TELE-7-TEL ÁRA: 29 FT
Váczi Béla (balról a második) nem szívesen
futballozna az NB III-ban... (Fotó: Karnok Csaba)

32,2 ü l i
dolár az aúossag
Májusban a korábbiaknál kisebb mértékben, 189 millió dollárral növekedett a folyó
fizetésimérleg-hiány,
amely azonban 5 hónap alatt így is csaknem elérte a 2 milliárd
dollárt. A bruttó adósságállomány pedig 32,2
milliárd dollár volt
május végén - a Magyar Nemzeti Bank
adatai szerint. Hárshegyi Frigyes jegybankalelnök szerint ha az év
hátralévő részében is
folytatódnak a jelenlegi folyamatok, akkor
remény van arra, hogy
2,5 milliárd dollár körül alakuljon az év végére a folyó fizetési
mérleg hiánya. Az is elképzelhető, hogy az év
második felében a beáramló működötöké
már fedezni fogja a havi deficitet. (MTI)

• A költségvetés nem fizeti a járulékot
m Az intézmények 9 milliárdja

A „segély" nem életfogytig jár
Kormánydöntés született
arról, hogy 1996-ban a
költségvetés nem fizeti ki a
költségvetési intézmények
dolgozói után a szolidaritási járulékot, ami 9 milliárd
forintot tesz ki. Ezt a pénzt
k ö z v e t l e n ü l az i n t é z m é n y e k f i z e t i k m a j d be az
egyesített alapba m u n k a adóként. Kérdés: az intézmények ezek szerint először megkapják a 9 milliárd a r á n y o s részét, m a j d
egy másik mozdulattal befizetik? Vagy ezt a pénzt
nekik kell kigazdálkodniuk? Még mindig sok a tisztázatlan kérdés, néhány témában azonban már világosabban látunk.

• Gál-baleset

Elkészült a szakértői vélemény
Elkészült az igazságügyi
műszaki szakértői vélemény
a Gál-baleset ügyében. Márián Z o l t á n , a D e b r e c e n i
Ügyészségi Nyomozóhivatal
vezetője elmondta: az ütközés a házelnöki konvojjal
szemben közlekedő Trabant
sávjában történt, a felezővonaltól egy méterre. Vagyis a
vizsgálat szerint a rendőrségi
motoros tért át a szembe jövő sávba és nem a Trabant.
A műszaki szakértői vizsgálat kiterjedt a járművek
sebességére is. Eszerint a
rendőrmotoros 120 kilométeres, a Trabant 80 kilométeres, a Gál Zoltánt szállttó
Mercedes és az előfutó kocsi
120-130 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedett. Mivel a konvoj használta a megkülönböztető jel-
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Közhasznú munkára ítélve? (Fotó: Nagy László)

zéseket, ez a sebesség szabályosnak tekinthető. Ugyanakkor a K R E S Z előírásai
szerint a megkülönböztető
jelzéseket használó j á r m ű
nem veszélyeztetheti a személy és vagyonbiztonságot,
de az ilyen járművet észlelőknek kitérési, illetve elsőbbségadási kötelezettsége
van.
Márián Zoltán elmondta
azt is: a jövő héten a baleset
helyszínén bizonyítási kísérletet tartanak. Elsősorban arra szeretnének választ kapni,
hogy a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő
hang- és fényjelzések menynyire voltak hallhatóak és
láthatóak. Értesülések szerint a Trabant vezetőjének,
Lauer Tamásnénak a meghallgatására pénteken kerül
sor Miskolcon. (MTI)

• A politikai harcban normális jelenség a káromkodás, a hazugság és egymás
sértegetése - jelentette ki
Vlagyimir Zsirinovszkij, a
s z é l s ő j o b b o l d a l i liberális
demokrata párt vezetője Jekatyerinburgban. A harmadik legnagyobb orosz városban Zsirinovszkij szerdán
tett e g y n a p o s l á t o g a t á s t ,
hogy támogassa a szverdlovszki megye kormányzói
posztjára pályázó Szergej
Martyanovot, a liberális demokrata párt tagját. A választás augusztus 6-án lesz.
Zsirinovszkij nyilatkozatára
azután került sor, hogy Martyanov az ASZV nevű jeka-

• Kérem szépen, robbant a b o m b a
az
S Z V S E kontra HVFC
ügyben! Nem kell ecsetelni, hiszen mindenki
tudja, miről van szó. A
lényeg: azon folyt a vita,
hogy a HLC helyén az
előbb említett két együttes közül melyik indulhat a labdarúgó NB IIben.
Első fokon a Magyar
Labdarúgó Szövetség a
hozzájuk eljuttatott iratok alapján a szegedi
csapat mellett tört lándzsát. Ez egészen pontosan július 20-án történt.
A HVFC nem nyugodott
bele a döntésbe, már akkor jelezte: fellebbezéssel fog élni az M L S Z
Végrehajtó Bizottságá-

nál. Sejteni l e h e t e t t ,
hogy nem viccelnek a
vásárhelyiek, de rajtuk
kivül m á s nem adott
volna sikerükre egyetlen
árva petákot sem.
Legfőképp nem a Vasutasok. Ők hangyaszorgalommal készültek az
NB Il-es bajnokságra.
Norvégiából
hoztak
szakmai igazgatót. Pestről edzőt, s szép lassan a
játékosokkal is megkötögették a szerződést. A
H V F C sokkal csendesebben dolgozott. Alig
volt épkézláb játékosuk,
de ennek ellenére egyetlen percig sem veszítették el a hitüket. - Majd
kijön az igazság! - mondogatták úton-útfélen.
(Írásunk a 7. oldalon.)

Ágyúzták Dubrovnikot

( Cikkünk
oldalon.)

• Zsirinovszkij a politikai harc „formáiról"

I hazugság normális
jelenség Ofoszofszágbsn
tyerinburgi televíziós csatorna élő adásában a választópolgárok kérdéseire válas z o l v a az egyik nézőt
nyomdafestéket nem tűrő
szavakkal illette.
A hölgy „bűne" az volt,
hogy meg merte kérdezni:
nem fasiszta jellegű-e a liberális demokraták pártja.
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Martyanov „te magad vagy
f a s i s z t a " f e l k i á l t á s s a l el
kezdte becsmérelni a kérdezőt. Nem tiltom meg a pártom t a g j a i n a k az o r o s z
nyelv e g y e t l e n s z a v á n a k
használatát sem - kommentálta lakonikus tömörséggel
Zsirinovszkij a történteket.
(MTI)

Szerb különleges alakulat a Dinári hegységben. (MTI - Telefotó)
• Nem történt haladás Horvátország és a krajinai szakadár szerbek képviselőinek
genfi tárgyalásain - nyilatkozta a horvát küldöttség
egyik tagja az AFP-nek csütörtökön a svájci konferenciavárosban. Közben ágyútüzet zúdítottak Dubrovnik
környékére a boszniai szerb
erők - közölte a HINA hor-

vát hírügynökségre hivatkozva az AFP. A becsapódásokat és robbanásokat követően általános riadót rendeltek el a kikötővárosban. Haris S i l a j d z s i c s b o s n y á k

mi-

niszterelnök felajánlotta lemondását a bosnyák parlament Zenicában megtartott
ülésén. (Összeállításunk a 2.
oldalon.)
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• München-Isztambul gyorsvonat

A banditák negyedik támadása
Csaknem félszáz romából álló banda állította meg a Münchenből
Isztambulba tartó nemzetközi gyorsvonatot a
dél-bulgáriai Szvilengrad város k ö z e l é b e n ,
hogy kirabolja a többségükben török utasokat
szállító szerelvényt - jelentette a dpa hírügynökség.
Szófiai újságok csütörtöki beszámolói szerint a romák a pogygyászkocsit is ki akarták
fosztani. A támadók kődobással fején megsebe-

sítettek egy, a vonaton
utazó rendőrt. Egy cigány nő m e g s e b e s ü l t ,
amikor a rendőr a lábára lőtt, hogy elüldözze a
bandát. Tizenegy romát
letartóztattak. A német
hírügynökség szerint
idén nyáron Bulgáriában ez volt a negyedik
alkalom, hogy romák támadtak meg egy Németországból érkező vonatot. A török vendégmunkásokat szállító vonatok
a jövőben rendőri védelmet kapnak Bugária területén. (MTI)

A Petőfi Sándor sugárúti bölcsőde. (Fotó: Karnok Csaba)
• A festés, nagytakarítás
i d ő s z a k a az a u g u s z t u s a
bölcsődékben. így van ez a
legkisebbek szegedi óvóhelyein is, ahol a szülők nyári
szabadságát kihasználva teszik rendbe a bölcsődéket.
A városban működő 17 bölcsőde közül tíz tart most
zárva a nyári nagytakarítás
érdekében, a többiben fo-

Sok a gyerek, kevés a gondozó
g a d j á k azokat a kicsiket,
akiknek szülei nem vagy
korábban vettek ki szabadságot.
A Bölcsődék Igazgatóságának vezető főorvosa, dr.
Bontovics Erzsébet érdeklő-

désünkre elmondta, hogy az
idén májusban 100 gyerekkel több iratkozott be a szegedi bölcsődékbe, mint tavaly májusban. A bölcsődék igazgatójának legnagyobb gondja, hogy a nö-

vekvő
gyermeklétszám
mellett csökken a bölcsödéi
gondozók száma, sok a betöltetlen állás, ami egyértelműen a h i h e t e t l e n ü l alacsony béreknek „köszönhető". Egy nyugdíj előtt álló

gondozónő bruttó 23 ezer
forintot keres. Nem emelik
viszont a bölcsődei gondozási díjakat a városi önkormányzat tavaszi döntése
alapján Szegeden, s így a
szülők továbbra is a szociális törvényben rögzített étkezési díjat f i z e t i k , havi
1600 forintot.

K. K.
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TÖRTÉNELMI KRÓNIKA
Augusztus 4.
909. A magyarok felgyújtják Freising két
templomát.
1265.1. Edvárd herceg,
angol trónörökös, az
eveshami csatában megsemmisítő vereséget mér
Simon de Manfort-ra, a
királlyal szembenálló nemesek vezetőjére.
1292. Héder nembeli
Iván Szlavóniában elfogja
III. Andrást. Kezesek ellenében november 26-a
előtt szabadon engedi.
1306. III. Vencel cseh
király halálával kihal a
Premysl-dinasztia. 1. Albert német király Csehországot megüresedett birodalmi húbérbirtokként lefoglalja.
1321.1. Károly beveszi
Trencsén várát.
1444. I. Ulászló - Hunyadi János erdélyi vajdával és más országnagyokkal együtt - Szegeden újból esküt tesz Cesarini bíboros, pápai követnek,
hogy a tervezett hadjáratot minden körülmények
között megindítja, tekintet nélkül arra, hogy a
szultánnal megköti-e a
békét vagy sem.
1501. Országgyűlés
Budán. A törökök elleni
védekezésről tárgyal.
1789. Az augusztus ne-
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gyedikéről ötödikére virradó éjjel a francia Alkotmányozó Gyűlés (Constituante) kihirdeti a feudális rendszer eltörlését.
1846. Megalakul a Tiszavölgyi Első gőzhajótársaság. Elnöke: Károlyi
Lajos gróf.
1914. Anglia hadüzenete Németországnak. Hivatkozási alapja a belga
semlegesség megsértése.
Belgium is hadat üzen,
majd a Monarchia Oroszországnak és Szerbia Németországnak.
1919. A román csapatok megszállják Budapestet. Ezzel körülbelül egy
időben indulnak el Szegedről a Horthy által szervezett hadsereg egységei
a Duna-Tisza közén,
majd a Dunántúlra vonulnak. Horthy főhadiszállását Siófokon rendezi be.
1935. Szegedre érkezik
Pietro Mascagni és átveszi a Parasztbecsület próbáinak irányítását.
1937. Bereczky Anzelm Károly Fekete Mária című népzenei motívumokkal átszőtt költői
játékát mutatják be a
Dóm téren Antos Károly
zenéjével.
1939. A szabadtéri játékok Aida-előadását Ferencsik János vezényli.
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Járdalapok, kerítéselemek, mezőgazdasági terménytárolók
- egyedi elemek gyártása I G É N Y S Z E R I N T

Bojkottálják a francia borokat
A svédországi székhelyű
Scandic szállodalánc vezetősége úgy határozott, hogy
bojkottálja a francia borokat,
tiltakozva a francia kísérleti
atomrobbantások felújítása
miau - közölte a Reuter. - A
bojkott mindaddig tart, amíg
Párizs le nem fújja a kísérleti
robbantások folytatására vonatkozó döntését - jelentette

ki a Scandic egyik vezetője.
A Reuter megjegyzi, hogy a
szállodalánc, amely a legnagyobb Skandináviában,
egyedül Svédországban 46
hotellal rendelkezik. Az ország határain kívül található
44 Scandic-szálloda vezetője
maga dönt arról, hogy csatlakozik-e a bojkotthoz.
(MTI)

Karadzsics ellentámadást jelentett be
Radovan Karadzsics, a boszniai szerbek
vezetője bejelentette: a boszniai és a krajinai
szerb erők közös ellentámadást fognak végrehajtani Glamoc, Grahovo és a Dinarahegység, valamint Knin hátországának a felszabadításáért - jelentette az AFP a SRNA
boszniai szerb hírügynökségre hivatkozva.
A boszniai szerb vezető Banja Lukában
közölte: a nyugat-boszniai Glamoc, Grahovo
és Kupres, a dél-boszniai Neretva völgyének
felszabadítását, illetve az észak-boszniai

brckói folyosó kiszélesftét célzó ellentámadáson kívül nem szándékoznak más hadműveletet indítani. Radovan Karadzsics közölte: a Szerbiából és Montenegróból álló Jugoszlávia hadseregének be kellett volna avatkoznia azután, hogy a horvát hadsereg a
boszniai „Szerb Köztársaság" területére lépett. Egyben figyelmeztette Horvátországot:
a boszniai szerb erők készek közbelépni a
krajinai szerbek oldalán, ha Zágráb megtámadja a horvátországi Szerb Krajinát.

Két személy megsebesült,
amikor a krajinai szerbek
szerda este tüzérséggel lőtték a horvát fővárostól 60 kilométerre délnyugatra fekvő
Károlyvárost - jelentette az
AFP a horvát rádióra hivatkozva. A városban este fél
kilenc és fél tizenegy között
általános riadó volt érvényben. A horvát erők nem válaszoltak a támadásra - közölte a zágrábi rádió a védelmi minisztériumra hivatkozva.
Kedd óta a krajinai szer-

bek több alkalommal lőttek
aknavetővel horvát településeket, így a fővárostól 120
kilométerre délre fekvő
Goszpicsot, ahol zágrábi sajtójelentések szerint .jelentős
károkat,, okoztak. Az ENSZ
nem erősítette meg, melyik
fél hajtotta végre a támadásokat, a szerbek pedig cáfolták, hogy ők lőttek volna.
A Tanjug belgrádi hírügynökség jelentése szerint a
horvát hadsereg szerda délután ismét lőtte a krajinai
szerbek székhelyétől, Knin-

től 20 kilométerre északra
található Sztrmica falut. A
krajinai szerb erők főparancsnoksága szerda este azt
állította, hogy a horvátok ismét mérges gázzal töltött aknákkal lőtték a Dinara-hegységben lévő krajinai szerb
állásokat. A szerbek viszonozták a tüzet. A parancsnokság közlése szerint a horvát hadsereg csapatokat és
fegyverzetet vonultat fel a
horvátországi Szerb Krajina
több pontján - írta a jugoszláv hírügynökség. (MTI)

Genfben Horvátország fellételeket támasztott
A szerbek által megszállt
horvátországi területek képviselőivel kezdett genfi tárgyalásokon a zágrábi kormány küldöttsége egy sor
feltételt szabott. Az APA
osztrák hírügynökség jelentése szerint ezek között szerepel, hogy a szerb félnek
hozzá kell járulnia Horvátország békés újraegyesítéséhez.
A zágrábi követelés szerint ezt követően 24 órán belül meg kell nyitni az Adriaolajvezetéket, továbbá valamennyi, a megszállt területeken keresztül vezető távköz• Oroszországban ezentúl
drága mulatság lesz, ha egy
cég hirdetéseiben, de akár neve kiírásakor is nem cirill betűket használ. A belgorodi helyi önkormányzat legutóbbi
döntése szerint, amelyről az
ITAR-TASZSZ számolt be, a
külföldi, latin betűk használata a társaság nevében 27,5
millió rubelbe (6 ezer 230 dol-

lési és közlekedési összeköttetést, a Zágráb-Knin-Split
vasútvonallal bezárólag.
„Amennyiben a szerb fél
ezeket a feltételeket elfogadja, a tárgyalások azonnal
folytatódhatnak Horvátországban, azaz Kninben (Krajina fővárosában) — idézte a
genfi horvát küldöttség álláspontját a HINA zágrábi
hírügynökség.
A horvát fél azt is hangsúlyozta, hogy Milán Marticcsal, az önhatalmúan kikiáltott Krajinai Szerb Köztársaság elnökével nem tárgyalnak, mivel ő egyike azon

Betűadó
lárba) kerül az illető cég vezetőinek, ami a minimálbér 500szorosának felel meg. A cirill
betűkkel átírt, de idegen nyelvű elnevezés fele annyiba, 3
ezer 115 dollárnak megfelelő
rubelbe kerül. Moszkvában
Jurij Luzskov polgármester

Határ menti térség - gazdasági húzóerő
A befejező gondolatok a háborúval érintett
országok szövetségépítéseiről szóltak. Szó került
a washingtoni szerződésről, amely a Bosznia és
Horvátország közötti együttműködést hivatott
szabályozni. Ebben megfogalmazást nyertek a
pénzek, vámok egységesítésének kérdései. Az
előremutató elvárásokat csak az zavarja, hogy
az érintett szövetségi térség háborús terület. Az

ottani - boszniai - gazdasági teljesítőképesség a
háború előttinek kevesebb mint 20 százaléka.
Az egy főre eső nemzeti jövedelem olyan csekély. hogy szinte említést sem érdemel: 3-400
dollár körül van. Az ott élők alkalmanként a lövészárkokban vagy a harceszközök mellett vannak. néha a kiskertjükben és elvétve előfordulnak esetlegesen az ipari üzemekben is.

lattal kell azonban megáll- tevőit vették górcső alá poli- lódása, a béke megteremtése
apítaniuk, hogy Horvátor- tikusok, katonák, majd' min- után. Ha már most szilárdítszág esetében minőségileg dig az volt mondandójuk juk azokat a meglévő pozíciójobb a helyzetük az összeve- végkövetkeztetése, hogy ez kat, amelyeket az ellenőrzött
tésekhez szükséges informá- a háború eredendően etnikai és összehangolt intézkedéciók megszerzésében. Ebből alapú konfliktusból robbant sek nyomán tudnak a makövetkezően „jövendőmon- ki, vége pedig nem látható, gyar vállalkozások, gazdasádó képességeik" lényegesen mert mindkét (három, négy) gi szervezetek megszerezni,
szerényebbek a JSZK-ra vo- oldalon fanatikus indulatok komoly előnyre tehetünk
szert a piacot az első adandó
natkozó prognózisok ügyé- feszülnek egymásnak.
ben. Ezzel együtt mindent
A gazdasági szakember alkalommal „megszállni" tömegtesznek, amivel segíthe- okfejtése nyomán - nem ta- rekvő más nemzetiségű vetik a nyugalom helyreállítá- gadva a nacionalista gyöke- télytársakkal szemben.
sát, a hőn áhított béke meg- reket - be kell látni, hogy itt
Tanácstalan vagyok. Az
teremtését - fejezte be elő- is az általános törvények a számomra világos, hogy a
adását Peter von Betzold meghatározók: gazdasági ér- háború determináló tényezőprofesszor, az Európai Unió dekkülönbségek politikai je a jobb gazdasági pozíciók
gazdasági osztályának veze- úton nem voltak rendezhe- megszerzésének szándéka.
tője.
tők, beléptek a katonai esz- Ámde a háború gúzsba köti
közök.
a gazdaságot,
elvágja
Az EK gazdasági szakér- hosszú időre a gazdasági
A tanácskozás margójára
kívánkozik a tudósító né- tői véleményét összevetve a fejlődés minden lehetőségét.
hány - az előadóhoz mérten szegedi szakemberekével el- Az sem lehet vita tárgya,
- egyáltalán nem szakavatott mondhatjuk, hogy a határ hogy egy felvilágosult ormegjegyzése, vagy talán ké- menti térség nagyvárosai - szág (ami nem feltétlen eutelye. Az elmúlt három év közöttük Szeged is - gazda- rópai, sőt, még csak nem is a
alatt, amikor a délszláv vál- sági húzóerőt jelenthetnek a nyugati demokrácia éllovaság okait, mozgatóit, össze- háborús helyzet normalizá- sa) számára nincs más út,

•

HORVÁTORSZÁG
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1 horvát ás bosnyák torOlot
uarfa MrOUt
a horvátoktól ás muzulmánoktól

Altalános riadó Károlyvárosban

• Kék zászlók sárga csillagokkal (5.)

Az infrastruktúra siralmas, a háború szinte semmit
nem hagyott érintetlenül. A
gazdaság fellendítése nélküle pedig elképzelhetetlen.
Vitathatatlan, hogy itt-ott
némi reménysugarat jelent
néhány apró jele a fejlődésnek. A mosztári egyezmény
sem minősíthető többnek, de
ebből a krízisből több beruházással, megfelelő energiaellátással, a romok eltakarításával, de legfőképpen és
egyáltalán békével lehet
csak kikecmeregni. Az élethez persze ez még kevés, ha
elkövetkezik a háború utáni
béke első napja, akkor lesz
igazán nagy segítségre szükségük ezeknek az országoknak. Azoktól az országoktól
is, akik most feltétlen tiszteletet érdemelnek a humanitárius segélyek rendszeres küldéséért.
Az Európai Közösség
megfigyelőinek zágrábi központjában dolgozó gazdasági elemzők igyekeznek
rendszeresen figyelemmel
kísérni a folyamatokat.
Rendszeres elemzéseikkel
arra törekednek, hogy a valóság pontos felmérésével a
jövő alakításához, a szükséges segftség tervezéséhez
adjanak javaslatokat. Sajná-
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szerb vezető politikusoknak
és katonáknak, akiknek az
ENSZ háborús bűnökkel
foglalkozó hágai bírósága
előtt népirtásért és az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények elkövetéséért
kell felelniük. A HINA szerint a horvátok követelésére
még nem született szerb válasz.
A horvát hírügynökség
utal arra, hogy a szerb küldöttségnek nehéz egységes
álláspontot képviselnie, mivel tagjai különböző politikai irányvonalakat képviselnek. (MTI)
ugyanakkor elrendelte, hogy
az idegen nyelvű feliratokhoz
a hirdetésekben orosz nyelvű
magyarázatot kell fűzni. A
Moszkvában jó ideje érvényben lévő szabályozás szerint a
külföldi társaságoknak orosz
betűkkel kell átírni nevüket a
városban elhelyezett kirakati
feliratokon és cégtáblákon.
(MTI)
mint reálisan felmérni helyzetét és helyét a környezete
kínálta biztonsági, vagy bizonytalansági rendszerben.
Következtetés: amennyiben
alapos völt a számvetés,
könnyen tisztázhatók az erőviszonyok, a háború kimenetele előre megjósolható. Ha
lesznek olvan kedvesek a felek, hogy terepasztalon folytassák Te a hadműveleteket.
Sajnos, a valóság, jól tudjuk,
nem ilyen kegyes hozzánk, a
nemzetközi szervezetek sora
szakadatlan erőfeszítéseket
tesz a reménybeli béke érdekében.
A magyar határ mentén
mindennap végigmennek az
Európai Unió fehér autói,
sárga csillagos kék zászlóikkal mutatják magukat a túloldalon lévőknek. Az
egyiknek reményt adva, a
másikat - talán - visszatartva. Amikor egy kis szusszanásnyi idejük van, próbálnak
a békés holnap tervezéséhez
valami kevés adalékkal hozzájárulni.
(Vége.)

Tóth László

mérnök-őrnagy

KÚTFÚRÁS
4 0 mm-es átmérővel,teljes
felszereléssel, garanciával.
Telefon: 62484-822 napközben,
62490-039 18 órától.
MONOSTORI ANDRÁS,
6724 Szeged, Ipoly sor 3á.
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Háboiús bűnösök?
Richárd Goldstone, a volt
Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnök ügyében
vizsgálatot folytató nemzetközi bíróság főügyésze szerdán a Channel Four televíziónak nyilakozva kijelentette:
elegendő bizonyíték áll a
rendelkezésére ahhoz, hogy
Radovan Karadzsics boszniai szerb vezetőt és Ratko
Mladicsot, a boszniai szerbek első számú katonai vezetőjét bíróság elé lehessen állítani. Goldstone bíró úgy
vélekedett, hogy Karadzsics
és Mladics, akik ellen.- többekkel együtt - a nemzetközi
bíróság a múlt héten népirtás, háborús bűnök és emberiség elleni bűntettek miatt
emelt vádat, nem kerülhetik _
el a felelősségre vonást.
A boszniai szerb vezető
és főparancsnoka ellen az a
vád, hogy polgári célpontok
elleni tüzérségi támadásra

adtak ki parancsot - így 1995
májusában Tuzla főtere elleni támadásra, amelynek során 195 ember halt meg
vagy sebesült meg - , valamint túszul ejtettek 284
ENSZ-békefenntartót.
Eddig egyetlen személy a boszniai szerb Dusán Tadics - van letartóztatásban,
akinek az ügyét a hágai
székhelyű nemzetközi bíróság tárgyalja. Tadics ellen
horvátok és muzulmánok sérelmére elkövetett gyilkosság, nemi erőszak és kínzás
miatt emeltek vádat.
Richárd Goldstone egyben javasolta: állítsanak fel
állandó nemzetközi bíróságot a háborús bűnök kivizsgálására. A két meglévő ad
hoc törvényszék (a volt jugoszláviai és a ruandai)
több, mint a semmi, de nem
ez a legjobb megoldás - vélekedett. (MTI)

Összeesküvés
elnökgyílkosságia
Az azerbajdzsáni rendőrség több személyt tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy összeesküvést
szerveztek Gejdar Alijev államfő megyilkolására. Az
azeri televízió a belügyminisztériumra hivatkozva arról számolt be, hogy a rendőrség vasárnap két - egyenként több mint 70 kilogramm robbanóanyagot tartalmazó - fémdobozt talált
egy híd alá rejtve a
Bakut a repülőtérrel
összekötő úton. A terroristák

célja az elnök meggyilkolása
volt, akinek ezen az úton
kellett volna elhaladnia. A
robbanóanyag elegendő volt
ahhoz, hogy az egész híd a
levegőbe repüljön. A Turan
azerbajdzsáni hírügynökségnek nyilatkozva Namig Abbaszov nemzetvédelmi miniszter közölte, hogy több
személyt letartóztattak. Alijev elnök vasárnap vidéki
házába indult volna a repülőtérről. A robbanóanyag
felfedezése után lemondták
az utazást. (MTI)
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állástalan

BELÜGYEINK 3

Összesen

Ismét félmillió fölé emelkedett a n y i l v á n t a r t o t t
munkanélküliek s z á m a hangzott el az O r s z á g o s
Munkaügyi Központ tájékoztatóján. Az elmúlt hónapban 21 e z e r 6 0 0 - z a I
nőtt az állástalanok száma,
elsősorban a z é r t , m e r t a
pályakezdők n e m t u d t a k
elhelyezkedni. A m u n k a nélküliségi ráta 10,6 százalék volt július végén.
Ezzel m e g t ö r n i látszik
az a k e d v e z ő t e n d e n c i a ,
miszerint az egy évvel ezelőtti 556 ezerehez képest
több mint 50 ezerrel, 504
ezerre csökkent a m u n k a nélküliek száma. (E csökkenés jellemezte a Csongrád megyei t e n d e n c i á k a t
is.)

