fogyasztott, haladéktalanul tegyen
bejelentést az Érdi Rendőrkapitányság ügyeletén, a 0623/365-007-es telefonszámon,
vagy jelentkezzen a legközelebbi rendőri szervnél.

Fotó: Schmidt Andrea

Rebok, Reebuk, Recbak, Reobek, Reabok, Raabok
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az. autóalkatrészes például
helyből elfogadja a húszas
címletű zöldhasút, nagy szakértelemmel, villámgyorsan
letapogatja és már rendben is
van az üzlet. A tíz-ötven-százmárkások is teljesen konvertibilisek, senkit sem zavarnak
el váltani, ha történetesen
ezekkel egyenlítené ki a vételárat. Az egyik árus 73 forintot kínál a német valutáért, s
bizalomgerjesztő célzattal
hozzá teszi, hogy ez „nem cafcara cigány". Másutt a tornacipók mellé teszik a kis kartontáblát: „NAUISE 3,2 DM".
Sportcipő itt, sportcipő ott,
Reebok mindenütt. Ezen az
ismert márkán kfvül még a következőkkel sikerült találkozni
a szombat délelőtti vásárban:
Rebok, Reebuk, Recbak,
Reobek, Reabok, Raabok. A
számba jöhető magánhangzók
csaknem teljes variációja. És
természetesem mind teljesen
originál, valódi, olcsó, olcsóbb
és legolcsóbb.
Kilenc óra ötvenkor megszólal a hangosbeszélő, köszönti a vásározókat, egyúttal
mindenki figyelmét nyo• (Folytatás az 1. oldalról.)
Az itt elsajátított kézműves
fogások többszörösen is kiváló
hatással vannak a gyerekre.
Nem csak mert saját munkáját,
ötletét képzelettel tölti meg, de
e játék a gyerek kézügyességét, összpontosító képességét
is úgy fejleszti, hogy közben
észrevétlenül, nem tolakodva
szeretteti és ismerteti meg vele
a magyar népi kultúrát. Egyegy tárgy elkészítése közben
megtudhatja, hogy az milyen

\j\IESTEL
Közérdekű problémáikat, észrevételeiket
az elmúlt héten Tóth Szeles Istvánnal
oszthatták meg. Ezen a héten ügyeletes
munkatársunk, Arató László várja
hívásaikat
munkanapokon 8 és
10 óra között,
vasárnap pedig 14-tűI
15 óráig.
Rádiótelefonunk
száma:
06-60-327-784.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy
Szegedről is mindegyik számot tárcsázni kell.
Ha ötletük van Fekete pont rovatunk
számára, kérjük,
ugyanitt tudassák velünk.

ez fújt riadót, míg a Csillag
téri ABC-ben 164 forint áru
trappistát kellett volna - ki
tudja, miért neki? - valahonnan előadni. Mindenképp ártatlan lehet a néni, ha ennyire
felzaklatta a dolog. Hisz az
igazi tolvajnak a szeme se
rebben.
• Közút és közmunka. K. I.
az Algyői út és az Acél utca
elágazásnál kialakult útszűkülettel nincs kibékülve. Az
Acél utcának ennek a szaka-

szán parkoló személykocsik
mellett méginkább a nagy teherkocsik és kamionok zavarják a biztonságos közlekedést. Az is igaz, hogy általában akkor parkolnak rossz helyen az emberek, ha jó nincs.
Az orvosi rendelőnél, szociális otthonnál bizonyára
szükség lenne rá. A volt pártház - most szociális ebédkiosztó - felől akadna hely,
csak ki kellene alakítani parkolónak. Telefonálónk szerint

Van még Cserepes
sor(s)unk
matékosan felhívja az értéktárgyakra, nem titkolva azt a szomorú tényt, hogy bizony itt
lopás is lehetséges. Egy későbbi „adásban", közvetlenül a
törzskönyvezett uszkár hirdetése után praktikus tanáccsal is
szolgál a vásárrádió. Ezek szerint a válltáskát nem a vállon
kell hordani, hanem a nyakba
akasztva, s arra is célszerű
rágombolni a nagykabátot.
Nincs már annyi teflon,
mint régen, a hármas - valódi
olasz - készlet ára azonban
masszívan 750 forint. Harisnya
viszont akad bőven - 60-70
forint közötti áron tucatszámra
vásárolhatják a város lányai,
szépasszonyai, NERO FUMO
és VISONE feliratokkal. Természetesen valamennyi üvegszálas, mi több, ennyiért csakis
ilyen kapható. A nyugtaadás

nem annyira elterjedt időtöltés,
mint amennyire
kötelező,
persze mutatóban azért ilyen is
látható. Ha pedig jegyzettömbbel a kezében vásárol
valaki, az egész biztosan megkapja a két pár török zokni
mellé a kétszáz forintról szóló
kék papírdarabkát.
Műsoros videokazatta is
kevesebb van, mint volt az
korábban, egy palántaárus
nénikére emlékeztető hölgynél
azonban kapható a vadonatúj
Oroszlánkirály
éppen úgy,
mint a jól bevált Hamupipőke.
Azután látható hajsampon és
olajoshal egyben, mármint
egymás mellett árusítva. Viszont „szeszes" egyetlen palackot sem sikerült megpillantani, ezen a téren szinte tökéletes a piacrendészet. .
Természetesen működik a

Mire jó a vizsgamunka?
szokáshoz, játékhoz, eseményhez fűződik, és hogy ezeknek
milyen tartalma, leleménye,
művészisége volt-van a magyar népéletben.
Jelenik Márta, a népművészeti egyesület elnöke, a tanfolyam vezetője elmondta: az
itt szerzett tudás nemcsak
óvodákban, iskolákban és szaez kiváló helyszíne lenne az
ingyen ebédért cserébe végeztethető közmunkának.
• Lakossági közlemény. Öt,
Vág utcai lakos nevében olvasta be telefonba közleményét egy hölgy, melyet
állítása szerint fontos, hogy
szó szerint közöljünk. Ezen
ne múljon! „ A Vág utcában
lakó úrnak üzenem, hogy szíveskedjen a ház körüli növényzetet élni hagyni. Az Ács
utcai, általa garázs-sörözőnek
nevezett, palackozott italokat
is áruló tulajdonos nem tehet
arról, hogy a vásárló nem
bírja ki otthonáig, hogy fel ne
nyissa az üveget. Emellett
szomorú, hogy felnőtt ember
sem a sömek, sem a szükség
állapotnak nem tud parancsolni. No, de ezt is csak egy
úr teheti meg."
• Nem a ruha kopott. K.
Sándor szerint jó esetben a
városközpontot többek között
az különbözteti meg a perifériától, hogy ott igényesen
kiképzett üzletek, szolgáltatóhelyek találhatók, melyek
ránézésre is esztétikusak.
Ebből a szempontból kopottasnak találja a Széchenyi tér
sarkán lévő ruhadiszkont
kirakatát, külső adjusztálását.

badidős foglalkozásokon hasznosítható. A tanfolyamnak
voltak olyan résztvevői is, akik
az egészségügyi rehabilitációs
területen dolgoznak. Szegeden
a neuropszichiátriai intézetben
már komoly eredmények mutatják, hogy a népművészeti
egyesület által tanított kézműves tevékenységek művészette-

kínai sor is, ők csak annyit
pakolnak ki a mögöttük levő
lemezbódéból, amennyi szükséges. Bontatlan kartondobozok állnak hegyekben, rajtuk
a gyári lezárószalag. Az viszont már talány, hogy ezek
miként estek át a tételes vámvizsgálaton, azaz, hogy pontosan száz vagy kétszáz pamutpólót rejtenek. Olcsónak viszont olcsók.
A tojás darabja hét forint ötven Fillér volt szombat délelőtt
a Cserepes soron, a Made in
USA feliratú Castrol motorolaj
doboza pedig háromszázhúsz.
Az Orbit rágógumi csomagja
harminc, a tartóselem darabja
hetvenöt, míg három pöttyös
férfialsó százhúsz forintba
került.
K. JL
rápiaként milyen sikerrel alkalmazhatók. Ugyancsak kedvező
volt a népi kézművesség fogadtatása az ópus/.taszeri szociális otthonban, amellyel az
egyesület szintén felvette a
kapcsolatot.
A népi kézműves tanfolyam
bizonyítványait a vizsgáztatási
jogot biztosító Magyar Művelődési Intézet részéről Borbély
Jolán néprajzkutató-tanár adta
át.

S. P. s.

KÖZÉLETI NAPLÓ

A SZOCIALISTA PART
irodáján (Tisza Lajos krt. 2-4.
I. em. 123-as szoba) dr. Bálint
János ingyenes jogi tanácsadást tart az érdeklődőknek,
15-16 óra között.
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
az SZDSZ Földváry utca 3.
szám alatti irodájában, 16-17
óráig. Tartja: dr. Pesti Gábor.
AZ MSZP Szeged és térsége
Szövetsége 16 óra 30 perckor
az MSZOSZ székházának
(Eszperantó u. 3-5.) földszinti
termében összevont taggyűlést
tart. Dr. Géczi József országgyűlési képviselő a kormánykoalíció működéséről, Szemők
Árpád városi elnök a szegedi
önkormányzat megalakulásáról
tart tájékoztatót.
PASKUJ MÁTYÁS, a 19es választókerület (Felsőváros-Fodor kert) képviselője fogadóórát tart 17-18 óráig a
Deák Ferenc Gimnáziumban.
KATONA GYULA, a 13-as

választókerület képviselője
17-18 óráig tart fogadóórát a
Kolozsvári Téri Általános
Iskolában.

HOLNAP
PEDAGÓGUSOKNAK ingyenes jogi tanácsadást tartanak a PDSZ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete)
megyei választmányának irodájában, a Kálvária sgt. 14.
szám alatt (minden páros héten, kedden) 15-17 óráig.
PAPP ZOLTÁN, a 15-ös
választókerület képviselője
fogadóórát tart 17-18 óráig a
Kecskés István telepi Művelődési Házban.
Most használja ki
az 52 csöves
lurbőszoláriumunkat
arcbarnUóval

Csak 15 F t / p e r c
Megéri, próbálja ki!
Tisza Szálló

FEBRUÁRI AKCIÓ!
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• Röszke azon települések közé tartozik, mely a lehetőségekhez képest az. elmúlt években látványos fejlődésen ment
keresztül. Sokat hallhattunk a
községről, hiszen a déli végek
talán legforgalmasabb határátkelője működik itt. A röszkeiek vélhetőleg elégedettek a
történtekkel, mivel a decemberi önkormányzati választásokon újabb négy évi bizalmat
szavaztak a település polgármesterének, Magyari Lászlónak. Röszke első emberével
többek között arról beszélgettünk, hogyan sikerült egy pusztulásra ítélt községet életre
kelteni.

- Négy éve három polgármester-jelölt indult, tavaly rajtam kívül senki. Jelentősen
mások lettek a lehetőségek,
hisz. 1990-ben az akkori önkormányzat több, mint tízmillió
forintot fordíthatott fejlesztésre, mára ez az összeg nem
éri cl a kétmillió forintot.
• Az a tízmillió
akkor
mennyit ért?
- Jelentós fejlesztéseket hajoltunk végre 1990 és 1994 között, de természetesen ebben a
ciklusban is tervezünk ilyet. A
• Milyen különbségek van- legfontosabbak közé tartozik a
nak a négy évvel ezelőtti és tanyai gázhálózat építése, útháa tavalyi választások kö- lózat korszerűsítése, s folyik
zött?
még a tulajdonviszonyok ren-

dezése, intézmények, közüzemek magánkézbe adása. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
meglévő intézmények színvonala ne csökkenjen, a szolgáltatások ne szenvedjenek csorbát.
• A tízmillióhoz képest ez a
kétmillió mire elég?
- Nem sokra. Csak úgy
lehet fejlesztéseket végezni, ha
ezekhez a lakosság anyagilag
is hozzájárul.
• Ez helyi adókai jeleni?
- Helyi adó most is van, ez
a kétmillió abból származik. A
költségvetés helyzetéből adódóan ma is az. 1993-as normatívák szerint dolgozunk. Csakhogy közben meg kellett ol-

Részletek
a márkakereskedőknél
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ságok alakultak ki. Van, aki saját maga műveli meg a földjét,
s vannak, akik pedig arra szakosodtak, hogy mások számára
végezzenek el ilyen munkát.
Az önkormányzat ezekhez biztosítja a szükséges infrastruktúrát.
• Kisebb településeknek az
szokott gondja lenni, hogy
elöregednek. Röszke is ezek
közé tartozik?
- Én még 1985-ben készítettem egy szociográfiai tanulmányt, miszerint ma Röszkén
2000-2200 lakónak kellene
lenni. 1985-ben még jelentős
évi népességcsökkenéssel kellett számolni, de ezt a folyamatot sikerült megakadályozni,
így ma 3097 állandó lakos él
itt. Ha előszedjük a régi párthatározatokat, kiderül. Röszke
egy megszűnésre ítélt település
volt, a határ közelsége miatt.
Most épp ebből a földrajzi
adottságból származik nagyon
sok előnyünk. Készítettünk
egy demográfiai felmérést,
mely a tavaly szeptember 20-i
állapotokat tükrözi. Ebből kiderül, hogy a lakosság legnagyobb része 30 és 60 év közöt- Ez a település nagyrészt ti, tehát aktív kereső korban
mezőgazdaságból él, s ez a van.
település hangulatát mindig be• Négy év múlva mivel lenfolyásolja. Másrészt meghatáne elégedett?
rozó a határ közelsége, hiszen
- Elindult a településen egy
dani például a közalkalmazotti, erre alapozva sok szolgáltató közösségformáló folyamat,
köztisztviselői béremelést. intézmény létesült. A közér- melynek keretében a Röszkére
Több helyen ezen okok miatt zetet az határozza meg, hogy települt családokat bemutatjuk,
intézményeket zártak be, mi az emberek meg tudnak-e élni, így könnyebben fogadja be
nem tettünk ilyet, s az ellátás vagy sem. Amikor polgármes- őket a közösség. Szeretném, ha
ternek jelöltek, elmondtam: az az intézményeink folyamatoszínvonala sem csökkent.
• Több településen kény- a célom, hogy a röszkei embe- san és megfelelően működnészerszünetet rendeltek el az rek jól érezzék magukat, meg nek. Hasonló színvonalon kell
iskolákban, mert nem tud- tudják keresni a kenyerüket. megőrizzük az egészséges életták fűteni az épületeket. Ezt általában úgy tudják elérni, módra nevelést, a sporttevéRöszlkén
ilyen
veszély hogy másodállásban kiegészítő
kenységet. A település közbizjövedelemre tesznek szert.
nincs?
tonságára is nagy súlyt fekte- Nincs. Takarékoskodunk, Röszkén kiváló lehetőség erre
a földművelés. A mezőgazda- tünk, s nagy tervünk a szennynem pazarlunk.
vízhálózat kiépítése, a szenny• Az ön újraválasztása azt ság átalakulása, a tulajdonvijelenti, hogy elégedettek az szonyok megváltozása lehető- víztisztítás korszerű megoldása
emberek a munkájával. Mi- vé tette, hogy aki földet akart is.
Arató L á s d ó
lyen a hangulat most a köz- művelni, megtehette. Röszke
környékén kisparcellás gazda(Fotó: Somogyi Károly né)
ségben?

Házasság
Kormányos András és Geraszimova Dina Vesziljevna, dr.
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O MENYASSZONYI RUHASZALON
- elegáns, egyedi menyasszonyi ruhák,
— koszorúslány- é s elsöáldozási ruhák,
- kesztyűk, fejdíszek, kiegészítők

KÖLCSÖNZÉSE ÉS ELADÁSA.
SZEGED, RÓKUSI KRT. 72. TeL: 62/327-270
Nyitva: hétfőtől péntekig: 9-17, szombat: 9-13-ig
Patakfalvi János és Miklovicz
Edit, Lajkó Gábor és Lombosi
Anita házasságot kötött.

Születés

A Ford Leasing segítségével
most
különlegesen
kedvező
feltételekkel
vásárolhatja
meg a Ford
legnépszerűbb modelljét, a Ford Escortot.

I 10% I

Keresse fel hivatalos Ford márkakereskedőjét,
hogy
tájékoztathassa
Önt a RÉSZLETEKRŐL!

induló részlet

Ford Escort

részletfizetési
programjában
biztosan meg fogja találni az Önnek legmegfelelőbb,
testreszabott
konstrukciót.

már139.00(hFttól!

Március
31-ig mindössze
ennyi
pénzre
van szüksége,
hogy egy
remek
Ford Escort
tulajdonosa
lehessen. A Ford Leasing
rugalmas

Ford
Leasing

Az sjánlat csak február ás máraus hónapokra érvényes, a Ford Eacort modellre, amíg a készlet tart. Az árat 74 HUF/DM
deviza eladáar ár alapján képeztük A szarnia a gépkocsi átvételekor érvényes árfolyammal készül

C a p i t o l K f t . 6728 Szeged, Dorozsmai u . 12. Tel.:
62/314-178. 60/380-693 P a p p A u t ó h á z 6721 Szeged.
Berlini krt. 4 Tel.: 62/317-306, 62/361-423

Klebik Ottónak és Bitó Erzsébetnek Aletta Gina, Vér
Tibornak és Horvát Ilonának
Petra, Maruzsa Istvánnak és
Sziróczki Évának Evelin, Pápai Jánosnak és Kovács Klárának Zoltán, Szovics Zoltánnak
és Kerepesi Zsuzsannának
Kata, Sági Györgynek és Dobó
Gizellának Bence, Törtcli Ervinnek és Márkus Kingának
Kristóf, Kovács Balázsnak és
Miseta Rozáliának Boglárka,
Bősi Istvánnak és Fedina Mónikának Balázs, dr. Fehér Attilának és dr. Mader Krisztinának Ákos Dávid, Csiszár Andrásnak és Szekeres Ágnesnek
Dániel, Beretka Tamásnak és
Varga Brigittának Barnabás
Mihály, Tóth Gábornak és Bite
Szilviának Alexandra, Frank
Antalnak és Czékus Anikónak
Evelin, Ferenczi Flóriánnak és
Varga Zsuzsannának Martin
Flórián, Németh Istvánnak és
Balázs Gabriellának Márton,
dr. Mányoki Zsoltnak és Harangi Mártának Bálint, Bihari
Imrének és Ocskó Mártának
Tamás, Czene Tibornak és

Horváth Máriának Anita, Molnár Csabának és Kisteleki Eszternek Anna Júlia, Makra Jenőnek és Körtvélyesi Tündének
Gergő, Fődi Ferencnek és Szegedi Nórának Kitti, Hatvani
Istvánnak és Kisguczi Katalinnak Katalin, Hatvani Istvánnak
és Kisguczi Katalinnak István,
Terhes Dezsőnek és Csikós Saroltának Rebeka nevű gyermeke született.

Halálozás
Török András, Fodor Andrásné Kispéter Mária, Lengyel
Andrásné Alexa Gizella, Szabó
István, Ábrahám Jánosné Katona Erzsébet, Oncsó József,
Gyuris Sándomé Ecseki Erzsétlll.il

v á s á 1 e

A SUJ1L.A1K.ÍIÁ1LS
Kárpótlási jegyet
50%-on beszámítjuk
(egyes termékekre 100%-on)
Kész.pénzfizctésnél
10% árengedmény.
Szerdai napokon +5%
nyugdíjaskedvezmény.
Szegeden, a Dorozsmai útról
nyitó Vágány u. 2.-ben
(Postás pályával szemben)
T.: 62/324-935

bet, Pintér Szilveszterné Krisztin Magdolna, Gombos György,
Bárkányi Jánosné Bába Anna,
Nyári Miklós, Béres Lajos József, Pungor István, Halasi János, Nacsa Józsefné Vér Rozália, Tamás Lajos, Varga Mártonná Rácz Mária, Takács
Miklósné Komlósi Emíjia,
Bönde Mihály, Kuklai Éva
Margit, Pap Györgyné Malatinszki Ilona, Molnár Sándor,
Csányi József, Mészáros József, Bullás Imréné Szélpál
Veronika, Fehér Péter Pál, Gulácsi József, Kéri János, dr.
Weszelovszky László, Rózsavölgyi László, Kiss Sándor,
Ördögh Józsefné Ördögh Matild, Szépkuti László, Káity
István, Béniám Ferenc, Kovács
Pálné Spisák Margit, Rácz Istvánná Tari Julianna. Nagy Sándorné Rusz Rozália, Kazári
Lajosné Belső Mária, Rózsa
Sándor, Fábián Antalné Kovács Katalin, Tanács Balázsné
Nagyiván Julianna, Kiss János,
Patócs Géza, Német Vilmosné
Csortó Katalin, Maróti Ferenc,
Gavrán József, Szűket Jánosné
Lőcsei Anna, Csókási István.
Szabó Kálmánná Császár Erzsébet, Füsti-Molnár Csilla,
Daróczi Lajosné Rácz Ilona,
Varga Ferencné Bernáth Rozália meghalt.
PROTO" m i n ő s é g
V á r j u k a lakosság,
intézmények,
közületekmegrendeléseit
asztalosüzemünkben
rövid h a t á r i d ő r e ,
szolid á r a k o n :
- Interspán bútorlapok méretre
vágását, élíóliázását,
- egyedi bútorok gyártását
KRKO Kft.

Szeged, Kálvária sgt. 98.
Héditől péntekig 7-15 árúig

*

Ha agyszar majd eltűnik Török „basa" hasa.
...akkor talán újra nagy lesz a szegedi foci. Hogy miből gondolom ezt? Nos, láttam ezt a Török fiút futballozni. Még tavaly tavasszal, Tiszakécskén. Ahol
csuda dolgokat mutatott be a kiesés ellen (hiába)
hadakozó Szeged FC ellen. Ha jól emlékszem, gondosan kidolgozott sörpocakján kívül a bal lába is
vonzotta az ember szemét.
Azért, mert mindent tudott vele.
Nem akarok dicsekedni, de ő is megjegyzett magának. Szegeden tanuló barátnője ugyanis elvitte neki azt a Délmagyarországot és azt a Csongrád Megyei Hírlapot, amelyikben a kécskei meccs tudósítása megjelent. Es amelyikben „basa külsejű" zseniként jellemeztem... Pár napja mesélte a szerkesztőségben, hogy jót mulatott a cikken. Mostanában viszont már nincs ideje a mosolygásra, ugyanis a Szeged FC edzője mindent megtesz azért, hogy az új
szerzeményt gyakori izzadásra bírja.
Török Laci egvébként szombaton négy gólt vágott
a Bajának. Szóval, tényleg nincs szüksége a sztárolásra.
Már csak azért sem, mert fogyásban van.
R. J. A.

