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ejtőernyősek

Ép emberek, ép ésszel, ép gépből

A kiugrás előtti percekben - jobb szélen Csorba József szakosztályvezető
• Furcsa tekintettel igazítják
útba az e m b e r t a pilóták a
szegedi repülőtéren amikor
éppen a Délvidéki A e r o Club
ejtőernyőseit keresi. N o per-

sze, kiolvasható a repülőgépvezetők szeméből a véleményük, melyet el is árulnak: ép
ember, ép ésszel, ép gépből
nem ugrik ki. Az ejtőernyősök

és az ugrás utáni másodperc. (Fotó: Karnok Csaba)
a z o n b a n gyorsan rácáfolnak
erre a felületes igazságra,
amikor mesélni kezdenek kalandjaikról, azokról az élményeikről, melyeket a föld fö-

Isztria
biztonságos

„Szemétbúvárkodás

A Búvár tó környékén
zajlik az élet. Szerdán gránátot találtak a polgárőrök, tegnap pedig - a
nem éppen kedvező előjel
dacára - szemétgyűjtést
szerveztek. Az ott lakók
képviseletében Szilágyi
Árpádné - aki egyébként
is elhivatottságot érez a
környezetvédelem iránt -

vállalkozott arra,'hogy a
Kossuth L. sgt. 115-117-es
számú házak lakóit munkára hívja. így mintegy
negyvenen gyűjtötték és
hordták a szemetet. Az akción jelen volt a környék
önkormányzati képviselője, Szemők Árpád is.
(Fotó: Schmidt Andrea)

leges sör
Belgiumból

A jegessör gyártásának lényege, hogy seritalt a gyártás
során lehűtik mínusz 4 Celsius fokra, s a vfz kristályosodásával elveszik a sör hagyományos kesernyés ízét, amelyet az „új sörivók", a kólanemzedék leszármazottai,
már nem kedvelnek oly nagyon. A nagyobb bódítóerő
azonban, úgy látszik, nem
zavarja őket, mert a jegessör
valamivel erősebb, 5,7 százalékos alkoholtartalmú,
mint a hagyományos pilzeni
(5,1 százalék).
Az Alken-Maes a Danone
francia konszern érdekeltségébe tartozik a Kronenburg
márka révén, s Belgium második legjelentősebb sörgyártója. Az első helyen a StellaArtois sörmárkáról ismert Interbrew áll. (MTI - Panoráma)

Új sörkülönlegességet
tesztelnek Belgiumban, a sörözők
paradicsomában,
amely az egy főre jutó fogyasztást számítva első helyen áll Európában, s ahol
már amúgy is több mint
százféle sör közül válogathatnak a sörisszák.
Brüsszeli lapértesülések
szerint az ország második
legnagyobb sörgyára, az Alken-Maes a Brüsszel és Antwerpen között fekvő Waarloosban . igynevezett jegessör gyártását készül beindítani, mellyel az „új sörivók"
ízlését kívánják megcélozni.

A Külügyminisztérium
közleményében - visszatérve augusztus 4-én ez ügyben
kiadott nyilatkozatára - a továbbiakban nem tartja indokoltnak, hogy eltanácsolja a
magyar állampolgárokat a
horvátországi utazástól. Információk szerint ugyanis az
Adriai-tengerpart isztriai és
a kvarner-öböli térsége, valamint a Dalmát-szigetek
biztonságosnak tekinthetők.
A tengerpart Zadartól délebbre eső területeire történő
utazás esetén azonban szükségesnek tartja az előzetes
tájékozódást és az útvonal
körültekintő kiválasztását. A
Külügyminisztérium változatlanul azt tanácsolja a magyar utazóknak, hogy kerüljék a legutóbb lezajlott horvát katonai offenzíva által
érintett térséget, valamint
Eszék és Vinkovci körzetét,
ahol tüzérségi belövések veszélye nem kizárt. A jelenlegi helyzet megváltozása esetén a Külügyminisztérium
ismételten tájékoztatni fogja
a közvéleményt. (MTI)

• Bili Clinton
amerikai elnök
pénteken megvétózta a Boszniával szembeni fegyverembargó egyoldalú amerikai
feloldását célzó törvényt,
amelyet néhány hete fogadott el a
kongresszus.
Az elnök vétóját azzal indokolta, hogy ez
a lépés balkáni
konfliktus eszkalációját jelentené, és azzal a veszéllyel
járna,
hogy
amerikai katonák is beleke-

lött 2 0 0 0 m é t e r m a g a s a n élnek át - m i k ö z b e n 180 kilométeres sebességgel zuhannak
lefelé.

(Riportunk a 6. oldalon.)

• Clinton megvétózta

Marad az embargó?
verednek a har- jűleg kiadott
cokba.
írásos nyilatkoElisme- zatában.
rem,
hogy
Az elnök és
B o s z n i á b a n a törvényhozás
nincs kockázat- közötti újabb
mentes megol- erőpróbára a
dás. Tény vi- boszniai fegyszont, hogy a v e r e m b a r g ó
bosnyákokkal ügyével kapszembeni fegy- csolatban szepv e r e m b a r g ó tember elején
feloldása ellen- kerül sor, azt
kező hatás vál- követőén, hogy
tana ki, mint a szenátus és a
azt támogatói k é p v i s e l ő h á z
gondolnák - tagjai viszszahangsúlyozta térnek nyári
Clinton elnök a szabadságukvétóval egyide- ról.

• Augusztus 15-től
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Szegeden, a Rókusi
körúton lévő Búvár tó
környékén minap sétálni indult egy polgárőr.
Ebben még semmi rendkiviili nincs, hiszen nap
mint nap ellátogat arrafelé közülük valaki, s
gyakran talál lopott motort, kerékpárt. Még az
sem furcsa, hogy pecahelyet is keresett a rend
önkéntes, de bátor őre, s
leereszkedett a vízpartra. Azt már viszont nagyon furcsállta, mikor
egy RPG 1)7-es gránátot
talált... Szerencsére tudta, miről van szó, látta,
hogy le van fóliázva, így
nem is kezdte el nyitogatni. Ehelyett bevitte a
polgárőrség irodájába,
majd szóltak a rendőröknek, s hamar meg-

jöttek a tűzszerészek
Pestről és elvitték a
szerkezetet. A biztonság
kedvéért azért lezárták
a területet, további gránátokat kerestek, de
nem találtak. Mindenesetre az akciónak vagy
nyolcvan lakó szemtanúja volt.
A gránát új gyártmányú készülék, tehát egyáltalán nem világháborús emlék: a hírek szerint Jugoszláviában készítették USA-licence
alapján. Hogy hogy került ide, s hogy van-e néhány ikertestvére, azt
nem tudjuk. De hogy
hatékony eszköz, az biztos: egy ilyen RPG alkalmas egy modern
harckocsi kilövésére...

Szegeden csütörtökön
hajnalban öt ismeretlen férfi
a lakása előtt megtámadta U.
Nándor Attila 35 éves helyi
lakost, az eszméletlen férfit
annak mikrobuszával a város
külterületére vitték és ott
hagyták A rendőrség később K':<-sunhalas külterülete tafiilia meg a kiégett
mikrobuszt. Az anyagi kár
mintegy 500 ezer forint.
Megszűnik a zsúfoltság? (Fotó: Gyenes Kálmán)

A. L.

Orosz áldás
Bosznia felosztására

A diplomata ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy ez a változat kevéssé tűnik valószínűnek. Moszkva ezért úgy
véli, hogy nem felelnek meg
a valóságnak a tömegtájékoztatási eszközök által terjesztett azon hfrek, amelyek
szerint az Egyesült Államok
Horvátország és
Jugoszlávia között kívánja felosztani Boszniát, megszüntetvén ezáltal a volt jugoszláv köztársaság önálló
államiságát. Előzőleg több
tömegtájékoztatási eszköz is
arról adott hírt, hogy Anthony
Laké, Bili Clinton amerikai
elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a nemzetközi
összekötő csoport fővárosaiban kezdett körútja során
megpróbálja megszerezni a
nyugati partnerországok támogatását ennek a javaslatnak a megvalósítására. „Tudomásunk szerint Moszkvában és Washingtonban sem
terjesztették elő Bosznia szétosztásának tervét. Senki
nem beszél egy új München-

Eoviránvúsítiák a nagybani piacol

Eszméletlenre
verték

ARA: 24 FT

„Ha a három boszniai ellenfél - a bosnyák,
a szerb és a horvát hirtelen úgy dönt, hogy
az országot felosztja
Szerbia és Horvátország között, akkor ennek senki nem áll útjába" - jelentette ki
pénteken az orosz külügyminisztérium magas rangú munkatársa
az Interfaxnak adott
nyilatkozatában.
ről és senki nem szándékozik a konfliktusban álló felek háta mögött egyezséget
kötni" - mondta az orosz
diplomata. Elképzelhetőnek
tartja, hogy a horvátok és a
szerbek bizonyos feltételek
alapján hajlanának erre a
megoldásra, de az iszlám világ által támogatott boszniai
muzulmánok nemigen hagyják ki a lehetőséget önálló
államuk megteremtésére.
(MTI)

Folyamatosan érte a kritika a dorozsmai nagybani piacot a körülötte kialakult
zsúfoltság miatt, ami különösen vasárnap délutánonként közelftett az elviselhetőség határához. A zöldséggel, gyümölccsel, dinnyével,
krumplival telt autók és
utánfutók hosszú sora miatt
esetenként gyakorlatilag
megbénult a közlekedés,
nem kis bosszúságára az arra
járóknak. Régóta tisztában
van az áldatlan állapotokkal
dr. Katona András igazgató
is, így a helyzet augusztus
15-én reggel nyolc órától,
remélhetőleg gyökeresen
megváltozik. Ekkortól „egyirányúsítják" ugyanis a
nagybani piacot, s ennek
megfelelően a bejárat a Kettőshatár, a kijárat pedig a
Negyvennyolcas utca felől
lesz. Nem gabalyodnak tehát
egymásba az érkező és induló utánfutós autók, s nem
állják majd el teljes szélességében az utat, a közlekedők
és az ottlakók nagy örömére.
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Augusztus 12.
943. Bertold bajor herceg éves háború során a kunersWelsnél megfutamítja a Ba- dorfi csatában az orosz-osztjorországban kalandoz.ó ma- rák szövetséges csapatoktól.
gyar sereget.
Ezzel ért véget a hétéves há1233. IX. Gergely pápa ború. A kimerült Poroszormegparancsolja legátusának, szág béketárgyalásokat kezJakabnak, hogy II. Andrást deményez, de visszautasításésfiaitne közösítse ki.
ra talál.
1345. Velence szárazföl1813. Ausztria csatlakodön és tengeren is ostrom alá zik Poroszország és Oroszorfogja a magyar királynak szág franciaellenes koalíciómeghódolt Zára városát.
jához és I. Ferenc hadat üzen
1478. I. Mátyás hadat vejének, a francia császáriiz.en Albert Achilles bran- nak.
denburgi választófejedelem1901. Adolf Erikson Nornek ésfiának,János branden- denskiöld báró, svéd sarkkuburgi örgrófnak, mert megtá- tató meghal Dalbejöben. Sömadták János sagani herce- dermanlaudban. Nordenskfget. Mátyás előzőleg a her- öld átkelt az Észak-Nyugali
cegnek ajándékozta a glogani
átjárón és körülhajózta Ázsihercegséget.
át.
1486 VIII. Ince pápa bé1903. II. Miklós cár helykét köt Ferdinánd nápolyi kitartóság
létesítését rendeli el
rállyal. I. Mátyás apósával.
1687. A második mohácsi Kclet-Áz.siában. Japán tiltacsatában a császári csapatok kozik, amiért orosz csapatok
legyőzik a törököket. Az ezt tartózkodnak Koreában.
1936. Ratter Lajos gékövető hadműveletek során
elfoglalják Erdélyt is, és a tö- pészmérnök, pilóta Nemere
rököket Magyarország déli nevű vitorlázógépével meghatáraira szorítják vissza. dönti a céltávrepülés világreEgy év múlva Belgsrád be- kordját.
1959. Meghal a kor férfivételével Magyarország végleg felszabadul a török ura- ideálja, Jávor Pál. 1946
lom alól. A győzelmet első- őszén utazott az Egyesült Álsorban az Ausztria, Lengyel- lamokba. de tervei nem valóország, Velence és Oroszor- sultak meg, és 12 év múlva,
szág között 1684-ben meg- már betegen hazatért. Még
kötött Szent Szövetség hozta fellépett hazai pódiumon is,
meg.
de ezt csak rövid epizóddá
1757. A poroszok súlyos változtatta betegsége, majd
vereséget szenvednek a hét- halála.

Cseh-lengyel
valutavita
Lengyelország pénteken hivatalosan tiltakozott Prágánál
az új előírás ellen, amelynek
értelmében minimálisan 7 ezer
cseh korona vagy ennek megfelelő keményvaluta felmutatását kérik a külföldiektől a
cseh határon. A szeptember 1jétől életbe lépő előírás
„szemben áll a vízummentes
kapcsolatokról kötött kétoldalú megállapodás szellemével
és hátrányosan befolyásolhatja
a kétoldalú viszonyt" - hangoztatja a lengyel külügyminisztérium által pénteken
Csehország varsói nagykövetségéhez eljuttatott nyilatkozat.
Varsó válaszlépéssel fenyegetőzik arra az esetre, ha Prága nem áll el szándékától. A
CTK felidézi, hogy Jerzy Zimowski lengyel belügyminiszter-helyettes a héten bejelentette: a lengyel kormány
jóváhagyta azt a javaslatot,
amelynek alapján napi 20-25
dollárnak megfelelő összeg
felmutatására fogják kötelezni
a Lengyelországba belépő külföldieket. A varsói kormány
az intézkedés bevezetésének
időpontját egyelőre homályban hagyta.
fSJ@IM@I3M@J@MBIM3] •
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A német sajtó részletesen
taglalja a karlsruhei Alkotmánybíróság csütörtöki döntését, amely szerint a feszületek elhelyezése a népiskolák tantermeinek falán alkotmánysértő. A lapok felhívják a figyelmet arra, hogy az
Alkotmánybíróság nem tiltotta meg a feszületek elhelyezését, csupán arra mutatott rá, hogy ennek rendeleti
előírása, mint az Bajorországban eddig érvényes volt,
alkotmányellenes. A feszületek tehát elvileg maradhatnak, de ha csak egyetlen
szülő is tiltakozik ellenük, el
kell távolítani őket.
Az Alkotmánybíróság
döntése a CDU számára és
számomra érthetetlen - olvasható Helmut Kohl német

kancellár, a CDU elnöke
pénteken Bonnban közzétett
nyilatkozatában. A kereszt,
mint a keresztény hit jelképe
semmilyen fenyegetést nem
jelent, hanem az emberek
többsége számára segítség,
hogy a keresztény értékekhez igazítsa magatartását.
Rosszul értelmeznénk a pluralista társadalom nyitottságát, ha ez oda vezetne, hogy
feladjuk a nyugati kultúra
értékeit - hangoztatta a kancellár. A szabad társadalmi
berendezkedés lényegileg a
keresztény alapértékekre
épül. Erről az alapról nem
tudunk és nem akarunk lemondani - hangzik a nyilatkozat. - Századunk keresztényellenes ideológiáinak tapasztalatai, ezek rettenetes,

• Egykori elvtársi kapcsolatuk jogán azzal vádolja a román elnököt, hogy megrekedt az 1789-es Nagy Francia Forradalom elképzeléseinek a szintjén, amelyek az
államnemzetet emelték a
nemzetiségi kérdés megoldásának eszményi keretévé.
Súlyosnak tartja a romániai
demokrácia szempontjából
azt a tényt, hogy a kisebbségekkel Európában a legreakciósabban viselkedő állam
politikáját választja modellértékűnek Iliescu elnök.
Hangsúlyozza: a franciaországi szenegáli bevándorlótól eltérően - akire a román
elnök oly szívesen hivatkozik - a romániai magyar
nem bevándorló, hanem
több mint ezer éves múlttal
rendelkező őslakos, akár
csak a román. „ Végre meg
kell mondani üzt - hangoztatja Fazekas János -, hogy
Erdély földje
mindazoké,
akik lakják, nemzeti különbség nélkül."