• A „segély"

nem

1 9 9 4 . július: 5 5 6

463

1 9 9 5 . július: 5 0 4

307
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életfogytig

jér

„fordítsa le magyarra" a lapokban megjelent szűkszavú
tudósításokat.
A jövedelempótló támogatást eddig a tartós munkanélküliek kapták, és felét az önkormányzatok, felét a központi költségvetés állta. Ennek finaszírozása jövőre nem a költségvetés, hanem az egységes
Munkaerő-piaci Alap feladata.
Tehát lesz pénz, csak a kassza
változik.
A foglalkoztatási törvényt
július l-jétől úgy módosították, hogy ez ne legyen egy
„életfogytig" járó juttatás magyarázta el a sajtó kedvéért

mi törekvések újabb
lépése volna - hangoztatták Pécs vezetői a város költségvetését 750 millió
forinttal megkurtító
tervezet ellen tiltakozó sajtótájékozta-

tójukon. Pécs polgármestere, Páva
Zsolt úgy vélte, ha
mégis megtennék
az alkotmányosságát illetően is kétséges lépést, az önkormányzatok elveszítenék 1990. óta
élvezett önállóságukat, s ismét központi diktátumoknak lennének kité-

lBUSZ-kinálat

Kanári-szigetek, EKat, Madeira
Az Ibusz szigorú költségvetési politikája mellett is komoly
erőfeszítéseket tesz kínálatának
bővítésére - mondta Kovács
Gáspár, az IBUSZ Rt. vezérigazgatója az újjáépülő Gödöllői Királyi Kastély sajtótájékoztatóján. Ez alkalommal a cég téli-őszi kínálatát ismertették. Az
Ibusz-csoport többségi tulajdont
szerzett az Atlasz Utazási Biztosító Társaságban. Rámutattak
arra is, hogy a „válásuk" az
'busz Banktól tulajdonos-változás következménye. Sikerült
megszerezni a külföldi fizető• Berecz Andrást sohasem
lehetett valamilyen hámba
befogni. N e v e mellé azt
szokták leírni, népdalénekes, pedig a népdalok előadása nála csak egyetlen
dolog a sokból, amit még
csinál. Igaz, minden tevékenysége a népzenéhez köti, pontosabban ahhoz a világhoz, amelyben a népdalok születnek és megszólalnak. Ezt a megszállott fiatalembert nemcsak a dal érdekli, számára ugyanilyen
fontos a személy, az ember,
aki énekel. Ezért megállás
nélkül utazik, gyűjt, ismerkedik, figyel, a vándordiákok és céhlegények leleményével tanulja el a fortélyokat azoktól, akiktől még lehet és csodálja azokat, akiktől tanulni tud. Berecz András a szabadtéri j á t é k o k

em elég, hogy nem, vagy legalábbis
akadozva
működik az ország, most még a szegedi közlekedés is széthullani látszik - mérgelödnek sokan a mi
kis helyi fölfordulásunkban.
Mert hát mindenki tapasztalhatta, aki más városok útjait is járta, hogy Szegeden lehetett tán a legkönnyebben közlekedni
Nem
véletlenül dicsértük hát évtizedeken át a Délmagyarországban bölcs elődeinket, akik az árvíz utáni helyreállításkor okosan gondoltak a jövőre. A párizsi mintájú gyűrűs-sugaras
városszerkezet széles sugár- és
körútjaival Magyarországon egyedülállóan jó közlekedési lehetőségeket biztosított a szegedi polgároknak
egy századon át. Biztosított - mondom, mert már amikor fölforgatták a Belváros forgalmi rendjét, fogyatkozni látszottak az előnyök. Amióta pedig lezárták az
öreg hidat...
Zárva a híd. És lépten-nyomon megtorlódik, -torpan a forgalom a városban. A Dózsa György utcában
immár napközben is hosszú sorok torlódnak föl a járművekből. Hiába, azok is erre jönnek, akiknek útja a
régi hídon vezetett volna át különben. De megadta
magát a Nagykörút is. A Római körútról a József Attila sugárutat jó ha a második-harmadik
lámpaváltásra tudjuk keresztezni, úgy föltorlódnak az autók az új
hídról lejövet. Aki pedig a Belváros felé akar kanyarodni, csak akkor képes besorolni a belső forgalmi
sávba, ha legalább a Szilléri sugárútnál becsatlakozik
a körút autófolyamába. És taxisok keseregnek, mert
az utas már nem vállalja az új hídon át vezető út háromszoros diját Újszegedre. És autósok fogják a fejüket, akiknek benzinszámlája két-háromszorosára nő a
kerülő miatt. És ki tudja kiszámítani, hogy a többletbenzin mennyivel több kipufogógázzal
ajándékozza
meg városunk amúgysem kristálytiszta levegőjét?
No de elég a részletekből, hiszen úgysem jutnánk
egyhamar a végére. A leírtakhoz bárki hozzáteheti saját tapasztalatait és még úgy sem lesz teljes a kép. De
tán nem is a részletek a fontosak, inkább az összkép.
Ami újra csak megerősíteni látszik a régi tapasztalatot: egy igazi város élő, szerves rendszer. Bárhol belepiszkálnak, azonnal sok-sok minden fejreáJL, működésképtelenné válik benne.
Ij íjalán éppúgy, mint az országban, amelyet értetle_/ nül nézünk sokszor: miért is nem
működik?
Dehát hogyan is működne a szerencsétlen,
amikor
ebben a században immár sokadszor kellett belenyúlni egy város közlekedésénél hasonlíthatatlanul
bonyolultabb, korábban sokszorosan fölforgatott
mechanizmusaiba. Amíg ismét működő rendszerbe állnak össze dolgaink, kell ahhoz vagy egy-két évtized.
De legalább a híd elkészül úgy másfél
esztendő
múltán!

Balaton
Vörösmarty

ütközött

Veszélyeztetett
önkormányzatok
A kormánykoalíció szakítópróbája
lehet az önkormányzatoknak szánt
szja-visszajuttatás
tervezett drasztikus
csökkentése, amely
a központosító álla-
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Kivonul a költségvetés
Kósáné dr. Kovács Magda
munkaügyi miniszter a napokban tett bejelentése, miszerint
a költségvetés jövőre nem
vesz részt a munkanélkülieknek járó jövedelempótló támogatás finanszírozásában, nagy
visszhangot váltott ki. Az emberek nagy többsége ugyanis
- mivel nem is lehet teljesen
tisztában a munkanélküliséggel kapcsolatos szakzsargonnal - első hallásra arra gondolt: a jövőben nem lesz „segélyfizetés". Dr. Juhász Károlyt, a Csongrád Megyei
Munkaügyi Központ igazgató-helyettesét arra kértük.

Kicsi
a Föld

A regisztrált munkanélküliek száma M a g y a r o r s z á g o n
( 1 9 9 4 . július és 1 9 9 5 . július)

eszközök forgalmazásához
szükséges jogosítványokat is nem lesz fennakadás az utasok
valutaellátásában sem. Az
IBUSZ Tours igazgatója, Leininger Pál elmondta: a télen is
pihenni vágyók egyre népesebb
táborának kínál új lehetőségeket
a „Tavasz a télben" programfüzei. A legtöbb helyet ebben a
Kanári-szigetek foglalja el, mert
ezek után volt tavaly a legnagyobb érdeklődés, de a Vöröstengeri Eilat, a portugáliai Madeira és Tunézia is megtalálható
benne. (MTI)
programjában idén harmadik alkalommal szerepel.
Énekével ő gurítja tovább a
történéseket a néptánc gálán, a Kerek egy esztendő
című produkcióban.
• Diószegi László és
Rossa László
mennyire
tekintik
alkotótársuknak?
- A legteljesebb mértékben. A k ö z ö s m u n k á b a n
nemcsak énekesként számítanak rám, az én dolgom a
t é m á h o z illő d a l o k a t is
összegyűjteni. Ebben a produkcióban azok szólalnak
meg, amelyek az év ünnepeihez
kapcsolódnak.
Vagyis olyan népdalokat
s z e d t e m egy c s o k o r b a ,
amelyeket téltől télig, azaz
urálástól (vagy más kifejezéssel hejgetéstől) regölésig
tartó időszakban énekeltek

szabadságát megszakító igazgató-helyettes. A jövedelempótló támogatást ezentúl 2
évig lehet igénybe venni, úgy,
hogy aki ezidő alatt 180 napos
munkaviszonyt igazoltat, az
újabb két esztendőre válthat
bérletet. A 180 napos munkaviszonyt pedig úgy lehet beszerezni, hogy az önkormányzatok közhasznú munkán foglalkoztatják az illetőt. Mivel a
tartósan munkanélküli egyén
ily módon majd munkát végez, a munkabért az önkormányzattól kell megkapnia.
Ennek a bérnek azonban csak
a 30 százalékát kell állnia az
• A Magad uram... - piramis
elven működő - játékáról „híressé" vált Microker Kft. sorsa
a tavaly megkezdett rendőrségi nyomozás óta élénken foglalkoztatja nemcsak a károsult
rendszertagokat, hanem a szélesebb közvéleményt is.
Mint arról már korábban
hírt adtunk, a rendőrségi vizsgálat lezárultával elkészült az
ügyészi vádirat, a bíróság pedig várhatóan ősszel kezdi tárgyalni az ügyet. Az érintett
aggódó ügyfelek viszont időközben eredménytelenül ostromolják telefonhívásaikkal a
kft-t. Ezért mi kértünk információt Aszalainé Tatár Andreától, a kft. jelenlegi ügyvezetőjétől arról, lát-e esélyt a
befizetett összegek visszatérítésére.
- Én tavaly novemberben
szinte iratok nélkül vettem át a
cég vezetését - mondta az
ügyvezető. - Ennek oka pedig
az a közismert tény volt, hogy
a rendőrség lefoglalta az okiratokat, bizonylatokat, a számítógépes adatbázist. A könyvelési anyagot ez év elején
ugyan részben rendelkezésünkre bocsátották, de a hiányzó adatok beszerzése, pótlása ma is folyamatban van.

0

önkormányzatnak (eddig a felét adta), 70-et a Munkaügyi
Központ fizet ki az immáron
egységes Munkaerő-piaci
Alapból (nem a költségvetés).
' A törvénymódosítás átmeneti
időszakkal is számol, tehát a
jelenleg is tartósan munkanélkülieknek a jövő év szeptemberéig csak 90 napos munkaviszonyt kell „összeszedniük".
Az egységes Munkaeró-piaci Alapot a következő alapokból vonták össze: Szolidaritási (ide került eddig a „mi
pénzünk", amit a fizetésünkből járulékként levonnak), a
Foglalkoztatási, a Szakképzési
és a Bérgarancia Alap. Az
egyesített alap előreláthatóan
90 milliárd forinttal gazdálkodik majd, amelyhez a költségvetés 10 milliárddal járul hozzá.
Fekete Klára

• Augusztusban

Bermudáknál

A Bermuda-szigetek közelében szerdán összeütközött a MAHART 5 ezer 210
bruttóregisztertonnás Balaton és az 14 ezer 950 bruttóregisztertonnás Vörösmarty
nevű teherhajója - közölte
csütörtökön a Lloyd's hajózási szolgálata, amelyet a
Reuter idézett. Magyar haj ó z á s i források szerint az
eset úgy történt, hogy a Balaton főgépe elromlott. A
közelben tartózkodó Vörösmarty a bajba jutott magyar
hajó segítségére sietett, és
eközben - kis sebességgel „rácsúszott". Személyi sérülés nem történt, az anyagi
kár egyelőre nem ismert. A
hajók „úszékonysága" nincs
veszélyben: az elsüllyedés
veszélye egyik hajót sem fenyegeti. A V ö r ö s m a r t y a
vontatóhajó megérkezéséig a
bajba jutott másik magyar
hajó mellett marad, mivel
nem sikerült megjavítani a
Balaton főgépét. A térségben az időjárás jó, vihartól
jelenleg nem kell tartani. A
Reuter brit hírügynökség által közölt értesülés szerint a
Balaton törzsén, hídján és
fedélzetén sérült meg és a
bermudai Hamiltonba vontatják majd el. (MTI)

is zárva tart a Microker

iroda

Aszalainé bizakodik
Az ügyfelekre vonatkozó nyilvántartás viszont továbbra is a
lefoglalt dokumentumok között van. Ez persze gondot
okoz nekünk, mert az érintettek ezt nehezen fogadják el indokként. Sőt, sajnálatos módon emiatt az ártatlanság vélelme is csorbát szenved, holott a szegedi bíróság csak
nemrég kapta meg az ügyészségtől a vádiratot, így nincs,
nem is lehet jogerős ítélet,
amely kimondaná: valóban
bűnös-e az a 12 személy, aki
ellen vádat emeltek. Ezenkívül
rajtunk kívülálló körülmény
még, hogy a becslésem szerint
több tízezerre tehető befizető
pénze továbbra is zárolt bankszámlán van, és erre vonatkozóan szintén a bíróság mondja
majd ki a döntő szót. Annak
pedig, hggy_a rendszertagok

nem tudnak bennünket elérni,
az a magyarázata, hogy az
őket érintő információk, adatok hiányában a vásárhelyi
iroda egyelőre nem működik.
Terveink szerint szeptembertől azonban az ismert telefonszámon, illetve levélben - a
Pf. 219-en is - elérhetnek
minket, mert ügyeletet tartunk. Azt azonban tájékoztatásul már előzetesen elmondhatom: mi úgy gondoljuk szemben a vádirat matematikailag is pontatlan megállapításaival - , hogy a kft. a tárgyalások, illetve az eljárás befejezése után még könnyen
kerülhet olyan helyzetbe, hogy
lesz lehetősége a két rendszerbe befizetett összegek részbeni vagy teljes visszafizetésére.

A szerkesztő megjegyzése: Matematikai tény, hogy a pilótajátékokban ahhoz, hogy kevesek az elején nyerhessenek,
sokaknak kell végül elbukniuk a pénzüket. Úgyhogy mi a
magunk részéről nem igen bíznánk az érintettek helyében a
visszafizetésben.

• A népdalénekeshez

Urálástól a regölésig
• A mindig hitelességre
törekvő Berecz András
mennyire tudja megőrizni szuverinitását
egy
ilyen
„show-műsorban"?
- Azt hiszem ez eddig
szinte maradéktalanul sikerült. Talán azért, mert sohasem erőlködtem, hogy művészkörökbe kerüljek s
mert nem volt számomra
fontos, hogy nagy szlnpa-

D É L B E N - ESTE

Alabatöas étterem

^
^ Ny.: 11.30-15; 18Asztalfoglalás 312-914-es telefonon!
SCHINDLER TETŐABLAKOK
^

^

^

K m w i l n au

63X100

2 6 OOO F t

78x120

3 0 OOO F t

MJWL BAB 78x140

3 2 000 Ft

Szeged, Csongrádi sgt. 27.
Szentes, József A. u. 24.
Tel.: 62/474-481, 62/491-022.Tel.: 63/314-011

N. Rácz Judit

KÉRDÉS

az e m b e r e k . M i k o r egy
munkába belekezdünk a
rendező-koreográfus és a
zenei vezető csak a helyzetet vázolja föl, amibe aztán
én igyekszem magam beleélni. Előhívom magamból
az é l m é n y e k e t , dalokat,
amikkel a témát megfogalmazhatom, jelen esetben
azokat, amik keretet adhatnak a nagy összetett néptánc-játéknak.

lAJl^-^

Berecz András
dokon szerepeljek. Mostam
partnereimmel szinte semmit sem kellett abból feladnom, amit vallok. Az én
népdalaimat nem dolgozták
fel, a finálét kivéve, minden
dalom érintetlen maradt,

JVfALLORCA, 8-11 napos üdülések, szállodában
CONGRESS & HOBBY UTAZÁSI IRODA
Tcl.+fax:
"(62) 484-531,484-532
Eng. sz.: R-Ú241/1994

tiszteletben tartották az én
világom. Az énekeim szervesen kapcsolódnak a tárnához és egymáshoz is, miközben a különböző népek
táncjátékát választják el. Én
vagyok az előadás mumusa,
vagy ha úgy tetszik Sziszifusza, aki a nagy követ továbbgörgeti.
• Úgy hírlik könyvet ír.
Ennek mi a témája?
- A dalra fakadó ember.
Az a lelkiállapot, amiben a
dal születik vagy átalakul,
vagy elhangzik. A gyűjtéseim során néha elfelejtettem
a magnót elzárni és az ének
után mindenféle beszélgetéstöredékek maradtak a
szalagon. Ezeket most újrahallgatva r á j ö t t e m , hogy
egy teljes zeneesztétikai
szótár írható belőlük. Az
emberek ugyanis szeretnek

a dalokról beszélni és itt,
Magyarországon, teljesen
más szavakat, valójában zenei kifejezéseket használnak, mint az egyetemes zeneirodalom. Vannak vidékek például, ahol a dudorászást tallabillézésnek nevezik, vagy a magyar ember
nem magas és mély, hanem
vékony és vastag hangon
énekel, Tóth Béla dombiratosi születésű szegedi író a
magas hangot hangosnak
nevezi, a lassabb éneklést
pedig c s e n d e s e b b n e k . A
népzenével való találkozás
és foglalkozás új minőségekkel ismerteti meg az embert. Számomra az élmény
a legfontosabb és azok útján
jutok ismeretekhez. Én kerékgyártó vagyok és nem fizikus.

DÉLMAÜYARORSZÁG

4 KRÓNIKA

A nemzet mamája
Lehetetlen színű kalapjai- fentesek illetik, az alattvaban, s általában ugyanilyen lóknak ő csak a „ Q u e e n
színű, ormótlan kosztümjei- Mum" - a királynő és az
ben is imádja őt a nemzet - ország Mamija. Az Öreg
talán ki is szeretnének belő- Hölgy pénteken csendes ünle, ha egyszer „rendes" ru- nepet ül: 95 éves lesz. Kihában mutatkozna. Erzsébet néz annyinak, egyetlen évet
anyakirálynő, a brit uralko- sem tagadhatna le, s nem is
dó édesanyja ugyanúgy a akar. Bizonnyal ez az a tu„felség" megszólításra tart- lajdonsága - az őszinte,
hat igényt, mint koronás le- kozmetikátlan önvállalás,
ánya, e címmel azonban adott esetben egy kis nyillegfeljebb az udvari benn- vános pityergéssel
amely
mmmtwemm u • • -i - t r w
mmmim

„A rendőrség alapos gyanúja szerint kétszer is cserben
hagyta halálra gázolt áldozatát a békéscsabai illetőségű
Szlancsik András. A fiatalember két évvel ezelőtt egy tizenkilenc éves lányt ütött el a zebrán, idén júniusban pedig egy idősebb kerékpáros férfit gázolt el."
Dudás Gergely, Népszava, 1995. aug. 3.
Jó hírrel kezdhetjük: az
egy hónapja bujkáló „bűnelkövető" a Balaton mellett
fennakadt egy rutinellenőrzésen. Ha minden jól megy,
bíróság elé fog állni. Már
van egy másfél éves börtönbüntetése, de azt megfelebbezte, így börtönbe eddig
még nem került. Keserű tapasztalatokkal kellően ellátott kollégáim szerint most
sem biztos, hogy oda fog kerülni.
A rendőrség ugyan már
első halálos gázolása után
bevonta jogosítványát, de
Szláncsik papírok nélkül.is
száguldozott. Ha tehette, faképnél hagyta üldözőit, ha
azok nyertek, fizetett húszezer forintot. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint ez

a maximum, amit tehettek a
rend tehetetlen őrei.
Vagyis eddig minden jogszerűen történt.
Ne tessék félreérteni, nem
az tölt el indulattal, hogy
amikor a tettes száz kilométeres sebességgel száguldva
küldte halálba a városi rendőrség előtti zebrán gyanútlanul áthaladó fiatal lányt, ez a
bűn mindez idáig megtorlatlanul maradt.
De nem lehet megvédeni
a társadalmat azoktól, akikről egyértelműen kiderült,
hogy veszélyesek rá?!
Vagy nem lehet megvédeni ezeket az embereket saját
maguktól?
És nem lehet bennünket
megvédeni az ilyen törvényektől?
Rigó Róla

kiemeli őt a
királyi
család
n e m

éppen kegyes, botrányoktól
megviselt általános közmegftélé-séből.
Legutóbb a II. világháborúban aratott európai szövetséges győzelem londoni
emlékünnepségei kínáltak
alkalmat arra, hogy valaki

MA
VIDEÓFILMET VETÍT E N E K délután 4-től 6

óráig a Csillag téri fiókkönyvtárban.
CSERE-BERE KLUBBA v á r j á k a gyerekeket
délután 4 órától, a Ságvári
Endre Művelődési Házban.
NÉPTÁNCFESZTIVÁL: 16 órától a Móra Ferenc Múzeum előtt a Hupsakee és a Pipacsok; 17-től
a Nagyáruháznál a Midia,

• Az amerikai légierő C141 típusú csapatszállító-gépe viszi szombaton a tököli
repülőtérről az Egyesült Allamok-beli Louisiana állam
Fort Polk kiképzőközpontjába azt a 47 magyar katonát,
akik - 16 másik ország mellett - részt vesznek Cooperative Nugget '95 békepartnerségi gyakorlaton. Magyar
katonák első alkalommal
vesznek részt ilyen manőveren az Egyesült Államokban.
A Koczák Imre őrnagy által
vezetett csapatot csütörtökön
a Zách utcai Békefenntartó
Kiképző Központban felkereste a honvédelmi minisz-

Keresse az akciós árukat
a Deltaker Kft.
villamossági boltjaiban!

N a p katonák
az USA-ban

ter. Keleti György azt kérte
a a katonáktól: bizonyítsák
be, hogy nemzetközi szinten
is jó teljesítményre képesek.
A szakasz már befejezte a
hathetes speciális kiképzést,
és arra is felkészült, hogy
trópusi klímában kell majd
végrehajtania a feladatokat.
Az amerikai manővereken
többek között egy elképzelt
határviszály megoldását
gyakorolják. (MTI)

MEGJÖTTÜNK

•

a Kopaniciar és a Mladost;
18 órától a Dugonics téren
a Ethnic, az Istambul és
görög e g y ü t t e s lép fel;
20.30-kor kezdődik Kerek
egy esztendő címmel a gála első előadása a Dóm téren.
A CSILLAGVIZSGÁLÓ (Kertész utca) 18 órától látogatható.

NÉPTÁNCFESZTIVÁL: 16 órakor a Móra
Ferenc Múzeumnál a Kopaniciar és a Mladost; 17
órától a Nagyáruháznál az
Istambul és a Midia; 18
órától a Dugonics téren a
Hupsakee és a Pipacsok
lépnek fel; a g á l a m ű s o r
20.30 órakor kezdődik a
Dóm téri színpadon.
A JATE KLUBBAN
21-03 óráig nosztalgiabuli
újdonságokkal.

•
•

8 3 9 0 Ft

minitorony

7 4 9 9 0 Ft helyett 5 5 9 9 0 . Ft

S o n y 4 feje v i d e ó

7 4 9 9 0 Ft helyett 6 7 2 9 0 Ft

Indeset W D N 2 2 9 6 szárítós m o s ó g é p 1 2 0 0
fordulatos centrifugával

•

9 5 9 0 Ft helyett

Moulinex kávédaráló

9 0 9 9 0 Ft helyett 7 8 3 9 0 Ft
3 8 9 0 Ft helyett

2 2 9 0 Ft

F l ó d m e z ő v á s á r h e l y , A n d r á s s y út 4 .
Szentes, Kossuth u. 1 2 - 1 6 . S z e g e d , K á r á s z u. 14.
Szeged, Jókai u. 1. (Szeged N a g y á r u h á z , Passage sora).

évi 10 %
évi 20 %

Garantált k a m a t
Kamatprémium

Összesen

évi 30 %
AQUINCUM Értékjegy II/A
(lekötési idő 366 nap)
évi 10 %
évi 19* %

Garantált k a m a t
Kamatprémium

évi 29* %

Összesen
TAKARÉKJEGY A / L

Lekötési idő

3 hónap

Lekötési idő

6 hónap

évi 27* %

<évi 27,5*%

Lekötési idő

évi k a m a t

1 hó
2 hó
3 hó
6 hó
9 hó
12 hó
18 hó

22-26* %
23-26,5* %
24-27* %
25-27 %
25-27 %
25,5-28 %
25,5-28 %
A fenti kamatmértékek az 1995.
augusztus 2. után lekötött betétekre
érvényesek. A kamat mértéke
a lekötött összeg n a g y s á g á t ó l f u g g .
* megemelt kamat

ENERGO-THERM K f t

Vaillant, Junkers, Radiant, Óceán, Alutherm,
teljesítményszabályozott álló és fali kazánok
THERMO öv, VIESSMAN kazánok AKCIÓS ÁRON!
Romantik radiátorok. VOGEL-NOOT radiátorokra
rendkívüli, 48%-os kedvezmény!!!

BUDAPEST B A N K RT.

Közösülés,
mint
végső
áldozat
SZUPER ÉLŰ TELEFON BULI
Szeged, Budapesti krt. 37. T./fax: 485-650

SZÓRAKOZÁS * RAHDEUÚ * TALÁLKOZÁS
L E G Y S Z E R R E 14 T E L E F O N A L Ó V A L C S E V E G H E T S Z

3 5 9 9 0 Ft helyeit 2 9 9 9 0 Ft

Sony M H C 4 5 0

I/A

Látra szóló bankszámla
évi 13%

HOLNAP

Príma 5 5 és 6 0 c m - e s
szagelszívók

•

AQUINCUM Értékjegy
(lekötési idő 2 év)

L A K O S S Á G I BETÉTEK
KAMATMÉRTÉKE

Rácz Sándor 3100 grammal, augusztus 2-án,
20 óra 55 perckor született. Édesanyja Bullás Erika,
édesapja Rácz Sándor (Szeged).
Bozsó Barnabás 3540 grammal, augusztus l-jén,
6 óra 15 perckor jött a világra. Édesanyja Lengyel
Aranka, édesapja Bozsó István (Szeged).
Kauczki Éva Ilona 3470 grammal, augusztus 3-án,
8 óra 10 perckor látta meg a napvilágot. Édesanyja
Újvári Katalin, édesapja Kauczki Ferenc (Balástya).
Vékony Richárd 2450 grammal, augusztus 2-án, 23
óra 30 perckor született. Édesanyja Borhoczi Aurélia,
édesapja Vékony Zsolt (Domaszék).
Szívből gratulálunk!

Príma S G 3 . 0 2 , 4 é g ő s ,
német gáztűzhely

ÉRTÉKPAPÍROK
KAMATMÉRTÉKE

Kertész Róbert

Rendkívüli ajánlatunk augusztus 10-ig
•

M P R F P T
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H TH K T I
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TAKARÉKJEGY B / L

*

Építőanyag,
térburkoló kövek,
vízszigetelő anyagok,
Therwoolin hőszigetelő anyag
téglák, oltott mész,
cement!

K i a s s z o n

• IIHWI—iiiiiiii i

AZIFWSAűIBAZBAN
( d m ) PROGRAMAJÁNLAT
m a : 16 ó r a k o r
Manta Könnyűbúvár
és T e r m é s z e t f o t ó s
Klub;
Imre Mariann „Hallhatatlan h a n g " című
kiállítása.

kifejezze a nemzet rokonszevét az anyakirálynőnek.
A századdal egyidős, felséges nagy- és dédnagymama sokak szerint korát meghazudtoló erővel fogja össze
a nála húsz-ötven-hetven
évvel fiatalabb családtagokat, s neki köszönhető, hogy
az uralkodói família megőrizhette az egység látszatát. Ezért vagy másért, de
tény: még a legádázabb
köztársaság-pártiak is elismerik, hogy az ünnepelt „a
brit monarchia legjobb reklámmenedzsere".