Szönyegbombózás Barcikán
Kazincbarcika-Medikémia Szeged 0:3
Kétnapos „északkeleti túrájáról" 100 százalékos eredménnyel tért haza szombaton éjjel a Medikémia Szeged
férfi röplabdacsapata. Pénteken, késő este amolyan
villámlátogatáson vett részt a csapat Nyíregyházán, ahol
az NB Il-es Sportula vendégeként Magyar Kupa-mérkőzésen szerepeltek a Tisza-partiak, míg másnap Kazincbarcikára látogattak el Hulmannék.
Az MK-ban a legjobb 16
közé jutás volt a tét, s a találkozó nagy esélyese természetesen az Extraliga listavezetője
volt. A szegediek ezúttal pihentették legjobbjaikat, és a
Kása, Takács, Úrfi, Csíkos, Somodi, Rácz összetételű gárdával vették fel a küzdelmet a
vendéglátókkal. Az első két
játszmában érvényesült a
papírforma: 13, majd 7 perc leforgása alatt abszolválta a
játszmákat a Medikémia együttese (15:1, 15:0!). A harmadik
játékrészben már lazítottak a
vendégek, s a rendkívül lelkes
szabolcsiak 8:8-ig jól tartották
magukat. Végül a tapasztalat, s
Csíkos néhány kemény ütése
döntött a mindössze 39 percig
tartó találkozón. (A harmadik
szettet egyébként 15:9-re nyerték a vendégek.)
Szombat délután, Kazincbarcikán jóval keményebb dió
várt a bajnokaspiránsnak számító szegedi legényekre. A hazaiakon látszott a feszültség a
bemelegítésnél, hiszen élethalálharcot folytatnak a legjobb 6
közé kerülésért.
Az ezúttal a legjobb hatosukkal pályára lépő medikémiások nagyszerűen kezdtek, s
Hulmann valamint Melnicsuk
szokásos szőnyegbombázásával „termelték" is a pontokat.
A hazaiak idegesen, kapkodva
játszottak, s így 1 1:4-re elhúzott a vendégcsapat. Ekkor
azonban a máskor nyitásfogadásban oly biztos Belik és
Polgár egymás után hat nyitásfogadást hibázott, s ezzel na-

Röplabda
Extraliga

gyon felhozta a sorsába beletörődni látszó Barcikát. 11:11nél rendezte sorait a Szeged,
Rácz és Takács lépett pályára a
bizonytalankodók helyett, s
főleg a fiatal Takács cseréje
bizonyult jó húzásnak.
Sajnos, a két hazai vonalbíró igyekezett tovább növelni
a vendéglátók esélyeit, ítéleteikkel elbizonytalanították az
addig jól vezető Hurákot, s alaposan felborzolták a szegediek
idegeit. Nyári edző sárga lapot
kapott, amikor másodszor reklamált az eredményelzón „kettesével lapozó"jegyzőkönyvvezető ténykedése miatt. Szerencsére a másodbíró igazolta
a reklamálás jogosságát, s a
„felzrikált" Szeged újra felpörgött: Petheö és Hulmann nagyszerű mezőnyjátékával. Takács
és Melnicsuk kiváló hálójátékával a hazaiak nem tudtak mit
kezdeni.
A folytatásban, igencsak
feszült légkörben, nagy adokkapok alakult ki, de a nehéz
pillanatokban Rácz akrobatikus mezőnyjátéka s a jól záró
vendégsánc ellen a barcikaiaknak nem volt orvosságuk sót még vonalbíróknak sem! A
harmadik játékrészben a lehiggadt szegediek már „pengéztek", s a végig kiválóan irányító Schildkraut vezényletével színvonalas, küzdelmes
mérkőzésen megszerezték
újabb, játszmaveszteség nélküli győzelmüket.
A Medikémia tehát tartja kiváló formáját, és ami örvendetes, cseresorában is mindig van
hadrafogható, bizonyítani
vágyó röplabdás. Ez a tény
pedig nyugalmat és erőt adhat
a nehéz tavaszi sorozat előtt.
Kazincbarcikai VegyészMedikémia Szeged 0:3 (-13,
-11, -10). 200 néző. Vezette:
Hurák, Herpai.
Szeged: Hulmann. SCHILDKRAUT. Belik, Polgár. Petheő,
Melnicsuk. Csere: Rácz, TAKÁCS. Edző: Nyári Sándor,
Nusser Elemér.

Fél órával a mérkőzés előtt
már egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a komlói
sportcsarnok nézőterén. A
hazai szurkolók óriási hangorkánnal fogadták a bemelegítésre érkező csapatokat, zúgott a Hajrá Komló! és a Skaliczky Lászlót éltető kórus. Ez
a fogadtatás azt sejtette: a publikum a Pick Szeged elleni is
győzelmet vár a hetek óta jó
formában lévő hazaiaktól.
I. félidő: Egy perc sem telt
el a találkozóból, amikor egy
elhibázott
Kalocsay-helyzet
után Grőber vezetést szerzett a
vendégeknek, akik Sándor
révén növelték is az előnyüket
(0-2). A magas szegedi védőfal ellen nem boldogultak a hazaiak, akik „lányos zavarukban" ziccereket is kihagytak. A
Tisza-partiak is sokat hibáztak
a komlói kapu előtt, így a 10.
percben a bányászok utolérték
őket. (3-3).
Hamarosan már a Komlónál
volt az előny, de Fekete bravúrjai megakadályozták a különbség növelését. A 20.
percben még mindig csak 6-6
volt az állás, ami a védők és a
kapusok teljesítményét dicséri
- mindkét oldalon.
Több eladott komlói labda
révén ismét a rutinosabb vendégek jutottak két gólos előnyhöz, de Czakó büntetőjével és
Bognár szép akciógóljával
ledolgozta hátrányát a Komló.
A szünet előtti egy percnyi kihagyás azonban elég volt ahhoz, hogy két gólos szegedi
előnnyel vonuljanak pihenőre a
csapatok (8-10).
II. félidő: Czakó kezdte a
gólgyártást, majd Horváth találatával újra egyenlő volt az
állás, aztán Papp Gábor a
vezetést is megszerezte a házigazdáknak (11-10). Ezután
ismét a kapusok parádéztak,
így lassan araszoltak előre a
csapatok, és mert Bognár
Sajnos, ma már szinte
mindennapos dolog, hogy
egy csapatnak kiürül a
kasszája, s így a működése
teljesen bizonytalanná válik.
A jelenlegi gazdasági helyzetben vagy megtalálják,
esetleg megteremtik a létezés feltételét, vagy egyszerűen hagyják, hogy a csapat
szétessen, megszűnjön. A
Szegedi ESK-hoz hasonló
eredményekkel rendelkező
magyar nó'i kézilabdacsapatok közül többet is meglegyintett már a pénztelenség
szele. Győrben, Debrecenben, Békéscsabán, hogy
csak a legismertebbeket
említsük, a város vezetése
megtalálta az együttes talpra állításának a módját. Áz
Egységes SK-nál azonban
eddig nem sikerült megnyugtatóan rendezni a
szponzorálás ügyét. Az elmúlt pénteki fórum iránti
érdektelenség után pedig
úgy tűnik, egyhamar nem
lesz nyugodt álma Barát János edzőnek és Barna József
szakosztályvezetőnek.
Az NB l-es női kézilabdacsapat két „életben tartója"
már mindent megpróbált,
hogy az elmúlt négy esztendőben a magyar élvonalhoz

Petheő: Látod, Polgár Ham, így kell ezt csinálni!

• Grőber Mátyás tűzereje is kevés volt

Hamar elmúlt a bányászok „lányos zovoro"
Komló—Pick Szeged

18-17
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Kézilabda
NB I.

Mezei Ricsi góljai Komlón nagyon hiányoztak..
(Fotó: Gyenes Kálmán)
_ atoptoa 1869
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-Szeged—

kiállításait követően kétszer is
emberhátrányba került a
Komló, az 51. percben egyenlítettek a vendégek (15-15). A
KBSK újra erősített, pillanatok
alatt két gólos előnyt szerzett,
és ebből a találkozó végéig
már csak egyet tudtak lefaragni
a szegediek.
Jó iramú, küzdelmes, de a
nagy akarás miatt hibáktól sem
mentes találkozón tartotta

otthon a két bajnoki pontot a
Komló. A hazaiak nagyon készültek arra. hogy a Szeged elleni eddig igencsak negatív
mérlegükön javítsanak. Főként
a második félidőben mutatott
eredményes játékkal - a lelkes
közönség harsány buzdítása
mellett - a tévéközvetítés jóvoltából az egész ország nyilvánossága elótt sikerült a nem
mindennapi bravúr.

• NB l-es női kézilabda: halálra ítélve?

Nem mozdultak o vállalkozók

tartozó, s a kupában kétszer
is nemzetközi porondra lépő
együttes anyagi helyzetét
stabilizálja. Á sok felesleges
kilincselés után elhatározták, hogy február 3-án egy,
a szegedi kézilabda megmentésének módját megvitató összejövetelre meghívnak negyven vállalkozót,
vállalatvezetőt, hátha - közös gondolkodással és főleg
segítő szándékkal - sikerül
ismét a szegedi női kézilabda szekerének rúdját egyenesbe hozni. Az ötlet kivitelezésében partnertnek bizonyult Szeged város vezetése
is. Igaz, dr. Szalay István
polgármester hirtelen közbejött fővárosi elfoglaltsága
miatt nem tudott az összejövetelen részt venni, de az
önkormányzatot két „sportos" városatya, dr. Szilvásy
László és Gyémánt Imre is
képviselte, akik az ESK vezetését segítségükről biztosították. Szűcs Mihály, a
Dél-magyarországi Kézilabda Szövetség nevében
szintén megnyugtatta a klub

vezetését, hogy elnökségi
határozatuk van az NB l-es
csapat megkülönböztetett
támogatásáról. Ez a régió
érdeke is, hiszen ha elsőosztályú csapata nincs a városnak, akkor megszűnik a tehetségek megfelelő áramoltatása is. Azt azonban minden résztvevő tudta, hogy
keltő anyagiak nélkül csak
konzerválják a gondokat.,.
Ahogy közeledett a svédasztalos fórum kezdési időpontja, úgy vált egyre fehérebbé Barna József arca.
Nem is állta meg szó nélkül
azt, hogy mindössze két idegen arcot fedezett fel a
résztvevők népes táborában.
„Nem hiszem, hogy csak nekem kell Szegeden a női kézilabda. Húsz év munkáját
nem szabadna ilyen érdektelenül megsemmisíteni."
Barát János pedig azon háborgott, hogy nem azok
töltötték meg szép számban
a termet, akiket hívtak és
vártak...
A két vállalkozó, Stumpf
Zoltán és Kuczora János,

Skaliczky László: - Úgy
érzem, küzdőképességből és
akarásból jelesre vizsgáztunk.
Gratulálok a Fiúknak és velük
együtt ajánlom ezt a felejthetetlen mérkőzést csodálatos közönségünknek.
Kővári Árpád: - A Komló
lelkesen, időnként jól játszott,
és mivel ezeket az időszakokat
nem tudtuk átvészelni, veszítettünk. Gratulálok a Komlónak.
Komlói Bányász-Pick Szeged
18-17(8-10)
Komló, l(XX) néző. Vezette:
Ladiszlai, Tavarnay.
Komló: SEVCOV - Kalocsay 1, Soós, BOGNÁR 4,
Tolsztih 2, Papp G. 1, Czakó 3.
Csere: Papp L„ HORVÁTH 6,
Takács, Keszthelyi 1. Edző:
Skaliczky László.
Pick Szeged: FEKETE Oszlánczi 3. Sándor 2, Mezei
I, Csavar, GRŐBER 6. Dobos
L. Csere: Dobos J. (kapus),
BAJUSZ 3, Avar 2, Molnár.
Edző: Kővári Árpád.
Kiállítások: 6, ill. 0 perc.
Hétméteresek: 2/2, ill. 5/4.
OSZVALD PÉTER

akik vették a fáradságot és
bátorságot, hogy a lapunkban megjelent cikk alapján
részt vegyenek az összejövetelen, rögtön az érdeklődés
középpontjába kerültek.
Szabadkoztak, hogy cégüknek még nincs neve, de ez
nem lehet akadálya, hogy
most egy szerényebb összeggel hozzájáruljanak az ESK
költségvetéséhez. A két fiatal nem zárta ki a további
támogatás lehetőségét sem.
Még egy említésre méltó bejelentés történt: dr. Erdélyi
Endre („Macaként" alighanem többen ismerik) a jövőben egy NB l-es játékos havi
költségéhez kíván hozzájárulni.
A két órás összejövetelen
ötletből nem volt hiány, de
ettől az NB l-es csapat anyagi helyzete egy jottányit sem
változott, sőt még inkább
bizonytalanná vált az egy
esztendővel ezelőtt még a
City Kupában vitézkedő
együttes jövője. A tavaszi
szezonra ugyanis mindössze
260 ezer forintja van a Szegedi ESK-nak. Ennyivel pedig nem lehet kihúzni az
önkormányzati támogatás
megszavazásáig...
SÜLI JÓZSEF

1995. február 23.

• Fél tucat gólt kapott
a Himer-csapat!
• Napfény és „csillogás"
- kétszer 50 percen át

• Rosu nem lankad

fintal bosszankodott...

HLC-West-Radiál-Kiskunfélegyháza 5-4

Török lesz
a Tisza-parti
Szcilejmán?

A hétközi dorozsmai derbi után - ahol nem mindig a játék és a játékosok voltak a főszereplők... - a
vásárhelyi stadion edzőpályáján fogadta Bács megyei ellenfelét a HLC NB II-es csapata. A kiskunfélegyháziak ideális edzőpartnernek bizonyultak.

Szeged FC-Baja 6-1
A tavaszias napsütés szombaton nagyon sok embert k i e s a l t a F e l s ő T i s z a - p a r t i s t a d i o n k ü l s ő
pályájára, a Szeged FC-Baja előkészületi mérkőzésre. A nézők döntő többsége elsősorban a szegedi
gárda teljesítményére volt kívánesi, arra, hogyan
alakul a két esapathől „összegyúrt" együttes, kik
kaptak a kezdő-, s kik a „csereesapatban" helyet?

Czibere László két részre
osztotta a társaságot, ugyanis
mindenkit, aki élt és mozgott,
ki akart próbálni. Csupán egykét labdarúgónak adatott meg
az; hogy mindkét félidőben a
pályán lehetett. Az „újoncjelöltek" közül a próbajátékon lévó
Blaga Lucián hamar kidőlt a
sorból, mivel húzódást szenvedett, s kérte, hogy cseréljék le.
A többiek azonban derekasan
harcoltak az NB 11-es bajaiak
ellen, s aki nem ismerte a két
együttes tagjait, az a játék
alapján inkább a szegedi gárdát
tippelte magasabb osztályúnak.
A mérkőzés nagy részében —
de különösen a második félidőben - a hazaiak irányították a
játékot, s Törökéktől már láttunk igen szép dolgokat is. A

találkozó vége felé a vendégek
nagyon elfáradtak, s ekkor, ha
csak egy kicsit jobban összpontosítanak a hazaiak, akár
több góllal is megterhelhették
volna az ellenfél kapuját.
Mindenesetre messzemenő következtetést nem lehet és nem
is szabad levonni a fölényes
győzelemből, még akkor sem,
ha ezt egy NB Il-es csapat
ellen érték el a hazaiak. Alakul, alakulgat a csapat, de még
nagyon sok munka kell ahhoz,
hogy olyan legyen, amely meg
tudja valósítani a nyíltan vállalt álmot, a feljutást...
I. félidő: Már az első öt
percben két góllal vezethettek
volna a szegediek. Az 1. percben Török, majd utána Farkas
hagyott ki óriási gólszerzési

Mikorra kell az ebéd?
Melegítenek a két csapat játékosai, nemsokára elkezdődik a játék. A pálya szélén még mindig folyik a diskurzus. Ilimcr István, a bajaiak mestere bekiabál a tanítványainak:
- Úgy melegítsetek, hogy 50 percesek a félidők...
A pálya szélén az egyik szurkoló felsóhajt:
— Istenem, mit kapok én a feleségemtől, hiszen háromnegyed egyre rendeltem az asztalra a húslevest.
Most pedig a „ráhú/.ás" miatt egész biztosan késni fogok...
A sopánkodást hallva Himerné, aki ott ül a vendégek
kispadján, nem hagyja szó nélkül a dolgot:
- Kn már megszoktam ezt az állapotot, mert egy darabig a férjemnek kellett újramelcgitenem az ételt, ha
késett, most pedig a fiammal teszem ugyanezt. Aki a focistákhoz köti életét, annak számolnia kell ezzel...

Czibere: Na, én sem kapok már ebédet...
lehetőséget. A 25. percben
Krajczár forintos labdával ugratta ki középen Farkast, aki
besétált a „bőrrel" a kapuba
(1-0). A 37. percben Váczi
beadását Török fordulásból
küldte a bajai kapuba (2-0). A
43. percben a 16-oson belül
Krajczár lerántotta az egyik
bajai csatárt, s a megítélt 11 est Kiss J. értékesítette (2-1).
A 47. pereben Farkas nagy
lövése a felső lécről vágódott
le a gólvonal környékére. A
közönség egy része bent látta a
labdát, a játékvezető viszont
nem...
II. félidő: A második 50
percben (ennyi volt ugye egy
félidő) tovább folytatódott a
hazai fölény. A 70. percben
Török nagyszerű labdával ugratta ki Miklóst, aki ezúttal
nem hibázott ( 3 - 1 ) . A 81.
percben Török, aki nagyon
hagy kedvvel játszott, Magyar
pontos beadását vágta a vendégek hálójába (4-1). A 83. percben a kitörő Djuricsot vágták
fel a 16-oson belül, s a megítélt
büntetőt Török értékesítette
(5-1). A 96. percben Illyés futott el a jobb oldalon, majd önzetlenül, pontosan középre
játszott, s Török most sem tudott hibázni (6-1). A hátralevő
időben Török (ha így folytatja,
hamarosan városszerte Szulejmán szultánnak szólítják majd!),
Djurics és Illyés hagyott ki
egy-egy óriási lehetőséget.
A találkozó jegyzőkönyve.
Szeged KC-Baja 6-1 (2-1)
Felső Tisza-parti stadion,
500 néző. Vezette: Knerczel.
Szeged FC (az első félidőben): Dobó - Krajczár, Bóka,

Kuntics,
q bajkeverő
Vannak, akik már fél
tizenegykor ott ácsorognak a pálya szélén, s
várják, hogy kezdődjék
a játék. Talán a melegen sütő Nap, talán a
focinak szóló türelmetlenség, talán a barátokkal való találkozás lehetősége teszi, de tény: az
igazi szurkolók csoportokba verődnek. Közben folyik a duma, mi
másról, mint a futballról. Mindig akad egy
„szóvivő", akit érdeklődéssel hallgatnak a társak. Most éppen Gulyás
Ferenc, az egyik leglelkesebb focirajongó viszi
a hangot:
- Én mondom nektek, hogy a KTE is
„megette" Kunticcsal a
dolgot. A szerb vendégmunkás Koreában játszott, majd onnan hazatérve „elfelejtette" magával hozni a játékengedélyét. A kecskemétiek
pedig azt hitték, hogy
ha egy profiból ismét
amatőr lesz, az azonnal
játszhat. Pedig a szabályok előírják, hogy csak
hat hónap után lehet ismét amatőr...
- Akkor a KTE is elbúcsúzhat a bajnokságtól - veti közbe valaki.
- Akárcsak a Dózsa,
amellyel pont a Kecskemét akart „kiszúrni" toldja meg szomszédja.
- Akkor más nem is
lehet a bajnok, csakis a
Szeged FC - egyeznek
meg, s már szemlélik is
a pályára jövő játékosokat.
Ilyen könnyen el lehet intézni a bajnoki
cím sorsát...

Szélpál - Sahin - Rácz, Török,
Blaga, Szabó Zs. - Farkas, Váczi. A második félidőben:
Csehó - Magyar, Bóka, Újvári
- Kubát B. - Illyés, Gréczi,
Dézsi, Török - Miklós, Djurics. Edző: Czibere László.
Baja: Tomik - Kiss J., Faddi, Kapity, Szűcs - Csermák,
Kiss M., Kovács, Ádám Bálint, Csintalan. Edző: Himer
István. A második félidőben a
vendégeknél szóhoz jutott
Palla, Martity, Sárközi, Goletity, Onódi és Kámán is.
így ncz ki egy XX. századi Török-roham. (Fotó: Schmidt Andrea)
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Több játékos, így Földvári,
Varga-Tóth, Fekete, Kemenes,
Nagy A. kényszerű távollétében az első félidőben pályára
küldött hazai csapat jól játszott, és ezt gólokkal is „alátámasztotta". Szünet után már
főként a csereemberek szerepeltek, így a meccs második fele
„döntetlenül" végződött. Igaz,
ehhez az is kellett, hogy Kopschitz kiválását követően a vásárhelyi védelem némiképpen
meggyengüljön...
A három gólos vezetést
egyébként az utolsó tíz percig
őrizte az Antal-gárda, és csak
ezután sikerült csökkentenie a
hátrányát a végig lelkesen játszó vendégeknek. Jó volt látni,
hogy sérülése után Bress ismét
csatasorba állt, sőt Kis Krisztián beadásából már gólt is szerzett. Rosunak változatlanul jól
megy a góllövés, ezúttal is háromszor „tesztelte" az ellenfél
hálóját. Könnyen meglehetett
volna a negyedik is, azonban
Rosu „Janit" a tizenhatoson
belül szabálytalanul szerelték,
a büntetőt viszont már nem ő,

hanem Marta Dórin értékesítette - a szokott magabiztossággal.
A mérkőzés, amelyet végül
5-4-re nyert meg a HLC, kifejezetten tetszett a szurkolóknak, ám Antal Ferenc edző már
nem volt efinyire elégedett. A
meccs után a következőket
mondta: - Az első félidőben kimondottan jól játszottunk. A
cserék után viszont „leült" a
csapat. Bosszús vagyok, mert
nem ment minden úgy, ahogy
megbeszéltük. Kopschitz lecserélése után Orgovány védett,
akit a kapott gólokért nem hibáztatok. A védelemnek kellett
volna jobban figyelnie. Van
azonban még időnk javítani,
hiszen kedden Orosházán lépünk pályára, csütörtökön a
KTE, szombaton
pedig a
Csongrád együttesét fogadjuk.
A HLC-Weest-Radiál a következő összeállításban játszott: Kopschitz (Orgovány) Kiss P. (Szűcs A.), Marta, Tóth
Cs. Csányi - Kiss Cs., Bress,
Szécsényi, Kis K. (Kovács T.),
Barna (Sipos), Rosu.
OLASZ

• A tartalékok keserű kenyere
• Vásárhelyen sem túl
kényelmes a kispad

Fekete Robi,
a kitartó kapas
A kecskemétiek nem szívesen váltak meg tőle, de végül is
MLSZ-döntéssel, és egy
szponzor. Farkas Imre segítségével véglegessé vált, hogy jöhet Vásárhelyre. Ha csak ezen
múlott volna, alighanem már
augusztusban is ó áll a HLC
kapujában. Kopschitz azonban
vállalta a kihívást, és „nem engedte" a gólvonal közelébe vetélytársát. Csupán egy alkalommal, Szarvason védhetett
pár percet Fekete. Kíváncsi
voltam, hogyan látja a helyzetét Robi, pár héttel a tavaszi
nyitány előtt.
- Mielőtt ideszerződtem, tudatában voltam annak, hogy
Kopschitz Peti az NB II. egyik
legjobb kapusa lesz. Ennek
ellenére vállaltam a kihívást.
Azt nem mondom, hogy kényelmes a kispad, de kitartok.
Már hívtak vissza az NB Hiba, de megfutamodásnak tekinteném, ha itthagynám a HLC-t.
• Hogyan kezdődött a
pályafutásod?
- Még nem voltam 16 éves,
amikor Kiskunfélegyházán
először álltam a felnőtt csapat
hálója elé. De játszottam a mezőnyben is. Következett a honvédség, majd leszerelésem
után visszamentem korábbi
klubomhoz, ahol csatárt (is)
játszottam. A csapat azonban
kiesett, és én többre vágytam.
Jött értem a Kecskemét. Félegyházán egyébként mindenki
Feri bácsija, a kapusedző na-

Az NB III-as bajnokság megnyerése után a
HLC erősítési tervei
között egy kapus leigazolása is szerepelt. Addig Talmácsi volt a
„vésztartalék", ha baj
volt, ő ugrott be Kopschitz helyett. A választás végül az NB III.
egyik legjobb portására
esett, Fekete Róbertre,
aki korábban a KTE
hálóját őrizte, többnyire
nagyszerűen.

gyon sokat foglalkozott velem,
szinte mindent tőle tanultam.
• Kecskemétről mi hozott el?
— A HLC hívására nem tudtam nemet mondani. Az NB II.
csábító volt, és ma is az.
• A kispadról
hogyan
látod a csapat szereplését?
- Bízom benne, hogy ha
nem is könnyen, de a csapat
bentmarad az NB II-ben, és
előbb-utóbb én is védhetek. A
legrosszabbkor sérültem meg.
Az edzőpályán egy ott felejtett
kődarabra vetődtem... Az orvos 3-6 hét pihenőt javasolt,
így most legfeljebb csak futni
tudok, de azért bizakodom mondta a tartalékok kenyerén
is kitartó kapus. Fekete Róbert.
O. L.