• János és Ion vitája

A levélben a nyugalmazott politikus utal arra, hogy
Ion Iliescu ugyanazt a hibát
követi el, több mint száz évvel később, mint annak idején Kossuth és társai: semmibe veszi a kisebbségek

embertelen következményei
láttán különösen kötelezőnek
érezzük a magunk számára,
hogy ezeket az értékeket átadjuk a jövendő nemzedékeknek - írta Kohl.
Joachim Meisner kölni
bíboros érsek a karlsruhei
ítéletről szólva megállapította, hogy a legfelsőbb német
jogi fórum a keresztben fenyegetést lát a vallásszabadság száraára. Ahol ezentúl
hiányozni fog a kereszt, ott
nekünk, keresztényeknek
kell élő tanúságot tennünk mondta. Szerinte az alkotmánybírósági döntésből
egyenesen következik, hogy
a vöröskeresztet, nemkülönben az útszéleken és hegycsúcsokon álló kereszteket is
el kell távolítani. (MTI)

• Radovan Karadzsics
boszniai szerb elnök
pénteken visszavonta tíz
nappal ezelőtti határozatát, amellyel leváltotta
tisztségéből Ratko Mladicsot, a boszniai szerb
hadsereg f ő p a r a n c s n o kát. A boszniai szerb elnöki hivatal közleménye
szerint Karadzsics a
közvélemény hatására
változtatta m e g döntését. Pavle pátriárka, a
szerb értelmiség, a nemzet, a harcosok és a tábornoki kar kérését tiszteletben tartva, a szerb
egység és győzelem nevében Karadzsics elnök
leállította a hadseregbeli
átalakítások végrehajtását. B e l g r á d i v é l e m é nyek szerint Karadzsics
döntésével gyakorlatilag
e l i s m e r t e : nincs annyi
hatalma, hogy a hadser e g g e l s z e m b e n is keresztül vigye akaratát.

kollektív jogait. Emellett logikátlannak is tartja ezt az
állásfoglalást: „Ha elismeri
ön az erdélyi magyarságot,
nemcsak mint magyar nemzetiségű személyeket, hanem
mint romániai magyar nemzetiséget - tehát nemzetiségi
közösségként is - akkor hogyan tagadhatja meg a közösség kollektív
jogait?"
Nyflt levele további részében a bukaresti magyar szocialista politikus emlékezteti
a román államfőt egy 1978as csúcsvezetőségi pártgyű-

lésre, amelyen az egykori
kommunista párt vezetői az
akkor készülő oktatási törvény tervezetét vitatták meg
és amelyen mind a levélíró,
mind Ion Iliescu, akkori magas beosztásuknál fogva
résztvett. Megkérdi: emlékszik-e az akkori Fazekas-álláspontra és az Iliescu-félére? „Akármilyen
diktátor
volt is Ceausescu, azért elfogadta egy pár javaslatomat
- így a levél -, amely nem
szüntette meg a törvény soviniszta jellegét, de vala-

Karadzsics visszavonulói fújt
Erőviszonyok Horvátországban és Boszniában

A nemzetközi vöröskereszt szerint legalább hatezer
ember tűnt el Kelet-Boszniában, de a szervezetnek nincs
olyan bizonyttéka, amely
alátámasztja az amerikai feltételezéseket a boszniai szerbek tömegmészárlásairól.
Nincs olyan bizonyítékunk,
amely alátámasztaná az
Egyesült Államok által előterjesztett felderítési fényképeket az esetleges tömegsí-
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rok létezéséről - nyilatkozta
Cornelio Sonnarruga, a nemzetközi vöröskereszt elnöke
Szarajevóban. Becslésünk
szerint hatezer ember tűnt el
Kelet-Boszniában - mondotta. Ezeket a becsült adatokat
a Szrebrenicából és Zsepából elmenekült asszonyok
részletes beszámolói alapján
állapította meg a nemzetközi
szervezet.

Ketszázhetvenezer menekült
Mintegy 270 ezer krajinai
szerb menekült tartózkodik
jelenleg Bosznia szerb ellenőrzés alatt lévő területein jelentette be pénteken Gojko
Klicskovics, a boszniai
„Szerb Köztársaság" menekültek ellátásában és elhelyezésében illetékes képvise-

lője. Klicskovics szerint a
menekültáradat katasztrófába torkollhat, s a boszniai
szerb illetékesek igyekeznek
mindent megtenni annak érdekében, hogy üzemanyagot, vizet, élelmet és ideiglenes szállást biztosítsanak a
menekülőknek. Belgrádi je-

Szakftott ügyvédjével a
Sakál néven ismert hírhedt
terrorista, Carlos. Első bírósági tárgyalására még csak
hónapok múlva kerül sor, de
máris két ügyvédet „fogyasztott el". Carlos egy Párizs melletti börtön tizenegy
négyzetméteres cellájában
egymagában tölti napjait.
Csak naponta két órát sétálhat a szabad levegőn egyedül a börtönudvaron. Cellá-

jaban könyveket olvas, és
írógépen jegyzeteket készít.
A 45 éves terroristának
most új ügyvédre lesz szüksége, mert hirtelen szakított
Jacques Vergesszel, Franciaország egyik legismertebb
védőügyvédjével. Januárban
már másik ügyvédje is lemondott védelméről. Kijelentette, hogy Carlos „kiszámíthatatlan", nem lehet
megfelelő védelmet kidolgozni számára.

mennyit enyhített rajta... Akkor miért nem támogatott ön
engem, miért nem segített
egy demokratikus tanügyi
törvény
megszerkesztésében? Ön akkor Ceausescut
támogatta! "
Tünetértékűnek tartja Fazekas János, hogy Ion Iliescu azóta is ellene van a kisebbségiek anyanyelvű szakoktatásának. Pedig tudnia
kell - hangzik a figyelmeztetés - , hogy a szakmai szavak az ember szókincsének
majdnem a felét teszik ki.
Így „amikor ön beleegyezését adja ahhoz, hogy Romániában ne engedélyezzék a
magyar műszaki oktatást,
akkor politikai merényletet
követ el az országban élő
egyik, közel kétmilliós tömeget alkotó nemzetiség nyelve, a magyar nyelv ellen. "
Ugyancsak elfogadhatatlannak véli a magyar gyerekek
román nyelvű történelem- és
földrajztanítását, arra hivat-

Páncélozott Tüzérségi
szállttá
löveg és
harcjármű aknavető
(db)
(db)

Csapatok
létszáma
(fő)

Eltűnt hatezer

Fazekas „elvtársi levele" Iliescunak
Felháborodásának és értetlenségének adott hangot Fazekas János, az 1989. előtti Románia hosszú
időn át szinte egyetlen magas beosztású nemzetiségi
politikusa, a 70-80-as években miniszterelnökhelyettes az új román oktatási törvény kapcsán. Fazekas
nyflt levelet irt erről a témáról Ion Iliescu elnöknek.
A nyugalmazott politikus bevallja: álmodni sem
merte volna, hogy a kommunizmus idején reformerként ismert, demokrata Ion Iliescu elnöksége idején
„ilyen reakciós tanügyi törvény" jelenjen meg Romániában.
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kozva, hogy a romániai magyar gyerekek 75 éve nem
tanulhatják saját történelmüket és „ez is genocídium!"
Az ex-miniszterelnökhelyettes végül arra hivatkozik,
hogy amennyiben Románia
ilyen reakciós oktatási törvénnyel megy a párizsi béketárgyalásokra, valószínűleg, sose kapta volna vissza
Észak-Erdélyt. Rámutat:
amit lehetett a királyi Romániában, miért nem lehet egy
„demokratikus" elnök uralma alatt? Arra hivatkozva,
hogy Mihály vajda 400 évvel korábban nem foglalhatta volna el Erdélyt, amennyiben a székelyek nem segítenek neki, felteszi a kérdést:
nem gondolja, hogy a székelyföldi magyarság több
tiszteletet érdemelne?
„Elnök úr - hangzik a kemény hangú levél befejezése
- önnek nem szabad olyasmit cselekednie, ami a román-magyar
összefogást,
barátságot gyengíti. Ez elemi követelmény minden romániai államfővel
szemben. " (MTI)

lentések szerint múlt péntek hettek mást, mint hogy elóta több mint hatvanezer hagyják otthonaikat. Á mekrajinai szerb menekült lé- nekültek azt is hangsúlyozpett jugoszláv területre, s je- ták, hogy a horvát hadsereg
lenleg is több kilométeres és polgári lakosság a konvosorok várnak a nyitva lévő jok elleni támadásokkal csak
határátkelőhelyeken.
megerősítette, hogy a horváA krajinai menekültek tok a területek visszafoglalászerint nem volt maradásuk sa meltett az ott élő szerbeka horvát kézre került terüle- től is meg akartak szabadulteken: a Belgrádba érkezet- ni. A Nasa Borba című belgtek elmondták, hogy amikor rádi lap sziszeki helyszíni rióránként több száz gránát portban számolt be a szerbek
hullott rájuk, akkor nem te- elleni támadásokról. (MTI)

Szerb csapás egy hervát kommandóra
Megöltek kilenc horvát
katonát, többet pedig foglyul
ejtettek a boszniai szerb
erők, amikor csapást mértek
csütörtökön egy - a krajinai
szerb menekülteket támadó
- horvát kommandós egységre - jelentette pénteken a
Tanjug, a boszniai szerb
hadseregtől száfmazó értesü-

lés alapján. Állítólag ezer
krajinai szerb csatlakozott a
boszniai szerb haderőhöz,
miután biztonságba helyezte
családtagjait. Szerb katonai
források szerint a boszniai
szerb hadsereg teljes ellenőrzése alatt tart minden védelmi
vonalat a Grahovo-Glamoc
fronton Nyugat-Boszniában.

Jonas.Savimbi (jobbról),
az angolai ellenzéki mozgalom, az UNITA vezetője elfogadta Dos Santos elnök
(balról) ajánlatát, hogy legyen az ország egyik alelnöke a megalakítandó koalíciós
kormányban. Az ANGOP
angolai hírügynökség jelentése szerint az angolai elnök
és az ellenzéki UNITA vezető csütörtöki gaboni találkozóján jött létre az egyetértés.

Savimbi azonban azzal a feltétellel fogadta el a meghívást a kormányba, ha a hivatalos felkérést mozgalmához
intézi majd a luandai kormány. A paktum létrehozásában a gaboni elnök (képünkön középen) segédkezett. A paktum létrehozásában a gaboni elnök (képünkön középen) segédkezett. (MTI - Telefotó)

• Kelet felé terjed

Félnek Vajdaságban
A Vajdasági Horvátok
Demokratikus Szövetsége
azt kéri a horvát hatóságoktól, hogy addig ne engedjék
szabadon a fogságba ejtett
krajinai szerb katonákat,
amíg Belgrád nem szavatolja
a vajdasági horvátok biztonságát, s nem engedélyezi,
hogy külföldi megfigyelők
ellenőrizzék a horvátok jogainak tiszteletben tartását.
A Nikica Valentics zágrábi
miniszterelnökhöz címzett
üzenetben Bela Tonkovics, a
szervezet elnöke hangsúlyozta: a krajinai szerb me-

nekültek harmadik napja
fegyverrel terrorizálják a
vajdasági horvátokat, s a
helyzet egyre aggasztóbbá
válik. „Miután mindenkit elüldöztek Gibaracból és Sid
járásból, kelet felé terjed az
erőszak" - áll a levélben,
amely szerint a jugoszláv
hatóságok semmit sem tesznek a horvát állampolgárok
megvédelmezésére. Tonkovics egyben felszólította a
belgrádi kormányt, hogy telepítse vissza otthonukba az
elkergetett vajdasági horvátokat. (MTI)
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A MOL RT NAGYNYOMÁSÚ
KŐOLAJ- ES, GAZVEZETEK
HALOZATA

• A Mol-dolgozók nem fenyegetőznek, de:

„Kibányásszak" törvényes jogaikat

A Mol dolgozóit képviselő reprezentatív szakszervezetek ragaszkodnak a törvényben biztosított részvényvásárlási kedvezményekhez. Árfolyamértéken
6,9 milliárd forint értékű
Mol-részvényt szerezhetne
meg ennek alapján a 16 ezer
500 dolgozó. Ehhez 1,7 milliárd forintot kellene befizetniük, és 5,2 milliárd forintos
kedvezményt vehetnének
igénybe. Kudela József, a

Mol Bányász Szakszervezet
elnöke elmondta: a Suchman
Tamás privatizációs miniszterrel keddre tervezett találkozón nem hajlandók a törvényben garantált kedvezményeknél kevesebbel megelégedni. Ahhoz, hogy e
kedvezményeket megkaphassák, legalább 10 százalékos részvénycsomagot kellene elkülöníteni dolgozói tulajdonszerzésre. Az eddig
közzétett információk sze-

• Családi pótlék, közgyógyellátás

Szigorításokkal
a visszaélések ellen
A Népjóléti Minisztérium elképzelése szerint a családi pótlék új
rendszere csak jövő év
j a n u á r l - j é v e l lépne
hatályba, de az erről
szóló rendeletet már
októberben kihirdetnék. A tárca ezen előterjesztése, valamint a
közgy ügyellátásról és a
táppénz-ellenőrzésről
szóló rendelet-tervezet
várhatóan heteken belül a kormány elé kerül - mondta egy pénteki, budapesti háttérbeszélgetésen Pankucsi
Márta, a Népjóléti Minisztérium szóvivője.
A tárca tervei szerint a
családipótlék-rendszer a korábban elfogadottaknak
megfelelően változna a jövő
évtől, azaz az ellátás
csak akkor járna, ha a család jövedelme, illetve vagyona nem lépi túl a jogszabályban rögzített összeghatárt. A jogosultságról - az
elképzelések szerint - november 15-ig igénylőlapon
kell majd nyilatkozni. Nem
kizárt azonban, hogy az eddig „forgalomba hozott"
igénylőlapok helyett a minisztérium újakat készíttet mondta a szóvivő. A közgyógyellátásról, illetve a
táppénz-ellenőrzésről szóló
rendelet-tervezetekkel kapcsolatban Pankucsi Márta

hangsúlyozta: szó sincs arról, hogy az intézkedésekkel
a tárca a valóban rászorulókat, a betegeket akarja sújtani. A szigorítások célja ehelyett a visszaélések megakadályozása, amelyekről konkrét adatok nincsenek, ugyan
a tapasztalatok sajnos erre
utalnak. Nyilvánvalóan sok
táppénzes dolgozik például
betegállománya idején a feketegazdaságban, és több
olyan közgyógyellátott is
van, aki nemcsak saját maga, de rokonai, ismerősei
számára is irat fel és vált ki
medicinát a közgyógyellátási igazolványra. Áz újonnan
kiadott igazolványok magas
száma sem elégséges magyarázat ugyanis arra, hogy
a januári 862 millió forinthoz képest májusban már 1
milliárd 222 millió forintos
kiadást jelentett a tb-nek a
közgyógyellátottak gyógyszertámogatása. Mindezek
ellenére
a
rendelkezések
nem a betegeket, hanem az
orvosokat
szankcionálják
majd. Ha ugyanis egy orvos
a jövőben súlyosan megsérti
a keresőképtelenség megállapítására vonatkozó szabályokat, a biztosító megvonhatja tőle a táppénzbe vételi
jogot, és szintén súlyos következményekkel számolhat
az a doktor, aki sorozatosan
visszaél a közgyógyellátási
igazolvány nyújtotta előnyökkel. (MTI)

Ideiglenes határátkelők
Ideiglenes határátkelőket
nyitnak a hétvégén a magyar-horvát, illetve a magyar-szlovén határon. A magyar-horvát határon Vízvár
és Ferdinandovac között augusztus 12-én hét órától este
kilenc óráig vízi átkelő nyílik a két ország állampolgárai számára, amit motorcsó-

nak-közlekedéssel lehet
igénybe venni. A magyarszlovén határon, a KétvölgyKerkafő (Cepinci) határátkelőhely augusztus 12-én reggel kilenc órától este kilenc
óráig gyalogosan, kerékpárra], motorkerékpárral és személygépkocsival egyaránt
igénybe vehető.

rint viszont a privatizációs
miniszter 3 százalékos csomagot szán erre a célra. Kudela József hangsúlyozta:
megállapodást kívánnak kötni arról, hogy a Mol Rt.-nél
érvényes - az országosan
kötelezőnél magasabb - 17
ezer 600 forintos minimálbérrel kalkulált, 315 ezer forintos kedvezményt vehetik
igénybe dolgozóik a munkavállalói részvény vásárlásakor. A 315 ezer forintos ked-

• Lapunk hétfői számában
egy vitaindítónak is tekinthető írást közöltünk. Arról
szóltunk, hogy Szegednek
nincs meg az a képe, amely
egy nyugati nagyvárost jellemez. Nincsenek olyan teraszok, kerthelyiségek, melyek
színesebbé, érdekesebbé és
vonzóbbá tennék Szegedet
az idelátogatók számára. Az
trással kapcsolatban többen
is megkeresték szerkesztőségünket. Közöttük Szecska
Sándor, a Csirke Étterem tujaldonosa, aki teljes mértékben egyetértett a leírtakkal,
ugyanakkor saját tapasztalatait, meglátásait is megosztotta velünk.
Szecska úr is is működtet
egy teraszt az étterem előtt,
öt asztallal, a vendéglőben
pedig szerdánként népes közönség elótt country-klubot
tartott fent. Ez utóbbi azonban már nincs, mivel rendszeresen feljelentették őt a
lakók. A következő indokokkal: csapkodják a taxiajtót és hangosan fütyül a sza-