PÉNTEK, 1 9 9 5 . AUG. 4.

Építkezők, figyelem!
ARANYÁGI KFT.
(VOLT RAMON TÉGLAGYÁR),
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, TANYA 1314.

megkezdte jó minőségű, tömör
falazótégla értékesítését.
Házhoz szállítást az ország minden részére
kedvezményesen vállaljuk. Megrendelését telefonon
is elfogadjuk a 62346-096-os telefonon.

*

Az állatvilágból ismert, amelynek hím példányai jóhogy bizonyos pókfajták val kisebbek a nőstényeknél
„nőstényei" párzás után el- - bebizonyosodott: a hímek
fogyasztják a hímet. Azt gyors egymásutánban kétazonban eddig nem tudták, szer ülnek nászt asszonyukhogy a feláldozott hímek kal, s csak ezután következik
pontosan tudják időzíteni, be az elkerülhetetlen. A terhogy felfalatásuk mikor kö- mészetben viszont semmi
vetkezzék be. Miután a tudó- sem történik cél nélkül, így
sok évek óta tanakodnak ennek is megvan a magyarázata: igaz ugyan, hogy a
azon, vajon a hímpókok önnősténypók már az első köként hozzák-e meg rettenetes
zösülés után megpróbálja
áldozatukat, vagy sem, a
megragadni és megenni a hílegutóbbi kutatások szerint met, de sikerrel általában
legalábbis egy pókfajtáról - csak a második nász után
jár. Mint japán tudósok kiderítették, a hímeknek a második közösülésnél van naB o r d á n y i úton
gyobb esélyük arra, hogy
a H ó d i - T ü z é p mellett
meg tudják termékenyíteni a
a m í g a készlet tart.
nőstény tojásait. S gyakran
Péntek: 1 5 - 1 8 óráig.
az is előfordul, hogy a hím
Szombat-vasárnap
előzékenyen már akkor ki8 - 1 5 óráig.

Tyúkvásár!

szenved, amikor még össze
van fonódva a nősténnyel Irta egy, a rovarokkal foglalkozó lapra hivatkozva a Reuter hírügynökség.
A tudósok a fentiekből
azt a következtetést vonják
le, hogy a hím életének - &
persze a lényeg: testének feláldozása nem hiábavaló,
hiszen így - mivel tápláló
eledellel látja el „állapotos"
feleségét - utódaiknak nagyobb esélyük van a túlélésre.
Ausztrál kutatók múlt heti
bejelentése szerint viszont
pókéknál nemcsak az urak
készek áldozatra utódaikért.
Néhány pókfajta újszülöttjei
ugyanis gátlástalanul megeszik az anyjukat. Az anya a
kutatók szerint azért hagyja
magát, hogy csemetéit megóvja egymás felfalásától.

A VÁROS 5

PÉNTEK, 1995. AUG. 4.

• Nehéz napja volt tegnap
Bálint Erzsébetnek, a Toledo
Sister Cities International
(Toledói Testvérvárosi Iroda)
igazgatóhelyettesének: több
mint húsz politikussal, üzletemberrel, kultúrintézményvezetővel, a külföldi kapcsodlatok iránt érdeklődő polgárral találkozott Szegeden. így
a többi között megbeszélést
folytatott Lehmann Istvánnal.
a megyei közgyűlés elnökével, Pászti Tóth Gyula alelnökkel és dr. Tóth Attila művészeti tanácsossal, dr. Szalay Istvánnal, Szeged polgármesterével és dr. Ványai Éva
alpolgármesterrel, majd Varga Beáta külügyi referens jelenlétében tárgyalt Veress János csanyteleki és Kecskeméti János ópusztaszeri polgármesterrel, dr. Katona Andrással, a Vásár- és Piacigazgatóság igazgatójával. Szigeti
Károllyal,a közoktatási és
közművelődési iroda új vezetőjével, dr. Gogolák Zoltánnal. a Protokoll Szövetség
Csongrád megyei titkárával,
Bóna Judit grafikusnővel,
Karsai Zsuzsannával, a Zonta Klub elnökével és másokkal.
Bálint Erzsébet e „tekintélyes" munkafeladat elvégzése
után a Délmagyarország kérdésére elmondta, hogy tárgyalásait igen eredményesnek
tekinti és a jövőt illetően is
derűlátó, hiszen azok a célkitűzések, amelyeket a csak-

• Toledói vendég a véroshézén

Testvérvárosi kapcsolatok éskél leep

Byulay Énén megyés püspök levele
Hirosima és Nagaszaki neve ötven éve az egész világon ismert. Igen drága volt ennek az ismertségnek
ára. II. János Pál pápa így jellemezte ezeket: „egyedül e két városnak jutott az a szomorú sors, hogy a
minden emberi elképzelést felülmúló pusztító erő tanúja legyen."
Az atombombától szenvedett nép katolikus híveinek vezetői, a Japán Katolikus Püspök Kar tagjai a
napokban így írtak: „Mi, Japán püspökei, az atomhatalmakhoz fordulunk és kimondjuk: az atomfegyver
embertelen és gonosz. Követeljük, hogy a lehető leggyorsabban állítsák le a nukleáris kísérleteket és semmisítsék meg a fegyvereket."
Nehéz lenne felsoroni, hogy e fegyver puszíltásának megtapasztalása óta, ötven év alatt hány újabbat,
még puszlUóbbat, kísérleteztek ki és gyártottak le. Azt
sem lenne egyszerű számba venni, hogy földünkön
hány kisebb-nagyobb háború robbant ki azóta. És
igen szomorú szám lenne, ha a harcokban elesettek
nevét gyüjtenénk össze. S az sem volna élvezetes olvasmány, ha megírnák ezen elhunytak családjában
hány árva, özvegy, magára maradt szülő nem csak siratta őket, hanem hogy mennyivel nehezebbé vált további életük folyása. Pénz, olaj, hatalom, zsarnokság,
politikai számUgatás, gazdasági befolyás megőrzésenövelése, pártérdek, kizsákmányolás, ezek közül áll
valamenyik, mint ok e háborúk indítékaként. A magyar határok közelében is ropognak a fegyverek s ma
is halnak meg emberek, mert más nemzetiségűek,
vagy más nyelven beszélnek.
Szeretet vagy gyűlölet, segítőkészség vagy önzés,
türelem vagy ütésre emelt ököl. Az első választása
emberi élet és legalább viszonylagos boldogság, a másik félelem, rettegés, kegyetlenség, pusztítás, pusztulás. Az első kultúra, fejlődés, kibontakozás, a másik
zsarolás, tönkremenés, emberségünk feladása.
Kisember és nagyúr, polgár és politikus, király és
elnök, katona és hadvezér mikor érti meg és éli amit
Krisztus tanított: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" Csak ez hozhatja meg, hogy fölösleges lesz az
atombomba, hidrogénbomba, rakéta és tank. A szeretet megvalósítása hozhatja csak meg, hogy végre háború nélküli világ, félelemmentes élet köszöntsön
ránk.
Emlékezzünk vissza Hirosimára, Nagaszakira, az
elmúlt ötven évre, tiltakozzunk

minden

háború

ellen

és imádkozzunk a teljes békéért az egész földön.
Szeged, 1995. augusztus 3.
Gyulay Endre
szeged-csanádi megyés püspök

Bálint Ezsébet dr. Szalay István és dr. Ványai Éva társaságában a tegnapi városházi
fogadáson. (Fotó: Nagy László)
nem öt évvel ezelőtt aláírt
testvérvárosi szerződésben az
Ohio állambeli Toledo és
Szeged felvázoltak, egyre inkább megvalósulni látszanak... Konkrét példa a tavalyi
Szegedi Nemzetközi "Vásáron

kiállított két amerikai Jeepkocsi, melyek már gazdára is
találtak. A toledói iroda igazgatóhelyettese kijelentette:
nagy örömére szolgál, hogy
dr. Szalay István polgármester is a gazdasági kapcsolatok

elmélyítésének szükségességét hangsúlyozta. Ennek érdekében kell összehangolt,
igen szervezett munkát végezniük az elkövetkező időszakban. A tegnapi tárgyalások azonban meggyőzték őt

!

Az ég adta, az ég elvette. „Másnapos" jég, és kéretlenül leszüretelt paprika a Monostori házaspar kezében. (Fotó: Gyenes Kálmán)
• Ebben a tartós kánikulában
napok alatt elillan a nyári záporként lehullott csapadék.
Az elmúlt hónapokban tiszteséggel esett az eső, de augusztus elejére már nagyon
kívánták a vizet a növények.
A kukorica, napraforgó s néhány zöldségféle helyenként
már mutatták a szárazság jegyeit. A napokban itt-ott felbukkant égi áldás azonban
nem mindenütt okozott örömet. Forráskút határában járva, tegnap reggel, a kicsipkézett, felhasogatott kukoricalevelek láttán álltunk meg
gépkocsinkkal. Semmi két-

• Rizikós hátér

arról, hogy ezeknek az elvárásoknak is reális alapjuk van
és bizakodva tekintenek az
együttműködés kiszélesítésére.
Bálint Erzsébet tárgyalásaival kapcsolatban elmondta, hogy idén már nem jön
létre a Csongrád megye és az
amerikai Lucas megye testvérszerződési aláírása, ám erre feltételezhetően a jövő év
elején, március 15-i nemzeti
ünnepünkön sort kerítenek, s
erre az alkalomra várják az
amerikai testvérvárosba a
megye és Szeged város közgyűlésének elnökét is.
A toledói vendég külön
hangsúlyozta, hogy köszönetét fejezi ki a Délmagyarország szerkesztőségének, amiért ilyen következetesen felkarolta a testvérvárosi együttműködés fejlesztésének
ügyét, és külön örömének
adott hangot, hogy tegnap este Szegeden megalakult a Toledó-Szeged Baráti Kör,
amely a két város kapcsolatának további elmélyítését hivatott előmozdítani.

K. F.
konyhakertben a váratlan rajtaütés. A támadás irányáról is
érdeklődtünk, hogy merre keressünk még kárvallottakat.
A kézjelek nem voltak egyértelműek. hozzátette: Oroszország felől.
így céloztuk meg Gyuris
Ferencék tanyáját, ahol apa,
fia és a segítségek a saras
földből épp a krumplit szedték föl. Itt uborka, paprika,
szőlő, arpa utáni sárgarépa, s
a fiatal barackos és almás
volt a kárvallott.
- Letarolt indák közül vigyorognak a dinnyék, pedig a
barack helyett akartunk belőlük árulni. Azt már a fagy
elvitte, a jég csak a leveleket
tudta megritkítani. Az almából jörvóre várunk komolyabb termést, most az elszakadt kötözéseket kell pótolnunk. Ha délután nem esik az
eső. megpermetezzük a szőlőt. mert a sérült szemek nagyon hajlamosak a betegségre.
A váratlan csapások ellen
nincs védelem. Talán a biztosítás lehetne az, de nagyon
drágának találják a termelők,
inkább vállalják a rizikót.
Szomorkodnak, beletörődve
évődnek egy kicsit, aztán teszik a dolgukat. Készíteni
kell a piacra krumplit, meg
azt, amit még meghagyott
mellette a termeszet.

Bokáig ért a jég Forréskúton

ség jég gyepálta'el. Időköz- fehér sűrűség támadt rank.
ben az úton mellénk kereke- amilyet 75 éves létemre még
zett egy idevalósi asszony, nem láttam. Mikor kimerészMonostori Dávidné. A nyári kedtem a házból, bokáig érő
szállásként használt tanyáról jégben gázolhattam. Öt hold
a faluba igyekezett, szétnézni földünk van, szerencsére a
a portán, hogy ott is olyan nagyobbik részén árpát tercudar idők jártak-e, mint a melt a fiam. annak már nem
balástyai út melletti birtokon. eshetett bántódása. A föld
- Szerdán estefelé olyan mélyedéseiben még reggel is

találtunk jeget. Azok a buta
tyúkjaim még örültek is neki.
azzal hűtötték magukat, most
is teli a begyük. A dinnyét
sajnálom legjobban, inda nélkül maradt.
Betértünk a tanyára, ahol
Dávid bácsi mutogatta végig,
mi kárt tett a kis kukoricásukban, a szőlőben és a

T. Sx. I.
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• Köztisztviselők és közalkalmazottak. A 319198-ról egy pedagógus hívta fel rá a figyelmet, hogy
óriási különbség van a közalkalmazott és a köztisztKözérdekű problémáikról, észrevéviselő között. (Tegnap a teleikről ügyeletes munkatársunk, V.
Csörögben arról írtunk, Fekete Sándor várja hívásaikat a
hogy a városházán dolgozó 06-60-327-784-es telefonszámon,
„közalkalmazottak" mennyi munkanapokon 8 és 10 óra között, vajutalmat kapnak a beszedett sárnap pedig 14-től 15 óráig. Felhívadóból.) Az előbbiek anya- juk olvasóink figyelmét, hogy Szegedgi megbecsülése nem egy ről is mindegyik számot tárcsázni kell.
kategóriában van a közal- Ha ötletük van a Fekete pont című rokalmazottakéval. A hölgy vatunk számára, kérjük, ugyanitt tuszerint fillérre el kellene dassák velünk.
számoltatni az apparátust,
hogy mire is fordltja az nagyságú, légterű otthonok ségkapcsolatokat ápoló iroadóból befolyt összeget. fűtésére miért számláznak dájának. Elmondta, hogy ö
Bizonyára hasznosabbra is eltérő összeget. A fűtésdíj és lánya is megvette az
lehetne, mint egymás jutal- rengeteg családnak ad okot unokának az augusztusi
bérletet. Amit remélni sem
a .Tejfájásra".
mazgatása...
• Egy idősebb hölgy az mert: az irodában visszafi• Befűtötték. A nyár kö- odesszai lakótelepről, a zették a fölösleges bérlet
zepén a Szetáv ugyancsak 436-136-ról azt kéri, hogy a árát. Nem akart hinni a szebefűtött jónéhány szegedi buszok - trolik - első lép- mének, fülének. Olyannyira
családnak. Puskásék (a csőjét úgy alakítsák át. meghatotta az esemény,
477- 822-ről) átutalási hogy a sofőr felőli oldalon, hogy ezek után a Stefánián
számlájáról az elmúlt he- az első ajtónál a mozgássér- lévő játszótéren elveszítette
tekben 13 ezer forintot riiltek is könnyedén feljut- a fehér műanyagtartón, kaemelt le a Szetáv. Az hassanak a járműre...
rabineren fityegő kulcscsoösszeg jogossága, mértéke • Koszi. Bózsóné. a 320-408- móját, amelyet a már emlíellenőrizhetetlen, másrészt ról köszönetét fejezte ki a tett telefonszámon nagyon
érthetetlen, hogy az azonos közlekedési vállalat közön- visszavárnak.

WESTEL
CSOROG A (((<?»)))))))

• Bababaj. Szabó Zoltánná (383-759) csemetéjét babakocsiban tologatja mostanság. Pontosabban: tologatná, de - a nóta szövegét
idézve - eltörött a kocsi kereke. Nem tudni, hogy Szegeden hol szerezhetők be
alkatrészek e nagyon fontos
járműhöz. Aki tudja a választ, az ne csak Szabónét,
hanem a Csörögöt is értesítse, hogy az olvasókkal
megoszthassuk az információt.
• Röviden. Aki meglelte
Szeged és Forráskút között
az ESU- 510-es rendszámtáblát, az legyen olyan kedves és hívja Lajkó Mihálynét a 473-233-on. Gyula
(csak így. családnév nélkül
jelentkezett be Gyula) üzeni
a közlekedési vállalatnak,
hogy jobban is felkészülhetett volna a híd lezárásából

adódó közlekedési változásokra, mivel a tájékoztatás
a nullával egyenlő. Egy ingerült női hang tudatta a
szerkesztőséggel, hogy a
szegedi színháznak a
Csongrádi sugárút elején
van egy raktára, amely patkányfészek, burjánzik ott a
vadkeneder, tán tenni kéne
valamit - javasolta. Másik
hölgy ragadott kagylót,
hogy a tegnapi Csörögben
megjelent panaszhoz hozzá
tegye a magáét. Vagyis: a
kóbor kutyák nem csupán
Sziksóson riogatják az ott
élő embereket, hanem Újszegeden is, ahol a négylábúak vidáman garázdálkodhatnak. A státuszszimbólum blökik lazán közlekednek a derékig érő kerítések
fölött. A hamis kutyák miatt kénytelenek utcákat kerülni a harapásuktól, félők.

KORUTIBUTORHAZ
VÁSÁRLÁSKOR HASZNÁLT BÚTORÁT
BESZÁMÍTJUK! Viszonteladókat is kiszolgálunk.
Londoni krt. 3., a kenderbolt mellett

• Embargoszeges Temesváron

Még egy benzinét
Jóideje folyik az embargó
megsértése Románia részéről Jugoszlávia irányában állapították meg nemrég az
ENSZ felügyelői, s figyelmeztették rá a román külügyminisztériumot. Ez derül
ki a The New York Times
vasárnapi számában megjelent romániai beszámolóból,
amelynek szerzői adatokkal
alátámasztva elmondják,
hogy az utóbbi időben a
mind sűrűbbé váló Temesvár-Belgrád repülőjárat utasok helyett gyakorlatilag
plusz üzemanyagot szállított,
ami három MIG-repülőgép,
illetve 3 harci helikopter
tankjainak feltöltésére elegendő. Annak ellenére,
hogy az ENSZ már május
folyamán intézkedett, hogy
Románia véget vessen ennek

a gyakorlatnak, a szóban forgó járat heti két út helyett
már hármat tesz meg. Nem
arról van szó, hogy magánszemélyek, bizonyos vállalkozók áthágják a tiltást, hanem hogy a román állam
tudtával és közvetlen felelősségével történik a Bánságban „embargózásnak"
nevezett cselekedet. Ehhez
még hozzájárul az az iszonyú benzinmennyiség (napi
2500 tonna csak egyetlen
földi határátkelőn), mely féligmeddig a román vámszervek tudtával kel át a haláron.
A Duna menti halászfalu,
Pescan. amely a román benzincsempészet egyik fészke,
gyakorlatilag annyi benzint
tárol, mint a bukaresti benzinkutak együttesen (MTI)
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Meleg van és mégsem örülnek a pilóták az Alföld Vitorlázórepülő Bajnokságon.
Nagy tévedés ugyanis azt hinni, hogy akármilyen meleggel megelégszenek egy vitorlázórepülő verseny résztvevői. A jelenleg felettünk lévő meleg létömeget ők
ugyanis nemes egyszerűséggel dunsztos üvegnek becézik, s fölöttébb mérgesek rá,
mert ilyenkor ritkán teremnek a termikek, a felfele szálló meleg légáramlatok,
melyeket meglovagolva hosszú kilométereket tehetnek meg a motornélküli repülőgépek. Mindennek tetejébe pedig ez a meleg idő gyakran bezivatorosodik, s akkor
aztán tényleg csak a jószerencsében reménykedhetnek a pilóták.
• A gonosz időjárásnak is
„köszönhető", hogy szombaton és vasárnap nem rendeztek futamot az Alföld Kupán, csak hétfőn szállhattak
fel először a gépek. A zivatar és az erős szél ekkor is
okozott azonban meglepetést, hiszen délután háromkor két gép is átsodródott
Szerbiába. A kalandról szerda délelőtt már vidáman beszélgetünk a szegedi reptéren a két versenyzővel, egyikük budapesti, másikuk
szolnoki, s mindkettejükben
közös, hogy először repültek
itt. Hétfőn Kiskőrösről tartottak Szeged felé, amikor
meglepte őket a zivatar, s
amikor kikeveredtek a cudar
időjárásból, örültek, hogy
megfelelő leszállóterepet találtak. K.I. egy tanya mellett
tette le Piratját, m(g ifj. Búzái István egy város szélén
landolt ugyanilyen gépével.
Nem sejtették, merre járnak,

Vitorlázórepülő Bajnokság

PÉNTEK, 1995. AUG. 4.

bad osztály hétfőn a SzegedTószeg-Dunaújváros-Szeged
305 kilométeres távra mehetett, míg a standard kategória
résztvevői a Szeged-Tiszakécske-Szabadszállás-Szeged (238km) és a clubosok a
Szeged-Kiskőrös-Szeged
9(147 km) távon bizonyíthattak. Az idő kedden sem javult, a szabadosok a SzegedDunaújváros 233 kilométeres hurkot repülték, a standard versenyzői a SzegedHarta-Szeged (186 km), míg
a clubosok a Szeged-Kiskunhalas-Szeged (101 km)
távot tették meg. Az időjárás
„kitartott" szerdán is, mindhárom kategória hurkot repült, a szabadok Rácalmásra
(243 km), a standardek Dunaújvárosba (228 km), a clubosok pedig Soltvadkertre
(128 km).
A verseny főbírája dr. Hegedűs Dezső - civilben
egyébként a Magyar Repülő
Szövetség vezetője - gondterhelten ráncolja a homlokát, amikor az időjárásról
faggatom. Kis hidegfrontot
szeretne, ami végre kitisztíthatná a fejünk fölül ezt az
almulást. Késő este már bizakodva nézem a fellegeket,
ám csak a szokásos napi zivatar érkezik meg, a változatosság kedvéért jégesővel
kombinálva.

Jé, 91 magyarul beszélnek!"
biában van. Szerencsére nem
ismétlődött meg a tavalyi
eset, amikor a Krajinai Szerb
Köztársaságban leszállt pilótát csak három nap, gépét
pedig négy hónap múlva adták vissza, hiszen kedden
reggel már mindkét versenyző nekivághatott Szegeden a
napi távnak. S amikor este
szerencsésen ugyanitt landoltak, K.I. örömmel pattant
ki a gépéből „Jé, itt magyarul beszélnek!" felkiáltással.
A kánikula önmagában nem elég...
(Fotó: Karnok Csaba)
a budapesti pilóta a tanya
gazdáját kérte meg, mutassa
meg térképén, hogy hol van.

a szolnoki versenyző pedig
az egyik járókelőtől tudta
meg, hogy Palicson és Szer-

A szerencsés eltévedés
mellett azonban nem túl sok
vidám dolog történt a versenyen, hiszen a gyatra időjárás miatt csak kis távokat írhatott ki a versenybizottság.
Az igazi kilométerfaló sza-

T. V.

„Szakértők" és „kibicek"
A parlamenti ellenzék olyan kibic, akinek semmi sem
drága. Ezt egy szabaddemokrata képviselő jelentette ki
pártja sajtótájékoztatóján. Bauer Tamás szerint szakszerűtlen, felelőtlen, nem konstruktív és ezért ártalmas az
ellenzék bírálata a kormány gazdaságpolitikájáról.
Levélbombához hasonlította a Bokros-csomagot az
MDF egyik elnökségi tagja. Sajtótájékoztatóján Farkas
Gabriella azt mondta, hogy a két dolog között mindössze
az a különbség, hogy a Bokros-csomag akkor is robban,
ha nem bontják fel. Bírálta az energiaár-emelést is, elsősorban azért, mert azt nem kompenzálják a rászorulók
számára. (MTI)

• A feketegazdaságtól
védeni kellene a fogyasztót!

Csempész-csempék?
A téma persze sokkal
messzebbre vitt. Nem is véletlen, hogy a beszélgetesen
két vendég is jelen volt: Magyar József, a szentesi Hungerit ügyvezetője és Pálkuti
Istvánná, a fogyasztóvédelmi felügyelőség megyei irodájának vezetője. Már a beszélgetés elején kiderült: a
gondok szinte mindenütt
egyformák. A hazai csempepiacon is megjelent az elmúlt években a bóvli, az az
áru, amit Nyugat-Európából
már régen kitiltottak. Az
élelmiszeriparban pedig a feketevágások és zugkimérések rontják a tisztességesen
üzletelők esélyeit. Kiderült,

f forgalomba kerülő burko• Külföldi és hazai résztvevőkkel• Likőrök üdítős dobozban - tilos az árusítás! Íóanyagok egyharmada hibás. A fogyasztóvédelem" leA Fogyasztóvédelmi Főnyebb oldalán Produs de hetőségei pedig erősen kornéptáncgála a szabadtérin
felügyelőség információi
Compania European Drinks látozottak: a legsúlyosabb

Kerek egy esztendő

•••

A kétévenként megrendezett Szegedi Nemzetközi
Néptáncfesztiválok hagyománya, hogy az újszegedi
folklórestek és a városban
fesztiválhangulatot teremtő
utcai táncok sorozatát
nagyszabású szabadtéri gálaprodukció zárja. A rendkívül népszerű dóm előtti
gálák (amelyek a fesztivál
napjaiban Szegeden készülnek) táncszínházi kuriózumok: a hatalmas színpadon többszáz táncos és
zenész, a fesztivál külföldi
és hazai résztvevői dramatikus játékot adnak elő,
amelyben a zene és az ének
mellett azért mindig a tánc
a „főszereplő".A gálaprodukciók kitalálója és egyben évekig rendező-koreográfusa Nóvák
Ferenc
volt, az utóbbi néhány
fesztiválzáró táncjátékot
azonban már egykori tanítványai, a magyar néptánckoreográfusok újabb nemzedékének képviselői jegyzik. Akárcsak a két évvel
ezelőttit, a mostani. Kerek
egy esztendő... című táncjátékot is Diószegi László
rendezi. A zeneszerző Rossa László, aki a kezdetektől a szabadtéri táncjátékok

társalkotója. A magyar
népművészet egyik legsokoldalúbb előadója, Berecz
András sem először vállal
főszerepet: tavalyelőtt mesemondó volt, most énekművészként lép fel az előadásban. A 100 magyar
felnőtt pár mellett szegedi
gyermektáncosok, valamint
a külföldi együttesek tagjai
szerepelnek az egyes kárpát-medencei tájegységek
évszakokhoz kötődő jellegzetes népszokásait, táncait,
dalait összefűző, egységes
szerkezetű játékban. A bemutató ma, pénteken este
lesz, a második előadást
pedig szombaton tartják a
szabadtérin.
Ezzel zárul a 15. néptáncfesztivál; előbb azonban, pénteken és szombaton délután - még összesen
hat alkalommal - gyönyörködhetünk az együttesek
s z í n e s utcai táncaiban.
Pénteken délután 4-től 5-ig
a múzeumnál, 5-től 6-ig a
nagyáruháznál, 6-tól 7-ig a
Dugonics téren, s szombaton délután ugyanilyen
időrendben és ezeken a
helyszíneken láthatjuk a
külföldi táncosokat.

S. E.

Befőzési
celofánt
a gyártótól 2 és 4 íves

kiszerelésben!

Gyártó: NOVA-PACKTUM Kft.
Budapest 1134 Lehel u. 9.
Telefon: 1401-730, 1496-111.