1995. február 6.
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• Kié lesz a 2-es számú mez?

Krajczár megpróbál alkalmazkodni
Krajczér István, a Szeged FC 22 esztendős „emberfogója" a Baja elleni
előkészületi mérkőzésen az
első félidőben még a pályán
tette dolgát, fogta az emberét, s néha-néha előre is
merészkedett. A második
játékrészben már együtt
támasztottuk a korlátot, s
beszélgettünk. Természetesen a fociról, mert mi
másról is lehetett volna
csevegni ezen a verőfényes
februári délelőttön?

Krajczár: Tavasszal majd
Magyar mosolyog a pálya
szélén! (Fotó: Schmidt Andrea)

Magyar és miben Ön?
• Kicsit idegesnek tűnt,
amíg játszott - indítottam a
- Józsi gyorsabb mint én, és
jobban is szerel nálam. Én vidiskurzust.
-.Nem érzem még a helye- szont technikásabb vagyok és tamet ebben az új szerepkörben, lán hasznosabb az összjátékban.
De, hogy ki, miben jobb, azt
amit Czibere mester rám osztott.
• Miért, eddig nem ezen a nem az én feladatom eldönteni.
Majd a mester megteszi, hiszen
poszton szerepelt?
- De, csak nem emberfogó- rajta múlik, hogy ki kerül a
ként, hanem inkább a klasszikus csapatba.
• Említette, hogy az összértelemben vett hátvédként, s
játékban jó. Kivel érti meg
akkor fel-felfuthattam a támamagát leginkább?
dással, olykor gólpaszt is adhat- A pályán s a magánéletben
tam...
• Most is adott egyet, is Gréczi Gabival jövök ki a legmindjárt az elején, Farkas- jobban. Remek labdarúgónak és
nak csak he kellett sétálnia a barátnak tartom.
- Pedig most ő se nagyon
kapuba a labdával.
van ott az „alapcsapatban".
- Czibere László inkább ember- Nálam biztos kezdő lenne,
fogásra biztat, és nem támadásszövésre. Nem is nézi valami jó mert Gabinál jó helyen van a
szemmel, ha elhagyom a „páromat". labda.
• Ki hiányzik még Ön
• Talán azért, mert ő a
szerint ebbe a csapatba, hogy
zártabb játék híve, hiszen azt
minden „oké" legyen?
játszatta előző csapatával, a
- Hááát, talán az elnyűhetetDózsával is. •
- Így van, s A jelek szerint ve- len Takács Józsi elkelne, de más
lünk is valami hasonlót akar be- már nem nagyon. Szerintem már
a mi együttesünk ( úgy értem, a
gyakoroltatni.
• Ebbe az elképzelésbe tavalyi) is nagyon jó szellemű és
kezdőemberként
egyelőre tehetséges srácokból állt, kár,
csak Ön fért be a „régi" hogy kiestünk az NB II-ből. Ha
akkor bentmaradunk, most nem
SZFC-ből.
- Valóban, pedig társaim tu- kellett volna egyesíteni az erődása is megüti a színvonalat, ket, mert az a társaság valahol a
amit a mester megkövetel. Ők középmezőnyben tanyázna.
• Most visszajutnak a
jöttek ide hozzánk, de nekünk
második vonalba?
kell alkalmazkodnunk...
- Nehéz megmondani, de sze• Nagy a konkurrencia,
hiszen szinte
valamennyi rintem nem lehetetlen. Semmivel
posztra két hasonló képessé- sem vagyunk gyengébbek, mint a
gű játékos van. Bírni fogja a KTE. vagy más csapat. Ha kijön a
lépés, akkor mi örülünk a végén.
harcot?
A pályán közben folyt a játék,
- Nagyon igyekszem, hiszen
nekem van szinte a legnehezebb a társak egymás után lőtték a gódolgom, mert a riválisom. Ma- lokat az NB 11-es Bajának. Egyigyar Józsi nagyon jólképzett lab- ket éppen Magyar felfutása és
darúgó. Nem akármilyen harc beadása után. Krajczár István
várható közöttünk a 2-es számú önkéntelenül is felkiátott: Bravó
Józsi, ezt szépen csináltad!
mezért.
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- Hogy látja, miben jobb
• Milyen
kiemelkedő
esemény
házigazdájának
szemelte ki Szentest?
kérdeztem az
ügyvezető
igazgatót a
megbeszélés
hivatalos részének lezárását
követően.
- Az év legrangosabb nemzetközi női tornájának megrendezését ajánlottam fel a szentesieknek. Birtokunkban van már
az orosz, a brazil, a görög, az
amerikai és a francia válogatott
részvételét megerősítő faxüzenet. Az időpontot is kijelöltük
már: június 21-25. között találkoznának a csapatok.
• Miért éppen a Kurcaparti városra esett a választásuk?
- Három nagyon fontos érv
szólt Szentes mellett. Egyrészt
a különlegesen meleg fogadtatás miatt az itt megrendezett
tornák mindig emlékezetesek
voltak. Másodsorban dr. Tóth
Gyula szövetségi kapitánynak
és a sok válogatott pólós lánynak köszönhetően a női szakág
bázisa egyértelműen ez a város
lett. Harmadsorban pedig végre ezen a településen is vannak
már olyan izmosodó vállalkozások, amelyek szívesen áldoznak a vízilabdára is.
• A pólósok pedig általában meghálálják ezj a tő-

fíLMODOZfiSOK...
• Bővizű teniszforrás Csongrádon
• A Kossuth Lajos iskola azt üzeni...

Látványosságnak sem utolsó a csongrádi Kossuth Lajos
Általános Iskola 36x18 méteres területű, ragyogó tisztaságú
tornacsarnoka. Nem sok egyesület büszkélkedhet hasonlóval. Talán ezért is lép be az ajtaján kellő áhítattal a diáksereg.
- A létesítmény elsősorban
tömegsport célokat szolgál adja a fölvilágosítást Ott Tamásné igazgató miközben a
mellette álló igazgatóhelyettes,
Oláh Ferenc helyeslően bólogat.
- Nem fényűzés egy ilyen
tízmilliókat érő létesítményben
hat-tízéves gyerekeket teniszre
oktatni? - okvetetlenkedem,
mire az érvek sokasága zúdul
rám.
Kiderül, egyedülálló kezdeményezésről van szó. A profi
edzői vizsgával is rendelkező
Papp Sándor útmutatása alap'
ján dr. Nádudvari Tiborné és
Mayer János testnevelőtanárok, továbbá Huszti Lajos tréner irányításával gyakorolnak
az iskola növendékei. A tenisz
1991 szeptemberében vert tanyát a Kossuthban, s az alsó
tagozatos osztályokban
ma
már 47 gyerek forgatja az ütőt.
Az ügyesebbek a heti háromórás tantervi
foglalkozáson
felül a Tisza TC Csongrád edzésein is csiszolják tudásukat.
- Hangsúlyozni szeretném,
hogy teniszcsoportos osztályaElmélyült gyakorlás a Kossuth „teniszműhelyében". (Fotó: Enyedi Zoltán)
ink nem bajnokgyárakként működnek. Célunk az egészséges
1000 forintos hozzájárulásából
A tenisz ismerői tisztában voltak vele: csupán idő
életmód kialakítása, illetve
fedezzük - jegyzi meg búcsúmegőrzése, továbbá a játék
k é r d é s e , m i k o r „ r o b b a n a b o m b a " , azaz m i k o r
záskor Oláh Ferenc.
alapjainak elsajátíttatása. A
láthatunk csongrádi teniszezőt a kontinens jegyzett
A teniszcsoportos osztályok
tenisz csupán e magasztos célegtehetségesebb diákjai a
viadalain. Nos, a várakozások beigazolódtak,
lok megvalósításának az
helyi Tisza TC-ben folytatják
Fábián Tamás, a Tisza TC büszkesége tavaly
eszköze - tájékoztat az igazpályafutásukat. Dányi Orsolya,
korosztályos Európa-bajnokságot nyert. Köszöngatónő.
Asztalos Betti, Dányi István,
hetően edzőjének, Papp Sándornak, aki a legutóbbi
A csoportok megszüntetése
Nagyistók Bence, Rácz Zoltán
mellett kardoskodók szakmai
fél é v t i z e d b e n v a l ó s á g g a l f o r r a d a l m a s í t o t t a az
és Kacziba Péter ma már korérvként a féloldalasságot emleegykori megyeszékhelyen a századvég legnépszeosztálya élmezőnyéhez tartogetik. Véleményük szerint a
zik. Sajnos, akadnak Csongrárűbb egyéni sportját.
gyerekek harmonikus fejlődédon, akik a bővizű forrás betesét gátolja a korai szakosodás.
metését szorgalmazzák, s útonÁllításuk cáfolatául köz- svéd és a cseh szisztéma sze- Szövetség szakmai bizottsága útfélen azt hangoztatják, hogy
readjuk: tíz nap leforgása alatt, rint ismerkednek a játék alap- szentesítette, s a módszer he- az oktatási intézményben megazaz egy kéthetes ciklusban a jaival, azaz könnyített felté- lyességéről a nyolcvanas szűnik a teniszoktatás.
Nos.
teniszcsoportosok két órát az telek között, műanyag ütővel években Berettyóújfaluban örömmel hallottuk: az alma
uszodában töltenek, két órában és szivacslabdával játszanak. A magam győződtem meg.
mater szeretettel várja a sport- Hangsúlyozni szeretném, ághoz kedvet érző elsősöket, mi
a tantervi feladatoknak igye- hatéveseknél a mozgáskészség
egyetlen több, oldalági beiskolázással
keznek megfelelni, és csupán a kialakítása a cél. Később sajá- az önkormányzat
fönnmaradó két órában műve- títják el az alapütéseket, majd fillérrel sem támogatja úttörő- más oktatási intézmények másoaz utolsó két évben taktikai nek mondható kezdeményezélik választott sportágukat.
dikos diákjai is „átigazolhatA mikéntről Papp Sándort célból és mozgásból kell sünket. A fölszerelést a Tisza nak " a Kossuth Lajos iskolába.
végrehajtaniuk az ütéseket. A TC biztosítja, míg az oktatók
kérdeztük:
tanévenkénti
THEKES ISTVÁN
- Az első osztályosaink a képzési célt a Magyar Tenisz bérét a szülők

fi bajnokgyárak
máshol mákodnak

A megszállottak

mentik meg a sportot - de

meddig?

Dr. Kiss Ottó hűséges Szenteshez

rődést. A lányok például
világbajnoki címmel is.
- így van. Boldog voltam,
amikor az elmúlt év végén a
magyar sportújságíró társadalom ezt az állami támogatás
nélküli csapatot állította a dobogó legmagasabb fokára.
Nem gondoltam, hogy ennyien
és ennyire figyelnek erre a
mostohán kezelt válogatottra.
Úgy érzem, ez már kötelezettséget ró a szövetségre is.
• Arra gondol, hogy szélesíteni kellene a női vízilabda alapjait?
- Megpróbáljuk, szigorúan
csak „rábeszéléssel", a csapatok számát növelni. Az elnökségünknek jó két hete beszámolt Szegedi VE-től is bírunk
egy ígérettel, hogy megvizsgálják a női gárda megszervezésének lehetőségét. Kozák
János elnökségi tagunk kapta
feladatul a szegediek csapatalapítási szándékának „ébren
tartását". Egyébként az FTC is
gondolkodik azon, hogy áldoz
valamennyit egy új női együttesre. Úgy hiszem, hogy raa-

Dr. Kiss Ottó, dr. Tóth Gyula és Kó'nigh György szíve
a szentesi pólóért (is) dobog. (Fotó: Gyenes Kálmán)
Dr. Kiss Ottónak, a Magyar Vízilabda Szövetség ügyvezető igazgatójának szentesi látogatása nem tartozik a
különleges események közé, hiszen a Kurca-parti városban szülőhelyét tisztelheti. Á sportági szakszövetség agilis
vezetőjét azonban pár napja nem valamilyen családi
program vezérelte a póló egyik vidéki fellegvárába,
hanem - mint elárulta - személyesen kívánta megköszönni Magyar Józsefnek, a Hungerit Kft. vezetőjének az elmúlt évi támogatását. Ezenkívül egy rangos torna megrendezésével kapcsolatos ajánlat is a tarsolyában volt...
napság minőséget produkálni
csak különleges emberek képesek. Szerencsére a mi terüle-

tünkön az ilyenekből nincs
hiány. Ettől függetlenül úgy látom, hogy a magyarnál kriti-

kusabb helyzetben egyetlen
ország sportja sincs a világon.
Eddig napról napra a megszállottak mentették meg hazánkban a sportot. Az hagyján,
hogy az állam nem támogatja
kellőképpen ezt a területet, de
még az adórendszer sem ösztönzi a cégeket az adakozásra.
• Pedig az idén is jelentős erőpróbák várnak a magyar vízilabdára.
- Válogatottjaink hét, kontinens- vagy világméretű rendezvény vár. Sorolom: az idén
lesz a felnőtt női és férfi Eb,
mindkét nem Világkupa-viadala, az ifjúságiak Európa-, a
juniorok világbajnoksága, valamint az Universiade. Minderre, sajnos, a szövetségünknek
mindössze 1 11 milliója van.
Még szerencse, hogy a Postabank mellé támogatónak beszállt
a Kőbányai Sörgyár, a Colonia
Biztosító, a Medicor Holding és
a Renault Hungária is.
• Hogyan ítéli meg a
szövetség a férfi
szakág
tavalyi, eléggé
felemás
szereplését?

- Nagyon egyetértek a felemás jelzővel, ugyanis ha a válogatottunk a vártnál gyengébben is szerepelt, de az UTE,
másfél évtized után mégiscsak
Szuper Kupa-győztes lett. Az
utánpótlásunk, nem túlzás, a
világon a legjobb. Éppen ezért
lehetünk optimisták a jövőt
illetően. A magyar válogatott
átlagéletkora az elitcsapatok
között a legalacsonyabb. Remélem, az Eb-n és a Világkupán is sikerül dobogóra kerülnünk. A fő cél azonban az,
hogy az olimpián jól szerepeljünk.
• Csongrád megye a főváros után a sportág legjelentősebb bázisa. A szövetség részéről
különleges
elbírálást élvez ez a régió?
- Ha különleges elbírálásban nem is részesülnek a
Csongrád megyei csapatok, de
odafigyelünk a működésükre.
Mint ismert, a Szegedi VE
még válogatottakat (Fodor,
Molnár T.) is ad. Óriási fegyverténynek tartom, hogy a
rendkívül tehetséges Fodor
Rajmundot a szegediek meg
tudták tartani. Szóval, úgy
érzem, a megye pólóutánpótlásával hosszú távon is érdemes
számolni.
s.j.
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• Szegedi remény, vásárhelyi búcsú

Visszavágtok-e szerdán,
Pozsgay-fiúk?
UTE-Primavera-Szegedi VE 10-8

C'sapó (.Szegedi VE) felső teste hátulról is félelmetes... (Fotó: Gyenes Kálmán)

A férfi vízilabda Medicor
Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Szegedi VE-t a BEKAz. 1994/95-ös tanévben is
igen népszerűnek bizonyult a
fiú kosárlabda diákolimpia megyénkben. A rendező Csongrád Megyei Diáksport Szövetség három csoportba osztotta a nevező csapatokat. A
csoportokon belül oda-visszavágós alapon mérkőztek meg
egymással a középiskolás
együttesek. A három csoport
két-két első helyezettje jutott a
hatos döntőbe, ahová egymás
elleni eredményeiket továbbvitték a résztvevők. A bajnokság nagy kérdése az. volt. hogy
megtörik-e a szegedi középiskolák (elsősorban a Radnóti)
közel 2 évtizede tartó hegemóniája, azaz sikerül-e megelőzni
őket a (feltörekvő és 3 éve igen
szervezettnek tűnő vásárhelyi

•

győztes UTE-Primaverával
hozta össze a balsorsa. Az első
mérkőzést a fővárosban rendezték és azon Fodorék minden képzeletet felülmúlva
végig partiban voltak nagynevű ellenfelükkel. A remekül
hajrázó Tisza-parti együttes
mindössze két gólos vereséget
szenvedett, azaz a 8-án, szerdán 17 órakor kezdődő szegedi
visszavágón akár a továbbjutást is kiharcolhatja. Az Alucon-Plettac HVSC az elmúlt
évi kupagyőztes Vasas-Plaket-

• Megyei

tal akasztott tengelyt. Mindkét
összecsapást Budapesten rendezték és a papírformának
megfelelően a piros-kék gárda
kettős győzelemmel harcolta ki
a továbbjutást.
Az UTE-Primavera-Szegedi
VE mérkőzés első negyedében
Fodor és Török révén két gólos
előnyhöz jutottak a vendégek.
A második 7 perc elején Csapó
büntetőt hibázott, majd az újpestiek következtek, és 6-2-re
fordítottak. A BEK-győztes
lendülete térfélcsere után sem

kosárlabda-diákolimpia

Bajnok a Bethlen
utánpótlás-nevelő munkát
reprezentáló) Bethlen Gábor
Református gimnázium csapatának. Nos, a Vásárhelyi KK
egyik legnépszerűbb, leghajtósabb játékosának, az elmúlt
tanév óta ott tanító Polányi
Gézának edzőként is meg lett
az első nagy eredménye: veretlenül lett első csapata. A nagy
kosárlabda múltú Bethlen gimnázium együttese sok-sok év
után ismét megpróbálhatja
kivívni az országos döntőbe
jutást. Az esély adott, hiszen
meghatározó játékosai vezetik

sikerre a Vásárhelyi Kosársuli
országos szinten is elismert
ifjúsági és kadett csapatát.
A Bethlen kosarasai a
csoportmérkőzések
során
mindkétszer legyőzték a
csongrádi Batsányi, a szentesi
Horváth M., valamint a vásárhelyi Gregus középiskolásait.
A döntőben
(ahonnan
sajnálatos módon visszalépett a
szegedi Radnóti) a következő
eredményeket érték el Polányi
tanár úr tanítványai:
Kiss F.(Szegedi-Bethlen
(Hmvhely) 5 3 - 6 0 (21-29).

Műkorcsolya

Pénzdíjak világversenyeken?
Mialatt a közönség a versenyzők gálaműsorában gyönyörködöd, a műkorcsolyasport nemzetközi vezérkara
már azt fontolgatta, hogy a jövőben pénzdíjassá teszi a
világ- és az Európa-bajnokság o t . A sportág kiválóságai
ugyanis eddig előszeretettel távoztak a profik közé, mert ott
összehasonlíthatatlanul nagyobb összegeket kereshetnek.
Ha pedig valaki egyszer profi
lett, akkor a jelenlegi szabályok szerint nehezen térhet
vissza az amatőversenyekre.
így járt például az. ukrán Okszana Bajul, a tavalyi lilleham-

meri olimpia női győztese. A
Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) most elhatározta,
megpróbálja megtartani a
sztárokat.
- Tudomásul kell venni,
hogy ma már a pénz szervesen
hozzátartozik a műkorcsolyához - jelentette ki Ottavio
Cinquanta, az ISU elnöke. Akkor pedig nem értem, hogy
a szövetség bőséges bevételeiből, miért ne lehetne visszajuttatni valamit a versenyzőknek is?
Az ISU tehát már komolyan
fontolóra vette, hogy a jövő évi
világversenyeken nemcsak

érmekkel, hanem készpénzzel
is díjazza a műkorcsolyázókat.
Az elnök szerint a nemzetközi
szövetség tanácsának márciusi,
birminghami tanácskozásán
vitatják meg a különféle javaslatokat. a döntést pedig várhatóan az ISU 1996-os kongresszusa hozza majd meg.
- Ha egy versenyzőt jobban
motiválunk, akkor nem gondol
majd a távozásra - vélekedik
Cinquanta.
Érdekes végignézni, hogy az
idei Európa-bajnokok közül
kik tervezik a profik között
folytatni jeges karrierjüket. A
férfi verseny aranyérmese, az

tört meg: Vincze valamint
Benedek góljaival már 8-2-re
vezettek, amikor Csapó szépített. A befejező negyedben sokáig emlékezetes játékkal rukkolt ki az SZVE, ekkor Molnár
Tamás (2), Fodor, Dongó L. és
Csapó vette be az egyébként
jól védő Mátéfalvy hálóját.
UTE-Primavera-Szegedi VE
10-8 (0-2, 6-0, 2-1,2-5)
Komjádi uszoda. 300 néző.
Vezette: dr. Kiss O., Kosztolánczy.
UTE-Primavera: MÁTÉFALVY - Vogel 1, Bene 1,
VINCZE 3, BENEDEK 3, Gál,
Nitsovits, FAZEKAS 2, Zantleitner. Szabó, Czizmadia.
Edző: Kovács István.
Szegedi VE: SCSEGYERKIN - Csapó 2. FODOR 2,
Molnár P.. Mód. MOLNÁR T.
2, Dongó 1, Török 1. Halász,
Orosz, Kiss, Csörgő. Edző:
Pozsgay Zsolt.
Gól - emberelőnyből: 7/2,
jll. 4/3.
Négyméteresből: 0, ill. 1/0.
Vasas-PlaketAlueon-Plettac HVSC 20-3
(4-0.5-1,6-1,5-1)
Hajós Alfréd uszoda, 100
néző. Vezette: Székely, Juhász.
Vasas-Plaket: Kósz - Konrád 1, LIEBHAUSER 3,
GORSKOV 2, MÉSZÁROS 5,
TÓTH F. 3, Vári l.Berezvai I,
Varga 2. Müller 1, Kevi 1,
Hesz. Edző: Somossy József.
Alucon-Plettac HVSC:
Csányi L. - Király I, Nagy,
Kasza, Csányi Gy., Vörös,
LEHMANN 2, Lakatos, Mérai.
Edző: if]. Török Sándor.
Gól - emberelőnyből: 7/6,
ill. 2/0.
Négyméteresből: 4/3, ill. 0.
A vasárnapi (ugyancsak a
fővárosban rendezett) visszavágó eredménye: AluconPlettac HVSC-Vasas-Plaket
1-20 (0-6, 1-5,0-5, 0-4)
Továbbjutott a Vasas-Plaket. két győzelemmel, 40-4-es
gólkülönbséggel.
legjobb dobó: Szabó (14), Bányai (12), Csetényi (12), Ratkay (11).
Ságvári (Szeged)-Bethlen
(Hmvhely) 47-69 (19-33), I.
d.: Molnár (22), Ratkay (14),
Szabó (13).
Bethlen (Hmvhely )-Krúdy
(Szeged) 79-48 (4(^25), 1. d.:
Molnár (33), Bánfi (15), Hajdú
(13).
Bethlen (Hmvhely)-Kiss
F. (Szeged) 71-63 (33-35), I.
d.: Molnár (26), Hajdú (18).
Bethlen (Hmvhely )-Ságvári (Szeged) 78-63 (35-36), 1.
d.: Csetényi (19), Ratkay (15),
Bánfi (14), Vörös (13).
A győztes Bethlen gimnázium együttesében játszottak
még: Pataricza, Borbáth, Kiss,
Vadkerti és Gazdag.