• A felújítás után a szegedi
belvárosi híd a városé lesz.
A régi és az új tulajdonos az állam és az önkormányzat - közösen állja a már
megkezdődött munkálatok
költségeit. Két hete zárták
le a hidat. Tegnap szakmai
fórumot tartottak Szegeden
a közúti igazgatóságon,
ahol a témában Jójárt János,
hfdszakági főmérnök tartott
előadást.
• Mi indokolta, hogy a
felújítás éppen most legyen, ne pedig 4-5 esztendő múlva?
- A szerkezet '47-48-ban
épült, azóta néhányszor festették, mázolták, volt útburkolatcsere is rajta 12 évvel
ezelőtt, de ekkora objektumnál legalább 10 évente
ildomos egy nagyobb javítást, ellenőrzést megejteni mondta a főmérnök. - Ezek
meg is történtek, de mostanára a szerkezet olyan állapotba került, hogy nagyobb

vezménnyel Igy átlagosan
420 ezer forint árfolyamértékű részvényeket vehetnének
a dolgozók. A kedvezmény
ugyanis a névérték 90 százalékára adható, a Mol-részvények viszont a tőzsdén kívül
120 százalékon kerülnek forgalomba. Arról hajlandók
tárgyalni, hogy hasonló kedvezményekkel törzsrészvényt vásárolhassanak a dolgozók, a munkavállalói résztulajdonosi
programot
(MRP-t) viszont nem tartják
célszerűnek.
Megállapodásra kívánnak
jutni abban is, hogy mikor és
milyen feltételek mellett kerülhetnek szabad értékesítésre az így
megszerezhető
részvények. Kudela József
még a látszatát is kerülni kívánta annak, hogy fenyegetőznének, de leszögezte: náluk nincs sztrájk esetére előírt úgynevezett elégséges
szolgáltatás. Csupán a személy- és vagyonvédelem elveit kell figyelembe venniük. Elvileg tehát sztrájkot
kezdeményezhetnek a gáz-,
illetve olajkitermelésnél, és szállításnál, a kereskedelemben, vagy akár adminisztratív területen. Már az is jelentős kiesés lehet a költségvetésnek, ha az adminisztratív
dolgozók sztrájkja miatt késnek átutalásaik. Sztrájkot
nem hirdettek, még csak a
sztrájkbizottság megalakítását helyezték kilátásba, mert
számítanak arra, hogy jövó
héten sikerül megegyezniük
a privatizációs miniszterrel.
(MTI)

• Az MDF véleménye
a találkozóról

ZD
Parlamenti
za
menetrend

| zt hiszem, az emberek ki tudnak egyezni, csak
előbb okot adnak egymásnak arra, hogy egyezkedniük legyen szükséges. Még a breton Quimper város alkalmazottai is egyezségre jutottak végül munkaadójukkal, pedig Csongrád testvérmegyéjének. Finistére-nek a fővárosában nem kisebb volt a tét, mint az,
hogy az egyik gyár munkásai szabadon mehetnek-e
az illemhelyre. A gyár vezetése tudniillik azzal a szigorú szabállyal állt elő, hogy az említett szükséget
csak napi két rögzített időpontban lehessen elvégezni,
lévén az alkalmazottak túl sok (munka)időt pazarolnak el a vécén. A pazarló érintettek azzal vádolták az
igazgatóságot, hogy fizetésemelést
ígértek néhány
dolgozónak, ha tanúsítják, hogy rájuk bizony csak a
megadott időben szokott törni tf szükség, soha máskor. Megosztottság, sztrájk lett a dologból és az egész
ország rajtuk szórakozott már, amikor sikerült megegyezni abban, hogy ezután is nyitva marad a vécé, a
dolgozók viszont nem viszik túlzásba.
t

A Magyar Demokrata Fórum azért nem adott még választ a miniszterelnök kezdeményezésére, miszerint az
ellenzéki pártok elnökeivel
és frakcióvezetőivel egyeztetni kívánja az őszi törvényhozási menetrendet, a parlamenti munkát, valamint az
alkotmányozási folyamatot,
mert a megvitatandó témákat
túl általánosnak tartja. Ezt
Szabó Iván, az MDF parlamenti képviselőcsoportjának
vezetője közölte pénteken.
Hozzátette: a fórum vezetőinek aggálya nem a miniszterelnöknek szól, hanem a
korábbi gyakorlatnak, voltak
már ugyanis ilyen megbeszélések, amelyek nem vezettek sehova, de hónapokig
hivatkozási alap volt a koalíció számára. Ezért Szabó
Iván úgy véli, hogy a Horn
Gyulával folytatandó tárgyalás részleteit is tisztázni
kell, mielőtt az MDF elnöksége állást foglal ebben a
kérdésben.

Nehéz volt, de megegyeztek. Az ilyesféle dolgok titka mindig abban áll, hogy a legnépszerűílenebb intézkedéseknek is legyenek haszonélvezői, akik megfelelő
nyilvánosságot kapnak. Innen kezdve már nem az
egész cirkusz elindítója, hanem a haszonélvező kerül
konfliktusba a hátrányt szenvedőkkel Amikor a Bokros-csomag napvilágot látott, heteken keresztül a
gyáriparosok dicséreteit hallgattuk a Híradóból, de
igazat adtak a MAV-nak is és úgy tűnik, a kultuszminisper is örök tévedhetetlenégre van ítélve. Amikor
pedig először hallani lehetett az önkormányzatok adóelvonásáról, már a kiszivárogtatás első fázisában ott
szerepelt a megosztás mézesmadzagja is. Kevesebb
marad helyben, de többet és biposabban adunk majd
az oktatás és az egészségügy normatív támogatására mondták. S íme, az első, aki az elhúzott mézesmadzag
után nyúlt, az egyik haszonélvezésre kiszemelt szervezet, a Pedagógusok Szakszervezete volt. Mondhatnánk: a PSZ főtitkárasszonya az ördögnek is eladná
az autonóm önkormányzatiság elvét, hogy az oktatás
helyzetét és a pedagógusok álláshelyeit biztosítsa.

Horn Gyula a másik három ellenzéki párt vezetóivel
is külön szándékozik tárgyalni. A KDNP, az FKGP
és a Fidesz a meghívást elfogadta.

ryi i mást tehetne, hiszen ap kockáztatja, hogy a
ALI
mézesmadzagot legközelebb majd másnak
húzzak el, s akkor késő lesz küzdenie az iskolapiacosítás ellen. Megvan tehát a haszonélvező, az önkormányzatok tiltakoznak, s nem vitás, hogy a kormányzati politikusaink hamarosan igazságospó
kívülálló
szerepében fognak tetszelegni
Vagyis csak kinyilik majd az a bizonyos ajtó. Elvégre nekik is szükségük van. Ránk.

• Cikkünk visszhangja
u Teraszok, városkép, szomszédok

Fütyülhet-e
Szecska úr szakácsa?

kács. Az önkormányzat nem
volt rest: zajszintet mértek, s
hangosnak találták az éttermet, bár Szecska Sándorék
műszere egészen más, alacsonyabb értéket mutatott.
Kiadták a határozatot: 10
órakor be kell zárniuk...
Ami a teraszokat illeti,
Szecska úr szerint sokkal
több kellene. Nekik öt asztaluk áll kint, nem is frekventált helyeken vannak, mégis,
gyakran előfordul, hogy bent
üres az étterem, kint pedig
minden asztal foglalt. Egy
ilyen teraszon, friss levegőn
lehet csendben beszélgetni,

0

nézni az ellenkező nemű járókelőket, autókról vitatkozni, vagy éppen rádiótelefonálni. „Ez a város nem tudja
felmérni az idegenforgalom
jelentőségét" - mondja a tulajdonos, s hozzáteszi: „A
belvárosban mozgás, nyüzsgés kell, civilizált zajokra
van szükség. Sajnos, a városatyák között sincs olyan,
aki szószólója lenne ennek
az ügynek, s a vállalkozók
sem tudnak szembeszállni az
önkormányzattal és a szomszédokkal."

• A szakértők által „a közepesnél valamivel jobb minőségűnek" (télt hamis ötezer
forintosok bukkantak fel
Hajdú-Bihar és SzabolcsSzatmár-Bereg megyében.
Az első gyanús bankjegyek Hajdúnánáson tűntek
fel, majd nem sokkal később
egy szabolcsi település kocsmájában akart három fiatalember ugyanilyen hamisítvánnyal fizetni. Óket a rendőrség elfogta, s a lakhelyükön tartott házkutatás során

(arató)

KÉRDÉS

• A hídszakági főmérnökhöz

Fél „áteresz" fél évig
lélegzetű felújításra van
szüksége. Szerencsére a pillérekkel, az acél vázakkal,
tartókkal nincs különösebb
gond. Viszont a korrozóió
dolgozik, ha most nem
avatkozunk be, akkor ezek
a károk lassan a teherhordó
szerkezeteket is megrongálták volna.
• A felújítás
címszó
alatt mi minden történik a régi Tisza-híddal?
- Lecserélik a terhet hordó pálya burkolatát és szigetelését. Itt nem lehet úgy
rárakni az előzőre, mint a
közutak esetében. A gya-

logjárdák rendkívül sokat
károsodtak az idők során,
azokat el kell bontani és
újakat építeni helyettük. Kicserélik a víznyelőket, és a
híd mozgása miatt beépített
hézagokat. A teljes acélszerkezetet újra mázolják,
ez mintegy 30 ezer négyzetméteres felületet jelent.
Csak az átvonó mázolás
több tízmilliós munkát,
költséget jelent. A korábbiakban mindig csak a mederhídhoz és az ártéri hídhoz tudtak hozzányúlni,
most van lehetőség arra,
hogy a felüljárók, az 1880-

l

Jójárt János
as maradványok, hídfők,
terméskő felületek javítását
is elvégezzék, mert ez utóbbiak 100 évvel ezelőtti állapotokat mutatnak.
•
Miért
vesz
ilyen
hosszú időt, másfél évet
igénybe a munka?
- Eleve úgy terveztük,
hogy a felújítás idején is
meg kell oldani a tömeg-

Hamis
ötezresek
újabb hamis bankjegyek kerültek elő. Az eddig mintegy
100 ezer forint értékben lefoglalt ötezreseket ellátták
fémszállal, de tapintásuk sima, méretük az eredetinél 1
milliméterrel szélesebb és
hosszabb. A rendőrség egyelőre nem tudja, hol készültek
a hamisítványok.

közlekedés átjutását a hídon. Ez az építés technológiájára, ütemezésére is kihatással van. Tehát a félpályás forgalmat fenntartjuk.
Körülbelül három hónap
szükséges ily módon az
egyik félpálya, majd újabb
három hónap a másik felújításához. A forgalmat csupán fél évig akaijuk zavarni, nem pedig másfélig. November végéig az egyik félpályán lesznek munkálatok,
téli időszakra pedig visszaállítjuk a kétirányú forgalmat, de azt nem ígérem,
hogy újra mehetnek ekkor
az autók. De ez várospolitikai döntés kérdése. Február
végén kezdődik a második
ütem, amely június végéig
tart. Természetesen a mázolás és egyéb munkák tovább folytatódnak majd, a
mostani szerződés szerint
szeptember 30-ra fejeződnek be.

¥. Fekete Sándor

DÉLMAGYARORSZÁG

4 KRÓNIKA
Római katolikus
plébániák
Belváros - szombaton 7
és 18 órakor szentmise. Vasárnap 7.30, 10 , 11.30, 18
órakor szentmise. Hétköznap
7 és 18 órakor szentmise. A
Dómban aug. 15-én Nagyboldogasszony ünnepén,
kedden vasárnapi miserend
lesz: 7.30, 10, 11.30., 18.
Ugyancsak 15-én kedden este 19.30-kor a felújított orgonán - mely Közép-Európa
legnagyobb orgonája - orgonahang veseny lesz. Orgonál:
Simon Tamás egyházkarnagy, a Dóm kántora, közreműködik Altorjai Tamás
(ének). Simon Tamás Frescobaldi, Stanley, Bach, Reger, Langlais, Dubois műveiből játszik, Altorjai Tamás
Purcell, Handell, Liszt és
Kodály dalaiból ad elő. A
hangverseny bevétele a Dóm
tornyainak restaurálását
szolgálja.
Alsóváros - Szombaton
7.30. és 18.00 órakor: szentmise. Vasárnap 7, 10 és 18
órakor szentmise. Gyálaréten 9, Kecskéstelepen 10.30
órakor: szentmise. Hétköznapokon: 7.30 és 18 órakor:
szentmise. Vecsernye minden este 17.30 órakor. A
kedd esti szentmise után
Szent Antal ájtatosságot tar-

SZERTARTÁSOK
tunk. Augusztus 15-én,
Nagyboldogasszony ünnepén templomunkban hétköznapi miserendet tartunk.
Felsőváros - Szombaton
18 órakor: szentmise. Vasárnap 7 , 8 . 3 0 , 1 1 , 1 8 órakor:
szentmise. Hétköznap: 6.30,
7, 18 órakor: szentmise.
Rókus - Szombaton 7, 8,
18 órakor szentmise. Vasárnap 6.30, 8,9, 11, 18 órakor:
szentmise. Béketelepen 12
órakor: szentmise. Hétköznap 7, 8, 18-kor: szentmise.
Móraváros - Szombaton
18 órakor: szentmise. Vasárnap 1,9 és 18 órakor: szentmise. 15 órakor a II. kórház
kápolnájában: szentmise.
Hétköznap 7, 18 órakor:
szentmise.
Petőfitelep Vasárnap
7, 9 órakor szentmise. Hétfőn, kedden és szerdán reggel 8 órakor szentmise. Csütörtökön, pénteken és szombaton délután 5 órakor
szentmise.
Újszeged - Vasárnap 7,
11.30 és 18 órakor szentmise. Szombaton a kápolnában
16 órakor szentmise. Júliusban és augusztusban hétköznapokon nincs reggeli (9
órai) mise, csak este 18 órai.

Tarjánváros - Szombaton és hétköznap 18 órakor
szentmise, Vasárnap 9 (diákmise), 18 órakor szentmise
Szent J ó z s e f j e z s u i t a
templom (Dáni u. 3.) - hétköznapokon 7.30, 18.30, vasárnap 6, 8, 11, 19.30 szentmise.
Kiskundorozsma - vasárnap 7, 9, 18.30 órakor:
szentmise.
Szőreg - Vasárnap 9 és
18 órakor: szentmise. Hétköznap 7 órakor: szentmise.

Görög katolikus
egyházközség
(Lechner tér) - szombaton
17 órakor vecsernye, 18 órakor szentliturgia. Vasárnap
9 órakor: szentliturgia.
10.30: gyermekmise. Hétköznaponként
18 órakor:
szentliturgia.

Református
egyházközségek
Kálvin tér - vasárnap 8
órakor: istentisztelet a gyülekezeti nagyteremben. Igét
hirdet Juhász András segéd-

lelkész. Délelőtt 10 órakor
istentisztelet a gyülekezeti
nagyteremben. Igét hirdet dr.
Bartha Tiborné másodlelkész.
Honvéd tér - vasárnap 8
és 11 órakor istentisztelet.
Igét hirdet Papp László lelkész. 18 órakor istentisztelet,
igét hirdet Papp László lelkész és Czirokné Botár Éva
segédlelkész.
Újszeged (Szent-Györgyi
Albert u. 6-8.) - szombaton
18 órakor imaóra, tartja Sípos Ete Zoltán lelkipásztor.
Vasárnap 9 órakor gyermek
istentisztelet a kisteremben,
tartja Sipos Ete Zoltánné.
Vasárnap 9 órakor istentisztelet a templomban, tartja Sipos Ete Zoltán lelkipásztor.
Vasárnap istentisztelet 11
órakor Kisteleken, tartja Sipos Ete Zoltán.
Baptista G y ü l e k e z e t
(Hétvezér u. 5/b) - Vasárnap 10 órakor istentisztelet,
tartja dr. Edward Jordán
(USA). 18 órakor istentisztelet, tartja Kübler János. Kedden 18.30-kor ifjúsági bibliaóra. Csütörtökön 18 órakor
istentisztelet, tartja Kübler
János.
(Időpontváltozásokat, eseményeket minden pénteken
8.30 és 9.30 óra között a Csörög a Westel rovat telefonszámán lehet bejelenteni).
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Megdöbbentek
a termelők
Az Országos Gabona Terméktanács a sajtóból megdöbbenéssel értesült arról,
hogy a földművelésügyi miniszter az étkezési búza jövő
évi garantált árát igen alacsonyan, 9800 forintban határozta meg.
A terméktanács úgy (téli
meg, hogy a miniszter figyelmét elkerülte a hozzá
korábban intézett javaslat lényege. Ez arra irányult, hogy
olyan komplex intézkedési
csomagot kell kidolgozni,
melynek eredményeként jövő év júliusában az étkezési
búza piaci ára biztosan elérheti a 11 ezer 500 forintos
szintet tonnánként. A bejelentett garantált ár önmagában nem akadályozza meg a
terméktanácsot acélja elérésében, hogy a javasolt szintű
piaci ár kialakulását az agrárrendtartás eszközeivel el
lehessen érni. A tárgyalási
készség hiánya és az a tény,
hogy a döntést csak a sajtóból ismerhette meg a terméktanács, jelenleg nem sok
jóval kecsegtet. A tanács az
ágazat érdekében azonban
még bízik a tárgyalásos
megoldásban.

m/MMMammMMMMmamaMmMMm
Nincs olyan nap, hogy ne
Békésben alakult•közölnének
a lapokban