Ugyanitt: HIGIÉNIAI
NOZZI PAPÍR

PAPÍRTERMÉKEK,

ZSEBKENDŐK.

szerint Békés megyében és
vélhetően az ország más részein is található a piacokon
Romániából származó, Tetra
Brik dobozozs csomagolású
likőr, magyar nyelvű felirat
és jövedéki zárjegy nélkül.
A likőr forgalmazása tiltott
cselekmény - tájékoztatta a
főfelügyelőség csütörtökön
az MTI-t. A 0,2 literes málna és egyéb gyümölcs ízesítéssel árusított ital csomagolásában megtévesztésig ha-

• A tudós kiállftásrendező
szíves kalauzolásával először az egykori nyomdászokkal köthetünk közelebbi
ismeretséget. Azt lehet tudni, hogy a könyvnyomtatás
mesterei - Gutenberg után
századokig - elismert városi
polgárok voltak. Sokuk vállalkozott önálló kiadói tevékenységre is: alkalmi nyomtatványok, naptárak készítésével megszerezték a rávalót
és kiadták az igényes, de
már akkor sem rentábilis tudományos könyveket. •

Beszélő
jelvények
A nyomtatás első századaiban egyenrangú szellemi
partnerei voltak a nyomdáikban lektorként működő, a
szövegeket gondozó tudósoknak, s a kor legkiválóbb
művészeit - Dürer, Holbein
- nyerték meg a könyvek díszeinek, illusztrációinak elkészítésére. Érthető, ha a tudománytörténetben is jegyzett nyomdászok kellő öntudattal, mintegy védjegyként,
kezük munkájának garanciájaként és persze a reklám végett kifejlesztették az úgynevezett nyomdászjelvényeket.
E nem ritkán művészi metszetek kezdetben a kiadványok utolsó oldalán, a kolofon (amely mindig tartalmazta a munka befejezésének napra pontos dátumát)
fölött, később az első oldalon jelentek meg; általában a
nyomdász nevének kezdőbetűit, s a név jelentésére utaló
ábrázolást is belekomponálták a jelvénybe - ezek az
úgynevezett
„beszélő"
nyomdászjelvények. A híres
16. századi „aldinákban",

Diakufina itóka

sonlít a 0,2 literes dobozos
gyümölcsitalokhoz, még szívószálat is tettek mellé. A likőr alkoholtartalma azonban
22 százalék, tehát fogyasztása különösen a gyermekek
számára veszélyes. A doboz
felirata szélesebb oldalán
Draculina, Repsberry liqueur, másik oldalán Draculina,
Lichior de zmeura, keske-

S.A. Rieni, Distributor:
Transilvania General, Import-export s.r.l. Romania,
3700 Oradea, a másik keskeny oldalán pedig az összetétele szerepel.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
veszélyes terméket ne vásárolják, s amennyiben boltban
vették, a kereskedő számla
ellenében köteles azt visszavenni. (MTI)

szabálysértési bírság mindössze 30 ezer forint. Az ellenőrök létszáma évről-évre
csökken, (gy szinte lehetetlen érvényt szerezni a törvénynek. A jelenlévők véleménye megegyezett abban,
hogy pusztán jogszabályokkal nem lehet gátat vetni a
feketekereskedelemnek. Ehhez a lakosságnak sokkal
jobb jövedelemi szinten kellene élni, hogy megvásárolhassa a jó minőségű és persze drágább cikkeket.

Ritka alkalom, amikor egy nagyvállalkozó harcolt azért, hogy
védjék a fogyasztók
érdekét. Tegnap délelőtt a szegedi Virág
Curászda zöld szalonjában megtartott sajtótájékoztatón éppen
ez történt. Parragh
László, az ismert vállalkozó éás cégtulajdonos azért hfvta
össze az újságírókat,
hogy a csempepiacon
uralkodó áldatlan állapotokról ejthessen
szóL
A vállalkozók úgy érzik,
hogy a tisztességes gyártókat
és kereskedőket szinte naponta büntetik azzal, hogy
nem képesek gátat vetni a
feketegazdaság terjedésének.
Árban ugyanis a piac egyetlen tisztességes szereplője
sem tudja felvenni a versenyt a számla nélküli kereskedelemmel. A hazai piac
azonban - éppen a szegénység miatt - rendkívül árérzékeny: az olcsó termékeket
keresik még akkor is, ha tudják, nem jó minőségű. Ezt
képes ugyanis a lakosság
többsége megvenni.

R. G.

Ilyenkor derül ki nekünk, szegedieknek is, miféle értékeket rejt Somogyi kanonok
úr ideajándékozott egykori gyűjteménye: dr. Csúri Károlyné Szőkefalvi-Nagy Erzsébet, a Somogyi-Könyvtár muzeális értékű kincseinek tudósa néhány éve mindig
ilyentájt, a szabadtéri szezonban kiállításokon mutatja be az alapítványi anyag egyegy részletét. Láthattuk már a Dóm tér üvegpalotájának tárlóiban a ritka ősnyomtatványok legszebbjeit és legértékesebbjeit, tavaly a művészi könyvkötés volt a válogatás szempontja, az idén pedig a nyomdászattörténet kezdeti, kézműves korszakából (15-18. század) nézhetjük meg a Somogyi-gyűjtemény féltve őrzött remekeit. Jövőre - a honfoglalás 1100. évfordulójára - a könyvritkaságok tükrében szeretné áttekinteni Magyarország és a nagyvilág kapcsolatait.
az egyik legritkább, s nyomdászatilag is legszebb könyv.

• Híres nyomdák kiadványai

Kincsek a Somogyi-gyűjteményből

Akinek Rubens
dolgozott

lálmányát, viszont az esztétikailag tökéletes, legelegánsabban szerkesztett kiadványok - itáliai mesterek munkái. Kezdetben egyszemélyes, mindig azonos munkafolyamatokból álló kézműves mesterség volt a
nyomdászat; Anton Koberger nürnbergi műhelye azonban már a 15. században
(Angliában ekkor még nem
volt nyomda!) valódi manufaktúraként működött: több
sajtóval dolgozott, egyszerre
több kiadvány nyomtatására
is képes volt. Ügyes vállalkozóként bérmunkában más
városokban is nyomtatott
mint kiadó; terjesztői hálózatot épített ki, sőt külföldi
fióküzleteket alapított. A fametszetekkel illusztrált legszebb könyvek az ő műhelyéből kerültek ki.

Egyébként egész Európában a német nyomdászok
teijesztették el Gutenberg ta-

A kiállításon fotók is láthatók: a 16. századi, francia
származású antwerpeni mes-

Frobenius (Basel)
nyomdászjelvénye
Aldus Manutius velencei
nyomdász és humanista tudós - a kurzív betűket először alkalmazó - kiadványaiban a nyomdászjelvény:
egy hajóhorgony a rátekeredett delfinnel.

ter, Christopher Plantin egykori műhelyéről, amelyet
eredeti állapotában megőriztek és ma múzeum. „Itt értettem meg, mi az, hogy patrícius" - idézi antwerpeni
turista- emlékeit Csűri Károlyné. Plantin mester saját
házában működtette a nyomdát. Szerződtetett egy francia betűmetszőt, aki a Plantin-kiadványokhoz egyedi
betűket készített - a 16. században becsomagolt betűkészletek ma is megvannak.
A házban lakott Lipsius, a
kor elismert tudósa, a nyomda lektora; volt benne saját
könyvkereskedés, a nyomdász lakásábqp gyönyörű
könyvtár. Egy Rubens rézmetszetnél nyitotta ki a tárlatrendező azt a nagy formátumú könyvet, amely az
egyik kötete Plantin négy
nyelvű bibliájának (8 kötetben jelent meg); ez Európa
legnagyobb múzeumaiban is

A Grünn
Vannak a kiállításon
olyan értékek, mint az Erasmus munkatársának számító
Frobenius mester nyomdájának terméke, egy Erasmusmunka - Hans Holbein fametszetével; olyan bibliofil
gyöngyszemek, mint az Elzevir kiadványok; a tipográfiai pontrendszert kitaláló, s
- Bodonival együtt - a betűcsaládokat megkomponáló
francia mester,
Didót
klasszicista nyomtatványai.
Végül hazaérünk: Tótfalusi
Kis Miklós, az Amsterdamban világhírnevet szerzett
betűmetsző - a mesterségre
máig nagyhatású - kolozsvári kiadványai után megtekinthetjük az első szegedi
nyomda kalendáriumait, iktatókönyveit, húsvéti gyónást igazoló céduláit. S amire a tulajdonos mester,
Grünn Orbán mindezekkel
szerezte a pénzt: Dugonics
András, Vedres István könyveit.

Sulyok Erzsébet
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Vidámak és csinosak az SZDRE-lányok. Balról jobbra: Csókási Márta, Huff Melinda,
Kiss Katalin, Szabó Mónika, Komáromi Vera, Balogh Bea, Dobos Ildikó és Beer Zsuzsa.
A képről hiányzik a csapat egyik erőssége, B. Tóth Barbara. (Fotó: Karnok Csaba)

• Balázsik távozott9 Szabó jött

Névsorolvasás a Szegedi DRE-nél

Augusztus 1-én ismét
együtt volt az Extra Ligába
felkerült SZDRE női röplabda csapata. Ducsai Géza
edző vázolta a lányok előtt
álló feladatokat, majd elmondta, hogy milyen munka
vár az alapozás során rájuk.
Mi arra voltunk kíváncsiak,
hogy milyen változások történtek a szünidőben a csapat
háza táján. Az edző erre is
készségesen válaszolt:
- Kezdeném azzal, hogy a
csapat egyik erőssége, Balázsik Kati Tatabányára igazolt, rá nem számíthatunk.
Helyette hozzánk került
Debrecenből a válogatott kerettag Szabó Mónika, aki
szerintem többre lesz majd
képes, mint Balázsik volt.
Vele a „center" posztot megoldottnak tekintem.
• Rajta kívül ki igazolt
még az SZDRE-hez?
- Ismét visszatért hozzánk Dobos Ildikó, akinek
személyében egy olyan fel-

adóval rendelkezünk majd,
amilyennel talán egyetlen
csapat sem. Változatlanul
keresek viszont egy megfelelőjátékost a 4-es posztra.
• Van-e már jelöltje?
- Van, s néhány napon
belül itt is lesz körünkben.
Most csak annyit árulhatok
el, hogy idegenlégiós az illető.
• Milyen a felkészülés
menetrendje?
- Munka és megint munka. Nagyon meg kell dolgoznunk, ha becsülettel helyt
akarunk állni az Extra Ligában. Augusztus 18-20 között
részt veszünk a Szegeden
megrendezésre kerülő Szerencsejáték Rt. Fesztivál Kupán, ahol a tervek szerint a
lányoknál 3-4 Extra Ligás,
valamint két külföldi együttes is indul. Ez a torna nagyon jó erőfelmérő lesz számunkra. Ezután indulunk mi
is egy nagyszabású tornán,
majd kiutazunk Jugoszláviá-

P. Sándor József

Horgászverseny

i M dudásak* lenni,
döteborgba kell annak

A szegedi Hermán Ottó
Horgászegyesület augusztus
5-én (szombaton) 15 és 18
óra között tartja a Szabadtéri
Kupa halfogó csapatbajnokságot a Tisza klinikák előtti
szakaszán. A kijelölt versenypályán szombaton déli
12 órától 19 óráig horgászati
tilalmat renedelnek el. A
verseny megkezdése előtt 13 órától - az esemény
szponzora, az „il bigattino"
sporthorgász szaküzlet árusítással egybekötött termékbemutatót tart.

A világbajnokság
tétje akár az olimpia
is lehet...
Az atlétika barátai egész
biztosan megkülönbözetett
figyelemmel kísérik a ma
kezdődő göteborgi atlétikai
világbajnokságot. Augusztus
6-án (vasárnap) délután 2
órakor egy szegedi versenyzőért is szoríthatunk: Dudás
Gyula az SzVSE atlétája egyedüli magyarként - ekkor áll rajthoz a 20 kilométeres gyaloglásban. A felkészülésről és a várható eredményről faggattam elutazása
előtt a Vasutas atlétáját.
hiszem nem lehet
panasz az előkészületekre,
másfél hónapot töltöttem
edzőtáborban, ebből három
hetet magaslaton voltunk.
• Úgy tudom, hogy egy
romániai versenyen sikerült bizonyítanod a felkészülés
eredményességét...
• - Igen, egy bukaresti, 20
km-es versenyt nyertem elég
magabiztosan, úgy, hogy az
1 km-es résztávokon sikerült
megdöntenem egyéni csúcsomat is.
• A romániai első hely
szép eredmény, de mit
várhatunk tőled a világbajnokságon ?
- Nagyon kemény versenynek nézünk elébe 20

ba is, ahol Szabadkán mérkőzünk a jóképességú helyi
csapattal.
• Mikor kezdődik a bajnokság?
-Szeptember 15-én rajtolunk, s a bajnokságnak új lebonyolítási rendszere lesz.
Az alapszakaszban az Extra
Ligában hat csapat, a Vasas,
a Kaposvár, a Debrecen, a
BVSC, az Extrádé és az
SZDRE vesz részt, majd a
rájátszásba bekapcsolódik a
két Interligás együttes is. Az
alapszakasz két utolsó helyezettje osztályozót játszik az
NB I. két első helyezettjével.
Lesz tehát mérkőzés bőven.
• Eldőlt-e már, hogy hol
rendezik mérkőzéseiket?
-Minden valószínűség
szerint az Etelka sori munkacsarnokban, ahol jó feltételek vannak a munkához.
Az edzéseket már ott tartjuk.

A vb után is ilyen mosolygós
lesz Dudás Gyula?
(Fotó: Karnok Csaba)
km-en, ott lesz a világ
„krémje-rémje", kb. 80 induló fog nekivágni ennek a
távnak. Örülök, hogy kinn
lesz velem Göteborgban
edzőm, Antal Andor, aki sokat tud nekem segíteni még
a rajt előtti pillanatokban is,
egyszerűen megnyugtat a jelenléte.
• A nagy világvesenyeken való eredményes szereplés sok esetben „beugró" más rangos sporteseményre is...
- így lesz ezúttal is, hiszen az első 12 helyezett automaikusan indul a jövő évi
Olimpián, tehát nagy a
tét...És akik lehetővé tették,
hogy minél jobb eredményt
érjek el a világbajnokságon:
a Westel, a Pick Rt., az
SZVSE, a Gulyás csárda, valamint Martonosi/Ábel/Konrád, Pacuk Sándor és Erdélyi
Endre vállalkozó urak.

Back Artúr

• Eljött hát a nagy nap, az
augusztus 3-a. Ekkor ült
össze az MLSZ Végrehajtó
Bizottsága. Bár a testület
egyik csapat képviselőjét
sem hívta meg a tanácskozásra, a HVFC két elnökségi
tagja, Nagy Ferenc vezetőedző és Mispál András szakosztályvezető kocsiba vágta
magát, s ott topogott az
MLSZ-ben.
Dél körül aztán robbant
az időzített bomba! Szerkesztőségünkben megcsörrent a telefon. Az ismerős
hang azt közölte, hogy a
végrehajtó bizottság megváltoztatta az elsőfokú ítéletét
és a HVFC-nek adta oda az
NB II-ben való indulás jogát! Bevallom, kétkedve fogadtam a hírt. Nosza, ismét
egy gyors telefon, s a vonal
másik végén a kocsijával hazafelé tartó Nagy Ferenc jelentkezett.
- A hír igaz, mi indulunk
az NB II-ben - közölte kíváncsiskodásomra. Majd így
folytatta. - Végre győzött az
igazság! Pontosan ezért dolgoztunk annyit a bajnokság
utolsó öt fordulójában. Ez
nem'csak fizikailag értendő,
ez nekünk nagyjából 2,5
millió forintunkba került. Fizetés, prémium stb. Ha ezt
az összeget kifizette volna
nekünk az SZVSE, azonnal
átadjuk nekik a jogot. Csakhogy ők nem velünk, hanem
Rostás Gyulával tárgyaltak.
Mint a példa mutatja,
rosszul, nagyon rosszul tették.
• Önök is bent voltak a
tárgyaláson?

m Az SZVSE csak a csatát nyerte meg,
a háborút elvesztette...
• Benkő László közölte az ítéletet

IVFC az NB II-ben!
- Nem, mi az előtérben
vártunk, s reménykedtünk.
Egyszer csak kinyílt az ajtó,
s Benkő László elnök lépett
ki rajta, ő közölte velünk,
hogy mi indulhatunk a másodosztályban.
• És indulnak?
- Természetesen. Semmi
pénzért nem vagyunk hajlandók átadni a jogot. Most már
nem eladó...
• Van-e pénzük az NB
11-re?
- Elő fogjuk teremteni.
Az önkormányzat megígérte
a támogatását. Ezenkívül a
föld alól is felkutatunk tőkeerős szponzorokat.
• S mi lesz a játékosokkal? Hiszen alig vannak.
Vasárnap is 3-1-re kaptak ki a H. Astra FC-től.
Így eleve halálra van ítélve az NB II. Vagy ön
nem így látja?
- Nem szabad abból az
eredményből messzemenő
következtetést levonni. Előtte lévő nap is játszottunk, fáradtak voltak a gyerekek.
Meg aztán négy tuti emberünk is hiányzott: Győri,
Brakszatórisz, Nagy A. és
Boruzs. Meg különben is, az
Astra szerdán a Mohácsot is
megverte.
• De gondolom, erősítés

Előkészületi mérkőzés

Remek gólok,
szép megoldások
SZVSE-Makó FC 4-2
Vasutas stadion, 300 néző. Vezette: Bánóczki.
SZVSE: Demeter - Magyar (Paksi), Szoszics, Szabó B. - Pikó (Takó), Váczi,
Krajczár, Komljenovics, Udvari - Cigan, Puhalak Edző:
Szabó Imre.
Makó: Hímer (Ménesi) Sahin, Leindler (Bódi), Kis
- Mező, Bress (Kondacs),
Ferenczy, Csák, Karsai Frank (Bárány), Miklós.
Edző: Kolozsvári János.
Gólszerző: Cigan, Udvari, Takó, Váczi, ill. Csák,
Frank.
Nagy meglepetést keltett
a hazaiak összeállítása,
ugyanis abban három jugó
srác is feltűnt. Puhalak már

(2-2)

régi ismerős, de Szoszicsról
és Komljenovicsról
eddig
még nem sokat hallottunk. A
játékuk láttán valószínűleg
nem is sokat fogunk... Viszont a balhátvédet játszó
Szabó Béla nagy erőssége
lehet az együttesnek. Zámbori, Tóth Akos és Kopschitz
sérülés miatt hiányzott. A
Makóban hasonló okból Úrban és Botlik csak a kispadról figyelte társait. Anda
munkahelyi elfoglaltsága
miatt maradt távol, míg
Márki elkésett...
Aztán a kilencven perc
során jó mérkőzést láthattak
a nézők. Nem egyszer csattant fel a taps a lelátón. A
hazaiak szerezték meg a ve-

• Bajt előtt érdemes tudni

Szabálymódosítások a labdarúgásban
Ma rajtol a labdarúgó NB
I. küzdelemsorozata. A szurkolót is érdekelheti, milyen
új szabályváltozások jegyében folyik a 16 élvonabeli
klub (és persze más bajnoki
kiírásokra is érvényesek a
módosítások) csatározása.
Nagy Miklós, az MLSZ
JT elnöke adott összefoglalót:
- Az International Board
döntései értelmében július
elseje óta érvényes a cserével kapcsolatos módosítás.
Eddig két mezőnyjátékost és
egy kapus lehetett „behozni". Ezután három mezőnyjátékossal frissíthet az edző.
Ez nem zárja ki azt, hogy
kapust a „hármas kontingensen" belül cserélhetnek a
szakvezetők.
• Finomodott a lesszabály is?

- Az aktív és passzív leshelyzet fogalmával illik
megismerkedni. Aktív a les,
ha - a korábbiak szellemében - a labdaelrúgás pillanatában zavaró volt a lesen álló
elhelyezkedése, és így tovább; a múltat nem kívánom
most ismételni. Ám a
„passzív les" viszonylag új
módus. A játékvezető dönti
el, hogy a kétségkívül lesen
álló játékos zavarja-e a védelem és a kapus játékát. A
bírónak tehát mérlegelnie
kell ilyen esetekben.
• Ha passzív lesen álló
játékos pár másodperccel
később mégis gólszerző
egy adott akció végén, lehetnek ám „berzenkedő"
megjegyzések!
- Ha a bíró „passzív lest"
látott, de az akció végén a

korábban nem zavaró elhelyezkedésű futballista gólt
szerez, gólt is kell ítélni. A
lényeges az, hogy az akció
első fázisában valóban
passzív lesen állt-e az illető.
Nagy Miklós így folytatta:
- A szabálytalanságok
esetében a „szándékosságot"
törölték, ilyesmi nincs többé.
Ha szabálytalanságot lát a
játékvezető, azt le kell fújnia. Az utolsó emberként
szabálytalankodó labdarúgót, a gólszerzést így megakadályozó játékost ki kell
állítani; mint eddig is. Van
eset, amikor egy támadót nem gólhelyzetben - utolsó
emberként egy védő például
a 16-oson belül dancsol. Ez
esetben a döntés: 11-es a

azért még ráférne a csapatra...
- Ez így igaz. Vannak jelöltjeink, de hogy kik, egyelőre maradjon a mi titkunk. A
jövő hét végére összeállunk.
Az MLSZ-től is kaptunk engedélyt, hogy némileg meghosszabítsuk az átigazolási
időszakot.
• Mit érzett akkor, mikor
megtudták a VB ítéletét?
- Majdnem elrepültem a
boldogságtól!
• Mi lesz a bajnoki rajtig
hátralevő program?
- Hát alaposan fel kell
pörgetni az eseményeket.
Naponként két edzést tervezek, s emellett, amennyi
edzőmeccset csak tudunk,
lejátszunk. Nagyon szeretném Lóczi Istvánt megnyerni
pályaedzőnek.

•

Ezek ismeretében azonnal
felhívtam Rumpf Lászlót, az
SZVSE menedzserét. Gondolhatják, mikor meghallotta
a hírt köpni-nyelni nem tudott. Rövid hallgatás után
csak a következő pár szót
tudta kipréselni magából: Ez csak egy rossz vicc lehet...
Pedig nem az, hisz
hosszas telefonálgatás után
végre elértem Czékus Lajost,
az MLSZ főtitkárhelyettesét.
zetést Cigan révén, de pár
perc elteltével Csák válaszolt, majd ugyanő a felső
kapufát találta telibe. Udvari
újból a házigazdákat juttatta
vezetéshez, de a Makó nem
engedett a negyvennyolcból,
pontosabban a 2-2-ből. Miklós remek beadását Frank
kapásból vágta a jobb sarokba. Sőt, ha Csák újfent nem
a kapufára fejeli Bódi középreadását, vezethettek volna a
„hagyiúások". Aztán a 64.
percben Szabó B. kígyózott
át a vendégvédőkön, majd
önzetlenül Takó élé gurított,
aki nagy gólt lőtt a jobb sarokba, 3-2. .Pár perccel később ezúttal Krajczár tesztelte a kapufa állagát. Alig
negyedóra volt hátra a
meccsből, amikor egy remek
kontra végén Váczi okosan
helyezett a kapu bal alsó sarkába, 4-2.
Sajnos ezt követően Bánóczki kiengedte kezéből az
irányítást, egymást érték a
durva belemenések. Csoda,
hogy senki sem sérült meg.

Sz. L.
vétkes gárda ellen és sárga
lap.
• Az elmúlt bajnokságban sok vihart kavart a
nézőtéri bedobálás.
- Az MLSZ elnöksége
döntött: a játékvezetőnek
bárminemű tárgy bedobása
esetén mérlegelnie kell, véget kíván-e vetni azonnal a
küzdelemnek. Természetesen figyelnie kell, milyen
tárgyat hajítottak be; az okozott-e sérülést, és így tovább. Aláhúzom: dobálásokkor nem lesz ritka a mérkőzés lefújása! Ha mégis - például: „csak" szotyolás-zacskót dobtak be a játéktérre,
vagy a partvonal közelébe elmaradhat ez a legszigorúbb bírói döntés, tehát folytatható a futball. Megfontolandó: ekkor is igen komoly
büntetéssel számolhat a vétkes klub! A fegyelmi tehát
nem marad el akkor sem, ha
a játékvezető a mérkőzés
folytatása mellett döntött.
(MTI)

- Azért döntöttünk a
HVFC javára, mert bebizonyosodott, hogy Rostás
Gyula hol a Szeged FC-nek,
hol pedig az SZVSE-nek adta el az NB Il-es jogot. Meg
aztán dr. Mezey György, az
MLSZ elnökhelyettese is a
HVFC igazát védte, hiszen ő
lent járt egy megállapodáson
Vásárhelyen. Végül, de nem
utolsósorban dr. Rapcsák
András, Hódmezővásárhely
polgármestere garanciát vállalt minden feltételre - közölte a főtitkárhelyettes.
- Ezzel az ügynek vége?
- Nem hiszem, hogy az
SZVSE ebbe belenyugodna.
Panasszal élhet az OTSH felé, amely nagy valószínűséggel (természetesen csak akkor, ha a Vasutas beadvánnyal él) visszaadja az
ügyet az MLSZ-nek új eljárásra. Csak halkan teszem
hozzá, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy a gyorsított tárgyalás végeztével az
NB II. Keleti csoportját 17
csapat fogja alkotni...
Kizárt dolog, hogy a mai
nappal véget ért ez a tengeri
kígyó hosszúságú ügy. Tudva, hogy az SZVSE már. eddig is mennyi milliót ölt az
NB II-be, a döntésbe nem
fognak belenyugodni.

Ssólpál László

Savanya: újabb
EB-ezüst!
A finnországi Tamperében folytatódott az uszonyos
és búvárúszó Európa-bajnokság. A szegedi versenyzők újabb érmeket szereztek.
A 400 méteres uszonyos
úszásban Savanya Norbert
egy ezüsttel gazdagította
éremtárát. Ezúttal is csak
hajszállal maradt le az ukrán
Szmirnovtól, aki bombaformában versenyzik ezen az
EB-n.
Vízbe szálltak a lányok is.
Uszonyos úszásban a 4x100
méteres magyar váltó tagjaként a szegedi Bozső Bea és
Révész Judit igen jól versenyzett és bronzérmet szerzett.

Atlétika
Július végén 47 ország
részvételével Nyíregyházán
tartották a XIII. Ifjúsági Atlétikai Európa Bajnokságot.
A versenyen Szentgyörgyi
Katalin az SZVSE sportolója
3000 méteres síkfutásban
9:36, 09 másodperces idővel
a nyolcadik helyen ért célba.

Sportműsor
Szombat
Labdarúgás
Boszorkány Kupa, Balasi István emléktorna, Felső
Tisza-parti stadion, 9. (Az
FC Nis helyett Jugoszláviából a kupagyőztes Pristina
vesz részt a tornán!)
Tenisz
Amatőrök versenye,
Kisstadion, 9.
Vasárnap
Kerékpár
9. Szenior Tisza Nagydíj, Rúzsai u. l-es kilométerkő, 9.
Tömegsport
Kisteleki sportnap, Kistelek 8.30.
I. szegedi taxis sportnap,
Vidámpark, 10.

DÉLMAGYARORSZÁG

8 HIRDETÉS

TÁJOLÓ
HOGY TUDJA. MERRE INDULJON...
A rovatba a hirdetések
személyesen adhatók fel Czakó Juliannánál, a Sajtóházban.
Előzetes érdeklődés a 481 -460-as telefonon.