• Teke Szuperliga

Tovább menetel az Egységes
Szombaton újabb Szuperliga mérkőzést játszott a Világkupagyőztes Szegedi Egységes női tekecsapata. Ellenfele a Tatabánya
volt, amelyet 5:3 arányban győzött le. A szegedi csapatból sérülés miatt hiányzott a két alapember, Vidácsné és Török Mariann,
akiket a társak eredményesen pótoltak.
Szegedi Egységes SK-Tatahánya 5:3 (2366:2254) Egységescsarnok.
Pontszerzők: Mracskó 410, Pocsainé 409, Bozó 408. illetve
Kun 396, Sáhóné 395, Gulyásné 406.
Ifjúságiak: SZESK-Tatabánya 4:0 (739:687) Pontszerzők:
Szabó 359. Csiszár 380.

• Röplabda NB /., nők

B. Tóthék Pesten sem „diszkóztak"
Közgazdasági Egyetem-Szegedi DRE 0:3
A Szegedi DRE NB l-es női
röplabdacsapata az elmúlt hét
végén a fővárosban játszott a
Közgazdasági Egyetem együttesével. A Tisza-parti diáklányok ezúttal is nagyszerű formában játszva nyertek, úgy.
hogy az ellenfél egyetlen szettet sem tudott „megfogni". A
találkozó egyébként csupán 36
percig tartott, ennyi idő volt
szükséges ahhoz, hogy B.
Tóthék „elintézzék" a fővárosiakat. A szegedi lányok most is
keményen és védhetetlenül
ütöttek, nagyszerűen sáncoltak,
a hazaiak nem nagyon tudták
áttörni a szegediek „falát". Az
első és a második játszmában
még időszakonként szoros volt
a küzdelem, de a harmadik
szettben a vendégek szinte szóhoz sem engedték jutni ellenfelüket. Ezzel a győzelemmel az

SZDRE továbbra is tartja vezető helyét a táblázaton.
Közgazdasági EgyetemSzegedi DRE 0:3 (-10, -12, -4).
Kinizsi utcai pálya, 100 néző. Vezette: dr. Takács, Fodor.
Közgazdasági Egyetem:
Ocskó. FEHÉR. Czobor. MAGYAR. Gróf. Dobler. Csere:
Medgyes, Jock. Edző: Botos
Ferenc.
SZDRE: B. TÓTH. Balogh,
Csókási, Balázsik, SZLIVKO,
HUFF. Csere: Beer, Komáromi, Kiss K. Edző: Ducsai Géza.
A bajnokság állása:
1. SZDRE
13 2 39:13
2. BVSC
12 2 40:8
3. Jászberény
II 4 34:18
4. Vertes Volán 9 5 31:20
5. Békéscsaba
8 7 32:30
6. Ajka
8 6 32:25
5 1 •> 25:34
7. Pulzus
8. Szolnok
4 10 15:33
9. Közgáz
2 13 10:43
10. TFSF,
1 14 10:44

28
26
26
23
23
22
20
18
17
16

Kosárlabda NB I.

Hiába dobott Milatovks 33 pontot...
Albacomp-ATC-Hódmezővásárhelyi KK 102-60
Vasárnap késő este fejeződött be Székesfehérváron az
Albacom-HKK férfi kosárlabdamérkőzés, amelyet az NB Ies bajnokság rájátszásában rendeztek. A találkozón szinte végig a hazaiak irányították a játékot, újra kidomborodott a vásárhelyi csapat rutintalansága.
A fehérváriak már az első félidőben bebiztosították győzelmüket, a második 20 percben

•

csak egy ponttal dobtak többet.
mint a vendég vásárhelyiek.
A HKK legjobbja ezúttal is
a vendégmunkás Milatovics
volt, aki egymaga 33 pontot
szerzett. De ez is kevés volt az
üdvösséghez, mert a többiek
nem tudtak vele lépést tartani.
A többi vásárhelyi pontot dr.
Borbáth (11), Kocsergin (13),
Polányi (3), Jáhni (12). Parády
(8) szerezték.

Atlétika

Öt érem a Szeged TE-nek

A Budapest Sportcsarnok 7.07 másodperc, míg a másorangos ifjúsági nemzetközi fe- dik Adebo Áleso 7.13 másoddettpályás atlétikai versenynek percet ért el. A 200 métert a
volt a helyszíne. A résztvevők nyertes Aleso 22.76 másodperc
népes táborában rajthoz álltak alatt futotta le, míg az ezüstéra Szeged TE sportolói is. mes Kovács ideje 22.94 volt. A
Szabó Erzsébet edző tanítvá- 400 méteres síkfutásban Oláh
nyai az erős mezőnyben kitű- Tamás 50.44 másodperc alatt
nően megállták a helyüket, érkezett a célba, s ez a második
mert két első és három máso- helyhez, volt elegendő.
dik hellyel tértek haza. A két
Az Olimpiai Csarnokban
orosz llja Kulik szeretne részt kiváló sprinter. Kovács Gábor már szerényebb Szeged TE-s
venni a naganói olimpián, ezért és Adebo Eleső, szinte meg- eredmény született a fedett5998-ig aligha távozik. A női egyezett a 60 és a 200 méteres pályás ifjúsági és serdülő Agyőztes Surya Bonalynak egy- síkfutás befutási sorrendjében. korcsoportúak versenyén. Ez
millió frankos szerződése van Az előbbi nyerte a hosszabb, utóbbi korosztályban Virág Kis
a francia szövetséggel és a míg az utóbbi a rövidebb távot. Ágnes a magasugrásban 168
Kovács Gábor győztes ideje centiméterrel az ötödik lett.
televízióval, s ezért a? ötkarikás játékokig ő is marad az
amatőrök között. A jégtáncverseny idei legjobbja, a finn
Susanna Rahkamo, Petri
2-2
X
1. C'oventry-Chelsea
(M)
X
Kokko párosnak viszont ez
2. Wimbledon-Ueed
2-1
1
3. Everton-Norwich
volt az utolsó idénye, hiszen
4. Ipswich-Crystal Palace
0-2
2
már a zsebükben lapul egy elől-l
X
5. Nottingham-Uiverpool
1-2
2
6.1.eicester-West Ham
nyös profi szerződés. A
1
1-0
7. Manchester U.-Aston Villa
párosoknál pedig éppen azért
1
8. QPR-Newcastle
3-0
diadalmaskodhatott a német
9. Sheffield-Arsenal
1
3-1
2-2
X
10. Southampton-Manchester C.
Mandy Wötzel és Ingó Steuer,
2-0
1
11. Falkirk-Hearts
mert a tavaly Lillehammerben
1
3-1
12. Kilmarnock-Aberdecn
győztes Jekatyerina Gorgyeje1-0
1
13. Motherwell-Celtic
pluszmérkőzés:
va, Szergej Grinkov kettős már
1
14. Tottenham - Blackburn
3-1
egy éve a profik között keresi
kenyerét.

Totóeredmények
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HIRDETÉS 11

TICOTEX KFT.

JATE Szabadegyetem
PROGRESS NYELVISKOLÁJA
Njclntisga előkészítés / 2 i 3 óra/,
Általános Tagozat / 2 i 2 óra/,
Bcizédccntriku nyelvvizsga
előkészítés /angol: 2x2 óra/
Kihelyezett munkahelyi,
iskolai t a n f o l y a m o k .
Érdeklődés: 310-129.
Tisza Lajos krt. 103.1.
Beiratkozás: 1995. N. hó S, 7, S, 9.
délután 3-S óra között
a fenti cknen.

Szeged, Osztnnszki u. 26/B
(Szent István tér melletti
- Fotelokra hútorvédő huzat
többféle színben
m é g a tavalyi árból
10% e n g e d m é n n y e l !
J U M f f l 3 9 6 0 Ft
- Flanelt ágynemű garnitúrák
r e k l á m á r o n 2 3 6 8 Ft
Mindenkit szeretettel
várunk!
Tel.: 313-508
Nyitva: hétköznap 9-17 óráig.

ARKADTEXTILHAZ
Svéd típ. bútorszövet
500 Ft
Buckle üni bútorszövet 890 Ft
Bútorplüss
1120 Ft
Bútorvelúr
1300 Ft
Selyemszatén bútorszöv.
1100 Ft
Pamut
555 Ft
Gyűrt nehéz selymek 820 Ft-tól
Kötött kelmék
9 2 0 Ft
Gabardinok
4 5 0 Ft
Szeged. Bartók tér-zsinagóga átjáró
Nyitva 9-17 óráig

ARVERES!
A B U D A P R É M S Z Ő R M E K I K É S Z Í T Ő K I S S Z Ö V E T K E Z E T J a " központjában,
(Budapest IV. ker., Batthyány u. 14. szám alatt) A F E L S Z Á M O L Ó , D U N A LIBRA RT. M E G B Í Z Á S Á B Ó L
1995. február 15-én 12 órakor nyilvános árverésen értékesítésre kerülnek
Szeged 1. Bercsényi u. 9. szám alatti ingatlan
(259 nm-es telken, kétszintes, összesen 311 n m hasznos területű épület),
INFORMÁCIÓ. MEGTEKINTÉS EGYEZTETÉSE SZEGEDEN: KOVÁCS SÁNDOR. Tel.: 62/40-11-35
K É S Z T E R M É K E K (bundák, dzsekik stb.). BŐR- ÉS S Z Ő R M E I P A R I A N Y A G O K ÉS G É P E K .
INEORMÁCIÓ ÉS MEGTEKINTÉS A BUDAPESTI KÖZPONTBAN 9-14 óni közeli Td.: 1-690-516
AZ ÁRVERÉSEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELT AZ ÁRVERÉSI FELTÉTELEK SZABÁLYOZZÁK,
MELY A MEGTEKINTÉS SORÁN ÁTVEHETŐ.
A KISSZÖVETKEZ IGAZOLT HITELEZŐI. TAGJAI KIZÁRÓLAG AZ ÁRVERÉSEN ÉLHETNEK ELŐVÁSÁRLÁSI
JOGUKKAL.
INVIT KFT.

ÓRIÁSI ÁRENGEDMÉNYES
V

Á

S

Á

Ú J
AGRO-DISZKONT
n

y

Női-férfi hosszú kabátok
• Színes női blúzok
• • Női nadrágok
• • • Női parka
• • • • Kosztüm
• • • • • Színes férfi zakók

áftOOTT 6 9 0 0 Ft
^őüófl
3 0 0 Ft
ááOOTT
4 0 0 Ft
iPHOTT 3 5 9 0 Ft
m á r 1 2 0 0 Ft
J300TF 1 9 0 0 Ft

XL-ben!

MINDEN NŐI-FÉRFI KÖPENY
ÉS MUNKARUHA
JELENTŐS ÁRENGEDMÉNNYEL!!!
Nyitva: 1995. febr. 6-17-ig naponta 10-16.30 óráig

PALYAZATI FELHÍVÁS
AZ OTP Bank Rt. Ellenőrzési Igazgatósága

Igényes, pontos,
gyors

t

használt munkagépeit
bizományos értékesítésre
átveszük.
Érd.: személyesen vagy
a 474-088-as telefonon.

olcsóbban

ÍZELÍTŐ AZ ÁRAINKBÓL:

l

Új beszerzésből
árusítunk:
pótkocsikat 2-6 t-ig,
fűkaszákat, talajmarókat,
kombinátorokat,
sorművelőket,
ekéket, gyűrűs hengereket,
valamint:

Egy 1000-sel

(Kossuth L. sgt. 72., bejárata porta után 100 m-re)

í

Szegeden, a Délceg u.
végén
(72-es buszvégállomásnál)

R

a Szegedi Ruhagyár Rt.
Diszkontjában
•
•
•
•
•
•

Értesítjük a tisztelt
gazdálkodókat hogy

CÍM FESTÉSI

VflSfSR

munkát vállalunk
kedvező áron.

a megye legnagyobb
szaküzletében
1 0 - 3 0 % engedmény

ponyvára feliratok
te, Cégtágiák
te KRESZ-táblák festése
Környezetgazdálkodási Kft.
(a Szegedi VGV jogutódja)
Szeged, Pacsirta u. 1.
Tel.: 489-789/119

REVIZORT
Feladat: az OTP Bank Rt. Csongrád Megyei Igazgatósága
és hálózata üzletviteli és üzemgazdasági ellenőrzése.

DM-kértyéra
5 % engedmény.

-

Bankszakmai és/vagy revizori gyakorlat előnyt jelent!

AUTÓTECHNIKA
AUTÓALKATRÉSZKERESKEDÉS

A Q1 hálózat által
forgalmazott
alkatrészeket
vagy azonnal vagy
másnapi szállítással
biztosítjuk.

GÉMES SÁNDOR
, Szeged, Francia u. 25.
T.:483-137

Asz. ingatlan f ő b b adatai:
- fszt.: r e c e p c i ó , 4 5 n m - I. e m . : s ö r ö z ő , 8 9 n m
- tetőtér: étterem, 2 0 ( 2 - 3 - 4 á g y a s )
fürdőszobás szoba, 6 1 0 nm.
A z ingatlan saját parkolóval r e n d e l k e z i k .
Érd.: 62/421-151, 62/421-209

KAMATJEGY
ÖN DÖNT

És a 1 3%-ról
a3
0
%
o
s kamatszintig juthat el.

v

anyagokból

Márkaboltja, Szeged, Vasas Szent Péter u. 10.
és Diszkont Áruháza, Szeged, Vágány u. 2. sz. alatt

bútorvásárt tart.
AZ ENGEDMÉNY MINDEN TERMÉKRE KITERJED.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig,
szombaton 9-13 óráig

>
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Mi*Jen értíefUiJöt
4f vásár-Tót

i

HAVONTA FELVEHETI!
Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel,
1% PRÉMIUMOT BIZTOSÍTUNK!
Hogyan?
Mikor?
Meddig?
Forduljon felvilágosításért bizalommal
egységeink dolgozóihoz.

RÉZ és SAVÁLLÓ
(króm)

Értesítjük kedves
vásárlóinkat,
Hogy
a z Alföldi Bútorgyártó Kft.

Cím: Szeged, József A. sgt. 96.

T.: 473-705

á

SZEGED,

MINDEN HÓNAPBAN JÖDELEM A

:ések,
Üzletberendezések,
Bútorok,
Korlátok,
Egyedi megrendelések,

a.:

SZERELŐKNEK KEDVEZMÉNY!

DÉLMAQYARORSZÁQ
Hirdetéjfel vétel

Fenyőrönk: luc-borovi 0 20-60 cm
hossz 4-6 m 15 500+áfa
Hazai fenyő: fekete - erdei 3-6 m
014-20 8000 Ft+áfa
Akácrönk. 0 14-26, 2-4 m 8000+áfa
Deszka: 21 200 Ft+áfa
Palló: 23 000 Ft+áfa
Szarura: 23 (XX) Ft+áfa
lambéria: 760 Ft+áfa
A helyszínen gatterozási. méretre
vágási, szállítási lehetőség, egyedi
teukmyag elkészítése
Érd.: Mihalics József Ép. Ker. 5900
Orosháza Bajcsy 86. T.: 68-311-266
Dózsa Rt. Fűrésztelep. Biró István
T.: 60-382-283

1 éves lejáratú, havonta sávos kamatozású
értékpapírunk kamatát

Alkalmazási feltétel: közgazdaság-tudományi egyetemi
vagy pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség,
számttástehenikai felhasználói ismeretek
(Word for Windows, Excell).

HORVÁTH

Érd.: 6 0 / 3 2 1 - 2 2 4 telefonon
este, hétvégén egész nap.

RODELLA Kft.
Telefon: 62/325-746,06-30/433-794

MOTEL eladó

KAPHATÓ MÉG:
műanyag lambéria,
harmonikaajtó ablakos
kivitelben is,
álmenyezet, poszter,
viaszos vásznak
Szeged, Kálvin tér 2.
(A kakasos templomnál
a fürdővel szemben)

Jelentkezési határidő: 1995. február 24.

Dr. Huber Bertalanná
könyvelőirodá)a
újra vállal kft.-knek
könyvelést.

És még sok egyéb
szolgáltatással
várjuk
ügyfeleinket

MAKÓ KÖZPONTJÁBAN ÚJONNAN ÉPÜLT,
BEINDÍTÁS ELŐTT ÁLLÓ, BERENDEZETT

Szőnyegpadló 4 m
1890 Ft 1490 Ft
Habtapéta 64944 490 Ft
PVC-padló 99044 790 Ft

keres Csongrád Megyei Revizori Csoportjába.

A szakmai önéletrajzot az OTP Bank Rt. Csongrád Megyei
Igazgatósága címére kérjük eljuttatni,
„Csongrád Megyei Revizori Csoport"'megjelöléssel!
(Cfm: 6701 Szeged, Takaréktár u. 7.)

még 2 hétig a tavalyi áron!
-11% + kedvező szállítási
feltételek mellett
megrendelhető: 405-257

- Egységes vámokmánykitöltés
1500 Ft
- Pótlap
30Ö Ft
- T1R-CARNET
5 0 0 Ft
- CMR-KITÖLTÉS
500 Ft

m m STEFÁNIA 10.,
SAJTÓHÁZ
B P l f f l REGGEL 7-TOL
K m W
ESTE 7-10!
M i n d e n : farmernadrág,
Teljesen l e é r t é k e l v e
ffi nadrág, ffi pulóver,
- farmerek 1500 Ft/db
női pulóver
- női pulóverek 1000 Ft/db
Továbbá:
- ffi pulóverek 450 Ft/db
bakancsok
8 500 Ft 4800 Ft
Az akció
cipők
6 900 Ft 3500 Ft
febr. 6-25-ig tart.
kabátok
11 500 Ft 8500 Ft
Emlékeztetőül:
dzsekik
6 980 Ft 5500 Ft
tolldzsekik
XL Divatáru,
Bartók tér 9.
6 980 Ft 2980 Ft

PVC tapétaés szöpyegpadló-

% Információs táblák
te Reklámfeliratok
te Gépkocsira,

TELJES KÖRŰ
VÁMÜGYINTÉZÉS

E-gerendák,
Pk-panelek,
áthidalók

szeretettejoár
az
AtföttBitarftár-ti

/Cfit.

Kistelek

Mórahalom
Szatymaz
Takarékszövetkezet

Üllés

TÉLI V Á S Á R !
A SZEGEDI RUHAZATI DISZKONTBAN!
Termo kabát
Női selyemkabát
Szőrmés kabát
Női kötött együttes
Felnőtt szabadidő
Ffi bőrcipő
Pamutpulóver
Női divatpulóver
Férfi gyapjúpulóver
Gyermek szabadidő
Női-ffi. garbó
Férfiing
3 dbos ffi alsó
Női-ffi atléta
Női-ffi alsó
Női zokni

uj ar
2980 Ft
3690 Ft
3490 Ft
2490 Ft
1490 Ft
890 Ft
980 Ft
2490 Ft
1950 Ft
1390 Ft
790 Ft
790 Ft
195 Ft
149 Ff
98 Ft
69 Ft

Cím: Szegedi, N a g y Jenő u . 4 . s z á m
Nyitva tartás: H-P 9-18 óráig, szombaton 9-13 óráig

DÉLMAGYARORSZÁG

12 HIRDETÉS

©

TÁJOLÓ
HOGY TUDJA, MERRE INDULJON...

• GYERMEKÁGY (rácsos) eladó.
Telefon: 488-723.
• VÁSÁROLOK ágytollat, bútort, teljes hagyatékot. Boldogasszony sgt.
29. Telefon: 330-064.

AUTÓKÖLCSÖNZÉS
Nagy Anikó, Szeged, Zoltán u. 20. Tel./fax: 311-267.
Ügyfélfogadás: hétköznap 9-15 óráig.
Dicsel-mikrobuszok és személygépkocsik bérbeadása.

• ELADÓ akkumulátoros kisautó kétéves korig, használható. 22 000 Ft.
Kölcsey u. 6. F. 6.

ÁGYTOLLT1SZTÍTÁS
Király János tolltisztfló. Szeged, Algyői út 27. Tel.: 470-041.
Tisztítás hőkezeléssel, huzatcsere, paplankészítés.
Nyitva: hétfő-péntek 7.30-17 óráig.
ÉPÜLET-, I.AKASKARBANTARTAS
[U3P

Rózsa Miklós. Minden szakmában - mindig - mindennemű
javítás. Hétfőtől hétfőig. Tel.: 326-280,
Szeged, Kereszttöltés u. 12.
KÖNNYŰFÉM- ÉS VASEELNUAVÍTÁS
Komplett felújítás, görgózés, pótlás, fényezés speciális
technológiával. Fehérvári l-ászki, Csongrádi sgt. 23/B,
Autógumi üzlet. Nyitva: hétfő-péntek: 8-17, szombaton 8-12 óráig.
Tel.: 491-015, csak nyitva tartás alatt.
REDŐNY,RELUXA
j g ^

harmonikaajtó, szúnyogháló, szalagfiiggöny-készltés, javítás,
garanciával. Török Tibor. Tel.: 401-318
REDŐNY, SVÉD RELUXA

Harmonikaajtó, szalagfüggöny készítése, javítása garanciával.
Rendkívüli kedvezmények a 10 éve fennálló cégtőllÉgető
Zsolt. Tel.: 317-797; 321-309

• KÉSZPÉNZÉRT veszek fagyasztót,
villanyvanógépet, szfnestévét, mosóautomatát, centrifugát, porszívót, klímaberendezést, szlnestévét, videómagnót, videókamerát, gáztűzhely,
gázkazánt, gázbojlert, gázkonvektort, villanybojlert! (Rókusi krt. 9.)
481-646, vagy 06-.W436-935.
• SZÍNESTÉVÉ nagyképernyős „Siemens" 21 900-crt. 125 (,*»• fagyasztószekrény 18 900-ért, újszerű
gáztűzhely 10 900-ért, ötliteres gázvízmelegítő 9900-ért, C-21 falikazán
29 900-ért, Vailant kombinált
gázkazán-vfzmelegftő 39 900-ért, 25
kW állókazán 29 900-ért, ötliteres,
tfzliteres villanybojler 4500-ért,
cikcakkprogramos új táskavarrógép
9900-ért, centrifuga 4200-ért,
mosógép 4500-ért, porszívó 5200ért, termosztátos villanyradiátor
6900-ért, gázpalack 5200-ért eladó.
(Rókusi krt. 9.) 481-646.
KÁRPÓTLÁSI J E G Y E T
ÉGIS, PICK, CHINOIN, MOL,
G R A B O P L A S T , HUMÁN, RICHTER,
OTP, ALKAIDIDA, BIOGÁL
é egyéb részvényeket
letéti igazolással is veszek.
TeU: 62/342-155,
hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken
8-12 óráig.

DISZKONT
KINCSTÁRJEGY
SZEGEDEN

ÜVEGEK, TÜKRÖK
jjCga Varga-műhely. Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 62/313-633.
Üvegek, tükrök csiszolása, méretre vágása, beépítése.
Gyors, pontos kiszolgálás, kedvező árak. Nyitva: hétfőtől péntekig
7-17, szombaton 8-12 óráig.

Magas hozam, állami garancia
1,3,6,12 hónapos futamidő

C O M F O R T

ZANUSSI-LIHEL k t M k , Fagy aszták

műszaki bázis

Automata mosógép 1 / 2 program, cent -stop
4 3 9 0 0 Ft helyett 3 8 5 0 0 Ft
Páraelszívó 5 0 5 5 6 0 , fehér, fekete szénbetétes

Árfolyamnyereség adója 0 %
Bővebb információk
a Cenzor Bróker Kft. irodájában
„ _
SZEGED,
L I
Kossuth L s g t 21.
rafTf
Tel.: 62/474-070,
477-501

9 5 0 0 Ft helyett 8 5 0 0 Ft
Vezúv fali gázkazán C 1 0 - 2 4 kW
5 8 9 0 0 Ft helyett 5 6 6 0 0 Ft

I ELADÓ szalagfűrész 700-as Nagy
Károly Balástya. Gajgonya 234.