Dinnyés
lovagrend
t»

ff

A dinnyetermesztésről
tartott tudományos üléssel
pénteken Medgyesegyházán
megkezdődött a dél-alföldi
dinnyés vidék első alkalom;
mai szervezett fesztiválja. A
dinnyefesztivál első rendezvényén neves szakemberek
tartottak előadásokat a
dinnyeföld-kiválasztásról, a
fajtakutatásról, a termesztés
műszaki megoldásairól, a
.növényvédelemről és a piaci
lehetőségekről. Szombaton
dinnyeszobrászok, -pakolók,
-evők, -becslők és -tornászok vetélkednek az elsőségért, s díjazzák a legnagyobb
görög- és sárgadinnyéket. A
Békés megye déli, csanádi s
aradi részén l é v ő híres
dinnyés vidék fesztiválján
„dinnye lovagrend" tagjai
lesznek azok, akik legalább
ötfajta dinnyés vetélkedőn
indulnak.

ilyen-olyan jellemző számsorokat gazdaságunk helyzetéről. Központi forrásokból
mi is jelentettük például a
napokban, hogy „az év első
hét hónapjában a lakossági
nettó megtakarítások
állománya 196,4 milliárd forinttal emelkedett, és elérte az
1596 milliárd
forintot".
Hipp, hipp, mondhatnánk,
nem is megy nekünk olyan
rosszul, hiszen ez 30 milliárd fonttal több az előző évi
azonos időszakénál. Ne
mondjuk! Inkább nézzünk a
számok mögé. S lássuk például, hogy a júliusi 6,5 milliárdos devizabetétállomány
növekedésből 5 milliárd forint a forintleértékelés hatása
volt. S jó, ha észrevesszük
azt is, hogy a lakossági hiteltartozások mértéke meghaladja mára a 319 milliárd forintot. Leginkább azonban
azzal kell tisztában lenni,
hogy a betéttulajdonosok körében keveseknek
sok-sok
pénze van, egy igen széles

lakótelepi lakásban élnek).

netán még betegesek is,
• Milliárdok és vésztartalékokHa
akkor a havi 40 ezer kettő-

Szám(tan)példák
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Körmöczi Zalán
augusztus 10-én. 13 óra 25 perckor született. 3120 grammal.
Édesanyja Oltványi Erika, édesapja Körmöczi Dezső (Domaszék).
Perecz Vivien
augusztus 10-én. 14 óra 55 perckor jött a világra. 3010 grammal.
Édesanyja Frank Katalin, édesapja Perecz Márton (Szeged).
Sebők Eszter
augusztus 10-én, 14 óra 55 perckor született, 3800 grammal.
Édesanyja Tóth Annamária, édesapja Sebők Ákos (Zákányszék).
Kószó Richárd
augusztus 10-én, 17 óra 25 perckor látta meg a napvilágol,
3310 grammal.
Édesanyja Raupak Erika, édesapja Kószó Zoltán (Szeged).
Molnár Barbara
augusztus 11-én, 2 óra 5 perckor született. 2910 grammal.
Édesanyja Sinka Erzsébet, édesapja Molnár Zoltán (Asotthalom).
Tóth Miklós Nobert
augusztus 10-én, 8 óra 45 perckor jött a világra, 3050 grammal.
Édesanyja Salamon Rita, édesapja Tóth Miklós (Szeged).
Szívből

gratulálunk!

Sörfesztivál Kisteleken
A hét végén rendezik meg
a II. Nautilus
Sörfesztivált
Kisteleken. A gazdag programsorozat pénteken 15 órakor a kisteleki id. Vándor
Rudolf Fúvószenekar és a
helyi majorette-csoport bemutatójával kezdődik. 17
órától a Kisteleki Doshinkán
Karate Klub, 18 órától az Eldorádó Divatdzsungel-tart
bemutatót. Az elsó nap házigazdája a Sántha együttes,
de 20 órától a Flutter, 21
órától a Wood, 22 órától a
Szó/Verzió együttes is koncertet ad. A programok végétől hajnalig disco, amelynek sztárvendége a Teknő
együttes.
Szombaton 12 órától játszóház várja a gyerekeket,
ahol agyagozhatnak, gyöngyöt fűzhetnek, gipszöntéssel próbálkozhatnak, rongybabát készíthetnek, aszfaltrajz versenyen vehetnek
részt. 15 órától kick box,
tham box és taek-wan-do
mérkőzések és bemutatók
kezdődnek a szegedi Tigers

Club részvételével. 18 órától
az Eldorádó Divatdzsungel,
19 ótától a Pro-Art Szvit
Egyesület táncbemutatója
kezdődik. 20 órától Magyar
Dénes parodista, Koltai Zoltán nótaénekes és Ürmös Ica
operetténekes lép fel. A nap
házigazdája a Moon Light
együttes, 22 órától a Gyuricza
formáció muzsikál, majd
hajnalig tartó disco zárja a
programot.
Vasárnap a sör- és kólaivók versenyét rendezik meg,
17 órakor Soltész Rezső ad
koncertet, 18 órától az Eldorádó Divatdzsungel tart bemutatót, majd 21 órától utcabál és lézer-show kezdődik.
A nap házigazdája a Szinkron együttes, 23 órától a
Crash együttes lép fel.
Mindhárom napon 10 órától
népművészeti és kirakodóvásárt tartanak, az áruház
mögötti területen vidámpark
is üzemel. A rendezvénnyel
kapcsolatban bővebb felvilágosítást lehet kapni a 06-30455-99l-es rádiótelefonon.

rétegnek pedig
„vésztartaléknyi". S a vésztartalék
fogy a leggyorsabban.
Merthogy az inflációs rakéta idén már 31 százalékos
meredeken száguld felfelé.
A keresetek nem bírnak utána kapaszkodni. A teljes
munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlaga ez év
első negyedében a feldolgozóiparban a fizikai munkásoknál például 27 686 forint
volt, az építőiparban 23 425,
a kereskedelemben 22 268
(KSH adatok). Aki nem keres - márpedig csak a regisztrált munkanélküliek
száma több félmillió főnél
napjainkban
illetve valamiféle járadékból, támogatásból, segélyből kell éljen,
annak helyzete egyre kilátástalanabb. A nyugdíjukból
alig tudnak megélni mint-

egy hárommillióan. A nyugdíjszerű szociális ellátásokat,
segélyeket kapók helyzete
még rosszabb; az egészségkárosodás miatti járadék
összege például (a napokban
történt emelés ellenére) nem
haladhatja meg a havi húszezer forintot, a vakok rendszeres szociális segélyét havi
8 ezer 715 forintban maximálják.
Csakhogy: egy nyugdíjas
házaspár társadalmi minimumon történő havi megélhetéséhez
Budapesten
kell(ene) 37 236 forint (a
Léthatáron Alapítvány legújabb felmérése szerint).
Még ha feltételezzük is,
hogy vidéken olcsóbb az
élet, akkor sem sokkal kevesebbet kellene kiadnia havonta a szegedi időseknek
sem (különösen ha bér- vagy

• A gazdasági m e g e r ő s ö d é s hez sok munka é s nagy adag
vállalkozó s z e l l e m kellett. Ez
utóbbi az e r d é l y i m a g y a r o k
közt - m e g talán itthon is e l é g g é m e g k o p o t t az „ a h o g y
lehet" présében és engedékenységében...
Muha Albinnak például,
aki a múlt s z á z a d u t o l s ó n e g y e d é b e n Nyitra környékén
született. Erdélybe kellett
mennie, h o g y képzettségének
m e g f e l e l ő , j ó állást kapjon.
A b b a n a házban ismerkedett
m e g a múlt század végén született K. Irénkével, ahol arról
b e s z é l g e t ü n k , h o g y nyaranta
Blaha Lujza is gyakran m e g fordult e z e n a fürdőhelyen, s
az Anna-bálokra átjöttek a határon a román bojárok is.

Amit kaptunk, visszaadjuk? Arról beszélgetünk családi körben a székelyföldi városkában,
hogy
a múlt század végére mitől lett gazdag a település. A legjobb szakemberek érkeztek távoli vidékekről és külországokból.
Dolgoztak, letelepedtek, és az olasz, német, lengyel, cseh meg szlovák
építészek, bányatisztek beházasodtak a székely közé. Jellegzetes interneionális
családok jöttek
létre. Gazdaságilag is tehetősek - volt tőlük mit elvenni, osztály és nemzeti alapon
egyaránt.

Élet volt itt, nagy élet.

EGYÉB KEDVEZMÉNYES AJÁNLATOKKAI-

jüknek alig elég a „hideg
vízre". - Kétgyermekes családnak a fővárosban a felmérés szerint cirka havi 74 ezer
forint kell a megélhetéshez.
Az egyedül élés „luxusa"
egy nőnek havonta közel 29
ezer forintjába
kerül. Hogy egy ápolónő havi bére
nincs nettó 20 ezer?
Hát, ez az. Emiatt kényszerül az ember napi számtanpéldákra. Megoldani persze nem tudja őket, hiszen a
„ viszonyszámok "-ból mindig
hiányzik valami. Ha meg veszi a fáradtságot, hogy
összeszedjen minden adatot,
s elvégzi a matematikai műveleteket, belefárad. S azon
tűnődik legfeljebb, a sok
milliárdos megtakarítások
kinek, miből jönnek össze, s
mégis hogy lehet az, hogy
többségünk egyre nagyobb
erőfeszítéssel úszva az
ár(ak) ellen a vésztartalékait
is feléli.

MEGJÖTTÜNK

Albin é s Irénke üdén tekint
a sárguló fényképről a széttört
j e l e n b e . N e m tudták m é g ,
hogy n é g y országra s z ó l ó lak o d a l m a t ültek. P e d i g i g e n .
A z unoka, Liuska, é s a féje,
Dusán az új Skodával m e g is
érkezik végre Szlovákiából.
Őket vártuk itt, az ősi fészekben, de ne vágjunk az e s e m é nyek elébe.
M u h a A l b i n é s K. Irénke
h á z a s s á g á b ó l két lány s z ü l e tett. M u h a Etuka 1 9 2 1 - b e n ,
Muha Irénke pedig 1924-ben.
A lányok, felvidéki szlovák
felmenőktói, é s - anyai ágon

Szabó Magdolna
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AZ IFJÚSÁGI HAZBAN
hétfőn: Imre Mariann
„Hallhatatlan hang" című kiállítása.

MA
A JATE K L U B B A N
21-03 óráig nosztalgiabuli újdonságokkal.

• Erdély változása 3.

Járhatatlanság: hatalmi kérdés
- Lengyelországból eredt magyarok, a német vérből szár-,
mázott román király alattvalói.
K i s e b b s é g e k , akikre o l y k o r
c s ú f o l ó d v a rászólhatott e g y
többségi „Minoritar!" Ez körülbelül olyan, mint amikor
Kohn bácsinak azt mondták:
„Te zsidó!"
És megint jött a háború,
hogy kiigazítsa a béke hibáit.
N e m sikerült neki. Következtek a b é c s i d ö n t é s e k , é s n é hány é v r e b e k ö s z ö n t ö t t az a
korszak, amelyet azon a vidéken kicsi magyar világnak is
neveznek, s amely nem felelt
meg a várakozásoknak, nem
hozta m e g a lelki szabadságot
a román impériumból kiszabadult magyaroknak. Olyan lehetett, mint az 1990-es emdéefes hatalomátvétel: n e m csak
ahhoz képest teljesített k e v e set, a m i l y e n sokat vártak tőle.. v
Értetlen

magyarországi

t i s z t v i s e l ő k á r a s z t o t t á k el
Észak-Erdélyt. Most nem a románok, hanem ók lettek a főnökök m e g a kisfónökök, mindenkire gyanakodtak, senki
nem volt elég j ó nekik, hiszen
é v t i z e d e k e n át román állampolgár volt, s i l y e n k é n t m a gyarságában, m e g j e l l e m é b e n
biztosan megromlott.

Senkiháziak osztották
az erkölcsöt,
akik elhanyagolták az új helyzetnek m e g f e l e l ő kisebbségvéd e l m e t is, s amikor a háború
végén levitézlettek, c s o m a g o l tak, é s elhordták az irhájukat
keserű szájízt, rossz emlékeket
hagytak maguk után az északerdélyi magyarokban.
A két Muha-lánynak ebben
a v i l á g b a n kellett f e l t a l á l n i a
magát. A legjobban e z Etukának sikerült, aki fogta magát,
é s 1 9 4 3 - b a n férjhez ment az
akkor is épp önálló Szlovákiá-

ba, a Z ó l y o m m e g y e i Besztercebányán lakó Kolecsányi
Zoltánhoz. A z ö n á l l ó S z l o v á kia ugyan elbukott, de c s e h s z lovák alapon mégis a győztesek k ö z é került, így az ifjú
párnak sem kellett talán a vereség levét meginnia. N e m
úgy, ahogy a tőlük pár kilométerrel d é l e b b r e l a k ó m a g y a roknak a „ g y ő z e l e m " terhét
kellett vállukra venniük, s ezt
az egyetlen csomagot kitelepítettként átcipelniük a c s e h s z l o v á k - m a g y a r határon.
Zoltán é s Etuka házasságából is két lány született: Kolecsányi Annamária é s Lia. Annamária m a mérnök, Lia építész, m i n d k e t t e n t ö k é l e t e s e n
tudnak magyarul. M é g Lia
férje, a nyitrai Dusán is eltársalog a nyelvünkön. Nekik,
Dusánnak é s Liuskának nincs
gyerekük.
Annamáriának fia m e g lánya született: Karinka é s Pal-

HETFOM
KÖNYVRŐL KÖNYVÉRT irodalmi vetélkedőt
rendeznek délután fél 3 órától a Gyermekkönyvtárban.
A GYÓGYÍTÓ KÉZ
KLUBBAN (Kálvária sgt.
8.) 18 órától A g y ó g y í t ó
energia címmel tart előadást
Becsei József klubvezető.

kó - mindketten orvosok.
Őket azonban m é g inkább elválasztotta a történelem a rokonoktól m e g a dédszülők házától. M é g Csehszlovákia polgáraiként a morvaországi
Brünnbe k ö l t ö z t e k , ott é l n e k
ma is. Már

három határon kell
átvárakozniuk magukat,
ha m e g akarják l á t o g a t n i a
székelyföldi rokonokat. Érdekes, se Karinka, se Palkó nem
tud magyarul e g y kukkot se,
mégis évről-évre megteszik
ezt az utat.
M i l y e n könnyedén járnának. ha a határok l é g i e s e d n é nek. A szétdarabolt családok,
a több darabba vágott, sérült
k ö z ö s s é g e k akkor felérezhetnének. megerősödnének. A
szabadon átjárható határok fölött az e l n y o m ó többségi társadalmakkal s z e m b e n új társadalmi erők jelennének meg. A
„többségek" ezért nem fognak
önszántukból soha sem hozzájárulni a határok l é g i e s í t é s é h e z . A j á r h a t a t l a n s á g hatalmuk pillére.

(Vége.)

Kassai Roland
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ég' idők kovácsinasa hergelte tgy utcasarkon
a facsapokat, fadugókat cipelő bognárinast.
Kapta ez a zsákot, megforgatta a feje fölött: gyere, ha
mersz! Agyoncsaplak!
Szemléletes csúfnév volt, de most az igaziról szólunk.
Pusztulnak az erdők, betegek a fák. Korunk átka
sújtja őket is, állítólag senki nem tehet róla. Ezer baj
kerülgeti, gombabetegségtől a rovarokig és bogarakig. Mind veszélyes, de mindnél veszélyesebb a fakukac. Belebújik az ág tövén, és végigrágja a fát. Kőrisfa a legjobb csemegéje, nyárfák és fűzfák következnek
azután, mindenféle gyümölcsfával,
de a legkeményebb tölgyfát se veti meg.
Szánni szoktam iszonyatos haragomban a szerencsétlen férget. Reggelire fa, ebédre fa, vacsorára fa?
Szomorú egyhangúság! Meg lehet ezen élni?
Közös udvarunkra gyorsan növő fákat ültettek annak idején. Hadd adjon minél hamarabb árnyékot.
Tavasszal az egyik fűzfának a kérge alól fűrészpor
kezdett hullani. Messziről tudtam, dolgozik a malom,
őröl a fakukac. Idetévedt valami kóbor harkály, akkora lakomát csapott, fél törzséről lenyúzta a kérget. Az
újszegedi parkban a legöregebb tölgyfa is erre a sorsra jutott. Rémület látni iszonyatos sebeit. Biztosan
nem irtózik a társbérlettől a kukac, egy fában akár
száz is ellakhat.
Amíg bírja a fa.
Jött egy löket vihar a minap. Legföljebb másfél
percig tartott, de házunk előtt két fát is kitört. Az
egyik vadgesztenye volt, a másik szomorúfűz
Szomorú sors.
A vadgesztenye azzal érett meg a pusztulásra, hogy
évekkel ezelőtt lehasadt már az egyik ága, ahogy a
szemben lévő hársfának is. Azonnal ott a kukac, belemászik. Rágja, csak rágja, de a vége az lett, szerencsétlen fa nem állta. Megnéztem a fűzfát is. Eűrészes
kezek fólvágták már, gondosan egymásra is rakták.
Mintha rostarágó bogár lakott volna benne, olyan az
egész fa. Minden ágában legalább tíz
Hogy sírhatott szegény, de nem hallotta senki.
Pedig nem ezért lett szomorúfűz a neve.
jj TJ űzre kellene hányni azonnal, hogy benne ég_J
jen a féreg. Panelvárosban
soha nem volt
kályha, senki nem aprítja tovább, és nem is tüzeli el
senki. Bebábozódik tehát a fakukac, és kis pillangó
képében jön ki belőle. Könnyű nászt ülnie, a másik
lukból bújik ki a vőlegény. Mehet utána tojást rakni
másik fákra.
Veszedelmes körforgása a természetnek.
Lesznek majd megint viharok.
Az egész város fái így pusztulnak.