G

APRÓHIRDETÉS

• FÖLDIEPER-palánta korán érő
nagyszemű többezer eladó. Szeged,
Kisfaludy 12.
• BOROSHORDÓK 50, 120, 180
ÁRNYÉKOLÁS REDŐNNYEL, RELUXÁVAL
l-es eladók. Tel.: 251-626.
• ROTWEILER, boxer kölyök néipxp Redőny, reluxa, szúnyogháló készítés és javítás; erkélybeépttés.
met győztes szülőklől eladó.
garanciával. Nagy léteiben kedvezményes ár! Hívható egész nap,
435-849, munkahely 431-527.
hét végén is. Papp Ferenc. Tel.: 320-242.
• JÓ állapotú szekrénysor és hűtőszekrény eladó. Érdeklődni: 62FORGÓABLAK ÁTALAKÍTÁS NYÍLÓRA
326-465.
• VILLANYOSZLOP, gyámmal
Ipgp redőny,reluxa,harmonikaajtó, szalagfüggöny, múanyagkeretes,
eladó Kiskundorozsma, Rigómező
^ ^ üvegszálas szúnyogháló zsalugáter alá és tetőablakra, tépőzáras
u. 4. sz. alatt.
szúnyogháló felszerelése rövid határidővel. Gyurmán Zoltán, Szeged,
• ELADÓ kifogástalan állapotban
Vág u. 9/a. IV. 13. Tel.: 476-417 (8-16 óráig).
lévő 160 literes, kétcsillagos Lehel
KAPUTELEFONOK, LAKÁSCSENGŐK, ELEKTROMOS AJTÓNYITÓK hűtőszekrény 10 000-ért, Karancs
gáztűzhely 15 000-ért. Telefon:
484-999. '
Utólagos beépítés, javítás, szerelés. Nagy Sándor. Szeged,
• DOBERMAN kiskutya nagyon
Bor u. 8. Tel/fax: 475-123, rádiótelefon: 06 60/383-212.
olcsón eladó (Törzskönyvezett).
REDŐNY, ERKÉLYBEÉPÍTÉS, SVÉD RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ Érd .: Dorozsma, Zádori u. 11. Tel.:
361-408.
• BENEFON City rádiótelefonhoz
|r3P forgóablak átalakítás, harmonikaajtó, szalagfüggöny.
komplett beszerelési csomag eladó.
^ ^ könyökkaros napellenzők készítése, javítása megrendelhető
Ugyanitt Ford Sierra bontott alkatgaranciával. Rendkívüli kedvezmények a 10 éve fennálló cégtől!
részek eladók. Tel.: 320-055.
Égető Zsolt Tel.: 471-927,321-309; 06-60-381-147.
• PICK részvény eladó 30 db
8 ezer Ft/db. Érd.: 494-418, 17 óra
ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, PLEXI, LEXAN
után.
jvqsp Európai szabvány szerint készülő hőszigetelő üvegek gyártása.
Pt 480-as komplett számítógép, széíes-kilróval, fogtechnikai program^ ^ beépítése igény szerinti színben és kivitelben. 30%-os
mal eladó. Érdeklődni: tel.: 76/
fűtésköltség megtakarítással. Varga-műhely. Szeged. Teréz u. 42.
. 362-661 (munkaidőben).
Tel/fax.: 62/313-633. Nyitva: hétfőtől péntekig 7-18, szombaton 7-12
• HARMONIKA 120 és 80 basszuóráig. Nonstop sürgősségi ügyelet!
sos betegség miatt eladó. Érdeklődni: napközben a 06-60-382-873-as,
Elektromos vfzmelegfttfk
vagy 20 órától a 493-033-as telefoműszaki bázis
5 I - 200 l-ig
non lehet.
• TERMŐFÖLD nagy mennyiségSxegcd
AKCIÓS ÁRAKON!
ben eladó. Telefon: 432-132,432-681.
Horváth Mihály u. 7.,
80 l-es 16 600 helyett 14 700 Ft
• LAKÁSFELSZÁMOLÁSBÓL jó
ül.: 62-311-415
100 l-es 18 300 helyett 16 800 Ft
állapotban modem és régi bútorok,
fáklva mozinál
hűtőszekrény, gáztűzhely, gázpalack, villanyfőző, mosógép, centriGázkazánok, vízmelegítők,
fuga, varrógép, csillárok, szőnyegek
konvektorok, tűzhelyek.
eladók. Szeged. Pulz u. 11.
Értékesítés, szerviz, szaktanácsadás.
• 22 kg palack eladó. Érd.: 324-503,
Budapesti mintatermi árak.
8-16 óráig.
Partner KFT. Hitelvásárlási lehetőség 10%-os kamattal
• KÖLTÖZKÖDÉS miatt szobabúViszonteladóknak gyári áron!
tor. varrógép. íróasztal, bútorszövet,
S<fx«i, Sa Miklós IX 14. Telefon: .114-520.314-583. Hódmraifvisárhely. Zrfnyi u. 4. Telefon: 342-111.
óra. egyéb eladó. Kinizsi u. I.. Debreczeni.
MUNKARUHA KESZITO-ERTEKESITO VALLALKOZAS • SZEKRÉNYSOR és ülőgarnitúra
eladó. Érd.: du. Kiskundorozsma,
Munka- es védőruhák, pólók, védőkesztyűk és lábbelik'
Majális u. 8.
g^g^
Egyéb kiegészítők értékesítése termelői aron.
• TELEVÍZIÓT, színes távirányí^
^
6724 Szeged, Jakab L. u. 12/C
tóst keresek megvételre. (Videoton
Tel.+fax: 62/328-336. Nyitva: H-P: 8-17-ig.
előnyben). Tel.: 323-497. 310-043.
• IBM kompatibilis új nyomtatók
vására a készlet erejéig 8000 Ft-os
áfás áron. Érd.: 326-566. mindennap 8-18-ig.
• ELADOK szőnyegek, szekek.
dohányzóasztal és több más. Damjanich u. 29.
• KERESEK fehér színű üvegtégN e m c s ó k Lászlót köszöntjük
lát 24 db-ot. Tel.: 62-255-620. este^.
50. születésnapja alkalmából:
• KÉSZPÉNZÉRT veszek elektrofia, lánya, felesége, barátai.
mos. vagy gázüzemű háztartási gépet. felszerelést, berendezést, műszaki cikket, kerti gépet, szabadidő
TAJEKOZTATAS
cikket, tévé video-fotó berendezést.
A DÉMÁSZ Rt. szegedi üzletigazgatósága tájékoztatja Tisztelt
481-646, vagy 06-30-436-935. (RóFogyasztóit, hogy a 254995. (VII. 21.) IKM számú rendelet alapkusi krt. 9.)
ján a közvilágftási berendezések javítását ismételten folyama• SZIVATTYÚ 220 V/750 w
tosan végzi, ezért az esetleges meghihásodásokat a Szeged,
6500-ért, fúrógép állványos, új
14 900-ért, villanymotor 380/220
Kossuth L. sgt. 64-66. szám alatt kell bejelenteni. (Telefon:
474-574), mely bejelentés alapján a megszokottak szerint a javítást V-3 kw 7500-ért. háromlépcsős szivattyú 380 V/1,5 kw 9900-ért. hidelvégzik szakembereink.
rofor új 80 1 220 V/700 w 22 900Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy minden egyéb, a villamosért. vízmelegítő ötliteres 3900-ért.
energia-ellátással kapcsolatos ügyben továbbra is bizalommal
tízliteres 5900-ért. új tíztagú lemezforduljanak hozzánk, hiszen célunk az Önök igényeinek megfelelő,
radiátor 5900-ért. gáztűzhely 8500lehető legjobb kiszolgálása.
ért. Energomat mosóautomata
DÉMÁSZ Rt. szegedi üzletigazgatósága.
9900-ért. pb gázos bádogos forrasztókészlet 14 900-ért, BMX tfzsebességes gyermekkerékpár 10 900-ért,
Paradicsompaprika-termesztők, figyelem! hűtőgép 240 I** 13 900-ért, japán
automata fényképezőgép 3900-ért,
5900-ért eladó (Rókusi krt. 9.) 481-646.
Tisztelt
Termesztők!
• ABLAKKLÍMA 44 900-ért,
49 900-ért, gépkocsitelefon 900
A Bócs-Zöldért Rt. az alábbi kirendeltségein megkezdi
MhZ Motorola 29 900-ért. nagykaa Pritaminpaprika-felvásárlás szervezését:
zettás Panasonic videokamera
Kecskemét
7<V487-309
Szabó Ferenc
71 900-ért. háromfejes Panasonic
videomagnó 22 900-ért, Philips vi70487-209
Virágh József
deorekorder 19 900-ért. nagyképerJánoshalma 77/322-183
Molnár István
nyős telervlzió 3900-ért. Orion szí60/305-276
nestévé 16 900-ért. nagyképernyős
78/312-114
Kiskörös
Korom Gábor
távirányítós ITT-Nokia 31 900-ért,
muzikcenter Nokia 10 900-ért, 2x40
30-435-830.
w hangfalpár 6500-ért, új villany79/324-185
Péter
Attila
Baja
varrógép 6900-ért, tizennyolcprogA Bács-Zöldért Rt., mint az ország egyik
ramos Naumann-Veritas 14 500-ért.
legjelentősebb pritaminpaprika-export kiszállító cége
újszerű Lucznik 8500-ért. elektromos szamovár 3900-ért eladó. (Ró- várja a kis- és nagytermelők jelentkezését az ország
kusi krt. 9.1481-646.
teljes területéről.
• SAJAT házam bontásából téglák,
NAPI LEGMAGASABB FELVÁSÁRLÁSI ÁRI
nyílászárók, faanyagok olcsón elNAGYTERMELŐK ESETÉBEN SZEZONÁR LEHETSÉGES.
adók. Szent Ferenc u. 19.
• ELADÓ kétajtós világos szekKORREKT. GYORS FIZETÉSI
reny, kétszemelyes agynemúlartos
A fenti telefonszámokon felvásárlók jelentkezését is
rekamié, 150/db. 2 lalcos cserép
várjuk. A 30 éves sikeres múlt, tárgyi feltételek
Tel.: 473-555.
és szakértelem garancia a korrekt együttműködésre.
• KEMPING kerékpár 8000 Ft eladó. Tel.: 431-265

FÉ<gTHERM
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Diszkont kincstárjegy:
hónapos évi 32,5%
I 6 hónapos évi 34%
INGYENES TŐKESZÁMLANYITÁS
PAKETT BRÓKER RT.
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12.
Tel/fax: 323-144
HÍDBETON BT.
S z e g e d , N a p o s út 10.
Beton eladás
h á z h o z szállítással!
Telefonos megrendeléssel is.

Gyephézagos járdalapok
és 40x40 cm-es járdalapok.
Telefon: 325-335.
Nyitva: H-P: 7-15 óráig.

Hirdetésfelvétel
az Express
Utazási Irodában
Szeged, Kígyó u. 3.
Telefon: 481-411
Hétfőtől csütörtökig: 8-16
áráig, pénteken: 8-13
Országos lapokba is!
• VALASZTASI malacok eladók.
Baktói út 51.
• ÚJ lengyel rendsodrók és Rába
15-ös kistraktor eladó. Telefon: 62255-362. Zsombón a benzinkúl
mellett.

PÉNTEK, 1995. AUG. 4.

• VW Golf 1.6 dfzel 5 ajtós, 5 sebességes 86-os évjárat, 2 év műszakival eladó. Érd.: Ságváritelep. Palánkai u. 47.

Gáz vgn! Prága a benzin!
AUTOGAZ-sxerelés!

18 000 Ft környezetvédelmi
vissza térítéssel,
magánszemélyeknek
körnvezetkímélö katalizátor.
Hívjon: 62/405-156

AVAKO Bt.
Szeged, Makai út 186.
DACIAT, ARO-t, LADAT
a legmagasabb áron vásárolunk.

HASZONJÁRMŰVEK
adásvétele, importja.
U d i és Társa Kft.
Érd.: Welsz Károly.
Tel/fax: 62/371-488.06-30436-408

Deszk 43-as főút jobb oldal.

• MAZ tfpusú üzemanyagszállftó
nyerges vontató eladó. 14630 l-es.
Irányár: 450 eFt. Érd.: 06-60-304-910.
62-321-866.
• MERCEDES 200-as dízel 1990es sürgősen eladó. Érd.: 493-290-es
telefonon.
• JET ski Bombardier XP-650
1994. szeptemberireálisáron eladó.
Tel.: 324-899, 328-192.
• MERCEDES 190/E 1988-as eladó. Érd.: tel.: 330-215.
• FORD Orion 1.6 dízel 5 literes
fogyasztással, hibátlanul eladó. Irányár: 380 000. 62-406-756.
• VW Passat Combi 1.6 turbó dízel
1984-es extrákkal eladó. Irányár:
428 000. Tel.: 06-30-433-659.
• MAZDA E 2.2 D tehergépkocsi 8
hónapos, 14 e km-rel. magasított
ponyvával eladó. Érd.: 06-30433-656.
OPEL*-i

CENZOR
BRÓKER
^ützT
Értékpapír*
•*
forgalmazó Kft.
Szeged, Kossuth L. sgt. 21.
Tel.: 474-070,477-501.
- Tőkeszámla-vezetés
- Tőzsdei megbízások
felvétele
- Tőzsdén kívüli
részvények adásvétele
- Kárpótlási jegyek
adásvétele

RUPESKY

MÁRKAKERESKEDÉS

AKCIÓ!

KERÉKPÁRTARTÓ
3883-Ft helyett 1983 Ft
amíg a készlet tart
Szeged, Fonógyári út 2—6.
Telefon: 62/324-800.

ALBÉRLET

• KÉTSZOBÁS, gázkonvektoros
lakás Tarjánban hosszú távra kiadó,
érd.: 487-037.
• EGYETEMISTA lányoknak főKÁRPÓTLÁSI JEGYET
bérlő nélküli egy- és kétszobás,
ÉGIS. PICK. CHINOIN, MOL,
GRABOPLAST. HUMÁN. RICHTER. összkomfortos, belvárosi lakás kiOTP. ALKALOIDA. BI0GÁL. DOMUS adó. Dózsa Gy. u. 14.1/8.
és egyéb részvényeket
• KIADÓ 2 szobás, bútorozott laletéti igazolással is veszek.
kás. Érd.: 431-198.
Tel.: 62/342-155.
• ALBERLET kiadó! Felvilágosíhétfőtől csütörtökig 8-15 óráig,
tás napközben 481-646, vagy 06-30penteken 8-12 óráig.
436-935 telefonon.

•

JÁRMŰ

• DACIAT keresek reális áron
280 000 forintig. 62-436-583, 20449-597.
• KERESEK japan, francia vagy
más nyugati karambolos gépkocsit
készpénzfizetéssel. 1985-től. Telefon: 06-1-256-10-10.
• PF 126 (1985.) eladó 1997. július
27-ig érvényes műszakival. Irányár:
115 000 Ft. Érd.: tel.: 62401-671.
• CITROEN CX-25 turbó dízel,
sok extrával sürgősen eladó. Kiszombor. Óbébai u. 35. Tel.: 313,
Budai.
• TOYOTA Corolla 1.3 86-os, jó
állapotban eladó. Tel.: 493-378.
• FIAT Regata 1.7 dízel kombi vonóhoroggal eladó. Érd.: 065-30406-828.
• RENAULT 9 GTS karambolos
javítható eladó. Érd.: 06-60380-333, este 473-174.
• 4,5 éves 2107 Lada személygépkocsi 42 000 km-rel eladó. Érdeklődni: 8-15-iga402-l68-as telefonon.
• JET-SKI Kawasaki 650x2 1990.
évjárat eladó. 06-60-380-441.
• KISMOTORT keresek megvételre. japán gyártmányút, esetleg Simson Rollert. Tel.: 310-043.
• SKODA 120 L gépkocsi eladó
135 000 Ft irányáron. Tel.: 383-291.
• FORD Escort XR 3 i. 1.6-os, fehér, 86-os, friss vizsgával, extrákkal
519 000 Ft. Rádiótel.: 06-60-381-369.
• LADA 2105 1988. és benzin és
gázüzemű eredeti állapotban eladó.
Irányár: 390 000 Ft. Érdeklődni: 62475-200. 16-tól.
• BMW 750 iLA 1990-es gyémántlekete-metál. Waterloo Motors kivitel. a létező összes extrával eladó.
Tel.: 30433-137.
• FORD Scorpio CL 2.0 9 éves
ezüstmetái (ABS. állítható kormány. rádiós magnó. Iüthető ülés)
megkímélt állapotban, garázsban
tartott elaóo Iránvár: 530 eFt Érd.:
06-60-304-910.62476411.

m

LAKÁS

• HOBIART basa utcában épülő b
lakásos társasházban 2 szobás lakás.
1996. júniusi átadással eladó. Tel.:
432-132.
• LOMNICI utcai 2,5 szobás, erkélyes, telefonos, nagykoyhás, X.
emeleti lakás, karbantartott házban
eladó. Tel.: 494-120.
• BÉCSI krt.-Alföldi sarkán új házban 130 nm-es lakás eladó+garázs
nm/55 000+550 000 Ft. Telefon:
330-347, 18—20-ig.
• 69 nm-es 2,5 szoba, hallos, nagykonyhás, erkélyes, Űrhajós utcai lakás eladó, vagy 2 szoba hallosra
cserélném, értékegyeztetéssel. Tel.:
481-798.
• ÚJRÓKUSI 1,5 szobás+étkezös
I. emeleti lakás sürgősen eladó. 0630432-723.
• CSALÁDI okok miatt sürgősen
eladó Ág u. I. sz. VI. emeleti 62
nm-es lakásom. Érd.: 405-040.
• HÓBIÁRT basa 14-16. sz. alatti
70 nm 3 szobás, erkélyes, gázfűtéses társasházi lakás eladó. Érdeklődni: az esti órákban 326-120 telefonon Bálint Judit.
• TELEFONOS garzonlakás eladó
a Belvárosban. Érd.: de. 10—12-ig
telefon: 318-686.
• 1+2 szobás, IX. emeleti vfzórás
lakás, garázslehetőséggel eladó. Ár:
1 300 eFt. Érd.: 06-60-481-687.
• LOMNICI utcában 3 szobás, IV.
emeleti lakás, ötszintes épületben
sürgősen eladó. Érd.: 19-20-ig 479-464.
• SZEGED-belvárosi, 38 nm-es.
téglablokkos lakás eladó. Érdeklődni: 78-381-045.
• 55 nm-es. 2 szobás, magántulajdonú. IV. emeleti panellakas 1,7
millióért eladó. Érdeklődni: Nyílra
u. 17/B. IV/12., 15 órától. Telefon:
471-194.
• BELVAROSBAN 2 szobás, gázfűtéses 63 nm-es lakás eladó. Tel.
311-832.
":

• FELSŐVÁROSON 2 szobás, étkezős, 67 nm-es lakás eladó. Tel.:
311-832.
• SÓLYOM ulcai 60 nm-es, telefonos lakás I 5550 000 Ft-ért eladó.
Tel.: 330-986.
• ALFÖLDI utcában kétszintes társasházi lakás egyben, vagy külön
eladó. Tel.: 329-083. 15-17-ig.
• 1 -1,5 szobás lakást keresek megvételre. Tel.: 318-827.
• VEDRES u.-i 2,5 szobás magántulajdonú lakás+garázs eladó. Tel.:
318-827.
• CSONGRÁDI sgt.-i 1,5 szobás
önkormányzati lakást házrészre cserélek. 318-827.
• BITE Pál u. 1+2-es lakást elcserélek tanyára. 318-827.
• PALÁNK u. 2 szobás lakás áron
alul eladó. 318-827.
• 49 nm 2 szobás panellakás eladó,
fél évi bentlakással. Irányár:
1 750 000 Ft. Érd.: Szeged. Kukovecz u. 6.1/2., Marik, 19 után.
• PENTELEI soron 36 nm-es. főzőfülkés I. emeleti lakás eladó.
Azonnal beköltözhető. Irányár:
1 390 000 Ft. Érd.: 480410, 18 óra
után.
• KERESEK 1.5 szobás, gázfűtéses lakást I. emeletig. Tel.: 311-832.
• SZEGED, Budapesti krt. VI. em.
2,5 szoba, telefonos lakás. Domaszéken 400 n-öles hétvégi kert, villany, faház, pince, melléképülettel
eladó, vagy elcserélhető 4 szobás
lakásra, II. emeletig, vagy magánházra értékegyeztetéssel. Érdeklődni: a 06-60-301-142 telefonon.
• CSÖNDES u. 18. alatti társasházban 4 szobás, 100 nm-es lakás eladó
49 eFt/nm+garázs 500 eFt. Érd.:
319-250, Berkó.
• FELSŐ Tiszaparti 74 nm-es 1+3
szobás, étkezős. IV. emeleti szép kilátású. telefonos lakás eladó. Irányár: 2,5 mFt. Érdeklődni: munkaidőben 311-277, esti órákban 329-906.
• KÉTSZOBÁS VIII. emeleti, erkélyes lakás, telefon átírással eladó.
473-724.
• SZT. Mihály utcai 78 nm-es 2
szoba, összkomfortos, telefonos, kábeltévés. vlzórás, később megvásárolható bérlakásomat eladnám, vagy
most megvásárolható 1+2-es, vagy
2+l-es lakásra cserélném a Belvárosban. Érd.: 316-567 P-Sz-V. du.
• IGÉNYESEN kialakított. 75 nmes társasházi lakás eladó. Érdeklődni: Csaba u. 26. II. em.. Kőszegi.
• BARTÓK tér mellett 93 nm légIá 3 szobás, gázfűtéses. II. emeleti
lakás eladó. Érdeklődni: 316-455 és
72/210-637-es telefonon.
• HÁROMSZOBÁS. I. emeleti, új
lársasházi lakás sürgősen eladó.
Tel.: 401-111.
• SZEGEDI 92 nm alapterületű
szép lakás, jó közlekedésű helyen
eladó. Tel.: 62-401-1II.
• BELVÁROSI 1.5-2 szobás, gázfűtéses lakást vásárolnék. Telefon:
316-729.
• SAJKA utcában 3 szobás I.
em.+garazs (tégla) eladó. 470-612.
• UJROKUSI cseréptetós 1+2
íél+étkezó+garázs eladó. 470-612.
• RÓKUSI krt. VI. emelet 2+félszobás+garázs eladó. 470-612.
• ÚJSZEGED, Derkovits fasor
4/A. alatt szerkezetkész kétszobás
lakás, garázzsal eladó. Érd.: 40J415
telefonon.
• CSONGRÁDI sgt. 13. (Nagykörúton belüli) magaslöldszintes, 4 lakásos házban 3 szobás, komfortos
azonnal megvásárolható lakás bérleti joga átadó 86 nm-es. Irányár:
3 millió. Érd .: 4—6-ig, Lázár.
• ÚJSZEGED, Alsó kikötó sor 5.
VIII. em. lakás eladó. Tel.: 06-60351-948.
• LOMNICI utcai kockaházban
I. em. kétszobás lakás eladó. Tel.:
383-505:
• HONT Ferenc utcai II. em. 55
nm-es, erkélyes lakás I 800 000-ért
eladó. Tel.: 494-018.
•ÚJSZEGEDI már épülő 95 nm
szerkezetkész lakás és garázs eladó.
Érdeklődni: tel.: 432480, délelőtt.
• ÚJSZEGEDI Liget mellett épülő
lakóházban kulcsrakész garzon őszi
átadással eladó. Tel.: 432-132.
• TARJÁN, Űrhajós utcai 2+2-es,
77 nm-es. telefonos, vlzórás III. em.
lakás ötszintes épületben eladó. Irányár: 2 200000. Tel.: 481-817.
• SZEGEDI garzon eladó. Agyagos u. 24/B. II1/8.. Huszár. Irányár:
1 500 000.
• 1.5 szobás szépen felújított panellakás II.-III. emeleten eladó.
Tel.: 473-309.
INGATLANKÖZVETÍTÉS
ALLES BT.

Attila u. 7. Telefon: 479-564.
322-208.316-729
dr. Timar László irodája.
Há/ak. lakások, helyiségek
készpénzes adasvétele.
Vállalkozási szaktanácsadás
- Jogi ügyintézés, értékbecslés

• MAKKOSHAZA. Gát utcában 5
szintes házban 35 nm-es, nagykonyhás garzon a III. emeleten eladó.
Telefon: 482-764, szombat egész nap.
• RÓMAI krt. 6. 72 nm-es társasházi lakás, garázzsal eladó. Tel.:
313-130, délután
• TÁPAI utcai IX. em. 2+1-es, te-_
lefonos lakás, azonnali kiköltözéssel eladó. Tel.: 316-313, 317-794.
• JÓZSEF A. sgt.-i kétszobás, étkézős III. em. lakás eladó. Tel.:
483-842.
• 61 nm-es, I. emeleti, befejezés
előtti lakás eladó a Dankó P. utcában. Tel.: 255-024.
• ÚJRÓKUSON a Szatymazi utcában 55 nm-es felújított lakás igényesnek eladó, ugyanitt garázs bérleti joga átadó. Érd.: 06-30-433-656.
• LOMNICI utcai kockaházban IV.
em. 61 nm-es felújított lakás, tiszta
környezetben 2 300 000-ért eladó.
Tel.: 473-839.
• ELADÓ egy 2+1-es panellakás.
Érd.: este 19-21-ig. Tel.: 481-847.
• ELADÓ egy 2+2-es panellakás.
Érd.: este 19-21-ig. Tel.: 481-847.
• BELVÁROSBAN épülő társasházban 64 nm-es félkész lakás eladó. Tel.: 329-063.
• 84 nm-es Dankó P. u.-i lakás eladó. magánházra cserélhető. Tel.:
62-318-827.
• ELADÓ 1+2-es I. em. 61 nm-es
lakás. Érd.: 471-618,364-509.