Szeged.
Horváth
M . u. 7.
Teleion:

62/J11-915

AUTÓVEZETÉS

Személygépkocsira 50% kedvezmény
sikeres elméleti első vizsgára, valamint további lehetőség
5 0 % kedvezmény gyakorlati képzésre.
Tanfolyam indul: február 10-én, 16 órakor
Jelentkezés:
Sze'fee'eti
Szeged, Csongrádi

t. S z .
A u t ó s i s k o l a ,
sgt. 67. TeL:
62/4ftS-06h

c
D
E
kap

^ ^
PARTNER KFT. a 100 éves FEG
FEígTHERM h i v a t a | o s képviselője megyénkben!
A k é s z ü l é k e k e t és a l k a t r é s z e k e t
BUDAPESTI MINTABOLTI á r o n értékesítjük!
Szeged, Szt. Miklós u. 14. T.: 314-583. Hmv.-Wy, Zrínyi u,4. T.: 342-111.
Viszonteladóknak, kisiparosoknak GYÁRI ÁRON!

SZÜLÉSRE felkészítő tanfolyam indul BABÁT VÁRUNK
EGYÜTT címmel 4 hónapot betöltött terhesek és férjeik
részére. Elméleti felkészítéssel és terhestornával. Jelentkezés
a Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinikán. 1995. február 9-én, 17 óra.

Kárpótlási jegy és O T C
részvények adásvétele,
Diszkont kincstárjegy
és tőzsdei megbízások,
Szja csökkentő,
tőkeszámianyitás
és vezetés, befektetési
tanácsadás a
QUAESTOR-nál
Szeged, Deák F. u. 34.
Tel.: 312-260; 312-660
Hűtőgépek, fagyasztók,
mosógépek, mosogatógépek,
gáztűzhelyek
AKCIÓS ÁRON
Kedvező hitellehetőség.
Díjtalan házhoz szállítás.
Dorozsmai út Adél köz 1.
Tel.: 421-122.
Telefonon Ls megrendelhetők.
Használt hűtőgépét,
fagyasztóládáját
beszámítjuk.

KÁRPÓTLÁSI JEGY
Alkaloida. Chinoin. Égis. MOL OTP. Biogal
és egyéb részvények adásvétele.
Tőzsdei megbízások, tőkeszámlave/etés
(adócsökkentő) H-P: 8 - 1 2 . 1 3 - 1 5 .

n

U N A H O L D I N / s
Szeged K h .
<JT

O s z t r o v s z k y u . 21. f s z t . 5 .
Tel.: 324-288

Hirdetésfelvétel
az Express
(Itazási Irodában
Szeged, Kígyó a. 3.
óráig, pénteken: 8-13
Országos lapokba is!

JÁRMŰ

• DAF 400 TD hosszú, magas 2,5
éves zárt, légrugós, szervós dupla
hátsó kerékkel eladó. Cserét beszámítok. 30-436-408.

• VADONATÚJ szobai tolókocsi
eladó. Telefon: 431-086.

• MERCEDES 208 D 3,5 éves zárt
60 000 km-rel eladó. Cserét beszámltok. 30436-408.

• 1200 férőhelyes tojótyúkketrec
eladó. Telefon: 251-426, Sándorfalva, Brassói 19A.

választéka, rusztikus

Kossuth L. sgt. 72.

• IFA W 50 rövidplatós 86-os, nagyon
jó állapotban ponyvával magasítóval
eladó, vagy hasonló korú billenősre
cserélhető. Telefon: 364489.
• ROBOGÓ 50 köbcentis, jó állapotban olcsón eladó. Telefon: 481-137.
• MERCEDES 124/250 dízel. 87-es
évjárat, elsó kézből eladó. Dorozsma. Fél u. 7.
• BMW 320 inj., 1984-es évjárat, ki. tűnő állapotban eladó. Telefon:
315-668.
• BMW 324 D 1986-os eladó. Telefon: 30436408.

• ALSÓVÁROSON induló társasházban lakások leköthetők. Érd.:
330-582.
I SZEGEDI 2,5 szobás, 67 nm-es,
igényesen felújított, telefonos lakás
elaód. Érd .: este: Szeged, Retek u.
17. II. 8. Telefon: 470-389 vagy
munkaidőben: 311-902.

KARAKTER Kft.
Makkoserdó sor 24.
Tel/fax: 313-953, 321-732
*

AUTÓGÁZ!

INGATLANOK ÉRTÉKBECSLÉSE,
KÖZVETÍTÉSE. TELJES
JOGI ÜGYINTÉZÉSSEL.
A címfelvétel INGYENES!

Környezetkímélő
katalizátorszerelés
Hívjon: 62/405-156
Avako Bt.
Szeged, Makai út 186.

Dr. SÁNDOR ZSUZSANNA
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.

Mi csökkentettük árainkat!

ALBÉRLET
• KÉTSZOBÁS, fürdőszobás, külön
bejáratú lakrész kiadó. Cscrzy M.
u. 12
• EGYETEM közelében 1,5 bútorozott lakás, házaspárnak, diáklányoknak kiadó. Telefon: 320-648.
• KIADÓ Makkosházán kétszobás,
berendezett lakás 15 000+rezsiért.
06-30436-935.
• SZENTHÁROMSÁG 75. alatti, második emeleti lakás nagyszobájába
keresőnk három diáklányt. „Igényes
1985" jeligére a Sajtóházba.
• NYUGDÍJAS férfi keres különbéjáratú bútorozott albélreti szobát.
„Sürgős 1755" jeligére a Sajtóházba.
• BÚTOROZOTT lakás kiadó albérletbe. Érd.: 364-912.
• FŐBÉRLŐ nélküli lakótelepi albérlet kiadó. Telefon: 4944)05, vagy
06-30-418-881.
• A HUNGÁRIA Szállóban 2 ágyas
fürdőszobás szoba 30 000 Frttó kiadó. Telefon: 421-649.
• 5 SZOBÁS kiadó telefonos, bútorozott magánházat keresek. 321-699
„Hírős" Közvetítő.
• 2 SZOBÁS, bútorozott telefonos
lakás félévi előleggel hosszabb távra
kiadó. Telefon: 482-223,16 órától.

Hétfőtől csütörtökig: 8-16

I MŰANYAG virágcscrcpek nagy tételben eladók: 8,5 - 3,60.-, 10 4,50.-, 11 - 4.80.-. 06/60/380-742.
Forráskút, Zrínyi u. 5.

• RÁDIÓTELEFON (GSM 900)
kifogástalan állapotban, tartozékkal
eladó. Irányár: 47 ezer Ft. 06-62/
327-772.

HASZONJÁRMŰVEK
adásvétele, importja
DACIÁT, ARO-t, Ladát
veszünk készpénzért Ls.
LAdi és Társa Kft.
Érd.: WcLsz Károly.
Tel/fax: 62/371-488.
Deszk 43-as főút jobb oldal.

Telefon: 481-411

• KERESEK japán vagy francia karambolos gépkocsit megvételre 86os évjárattól. 06-1-294-5392.

szekrények, étkezők
jTSp

• ÉPÍTKEZÉSHEZ ideiglenes vilany
oszlop betongyámmal, óraszekrénnycl 5000 Ft-ért eladó. Érd.: 17
óra után Szeged, Harangláb u. 61.

• ELADÓ: női irhabunda közepes
méret egy férfibunda újszerű
állapotban, egy zsírosbödön 301, egy
négyszemélyes piros rekamié,
ágyneműtartós, egy 10-es húsdaráló.
Érd.: 401-333 és a Töltés u. 56B.

Koloniál bútorok teljes

TANFOLYAMOK

I 2 HÓNAPOS Golf ÜL TDi bordó,
ötajtós, sok extrával ár alatt eladó
vagy kisebb értékűre cserélhető. Telefon: 06-20-421-571.

APRÓHIRDETÉS

ADÁSVÉTEL

Arovatbaa hirdetések
személyesen adhatók fel Czakó Juliannánál, a Sajtóházban.
Előzetes érdeklődés a 461-460-as telefonon.

HÉTFŐ, 1995. FEBR. 6.

• II. emeleli 2 szobás lakás 1 550 000ért eladó. Telefon: 486-203.
HASZNÁLJA KI A LAKÁSÉPÍTÉSI
TÁMOGATÁSOKAT!
G Y Ö N G Y T Y Ú K utcában induló
T Á R S A S H Á Z B A N különböző
méretű lakások leköthetők
94-es á r a k o n !
Érdeklődni:
Fortuna
Ingatlanközvetítő.
Szeged. Takaréktára. 2. Tel.: 326-267.

• ELADÓ Belvároshoz közeli, 6 la
kásos társasházban 130 nm-es lakás+garázs udvarral. 40 ezet/hm.
Telefon: 421-505.
• ÁRVÍZ u. 58. alatt épülő társasházban 78 nm-es lakás októberi átadással eladó. Telefon: 432-132.
I KUKOVECZ N. utcai X. szinti 78
nm-es lakás eladó. Telefon: 313-679,
313-369.
• NAGYMÉRETŰ új tfpusú panellakás a IX. emeleten eladó. Telefon:
313-369,313-679.
• BUDÁN kétszobás, társasházi lakás.
eladó. Telefon: 313-369,313-679.
• BELVÁROSI 40 nm-es bérlakás
elcserélhető gázfűtéses, 15 szobásra.
Telefon: 62323-777.

Társasházi lakások, üzletek

leköthetők.

Rókusi krt l/A. Tel.: 486-203
Délelőtt 8-1 l-ig, 15-18 óráig.
Lakások, ingatlanok
adásvétele, cseréje
teljes jogi ügyintézéssel.
I TARJAN széle utcai 2+1 szobás
loggiás, telefonos, IV. emeleti, felújított lakás sürgősen eladó. Irányár
I 800 000 Ft. Érd.: 8-17 óráig,
311-832, vagy 487-746.
I ÚJ társasházi III. emeleti kétszintes
5 szobás lakás eladó. Újszeged, Védőnő köz 8. Érd.: Kiss Emil 06-60380-161.
• MEGVÁSÁROLHATÓ belvárosi, I.
cmcelti, háromszobás, telefonos, két
WC, fürdőszobás, bérlakásomat egy
nem megvásárolható 1,5 szobás belvárosira és egy garzonra cserélném.
Kárpótlási jegy beszámítható. Telefon: 62/324-898.
• 61 nm-es új, tetőtéri társasházi lakás
eladó Kossuth L. sgt. mellett. Két
szoba+étkező. Étd.: 430472, 15 órától.
• TÁPA1 utcában 2+2-es 74 nm-es
felújított lakás 2 500 000 Ft-ért
eladó. Telefon: 326-267.
• PUSZTASZERI u. 22. szám alatt induló társasházban egy 108 nm-es tetőtéri, galériás lakás eladó. Szerkezetkész építési költség 23 000 Ff
nm+ÁFa. Telefon: 322-064.
• 1,5-es 8. emeleti lakás 1 350 000-ért
eladó. Telefon: 486-203.
•

ÚJRÓKUS1 81 nm-es lakás
cseréptetős házban 2 600 000-ért.
Telefon: 486-203.

• ÚJSZEGEDI felújított 1,5 szobás
téglablokkos lakás eladó. Érd.:
437-246.
• BELVÁROSI nagy bérlakás, és magánlakás elcserélhető két generációs
magánházra, értékegyeztetéssel. Telefon: 62323-777.
• BELVÁROSI 100 nm-es lakás magántulajdonú kettő másfél szobás lakásra cserélhető. Telefon: 62/
323-777.
• SZEGEDI 3 szobás tehermentes,
telefonos lakás Makkosházán sürgősen eladó, garázzsal vagy anélkül.
Érd.: 490-762.
• JÓSIKA utcában 48 nm-es 2 szobás
lakás eladó. Telefon: 322-208.
Újszegeden, a Marostői
és Csalogány utca sarkán
1995. szeptemberi átadással
lakások, üzletek, irodák
és orvosi rendelők
még leköthetők
sz.erkezetkészen is.
Igény szerinti kialakítás,
kedvező részletfizetési
és lízinglehetőség!
Érdeklődni: 62/311438,
322-819. 9-/6-Í*.

• MERCEDES 220 D 105 literes
tankkal eladó. 30436408.

• RETEK utcai 47 nm-es azonnal beköltözhető lakás eladó. Telefon:
62323-777.

• NAGY és kisméretű tégla, szarufa,
cserép, központi fűtés, deszka eladó.
Gyöngytyúk u. 33. Felhő u. 8.

• VW Transportcr 1,6 D 6 személyes
platós, IFA W 50 L platós, dobozos
eladók. Cserél bcszámtlok. 62/
371488,8-17 óráig.

I ALLES Bt. Ingatlanközvetítés, jogi
ügyintézés, értékbecslés Attila u. 7.
Telefon: 479-564, 322-208.

• 2 SZOBÁS, igényes újszegcdi, panel lakás garázzsal eladó. Telefon:
62323-777.

I TÁPÉN 2 szobás gázfűtéses, társasházi lakás eladó, vagy panellakásra
cserélhető. Telefon: 479-564.

• TŰZIFA eladó (száraz körte, szilva,
alma, őszibarack). Apáca u. 27.

• DÁCIÁT keresek reális áron,
220 000 Ft-ig. 62/436-583.

• NAGYMÉRETŰ tégla, nyílászárók,
faanyag, gázkazán, cserép eladó.
Dankó P. u. 23.

• 1,5 szobás telefonos lakás hosszabb
időre kiadó. Érd.: Hajnal u. 59. Csanádiné esti órákban.
• GYÖNGYVIRÁG u. 2B. X. eme
leti, 1+2-es lakás augusztus végi kiköltözéssel eladó. Telefon: 471-922.

GYERTYAS RÉGISÉGBOLT
állandóan vásárol régi
bútorokat, festményeket,
porcelánokat órákat,
mindenféle régiséget teljes
hagyatékfelszámolás.
SZEGED, JÓZSEF A. SGT. 8.
(a Hungária Szállónál)
TeL: 323-149

OPELf^

VÁSÁROLOK
régi csillárt (hiányosat Is)
bútort, festményt ó r á t
dísztárgyat, egyéb régiséget.
Hagyatékfelszámolás.

Qarázstecfmiíqi 2002" jeligére a Sajtóházba.

S / e g e d , József A. sgt. 29.
(Szt. M i k l ó s u. sarok)
Nyitva: 10-17. Telefon: 310-614.

MARKA-,

RVPESKY
KF.RESKF.DES
IIÓI.ÁNC AKCIÓ!

Aki február 28-ig
8-ig ezzel
ezze az akciós
címkével üzletünkbenn jelet
jelentkezik
5511 Ft helyett 39501
3950 Ft
amig a készlet fart.

• RÓKUSI cseréptetős házban II.
emeleti, 81 nm, 1+2-es nagykonyhái, loggiás lakás és fűtött garázs eladó. Érd.: Körtöltés u. 46. Rácz.

S z e g e d , F o n ó g y á r i ú t 2—6.
Telefon: 62/324-800.

• ÚJSZEGEDEN, Bal fasorban eladó
angol típusú, telefonos 162 nm-es
lakás+garázs tehermentesen. Irányár
8 9 0 0 0 0 0 Ft. „ A z o n n a l b e k ö l t ö z h e t ő

műszaki szaküzlet
- szervizberendezések
BET A, FACOM kéziszerszámok
F1NI kompresszorok
PNEUTEC légszerszámok
Szeged, Bartók B. tér 9.
Tel/fax: 62/326-121.

• ÚJSZEGEDEN A Vedres utcában
1,5 szobás lakás eladó. Érd.: az esti
órákban 435-569.
• PÁLFY utcában februárban induló
társasházban közepes méretű 3-4
szobás lakások leköthetők garázzsal.
Telefon: 317-938.

„ K O P P Á N Y " BT.
Szeged, Rókusi krt. l/A II. 6.
Ingatlannal kapcsolatos
adótanácsadás,
adóbevallások elkészítése,
könyvelés,
kft.-k, bt.-k alapítása.
Félfogadás: H-P: 16-18 óráig.
• ÖNKORMÁNYZATI lakás bérleti
jogát átvenném. Telefon: 316-729.

tolc
ÚJ

Ing

HELYEN

Cím: 6722 Szeged. Tisza L. krt. 47.11/13.
Tel.: 62/322-982. 326-684
(Centrum Áruház melletti olajos ház)
Szolgáltatásaink: lakások, ingatlanok
adásvétele, társasház szervezés, teljes körű
.
jogi és pénzügyi ügyintézéssel
^fcözremüködünk
hitelbiztosításban
is.^
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I CSABA utcában 2 szobás panellakás olcsón eladó. Telefon: 316-729.
I FÉSŰ utcában II. emeleti 2 szobás
téglaépítésű lakás eladó. Telefon:
322-208.
I SZENDRE1 utcában 2 szobás, gázkomfortos lakás olcsón eladó. Telefon: 479-564.
I KOSSUTH L. sgt.-on 1+2-es erkélyes panellakás eladó. Telefon:
479-564.
I 2,5 szobás panellakás garázzsal (is)
eladó 2 500 000 Ft. Telefon: 62/
323-777.
• SÁROSI utcában 1+2-es VI. emeleti
lakás eladó. Tel.: 493+54.
• HÁROMSZOBÁS + cselédszobás
88 nm-es régi építésű III. emeleti lakás (Vadász u. 4/A.) eladó. Telefon:
328-561.

INGATLAN
I PUSZTASZEREN 140 nm-es magánház, 3 000 000-ért eladó, lakást
beszámítunk. Telefon: 486-203.

(mkui)
Bt.

Szeged, Jósika u. 1.
Bartók léméi

Dr. Tatár Rózsa irodája

HIRDETÉS 13

I SZÉL u. 32. szám alatti 623 nm
nagyságú építési saroktelek eladó.
Telefon: 322-064.
• HATTYAS-tompaszigeti zártkart eladó. Villany, fűrott kút, gyümölcsös
van. Érd.: Zentai u. 9., 16 óra után.
• ÚJSZEGEDEN 200-300 n-öl körüli
építési telket vennék. Ajánlatokat a
438-307-cs telefonszámra kérem.
• ERDŐK Szegedtói 40 km-re. valamint 30 ha erdővel körbevett építhető telek (10 000 V+gáz+víz) eladó.
Telefon: 06-20+21-571.
• DERKOVITS fasoron 2666 nm-es
ikerház építésére alkalmas telek
eladó. Érd.: 9-13 óráig, 310-649.
• HATTYAS soron 600 nm-es építési
telek eladó. Érd.: 9-13 óráig,
310-649.
• KISTELEKEN Damjanich u. 37.
alatti magánház eladó. Telefon bevezetve.
Ingatlanok adás-vétele,
.cseréje, és közvetítése,
gyorsan, olcsón.

Kft
6720 Szeged,
r e g e d . :Széchenyi tér 5.1/4.
Tel.: t62/313-559
Hétköznap 9 . 0 0 - 16.00-ig
Hirdessen velünk a
T E L I N TV-ben is!

INGATLANKÖZVETÍTÉS
Lakáscsere, értékbecslés.
Tol.:
3 2 3 - 7 7 7 .
Ügyfélfogadás:
H. Sz. P. 9-13.
K. Cs.: 1 3 - 1 7 óráig.

I ALSÓVÁROSI, kényelmes, nagy, meleg családi fészek, termő gyümölcsfákkal, áron alul eladó. Irányár:
10 500 000 Ft. Telefon: 320-535
I BAKSI 2+1 félszobás, egyedi központifútéses magánház eladó. Telefon: 313-679,313-369.
I SÁNDORFALVI tetótérbeépítéses
magánház eladó. Telefon: 313-679,
313-369.
I RÚZSAI fürdőszobás nagy tanya eladó. 1 500 000. Telefon: 62323-777.
• MÓRAHALMI, megélhetést biztosító tanya eladó, kiadó. Telefon: 62/
323-777.
I DESZKEN félkész magánház nagy
portával eladó, lakás beszámítható.
Telefon: 62323-777.
• ÖTSZOBÁS, eltolt szintes ház, kiválóan hasznosítható! Jó helyen eladó. 16 000 000. Telefon: 62323777.
• VILMASZÁLLÁSON állomáshoz
közel 400 n-öl zártkert vízzel, villannyal 350 000 Ft-ért eladó. Érd.:
munkanapokon 8-13 óráig. 62/
310-691.
• GARÁZS eladó a Kecskeméti utca
elején. Étid.: 485-041,18 óra után.
• SZEGEDTŐL 10 km-re kettő szobás, gázfűtéses, fürdőszobás tanya
eladó. Röszke, IV. ker373.
• ÚJSZEGEDI luxus magánház eladó.
Érd.: 430+69-es telefonon.
• ADY tér környékén nagyméretű téglagarázst keresek. Telefon: 62/
311-862.
• SZEGED Alsóvároson, Kecskéstelepen vagy Szőregen családi házat
vennék 3,3 M Ft-ig félkész is érdekel. Sürgős. Érd.: a 412-328-as telefonon, egész nap.
• MÁSFÉL szobás, összkomfortos
magánház 400 n-öl telekkel eladó.
Érd.: a 252+19-es telefonon, vagy
Rúzsa. Zalka M. u. 11.
• KISZOMBORON 2 szobás, gázösszkomfortos új magánház nagy telekkel, gyümölcsössel 1,35 M Ft
eladó. Telefon: Kiszombor 393.
Polner u. 73.
• FELSÓVÁROSON igényesen
kialakított magánház eladó. „13
millió 2069" jeligére a Sajtóházba.

• SZEGEDI, belvárosi, Batthyány
utcai, 2 szobás, gázfúléses, telefonos,
családi ház, 248 nm telken eladó.
Irányár: 4,6 mFt. Érdeklődni:
313-314 telefonon.

Személygépkocsivezetői
tanfolyamot
indítunk
1995. február 15-én
15 órai kezdettel.
INGYENES
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS.
Diákoknak további 50%-os
elméleti tandíjkedvezmény.

EXTRA BALASRIHAvásár a Fideszben.
(Yictor H. u.)
• KERTÉSZBÁL 1995. február 18án, Balástyán a Hotel Orchideában.
Bőséges vacsorával, reggelig tartó
zenés malatsággal, tombolával, várjuk kedves vendégeinket, jó hangulatot a Nosztalgia zenekar biztosítja.
A műsorban fellép: Harangozó Teri
és Poór Péter, Belépődíj vacsorával
1500 Ft. Érd.: Balástya, Holel Orchidea. Telefon: 62378-272,378-355.
• MESTERT keresek kis tanyám nyílászáróinak elkészítéséhez. Telefon:
480-393, délután.

Vásár!

7-ll-ig:

481-281
(Gyászközlemények,
csak felárral!)

320-239
(-12,14-17-ig: 318-999
7,5+g:

• SÍRKŐ, épületi műkő és belső
burkolást vállalok. Telefon: 329-523.

Délmaqyarország
I TANYAGAZDÁT keresek lehetőleg leinformálható, kimondottan
megbízható házaspár esetleg egyedülálló férfi személyében Szeged,
Holló U.7/A. 06-20+21-571.

K a n a p é Bútorüzlet
Gyönyörű
ÜLŐGARNITÚRÁK
nagy választékban!

• FŐÁLLÁSÚ óvónő bármely nap 15
órától gyermekfelügyeletet vállal.
Érd.: 479-263,19 órától.

• MATEMATIKA-fizika alapozás,
évvégi felzárkóztatás, érettségi felkészítés. Telefon: 435-264.