Horváth Dezső

KÖZÉLETI NAPLÓ

HÉTFŐN
JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI FOGADÓÓRÁT tart
az MSZOSZ Csongrád Megyei Képviselete (Szeged,
Eszperantó u. 3-5., I. em. 5.)
14-16 óráig. Dr. Hajdú István ad felvilágosítást a munkavállalók, munkanélküliek,

• Buszok. Változatlanul
sokakat foglalkoztat a tömegközlekedéssel kapcsolatos változások. A felvetések hasonlóak: hosszabb
lesz a menetidő, a babakocsival pedig az első ajtónál
nem lehet felszállni. Az
észrevételekkel kapcsolatban felhívta lapunkat Heintz Ferenc, a Tisza Volán
üzletág igazgatóhelyettese,
s kiemelte: a hétfőtől esedékes változások nem érintik
a csúcsidőt, akkor a mostaninak m e g f e l e l ő lesz a
helyzet. A babakocsisoknak
sem kell aggódniuk, mert a
sofőrök rugalmasak lesznek: szükség esetén kinyitják a hátsó, korlát nélküli
ajtót.
• Találták, elveszett. Újszegeden, a 4 3 8 - 4 3 4 - e s
szám gazdája két kutyát talált. Az egyik egy sima szőrű fajtiszta magyar vizsla
kan, a másik pedig egy két
hónap körüli, német vizslaszerű sötétbarna kan. A
Radnóti könyvesboltból értesítettek, hogy várják azt a
vevőt, aki egy Kossuth-emlékkönyvet vett, de nem ka-
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pályakezdőik és nyugdíjasok
részére.
• A SZOCIALISTA PÁRT
irodáján (Tisza L. krt. 2-4.1.
em. 123-as szoba) dr. Bálint
János ingyenes jogi tanácsadást tart 15-16 óra között.
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT az SZDSZ Földváry u.
3. szám alatti irodájában,
16-17 óráig. Tartja: dr. Pesti
Gábor.

• Egynapos ismerkedő látogatásra érkezett tegnap délelőtt Csongrád megyébe
Yoshitomo Tanaka, Japán
rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete. A megyeházán fogadta
őt és munkatársait Ratkai
Imre, a megyei közgyűlés alelnöke, dr. Ványai Éva, Szeged város alpolgármestere és
dr. Szeri István, a Dél-Alföldi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
A megbeszélésen Ratkai
alelnök bemutatta a megyét,
s beszéli arról, hogy milyen
adottságai, ezen beiül pedig
lehetőségei vannak a térségnek, továbbá, arról, hogy milyen rendezvényeket terveznek a következő évben, amikor az országalapítás 1100ik esztendejét ünnepeljük.
Dr. Ványai Éva alpolgármester, aki éppen a közelmúltban járt a Felkelő Nap
Országában, Szeged legjellemzőbb adatait ismertette a
vendégekkel. Elmondta,
hogy az egyetemi város nyitott a világ felé, amit mi sem
bizonyít jobban, minthogy
hét testvérvárosa van Európában és Amerikában. Említette a Pick-szalámi és a szegedi paprika népszerűségét,
valamint az itteni termálvi-

• Japán nagykövet Szegeden

ízlik nekik a szalámi, de másképp

Yoshimoto Tanaka (balról, középen) vendéglátóival tárgyal. (Gyenes Kálmán)
zek hasznosíthatóságát és a
külföldiek ezek iránti érdeklődését is...
Tanaka nagykövet úr az
utóbbival kapcsolatban el-

mondta, hogy a japánok nagyon szeretik a gyógyfürdőket, tehát potenciális látogatók lehet(né)nek a szegedi
fürdőkben is. Ezzel össze-

függésben pedig megjegyezte, hogy a japán befektetők
érdekeltek a magyar szállodaipar privatizációját illetően, ám először a budapesti

szálloda- és vendéglátóiparban akarnak nagyobb tulajdonosi hányadot, azt követően fordulnak majd a vidéki
beruházások felé. A híres
szegedi szalámival kapcsolatban megjegyezte: a japánoknak ízlik ez a készítmény, de egy kicsit sós. Dr.
Szeri István tájékoztatta arról, hogy a közelmúltban Japánban járt a Pick gyár képviselője és az ottani ízlésnek
megfelelő terméket vitt magával, amelyből már rendeltek is a japánok.
Yoshimoto Tanaka tájékozódott a régió környezetvédelmi, turisztikai lehetőségeiről, majd vendéglátói kíséretében megtekintette a
Maty-éri evezőspályát, ahol
1998-ban kajak-kenu világbajnokságot rendeznek, továbbá megismerkedett Szeged nevezetességeivel, délután pedig Ópusztaszerre látogatott.

K. F.
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• Tanácsadó Amerikából
'

A Magyar Ingatiaközvetítők Szövetsége, valamint a
szegedi Épületkezelő és
Fenntartó Kft. meghívására
Magyarországon tartózkodik
Marilee Anderson, a chicagói Ingatlan Tanácsadók Rt.
(Real Estate Counselors
Inc.) képviselője. Tapasztalatairól tegnap, Szegeden
sajtótájékoztatón számolt be.
Marilee Anderson Kreatív
megoldások az USA ingatlanközvetítési gyakorlatában
címmel előadást tartott Budapesten, majd az ingatlanszerzés és -befektetés lehetőségeit tanulmányozva Szegedre látogatott. Itt a megyei
és az ópusztaszeri önkormányzat vezetőivel tárgyalt,
tanulmányozta a Magyar Világfalu és a Szeri Expo projectjét (mindkettő a Dél-Alföldi Média Kft. tulajdonát
képezi), továbbá a Világ Utcája Kft. terveit. Az amerikai szakértő szerint valamennyi projecthez lehetne
chicagói befektetőket találni.
Dr.

Baczkó

István,

az

Épületkezelő és Fenntartó

1*
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Kft. gazdasági igazgatója
egyrészt a magyarok márciusi tengerentúli, valamint a
Marilee Anderson mostani
látogatása kapcsán szerzett
tapasztalatokkal kapcsolatban elmondta: sikerült felkelteni az amerikai cégek érdeklődését. A tárgyalások
során a legnagyobbat a falusi szennyvíztisztítók telepítése témájában léptek előre.
Az amerikai Sheaffer and
Roland cég olyan kisméretű
szennyvíztisztítók megvalósítását ajánlotta föl, amelyek
az eddigi rendszereknek
csak az egyharmadába kerülnek.
Az amerikaiak vízvisszanyerő és újrahasznosító
rendszereket, környezetbarát
Dr. Karmazsin Márta
tüdőgyógyász szakorvos
magánrendelését
(kiegészítő b a r l a n g t h e r á p i á v a l )
S z e g e d , D e á k Ferenc, u. 2.,
fszt. 1. a l a t t

MEGKEZDTE!
Rendelési idő: hétfő, szerda: 16-18
óráig, szombat: 9-12-óráig.
Telefonszám: 06-60-481 -575

gaz. A Szamos utcából vizont köszönik a rendszeres
fűnyírást, mert nagyon
gyorsan nő a fű.
• Kutyaverés. Egy elcsukló hangú hölgy mondotta,
Közérdekű problémáikkal, észrevételchogy csütörtökön délután a
ikkel kapcsolatban ügyeletes munkatársunk. Arató László várja hívásaikat
Máramarosi utcában egy
munkanapokon 8 és 10 óra között, vakiskutyát vertek vagy nesárnap pedig 14-tűl 15 óráig. Rádiótelegyed óráig, aztán csend
fonunk száma: 06-60-327-784. Felhívlett...
juk olvasóink figyelmét, hogy Szeged• Szemtanú. A 315-513-as
ről is mindegyik számot tárcsázni kell.
szám gazdájának szürke FiHa ötletük van Fekete pont című rovaat Unoját a Püspök utcában
tunk számára, kérjük, ugyanitt tudassák velünk.
múlt héten pénteken meghúzták. A telefonáló szempott hozzá ajándék CD-t. zolvány. A megtaláló hívá- tanúkat keres.
Kérik, jelentkezzen a blok- sát a 486-848-on várják. • S z e m é t . Mező Péter
kal együtt. Eszik Józsefné a Sándor Dorinka (490-550) azért panaszkodott, mert a
buszon felejtette szatyrát, a Makkosházi trolivégállo- szemétszállítók nem hajlanbenne iratait, pénzét, bérle- máson, az újságosnál hagy- dóak elvinni a kuka mellé
tét. Kéri a megtalálót, hívja ta pénztárcáját, benne szá- tett, becsomagolt szemetet,
fel a MÁV-rendelőben a mára fontos névjegyekkel, a szemétszálltásért viszont
436-194-en. Székely Ist- blokkokkal. A Déltáv Rt. 1500 ft-t kérnek.
vánná (315-646) egy busz- ügyfélszolgálatában felej- • Lopóautók. A 476-184megállóban felejtette rek- tettek egy kulccsomót. A es szám tulajdonosának az
lámtáskáját, tele ruhával. tulajdonos az osztályveze- ún. lopóautókkal gyűlt meg
Két kabát veszett el csütör- tőnél érdeklődhet 8 és 16 a gondja. Gépkocsiját a Vár
u. sarkáról vitték el éppen,
tökön este a JATE Klub óra között.
nagyterméből. Az egyik • Fűnyírás. Szintén visz- de mivel időben odaért,
egy farmerdzseki, a másik szatérő téma a fűnyírás. A megúszta kétezer forint
helyszíni bírsággal. Kifogáegy vajszínű zakó volt, s Hargittai utca végén szívesolta, hogy nincs kitéve a
mindkettőben volt kulcs, és sen hallgatnák már a fűnyímegfelelő tábla, de azt a váa nélkülözhetetlen diákiga- rót, mert nagyon nagy a laszt kapta, hogy rakterüle-

CSÖRÖG A WleSTEL
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megoldásokat alkalmaznak.
„Mesterséges tavakat" alakítanak ki, amelyekben a víz
légbefúvással,
„mélylevegőztetéssel" maga dolgozza
fel a baktériumokat. Hogy
ne legyen szag, a szennyvíz
a levegőztetett medence aljára folyik le. A leülepedett
szilárd anyagok pedig a medencék alján lebomlanak,
ahonnan a szennyvíziszapot
elegendő minden 20 évben
egyszer eltávolítani.
Az ópusztaszeri önkormányzat máris érdeklődik az
amerikai rendszer iránt.
Amennyiben üzletkötésre
kerül sor, a hazai szervező
az Épületkezelő és Fenntartó
Kft. lesz. Mivel a hasonló
környezetbarát megoldásokat nemzetközi alapítvány is
támogatja, az ópusztaszeriek
remélik, hogy az már a felmérés költségeihez is hozzájárul.

F. K.

Tisza-parti party
Három napra újból mozgalmas, vidám zsivajtól lesz
hangos a város. A Délmagyarország szervezésében,
számos szponzortól támogatva augusztus 18-20-án
Stefánia Part' y lesz az Alsó
rakparton. Az egész napos
programok közül ki kell
emelni az utcai kosárlabdát,
mely öt palánkon folyik
majd pénteken 10 órától.
Három fős csapatok vesznek
részt a viadalon, nevezni a
helyszínen lehet. A meccsek
egy palánkra zajlanak majd,
s 21 pontig, illetve ugyanennyi percig tart.
Ugyancsak érdekes színfolja a partinak az I. Szegedi
Majorette-találkozó. Erre a
megyéből a legjobbak érkeznek majd, vélhetően nem

mindennapi élmény és látványosság lesz. A szombati és
a vasárnapi nap a technika
sportok jegyében zajlik. Ismét, immáron másodszor
rendezik meg a Szegedi Bogártalálkozót, ügyességi, tájékozódási versennyel egybekötve. Mintegy 70-80 bogarast várnak a randira.
Szintén másodjára motortalálkozót rendeznek, három
kategóriában: veteránok,
chopperek és túramotorok
számára.
A Stefánia part'yn csatlakozó rendezvények is lesznek: több kiváló zenekar
szórakozatja a nagyérdemű,
lesz sör, virsli és kirakodóvásár, s nem maradhat el a
tűzijáték sem.

A. L.

Szegedi Tisza Malom Kit Szeged.
Vám tér 6. Telefon: 322-811,
felvételt hirdet:
M O L N Á R szakmunkástik
és malmi betanított munkások
részére.
Kedvező fizetés.
Érd .: fenti címen,
munkanapokon: 7-14 óráig.

ten sem lehet megállni, s
ide nem kell tábla sem.
• Zajok. Molnárné Győrfi
Mária a Csorba utcából az
Úrhajós utcai ABC-re panaszkodott. mert éjszaka rakodnak és nagyon zajosak.
S. I. a Bihari 18-ból reagált
arra az észrevételre, melyben a telefonáló a Bihari-Debreceni sarkon tartott
összejövetelre panaszkodott. Az igazság az. hogy
11 óra után már egyáltalán
nem volt magnó, s csak
csendben beszélgettek. A
lakótárs inkább látogatott
volna el maga is.
• Temető. Horváth Veronika azt kérdezi, hogy a temetővel kapcsolatos belépési szigorítást nem lehetne-e mérsékelni, olcsóbb
jeggyel, esetleg rövidebb
ott-tartózkodással párhuzamosan.
GRAPHIC-ART
FESTÉSZET
autók, motorok egyedi,
és reklám dekorációja.
PVC-ponyvák, reklámtáblák
festése.
Szeged, Vasgyár u. 8.
Ny.: h-p.: 9-17-ig.
Telefon: 30532-177

• Először a szabadtérin

Interoperett-gála
Kovács József, az ismert
énekművész művészeti vezetőként is jegyzi évek óta
sikeres szilveszteri produkcióját, amelyet Interoperettgálának kereszteltek el. A
népszerű műfaj reprezentatív
gálaestjeinek most a nyári,
szabadtéri változatát honosítják Szegeden: vasárnap
este, ezen egyetlen alkalommal látltatják-hallhatják
a
dómszínpadon a már januárban elkelt jegyek kiváltságos
tulajdonosai az igényesen
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NYÁRI VÁSÁR
15%-os
engedmény
nyári
gyermekruhákra

összeállított két részes műsort.
Az operett klasszikusainak - Strauss, Lehár Ferenc,
Ábrahám Pál, Kálmán Imre
és mások - legnépszerűbb
slágerei mellett operaslágereket is szerkesztettek a
programba: Canio áriáját a
Parasztbecsületből Csák József énekli, Csonka Zsuzsa
előadásában halljuk Olympia áriáját a Hoffm^n meséiből, Földi Melinda Violettaként lép fel, Helena Hull
Santuzzaként. Miklósa Erika, a Szegedről indult ifjú
szoprán (aki emlékezetes Éj
királynőjeként győzött A varázsfuvola szerepeire kiírt
'9l-es szegedi énekversenyen) a Lakmé II. felvonásának híres „Csengettyű-áriáját" énekli, amely tökéletes
koloratúr technikát kíván. A
további szólisták: Kovács
Éva, Pándy Piroska, Kállay
Bori, Dániel Gábor. Jankovich József, Gárday Gábor,
Leblanc Győző, Kovács József. A látványosnak is ígérkező reprezentatív gálaestet
e s ő esetén hétfőn tartják
meg.

DÉLMAGYARORSZÁG
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• Ép emberek9 ép Ésszel, ép gépből...

Selyemkupolák alatt

Miközben a szegedi repülőtéren a Délvidéki Aero
Club ejtőernyőseit hallgatom, kiderül, hogy azért korántsem megy minden ilyen
galibamentesen. A legmulatságosabb esetek mindig a
kezdőtáborok alkalmával
fordulnak elő, mert ilyenkor
még a majré is jóval nagyobb. Az ejtőernyősök az
első hat ugrásukat mindig
bekötött módon hajtják végre, ez azt jelenti, hogy egy a
repülőgéphez rögzített három méteres kötél nyitja az
ernyőjüket. Tulajdonképpen
ha semmit sem tesznek, akkor is biztonságosan kinyflik
az ernyőjük. Mégis volt már
olyan kezdő, aki a nyitott ajtóba lépve gondolta meg
magát, lekucorodott a padlóra, két kezével erősen markolta a keretet és egy istennek sem volt hajlandó kiugrani. A többiek persze
bosszankodtak, hiszen Igy
más sem hagyhatta el a gépet. Persze azt is mesélik,
hogy ha a srác nem ült volna
le, akkor nem lett volna
gond. Az ajtóban megtorpanó és bizonytalankodó kezdőket ugyanis egy barátságos karcsapással kisegíti az
ugratóparancsnok...