INGATLAN
• SÁGVÁRITELEPEN 140 nm-es.
padlástér beépítéses, garázsos, két
családnak is alkalmas magánház.
600 nm-es telekkel, kis gazdasági
épülettel eladó. 1,5 szobás lakást beszámttok. Érdeklődni: Palánkai u. 47.
• DOMASZÉKI tanya, kertészkedésre alkalmas 1,5 kat h. földdel,
kövesúttól 2 km-re 1.1 mFt-ért eladó. Érd.: Szeged-Petőfitelep, Má|us l.u. 70/A.
• ZSANAN tanya 7 kh földdel, jószágtartási lehetőséggel eladó. Érdeklődni: Pusztamérges. Felszabadulás u. 46.
• ÚJSZEGEDEN a Déryné utcában,reprezentatívangol rendszerű 6
szobás, kertes magánház, sok extrával eladó. Tel.: 479-564. 18 órától
430-403.
• ELADÓ 400 n-öl zárt kert. Garázst beszámítok új hld környékén.
324-972.
Tiszaszigeten a községi
önkormányzat 1000 nm-es
közművesített telkeket
értékesít.
Vételár: 150Ft/nm.
Érdeklődni: a 377-022-es
telefonszámon.
• KISKUNDOROZSMÁN, főútvonalon .3 szobás magánház, nagy udvarral. több célra alkalmas melléképületekkel eladó. Telefon: 361-634.
• A Hont F. utcában nagyméretű
fűtött garázs eladó, érd.: 318-410.
15-18 óráig.
• TISZASZIGETEN 3 szobás, gázfűtéses. két családnak megfelelő
kertes maganház. melléképületekkel
eladó (2,8 mFt.) Érd.: Móra F. u.
37., munkanapokon 18 után, hétvégén egész nap.
• BETONGARÁZS eladó a gyermekklinika mellett. Villany van.
Tel.: 482-020.
• GÁZ központi fűtéses, telefonos
3,5 szobás, gazdálkodásra, ipari tevékenységre alkalmas ház eladó.
Kétszobás lakást, vagy házat beszámítok. Irányár: 2,5 millió forint. Érdeklődni: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 30.
• SÜRGŐSEN eladó Szóreg központjában ötszobás, teljesen alápincézett új családi ház, vagy kisebb
házra cserélhető, értékegyeztetéssel.
Tel.: 405-829.
• RÖSZKEI tanya 800 n-öle's bekerített területtel eladó. Érdeklődni:
372-434.
Kiskundorozsmán 17 nm-es gépkocsitároló, eladási ára: 350 000
Ft. Kiskundorozsmán 135 nm
alapterületű családi ház, irányára:
7 000 000 Ft. Budapesti krt.-on
47 nm-es. 1.5 szobás lakás, eladási ára: I 600 000 Ft, a Bem
utcában 1.5 szobás, komfort nélküli ingatian l/6-od része, ára:
200 000 Ft. a Sziliért soron
35 nm-es 1.5 szobás VII. emeleti
lakás, eladási ara: 1 450 000 Ft.
Telefon: 312-981. 321-844.
• SZABADKAI u. 54. sz. építési
telek öreg házzal eladó, magán és
társasház építésére alkalmas 3.7 m
Telefon: 312-689.
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• SZŐREG-Újszeged halárán házhely eladó. Harangláb u. 26.
• BAKTÓI félkész ház, tetőtér-beépítési lehetőséggel, 220 n-öles telken eladó. Szoc. pol. igényelhető.
Érd.: minden szombaton Baktó, Levél u. 20, 8—12-ig, vagy 478-253, este.
• RÖSZKE. Petőfi'u. 44. számú
ház eladó, vagy kétszobás lakásra
cserélhető. Panel kizárva.
• DOROZSMÁN eladó egy fél
ház, lehet megosztva is. Teljes
komfort. Málna u. 18.
Szegeden, a Szent Antal u. és a
Pásztor u. sarkán épülő társasházban különböző mérető lakások leköthetők, garázslehetőséggel. A Gyöngytyúk utcában 1+2
szobás, galériás és 1,5 szobás lakás, valamint garázs már épülő
társasházban eladó. A lakásokhoz szoc.-pol. igénybe vehető.
(44-49 eFt/nm szerkezetkészen).
Érd.: Fortuna Ingatlanközvetítő, Szeged, Takaréktár u. 2.
de. 10—I2-ig, du. 14-18-ig.
Tel.: 326-267.
• MEREY utcában udvari garázs
eladó. Tel.: 328-694, este.
• ÚJSZEGEDEN, Kézdy utcában
ikerházrész eladó. Érdeklődni:
401-11 l-es telefonon.
• ÜZLETHELYISÉG, 78 nm-es.
Csuka utcában eladó. 310-676.
• SÁNDORFALVÁN beépíthető
telekbelső (Tisza u. 99/B.) pincés
épülettel, csemegeszőlővel, gyümölcsfákkal eladó. Irányár: hatszázezer forint. Megtekinthető: vasárnaponként délelőtt. Telefon: 62480-274, este.
• BIHARI utcában háromszobás
magánház eladó. Tel.: 62-252-003.
• ÚJSZEGEDEN a Fő fasor végén
exkluzív környezetben összközmúves építési telek eladó. Érd.: 06-30433-785.
• FELSŐVÁROSON 2 éve igényesen megépített ikerházrész eladó.
Érd.: 326-566 egész nap.
• ÚJSZEGEDI igényesen megépített új családi ház eladó. Érd.:
430-725. egész nap.
• VILMASZÁLLÁSON 400 n-öl
gyümölcsös faházzal, áron alul eladó. Vtz, villany van. Érd.: tel.:
430-531.
• TANYA eladó Zsombón főúttól
600 m-re. Összkomfortos, 2 szobás
főépülettel, 3 h földdel, nagy aknás
pincével. Csere is érdekel. Irányár:
3800 e. Tel.: 324-871. 7-8-ig.
• SZEGED-ságváritelepi 3 szobás,
gázfűtéses családi ház eladó. Szeged. Vak Bottyán u. 34. sz. Megtekintést kémi a Vak Bottány 33. sz.
alatt. Érd.: Domaszék, Szóló u. 15.
naponta 17 órától.
• SZEGED-hattyastelepi 70-ben
épült, jó állagú 100 nm-es családi
ház, melléképülettel, pincével, kerttel sürgősen 4 600 000 Ft kp-ért eladó. Tel: 473-959, 319-110.
• MÓRAVÁROSBAN nagy építési
telek eladó, ami társasház építésére,
vagy 2-3 angol rendszerű családi
ház építésére alkalmas. Érdeklődni:
Szeged, Répás u. 33/A.
• DESZKEN 800 n-öl kertes ház
eladó. Érd.: egész nap, vagy tel.:
371-568, Deszk. Május 1. u. 33.
• TÁPÉN 2 szintes igényes magánház, értékegyeztetéssel lakásra cserélhető. Tel.: 401-111.
• KOLOZSVÁRI téren 3 szobás.
170 nm-es magánház eladó. Telefon: 479-564.
• ZÁKÁNYSZÉK közelében lakható tanya buszmegállóhoz közel
sürgósen eladó. Tel.: 62-401-111.
• SZŐREGEN komfort nélküli régi
épftésű magánház 1 700 000 Ft-ért
eladó. Tel.: 62-401-111.
• SZŐREGI úton közr ivesttett
építési te'.„ eladó. Tel.: 401-1U.
• KLEBELSBERGTELEPEN 4
szobás családi ház eladó. 470-612.
• SZEGED, Lehel u. 10. sz. alatti
kétszobás ház eladó, érd.: 16 óra
után 318-692.
• TISZASZIGETEN négyszobás
családi ház. központi fűtéssel, gazdálkodásra alkalmas melléképülettel
eladó. Tel.: 62-401-166.
• KÉTSZOBÁS, központi fűtéses
kis kertes ház beköltözhetően eladó.
Érd .: péntek-szombat 15—18-ig Kiskundorozsma; Vajk u. 1.
• ÖREGHEGYEN kiskert eladó
(irányár: 170 000). Tel.: 491-211.
• ÚJSZEGEDI 180 nm-es, befejezés előtt álló telefonos, teljesen közműves magánház eladó. Érd.: 62318-365.
• ÚJSZEGEDI felújított földszintes
kertes magánház eladó 8 700 000
Ft. Érdeklődni: 431-083.
• ÚJSZEGED, Műhely u. 18. számú ház 5.5 millió Ft-ért eladó.
• FELSŐVÁROS, Selyem u. 2/B.
III. emelet 8. szám alatt lévő magántulajdonú ház, 47 nm-es eladó.
Érdeklődni: péntektói mindennap
10-17 óráig.

©TTH©N
Lakások és garázsok leköthettük

BÁRKA, ZSÓTÉR,
DAMJANICH

Ne füstjeleket küldjön!
TELEFONÁLJON!

Hirdetés—

felvétel:
7-19-ig:

281

utcai társasházakban.
Lakásépítési
kedvezménnyel!

(Csak felárral és gyászközlemények)

Szeged. Kálvária sugárút 38.
Hétfőtől péntekig 9-17 óráig,

8-12, 14-17-ig:

yjel.: 323-866, GSM 06/30436-379^

318-999

DÉLMAQYARORSZAG

Nemzetközi Privát Iskolahálózat
keres 23-35 év közötti,
legalább érettségivel rendelkező,
jó kommunikációs készségű,
határozott fellépésű,
jó megjelenésű hölgyeket
konzultánsi munakörre főállásban.
Jogi, vagy pedagógusi végzettség elónyt jelent!
Jelentkezni lehet:
telefonon pénteken és hétfőn
10-13 óra között
Kerekes Nóránál a 313-169-es
telefonszámon.

• BÜFEBE női dolgozót felveszünk. Érd.: 319-867.
• SZEGEDI könyvesboltba irányító-szervező munkára agilis, tárgyalóképes, ötletgazdag, számítógéphez, esetleg CD-Romhoz is értó
munkatársakat keresünk. A szakmai
önéletrajzokat az alábbi címre kérjük: Kossuth Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. Kiskereskedelmi üzletágvezető 1135 Budapest. Petneházy

£ZÖ'QÍ és

Zsa

Temetkezési Iroda

Szeged

TÖRÖK 1). 1 l/B. TEL.: 314-447, H - C S : 8-I6-ig, P: 8-15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL
Halottszállftási ügyelet: (rádiótelefon) 06-60-3X1-557: U-24-IG

u. 86-88.

• MEGVÁLTOZOTT munkaképességű dolgozókat felveszünk
• AZ egyik legsikeresebb multina- hagymapucolásra. ERFO Kft. SzeBútorvásár a Színfoltnál!
cionális áruházlánc Szegeden nyíló ged, Kálvária sgt. 98. Tel.: 313-623.
Gardróbszekrények 17 900 Ft-tól,
nagykereskedelmi egységébe áruszekrénysorok 34 900 Ft-tól,
• BELVÁROSI üzletbe gyakorlatház-igazgatót és osztályvezetőket
napozóágyak 4000 Fl
tal rendelkező pultost azonnali belkeres. Ha Ön beszél németül, renműanyagszékek 2000 Ft
épéssel felveszünk. Tel.: 313-745,
heverők, francia- és fotclágyak delkezik vezetői, illetve kereskedel- 11—15-ig.
mi gyakorlattal, küldje el német
nagy választékban.
Dorozsmai út 14. Tel.: 314-855/141 m. nyelvű önéletrajzát a következő
címre: Magic Management InternaKÖZLEMÉNY
• AUTÓKLÍMA forgalmazás, be- tional Kft. 7621 Pécs, Király u. 37.
szerelés. Video-M Kft. Kaposvár. • ÉJJELIŐRT keresünk felvételre.
• 1995. augusztus hó 4-én a Felsó
Fóu. 40. Tel.: 82/416-163.
Jelentkezni: 367-241, 367-293-as Tiszapart I. számú építményt ellátó
• SZOBAFESTÉS, mázolás, tapéföldkábelt feszültség alá helyezzük
tázás, melegburkolatok készftése telefonon.
kedvező áron, igény szerint takarítással. Tel.: 434-310.
A Belvárosi Fotó Szalon
KÚTFÚRÁS!
(Széchenyi tér 7.
Telefon: 62472-725)
Minden anyag
augusztus 3-án
hozzáadásával,
megtartott nyereményakció
40, 50, 63 mm-es
sorsolásán
műanyag csövei,
EGYÉB
1. Svájci körutazást
• MAGAS pénzjutalmat kap, aki
2
év
garanciával
a 000 245
megtalálja kisméretű, oroszlámfor8000, 9500,
2. Automata
• PARKOSÍTÁS! Ha a legszebbet mára nyfrt, világos szürkés-sárga
12 OOO Ft-tól (áfával),
fényképezőgépet a 000 277
akarja. Magyar u. 214. Tel.: 405-812. szfnű, kunkorodó farkú kiskutyán3. Ajándék kosarat nyert
kat! Tel: 312-784.
PAPDI LÁSZLÓ
a 000 246 sorszámú
Bútorbolt
kútfúrómester,
sorsjegy tulajdonosa.
Kedvező
6723 Szeged, Bihari u. 248.
További sikeres fotózást
—^
hitellehetőség!)
Telefon: 06-62-470-786.
kívánunk!
Szolnok, Hidas konyhabútorok
BÉRLEMÉNY
széles elem- és színválasztékban,
tervezéstől a beépítésig. Nálunk
• BELVÁROSBAN üzlethelyiséa kedvező árból alkudni is lehet! gei keresek. „Hosszú távra 657" jePályázati felhívás
Cím: Tápaiu. 56. Tel.: 314-391
A Csongrád Megyei Agrárkamara pályázatot hirdet
ligére
a
Sajtóházba.
Hajnóczy u. 4. Tel.: 321-761.
szarvasmarha-tenyésztő szaktanácsadók felvételére.
• GARÁZS kiadó a Juharfás utcában. Érd: tel.: 319-615 18 és 20 óra
A pályázó rendelkezzen felsőfokú mezőgazdasági képesítéssel,
között.
legalább 5 éves mezőgazdasági termelésben, ezen belül 2 éves
SZEGEP
• TARJÁN központjában közel 20
szarvasmarha-tenyésztésben töltött gyakorlattal.
NAGYARUHÁZ
nm-es helyiség kiadó. „Víztorony
Angol vagy német nyelvismeret, vállalkozói igazolvány szükséges.
BÚTORT
tér 3286" jeligére a Sajtóházba.
Felső korhatár 35 év.
a gyártól gyári áron
• SZEGEDI lakótelepi, bevezetett,
A szaktanácsadók Csongrád megye területén a szarvasmarha-ágazat
AJÁNLATUNKBÓL:
jó forgalmú bálásüzlet kiadó családi
fejlesztésében fognak dolgozni. Ezt megelőzően hosszabb ideig
fotelágy
9 900 Ft
okok miatt. „Árukészlettel is 4513"
Hollandiában fogják szakmai tudásukat növelni. Pályázatokat rövid
heverő (tugós)
11 100 Ft
jeligére a Sajtóházba.
szakmai önéletrajzzal 1995. augusztus 20-ig kéljük benyújtani a
franciaágy (rugós)
26 800 Ft
• PÁRIZSI krt.-on üzlethelyiség elülőgarnitúra
37 700 Ft
Csongrád Megyei Agrárkamara elmére. Szeged. Rákóczi tér, 6722.
adó. Tel.: 312-304, 18 nm-es. teleA NAGYÁRUHÁZ
fonos.
• SÁROSI utcához közel sorgarázs
EMELETEN
kiadó, érd.: 493-218, 12 után.
A DÉLMAGYARORSZÁG,
H.rv,„AKC7,r
rimo ,r" butoticariiri.
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN
A PARTISCUM KFT.. &L™QYARORSZAG
magántulajdonú 180 nm cipőüzlet
az IKESZ Autócentrum kívánságműsora PARTISCUM
• BADOGOSMUNKABAN jártas az Andrássy úton hosszabb időre kiszakembert felveszek. Érd.: 62- adó. Érd.: 311-296, este 311-258.
a
Partiscum Rádióban, a 94,9 Mhz-en! RÁDIÓ ' SZtGED
323-265. este.
• MARS téri üzletházban üzletré1995. augus7.tus 4., péntek
14. Echo: Gondolsz-e majd
• MINDENFÉLE kőművesmunkát, szek kiadók. Érd.: 472-470, vagy
rám?
burkolást vállalok, azonnali kezdés- 06-30458-741.
1. Green Day: Basket Case
sel. Érd.: tel.: 325-374.
2. Tina Tumer: Whats Love 15. Bajtala Trió: Cigánylány
•
KÁRÁSZ
utcai
üzlethelyiség
ki• ÉPÜLETTOLDALÉK építéséhez
16. Scampoló: Maradj egy
Got To Do With It
kőműves és segédmunkásokat kere- adó. Érd.: 06-30433-656.
percig!
3. Prince: The Max
sünk. Érdeklődni: 18 után 430-256. • BELVÁROSI 79 nm-es üzlethe5. Queen: Bohemian Rapsody 17. Whigfield: Think Of You
lyiség raktárral. Somogyi u. - Zrínyi
vagy 431 -963-as telefonon.
18. La Bouche: Be My Lover
6. Yello: Oh Yeah
• FUTÉS-gázszerelő szakmunkáso- u. sarkán azonnal kiadó, vagy bérle19. Michael J.-Janet J.:
kat keresek felvételre. Tel.: 326-917, ti joga átadó. Tel.: 62/322-828 nap7. East 17.: Deep
Scream
este.
közben.
8. Eros Ramazotti:
20. Nightcrawlers: Surrender
• KÁRTYÁBÓL, tenyérből megCose Della Vita
Your Love
mondom az életsorsát. Csak az
9. Tom Jones: Kiss
igazat mondom: Kati néni. Ctm:
21. DJ. Bobo: There Is
10. Mester és Tanítványai:
Szél u. 31. Demeter Katalin.
A Party
TÁRSKERESÉS
Hivők Földjén
• MINDENFAJTA asztalosmunkát
22. 2 U n l i m i t e d : N o t h i n g L i k e
vállalok rövid határidőre. 06-20- • EGYEDÜL érzi magái? Segft
11. Bródy János: Micimackó
T h e Rain
449-894 rádiótelefonon.
12. Katona Klári: Darabokra 23. Shampoo: Trouble
• KÖLTÖZTETÉST, nehéz tár- Önnek az Anita Társkereső Klub!
törted a szívem
24. Michelle Gayle: Freedom
gyak szállítását, belső rakodást, Válaszborítékért tájékoztatjuk. Sze13. Demjén Ferenc: Hogyan 25. Billic Ray Martin:
padlás, pince lomtalanítását meg- ged-Tanposta PL: 234.6713.
tudnék élni néküled
Your Loving Arms
egyezés alapján vállalunk. Tel.:
490-550. 326-949. 329-696. 06-60• HÍVJA A 474-244-ET, 16 ORATOL! •
304-690. 16 után: 485-861.
MUNKA
• HORVÁTORSZÁGBA (Selce) 4
A műsor támogatója az IKESZ Kft.,
személy részére lakókocsis apartman teljes felszereléssel augusztus • ELEKTRONIKAI, számítástechSzeged, Kossuth L. sgt. 112. T.: 4 7 1 - 2 4 2
10—19-ig kiadó. Irányár: 10 000 Ft. nikai profdú cég keres kereskedelmi
Érdeklődni: 311-273 egész nap.
vezetői munkakörbe fiatal, ambició• FUVAROZÁST árkedvez- zus, önálló munkavégzésre alkalménnyel vállalok 1 tonnás, ponyvás mas munkatársat. Feladata: a cég
és vegyeshasználatú gépkocsival
ADR vizsgával. Minden megoldás kereskedelmi stratégiájának kialakítása, de lehetősége van saját elképérdekel. Telefon: 62478-842.
zeléseinek megvalósítására is. Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal
DLGULASELHÁRÍTÁS
1 éves garanciával. Lefolyó- „Belvárosi lehetőség 659" jeligére a
Sajtóházba.
tisztítás spirállal, vízzel,
• PIACKUTATÓI munkakör bevagy levegővel. 482-925.
töltésére keresünk fiatalokat. Jó kereseti lehetőség. Tel.: 326-580.
• MŰKÖDŰ kft. középiskolai végMŰSZAKI SZERELVÉNYBOLT
zettséggel, számítógépes alapisme6725 Szeged, Hajnal u. 25.
A Dél-Tisza Menti ÁFÉSZ
Víz-, gáz-, fűtésszerelési anyagok,
retekkel rendelkező munkatársnőt
most
még kedvezőbb ajánlattal várja
csaptelepek, alkatrészek, vfzszűrűk,
keres. Német nyelvtudással elónyvfzkőoldó és vasszűrűbeiendezések
kedves vásárlóit a Szeged Tej Rt. termékeivel!
ben. Tel.: 06-60-301-951.
forgalmazása. A boltban
• A Szeged Nagyáruház élelmiszer
szaktanácsadás és szerelés-javítás
Régi ár Akciós ár
osztálya hentes és éjszakai árufelmegrendelhető. Telefon: 62-321-698.
Tasakos tej 2,8 % 1 lit.
47,90 Ft
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8—17-ig,
töltő munkatársakat keres felvételre.
szombat, vasárnap 8—12-ig.
Jelentkezni: a megjelenés napján
Dobozos tej 2,8% 1 lit.
56 Ft
8-15 óráig, a 245. sz. szobában.
Tejföl 20%
38,50 Ft
32,90 Ft
• AUTÓALKATRÉSZ üzletbe felg2 pt
OLCSÓN jót!
Félzsíros túró 25 dkg
69,50 Ft
veszünk eladót középiskolai, vagy
Használatbútor-kereskedés
Trappista sajt kg
595 Ft
499 Ft
kereskedelmi végzettséggel Szegeda SZVSE-pálya területén
kiskundorozsmai munkahelyre. Jelentkezés: hétköznap 8-16, 06-1a lelátó mellett.
Zöld üzletláncunk most különösen
206-6123.
méltányos árakkal várja Önt.
• CSEMPÉZÉST, padlóburkolást, • ÉLELMISZERÜZLETBE fiatal
magán, társas, panellakásokban szakképzett eladólányokat kereSzeged Tej Rt.
Dél-Tisza Menti ÁFÉSZ
anyagbeszerzéssel vállalunk. Tel.: sünk. kétműszakos munkaidőbeosztással. Tel.: 06-30431-386.
62470-688.

• ALFÖLDI utcában utcai házrész
pihenőkerttel, garázzsal eladó. Irányár: 4 500 000. Tel.: 06-20-424-573.
• I70 n-öl építési telek eladó a
Napsugár utcában Tápén. Érdeklődni: 481-414 telefonon, esti órákban.
• ALSÓVÁROSI 2 szobás fél ház
pincével, kerttel, teljes közművel a
Pálfy u. 76. sz. alatt eladó. Érd.:
310-241, du.
• SÁNDORFALVÁN osztható telken 3 szobás+2 szobás ház 2 garázs+pince. Érd.: Sándorfalva, Tisza
u. 3., vagy tel.: 06-60-380-887.
• DOROSZMÁN, Láp u. 12. számú ház eladó. Tel.: 06-60-351-948.
• GÓLYA u. 14. sz. társasház építésére lelek eladó. Tel.: 312-845.
• ÚJSZENTIVÁNI igényes magánház, műhellyel, főútvonalon eladó 6.5 m. 06-30-457454.

m

V

Tejterméket
a zöld üzletláncból!

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a gyászközlemények
keretes, fényképes formában is feladhatók.
Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
id. KOMÁROMI ZOLTANNÉ
Varga Mária
Szeged, Bori Mihály u. 26.
szám alatti lakos, 72 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 9-én, 14 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család,
te
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
SÜLYI SÁNDOR
Mély fájdalommal tudatjuk, (volt fuvaros) 78 éves korában
hogy a szeretett férj, édesapa, elhunyt. Temetése augusztus
tata, testvér, sógor,
7-én, 15 órakor lesz az alsóváBALOGH ANDRÁS
rosi temető kápolnájából.
BV-nyugdfjas, életének 73. Gyászmiséje 1/4 8 órakor lesz
évében hosszú, türelemmel vi- az alsóvárosi templomban.
selt betegség után elhunyt. TeGyászoló Etuska,
metése augusztus 8-án, 12
Gyuri és Marika,
órakor lesz a Belvárosi temete
tőben.
Köszönetet mondunk mindGyászolja felesége és családja,
azoknak, akik felejthetetlen
te
kisfiunk,
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
BERTA JÓZSIKA
legdrágább gyermek, édesapa,
testvér, nagyapa, keresztapa, temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély
sógor és rokon,
fájdalmunkat enyhíteni igyeÖRDÖGHJÁNOS
keztek. Külön köszönjük
49 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetés Nagy Sándor polgármester úr
augusztus 7-én, 15 órakor lesz önzetlen segítségét.
A gyászoló család, Balástya.
a domaszéki temetőben.
te
Gyászmise 18 órakor az újKöszönetet
mondunk
mindtemplomban.
A gyászoló család, azoknak, akik szeretett halottunk,
te
özv. FARKAS IMRÉNÉ
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
Kazi Matild
szeretett édesanya, élettárs,
temetésén megjelentek, résznagymama, testvér és rokon,
ÖZV. BÁRKÁNYI SÁNDORNÉ vétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhítették.
Gelegonya Jolán
Gyászoló család,
tragikus hirtelenséggel 63
te
éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása au- Köszönetet mondunk mindgusztus 7-én, 13 órakor lesz a azon rokonoknak, barátokBelvárosi temető ravatalozó- nak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett halotjából.
A gyászoló család, tunkat,
Vl'KOSZOVLYEV NEM0NITYET
Szeged, Bihari u. 23/B.
utolsó útjára elkísérték, részte.
Mély fájdalommal tudatjuk, vétükkel fájdalmunkat enyhíhogy a szeretett feleség, édes- teni igyekeztek.
A gyászoló család,
anya, nagymama és anyós,
te
GYURIS JÓZSEFNÉ
Köszönetet mondunk mindSzilágyi Irén
életének 55. évében örökre itt- azoknak, akik
KONRÁD FERENC
hagyott bennünket. Drága halottunktól augusztus 9-én, 10 temetésén tisztelettel adóztak.
Gyászoló család,
órakor veszünk végső búcsút
te
a bordányi temetőben.
A gyászoló család, Köszönetet mondunk mindte
azoknak, akik
PAPP GÉZA
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szeret- temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztünket,
tek, őt utolsó útjára elkísérPETRÓCZY MÁTYÁSNÉT
ték.
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család.
A gyászoló család.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy
MIKLÓS SÁNDORNÉ
Lakatos Anna
életének 70. évében elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása augusztus 8án, kedden 11 órakor lesz a
Belvárosi temetőben.
A gyászoló család.

Tisztelettel értesítjük Kistelek és a környező falvak
lakosságát, hogy

a Csongrád M e g y e i Kegyeleti Kft.
(a régitemetkezésivállalat)

tovább működik, kibővült szolgáltatással,
mely a vidéken és Szegeden (klinikán, kórház)
elhunytak hazaszállítását tartalmazza, ügyintézéssel.

Kistelek, Bocskai u. 3 . Tel.: 3 6 4 - 8 2 5
Temetkezési kellékek szép minőségben, olcsón
megvásárolhatók
SZOLGÁLTATÁSUNKAT MINDENNAP ELLÁTJUK.

A ROYAL Bútorbolt - Szeged, Bakay Nándor u. 22.
szám alatt - profilváltás előtt

NAGY ÁRENGEDMÉNNYEL értékesíti
az alábbi bútorokat:
irodabútorok ^ konyhák
^ szekrénysorok
^ ülőgarnitúrák ^ és egyéb kisbútorok.
Várjuk Kedves Vásárlóinkat! Telefon: 62/311-421

DÉLMAGYARORSZÁG

10 SZOLGÁLTATÁS

1995. AUGUSZTUS 4.,
PÉNTEK
NÉVNAP: DOMINIKA
A Dominicus (Domonkos,
Domokos) férfinév latinos
nőiesftése.
DOMONKOS
A latin Dominicusból. Jelenlése: az Úrhoz, ti. az
Istenhez tartozó, az Istennek szentelt. Mások szerint: vasárnap született.
A Nap kel 5 óra 25 perckor,
nyugszik 20 óra 15 perckor.
A Hold kel 14 óra 2 perckor,
nyugszik 11 óra 57 perckor.
A Tisza vízállása
csütörtökön
Szegednél 83 cm,
vízhőfok: 25,1 °C,
Csongrádnál -132 cm.
Mindszentnél -14 cm,
a Maros Makónál -52 cm.
SZÁZÖTVEN ÉVE
született V. Ny. Csikoljev
(1845-1898) orosz elektrotechnikus. 1869-ben elsőként használta az fv lámpában a differenciális szabályozást. Elsőként alkalmazta az elektromos világítást a hadászatban.
Részt vett a moszkvai Politechnikai Múzeum megalapításában.

ORVOSI ÜGYELETES
• GYÓGYSZERTÁR: Klauzál
téri (13/57-es) este 8-tól reggel
7 óráig. Csak sürgős esetben!
• BALESETI. SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma
a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. Kórház (Kálsgt. 57.) veszi fel, sebésze-

Fémmegmunkáló
gépek eladók:
egyetemes
harántgyalu 7-E-35,
palástköszörű
BU-28-630
Megtekinthető:
Szinkron 87,
Győr, Mészáros L. u. 13.
Tel.: 96/435-539

ti (nem baleseti!!!) felvételi
Ugyeletet a Sebészeti Klinika
(Pécsi u. 4.), urológiai felvételi
ügyeletet a II. Kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a kórház baleseti sebészeti
osztályán, az egyéb sebészeti
gyermekbetegeket a Sebészeti
Klinikán látják el.
• ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél
6 órától reggel fél 8 óráig a felnőtt lakosság részére. Szeged,
Szentháromság u. 1. sz. alatt.
Telefon: 310-100.
• GYERMEKGYÓGYÁSZATI NAPPALI ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 7.30-tól este 19 óráig a Tisza
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgós esetek orvosi ellátása.
• ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap és ünnepnapokon 19
órától 7.30-ig a Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37.) folyik a sürgős esetek ambuláns
ellátása, ezen időszakon belül,
22 órától 6 óráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos kihívható. Telefon:
435-535.
• MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS:
kedden 10.30-12, csütörtökön
15-18 óráig.
• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: kedden, szerdán és
pénteken délután 3-6 óráig a
családsegítő szolgálatnál. Eszperantó utca 1. szám alatt, telefon: 324-824.
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS,
OPTIMÁLIS CSALÁDTERVEZÉS: Család- és Nővédelmi
Tanácsadó, Debreceni u. 2. Telefon: 322-740.
• S. O. S. LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT: éjjel-nappal
hívható. Telefon: 311-000. A hívás ingyenes.
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON
436-355. Minden munkanapon
8-16 óráig.
• ADDIKTOLÓGIAI (alkoholgyógyszer) krízisellátó, ambuláns segélyszolgálat 0-;24 óráig.
II. Kórház pszichiátriai osztály.
Kálvária sgt. 57.
Knott rendszerű (ráfutófékes)
1 és 2 tengelyes, nyitott és zárt

utánfutók
kis- és nagyméretűek,
alumínium kivitelben

eladók.
Alkalmas bútor, darabáru,
élőállat szállítására.
Érdeklődni: Szinkron 87,
Győr, Mészáros L. u. 13.
Tel.: 96/435-540.