Olcsó használt bútorok,
adás-vétele.
Textilgj ári út
322-122189.

I TELEFONÜGYELETET vállalok
Telefon: 06-20+21-384.
I HÁZIAS ízek kedvelőinek ebédfőzést és kihordását vállalom. Érd.:
322-107, egész nap.
• SÍELÉS! lehetőség Szlovákiában
két fő részére február 26-tól. Olcsó.
Telefon: 473-523.
• SZAKTANÁR matematikát korrepetál. Retek u. 17. V. 26., délután.
• PIKKELYSÖMÖR (Psoreasis) tünetmentessé tétele Amerikai módszerrel. 06-1 -168-90-63.

ILI Import Ruhavásár az
Olajos Klubban. 6 . 7 . 8 és
folyamatos nyitvatartással
Mikszáth K. u. 17.-ben.
• SZAKKÉPZETT, élelmiszereladói
munkakörbe, keresünk, nem dohányzó munkatársat. Érd.: 323-909,
327-320,6-20 óráig.
• MÉRLEGKÉPES könyvelő sokéves
gyakorlattal (főkönyvelői is) elhelyezkedne kft-nél főállásban. Telefon: 62437-036, reggel, este.
• SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, melegburkolatok készítése kedvező áron. igény szerint takarítással.
Telefon: 434-310.
• FÉMZÁROLT vetőburgonyára előjegyzést felveszünk. Vetómagbolt
Szeged, Szent-Györgyi A. u. 51. Tel:
62/430-761, hívható bármikor.
• ROLO-Express redőny, reluxa,
harmónikaajtó. Telefon: 320-000.

/Cedt/eg

I TÜKRÖK nagy szín- és formaválasztékban, egyéb fürdőszoba kiegészítők olcsón kaphatók. „OtthonLux" Dózsa u. 4.

Béke u. 8., M a l o m u. 13/A.
Tel.: 330-761.

FENYMASOLO KUCKÓ
TAKARÉKTÁR U. 2.
•t
• a z udvarban
Fénymásolás
A4 5 Ft
Szórólapok készítése
A3 7,5 Ft
Olcsó és gyors kiszolgálás!!!

FLANC
• Francia bálásruhavásár
Hajnoc/wTisza krt.
sarkán
Olasz hőrdzsekik 9800 Ft-os
„^^
reklámáron.
^V
anii« a készlet tart.
N\ii\a: hétfőtől péntekig
9-18-ig.

Ágyn. fotelágyak 13 500 Ft-tól
ágyn. heverők
10 800 Ft-tól
franciaágyak
20 800 Ft-tól
sarokgarnitúrák 31 800 Ft-tól
ülőgarnitúrák
39 800 Ft
szekrénysorok 46 800 Ft-tólj
Szegeden díjtalan
házhoz szállítás.
Szeged, Moszkvai krt 15.
Tel • 323-677
Nyitva: H-P 9-18, Szo: 9+4-ig.

^

Áruszállítás, költöztetés,
nehéz tárgyak fuvarozása,
rakodóval.
Gábriel teher: 470-577.

TÁRSKERESÉS
• HA komolyan keresi társát, hívjon
fel bennünket. „Family" Közvetítő
Iroda. Telefon: 312-716.

Konyhabútor
február 15-éig
régi

áron!

Cím: Hajnóczy u. 4., T.: 31+391
Tápaiu. 56. T : 321-761

I KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kar
felsőfokú munkaügyi végzettséggel
költségvetési gyakorlattal rendelkező
munkaügyi főelőadót keres. Számítógép kezelési ismeret szükséges. Jelentkezés: Szeged, Mars tér 7. Számviteli osztályvezetőnél. Telefon:
456-006.
• KERESKEDELMI Kft. keres számítógép ismeretekkel 1 fő középfokú
számviteli végzettségű és 1 fő középfokú számviteli végzettségű
gyors-gépírás tudással rendelkező
kolléganőt. Jelentkezéseket fizetési
igény megjelöléssel a következő
címre kéljük. 6701 Szeged, Pf.: 714.
„Önálló munkavégzés 492" jeligére
a Sajtóházba.
• PRÁGA darura, gyakorlott gépkezelői felvennék. Erd.: 438-387.

Szögi

I OLASZ nyelven beszélőfiatalnői
munkatársat keresünk, aki titkárnői
és adminisztratív feladatokat is el tud
látni. ÉnL: 62314-016.

• A SZOTE Nephroiógia 11.- Akut
Dialízis osztálya állást hirdet 1 fő 3
műszakos ápolónő részére. Bérezés a
KJT. szerint + munkaköri pótlék.
Nővérszálláson történő elhelyezés
megoldható. Érdeklődni lehet: Új
Klinika /Szeged, Semmelweis u. 6.
Ill/B szárnyán a délőtti órákban Tatjányi Eerencné ov. nővérnél.
• BIZTOSÍTÓ Intézet keres legalább
középfokú végzettségű, tárgyalóképes üzletkötőket kedvező bérezés
mellett. 20 000 Ft alapbér+jutalék+egyéb juttatások. Pályázatokat
„Biztosító 463" jeligére kérjük a
Sajtóházba leadni.
• A DÓCI Általános Iskola és Óvoda
határozatlan idejű kinevezéssel fiatal
óvónőt keres március l-jétől. Érd.: a
375-151-es telefonon lehet.
• KÖZÉPFOKÚ varrónőket keresünk.
„Precíz munka 2035" jeligére a
Sajtóházba.

KÖZLEMÉNY
I JÓGATANFOLYAM indul a Klcbesbergtelepi Általános Iskolában
február 7-én 17 órakor gyermekeknek, 18 órától felnőtteknek.

I

10-20 nm-es üzlethelyiségei
bérelnék forgalmas helyen, parkolási
lehetőséggel. Telefon: 488-319.

és Zsa

Temetkezési

Iroda

Szegőd

TÖRÖK U. I l/B. TEL.: 314+47, H-CS: 8-16-ig, P: 8-15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL
H a l o t t s z á l l í t á s i ü g y e l e t : ( r á d i ó t e l e f o n I (16-60-381-557: 0 - 2 4 - 1 G

I TŐKEBEFEKTETÉS! Garanciával,
ügyintézéssel, havi 12 % hozammal.
„Lehetőség 1929" jeligére a Sajtóházba.

Diszkontáron
a gyártótól!

J

• A DESZKI Általános Művelődési
Központ Művelődési Ház vezetőt keres, felsőfokú szakirányú végzettséggel. Pályázat beadásának határideje:
1995. február 24. Címe: 6772 Deszk,
Móra F. u. 2.

munkanapokon

P A T A K I

-^BÚTORBOLT

I TELJES műszakos takarítót keresünk meghatározatlan időre. Érd.:
hétfőtől-péntekig a 481-89CF19-es
telefonon.

8-16 óráig

I MAGÁNHÁZ udvarban, gépkocsibeállási lehetőség. Telefon: 484-501.

• NÉMET nyelv oktatását vállalja
nyelvtanár. Telefon: 62319-197.

I MEGYEHÁZ Étterem (Szeged. Rákóczi tér) szakképzett női szakácsot
keres. Érd.: 483-583282 melléken.

I UTAZAS, pénz, nyelvtanulás! Baby
sitter közvetítés 7 országba! 06-1131-9730.

Használt bútorok
vétele-eladása
Dugonics u. 21.
Telefon: 317-764.

hétfőtől pentekig

• TOLL, hagyatékfelvásárlás lomért
lomtalanítás Szt. István tér „Filléres"
pavilon.

• NYAKLÁNCOK damilra való átfűzését másodállásban vállalok.
Telefon: 329-967.

MUNKA

Hirdetésfelvétel:

• PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, anyagbeszerzéssel, előjegyzéssel. Telefon: 319-276.

Minőségi kilós ruházat,
zakók, nyakkendők,
kabátok.
Csak 1 hétig.
Technika Háza
Szeged, Kigyó u. 4.

• 80 nm üzlet + 70 nm galéria Szeged
legfrekventáltabb kereskedelmi
helyén kiadó hosszabb távra, különkülön is. Telefon: 06-20+21 -571.

Ne töprengjen!
TELEFONALJON!

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS 250 Ft/
nm. Víz-fűtésszerelés javítás. Vfzórabeszerelés. Telefon: 494-243.

• TETŐTEREK beépítéséi, álmenyezetek készítését, gipszkarton rendszerek szerelését rövid határidővel
vállalom. Telefon: 437-850.

I UTAZÁSI Iroda kisméretű belvárosi bérleményt albérletet, társbérletet keres. Telefon: 324-162.

Jelentkezés: TÜV-RAH Kft. Szeged,
Berlini krt. 16-18.11/44.
Tel.: 323-583.

• EREDETI holland, fémzárolt miniburgonya eladó. Telefon: 255-302,
8—16 óráig, szombaton 8—12 óráig.

• OLASZ, angol tanítás egyetemistánál, felsőfokon is. Telefon: 473-287,
este.

• ÜZLETNEK alkalmas forgalmas
helyen lévő garázs bérleti vagy tulajdonjogát megávsárolnám. Telefon:
325-837.

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy a gyászközlemények
keretes, fényképes formában is feladhatók.
Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak

Tudatjuk, hogy
KISS VIKTÓRIA
életének 74. évében elhunyt.
Temetése február 7-én, 11
órakor lesz újszegedi temető
ravatalozójából.
Egyesített szoc. intézmény
dolgozói és lakói.

Tudatjuk, mindenkivel, hogy
POCSAI GYULÁNÉ
Perneki Julianna
hamvasztás utáni búcsúztatása
február 9-én, 13 órakor lesz az
alsóvárosi temető kápolnájából.
Engesztelő szentmise temetése
napján 8 óra 30 perckor lesz a
rókusi templomban.
Gyászoló családja.

Fájdalommal tudatjuk, mindenkivel, akik ismerték és szerették,
hogy
GULÁCSI JÓZSEF,
Szeged, Árvíz utcai lakos január
24-én, 62 éves korában elhunyt.
Temetése hamvasztás után február 10-én, 12 órakor a Belvárosi katolikus temetőben lesz.
A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, após,
nagyapa, testvér és nász,
özv. HETÉNYI ANTAL
68 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Temetése február 7-én, 13 órakor lesz a kübekházi temetőben. Minden külön értesítés helyett
Gyászoló családja.

VALENTIN-NAPI ÜZENET

Kossuth L. sgt. 59.
Tel.: (62) 312-070

Február 14.: Bálint, Valentin napja,
a szeretet kifejezésének alkalma.
Tavalyi évhez hasonlóan, most is lehetőséget
nyújtunk kedves Olvasóinknak, hogy üzenjenek szeretteiknek. Minden üzenet mellé szerkesztőségünk
egy-egy képet ad ajándékba. (Kéljük, a megfelelő
• -et jelölje meg, hogy milyen témájú grafikát
választana.) Az üzenetek február 14-én, kedden
jelennek meg lapunkban. Ezért kérjük, hogy
legkésőbb február 10-ig adja postára.
Maximálisan 10 szót fogadunk ei, díja 600 Ft+áfa
(750 Ft), amit rózsaszín postai utalványok kérünk
befizetni, és igazolásként a feladói részt vagy másolatát a szelvénnyel együtt címünkre beküldeni
szíveskedjen.
Üzenetéi személyesen is feladhatja az alábbi címen, 7-19 óráig:
DÉLMAGYARORSZÁG KFT, hirdetési csoport.
6740 Szeged. Stefánia 10.
A szelvényre, kérjük, írja rá a nevét, címét, amit
természetesen nem közlünk.

•

i

• SZÍV

I Kéljük, X-szel jelölje meg, milyen témájú rajzocskát
| kér az üzenete mellé. Egy témából természetesen
| többfélével is rendelkezünk.

t

heg.-trafók
elektródák
lángpálcák
CO-huzalok
filckorongok

KERANITA
-

-

vágókorongok
tisztítókorongok
rongykorongok
csiszolóanyagok
popszegecsek

CSEMPEBOLT

Olasz szaniterek (kád, WC, bide) 6 színben,
Csempék, burkoló lapok, fugakeresztek
Sarokkádak, már 3 5 OOO Ft-tól
Éttermek, kórházak burkolásához 7-8 kopásállóságú

FLAVIKER KÖPORCELÁNOK

- CSEMPEVÁGÓK (mechanikus é s elektromos)

I Feladó:.

i
l .

-

VIRÁG

- 15x15 fehér falicsempe I. o. 795 Ft/nm
•

ABRA

- Csemperagasztó, fuga anyagok 6 színben.
Szeged, Horváth Mihály u. 9. Tel.: 62/312-901.
Nyitva tartás: hétfő péntek 9—IS. szombaton 9-13 óráig.

DÉLMAGYARORSZÁG

14 SZOLGÁLTATÁS
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NÉVNAP: DÓRA
A Dorottya névnek igen sok
nyelvben meglévő önállósult
becézője.
DOROTTYA
A görög Dorotheosz név latinos
nőiesítesének, a Dorothca névnek régi megmagyarosodott
alakja.
A Nap kel 7 óra 5 perckor,
nyugszik 16 óra 53 perckor.
A Hold kel 9 óra 48 perckor.
A Tisza vízállása vasárnap
Szegednél 393 cm,
vízhőfok 1,3 °C,
Csongrádnál 449 cm.
Mindszentnél 464 cm,
a Maros Makónál 4 cm.
SZÁZ ÉVE
szUletett Dési Huber István
(1895-1944) posztumusz Kos
suth-dfjjal kitüntetett festőművész és grafikus. Témáit főként
a munkásé leiből merítette. Halálára irta Radnóti Miklós „Nem
bírta hát..." cfmű költeményét.

TIMÁLIS CSAIÁDTERVEZÉS: Család- és Nővédelmi Tanácsadó. Debreceni u. 2. Telefon: 322-740.
• GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÜGYELET: ma este 7 órától
holnap reggel 7 óráig a Fül-Orr-Gégeklinika (Szeged, Tisza Lajos krt.
111., telefon: 310 233/1200-as mel
lék.) tart ügyeletet.
• MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS: kedden
15-18, pénteken 11-12.15 óráig.
• S O. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: éjjel nappal hívható. Telefon: 3114)00. A hívás ingyenes.
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON 436355. Munkanapon 8-16 óráig.
• ADDIKTOLÓGIAI (alkoholgyógyszer) krlzisellátó, ambuláns
segélyszolgálat 0-24 óráig. II. Kórház
pszichiátriai osztály, Kálvári sgt. 57.

• MENTÜK: 04
• RENDŐRSÉG: 07
• MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG: 324-312
• TŰZOLTÓSÁG: 05
• MÁV INFORMÁCIÓ: 421-821
• INTF.RCITY menetjegyrendelés:
310-136
• VOLÁN-INFORMÁCIÓ: 421478
• AUTÓMENTŐ: 470-470
• ZÖLDTELEEON: 475-375
• AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁl

• GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér
(13/57-es), este 8 órától reggel 7 óráig.
• BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma a balesetet
szenvedett személyeket Szegeden a
SZOTE Traumatológiai Klinika (az új
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
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 osztályán történik.
• ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél 6
órától reggel fél 8 óráig a felnőtt lakosság részére, Szeged, Szentháromság u. I. sz. alatt. Telefon: 310-100.
• GYERMEKGYÓGYÁSZATI NAP
PALI ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19
óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 7.30-tól este 19 óráig a
Tisza Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi
ellátása.
• ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap
és ünnepnapokon 19 órától 7.30-ig a
Gyermekkórházban (Tcmosvári krt.
37.) folyik a sürgős esetek amhulans
ellátása, ezen időszakon belül. 22 órától 6 óráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes
gyermekorvos kihívható. Telefon: 435-535.
I CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: kedden, szerdán és pénteken
délután 3-6 óráig a családsegítő
szolgálatnál. Eszperantó utca I. szám
alatt, telefon: 324-824.
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS, OP-

Qgg

• TINITELEFON: 312-011, hétköznap 16-19 óráig.
• VÁMUDVARI szolgáltatás: ZollPlatz Kft. 325-788
• ÖNKORMÁNYZATI POLGÁR
ÓRSÉG, Szeged, Rókusi krt. 66. Tel.:
06/60/301-125.

• ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK
BEJELENTÉSE: 474-574.
• GÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK
BEJELENTÉSE. Földgáz: DÉGÁZ
RT. Munkanapokon 7-18, szombaton
7-12 óráig: 482-084, 312-287; éjszaka
és munkaszüneti nap: 482-084, 314-968;
Pb-gáz: CELSIUS KFT.: 485 649.
• GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS, HIBABEJELENTÉS: 314-097 (SZÉSZ);
485-649 (CELSIUS KFT.); 314 583
(FÉG); PROMETHEUS RT. Munka
napokon 7-15 óráig: 310-222, hétvégén, ünnepnapokon 0-24 óráig: 472-197;
POLY-GAZ BT. Tel.: 62/361-594.
• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS HIBA
BEJELENTÉS: 488-588, éjjel-nappal
hívható (Szetáv)
• VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI
HIBABEJELENTÉS: 310-155

ALAPÍTVÁNYOK
• ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK érdekvédelmi szervezete: Szeged, Teleki
u 3. Fogadóórák: hétfón 8-17, keddtől
péntekig 8-16 óráig. Tel.: 310-750.

KEDVEZMENY MERTEKE:

ÜZLET NEVE:

d

SZOLGALTATASOK

• NAPFORDULÓ SZOLGÁLAT testi, lelki támaszadás daganatos betegek és hozzátartozóik számára: kedden
8 - 1 2 , csütörtökön 13-16 óráig.
Telefon: 313-549, rádiótelefon: 06-30434-266. Cim: Dr. Boross J. u. 3. udvari főépület, földszint.
• GYERMEKSORS ALAPÍTVÁNY
- a nevelőotthoni gyermekekért. Szeged, Londoni krt. 15. Tel.: 311-090.
MNB 289-98008-34080-1.
• TABÁN CSALÁDSEGÍTŐ közösségi ház. Szeged, Kereszttöltés u. 13.
Telefon: 326-636. Fogadóórák munkanapokon.
• KÖZÉP-PONT Diákszolgáltató és
Információs Iroda Szeged, Takaréktár
u. 2. Telefon: 321-103.
• IFJÚSÁGI IRODA Információs és
Tanácsadó Szolgálat, Szeged Arany J.
u. 7. Telefon: 310-310.
• DÉL MAGYARORSZÁGI GYER
MEK ÉS IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY,
Szeged, Tisza Lajos krt. 47. Irodaház
Tel/fax: (62) 323-425.
• VÁROSI VÖRÖSKERESZT, Sze
ged. Szent Mihály u. 1. Tel.: 313-740.
• CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT,
Szeged, Sólyom u. 2. Tel.: 475-875.
• FÉSZEK NAGYCSALÁDOSOK
EGYESÜLETE. Szeged, Nyitra u. 15.
Tel.: 490-152. Fogadóóra: kedden
14-18, csütörtökön 9-18 óráig.
• GYÓGYÁSZATI ÉS ÉLETVITELT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK KÖLCSÖNZŐJE, Szeged, Székely sor 21.
Nyitva: hétfő, kedd 8-10, szerda-péntek 14-16 óráig. Tel : 313-740.
• DYSLEXIAS GYERMEKEKÉRT
Szegedi Egyesület postacíme: Szeged,
Agyagos u. 24/A.
• A MÓRAHALMI GYÓGYFÜRDŐ
munkanapokon 9-16 óráig tart nyitva
Tel.: 381-039.
• PEDAGÓGIAI SEGÍTÓ KÖZPONT. Logopédia: Sás u. 2., tel.: 477358. Nevelési Tanácsadó. SzakértőiSzaktanácsadói Hálózat: Eöldmlves u.
3., tel.: 311411. Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői Bizottság: Szél u.
3., tel.:310-060.
• FOGLALKOZÁSI INFORMÁCIÓS TANÁCSADÓ - a Csongrád
Megyei Munkaügyi Központ ú j
szolgáltatása: információk szakmákról,
képzési lehetőségekről, az álláskeresés
módszereiről, pályatanácsadás számitógépes segítséggel - nemcsak
munkanélkülieknek. Hétfő-csütörtök:
8-16, péntek 8-12 óráig. Tel.: 326588,326-973. Szeged, Felhő utca 17.
• RÚZSAI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ IRODA.
Rúzsa Üllési út 2. Tel.: 385-030/6.
• TERMÉSZETES CSALÁDTER
VEZÉSI TANÁCSADÁS, Billings-féle módszer ismertetése és oktatása a
Katolikus Házban (Dugonics tér 12. I.
e.). hétfőnként 17-18 óráig. T.: 315-546.
• SZEGEDI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ IRODA
Információk albérlettel, munkalehetőséggel, oktatással, kulturális programokkal. olcsó szálláshelyekkel kapcsolatban; korrepetálás, gyermekfelügyelet közvetítése. Szeged, Felső
Tisza-pari 2. Tel.: 314-344, fax: 313-647.
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Törzsvásárlóinktól az áfa-emelést átvállaljuk!
Névjegykártya, céges
levélpapír, b o r í t é k ,
öntapadós címkék, matricák,
nyomtatványok,
bélyegzőkészítés
magas színvonalon
1 óra alatt
a legkedvezőbb áron!
Számítógépes
betűkivágás
Szeged, Szentháromság u. 6.
(a régi Hunyadi János sgt.)
Tel.: 624323-400, 310-966

SZAKKONYVBOLT
Jogi, gazdasági, adózási, manager, műszaki
könyvek. Jogtárak, képes,
hangos szótárak CD-n; CD-k, kazetták.
Szeged, Bartók tér 1. Tel.: 314-681, fax: 311-339.
Nyitva: hétfő-péntek 8.20-17.20,
szombat 9.20-13 óráig.

CORPUS-L Kft
Laczkó József és munkatársai

Könyvelés,
bevallások,
tanácsadás, teljes
körű ügyintézés.

ADMIRALITAS
Hajózási és
Kereskedelmi
Kft.

HOMOK,

Megrendelhető': (62) 313470,312-692
Szeged, Csongrádi sgt. 27.
Telephely:
Szeged,
Boszorkány-sziget

3%

Szolgáltatás (javítás)

1 5%
3 %

I Piroska Kozmetika, Petresi u. 3. Tel.: 62/489 116.
Teljes szolgáltatásból

10 %

I TIT Nyelviskola , Kárász u. 11. Nyelvtanfolyamokra

5%

SÁNPORFALVA
I M a k r a Antal háztartásigép-szerelő. Tel.: 252-872
Javítás dijából

IO%

KEDVES KLUBTAGJAINK,
KÁRTYATULAJDONOSOK!
Felhívjuk fígyel/nüket, a pénztárosokkal
előre közöljék,
hogy Önök klubkártyával
vásárolnak.

C s a k költségtérítéssel

fuvarozást, hosszú a n y a g
szállítást v á l l a l u n k .

v e s z ü n k fel

DÉLTRANS KFT. Dorozsmai u. 35.

információkat.
I,eadás legkésőbb
2 n a p p a l levélben,
vagy hétköznap

M A R O S D d E > M P E R

a 481-460-as telefonon
6772 DESZK,

jjtvmts. SZÍIÍUS

A L K O T M Á N Y U. 43.

rtocotuioi no.

(Czakó Julianna).

u i i a n u i u s

VlllSACS U . M / l . 1:324 4t? (.: 124-101

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK

Ó R I Á S I
K E D V E Z M É M Y I I I
A C i p ó g a l é r i a teljes árukészletéből
MÁR 50Ó rt-tói

szállítása

3 0 — 5 0 ° / o kedvezmény
A K í g y ó é s a F e k e t e s a s u. s a r o k
NÁLUNK ALKUDNI IS LEHETI

Megrendelhető:
Tel.: 6 2 / 3 7 1 - 4 0 7 .