Felkészülni,
ugrás!!!
Néhány perc múlva már a
gépben ülünk az ejtőernyősökkel együtt, hogy a mese
után azt is lássuk, miként is
fest az ejtőernyőzés valójában. Lassan körözünk felfelé, amikor az ugratóparancsnok, Csorba József szakosztályvezető kinyitja az ajtót, s
kidobja a célszalagot, hogy
megnézze, merre fogja majd
sodorni a szél az ejtőernyősöket. Elértük a szükséges
magasságot, a gép lomha
fordulóval áll rá az ugróirányra, az ugrató az ajtóban
térdel, fél teste a gépen kívül, s kezével jelzi a pilótának az iránymódosttásokat.
Végre minden passzol, a repülőgép vezetője leveszi a
gázt, az ugrató feláll és az
első sor felé fordul:
- Felkészülni, - a srácok
felállnak - ugrás!!! - majd

Az utolsó pillantás felfelé. (Fotó: Karnok Csaba)
Bent ülnek már az ejtőernyősök az AN-2-es
gyomrában. Az ajtóval szemközt a tapasztalt,
öreg rókák, míg az ajtó mellett a bekötött ugrásra
yáró kezdők. Az 6 arcukon látszik a legjobban,
hogy nem egyedül fognak ugrani, hiszen velük
van a majré. S ezen nem kell meglepődni, ez igy
természetes, mert az ugyebár egyáltalán nem természetes, hogy valaki néhány ezer méter magasan
kilép egy nyitott ajtón - a semmibe.
A közmondás szerint kétféle ejtőernyős van: az
egyik, aki fél, és a másik, aki nem vallja be. A félelem nélkül pedig mit sem érne az egész, hiszen az
ejtőernyőzés első gyönyörűsége az a pillanat, amikor az ugrónak az ajtóban állva le kell győznie az
ösztöneit és önmagát. A józan ász ugyanis azt diktálja, hogy maradjon fenn a biztonságos gépen.
Az ejtőernyős szív pedig azt, hogy ugorjon, hiszen
akkor következik az igazi a gyönyörűség, a szabadesés semmivel össze nem hasonlítható élménye.

hátralép, nehogy elsodorják
az ajtónak nekirohanó kezdők.

A biztonság
nem vicc
Újabb emelkedés után következnek a tapasztaltabb
ugrók, ők már nem bekötött,
hanem kézi nyitású ugrásokat hajtanak végre. Kényelmesen odaállnak az ajtóhoz,
félkézzel megmarkolják a
keretet, majd lazán ráfekszenek a szélre. Ahogy utánuk

nézünk, látjuk, hogy a félperces zuhanás után mindegyikük nyitja ernyőjét, s
lassan ringatóznak lefelé a
selyemkupolák védelme
alatt.
Szegeden az ejtőernyőzés
1991-ben indult újra - tudjuk meg a földön, a jóval
prózaibb hajtogatás közben
Csorba Józseftől. Az eltelt
négy esztendő alatt évente
mintegy 100 embert képeztek ki, amit nagy eredménynek tartanak, tekintve anyagi
lehetőségeik enyhén szólva
is szűkösek. Idén például
mindössze 150 ezer forintnyi

• A konfliktustól a békás együttélésig
m
Szeged-Szabadka-Temesvár

Tolerancia és hármashatár
sel, az emberi jogokkal, a kisebbségi ügyekkel foglalkozó
civil szervezetek és békemozgalmak képviselőivel a Kárász utcán, a Dugonics téren,
a Belvárosi temetőben a Háborúk Áldozatai Emlékműnél
talákozhatnak a szegediek. A
nemzetközi tanácskozás résztvevői az említett városokon
kívül ellátogatnak Deszkre,
dezvényt támogatja az Olof továbbá Bajmokra, esetleg
Palme Nemzetközi Központ Vukovárra, illetve a soknem(Stockholm), az UNESCO zetiségű Rékásra is.
Nemzetközi Önkéntes SzolgáA nemzetközi szeminárium
lat Koordinációs Bizottsága történéseit egy plakátszerű,
(Párizs), továbbá a három vá- hosszú papírcsíkra írt, rajzolt,
ros önkormányzata, több civil üzenetekkel telefirkált, újságszervezete - (gy például a kivágásokból és képeslapokSzegedért Alapítvány. A 15 ból ragasztott .jegyzőkönyv",
országból érkező, 40-45 részt- illetve egy videofilm rögzíti.
vevő a tolerancia témaköréből A tapasztalatokat magyar,
előadásokat hallgat, vitázik, szerb, román és angol nyelven
majd Szegeden, Szabadkán és Irt kiadványban adják majd
Temesváron „az utca emberé- közre.
vel" találkozva tájékozódik a
Az Európa Ház a három
valóságról.
országot érintő programjával
A nemzetközi szeminárium demonstrálni kfvánja: ez a
nyitó ülése augusztus 21-én, térség nem potenciális vehétfőn 10 órakor kezdődik a szélyforrás. mert a kisebbségi
rendezvény szegedi központ- lét természetes állapot, a béjában, a Csongrád Megyei kés együttélés közepette a
Közgyűlés Pedagógiai és nyelvi és kulturális sokszínűKözművelődési Szolgáltató ség valamennyiünk gazdagoIntézetében. A rendezvény dását szolgálja.
nyitott. A konfliktuskezelésU. I.

A tolerancia nemzetközi éve: 1995. Az ENSZ így határozott. A tolerancia „nemzetközi létét" persze mi, az
ország soknemzetiségű térségében, a déli és keleti határokhoz közel élő emberek nemigen tapasztaljuk. Ezért
Is érdemel figyelmet az Európa Háznak A konfliktustól
a békés együttélésig cfmű, augusztus 19-27. között, a
Szeged - Szabadka - Temesvár háromszögben mergendezendő nemzetközi szemináriuma.
A budapesti Európa Ház,
illetve az ugyanezen nevet viselő egyesület és alapflvány
nemzetközi tanulmányútjáról
és a szegedi konferenciáról
tegnap sajtótájékoztatón adott
információt Barabás Miklós,
az Európa Ház igazgatója.
Az Európa Ház egy civil
kezdeményezés eszközeivel
segíti a magyar integrációs törekvéseket, Európát a magyarországi törekvések megértésében, egy erős és aktív
civil társadalom kialakulását,
a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatteremtést idehaza
és külföldön - olvashatjuk a
szervezetet népszerűsítő prospektusban. Az Európa Ház
célkitűzéseinek sikeréhez járulhat hozzá a konfliktuskezelésre és megoldásra koncentráló, szegedi központú nemzetközi szeminárium. A ren-

támogatást sikerült az önkormányzattól kisírni, ez az
összeg azonban csak arra
elég, hogy egy gépre való
mentőmellényt vásároljanak.
Pedig a biztonsági eszközökkel ők nem viccelhetnek,
egyelőre csupán találgatják,
hogy mit fognak csinálni,
amikor jövőre lejár a biztonsági nyitóautomaták élettartama. (A repülésben ugyanis
a veszélyhelyzet elkerülése
miatt minden alkatrésznek
üzemórában meghatározott
élettartama van.)
Csak egy kesernyés mosolyt kapok válaszul, amikor
új ernyőkről érdeklődöm.
Hajdanán a kezdők az NDKban gyártott RS-4-esekkel
ugorhattak, amióta azonban
nyugativá változott ez az ország, az árak is megemelkedtek, ez a csak kiképzéshez való típus például 400
ezer forintba kerül már. Az
ejtőernyő-ügy egyébként országos probléma, hiszen az
MHSZ-örökségből kapott
ernyők 80 százalékának jövőre lejár az élettartama. Az
már csak a szegediek szerencséje, hogy az utóbbi években felvették a kapcsolatot
néhány ukrán repülőklubbal,
s tőlük viszonylag olcsón
szereztek új ernyőket.
- A technikák ugyan nem
a legújabbak - magyarázza
Csorba József - , de akár a
saját fiamnak is oda merném

adni őket, nem félnék, hogy
a kupola szétszakad a feje
felett.
Az ejtőernyőzés nem olcsó és nem veszélytelen
sportág, (gy e két szempont
miatt is csak repülőklubok
keretében űzhető. A DAC
ejtőernyősei még kedvező
helyzetben vannak, hiszen
az előbb emlftettek miatt a
klub biztosítja az ugróknak
az ernyőket. Természetesen
ezekért fizetni kell, így ma
egy-egy ugrásért 900 forintot perkálnak le a fiatalok.
Ez egyébként teljesen önköltségi ár, belőle szi 'e csak a
repülőgép benzinje fedezhető. Megoldást az önkormányzati támogatás sem jelenthetne, de abból csak a
tűzoltó jellegű, balesetveszéllyel fenyegető gondokat
orvosolhatják. A nehéz helyzet találékonnyá tette az ejtőernyősöket, reklámugrásokat, bemutatókat vállalnak pontosabban csak vállalnának, merthogy megrendelések nemigen vannak. Azt
már csak halkan jegyzi meg
Csorba József, hogy a sportágban való helytállásra nagyon nehéz így gondolni, hiszen már az elmúlt évek is
bebizonyították: az anyagi
terhek miatt óriási tehetségek
vesznek el - Szegeden is.

Az ezredikre
készülődve
Ünnepelni való esemény
azonban mindezek ellenére
akad a DAC ejtőernyőseinek, a hajtogatás közben
ugyanis többen elárulják,
hogy szakosztályvezetőjük
rövidesen az ezrediket fogja
ugrani. Csorba József hajdanán az ejtőernyős többtusát űzte - úszás, futás, lövészet, ejtőernyős célbaugrás
- , tagja volt a válogatott keretnek, majd mundérban a
katonaválogatottnak is, ma
már azonban csak az oktatással foglalkozik, a versenyeken csak a szükséges minősítések miatt indul. Mosolyog, amikor szembesítjük
az 1000-es számmal, legyint,
hogy sok ejtőernyősnek van
ennyi ugrása. Gyorsan hozzátesszük persze, hogy Szegeden ő az egyetlen, a klubban legtöbbet ugrók is csak
300 körül tartanak.
S amint kiderült: nem is
fenyegethet ma már senkit
sem az a veszély, hogy éven-*
te 200-300-at ugorhatna.
Takács Viktor

SZOMBAT, 1 9 9 5 . AUG. 12.

Dr. Vágvölgyi András
(1930-1995)

Távozása hirtelen volt és kegyetlen. Fgy olyan tudós ment el, aki ötvözete volt az alföldi embernek
és a világpolgárnak. Ugyanolyan otthonosan mozgott a tanyák és kisvárosok világában, mint Európa
és Amerika neves egyetemein és tudós társaságaiban.
A mezőkovácsházi gyermekkort követő békéscsabai gimnáziumi és szegedi bölcsészkari tanulmányok nagymértékben meghatározták pályáját és
gondolkodását, olyan példaképeken keresztül, mint
Féja Géza, Bálint Sándor és Szádeczky-Kardoss Samu. Az egyetemen német és magyar szakos diplomát szerzett, majd ugyanitt doktorált. Kandidátusi
értekezését a magyar falusi társadalom jellemzőiről
Irta. Már a '60-as évek második felében bekapcsolódott az újjáéledő hazai faluszociológiai kutatásokba, s a településszociológia maradt mindvégig fő érdeklődési területe. Számos nemzetközi kutatásban
vett részt, előadásaival és referátumaival több tucat
hazai és külföldi konferencián képviselte a magyar
szociológiát. Szakmai életútjának kimagasló állomása volt, amikor 1983-ben a rurálszociológusok
európai tudományos társasága alelnökévé választotta. A Társadalomkutatás cimű folyóiratnak - melynek gondozásán még betegágyán is munkálkodott indulása óta volt szerkesztője. Az MTA Társadalmi
Konfliktusok Kutató Központjának munkatársaként az intézet Településszociológiai Műhelyét vezette.
Személyében egyesült a kutató és a pedagógus:
Vágvölgyi Tanár Ur sohasem szakadt el az egyetemi oktatástól. Tanított Gödöllőn is, ahol az Agrártudományi Egyetemen címzetes egyetemi tanár volt,
ám oktatói tevékenysége elsősorban Szegedhez kötődött. Alakulása óta aktívan vett részt a JATE
Szociológia Tanszék munkájában, de a bölcsész és
jogász hallgatókon kívül tanított medikusokat és
szociális munkásokat is. Rendkívül mozgalmas és
szerteágazó tudományszervező és alkotómunka
közepette vállalta el a tanszékvezetést Szegeden. A
nem mindig kedvező feltételek ellenére is nagy tervei voltak: regionális kutatásban és együttműködésben gondolkodott, s következetesen törekedett a
tanszék megerősítésére. Munkájában és megjelenésében egyaránt igényes volt Megnyerő személyiségével munkatársai feié derűt és optimizmust sugárzott. S a legtöbbet adta, amit adhatott: kiterjedt
szakmai kapcsolatrendszerére támaszkodva atyai
szeretettel egyengette kollégái szakmai előrehaladását. Haláláig azon munkálkodott, hogy a szegcdi
szociológiát bekapcsolja az országos és a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. Hogy mekkora űr támadt halálával, ma még alig sejtjük.
A JATE

rmtt-
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A KŐBÁNYAI GIGÁSZNAK L

...aki e rettentő hőségben, a szomjúsággal vívott gigászi küzdelemben,
gigantikus mennyiségű Kőbányai
'Világossal öblíti le poros gigáját,
majd az elfogyasztott sörök címkéjét
címünkre beküldi.
A legtöbb címkét beküldő elnyeri a
Kőbányai Gigász Kupát, az ezzel járó
nettó egymillió forintot e s ezer üveg
Kőbányai sört.

Kőbányai Világos - jobb, mint valaha

>

• Ismerje meg önmagát!

(9.)

Szüksége van
szív- és cukorbetegségre?
Dehogy van rá szükségem.
fogalmazódik
meg bennünk a válasz,
pedig a tiltakozást
egyre inkább fel kellene váltania
a
gondolkozásnak, hiszen
hafánkban
is mind több orvos
teszi
fel páciensének
a kérdést: miért éppen ez a
betegség kell Önnek? Aki
valóban
szeretne
megszabadulni
nyavalyáitól, annak
először
is
meg kell értenie
betegsége üzenetét.
Sorozatunkkal a tünetek
jelentésének
megfejtésében
szeretnénk
segíteni olvasóinknak.
Sorozatunk beköszöntő írásában hangsúlyoztuk, hogy okfejtéseink nem lesznek kényelmes olvasmányok. hiszen olyan őszinte
szembenézést várnak el tőlünk,
amelyek bizony megrengethetik
az önmagunkról bennünk élő képet. A megrázkódtatásért cserébe
viszont esélyünk van a gyógyulásra, s ezért talán érdemes vállalni egy átmeneti kiborulást. Sajnos, a cukorbaj nemcsak testi, de
lelki szinten is a legnehezebb betegségek közé tartozik, feldolgozása egyedül szinte lehetetlen.
Egy jó pszichológus azonban átsegíthet a nehézségeken, s a végeredmény: az élet örömtelivé
válása.
Először nézzük meg, milyen
lelki probléma jelenik meg testünkben cukorbaj képében. Már
utaltunk arra, hogy nyelvünk
gyakran árulkodik a bajok valódi
gyökeréről. A cukorbajt eredetileg cukorhúgyárnak, cukorhasmenésnek nevezték. A betegség
orvosi elnevezése, a diabetes szó
a görög diabeinein-böl származik,
melynek a jelentése: átvetni, átmenni. A cukor tehát átmegy az
emberi szervezeten, s belőle a vizelettel távozik. Nem tud beépülni a sejtekbe. Az orvosok tájékoztatják is betegeiket a rendellenesség élettani okairól, mi most nézzük a lelkieket.
Egy korábbi fejezetünkben
már tisztáztuk, hogy az édesség
és a szeretet életünkben analóg
fogalmak. Az édesség utáni fokozott vagy a be nem teljesült szeretet iránti sóvárgás jelképe. A
cukorbetegek esetében arról van
szó, hogy édesség formájában hiába próbálják csillapítani szeretetvágyukat, a cukrot nem képesek
beépíteni sejtjeikbe. A folyamatot
értelmezve ez azt jelenti, hogy be
nem vallott szeretetvágyuk párosul a szeretet befogadásának a
képtelenségével.
Cseppet sem csodálkozom
azon, hogy a leírtak ellen a legtöbb cukorbeteg elsó olvasásra
tiltakozik és bizonygatja, hogy ö
mennyire szereti például a gyermekeit és milyen sok embertói
kap szeretetet. Nem is szabad ezzel vitatkozni, hiszen a felszínen
legtöbben valóban ezt élik meg,
de gondoljanak csak arra, hogy
mennyi keserűséget hordoznak
magukban, s milyen ritkán élnek
meg örömtelinek egy-egy pillanatot. Louise L. Hay: Éld az életed
című könyvében megfogalmazza
a leggyakoribb betegségek lelki
okait, s azokat a pozitív gondolatokat, amelyek segítenek megváltoztatásukban. Szerinte a legtöbb
cukorbetegre jellemző gondolkodás. magatartás: „Sóvárgás az