A DÉLÉPÍTŐ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ Rt.

nyilvános értékesítést hirdet
a Hódmezővásárhely,
Vöröskereszt u. 7 - 9 . s z á m alatti
irodaépületének, melléképületeinek
és a l a p j a i n a k b o n t á s r a t ö r t é n ó
megvásárlására, elbontására,
a b o n t á s i a n y a g o k és t ö r m e l é k e k
elszállítására, a terület talajszintre
t ö r t é n d - t ö r m e l é k és s z e m é t n é l k ü l i
- rendezésére.
Az épület megtekinhetö:
1995. augusztus 8-án (kedden), 8 - 1 0 óra között.
Az ajánlatokat legkésőbb 1 9 9 5 . augusztus

11-én (pénteken), 15 óráig kérjük eljuttatni
a társaság Szeged, Bocskai u. 10-12 . szám alatti
székhelyére (levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.: 782.)
zárt borítékban.

KOZERDEXD TUÉKOITATIS

/

• 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. Munkanapokon
7-15 óráig: 310-222, hétvégén,
ünnepnapokon 0-24 óráig:
472-197; POLY-GÁZ BT. Tel.:
62/361-594.
• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
HIBABEJELENTÉS: 488-588.
éjjel-nappal hívható (Szetáv)
• VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI HIBABEJELENTÉS:
310-155

dízel,
4 sebességes,
20 köbméteres dobozos,
4 éves, TIR kivitelű

haszongépjármű
eladó.
Érdeklődni: Szinkron 87,
Győr, Mészáros L. u. 13.
Tel.: 96/435-541

Engedményes
nyáricipő-vásár
Siesta női és gyermekcipők
20%. Férfi- és női cipők
20-50% engedménnyel a
boltok teljes készletéből. Női
vászonszandálok 800-1600
Ft-ig. Női és ffi vászoncipők
500-600 Ft-ig.
„Anna" Cipőbolt,
Kossuth L. sgt. 3. „Kugli"
Cipőbolt, Somogyi B. u. 11.

S Z A - V A BT.,
Szeged, Vörösmarty u. 5.
Telefon: 62323-833.
Kínálatunk:
HARKÁNYBAN
társasüdülőben garzonüdülő.
TISZA-TÓNÁL vízparti
1810 nm összközműves
építési telek.

„Bontási ajánlat" megjelöléssel.

KELEBIÁN belterületi,
karbantartott, komfortos,

További felvilágosítás kérhető telefonon, vagy
személyesen a társaság székhelyén Vörös László
vagy Cseh Mária képviselőinknél.
Telefonszám: 62'479-179/110 mellék,

1,5 szobás ház 8 0 0 n-öl
betelepített kerttel
1 100 0 0 0 Ft-ért.
ROOSEVELT TÉRI 6 0 nm-es
társasházi

lakás.

SÁROSI UTCAI 2+1 szobás
lakás és 17 nm-es fűtött garázs.
K e r e s ü n k : albérletet, építési
telket, társasházi lakásokat,
megvásárolható
önkormányzati lakásokat,
lakóházakat.
H itelfedezet- igazoláshoz
ingatlanforgalmi

62/479-179/141 mellék.
DÉLÉPÍTŐ Rt.

A jelentkezőket szombaton
és vasárnap 9-18 óráig váijuk
a repülőtéren.
A járat kellő létszám esetén
azonnal indul (7 fő)

szakvélemény készítését
vállaljuk.

CEMENT

1

250-es 8 4 0 / q
350-es 8 9 0 / q
telefonrendelés,
h á z h o z "AllitAc
^

SÉTAREPÜLÉS
SZEGED FELETT

TAXI /

A szolgáltató oldal lakossági, közösségi szolgáltatások
és szabadidő-szórakozás rovataiba adásvétel és konkrét
időponthoz kötött szolgáltatások, események megjelentetését
nem vállaljuk. Csak költségtérítéssel veszünk fel információkat,
leadás legkésőbb a megjelenés előtt 2 nappal levélben,
vagy hétköznap a 481-460-as telefonon (Czakó Julianna).

Aug. 20-i fáklyás
I vízi felvonuláshoz

E L A D Ó

résztvevők

a z M l - s e n Győr és Hegyeshalom között
egy húsz szobás

I jelentkezését váijuk!
MAHART-hajóállomós
313-834 Zsiga Attila
' (Fáldyát biztosítunk.
Gyülekezés
aug. 20., 20.00,
Hajóállomás)

PANZIÓ
két étteremmel és 9 oszlopos
benzinkúttal, 7 0 0 0 nm-es telekkel.
Az eladás céggel együtt, import és jövedéki engedéllyel.
Irányár: 85 M Ft.
Érd.: 17-20 óra köztt a 96319-428-as telefonon.

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT
A HOTEL K O R O N Á - b a n
Siófok, Erkel Ferenc u. 53.

MAROSPCÍít>MPER

UTÓSZEZON AUGUSZTUS 20-tól
6772 D E S Z K ,

• szállás reggelivel

A L K O T M Á N Y U. 43.

800 H / f ő / é j

MA.ROSI H O M O K ,
BANYAHOMOK
FÖVENY ÉS FÖLD
szállítása
Megrendelhető:
Tel.: 62/371-407.

9

FÖLDÉP

• szállás félpanzióval
1300 Ft/fő/éj
• szállás teljes panzióval
1900 H / f ő / é j
Gyermekkedvezmény: 4 éves
korig ingyenes

Tel./fax: 8 4 / 3 1 0 - 4 7 1

KRESZ-

KFT.

6722 Szeged,
Gutenberg u. 22/A
Tel/fax: 62/325-372

tanfolyam

- mélyépftési, - alapozási
- csatornázási. - gáz-, vízbekötési
és nagy tömegű földmunkák
kivitelezését, kisközösségi
és kommunális szennyvíztisztítók
tervezését és kivitelezését
vállaljuk.
Kotrógépek, földmunkagépek
bérbeadása.

indul augusztus 7 - é n ,
16 órakor az Autóklubban

MAGYAR AUTÓKLUB
Szeged, Kossuth L. sgt. 112.
Telefon: 62389-085

Tájékoztatjuk Kedes Utasainkat,
hogy alkalmi menettérti kedvezményt
biztosítunk az alábbi rendezvényekre:
• július 19.-augusztus 19.: Szegedi Szabadtéri Játékok
előadásaira 50%-os
• augusztus 1-6.: Miskolci Nyári Vásár rendezvényre 50%-os
• augusztus 3-6.: Hajdúböszörménybe, a IV. Klubok Országos
Turisztikai Találkozójára 33%-os
• augusztus 4-5.:
Összművészeti Fesztiválra Miskolcra 50%-os
• augusztus 4-13.: Mezőkövesdre, a Vasúttörténeti
Mozdonykiállítás, Folklór Fesztivál, Majorettek
és Fúvószenekarok Találkozójára 33%-os
• augusztus 18-20.: Vállalkozói Kiállítás és Vásárra
Nagykőrösre 33%-os
• augusztus 18-20.: I. Szentesi Sörfesztiválra 33%-os
• augusztus 18-26.: Sárospatakra, a Zempléni Művészeti
Napok rendezvényre 50%-os mérséklésű kedvezményt.
MÁV Rt. Üzletigalósága. Szeged.

Ismét
indul a
ÍO napos

ÍM™
áivatshowja

1995. augusztus 11—20-ig,
n a p o n t a 17 és 20.30 órai kezdettel a
Szegedi ^ L ^

CuírászJa teraszán

bemutatkoznak önnek:
Szeged Nagyáruház, Benetton üzlet (Komplett Rt.),
Eldorádó Divatdzsungel; Papp Janó jelmeztervező,
Fenn Formán férfiüzlet (In Time Kft.),
Barbie gyermek Shop,
White Jean's Corner farmerüzlet,
Okulárium láLszerészeti szaküzlet,
Karakter cipőbolt,
Aphrodité menyasszonyi ruhaszalon
Támogatóink:

WELLA

MAGVARORSZÁG
DUNAWELL KFT.

Sgeged - I

DIÁKONAK 50% ELMÉLETI
KEDVEZMÉNY.

AVI A A. 31

Az ajánlatok komolyságának és a teljesítés
maradéktalan végrehajtásának biztosítékául
a szerződéskötéssel egy időben a nyertes pályázónak
100 000 Ft biztosítékot kell a társaság pénztárába
befizetni, amelynek visszafizetésére a terület
szerződés szerinti átadásakor kerül sor.
A nyertes pályázónak a szerződéskötéssel egy időben
kell a vételárat egyösszegben kifizetnie.

GYAR

LdUUlSSÁC! SZOLGÁLTATÁS

• MENTŐK: 04
• RENDŐRSÉG: 07
/IGAMKSEAJ;
• MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG: 324-312
• TŰZOLTÓSÁG: 05
• MÁV-INFORMÁC1Ó: 421-821
• INTERCITY menetjegyrenTörzsutaskártya nélkül is
delés: 310-136
garancia az olcsó utazásra
• VOLÁN-INFORMÁCIÓ:
421-478
• AUTÓMENTŐ: 470-470
• ZÖLDTELEFON: 475-375
ADMIRALITAS
• AUTÓKLUB SEGÉLYHajózási és
SZOLGÁLAT 088
Kereskedelmi
• TINITELEFON: 312-011,
Kft
hétköznap 16-19 óráig.
• VÁMUDVARI szolgáltatás:
FOLYAMI
Zoll-Platz Kft. 325-788
HOMOK, SÓDER,
• A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG
ZÚZOTT
KŐ és BETON
ÉS A VAGYONVÉDELMI KAházhoz szállítás
MARA Szegeden, a Rákóczi tér 1.
419-es szobában kedden és pénte- Megrendelhető: (62) 313-470,312-692
Szeged. Csongrádi sgt. 27.
kén 10-12 óra között díjmentes
szaktanácsot ad. Tel.: 483-583/
Telephely:
194-es vagy 208-as mellék.
Szeged, Boszorkány-sziget
• ÖNKORMÁNYZATI POLGÁRŐRSÉG. Szeged, Rókusi
krt. 66. Tel.: 06-60-301-125.
SZERVIZEK

PÉNTEK, 1995. AUG. 4.

Metronóm
Zenecentrum,
Szeged, Kárász u.

7.

ÁSVÁNYVÍZ ÉS
ÜDÍTŐITAL KFT

Ahányszor Hitággá
megyek, mindig
PiCK SZALÁMIT Hiszek/
Hogy miért vásárolom
a
PICK téliszalámit,
ha
megyek?

szeletelt
nyaralni

• Mert több hétig is megőrzi zamatát,
minőségét hűtés nélkül.
• Mert egy 10 dkg-os csomag 34 szelet szalámit
tartalmaz, melyből 17 szendvicset tudok
készíteni.
• A felvágással sem kell bajlódnom, és nem lesz
tőle zsíros a csomagom.

• Ezen a nyáron pedig
főleg
azért, mert ősszel
Párizsba
utazhatok vele.
Ha visszaküldi három előrecsmagolt,
szeletelt termék vonalkódját
tartalmazó
etikett címkét 1995. szeptember 10-ig a
Pick Szeged Rt. címére (6729 Szeged.
Szabadkai út 18.), nyerhet egy kétszemélyes
utazást

Párizsba,

vagy megnyerheti a 10 db egyenként
10 OOO, -Ft értékű háztartási robotgép
közül az egyiket.
A borítékra

kérjük írja rá:

A világhírű

útravaló

l *

f
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PÉNTEK 1995. AUG. 4.

M A I D M HOROSZKÓP
KOS: Tettrekész. ötömMERLEG: Ha azzal
kezdi a reggelt, hogy kámel dolgozik, még mások
vézás közben meggyőzi
munkáját is elvégzi. Természetemagát rendkívüli képességeiről,
sen úgy gondolja, hogy ezt maj- akkor talán felhalmoz annyi
dan visszakapja tőlük, ha Önnek energiát, hogy legyőzze gátlálesz szüksége segítségre.

T

ni

BIKA: Könnyen befolyásolhátó. s ezt ma akad,
aki ki is használjá. Ha jelentősebb ügyet készül intézni, kérje
barátja, családtagja segítségét,
mert különben kár érheti.

SKORPIÓ: Minden
jel arra mutat, hogy valaki nem segítőkészségével akarja Önt „meghódítani".
Ha ezután is elég óvatos, elkerülheti a bajt, s legalább kiderül,
ki milyen valójában.

IKREK: Bárcsak mindennap ilyen lenne mint a
mai. Jókedve környezetére is átragad, mindenfelé mosolygós arcokat lát. Új kapcsola,
tát pihentesse egy kicsit, kell a
szabadság a másiknak is.

NYILAS: Nem érti
ezt a nagy semmittevést,
baljós jelnek érzi a nyugalmat. Pedig egyszerűen csak
élveznie kellene a dologtalanságot, örüljön, hogy kipihenheti
magát.

I

RAK: Úgy érzi, összeesküdött Ön ellen a világ.
Ne süllyedjen elreménytelenönsajnálatán, inkább gondolja végig, hogyan jutott idáig. Innen
már csak egy lépés a megoldás.
69
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BAK: Csalódottnak érzi magát, azt tapasztalja.
hogy magára maradt a világgal
szemben. Elképzelhető, hogy
Ön vonul ki belőle önként. Nézőitont kérdése, gondolkozzék el

OROSZLÁN: Reggel
rendkfvüli elhatározásra jut:
s\
munkával nem teszi tönkre

VÍZÖNTŐ: Kimeríthetetlennek tartja magát.
Hosszú ideig így is volt,
mára azonban szervezete mega napját. Tervét nagy buzgalom- elégelte
az állandó igénybevémal valósítja meg. tgy egész jól telt. Kapcsoljon
alacsonyabb foel van estig, amikor egy érdekes kozatra. így tovább tart energiájelenség megmozgatja képzeletét. jaTalálkozik egy
np SZŰZ:
fekete macskával, amit ha

HALAK: Ha ma is
dolgoznia kell, nagyon
babonás, nehezen visel, ha nem, nagy nehézségek árán sikerül.
Ön szerint ezt a napot csak és
kimondottan kellemes élmény- kizárólag pihenésnek kellene
ben lesz része.
szentelnie. Módja van rá, tegye
meg!

zsuzsi

B T . ÉPÍTŐANYAG KIS ES NAGYKERESKEDÉSSÉ

VELUX tetőablakok 15%-kal olcsóbban x
Beton béléselemek 9 9 F t / d b , 4 d b / f m
B r a m a c , J a m i n a cserepek, szentesi poroton téglák,
kanizsai és mezőtóri pillér tégla

K o n : Szeged, Szabadkai út 89. Tel.: 310-863. Ny.: 7-16-ig. Szo.: 7-12-ig

Mozi
KORZÓ: Dobd fel magad!
Színes, m. b. amerikai film.
Kezdés: délután fél 4 és háromnegyed 6-kor; Miami
rapszódia. Színes, amerikai
film. Kezdés: este 8 órakor.
BELVÁROSI: Gyorsabb a
halálnál. Szfnes, amerikai
film. Kezdés: délután 3, negyed 6 és este fél 8 órakor.
KAMARATEREM (Belvárosi mozi) Örökmozgó - Szegedi Filmmúzeum: A remény rabjai. Színes, amerikai
film. Kezdés: délután háromnegyed 6 éá este 8 órakor.
BALÁZS BÉLA FILMTÉKA (Belvárosi mozi): Elvarázsolt április. Színes, angol
film. Kezdés: délután 4, 6 és
este 8 órakor.
KERT MOZI: Az éj színe.
Színes, amerikai film. Kezdés:
este 9 órakor.
AUTÓSMOZI (Bem- Hatytyas utca): Lángoló jég. Színes, amerikai film. Kezdés:
este 9 órakor; Az ítélet éjszakája. Színes, amerikai akciófilm. Kezdés: éjjel fél 12-kor.
KISKŐRÖSSY HALÁSZCSÁRDA: Interjú a vámpírral. Színes, amerikai film.
Kezdés: este 10 órakor.
VÁSÁRHELY: Vírus. Színes, amerikai film. Kezdés:
délután fél 4, háromnegyed 6
és este 8 órakor.
SZENTES: A préda. Színes,
m. b. amerikai film. Kezdes:
délután 6 és este 8 órakor. ÉJSZAKAI: Mielőtt felkel a
nap. Színes, amerikai film.
Kezdés: este 10 órakor.
CSONGRÁD: Szabadnapos
baba. Színes, amerikai film.
Kezdés: este 8 órakor.
MAKÓ: Csillagkapu. Színes,
amerikai film. Kezdés: este 9
órakor.

ZÓRAI. Benne: 9.50 Játék.
10.00 Ép testben... 10.30 Játék. 10.45 Főzősarok. 10.50
Hírek, információk. 11.00
Dallas. Amerikai filmsorozat.
241. rész: Calhoun nagy napja. 12.00 Déli harangszó.
14.05 SZÜNIDŐRE: - Mesék
hetedhét országból. Angol
rajzfilmsorozat. John Henry, a
vasútépítő. Öcsém, Berci Pocak úr balladája (ism.)
14.05 Mesék hetedhét országból. 15.30 Úton. 16.00 Hírek.
16.05 Telis-televideó '95.
16.10 Üzlet. 16.25 A kisasszony. Brazil tévéfilmsorozat. 170/163. 17.00 PÉNTEK
DÉLUTÁN. Benne: 17.00 Évgyűrűk. 17.30 Téka. 17.40
Ablak melléklet. 18.00 Ablak.
19.00 Esti mese. 19.13 Múzsa.
19.30 Híradó. 20.03 Telesport.
20.15 Dallas. Amerikai filmsorozat. 241. rész: 21.10 Megáll az ész!!! 21.45 Az állatnak
meg kell halnia. Francia-olasz
film (1969.) 23.30 Oláh Kálmán Sextet. 0.10 BBC-Híradó.
0.30 Képújság.
TV 2
12.00 Szieszta. 15.30 Drehscheibe Európa. 16.00 Magyarország ma. 16.30 SOrSok.
17.00 Felsőfokon. 17.30 RinTin-Tin. Amerikai filmsorozat. 34. rész: 18.00 Körzeti
híradók. 18.20 Sadako. Angoljapán rajzfilm. 18.55 Borostyán. Olasz tévéfilmsorozat.
44/30. rész, 19.50 Játék határok nélkül. 11/4. rész Málta.
Előzetes. 19.55 Kérdezz! Felelek. 20.25 Műterem. 21.20
Kékpercek. 21.30 T.G. Albinom: D-dúr trombitahangverseny. 21.45 Híradó. 22.00 Objektív. 22.35 Szerelmese. Cukkolni tilos! 22.55 Fjodor
Dosztojevszkij: Egérlyuk. Tévéjáték a Kamra előadása
alapján.
DUNA

MAGYAR T V
TV 1
5.30 Gazdatévé. 5.50 Határtól
- határig. 6.00 Nap-kelte. 9.00
TÍZÓRAI. Benne: 9.05 Huckleberry Finn és barátai. Amerikai filmsorozat. 26/23. rész:
Jim eltűnik (ism.) 9.300 TÍ-

8.00 Képes Krónika. 14.00
Lapozó. 14.15 Régiók. 15.00
Olvasónapló. Csutak és a
szürke ló. Magyar film. 16.20
Asztaltársaság. Vendégségben
Galambos Tamás festőművésznél. 17.10 Heléne és a fiúk. Francia tévéfilmsorozat.
17.30 Dasenka. 18.00 Híradó.
18.15 Románc - Délidő. Angol film. 19.05 Egy elsüllyedt
világ képei - Szomolányi Ele-

mér hagyatéka. 19.20 A „fekete arany" földjén. Göncz Árpád az Egyesült Arab Emirátusokban és Kuvaitban. 20.00
Közép-európai magazin. 20.45
Esti kérdés. 21.00 Híradó.
21.15 Állj, határ! Amerikai
film. 22.55 Harmincéves a
jazz tanszak. 2/1. rész. 23.55
Babits Mihály: Esti kérdés.

18.00 Mai témák. 19.00 Hírek.
19.30 Tenisz Szövetségi kupa
középdöntő. 20.30 Szociális
témák. 21.30 Gazdasági magazin. 22.00 Hfrek. 22.30 Jay
Leno-show. 23.30 Talkshow.
24.00 Financial Times. 0.20
Piacgazdaság. 0.30 Hírmagazin. 1.00 Jay Leno-show. 2.00
Baseball Liga-bajnokság élőben.

RÁDIÓ
KOSSUTH

4.30 Reggeli krónika. 4.30 Hfrek. 4.40 Határok nélkül. 5.00
Krónika. 5.40 Falurádió. 6.00
Krónika. 6.30 Hírek. 7.00
Krónika. 8.10 Músorszemle.
8.28 A Szabó család (ism.)
HBO
9.05 Napközben (ÉLŐ). 11.05
Cigányfélóra. 11.35 Bethlen
SAT 1
16.30 Tapsi Hapsi és vendégei. 17.00 Bír-lak. 17.30 Ku- 5.30 Németország ma reggel. Miklós élete leírása magától
tyavilág. 18.00 Boszorkányok. 7.30 Reggeli a SAT-1-gyei! 15., befejező rész. 12.00 Déli
Amerikai fantasztikus film. 9.30 Jó formában. 10.00 Ran- krónika. 12.30 Ki nyer ma? Egerben (ÉLŐ). 12.40 Tör19.30 Mozimánia. Dokumentázia-sziget. Amerikai sorozat. vénykönyv. 12.50 Külpolitikai
tumfilm. 20.30 Anyuci tutira
Nehéz kocsik - könnyű lá- figyelő. 13.05 Vendég a házmegy. Amerikai vígjáték.
nyok. 11.00 Halló, doktor bá- nál. 13.20 Albinoni - Walther:
22.10 Robotzsaru 2. Amerikai
ri!
Német sorozat. 12.00 Dr. F-dúr concerto. 13.30 Reakciófilm. 0.05 Ösztöndíjjal a
pokolba. Amerikai horrorfilm. Kulani - A sziget fia. Ameri- ménység Hangja. 14.05
kai sorozat. Elveszett fiú. Klasszikusok mindenkinek.
13.00 Falcon Crest. Sorozat. 14.55 Versek. 15.00 Hírek.
VTV SZEGED
Isten veled, viszontlátásra! 15.05 Tér-idő. 15.55 Cégér.
0.00 Képújság. 19.30 „Nem 14.00 Cagney és Lacey. Ame- 16.00 Délutáni krónika. 16.10
úgy van most, mint régen". rikai sorozat. Régi szerelmek. Mindennapi gazdaság. 16.20
Összefoglaló az I. Szegedi 15.00 Űrszekerek. Sorozat. Forró drót a rendőrséghez.
Rockfesztiválról. 20.30 HTV- 16.00 Baywach. Sorozat. Ha- 16.25 Talpalávaló. 17.00 Hí30 film: Hipp-hopp kenguru lálos veszély. 17.00 Kockáz- rek. 17.05 „Magyarországról
és a róka, Pic és Poc a farkas- tass! 17.30 Regionális műso- jövök..." 18.00 Esti krónika.
sal. Gyengéd unokatestvérek. rok. 18.00 Mindent vagy sem- 18.30 Ráadás. 19.05 SportviFrancia erotikus film. 22.26 mit. 19.00 Hírek/Sporthírek. lág. 19.30 Jó éjszakát, gyereKépújság.
19.30 Szerencsekerék. 20.15 kek! 19.40 Összeállította:
Mint a villám. Amerikai film. Nógrádi Gábor. 20.05 Magyar
22.30 Megint 48 óra. Ameri- daloskert. 20.30 Határok nélTELIN
kai akciófilm. 0.20 Lányok. kül. 21.00 Hírek. 22.00 Késő
6-20.00 Képújság. 7.05,17.05 Francia-német-kanadai film. esti krónika. 22.30 Visszhang.
23.00 Hírek. 23.05 HangverAutómánia. 7.30, 17.30 Utasenymúzeum. 24.00 Hírek.
zási irodák ajánlatai. 7.35, I.55 Ismétlések.
URH: 6.55 Körzeti informáci17.35 Szállodák és éttermek
ós magazinok. 18.30 Szlovák
kínálatai. 17.50 Komplex rekRTL
nyelvű nemzetiségi műsor
lámjáték. 20.00 Szív TV:
Egészségmagazin. 21.15 Ka- 5.30 RTL-hírek. 5.35 Rajzfil- Szegedről. 19.00 Román nyelpásjelző. 21.30 Egészségper- mek. 7.00 Reggeli magazin. vű nemzetiségi műsor Szegedcek. 22.00 A vörös halál álar- 7.35 Egymás közt. 8.05 Vész- ről. 19.30 Német nyelvű nemhelyzet. Amerikai sorozat. zetiségi műsor Pécsről. 20.00
ca. Amerikai film.
Magányos farkas. 9.00 Bor- Horvát nyelvű nemzetiségi
zasztó kedves család. 9.30 műsor Pécsről. 20.30 Szerb
TKTV 1.
Cheers bár. Amerikai sorozat. nyelvű nemzetiségi műsor
7.30 Képújság. 8.00 ATV 10.00 Gazdag és szép. Soro- Pécsről. 21.00 Az Amerika
péntek (ism.). 17.30 Képújság. zat. 10.30 Hétköznapjaink. Hangja magyar műsora. 23.00
18.00 Az ITV „Kérdőjel" c. II.00 Forró nyeremény. 11.30 A BBC késő esti magyar műműsora. 18.30: TKTV Pénteki Családi párbaj. 12.00 Déli ma- sora.
magazin. A tartalomból: - gazin. 12.30 A SpringfieldMűsorismertetés; - Baleset
sztori. Sorozat. 13.15 KaliforPETŐFI
megelőzés a közlekedésben; nia klán. Amerikai sorozat.
4.33
Hajnali
dallamok. 6.03
Polgárőrség napja - képes 14.05 Gyilkosság a hobbija.
összefoglaló; Euromenedzser Amerikai sorozat. 15.00 Ilona Reggeli csúes. 6.33 Útközben.
új utakon; - Rockfesztivál Christen. Beszélgetés. 16.00 7.45 Zöld/ sportTreggel. 8.10
minden áron: Kaméleon és a Hans Meiser. Beszélgetés. Helykereső. 8.20 RivaldafényHoldcore. 20.00: ATV péntek. Lány lesz. vagy fiú? 17.00 ben. 8.50 Apró-cseprő gyerekekről. 9.00 Hírpercek. LapVetélkedő. 17.30 Egymás szemle. 9.10 HÁLÓ. 9.15 Sok
közt. Német sorozat. 18.00 hűhó (ism.) 10.00 VendégségTKTV 2.
Gazdag és szép. 18.30 Sztár- ben... 11.52 Gordiusz plusz.
20.00 Szív TV
magazin. 18.45 Híradó. 19.10 12.00 Nóta - kívánságműsor
Robbanékony. 19.40 Jó idők, (ÉLŐ). 13.10 HÁLÓ. 13.15
SZŐREGI KÁBELTÉVÉ
rossz idők. Sorozat. 20.15 Mi- „Szép volt, de szép... " (ÉLŐ).
13.45 Kettőtől - ötig. 14.00
19.00 Szív Tv. Benne: 19.10 ért éppen az én lányom? Ame- Péntektől péntekig (ÉLŐ).
Egészségmagazin. 19.35 Szín- rikai film. 22.00 A halál fotó- 14.55 Poggyász. 16.47 Natúr
háztúznéző. 20.15 Kapásjelző. sa. Amerikai thriller.- 23.50 hét. 17.00 Hfrpercek. 17.10
20.30 Egészségpercek. 21.00 RTL - Éjszakai hírek. 0.20 HÁLÓ. 17.15 Mágnes. 18.00
A Bikini-sziget rejtélye. Ame- Cheers bár. Sorozat. 0.40 Bor- Kölyökrádió. 18.30 Éj-fél-ig
zasztó kedves család. 1.10 A. per 19.00 Hírek. 19.03 Garázs
rikai erotikus film.
láthatatlan őrült. Amerikai (ÉLŐ). 19.30 Jazz-kfvánsághorrorkomédia. 2.40 A halál músor. 20.00 Táncházban.
fotósa.
20.20 Nosztalgia. 21.10 HÁMŰHOLD
LÓ. 21.15 Leporoló. 22.15
Sok hűhó. 23.00 Hírek. 23.03
PRO 7
Sporthíradó. 23.10 HÁLÓ.
EUROSPORT
4.55 Arabella Kiesbauer 23.15 Korzó. 0.15 ÉJSZAKA.
8.30 Teniszmagazin. 9.00 Su- talkshow-ja (ism.). 5.50 Taff.
perbike-vb Spanyolországból. (ism.) 6.10 Topo Gigi úregér.
BARTÓK
10.00 Nemzetközi motorsport. 6.30 Dennis. 6.55 Gadget fel11.00 Tenisz - ATP torna ügyelő. 7.15 Flintstone család. 6.00 Muzsikáló reggel. 6.00
Kitzbühelből. Negyddöntők. 7.45 Bonanza. 8.40 Mannix. Hírek. 6.45 Lélekjelenlét. 7.15
19.30 Eurosport-hírek. 20.00
Kulturális lapszemle. 9.05 PóTractor Pulling. 21.00 Ökölví- Amerikai sorozat. 9.35 Rose- dium. 10.05 A királylány alsó
vó-vb. Alexander Zolkin-Bert anne (ism.). 10.05 Rough Cut. ajka. 11.02 Georg Hann opeCooper. 22.00 Pankráció. Angol krimikomédia. 12.10 rafelvételeiből. 11.40 Magyar
23.00 Golfbajnokság. 1.00 Eu- Szívtől szívig. Micsoda gyil- dallam. 12.05 Hangverseny
kosság? 13.05 Rendőrnő.
rosport-hírek.
Amerikai sorozat. Angéla. délidőben. 14.05 Sütő András
naplójegyzetei - 5. rész. 14.41
14.00 Arabella Kiesbauer Zenekari muzsika. 15.35 Sass
DSF
talkshow-ja. 15.00 San Fran- Sylvia növendékeinek árai- és
8.30 Játékok játéka. 9.00 Tor- cisco utcáin. Amerikai soro- dalestje. 16.05 Magyar zenena. 11.00 Talkshow. 12.00 zat. Magas ár. 16.00 L. A. szerzők. 17.00 Musica Sacra.
Ama Camel szuperkrossz. 13.00 Law. Amerikai sorozat. Kék 17.50 Ez van! - irodalmi érteCsodálatos sportok. 15.00 levél karácsonyra. 16.55 Tiny sítő. 18.05 Puccini: Gianni
Labdarúgás Hollandiából. Toon kalandjai. 17.20 Dennis. Schicchi. 19.00 Barokk kamaÖsszefoglaló. 17.00 Ötös ak- 17.30 Rózsaszín párduc. 17.55 razene. 20.00 Kapcsoljuk a
ció. 18.00 Csodálatos sportok. Popeye. Rajzfilm. 18.00 londoni Royal Albert Hallt!
19.55 Sportnport. 20.00 A Flintstone család. 18.30 Alf. (ÉLŐ). 20.45 Versek. 22.05
sport klassikusai. 20.15 Mo- Amerikai sorozat. Amikor jött Hfrek. 22.10 Magyar zenetorsport. 20.30 Motorsport
szerzők fúvós muzsikájából.
magazin. 21.30 Ökölvívás. a pizza. 19.00 Roseanne. 22.25 Mirella Freni operaáriáAmerikai
sorozat.
Közlekedé22.00 Pankráció. 22.55 Sportkat énekel. 23.00 Művelődésriport. 23.00 Motorsport ma- si baleset. 19.30 Taff. Maga- politikai műsor. 24.00 Hírek.
gazin. 24.00 Ökölvívás/Pank- zin. 19.55 Hírek. 20.15 Superman. Amerikai sorozat. Szuráció.
RADIO 88
perhősöknek is kell ügyvéd.
21.05 Az X-akta - az FBI bora 95,4 MHz-en
SUPER CHANNEL
zalmas esetei. Amerikai soro- 6.30-tói 8 óráig félóránként,
6.00 Hírek. 6.15 Piacgazda- zat. Félrevezető hadművelet. 19-ig óránként hírek, sport, jeság. 6.30 Üzleti bennfentes. 22.00 Gyilkossághoz öltözve. lentés az időről, útinform. Az
7.00 Mai témák. 9.00 Super- Amerikai thriller. 23.45 Hírek. adás ideje alatt hívható teleshop. 10.00 Európai pénzke- 23.55 Végső vágás. Amerikai fonszámok: 421-253,421-353.
6.00 Jó reggelt Szeged! Laprék. 14.00 Amerikai pénzke- akciófilm. 1.30 Ismétlések.
szemle, naptár, horoszkóp, rerék. 17.30 Financial Times.