HUTOGEPJAVITAS

20 000 Ft+áfa/hó

9 l - e s 815-ös S3-as
Tátra szerelvény,
T - 1 7 4 / 2 Weimár rakodógép,
2 d b T- lOO-as tolólapos
lánctalpas ELADÓ.
Markatrágya nagy tételben,
házhoz szállítva megrendelhető.

Tel.: 4 2 1 - 1 5 7

T.: 62/364-612, Harmathné

18 nm-es, fürdőszobás

ZANUSSI LEHEL

szoba, irodának,

rendelőnek K I A D Ó

MÁRKASZERVIZ

a Hungária Szállodában.

Márkabolt
S z e g e d , József A. sgt. 132.
Tel.: (62) 4 8 3 - 6 6 3

Í M E , A Z O K A X ÜZLETEK,
AMELYEK Ö N N E K
ÉS C S A L Á P T A O J A I N A K
MINDEN VÁSÁRLÁSKOR
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTANAK;

KEDVEZMENY MERTEKE:

ÜZLET NEVE:

ELELMISZER
SZEOEP

• A-Z Élelmiszerbolt, Tisza L. krt. 75. Tel.: 329-261
A teljes árukészletre
5%
• Diófa mézbolt, Csongrádi sgt. 72. A teljes árukészletre
5%
• Eszemker Bt., Szentháromság u. 39. A teljes árukészletre
5%
• Gyálaréti élelmiszerbolt, (Mógor Tiborné), Gyálaréti út
A teljes árukészletre
•
5%
• tgra Kft. Éléstárház, Tisza L. krt 20.
Teljes árukészlet (pékáru éstejtermékkivételével)
5%
• Béketelcpi Mini ABC, Nagyszombati 41. Ateljesárukészletre 3 %
• Mini ABC, Vedres u. 13. A teljes árukészletre
3 %
• Nonstop Élelmiszer, Csongrádi sat. 89. A teljes árukészletre 3 %
• Papagáj M a r k é t , Szabadkai út, élelmiszerbolt
7 %
• Rókusi mézbolt, Petresi u. 6/A. Ateljesárukészletre
5%
• Sport ABC József Attila sgt. 37. A teljes árukészletre
5%
• Varsa Kft. Hal-mirelit bolt, Csongrádi sgt. 2/A. Teljes árukészlet 5 %
• Vértói ABC, Vérlói u. 7. Tel.: 489-632. A teljes árukészletre
5%

ÁSOTTHALOM
• Élelmiszerbolt, Asotthalom, Felszabadulás út 37.
A bolt teljes árukészletéből

2%

BALÁSTYA

•

BOLTLISTÁNK
KÖVETKEZŐ
RÉSZE KEDD El
JELENIK MEG!

K e r e k h á z A B C , Rákóczi u. 5 / A
A. . 54)00
5 0 0 0 fFt feletti vásárlás esetén

DOC

2%

• M a r i k a élelmiszer-vegyes bolt, Dcmaszék, Petőfi u. 6.
500 R feletti vásárlás esetén

5%

• Vegyesbolt, Kübekháza, Felszabadulás u. 35.
Pékáru éstejtermékkivételével 1000 R feletti vásárlás esetén

5%

KÜBEKHÁZA

(

ÜZLET NEVE:

KEDVEZMENY MERTEKE:

MÓRAHALOM

ÉPÍTKEZÉS, É P Í T Ő A N Y A G

• Privát Húsáruház, Szegedi út 92. 2000 Ft feletti vásárlás esetén

ÓPUSZTASZER

SZEGED
5%

I Gépkölcsönzö, Szeged, Maros u. 40., Kölcsönzési df|ból

5%

I Help Gépkölcsönzö, Szeged, Szatymazi u. 19.

5%

• Tono élelmiszer. Felszabadulás u. 113. 1000

3%

Ar Mini diszkont. Felszabadulás u. 51. A teljes árukészletre

út 89. T.: 310-863. Teljes árukészletből

3%

• Szeri Üzletház, Komócsin u. 23. 1000 R feletti vásárlás felett 2 %
Nyugdtjasszelvénnyel
+1 %

I Fly Bt., Szeged, József A. sgt. 63. Oltott mészre

I Zsuzsi Bt. Építőanyag-kereskedés, Szeged, Szabadkai

5%

• Vegyeskereskedés, Dóc, Felszabadulás u. 26.
1000 Ft feletti vásódás esetén

POMASZÉK

I Napfény Fittnes Center, Arany J. u. 9. Kozmetika. Szolárium. Női torna 3 %
I Pálma Fotó, Bartók tér 6. Tel.: 326-312. Zrínyi u. 3. Tel.: 323-572.

n e m vállaljuk.

földmunkavégzést 1 - 1 0 t-ig

I Fényespont Bt., Rákóczi-Alföldi u. sarkán. Autákozmetikal szalon 1 0 %

I Műszertechnika, Moszkvai krt. 8. Kellékanyagok.

események
megjelentetését

1EIEF0N, TELEFAX
ALKÖZPONT

Építő-, barkács- és takarítógépek kölcsönzési dijából
10%
elektromos kisgépek javítása
5%
I E u k a n u b o & B e w i D o g , Makkosházi krt. 5.
Száraz kutyaeledelbolt és utánfutó-kölcsönző. A kisker. árból
S%

I Kreiner fényképész, Attila u. 8. Tel.: 310-230 Előhívás, kidolgozás 5 %

kötött s z o l g á l t a t á s o k ,

a m e g j e l e n é s előtt

5%

I Hangszer-javítás, -hangolás, szolgáltatóház, Bocskai u. 8.

rovataiba adásvétel
és konkrét időponthoz

Tel.: 361-419.

I Eastrend-Szerszám Kft. Petófi S. sgt 93. Tel.: 326-933.

3%

szolgáltatások
és szabadidő-szórakozás

VOLVO és T-174
rakodógépekkel

SÓDER,

Z Ú Z O T T K Ő és B E T O N
házhoz szállítás

Természetgyógyászati kezelések 5 %

I Gábriel Tehertaxi, Sz». István tér T.: 470-577

A s z o l g á l t a t ó oldal
lakossági, közösségi

Tel.: (62) 3 2 5 - 2 5 7
FOLYAMI

SZEGED

I Bodó Autósiskola, Mars tér 20. Az elméleti képzésre

N K

HUMANITAS & CD BAR GALÉRIA BT.
Szeged, Fekete sas u. 22.
T e l : 311-122. TcL/fax: 321-555
Könyv: Gerald Durrell: Férjhez adjuk a mamát
CD: Sean Magvirc: Sean Magvirc

I Autómosás, teljes körű szolgóltatással. Tápé, Budai N. A. u. 29.
Tel.: 330-082
IO%
I Belvárosi Fotószalon, Széchenyi tér 7.
Műtermi szolgáltatásokra
5%
Vásárlás esetén
3%
I Bioklinika, Csuka u. 6/A. Tel : 491 -030.

A j á n l a t a i

RÖSZKE
ÜLLÉS

R feletti vásárlás esetén 5 %
2 %
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MAI D M HOROSZKÓP
< y KOS: A hétköznapi
—!—gondok elhomályosítják
érzelmeit, ingerült, ideges és
ezt nem mindig tudja leplezni.
Túlzott magabiztossága könynyen átcsaphat agresszivitásba,
aminek persze Ön issza meg a
levét.
BIKA: Mostani időszakában hajlamos a kapkodásra, a gyors, meggondolatlan
döntésekre. Pedig jobban tenné. ha lépésről lépésre próbálná megközelíteni a kfvánt célt.
IKREK: A túlságosan
sok be nem váltott ígéretével már-már a szavahihetőségét teszi kockára, elriasztva
ezzel azokat is, akik bíznak
Önben. Vállaljon kevesebbet,
de annak tegyen is eleget.

I

RAK: A sürgős megoldást igénylő feladatok
kerülnek előtérbe, de a hosszú
távú ügyeit is jobb ha súlyuknak megfelelően kezeli, mert
jelentőségük nemsokára igencsak megnőhet.
Régi
s\ ORCfcZLÁN:
vágyai és kívánságai be-

teljesedhetnek ugyan, de nem
úgy, és nem abban a formában,
ahogy korábban eltervezte,
vagy ahogy vágyott rájuk.
Lelkiereje és
np SZŰZ:
tudatossága most nagyobb, mint bármikor ezelőtt.
Ha ez Önben nem is tudatosul
egyik percről a másikra, bizonyára lesz olyan, aki ezt
észreveszi.

MERLEG: Nyugodtan
visszafoghatja kissé jótékonykodási hajlamát és emberbaráti tevékenységét, mert
különben teljesen kimerülhet
lelkileg is és testileg is.
m
SKORPIO: Helyzete
^ rendezésében segítségére lehet, ha nem nagyttja fel a
kis ügyeket, a nagyobb dolgokban pedig későbbre halasztja a
végső szó kimondását.

7

" NYILAS: Partnere felé
igyekszik a legkellemesebb arcát mutatni, pedig jól
tudja, hogy ő sem most jött le a
falvédőről, és ha csak hellyelközzel is, de átlát a szitán.
^

BAK: Karrierje és a
társas élete összefonódik, mégpedig a legkülönbözőbb időpontokban. S hogy
mikor, melyik kerül előtérbe,
azt sem igazán Ön határozza
meg.
VIZONTO: A legszemélyesebb érdekeit kell
képviselnie és senki segítségére nem számíthat. Rájön viszont. hogy milyen úton-módon érheti el mindazt amire
vágyik.
[ ) ( ] HALAK: Ne akarja
'
mindenáron túlpörgetni
az események kerekét. Elégedjék meg azzal ami éppen
alakul. Lazítson a terhein, ne
vállaljon túl sokat magára.

IKESZ

Kft.

MŰSZAKI VIZSGAÁLLOMÁS
ZÖLDKÁRTYA KIADÁS
6 7 2 4 Szeged, Kossuth L. sgt. 112
Tel./fax.: 6 2 / 4 7 1 - 2 0 0

zsuzsi

B T . ÉPÍTŐANYAG KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS^
Akciós á r a i n k , a m í g a készlet tart!
• Therwoolin a gyári árnál 15%-kal olcsóbban • Ukrán pala 350 Ft/db
• Csapfelepek 10% engedménnyel • Ajtók, ablakok
tavalyi áron. Ny.: H-P: 7.00-16.00
öélíwqyxrorszag
nofizttóf
Szeged, Szabadkai u. 89. Tel.: 62/310-863
ÍA f l l f
I
W \ / |
\ J kJi-T A

MOBILTELEFONOK
Tartozékok, akkumulátorok,
kellékanyagok, autós szettek

PC. AT. Szerviz
6720 Szeged, Somogyi u. 21.

Tel.: 62/312-317/5 mell
GSM: 06-30 430-085

Valentin napi
az

| Q |

virágesö j

TT^dz^cT-ben!

Fekete sas utca a Pellini k á v é z ó mellett . (Tel.: 3 2 6 - 0 0 6 )
H - p . : 8 - 1 8 , sze.: 8 - 1 3 , v.: 9 - 1 2 - i g
A k i a hirdetést leimutatja 1 0 % árengedmény k a p !

Mozi
SZEGED, KORZÓ: Az éj színe.
Színes, amerikai vígjáték. Kezdés: délelőtt 10, délután fél 4, háromnegyed 6 és este 8 órakor.
BELVÁROSI: Született gyilkosok. Színes, amerikai film. Kezdés: délután 3, negyed 6 és este fél
8 órakor.
KAMARATEREM (Belvárosi
mozi) Örökmozgó - Szegedi
Filmmúzeum: Premier. Színes,
amerikai film. Kezdés: délután
háromnegyed 6 és este 8 órakor.
FÁKLYA: Egy lány miatt.
Színes, francia film. Kezdés: délután 5 és este negyed 8 órakor.
BALÁZS BÉLA FILMTÉKA
(Belvárosi mozi): Édes hármas.
Szfnes, amerikai film. Kezdés:
délután 4, 6 és este 8 órakor.
VÁSÁRHELY: A Flintstone
család. Szines, amerikai vígjáték.
Kezdés: délután fél 4 és háromnegyed 6-kor; Hegylakó III. A mágus. Szfnes, amerikai film. Kezdés: este 8 órakor.
SZENTES: Bronxi mese. Szfnes,
amerikai film. Kezdés: délután 6
és este 8 órakor.
CSONGRÁD: A Flintstone család. Színes, m. b., amerikai filmvígjáték. Kezdés: délután fél 6 és
este fé 18 órakor.
MAKÓ: Ha a férfi igazán szeret... Színes, amerikai film. Kezdés: délután este 6 órakor.

MAGVAR T V
TV 1
5.30 Falutévé - törvénytippel, agrometeorológiával, növényvédelemmel. 5.50 Határtól határig.
6.00 Nap-kelte. 9.00 Tízórai. 9.05
Határváros. Francia-kanadai filmsorozat, 78/25, rész: Keanan bandája. 9.30 Tízórai. Szolgáltató magazin 100 percben. Benne: 9.50
Játék. 10.45 Játék. 10.50 Hírek.
11.00 Walt Disney bemutatja
(ism.) 12.00 Hírek. 12.05 Üzlet
délidőben. 12.20 Képújság. 14.20
Nem adom fel! 8/3. rész. 14.50
ZOOM. 15.20 Repeta. Matek.
16.00 Hírek. 16.05 A hely szelleme. 12/5. rész. 16.25 Természet
és vadvédelem. Angol ismeretterjesztő filmsorozat, 20/13. rész: A
homok ékkővei. 17.00 Szamárfül.
17.15 Mizujs Grindelwaldban.
17.30 hANGOLka. 14. rész. 17.45
Maci Laci. Amerikai rajzfilmsorozat. 18.00 "Engedjétek hozzám...!" A hitről gyerekeknek.
18.05 Válaszolunk... a nézők telefonjaira. 18.10 Csellengők. 18.15
Üzlet. 18.30 Szerencsekerék.
19.00 Gyereksarok. 19.10 Múzsa.
19.30 Híradó. 20.10 Patika. Tévéfilmsorozat, 14/10. rész. 20.45
Zenéről - "papucsban". Benkő
László otthonában. 21.15 Panorá-

ma. 21.45 Ostromnapok. 45. nap:
1945. február 6. 21.50 Ég és föld
között. Amerikai tévéfilm. 2/2.
rész. 23.25 Korkép. 0.15 BBCHíradó. 0.35 Képújság.
TV 2
14.00 Parlamenti Napló. Riportműsor. 15.00 Közvetítés a Parlament üléséről. 17.05 A keresztapa.
Német tévéfilmsorozat, 8/4.:
Georg kedve hanyatlóban. 17.50
RÉS. 18.00 Körzeti híradók. 18.13
Magyarország ma. 18.45 Telesport. 19.00 Sportműsor. 21.00
Napjaink. 21.15 Kékpercek. 21.25
Mindent vagy semmit! 22.00
Objektív. 22.40 (H)arc-képek.
23.15 Mester és tanítványai.

MŰHOLD
EUROSPORT
9.30 Alpesi sí-vb. 14.00 Síugró világkupa. 15.00 Tenisz-összefoglaló. 16.30 Brazil labdarúgás.
17.30 Szabadstílusú VK. 18.30
Alpesi sí-vb. 19.30 Hírek. 20.00
Speedworld - magazin. 22.00 Alpesi sí világkupa. Összefoglaló.
23.00 A legszebb gólok. 0.30
Golf 1.30 Eurosport-hírek.

zat. 20.45 Corinna. Német sorozat.
21.15 Sonntag és társa. Német
sorozat. 22.15 Extra RTL magazin. 23.00 10 perccel 10
előtt. Kulturális magazin. 23.30
Gottshalk-show. 24.00 RTL - Éjszakai hírek. 0.30 RTL - Éjszakai
show. 1.30 Ismétlések.

Rádiószínház. „Jó éjt, királyfi!".
Rádiójáték. 21.00 Hirpercek.
21.15 Hangfalfestő. 21.45 Jazz.
22.15 Sok hűhó... Minden ami belefér! - 45 percbe. 23.00 Hírek.
23.03 Sporthíradó. 23.10 Záróra.
0.15 Éjszaka. 4.03 Verbunkosok,
csárdások.
BARTÓK