után, ami talán lehetett volna.
Visszafogottság. Mély fájdalom.
Csak keserűség maradt." Mindezt
a következőkre kellene felcserélni: „Örömteli ez a pillanat. Kész
vagyok megélni a jelen édes örömeit." Sok sikert hozzá!
A szívbetegség üzeneteinek
megértéséhez forduljunk először
ismét a szólásokhoz, melyek ebben az esetben is beszédesen
árulkodnak a lényegről: dagad a
szíve a boldogságtól; fáj a szíve
valakiért; megesik a szíve valakin;
meghasad a szíve; a szívébe markol valami; a szívére veszi; nyomja a szívét valami; összeszorul a
s/ive a rémülettől; torkában dobog a szíve és így tovább. A felsorolt szófordulatokból is jól érzékelhető, hogy a szívünket mindig valamilyen érzelem billenti ki
megszokott ritmusából, nyugalmi
állapotából. Az érzelem lehet
öröm, bánat, rémület, félelem, reménykedés - a szív ezekre reagál.
Korábban már utaltunk arra,
hogy az emberi cselekedetek
meghatározói az érzések é s a
gondolatok. Van, aki inkább a
szívére hallgat, más inkább az
eszére. A szívbetegségek elszenvedői elsősorban az eszükre hallgatnak, mert attól félnek, hogy az
érzéseik kibillentik őket megszokott biztonságukból. Egy idő után
a szív ezt nehezen viseli, s vadul
dobogni vagy fájni kezd, hogy a
„gazdája" kénytelen legyen rá is
figyelni. A szívtünetek tehát szabályosan kényszerítik az embert a
szív felé fordulásra. Természetesen a panaszok gyógyszerek hatására is szűnnek vagy gyógyulnak, de a tapasztalatok szerint
legtöbbször csak átmenetileg. Valódi javulás csak a gondolkodás,
az életvitel megváltoztatásakor áll
be.
A legijesztőbb megnyilvánulása
a szívnek a szívinfarktus, melynek legkedvezőbb talaja a magas
vérnyomás. A magas vérnyomásban szenvedő emberek is azok
közé tartoznak, akik nem merik
agressziójukat nyíltan vállalni, viszont kellő önuralommal, önfegyelemmel rendelkeznek, segítségükkel képesek indulataikat megzabolázni. Á meg nem valósult
agresszív cselekmények összege
lesz azután a szívroham, s a felhalmozott energiák kisülési módja a szívinfarktus.
A szívpanaszokkal kínlódó embereknek érdemes a köyetkező
kérdéseket feltenni önmaguknak:
megfelelő ritmusban élem az életem; egyensúlyban vannak érzelmeim az értelemmel, képes vagyok kifejezni az érzelmeimet;
van időm megélni az élet örömteli oldalait is? Amelyik kérdésre
nem a válasz, azzal ajánlatos addig foglalkozni, míg a szív nem
kezdi egyre markánsabban, egyre
türelmetlenebbül követelni a feléfordulást.
Nem véleüenül vezetik a szívés érrendszeri betegek a halálozási listát. Korunk jelenlegi értékrendje szerint a hajtás, az anyagi
siker vívja ki a legnagyobb elismerést. Aki a kor normáihoz igazodik, könnyen bele is sodródik
a divatos elvárásokhoz való igazodásba. A szívinfarktust menedzserbetegségnek is szokták nevezni. A tények önmagukért beszélnek. S tény, hogy nem a romantika korában élünk, a vészjelek mégis arra figyelmeztetnek,
ajánlatos lenne többet hallgatni a
szívünkre...

i N e m kell rögtön o r v o s h o z futni!

Lenthár Márta

SZÓRAKOZTATÓ MELLÉKLETÜNK

dania
é s valami m á s
1913 elején komoly probléma foglalkoztatta Albániát: királyt keresett! Az albánok nem
sokkal korábban lázadtak fel a
török udvarral szemben és független királysággá nyilvánították
magukat.
Ez önmagában remek dolog,
de ki fog a trónra ülni?

A szultán
unokaöccse
Az egész világ azzal foglalkozott, hogy királyt találjon Albániának. Londonban még egy
speciális konferenciát is tartottak ebből a célból, ám hiába.
Az albánok ugyanis - mint köztudott - muzulmánok, és természetesen muzulmán királyt szerettek volna, nem angolt, németet, vagy éppen franciát.
Esszád pasának, aki ideiglenesen vezette az országot, már
jelöltje is volt: Halim Eddin, a
szultán unokaöccse. Diplomáciai úton már felvették v e l e a
kapcsolatot, történetünk idején
éppen a válaszát várták.
Tiranában ezalatt egy német
vándorcirkusz ütötte fel sátrát.
Két - Európa-szerte ismert sztár is a társulathoz tartozott;
Ottó Witte, a bohóc, é s Max
Schlepsig, a kardnyelő. Ők ketten is elolvasták az Esszád kezdeményezéséről beszámoló újságot, amelyből Halim Eddin
képe mosolygott rájuk és megdöbbentette őket a királyjelölt
Wittével v a l ó h a s o n l ó s á g a .
Azonnal pokoli terv született
agyukban: Ottó lesz Albánia királya!
Bécsből operettjelmezeket
hozattak, Witte először őszesre
festette haját é s hatalmas bajuszt ragasztott: jöhetett a következő lépés! Egy konstantinápolyi barátukat m e g k é r t é k ,
küldjön táviratot a következő
szöveggel:
„Halim Eddin herceg érkezik!"

Albán lányokat
a hárembe!

• Királyi lakhely

Sajnos, amikor napjainkban kimondjuk a „Balkán" szót, mindenkinek a tőlünk nem messze zajló háború jut az eszébe. Azt is
.tudjuk, hogy Európának ezen a részén csak nagy ritkán volt
nyugalom, a több nép által lakott Balkán mindig afféle puskaporos hordónak számított.

• /. Ottó, Albánia királya

A bohóc és a kardnyelő története
A muzulmánok

nem

isznak
rályotokban? Nem voltam bőkezű veletek?
Igaz, ami igaz, amikor Halim
Eddint megkoronáztak egyike
volt első intézkedéseinek, hogy
tíz aranyat osztatott ki minden
testőrnek. A katonak nem tudtak, mitévők l e g y e n e k , mert
amikor Esszád fegyverbe szólította őket, azt hitték, forradalom tört ki a palotában, most
pedig ott látták a királyt épen,
egészségesen. Némi vita után
átálltak Witte oldalára, olyannyira, hogy az csak nehezen
tudta megakadályozni őket abban, hogy levágják az „áruló"
Esszád fejét.

Egész Albánia felpezsdült, a
trónörökös érkezését 1913. augusztus 13-ára várták. Witte é s
> Albán település pálmafákkal. Turistaparadicsom l e h e t n e
cinkosa inkognitóban szálltak a
dásuknak: a m u z u l m á n o k
hajóra, így futottak be a durazItt, kontinensünk
vérugyanis nem isznak alkoholt.
zói kikötőbe, ahol hatalmas töAlig várták tehát, hogy a vacsom e g ü n n e p e l t e őket. A n é p
rel és könnyekkel
teli
ra végetérjen, é s rohantak fel
büszke volt leendő királyára,
Miután elcsitult a zaj, Witte
részében
hajtotta
végre
szobáikba, ahol bőröndjeikben és Schlepsig megraktak két bőerősnek látszott, délcegen feszíkét
német
szélhámos
- e l ő r e l á t ó a n - e l e g e n d ő röndöt a kincstár aranykészletétett piros fezében. Tábornoki
mennyiségű snapszot rejtettek ből, és elinaltak. Érdekes, hogy
azt a
csalafintaságot,
egyenruhájának zakója roskael.
A palotába érve azonban ebben a fiatal albán lányok sedozott a kitüntetésektől. Esszád
amelyen
az első
világújabb meglepetés várt rájuk: va- gítették őket: nőnek álcázták a
pasa a lábaihoz borult, úgy köháborút
megelőző
idől ó s á g o s „nőtenger" fogadta két pernahajdert, így szökhettek
szöntötte leendő uralkodóját.
szakban
az
egész
világ
őket! Az albán hölgyek mind- ki a palotából. Durazzóba érve
Tiranába érkezve Witte é s
egyike meghatódott az új kiráy azonnal kibéreltek egy olasz
teli szájjal
kacagott.
Schlepsig átestek a s z o k á s o s
nekik szánt szavaitól, é s mind- halászbárkát, é s reggelre már
formaságokon, majd az est beegyikük úgy érezte: Halim Ed- Bariban élvezték csalafinta úton
álltával összeállították „progszerzett vagyonukat.
ramjukat". Másnap reggel az szomszéd katolikus ország jóval din vele is megosztaná ágyát...
Egyszer, persze, minden csoEsszád pasa vezetésével jelenlé- e r ó s e b b náluk, Halim Eddin
Ebül szerzett jószág, persze,
vő főurak megelégedve hallgat- mögött viszont ott áll a török dának vége szakad. Augusztus ebül vész: Witte é s Schlepsig
ták Witte elképzeléseit.
porta, nem lehet baj Az pedig, 15-én Esszád pasa táviratot ka- hamar a nyakára hágtak a va- Először is: koronázásomat hogy az új uralkodó csak albán pott az Igazi Halom Eddintől. gyonnak. Visszatértek tehát egy
holnapután tartjuk! Másodszor: lányokat óhajtott az ágyába ve- aki Konstantinápolyban hírét cirkuszba az egyik bohócként,
hadat üzenünk Montenegrónak, zetni, valósággal könnyekig ha- vette', hogy „megkoronázták" a másik kardnyelőként. Igaz,
Tiranában. Esszád a gárda test- Ottó Witte még sokáig pózolt a
a fővezér: Esszád! Harmadszor: totta a népet.
nem akarok több idegen lányt a
1913. augusztus 13-án koro- őreitől követve rontott be Witte különböző magazinok címoldah á r e m b e n , az albán lányok názták meg tehát az első albán hálószobájába, aki azonnal rá- lán, mit 1. Ottó, Albánia királya.
messze földön híresek szépsé- királyt. A megfigyelők azt jelen- jött, hogy lebukott ám félelmeKésőbb e g y olyan szélhágükről! Végül: kérem a kincstár tették, hogy az új uralkodó fi- tes hidegvérrel rámutatott Es- mosságba keveredett, ami miatt
kulcsait, hogy mindenkit érde- nom diplomáciai érzékére vall, sádra, é s így szólt a testőrök- börtönbe jutott, és ott fejezte be
mozgalmas életét 1958. auguszmei szerint jutalmazhassak!
hogy „nyugati" nevet választott: höz:
A köznép, mikor ezt megtud- I. Ottó!
- Tartóztassák le az árulót! tus 13-án.
Királlyá koronázásának 45
ta, üdvrivalgásban tört ki. MonA 18 fogásos vacsora alatt az- Bizonyára Montenegro vette rá
tenegró régi tüske az albánok tán a két csirkefogó megismerte az árulásra, hogy elkerüljék a évfordulóján...
s z e m é b e n , ám jól tudták: a a rosszabbik oldalát is uralko- háborút. Nem bíztok meg a kiImre Mátyás

Álruhában,
nyúlcipőben

•
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Nyugodt már a sóhajtás: hát .ezt is magérhettük. Magyarországon járt a Rolling Stones,
a világ leghíresebb, legjobb, leggazdagabb, legöregebb és legcsúnyább rockbandája.
1
Teljesen akadémikus és fölösleges a vita, hogy vajon a
roáknagypapák jó koncertet
csináltak-e, s hogy a mai fiatal
zenekarok közül, hányan csináltak volna ennél különb bulit. A Rolling Stones e g é s z
egyszerűen nem adhat rossz
koncertet. Egy zenekar ekkora tapasztalattal, pénzzel é s
legendával a háta mögött, no
m e g e n n y i slágerrel e g é s z
egyszerűen nem hibázhat a
deszkákon. Pontosabban nyugodtan bakizhatnak, de a kutya sem veszi észre, hiszen
nem erról szól a Stones turnéja.
Mentségükre legyen szólva,
hogy azért kitettek magukéit;
fél tfzkor berobbantak a színpadra é s több mint két órán
keresztül nyomták megállás
nélkül, teljes erőbedobással. A
harmadik számnál ugyan eleredt az eső, de e z nem jelenthetett gondot, a Rolling
Stones átment kalapos zenekarba, s a z ö r e g kavicsok
együtt áztak k ö z ö n s é g g e l .
Miközben jöttek a már-már
fogalomként emlegetett dalok,
az I Can Get No Satisfaction,
a Honky Tonk Woman, az It's
Only Rock And Roll, vagy éppen az Angié.
Kiderült közben, nem véletlenül nevezték egy időben a
Stones-t csak Mick Jagger é s
kísérőzenekarának, hiszen a
gumiszájú frontember egy pillanatra sem állt meg, öltözött
és vetkőzött, nyelvet öltögetett é s szakadatlanul táncolt
eredeti stílusában; annyit hajtott mint a többi három tag
együttvéve. Alaposan megsértődne ezen persze Keith Richards, a világ legcsúnyább
gitárosa, aki leginkább féllábon állva szólózott, két öklé-

Rolling

Ston&s

/ /

szimpatikusabbnak kikiáltott
zenészéről, a tisztességben
megőszült Charlie Wattsról
sem. Pórias dobfelszerelésével
és technikájával maga volt a
megtestesült egyszerűség, mosolyt is csak akkor láttunk egy
villanásra az arcán, mikor az
e l s ő sorban l é v ő rajongói
meglobogtatták „Charlie 1000
Watts" feliratú zászlójukat.
S ha esetleg egy-két hang
nem is került ezen a koncerten a helyére, lenyűgözve álltunk. Káprázatos volt a színpad fényorgiája, a lángnyelvet
öltögető kobra, no és a minden apró részletet megmutató
videofal - ahol bizony látszott
a zenészek összes ránca, hiá• Kövek az esőben: Ronnie Wood és Keith Richards
ba, harminc év a szex, drog
(MTI-Telefotó)
és rock and roll vonzásában
nem múlik el nyom nélkül. A
szakadó esőben azonban
A Népstadion
nem hazudtolta
meg magát,
nemcsak a zenészek bírták,
bozta a formáját.
Ebben a
betonkatlanban
de a technika is. Kitűnően
megázott
már a Guns'N Roses és az Omega,
szólt a hang, s csodák csodájára még a pirotechnikából is
kedden pedig a Rolling Stones is. No meg az
maradt néhány tűzijátékra vaa nyolcvanezer
ember, aki a szakadó
eső elló.
lenére is kíváncsi voü az évezred bazai
buliHa a buli előtt kételkedett
is valaki, akkor a koncerten
jára.
be kellett látnia: ezek a rocknagypapák m é g egyáltalán
vei ütögette sorban a fejét, a rült, hogy nem tud énekelni. nem tartoznak a veteránok
mellét é s az ágyékát - ugye Nem hagyta magát azért Ron- közé. Nagyon is virgoncak. Ki
az ész, a szív, meg a ... - , no nie Wood sem, néha kivette a tudja, lehet, hogy turnézni is
és két szám erejéig száműzte szájából cigarettáját egy-egy fognak még...
Jaggert a színpadról - nem szóló kedvéért. S nem feled— tévé —
kellett volna, hiszen így kide- kezhetünk meg a Stones leg-

A színpad
A Rolling Stones tumé egyik főszereplője a színpad, mely a maga műfajában egyedülálló. A giganükus díszletet
nem a megszokott módon, a mindenhol rendelkezésre álló standard elemekből állították össze, hanem külön,
a tumé számára gyártották.
A színpad megálmodója az a Mark
Fisher, aki korábban dolgozott már a
Stones-szal - a „Steel Wheels" koncertkörút hátterét tervezte
de ó volt a
„ludas" a U2 „Zoo TV" és a Pink Floyd
tavalyi díszleteiben is. Mark Fisher legújabb tervében a 21. századi cybervilágot és az ősi misztériumokat gyúrta

• Ágaskodó kobra a színpadon.
(Fotó: Takács Viktor)

• Jön
a
A PolyGram lemezkiadónál a kánikulában sincs
uborkaszezon, hiszen az elmúlt hetekben új lemezek
egész sora látott napvilágot.
A nyár eleji terméshez tartozik Zorán vadonatúj korongja, a .Majd egyszer..." - me-

lyen ismét a régi szerzőtársakkal, Presser Gáborral é s
Dusánnal dolgozott. Hajdanán a Bronski Beatben ismerhettük meg a Jimmy
Sommerville-t, aki aztán lelépett innen a Communardsba, majd szólókarrierbe kezdett. A jellegzetesen vékony
hangú férfiénekesnek most
jelent meg legfrissebb korongja, a Dare To Love. Ha-

sonlít a sorsa Jimmyhez Joey
Tempestnek is, ő egykoron
a Europe frontembereként
aratta sikereit, most pedig
egyedül jelentkezik, „A piacé to call home"

korszerű,

amerikai rockzenét - nem
grunge! - hordozó korong.

az ^sófeéf/i

A független vizekről evezett be a fóáramlatba Björk,
az eszkimókás szépségű
énekesnő. Új lemeze a Post,
melyről ismerhetjük már a
„Army of me"-t, hiszen e z a

mozikban futó Tank Girl
egyik betétdala is. Nem kell
bemutatni ma már Zuccherot sem, az olaszok énekesgitárosa anyanyelvén énekel
rekedtes hangján a ,Spirító
Di Vino" CD-n.