cept, piaci árak. Szerk. mv.: körzeti időjárás-jelentés. 7.45:
Vass Imre. 10.05 Napközben. Péntek reggeli jegyzet. 8.00:
Zenés információs műsor. Hírek, időjárás, útinform.
Szerk.: Szatmári Katalin. 8.10: Sport. Menedzserrovat.
14.05 Kívánságműsor. 15.05 8.30: Lemezmustra. 8.55:
Dj: Maki. 17.05 „Hálót fon az Hírösszefoglaló. 9.00: Műsorest, a nagy barna pók..." zárás.
Szerk. mv.: Szatmári Gábor.
13.00-14.30: V materinskom
Zenei szerkesztők: Tóth Andjazyku.
Regionális szlovák
rás, Molnár Sándor, Tóth Viknyelvű nemzetiségi műsor.
tória.
14.30-16.00: In limba materna.
Regionális román nyelvű
SZEGED
nemzetiségi műsor.
5.55-9.00: Alföldi Hírmondó. 16.00-18.00: Zenés szolgáltaZenés hírműsor. Szerkesztő: tó és kereskedelmi műsor
Vágási Kálmán. A tartalomu szegedi:
ból: 5.55: Műsorismertetés,
9
4
,9 MHz-en.
időjárás-jelentés és útinform.
6.00: Reggeli Krónika (KosDEUTSCHE WELLE
suth). 6.15 Fogyasztóvédelem.
6.25: Lapszemle az országos
s-jr—Deutsche
lapokból. 6.30: Hírek, tudósíCJ I DW Welle
tások, meteor, programajánlat
- magyarul
és lapszemle. 6.45: Reggeli
párbeszéd: Gazdasági régiók 13.30-14.00 a helyi kábeltévé
Magyarországon. 7.00: Reg- hangcsatornáján.
geli Krónika (Kossuth). 7.15: Hírek, nemzetközi lapszemle,
Vám. 7.25: Lapszemle az kultúrkörkép.
országos lapokból. 7.30: Hí- Német nyelvlecke:
rek, tudósítások, lapszemle, szerdán 18.30 és pénteken 19.30.
Szervo
Autóalkatrész-kereskedés.
Megújult árukészlettel és olcsó árakkal megnyitottuk üzletünket.
Lada-, Samara-, Trabant-, Wartburg-alkatrészek. Mobil olajok, Bern
elektromos cikkek. Szeged, Kálvária sgt. 34. (Felhő u. sarok).
H-P.: 8-16.30 óráig. Szo.: 8-12 óráig.
Telefon: 06-30-495-342

LOTTÓ-AKCIÓ, NEM CSAK NYUGDÍJASOKNAK!

LOTTÓ-NYUGDÍJ
Kiegészítheti
saját, vagy más
közelálló
nyugdíjas rokona, barátja nyugdíját,
ha...
Ha július 31. és november 25. között
minden
héten 500 Ft értékű nyeretlen ötös lottót
összegyűjt és azt december
1 l-ig a 3. sz. területi
igazgatóságra
beküldi (6720 Szeged, Arany J. u. 7.)

A NYEREMÉNY
2 0 OOO Ft-os nyugdíjkiegészítés 10 éven keresztül
Ne feledje!
Nyeretlen szelvénnyel megnyerheti nyugalma díját.
Ha nem nyugdíjas, meglepheti az Ön által kedvezményzett
személy részére a 20 000 Ft-ot, mely 10 éves át az Ön jóvoltából vándorol a szeretett rokona, barátja, ismerőse zsebébe.
Mi kell m é g ? Csak az, hogy minden héten a nyeretlen
szelvényeket a fent jelölt formában összegyűjtse!
Sorsolás 1995.december 17-én a Tv 1 leporelló c. műsorában

m
HABO

Jó gyűjtést és szerencsés játékot kíván
a Szerencsejáték Rt. 3. sz. területi
igazgatósága.

FATELEP

Szeged, Kálvária sgt. 87.
(Textilgyár, teherporta)
Telefon: 62322-199
06-30-456-922.

SZLOVÁK FENYŐFÚRÉSZÁRU
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SZEGEDEN A LEGOLCSÓBBAN
Nyitva: h-p-lg, 8-16-lg, szombat: 8-12-lg.
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Szegeden a lap!
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Lauerné visszanyerte eszmeletét

Tizenhét napi eszméletlenség után magához tért Lauer
Tamásné, aki július 17-én a Debrecenből Miskolcra tartó
Gál Zoltán autóját felvezető motoros rendőrrel ütközött a
35-ös úton. Tiszaújváros térségében. Lauerné korábbi életéből mindenre emlékszik, csupán a baleset körülményei - az
eset előtti percek - maradnak ki emlékezetéből. A baleset
tisztázására indított ügyészségi vizsgálat eredményeiről különben hétfőn adnak tájékoztatást.

Ebola-ellenszer

Csongrád megyében
ma az alábbi városok
körzetében számíthatnak jelentős közlekedési akcióra a járművezetők - Szeged: 5 és
7; Makó: 9 és 14; Mórahalom: 15 és 23;
Szentes: 6 és 22 óra között. A rendőrség a
változtatás jogát fenntartja!

Gitárkoncert
Impalában
Klasszikus gitárkoncertet
rendeznek az Impala Házban
(Szeged, Zárda u. 9.) augusztus 4-én, pénteken 19
órai kezdettel. Az esten Pavlovits Dávid játszik klasszikus gitáron - a Darmstadti
Zeneművészeti Akadémia
ösztöndíjas növendéke
műsoron az 1995-ös Esztergomi Nemzetközi Gitárverseny hivatalos versenyprogramja szerepel, a műveket
Meszlényi László zenetörténész ismerteti.

• A réz ára
Emelkedik a réz világpiaci ára a chilei Antofagasta
kikötővárost ért vasárnapi
nagyerejű földrengést követően. Benjámin Teplisky bányaügyi miniszter Santiagóban elmondta, hogy a kikötői rakodólétesltményekben
keletkezett károk ellenére
Chile valamennyi szállítási
kötelezettségének eleget
tesz. bár késésekre számítani
kell.

• Védettek
a „dino'fák "
Az ausztráliai Új-DélWales kormánya védelem
alá helyezte a híres, 150 millió éves wollemi fenyőket.
Csupán az államnak lesz joga a királyi botanikai kert útján szaporítani a fákat. Az
ebből származó profitot a
ritka növények konzerválására fordítják. Az ősi fenyőfákat múlt évben találták
meg a Wollemi Nemzeti
Parkban egy hegyen, 200 kilométerre nyugatra Sydneytől. A legnagyobb fa 40 méter magas és törzsének kerülete három méter. Ezeknek a
fenyőknek legközelebbi rokonait csupán megkövesedve találták meg eddig. A maradványok 65-200 millió
évesek. A hatóságok eltitkolják az ősi fenyők helyét,
s szigorú börtönbüntetés vár
azokra, akik bármilyen részt
eltulajdonítanak a fáról.

Zaire-i tudósok egy csoportja sikerrel kecsegtető ellenszerét találta fel a rettegett
Ebola-vírusnak. A gyilkos
vírus halálát jelentő szérumot olyan emberek véréből
vonták ki, akik maguk is
megfertőződtek a kórokozóval, de akiknek szervezete
leküzdötte a fertőzést. A
kinshasai laboratóriumokban
előállított szérum az egyetlen
ellenszere lehet az úgynevezett vérzéses lázt okozó vírusnak, amely ebben az évben 233 halálos áldozatot
követelt az afrikai országban,
s világszerte pánikot keltett.
Nyolc betegnek adtak injekciókat a készítményből, s közülük 7 maradt életben.

i Öngyilkos
kecskék
Mintegy ötszáz öngyilkos
juh és kecske vetette magát
egy tóba Belső-Mongóliában, közülük 294 a habokban elpusztult. Az eset július
17-én történt, amikor a pásztorok egy tó partjára terelték
a nyájat. Jóllehet ezek az állatok általában félnek a víztől, most mégis két öngyilkos kecske után tömegesen a
mély tóba vetették magukat.
A pásztoroknak sikerült 206
kecskét és 43 juhot kimenteni a tóból, furcsa módon
azonban egyes szárazra került állatok ismét a víz felé
rohantak.

• A Kék Csillag
járadéka
Az ipari és kereskedelmi
miniszter megkötötte csütörtökön az első szénhidrogén
koncessziós szerződést. Ennek értelmében az amerikai
Blue Star Corporation Nagylengyel-Nyugat és Inke térségében folytathat szénhidrogén kutatást és kitermelést
35 éven át. A társaság 12
százalék bányajáradékot fizet. (MTI)

mikor először ültem hitvesemmel a Szegedi Szabadtéri Játékok nézőterén, döbbenve értesültem
róla, hogy műveltségéből hiányzik a
szignálzene szövegének ismerete. Én
mondtam el neki a „Kis kutya, nagy
kutya..." örök becsű textusát.
Figyelmesen
hallgatta,
majd
rosszallóan csóválta meg a fejét.
Ezek a férfiak! Még a nótában sem
tudnak kibújni a bőrükből.
Megnyúló képemre való tekintettel
megkezdte felvilágosításomat.
Felhívta a figyelmemet, hogy a dalban
két helységnév szerepel: Szeged és
Tápé. Amennyiben nem tekinthető
azonosnak a kettő.
A feltételezés ellen természetesen
tiltakoztam. A dal születése idején szó
sem volt nagy Szegedről és az agromeráció bekebelezéséről.
- Na, látod! - foglalta össze a tényállást. - Ez a pasas azzal dicsekszik, hogy van neki egy szeretője Szegeden, Tápén viszont várja a hűséges
menyasszonya, hogy majd elveszi.
Hogy ez így van, abban nincs semmi
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rendkívüli, de minek ezt kikiabálni?
De azért nem kell azt hinni, hogy
nejem őnagysága valami elvetemült
feminista lenne. Dalszövegelemzéseiben a nők is megkaphatják a magukét. A múltkor áhítatosan merengve
hallgatom a rádiót, egy kristálytiszta
leányhang énekli azt, hogy „A csitári
hegyek alatt régen leesett a hó...".
- Ügyes... - jegyzi meg az asszony.
Kissé morózusan nézek rá, ne zavarjon az áhítatban.
- Figyelj csak jobban oda! Ez a
kislány nem tud semmit, csak hall különféle pletykákat arról, hogy „kisangyala" közlekedési balesetet szenvedett. Elképzeli a következményeket.

^ mert előfizető

nagybúcsú
szertartásai
Augusztus ötödikén és
hatodikán tartják a hagyományos, szeged-alsóvárosi
Havasboldogasszony nagybúcsút. Augusztus ötödikén
14.30 órakor gyermekek
szentmiséje lesz, amit Gyulay Endre Szeged-csanádi
püspök celebrál. A 18 órás
ünnepi szentmisét Várnai Jakab tartományfőnök tartja.
Görög-katolikus liturgia következik 22 órakor, majd éjfélkor szentmisét tartanak a
holtakért. Éjfél után, augusztus 6-án 2 órakor keresztút
következik. Reggel 9 órakor
szentmise, a körmenetet
Gyulay Endre püspök vezeti.
A továbbiakban 12 órakor:
szentmise; 15: loretói litánia;
17: újmise; 18: zsolozsma;
végül 19 órakor: hálaadó
szentmise (Te Deum) a sorrend.

• Haragudott
a sajtóra,
újságírót ölt
Halálosan megsebesített
egy televíziós újságírót szerdán a kanadai fővárosban
egy férfi, mert megharagudott a sajtóra. A rendőrség
közlése szerint a 38 éves tettes néhány perccel azután
lőtt rá Brian Smith sportriporterre, hogy az újságíró
élő adásban szerepelt a televízióban. Az 54 éves riporter
belehalt súlyos fejsérüléseibe. A rendőrség szerint
Smith véletlenül lett a dühös
férfi áldozata. A tettes a televízió épülete előtt várakozott. hogy rálőhessen az első
tévés személyiségre, akit felismer. Smithnek, aki fiatalemberként a Nemzeti Hokiligában (NHL) játszott, halálos balszerencséje volt, hogy
elsőként tűnt fel a férfi szeme előtt - mondta a szóvivő.

Szemérmetes Dávid
A hongkongi fellebbviteli bíróság megsemmisítette a városállam obszcenitásokat hivatalból üldöző törvényszékének
Michelangelo Dávidját
elmarasztaló ítéletét. A
reneszánsz szobor fényképe az Eastern Express
című lapban jelent meg
egy művészeti galéria
hirdetésének illusztrációjaként. A bírósági döntés
200 ezer hongkongi dollár (mintegy 25 ezer
USA-dollár) pénzbünte-
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téssel és néhány újságíró
bebörtönzésével fenyegetett. A fellebbezést előterjesztő ügyvéd szerint
Hongkongot viszont az
fenyegette, hogy „nevetség tárgya lesz az egész
világ előtt", ha jogerőre
emelkedik az elsőfokú
ítélet.
Jim Findlay, a fellebbviteli törvényszék bírája
szerint az ítélet visszavonása mellett az Eastern
Express perköltségeinek
megtérítésére is kötelezte

Az ilyesmit akkor sem leheteti megúszni egy kéztörésen alul. Lehet,
hogy ebből a legényből már nem lesz
soha egészséges, minden szempontból használható férjnek való. Jobb az
ilyet időben leépíteni.
-És az érzelmek? Csak nem azt
akarod mondani, hogy nem érzed ezt
a fájdalmat ?
- Dehogynem. Ez a kislány tudja a
módját, hogyan kell igazán szépen elbúcsúzni. Még az ürügy is gyönyörű:
mivel ölelsz engemet?..." De a lényeg az, hogy nem rohan megtudni,
mi újság, és egyáltalán nem mondja
a fiúnak, hogy örökké ápolni fogja.
Én még dadogok valamit a művészetről.
- Hát ez az! - mondja ő. - A művészet éppen arra való, hogy szépre
fessük vele az élet csúnya igazságait.
Szép dolog az ilyen mélyértelmű
beszélgetés a családi asztalnál. Közben a párom valószínű, arra gondol,
van-e nekem Szeged városában... Én
meg arra, mi lenne, ha kitörném a
kezemet...

• A hőség bolhái
Vf}
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á németek tetőt húznak
az orosz tisztek feje fölé
A bonni gazdasági minisztérium csütörtökön bejelentette, hogy az egykori németországi orosz megszálló
csapatok tagjai számára elindított lakásépítési program
keretében újabb 4 lakótelepet adtak át, összesen több
mint 5 ezer lakással. A 42
helyen tervezett 45 ezer lakásból már 38 ezer beköltözhető. Németország több mint
8 milliárd márkát fizet a lakásprogram végrehajtásáért,
amelyet az egykori Szovjetunióval 1990-ben, majd Bo-

A RÁDIÓ „PARTISCUM"
kereskedelmi adása
„ H a l l g a s s a Ö n Is,
Ö n n e k is szól!"
mindennap 16-18 óra között
a 94,9 MHz-en
Hirdetésfelvétel:
Szeged, Párizsi krt. 32.
Tel.: 325-930. 323-811
Tel./Fax:491-119 Z i W ' l

risz Jelcin orosz elnökkel
1992. decemberében kötött
megállapodás alapján indítottak el. Az elmúlt napokban átadott négy lakótelep
Tverben,
Vjazma-Brjanszkajában,
Marinovkában és a Don
menti Rosztovban létesült.
Az építkezésben egy magdeburgi német cégen kívül egy
orosz és egy koreai vállalat
is részt vett. A lakásépítési
program 60 százalékát német cégek valósítják meg.
(MTI)

• Csontváz
a kocsmában
Elképesztő leletre bukkantak egy angliai kisváros
kocsmájában a felújítást
végző kőművesek: a kandalló burkolata mögül 76 esztendős csecsemőcsontváz
hullott a kezükbe. A rendőröknek nem okozott különösebb nehézséget a kormeghatározás, hiszen az újszülött földi maradványai
1919-ből származó újságokba csomagolva kerültek elő.
Ma már megállapíthatatlanok a század eleji csecsemőtragédia pontos körülményei.

Belgiumban az állatokat
is meglepte az idei kánikula,
amelyhez hasonlót jó, ha tízévenként tapasztalnak arrafelé. Gent történelmi városát
például elárasztották a bolhák. A helyi önkormányzat
beszámolója szerint tucatjával jelentkeznek olyan lakók, akik nyári szabadságukról hazatérve döbbenten
figyelték meg, hogy lakásukban mindenütt e rovarok
ugrándoznak. A kánikula váratlan és súlyos következményeitől a belga halak is szenvedtek. A tengerparti
Nieuwpoort környékén a halak csaknem belefulladtak a
vízbe: a tűzoltóknak kellett
megmenteniük az állományt,
két folyó torkolatterében lévő víz kicserélésével.

a cenzori hatóságot. A
felsőbb jogi testület már
korábban is bírálta a
cenzorok működését,
akik egy ízben pl. Elisabeth Frink angol szobrásznő „Új Ember" című
bronz férfiaktját minősítették szeméremsértőnek
és egy kiállítóteremből
eltávolítandónak. A szobor azóta tulajdonosának Hongkong belvárosában lévő irodaháza
hallját diszfti - kartonpapírból kivágott falevéllel
fedve a „szeméremsértő"
testtájat... (MTI - Panoráma)

• Orosz-cseh
műhold
Egy orosz és egy cseh
műholdat bocsátottak pályára a pleszecki orosz űrrepülőtérről. A Molnija rakéta
Föld körüli pályára helyezte
az Interbol-1 műholdat,
amelynek terveit az Orosz
Tudományos Akadémia tizenkét ország kutatóival
együtt dolgozta ki, s amely a
Föld mágneses terét tanulmányozza. A mintegy ötvenkilós, cseh gyártmányú Marion-4 műhold egy hét múlva válik el az Interboltól.

• Hozsdás tőr
a mellkasban
Ilchester városának régészeit egy ókori krimi foglalkoztatja: csatornázási munkálatok során 1800 éves felnőtt férfi csontvázát vetett a
felszínre a markológép. A
lelet különlegessége: a római
kori tetem mellkasában jókora, rozsdás tőr éktelenkedik. A tettes kiléte valószínűleg immár örökre homályban marad...

Melege volt-e, vagy a látogatókból lett elege annak a
három csimpáznak, amely a
nagy-britanniai Ballymoney
szafariparkjában rendezett
egyórás ámokfutást. Peter,
Freddie és Fritz kitört lakóhelyéről, és eszeveszett rikácsolás közepette üldözőbe
vette a rémülten menekülő
tömeget. A látogatók egy
közeli büfében igyekeztek
elbarikádozni magukat, de a
„magukról megfeledkezett"
majmok a kávézó ablakát is
betörték; a szilánkoktól többen megsérültek. A vendégek autóin adták ki hirtelen
támadt mérgüket, több ezer
fontnyi anyagi kárt okozva a
járművekben. A tombolásnak a vadőrök jól irányzott
nyugtató lövedékei vetettek
véget.

• Bittéria
Ukrajnában
Ukrajnában a tavaszi
nagy oltási akciók ellenére
idén jóval szélesebb méreteket ölt a diftériajárvány,
mint az előző néhány évben.
Az év eleje óta már kilencvenegyen haltak meg a betegségben, köztük huszonhat
gyermek. Az ukrán egészségügyi minisztérium közleménye szerint ebben az évben összesen 2 ezer 525 ember kapta meg a betegséget,
akiknek egyötöde kiskorú. A
legtöbb diftériás megbetegedést a fővárosban, Kijevben
észlelték, ahol 251-en kapták meg a torokgyfkot, és
11-en életüket is veszítették.
Ugyancsak száz fölötti volt a
megbetegedések száma Donyeck, Odessza és Harkov
megyében, illetve a Krímfélszigeten.

Hétfői agyvérzések
Az agyvérzések legtöbbször hétfőn reggel történnek,
legalábbis ha fériakról van
szó - állapította meg Margaret Kelly-Hayes, a bostoni
egyetem neurológiai professzora, aki kutatótársaival
5 ezer 70 ember életútját tanulmányozta. A vizsgált személyek közül 637-en szenvedtek agyvérzést. A kutatók azt találták, hogy a hétfő
reggeli agyvérzések főként

férfiaknál fordultak elő, s
legtöbb esetben a munkahelyen.
A legkevesebb agyvérzés
vasárnap következik be, heti
bontásban viszont harmaduk
hétfőre esik. Január és augusztus a két legkritikusabb
hónap. Valószínűleg azért,
mert ekkor mérhetők a legszélsőségesebb hőmérsékleti
értékek, s ez hat az erek tágulására is.

• König 90 éves

• Husszein levele
Husszein jordán királytól
kapott levelet, s benne az
uralkodó színes fényképével
ellátott díszes kártyát egy
salgótarjáni rádióamatőr,
Szabó József. A levél voltaképpen egy vételt nyugtázó
lap, mely igazolja, hogy a
salgótarjáni amatőr ez év június 24-én találkozott az
éterben Jordánia uralkodójával.' Az MTI technikai munkatársaként dolgozó Szabó
József a világbajnok magyar
rádióscsapat tagja, s húsz
esztendeje vadászik erre a
rádióskörökben legértékesebbnek tekintett trófeára.

• Ámokfutó
csimpánzok

k490-490.

ITÓRZSUTAS KÁRTYA |
Bármikor, bárhonnan,
bárhová a legolcsóbban,
50 Ft/km. Ezért kell
a törzsutas kártya!

Franz König bíboros,
Bécs volt érseke, 90 esztendős. Kiegyezésre, kompromisszumra hajló bölcsessége
sokak véleménye szerint
visszavonulása óta nagyon
hiányzik az egyházi vezetésből. König a hangos ünneplést elutasítva az Alpokban
töltötte születésnapját.

V A Ü H A T O IDŐJÁRÁS
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Az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzése szerint ma estig változatlanul folytatódik a meleg idő, a délutáni órákban, főleg északnyugaton a megnövekvő gomolyfelhőkből szórványosan kialakulhat egy-egy zápor.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-30 fok között
alakul.
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