R á d i ú

6.00 Muzsikáló reggel. 9.05 Pódium. 10.00 Hírek. 10.05 Akusztikus pemzli. 10.55 OperaegyütKOSSUTH
tesek világhírű előadókkal. 11.35
4.30 Reggeli Krónika. Benne: Fél- A hét zeneműve. 12.00 Hírek.
óránként hírek, óránként krónika, 12.05 Hangverseny délidőben.
DSF
sport. 5.40 Falurádió. 8.25 Szonda 13.44 Olasz barokk muzsika.
9.00 DSFitness. 9.30 Autóverseny (ism.) 9.00 Hírek. 9.05 Napköz- 14.00 Hírek. 14.05 A Pickwick
a jégen. 11.30 Labdarúgás a ben. 11.00 Hírek. 11.05 Táncházi klub. 6. rész. 14.44 Pátria. 15.00
világból. 12.00 Játékok játéka. zenekarok és énekesek felvé- Magyar művészek Verdi operáiból
12.30 Ötös akció. 13.30 Csodá- teleiből. 11.35 Asszony a fronton. énekelnék. 16.00 Hfrek. 16.05
latos sportok. 15.00 Táncverseny. 6. rész. 12.00 Déli Krónika. 12.30 Kóruspódium. 16.30 XX. századi
17.00 Ötös akció. 18.00 Játékok. Ki nyer ma? 12.40 Törvénykönyv. kamarazene. 17.00 Zenei tükör.
18.30 Csodálatos sportok. 19.55 13.00 Hírek. 13.05 Vendég a 17.50 Ez van! 18.00 Hírek. 18.05
DÜNA
Sportriport. 20.00 Á sport klasz- háznál. 13.20 Korálok az evan- Kiss Domonkos Judit gordon8.00 Képes Krónika. 14.00 La- szikusai. 20.15 Kaszkadőrök. gélikus énekeskönyvből. 13.30 Az kázik, Lugosy Anna zongorázik.
19.05 125 éve született Alfréd
pozó. 14.15 Gazdakör. 15.00 Pu- 21.00 A sport klasszikusai. 21.15 evangélikus egyház félórája. 14.00 Adler orvos, pszichológus. 19.-36
Hírek. 14.05 Klasszikusok minTeremlabdarúgás.
22.15
Sportrifóka kalandjai. 15.15 Az állatok
port. 22.20 Talkshow. 23.15 Spa- denkinek. 14.55 Anna Ahmatova A Liszt Ferenc kamarazenekar
paradicsoma. Német ismeretter- nyol labdarúgás. 0.15 Talkshow.
versei. 15.00 Hírek. 15.05 Nyitni- Beethoven-hangversenye. Közben:
jesztő filmsorozat. 15.30 Ez törkék. 15.35 Tetten ért szavak. 20.26 Híiek. 20.31 Kritika két
tént Budapesten. Magyar játék15.45 Paragrafus. 15.55 Forró hangra. 21.10 Évfordulók nyomáSUPER CHANNEL
drót. 16.00 Délutáni Krónika. ban. 21.40 Lucia Popp operaáfilm. 16.50 Cimbora (ism.). 17.40
riákat énekel. 22.00 Hirek. 22.05
Musti. 18.00 Híradó. 18.15 Rek- 6.30 Üzleti hírek. 7.00 Hírek. 7.15 16.10 Mindennapi gazdaság. 16.25
Új Zenei Újság 22.50 RádióTalálkozás
a
stúdióban.
17.00
Mai
témák.
9.00
Super-shop.
viem Granadáért. Spanyol tévészínház. A vízgép. Dávid Mamet
Hírek.
17.05
Eco-mix.
18.00
Esti
filmsorozat. 19.10 Cl A. Amerikai 10.00 Európai pénzkerék. 14.00 Krónika. 18.30 Ráadás. 19.00 hangjátéka. 23.44 Pezel: Szvit.
dokumentumfilm. 6/2. rész. 20.00 Amerikai pénzkerék. 17.30 Fi- Hírek. 19.05 Sportvilág. 19.30 Jó 0.05 Évszázadok muzsikája. 2.00
nancial Times. 18.00 Mai témák.
Ritmus '95. 20.45 Esti kérdés. 19.00 Hírek. 19.30 Nagyvál- éjszakát, gyerekek! 19.40 A József Hírek. 2.03 Az éjszaka zenéje.
21.00 Híradó. 21.15 Tudósítás a lalkozók. 20.30 Jimmy's. Doku- Attila pör. Összállította: Pintér
XXVI. Magyar Filmszemléről. mentumfilm-sorozat. 21.00 Nem- Lajos. 20.00 Hírek. 20.05 A
SZEGED
21.30 Menekülés Magyarországra. zetközi bűnözés. 21.30 Belső népzene hagyományőrzői. 20.30
Határok nélkül. 21.00 Hírek. 21.05
Dokumentumfilm. 22.30 Kányádi kiadás. 22.00 Hírek. 22.30 Jay Rádiószínház. Hova szabadult a
5.55-9.00: Alföldi Hírmondó. ZeLeno-show. 23.30 Talkshow.
Sándor: Pantomim.
24.00 Financial Times. 0.20 szíved, Balbina? Hangjáték. 21.45 nés hírműsor. A tartalomból: 5.55:
Piacgazdaság. 0.30 Hírmagazin. Básti Juli és Cserhalmi György Műsorismertetés, időjárásjelentés
énekel. 22.00 Késő esti Krónika.
I.00 Azonos időben. 2.30 X- 22.30 Viszlát Huszadik! 23.00 és útinform. 6.00: Reggeli KróHBO
pressz szórakozás. 3.00 Rivera- Hírek. 23.05 Lemezmúzeum. nika (Kossuth). 6.15: Tegnap történt. 6.25: Lapszemle az országos
17.30 Az örökség. Cseh vígjáték. show.
URH: 6.30 A BBC magyar mű- napilapokból. 6.30: Hfrek, tudósí19.40 Külváros szombat éjjel.
sora. 6.55 Körzeti információs tások a Dél-Alföldról. ProgramTV5
Amerikai vígjáték. 21.25 Az eastmagazinok. 15.00 Közvetítés az ajánlat és lapszemle. 6.45: Reggeli
wicki boszorkányok. Amerikai 6.00 A Deschénes-ház. Sorozat. Országgyűlés üléséről. 18.30 párbeszéd. 7.00: Reggeli Krónika
vígjáték. 23.20 Őrület. Amerikai 6.30 Telereggel. 8.05 Kanadai Szlovák nyelvű műsor. 19.00 Ro- (Kossuth). 7.15: A nap eseményei.
mán nyelvű műsor. 19.30 Német 7.25: Lapszemle az országos napibűnügyi film.
híradó. 8.35 Párizs fényei. 9.05
nyelvű műsor. 20.00 Horvát lapokból. 7.30: Hírek, tudósítások
Hétről hétre (ism.). 10.(10 Sajtónyelvű műsor. 20.30 Szerb nyelvű a Dél-Alföldről. Lapszemle. 7.45:
konferencia. 11.00 Az igazság
TKTV 1.
műsor. 21.00 Az Amerika Hangja Programajánlat. 8.00: Hírek, időórája. 12.05 Sanzonok. 12.45
magyar műsora. 22.30 A BBC járás, útinform. 8.10: Hétfő:
Svájci híradó. 13.05 A Deschénes7.30 Képújság. 8.00 ATV hétfő,
magyar műsora.
Sport, Szószóló. Kedd: Postaláda
ház (ism.) 13.30 Az évszázad
(ism.). 18.30 Képújság. 19.00 haladása. 15.05 Orvosi magazin.
Szerda: Üzleti híradó, Pop-mix.
Csütörtök: Hétközben. Péntek:
ATV hétfő.
16.00 Híradó. 16.10 Főzőcske.
Hétvége, Lemezmustra
PETŐFI
16.30 Gyerekeknek. 17.05 Állatok
16.00-18.00: Zenés szolgáltató és
kertje.
17.20
Divat.
17.45
KvízTKTV
játék. 18.15 Képek Amerikából. 4.30 Hajnal. 6.03 Reggeli csúcs. kereskedelmi műsor
18.30 Híradó. 19.00 Párizs fényei. Benne: 7.45 Sportreggel. 8.10 Ri- A hét minden napján: 94,9 MHz
19.00 SZÍV TV (szombat, ism.)
19.30 Belga híradó. 20.00 Ka- valdafényben. 8.45 Apró-cseprő nadából nézve. 21.00 A Francé 2 gyerekekről. 9.00 Hírpercek. 9.15
DEUTSCHE WELLE
VTV Szeged
híradója. 21.40 Tengeri magazin. Sok hűhó... (ism.) 10.00 Zene-szó.
22.35 A muszlint nők. 23.30 He- Közben: 11.00 Hírek. 11.30 Tru,<7"-*Deutsche
0.00 Képújság. 19.00 HTV-30 gyek. 24.00 A Francé 3 híradója. badúr - Folytatásos rádióbohózat.
o w , , , ,,
w e l l e
film: Tangó, 6. 20.00 Hétfői ma- 0.30 Éjféli összejövetel. 1.40 11.52 Gordiusz plusz. 12.00 Nótaa
|
n
kalendárium. 12.50 Korkérdés
gazin: Egy legenda nyomában - a Ismétlések hajnalig.
magyarul
13.00 Hírpercek. 13.10 Hogy
Szegedi Egyetemi Színpad törtétetszik lenni? -14.00 Kettőtől-ötig. 13.30-14.00 a helyi kábeltévé
SAT1
nete. 21.00 Veszedelmes viszoBenne: 15.00 Hírek. 16.45 Szfinx hangcsatornáján.
nyok. Francia szerelmi történet.
Játék. 16.58 Útközben. 17.00 Hírek, nemzetközi lapszemle,
5.30 Németország ma reggel. 7.30
22.41 Képújság.
Reggeli a SAT-l-gyel! 9.15 Hírpercek. 17.10 Mágnes. 17.50 családi magazin.
Német nyelvlecke:
Szomszédok. 10.15 Jó formában. Trubadúr (ism.) 18.00 KölyökTELIN
szerdán 18.30
10.45 Asszonyok! 11.45 Német- rádió. 18.30 Kapaszkodó. 19.00
és szombaton 15.45.
ország délben. 12.00 A szerelem Hírek. 19.05 Jazzmagazin. 20.00
5.00 Képújság. Benne: 6.50 és útjai. Amerikai sorozat. 12.25
16.50 Ingatlanhirdetés. 19.00 Kaliforniai nap alatt. Amerikai
sorozat. 13.25 Falcon Crest.
Happy end TV.
Amerikai sorozat. 14.25 A fehér
agyar. Kanadai-Franica sorozat.
SZŐREGI KÁBELTÉVÉ
NAPILAP
14.55 Az ifjú Indiana Jones
kalandjai.
Amerikai
sorozat.
15.55
Főszerkesztő:
DLUSZTUS I M R E
19.00 Szív TV. Benne: Sport.
Felelős szerkesztők:
MacGyver. Amerikai kalandfilm19.40 Plitz Husi műora. 20.45 DoSANDI ISTVÁN, SZÁVAY ISTVÁN, TANDI L A J O S
sorozat. 17.00 Kockáztass! 18.00
Mellckletszerkesztő: RÉTHI J. ATTILA
kumentum- és kisfilmek. 21.30 Mindent vagy semmit. 19.00
Művészeti vezető: NÉMET TIBOR
Csipetnyi szex.
Hírek/Sporthírek. 19.30 SzerenOlvasószerkesztő: ZÉKÁNY JÁNOS
csekerék. 20.15 Egy bajor Rügen
Hírszerkesztő: PATAKI SÁNDOR
szigetén. Német sorozat. 21.15
VTV Vásárhely
Rovatvezetők:
Kérlek, jelentkezz! 22.00 Tetthely,
KISIMRE FERENC (információs),
17.00 Képújság. 18.00 A VTV a kerítés. Amerikai sorozat. 23.00
KOVÁCS ANDRÁS (gazdaság),
PANEK SÁNDOR (kultúra), GYÜRKI E R N Ő (sport),
magazinműsora. 19.00 Albe- Újdonságok és történetek. 23.50
NAGY LÁSZLÓ (fotó).
comp-ATC-HKK férfi kosárlab- Ismétlések.
KIADJA:
damérkőzés felvételről. 20.30
a Délmagyarország Könyv-, Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.
RTL
Felelős kiadók, a társaság ügyvezető igazgatói:
Tangó, 6. 21.20 Veszedelmes viCHR1STIAN T H E O D O S E és DLUSZTUS I M R E
szonyok. Francia film. 23.00 5.30 RTL-hírek. 5.35 Rajzfilmek.
Kiadói és pénzügyi igazgató: BELLAVICS ISTVÁN
9.05 Kojak. Amerikai krimiKépújság.
Részlegvezetők:
sorozat. 10.00 Gazdag és szép.
KISPÁL ANTAL adminisztrációs igazgató,
SURÁNYI TIBOR nyomdaigazgató,
10.30 Hétköznapjaink. Amerikai
Csongrádi Kábeltévé
MÁRTA IRÉN hirdetési vezető,
sorozat. 11.00 Forró nyeremény.
LESTÁR LÁSZLÓ csoportvezető (terjesztés),
II.30
Családi
párbaj.
12.00
Déli
19.00 Hírcsokor. A tartalomból:
NYERGES Z S O L T technikai vezető.
magazin. 12.30 A SpringfieldSzerkesztőség és kiadó: 6740 Szeged, Stefánia 10.. Sajtóház.
Újabb hírek a tejátvétel ügyében. sztori. 13.15 Kalifornia klán.
Telefon: 481-281 , titkárság: 401-220. olvasószolgálat: 401-460 (fax is),
„Gyolcs" egyesület a gyermeke- Amerikai sorozat. 14.10 Gyilkossportrovat: 401-730, hirdetésfelvétel: 310-909,320-239 Kax: 401-444.
ügyvitel: 401-333. Telex: 02-202. Kax: 401-333.
kért. A Csongrádért egyesület ter- ság a hobbija. Sorozat. 15.00 Ilona
Nyomda: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 323-047.
vei. Kiállítás a Tiszai Galériában. Christen. Beszélgetés. 16.00 Hans
Terjeszti a Szegedi Postaigazgatóság
A szentesi Árpád Szövetkezet tájé- Meiser. 17.00 Vetélkedő. 17.30
(igazgató: Gvimesiné dr. Ktsedy Sarolta),
a Délhír Rt. (ügy vezető igazgató: Mizsei István)
koztatója kistermelőknek. Csong- Egymás közt. Német sorozat.
és a Délmagy arország Kft.
rád-Szentes képviselőtestületének 18.00 Gazdag és szép (ism.).
Klőflzethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél.
18.30 Robbanékony. 18.45
vetélkedője. Ismétlés 8-án a Kis- Híradó. 19.10 Robbanékony.
Előfizetési dlj egy hónapra 446 Ft. ISSN 0133-025X
kun TV műsorán, 13-án a Csong- 19.40 Jó idők, rossz idők. Német
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
rádi Kábeltévén.
sorozat. 20.15 Otto. Német soroMai lapszámunkat szerkesztette: Sfjndi István
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Algyői polgártársak - figyelem!
Településrészi képviselőket választhatnak. Ezért Algyőn, a Faluházba február 10-én 17 árára jelölőgyűlést hívok össze. Valamennyi résztvevő a helyszínen javaslatot tehet a részönkormányzat! képviselők személyére, akik közül a közgyűlés választja meg a településrész képviselőit. Jelölt az lesz, akit a gyűlésen megjelentek tíz százaléka támogat. A jelölés nyílt szavazással, kézfelemeléssel történik. A jelöltet nyilatkoztatni kell,
hogy vállalja a jelölést.
Dr. Szalay István
polgármester

Gyarmati nagykövet Európa biztonságáról
Gyarmati István nagykövet,
aki az EBESZ megbízásából a
közelmúltban egy emberjogi
delegáció élén Csenfoldön járt,

Traffipax
Csongrád megyében
ma az alábbi városok
körzetében számíthatnak
jelentős közlekedési akcióra a járművezetők Szeged: 5 és 7, valamint
15 és 23; Kislelek: 9 és
14; Szentes: 6 és 22 óra
között. A rendőrség a
változtatás jogát fenntartja!
K E N Ő A N Y A G DEPÓ
i
—

jm r

/

SZEGED,
Dorozsmai úl 33.
Tel/fax: 62/361-855
•
Kis és
Nagykereskedelem

• Továbbtanulási

lehetőségek a SZOFI Számítástechnikai Oktatóközpontban számítógépkezelő; - számítógépes s/.aktitkámő (alapfokú) szoftverüzemeltető (középfokú) - rendszerprogramozó, rendszerszervező (felsőfokú)
állami szakképesítést nyújtó
tanfolyamok. Intenzív számítógép-kezelő-szövegszerkesztő,
Windows, Winword, Excel
tanfolyamok már 4900 Ft-tól.
Telefon: 62/322-859.
(x)

ma délután 4 órakor a JATE
aulájában előadást tart Európa
biztonsága címmel. Az előadás
nyilvános.

• Na este a Virágban

Mélyszántás
Rab László újságíró bemutatja új könyvét, mely a legutóbbi időszak gyors tulajdonváltásairól, a földszerzés
lehetőségeiről és kudarcairól
szól. A Virág zöld szalonjában,
a Közéleti Kávéház, rendezvényei sorában 18 órakor kezdődő esemény meghívott szakértői: Romány Pál egyetemi
tanár és Nagy Húszéin Tibor
bankvezető. Beszélgetőtárs:
Tráser László.

m Tíz év
haszonbérlet
Az. Állami Vagyonügynökség a Szegedi Mezőgazdasági
és Szolgáltató Kft.-nek tíz évre
haszonbérbe adja az. állami
tulajdonban, de a gazdaság
használatában lévő ásotthalmi
és szegedi földterületeket. A
bérleti díjat a 15 kg/AK/év első
osztályú étkezési búza mindenkori budapesti terménytőz.sdei
augusztusi árfolyamán számítják.

Négy roma
robbantással halt
Robbanás következtében négy
cigány
szombat
éjjel életét vesztette a burgenlandi Felsőőrben
(Oberwart)
egy
romatelepülés közelében. A csendőrség feltételezi.

hogy a négy roma
fel akart robbantani egy táblát,
amelyre ismeretlenek rámázolták:
„Cigányok! Takarodjatok haza,
Indiába!" A helybéli lakosok közlése szerint nem

sokkal éjfél előtt
hatalmas csattanást hallottak, a
sötétség
miatt
azonban nem látták, hogy mi történt. Csak hajnalban találtak rá
a
szétroncsolódott holttestekre.
A legfiatalabb áldozat 18, a legidősebb 40 éves
volt.

• Kirabolták
Abdics lányát
Ismeretlen fegyveresek Horvátország területén megtámadták a Fikret Ahdics ész.aknyugat-boszniai szakadár muzulmán vezető lányát szállító gépkocsit, s az autóban ülő négy
személytől elrabolták a náluk
lévő százezer német márkát. A
rablást Rijeka közelében hajtották végre. A bűnözők a bűncselekmény elkövetése után
egy rendszám nélküli gépkocsival hajtottak el a helyszfnről.

50 Ft/km!
Gyors, pontos, olcsó!
,3" 80
órás tanfolyamot indítunk kereskedők, felhasználók részére.
Alapfokú intenzív kiscsoportos
számítógépkezelői tanfolyamot
folyamatosan szervezünk. TIT
Szeged, Kárász u. 11. Telefon:
321-090.
(x)

(j pöhbnyire két jól elkülöníthető résznyatos fájdalom megfejtést szolgáltatott
ije re bomlik (esik) gyermekkorban a
a Hogy ityeg a fityeg? elmú kérdés savilág - az enyémben kettőre esett. Vanjátos tartalmára.
nak a teljesen maguktól értetődő dolgok,
És miután rájöttem, hogy ez a kérdés
amelyekkel szinte eggyé olvad a gyermek
egy szexuális alapokon nyugvó Hogy
játék közben, és van az érthetetlen
vagy?-ot jelent, a Jól ityeg válaszomat a
dolgok világa, amely a gyerekek állandó
Frankón feleletre változtattam, és látkérdezősködésében mutatja meg magát.
tam, hogy ezzel is beéri az apuka, tehát
És persze mindkét viszonyt irigylésre másról nem is volt hajlandó beszélni jól fejtettem e felnőttes rejtvényt, s többé
méltónak tartják a felnőttek. Ám akad- velem.
nem kellett arra gondolnom, hogy megaMár első alkalommal azt válaszoltam lapozatlan és felelőtlen
nak olyan felnőttek is, akik ezt a kedves
válaszaimmal
irigységet nem viselik, és hiúságuk és egy kis gondolkodás után, hogy jól ityeg, etetem az apukát.
okosságuk révén sarokba szorítják a tün- és mivel láttam, hogy ez a válasz teljesen
A hullámok csak akkor csaptak át a
megnyugtatta és kielégítette, ezért a fejem felett, amikor a nagy felfedezés
déri naivitást.
Személyesen arról számolhatok be, továbbiakban is ezt válaszoltam, nem után néhány hónappal egy leány játszóhogy így jártam én is. Sokszor megfor- változtattam egy betűt se, és úgy műkö- pajtással állítottam bé a kisbarátomhoz,
dultam egy kisbarátomnál, hogy a ho- dött ez, mint valami varázsmondat, ami- és az apuka tőle is megkérdezte, hogy
mokozójában lécekkel elkerített titkos nek nem tudtam a jelentését, de kitárult Hogy ityeg a fityeg? A kislány belepirult.
gödörben átássunk Ausztráliába. A csen- tőle a csodabarlang, amelynek mélyén a Én pedig még nagyobb
szenvedéllyel
getésemre mindig az apja nyitott kaput, kisbarátommal a homokozójában Auszt- fogtam az Ausztráliába vezető függőés jonathán almára emlékeztető mo- rália felé vettük az irányt.
leges alagút ásásába, hogy csak minél
Telt s múlt a csalóka idő, s mielőtt a előbb érjünk oda, mert valami azt súgta,
sollyal megkérdezte, hogy: Hogy ityeg a
férfiasodás első jelei felütötték volna a hogy ott nem kérdeznek ilyen marhasáfityeg?
A kérdést abszolúte nem értettem. fejüket, egy tornaórán, egy úgynevezett gokat: azt pedig jól begyakoroltam, hogy
Annyit fogtam csak föl a kérdésből, hogy szekrényugrásnál a dobbantó tövéről ru- az angolul feltett Have you ever had
valami himbálódzik, és arra kíváncsi az gaszkodtam el, és az amúgy is asszimet- mumps?, azaz Voltál-e már mumpszos?,
apuka, és hogy ennek a valaminek a riában bővelkedő mozgásom következté- rágógumi-zenét játszó együttes dalhimbálódzása nagyon fontos lehet az ő ben magammal rántottam a szekrényt, s ctmében feltett kérdésre egy határozott
számára, mert folyton ezután érdeklődik. a félreérthetetlen testtájon támadt iszo- yes a válasz.

• Babavaroknak
Szülésre felkészítő csoportfoglalkozás indul február 7-én,
kedden 14 órakor a Család és
Nővédelmi
Tanácsadóban
(Debreceni u.2.), Baloghné Fürész Veronika védőnő vezetésével. Jelentkezni személyesen, vagy a 322-740-es telefonon lehet. A tanácsadóban továbbra is várják az ingyenes
terhestornára jelentkező kismamákat.

• Titkárnők
klubja
A Magyar Titkárnők Országos Egyesületének szegedi csoportja soron következő összejövetelét holnap, kedden délután fél ötkor tartja a Megyeháza (Rákóczi tér) első emeleti
tanácskozótermében.

• Szivárog
a Discovery
Szombaton üzemanyagszivárgást észleltek a Discovery űrrepülőgép első hajtóművén. A meghibásodás meghiúsíthatja a mára tervezett
Discovery-Mir randevút. Ez
már a második üzemanyagszivárgás, az elsőt a pénteki
felbocsátás után észlelték. A
Discoverynek a tervek szerint
hétfőn tíz méterre kell megközelítenie a Mir űrállomást. Az
orosz űrhajózási központ vezetői azonban aggodalmukat
fejezték ki amiatt, hogy az
üzemanyag-szivárgás károkat
okozhat az űrállomáson. A
NASA alkalmazkodik az orosz
ajánlásokhoz. Legrosszabb
esetben az űrrepülőgép 120
méterre közelíti meg a Mir
űrállomást.

PÓTBEIRATKOZÁS A TIT NYELVISKOLÁJÁBA
február 6., 7., 8
- Hagyományos és beszédcentrikus nyelvi tanfolyamok, nyelvvizsga-előkészítők,
németből, angolbői, eszperantóbői. ICC-előkészítő közép- és felsőfokra.
- Gyors-gépírás beiratkozás is!
Helye: T ö m ö r k é n y g i m n á z i u m b a n du. 3—1/2 6-ig
és aTIT-ben (Kárász u. 11.) e g é s z nap.

LOTTÓSZÁMOK

Hatoslottó
2, 4,17, 23, 29, 30,
a pótszám: I
6 találatos sorsjegy nem volt ía következő hétre átvitt
6 találatos nettó nyereményösszeg 55 millió 609 ezer 331
forint). 5+1 találatos sorsjegy 1 darab volt, a nyeremény
összege 2 millió 800 ezer 461 forint. Az ötösök 68 ezer
864, a négyesek 1440, a hármasok 162 forintot érnek.

Ötöslottá
27, 29, 49, 72, 77
A jokerszám: 883 533
5 találatos szelvény nem volt (a következő hétre átvitt
nettó nyereményösszeg 130 millió 434 ezer 199 forint). A
négyesek 412 ezer 907, a hármasok 3552, a kettesek 170
forintot fizetnek. A kisorsolt jokerszám alapján
telitalálatos sorsjegy nem volt, akövetkező hétre átvitt
nyereményösszeg 8 millió 218 ezer 552 forint.

Ausztria lottá
1,12, 20, 22, 37, 42,
a pátszám: 7,
a jokerszám: 398 252

tételt, s tekintélyes nemzetközi szervezetek
is kiálltak mellettük. így vetődött fel egy
olyan kompromisszmus megoldás elképzelése, amely szerint az anyagi kártalanításra szolgáló pénzt magánadományokból gyűjtenék össze, de az ezzel kapcsolatos adminisztratív költségeket a kormány vállalná magára.
Hivatalos forrásokból származó értesülések szerint a kormány igyekszik elérni,
hogy legalább egymilliárd jen (1U millió
dollár) gyűljön össze; ebből az érintettek
fejenként egymillió jent (10 ezer dollár)
kaphatnának kárpótlás címen. A közadakozással kapcsolatos hivatalos költségekre
a kormány 500 millió jent (ötmillió dollár)
fordítana.

• A rokonság
börtönlázadása,
öt halottal
Legkevesebb öt ember életét
vesztette, további tízen pedig
megsebesültek vasárnap Kolumbiában az ország északi
részén lévő Santa Marta fürdőváros börtönében kitört
lázadás során. A dpa jelentése
szerint a zavargást az váltotta
ki, hogy egy börtönőr lelőtt
egy rabot, aki szökést kísérelt
meg. Fegyencek tucatjai csaptak össze a börtönőrökkel. A
heves csatározásba a rabok épp
látogatáson lévő hozzátartozói
is belekeveredtek. A zavargásban négy rab és egy börtönőr
halt meg.

• Adótörlós
- Izraelben
Az izraeli kormány eltörölte
a tőzsdejövedelmi adót. Az
adókulcs a bruttó bevételek 20
vagy a tiszta jövedelmek 10
százaléka volt, s bevezetése
sokat rontott a kormány amúgy
is megtépázott népszerűségén.
A döntést a kormánytagok
nagy többséggel hozták meg.
Megjegyzendő, hogy az adónem bevezetése és eltörlése
között alig öt hét telt el. Ez
jelzi a feszült belpolitikai
helyzetet, illetve a kormányzat
mozgásterét.

Köbei kötvénykibocsátás. A japán kormány mintegy 1000 milliárd jen (10 milliárd dollár) értékű kötvények kibocsátásával kívánja finanszírozni a januári földrengésben tetemes
kereskedelmi adása
károkat szenvedett térségek újjáépítését. A Nihon Keidzai Sim„ H a l l g a s s a Ö n Is,
bun, a szigetország vezető gazdaságpolitikai napilapja azt írta,
Ö n n e k is s z ó l ! "
hogy a kormánykötvények kibocsátását a március 31-én záruló
mindennap Í6-I8dra közöu a 94,9 Mlíz-en 1994-es pénzügyi évre szóló második pótköltségvetésben irála DANUBIUS hullámhosszán)
nyozzák elő. A több száz méteres szakaszon az oldalára dőlt
emelt pályás Hansin gyorsforgalmi út, valamint a rendkívül
Hirdetésfelvétel:
Szeged, Póriisi krt, 32. :
B súlyos károkat szenvedett köbei kikötő újjáépítésének költségeire
nézve egyelőre még pontos becslések sincsenek.
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Baltás anyagyilkos. Saját fia baltával vert agyon
Egerben egy idős asszonyt. A tett helyszínén elvégzett vizsgálat
eredménye szerint, a 67 esztendős Farkas Jánosné és fia, a 34
éves Farkas János heves szóváltásba keveredtek egymással az
asszony Mária utca 12. szám alatti lakásán. A szomszédok vallomása alapján kiderült, hogy nem ez volt az első durva vita az
idős nő és alkoholista fia között, ám ezúttal tragédiába torkollott
a perpatvar. A rendőrség a gyanúsítottat elfogta.

Kárpótlás a kényszerprostituáltaknak
Japánban kezd körvonalazódni az a
kompromisszumos terv, amelynek értelmében mégis kapnának anyagi kárpótlást
azok a - zömmel ázsiai - nők, akiket a második világháború alatt a császári hadsereg
számára létesített bordélyokba hurcoltak
és prostitúcióra kényszerítettek. Hivatalosan a japán kormány nem hajlandó felelősséget vállalni a háborúnak ezért a nem
szívesen emlegetett epizódjáért, s álláspontja szerint a háborúval kapcsolatos
egyéni kárpótlásokról továbbra sem lehet
szó. A sajtóban csak „komforthölgyekként" emlegetett kényszerprostituáltak
ügyét azonban nem lehetett a szőnyeg alá
söpörni: maguk az érintettek is rendszercsen követelik az erkölcsi és anyagi jóvá-
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• A SAAB
hibát titkolt?
A Saab svéd autógyár nem
talált módot arra, hogy figyelmeztessen: néhány luxusautója
potenciálisan
végzetes balesetet okozhat. Egy amerikai
újság beszámolt arról, hogy a
SAAB tisztségviselői állítólag
tudták, kilencezer gépkocsijuk
gyújtásával hiba van, mégsem
hívták vissza az autókat javításra. Az Examiner úgy tudja,
hogy legalább öt esetben tüzet
okozott a hiba - a kocsik egytől egyig 40 ezer dolláros luxusautók voltak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint
ma még jobbára derült, száraz idő várható, délutántól azonban erős felhősödés kezdődik és az ország nyugati részén már
kisebb eső is lehet. A szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb
nappali hőmérséklet 4 cs 9 fok között alakul.
RENDELJE MEG LAPUNKAT TELEFONON:
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