Sokan nem adtak volna
egy lyukas garast sem azért,
hogy az Ugly Kid Joe valaha
még újabb lemezzel jelentkezik. Ha fogadtak volna,
akkor most adósok lennének, merthogy a Csúnya Joe
Kölyök elkészítette "Menace
to sohríety" című lemezét.
Az amerikai suhancokkal ellentétben a Therapy?-ben
már sokan bíztak az első lemez után, nem is kellett csalódniuk, itt van most az „Internál Love", mely valóban
ördögi.

CUitvftnger!

Sziget '95
Ismét lesznek külföldi sztárvendégek a szigeten, szerencsére a szerényebb költségvetéseit
is befért néhány nagy név, így
augusztus végén Budapesre látogat a friss felfedezettnek számító Clawfínger, a poszt-posztpunkhullám áldásait é l v e z ő
Stranglers, a vak bluesgitáros
Jeff Healey és a Velvet Undergroundban ismertté vált John Cale. A külföldiek névsora ezzel
természetesen nem ér véget, hiszen több másod- és harmadvonalbeli csapat érkezik a határon
túlról, így a Kava Kava Angliából, a NOM Oroszországéi, a

Gluve Kucke a Vajdaságból.

A Szigeten természetesen
nemcsak muzsikából állnak a
programok; a színházi műfaj
legkülönfélébb képviselői lépnek fel - Hobo Lombardozzijától Bán János Színészautomatájáig - , a Verőfény Egyetem művészeti szabadiskolát hirdet ízelítőnek csak egy előadás címe: Réz András „Bobby érted is
meghalt" - , a bábjátékosok országos találkozót rendeznek itt,
s nem maradhatnak ki a sportrendezvények valamint az unikumnak számító filmek sem. S
hogy ne feledkezzünk meg a
tolerancia évéről sem, arról
gondoskodik az Africana Fesztivál.

Lassan intézményesül a Sziget néhány tavalyi újdonsága,
hiszen idén is lesz Sziget HírThe Bloozz és a Mietek
B.B. adó, -Rádió, -Napilap, drog és
Lengyelországóbl, a Rufe Buzzy AIDS felvilágosítás, jóga bemuAmerikából, a Suono Mu Dú, a tató, véradás, s ismét felállítják
Cruentus Olaszországból, a a házasággkötó és váló sátort.

Scatman John
Scatman's World

4

Horváth Charlie
Mindenki valakié

Rózsa/Wamer

19

La Bouche
Sweet Dreams

BMG

2

Bon Jovi
These Days

Mercury/PolyGraiii

Rednex
Sex & Violins

BMG

Hungária
Ébredi fel Rockandrollia

H.D.T.Records/EMI-QINl

Zorán
Majd egyszer

3T/PolyGram

1

•
H

Horváth Charlie

7

Charlie

Rózsa/Wamer

13

Vangolis
1492

Warner

Michaol Jackson
HiStory

Sony

Green Day
Dookie

Wamer

E-Rotic
Sex Affairs

EMI-Quint

12

L'art pour l'art
Vastyúk istalálszeget

Zebra/PolyGram

19

Mr. President
Up and Away

Warner

9

Republic
Disco

EMI-Quint

10

Tako Ihat
NoíxxJy Else

BMG

14

Vanessa
Violin Player

EMI-Quint

18

The Offspring
Srrtash

HMK

25

Ben Jovi
Cross Road

Mercury/PolyGram

11

Roal McCoy
33 Another Night

BMG

Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége által szponzorált
eladási sikerlista.

össze egy rockszínpaddá. A jobb oldalon például egy kobra magasodik a zenészek felé; a vasmonstrumot 45 tonna
vízballaszt tartja. A rendhagyó díszletekhez egyébként összesen 170 tonna
acélt és alumíniumot használtak fel.
A Stones áramfogyasztása vetekszik
egy kisebb városéval: összesen 3 millió
840 ezer wattra van szükségük, melyeket speciális dízelagregátorokkal állítanak eló. Kell is az áram, hiszen az
1500 kompjutervezérlésö lámpa, a 1,5
millió wattos hangcucc és a világ legnagyobb hordozható Jumbotron videóernyöje csak úgy falja az energiát. Jellemző, hogy magához az áramellátáshoz összesen 8 mérföld kábelre volt
szükség.

Godworst Hollandiából, é s a

29

• Shane MacGowan és Nlck Cave. (Fotó: Csorba Gábor)

'

Rockfotók

„Angliából jöttem..."
Az ifjú szegedi fotográfus akinek képei már lapunkban is
többször szerepeltek - 1987-ben
kezdett fényképészettel foglalkozni. Első tárlatát még a JATE
Klubban rendezte 1992-ben, a
másodikat azonban már Edinburghban - az elmúlt két évet
ugyanis Nagy-Britanniában töltötte. Ott kapott rá a koncertfotózásra is. A kinti lemezcégekkel kiépített kapcsolatainak köszönhetően a legnagyobb angol rockfotósokkal egy árokból, hivatalos engedéllyel fényképezhette az „alternatív" rock olyan sztárjait, mint
PJ Harvey, Sinéad O'Connor, Laurie Anderson, Morrissey, Shana
MacGowan, Nick Cave, Dávid
Byrne, a Suede, a Blur, a Portishead, a Cocteau Twins, a Violent
Femmes, az Afghan Whigs vagy a
brit listák aktuális favoritja, a Supergrass. Két esztendő alatt mintegy száz koncertet fotózott, köz-

r

Ha valaki
a Sziget
idején Budapesten jár,
ne felejtse el megtekinteni a
Koncertfelvételek
című tárlatot
Csorba
Gábor angliai
rockfotói
bóL

k.

J

tük olyan rocktörténeti pillanatokat, mint a 25 tagú vonószenekarral kibővült Tindersticks londoni szlnháztermi fellépése vagy
az Oasis sheffieldi stadiondiadala.
Csorba Gábor első budapesti
tárlata, a két esztendő legjobb képeit bemutató Koncertfelvételek
címú kiállítás augusztus 14-től
szeptember végéig tekinthető
meg a Zichy Jenő utca 17. alatti
Wave Lemezboltban, az Arany János utcai metrómegállónál.
Déri Zsolt
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ú t i p o g g y á s z ^ Z T Vakáció habkönnyűben
Mottó: „ Távol hazulról
ember."

legvígabb

az

nyaralás
közben

(Shakespeare)

A fogyókúrát folytatók, ha lehet, ne kérjenek teljes ellátást!
Legkönnyebben ugyanis azok
tudják folytatni a megkezdett fogyókúrát, akik a nyaralás alatt is
tudnak maguknak főzni.
A déli országokban különösen
könnyű lehet a helyzetük, hiszen
ebédre elegendő egy gyümölcsétel. Kiegészítőket, friss zöldséget
minden piacon beszerezhetnek.
A fogyókúrát segítő kombinált
étrendnek megfelelő reggeli előkészítése már néhány országban
nehézségekbe ütközhet, hiszen
sok helyen nem ismerik a teljes
őrlésű lisztből készített termékeket. Vigyünk ezért magunkkal
olyan magvakat, melyeket itthon
is szívesen fogyasztottunk, pl. búzacsíra, lenmag. Külföldi országok gyógyszertáraiban kaphatók
ilyen termékek, pl egész búzaszem, mely egy éjszakára beáztatva reggelire joghurttal, banánnal
vagy mézzel fogyasztható. Ezenkívül reggelire ehetünk tojást, 1-2
szelet szalámit, sajtot, kenyér helyett természetesen zöldséggel,
uborkával, paradicsommal.

• Nincs vége még a nyárnak, mi több, ha hinni lehet
az előjelzéseknek, vár még ránk a vénasszonyok nyara
is, amikor legalább egy-egy hosszú hétvégére
kiruccanhatunk. Hogy mit „gyűrjünk"
az útipoggyászba? Ehhez próbálunk ötleteket adni.

Mivel nyaralás közben a főétkezés legtöbbször a vacsorával
esik egybe, azt célszerű egy nagy
adag salátával kezdeni. A fehérjét
szervezetünk az esti órákban már
nehezen tudja megemészteni,
ezért a húst, halat nagyon alaposan rágjuk meg. Az alkoholos italokat feltétlenül ásványvízzel
együtt fogyasszuk.

• A h ó f e h é r a nyár ö r ö k divatszíne. N e m véletlenül, h i s z e n
e b b e n tűrjük legjobban a forróságot, s e z az a szín, amelyik
m i n d e n k i t fiatalit

• Az idei nyár nagy slágere
a blúzra, trikóra vagy ruhára
felvett k o m b i n é v á l l p á n t o s
kánikularuha

Kézipatika
Hosszabb
ralásra

külföldi

nya-

n e m árt, sőt ajánlott

e l v i n n i a h á z i p a t i k a „csökkentett változatát", a m o l y a n
neszeszernyi

minipatikát,

amit a háziorvosunk tanácsai
alapján é r d e m e s összeállttá-,
nunk. A minipatikából n e m
hiányozhatnak azok a gyógyszerek, amiket rendszeresen

Biztonság az autóban - apróságoknak
A
MercedesBenz a C-kategória
részére kifejlesztett
gyerekülést ikerkivitelben kínálja a
hátsó ülésre. Jellemzői: a kényeiraes kezelés, a
nagy védöhatás és
biztonság. A gyerekülés egyetlen
gombnyomásra
előcsúszik, és végreteszelhető. A négy
utaekkor az autó-

^
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•
¥

^

hat,

ségünk lehet

a leggyakoribb

„nyavalyák" enyhítését szolgáló szerekre.
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A kézipatikába
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két- és négyéves
kor közötti gyerekek felső testét
párnázott asztalka
Ha
az
foglalt, reteszelése nem old-

szedünk. Ezek mellett szük-
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láz-köhö-

gés-fájdalomcsillapítót,
görcsoldót, hashajtót, széntablettát, sebtapaszt,
fertőtlenítőszert, csípések elleni illetve
utáni kenőcsöt,
hányinger
elleni tablettát, a felégés fájdalmait enyhítő
Naksolt,
szem- és orrcseppet tegyünk.
Persze az öngyógyító kúrát
csak e n y h e é s főleg n e m tartós p a n a s z o k e s e t é n v é g e z zük, különben forduljunk or-
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voshoz. S noha

a külföldi

gyógykezelést kívánatos elkerülni, m é g i s a bajban m e g nyugtató lehet, ha ott van a
b ő r ö n d b e n a baleset- é s be-

• A gyerekek csak így utazzanak

tegségbiztosítás .

Tudni
Utazás alatt ügyeljünk arra,
hogy semmivel se zavarjuk a
többieket. Ne beszéljünk túl
hangosan, é s ne hallgassunk
zenét nagy hangerőn; ne terüljünk úgy el az ülésen, hogy ezzel szomszédainkat zavarjuk;
s z e m é l y e s holmink, újságunk
ne lógjon át útitársunk ülésére;
ne szemeteljünk; ne gyújtsunk
rá nemdohányzó szakaszban.
Kérjünk elnézést, ha a szűk
hely miatt véletlenül meglöknénk a szomszédunkat, és mindig kérjünk engedélyt a közelünkben ülőktói, ha ki szeretnénk nyitni vagy be szeretnénk
csukni az ablakot. Segítsünk
útitársunknak, ha nehezen tudja

Ha valamikor, akkor az utazáskor
kell leginkább alkalmazkodnunk
a körülöttünk levőkhöz, s
úgy viselkednünk,
hogy minél kevesebb
megpróbáltatást Jelentsünk" útitársainknak.
Cserébe elvárhatjuk, bogy bennünket is kíméljenek.

V

elhelyezni a bőröndjét, illetve,
ha az ablak nyitásával vagy csukásával támad gondja. Végül,
ha gyerekekkel utazunk, gondoskodjunk megfelelő elfoglaltságról, hogy ne unatkozzanak,
s legyen nálunk elég enni- és
innivaló is.
Ha a járművön valaki zavar
bennünket vagy sértő módon

_

viselkedik, próbáljuk udvariasan felszólítani, hogy hagyja abba. Ha ez nem vezetne eredményre, akkor se rendezzünk
jelenetet, hanem üljünk át máshová, illetve hívjunk oda valakit
a személyzetből.
A társasutakon
az ü d ü l é s
nagy részét ugyanazzal az embercsoporttal töltjük, í z é r t min-

dent meg kell tennünk, hogy
alkalmazkodó s türelmes útitársak legyünk: olyat, ami zavarhatja a többieket, ne tegyünk;
másrészt próbáljuk meg elviselni azokat, akiknek a viselkedése ingerel bennünket. Azzal az
utastársunkkal, aki igazán felbosszant minket - például dohányzik a buszon, vagy hangoskodik, míg mások aludni
szeretnének - próbáljunk meg
tapintatosan beszélni ahelyett,
hogy rögtön nekitámadnánk.
A társasutakon általában zsúfolt a program, ezért a csoport
minden tagja tartozik azzal a
többieknek, hogy pontosan érkezik a megbeszélt helyekre,
hogy a menetrendet tartani lehessen. Igyekezzünk, hogy reggel készüljünk el az indulási
időre.

Minden évben ugyanaz a cirkusz: itt a
megérdemelt pihenés, a nyaralás ideje, s a
legnagyobb mégis a csomagolás. A bőröndöt már megint nem lehet becsukni. Csak
semmi pánik! Lássuk, mit lehet itthon
hagyni a kozmetikumok közül?

• A bőröndöt nem lehet
• Kettő az egyben

becsukni

Mi fér a neszeszerbe?
Bár nyaraláskor még inkább
nélkülözhetetlenek a testápolók,
samponok és napozószerek, mint
máskor, mégis rengeteg helyet
foglalnak el az úticsomagban és
tekintélyes a súlyuk is. De ma
már számtalan a praktikus, helytakarékos készítmény.
Az üzletekben sokféle miniflakon is kapható, utazásnál ez az
ideális. Ha nem akarunk ezért
újat vásárolni, a megszokott márkáinkból is tehetünk kisebb üvegekbe, flakonokba. Ilyenkor
praktikusak az úgynevezett „kettő
az egyben" termékcsaládok. Például a tisztító és krémezó tusolózselével megtakaríthatjuk a testápolót. Választhatunk olyan semleges hatású tusfürdőt is, amely
kiválóan alkalmas a test, a haj,
sőt az arc ápolására is. Kapható
olyan arctisztító, mely eltávolítja a
szemsminket és egyben pótolja
az arcvizet. Hajmosáshoz is ele-

gendő egy enyhe sampon és hajbalzsam egyben.
A napozószereknek szánt
hellyel viszont nem érdemes fukarkodni. Egy jó napozókrém és
egy napozás utáni balzsam a nyaralás ideje alatt a szokásos arckém használatát feleslegessé teszi.
Ahhoz, hogy az esti gyertyafényes vacsorához vagy a táncmulatságra kifessük magunkat, nem
kell az egész sminkkészletünket
magunkkal cipelnünk. Elég egy
trükkös púderkompakt, a hozzátartozó sminkszivaccsal. Helyettesítheti az alapozót, a fedőkrémet
és a púdert is. A terrakotta púder
például rúzsként és szemhéjfestékként egyaránt használható.
Nélkülözhetetlen viszont a vízálló
szemspirál. A strandon és a forró
nyári éjszakákon egyaránt jó szolgálatot tesz.
B. Zs.

észrevételük, javaslatuk van a Hölgyválasz rovatunkkal kapcsolatiban, vagy csak szeretnék nekünk megírni egy-egy cikkünkkel, témánkkal kapcsolatos véleményüket, ötletüket, levelüket a következő címre küldjék. „Hölgy
válasz" Délmagyarország Kft. 6 7 4 0 Szeged, Stefánia 10.
(A közlésre érdemes leveleket a h ó n a p utolsó szombatján
közüljük.)
Rovatszerkesztő: Kalocsai Katalin

^
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Négy évvel azután, hogy férjétől, Shuki Levytől elvált, ismét feltűnt egy férfi az ismert
Dallas-sztár, Mandy életében. A nyilvánosság előtt most beszél először nyíltan
válásáról, reményeiről és nagy szerelméről.
ducer, rendező és egy filmstúdió
tulajdonosa. „Ó az első férfi, aki
Shuki után éjszakára is nálam maradhat."
Deborah csak két hónapja ismerte meg Petert. Éppen szerződtették a Hospitál című tévéjátékhoz, amit Peter rendezett. „Bevallom, egy férfitól mindenekelőtt
érzékenységet várok el" - mondja
a valamikori Miss USA. „Szükségem van beszélgetésekre, beleérzőkészségre és humorra, ami a
nagyon kreatív emberekben található meg leginkább."

•

Itt lakik Mandy

Egy férj bábfigurája
Mandy a Dallasból: Deborah
„Minden szobát egészen újjá
varázsoltam, még a szőnyegpadlókat is felszedettem és új parkettát fektettem le. A leginkább a
kerti vízesésnek örülök."

A menedék
Deborah a villa átépítését egy
fontos életszakasz lezárásaként
értékeli. Miután második férjével,
Shuki Levyvel (46) már 4 éve külön éltek, csak nemrégiben döntöttek mindketten a mielőbbi
gyors válás mellett. Deborah:
„Könyvelőink, adótanácsadóink
és ügyvédeink feszített ütemben
dolgoznak az utolsó részleteken.
De semmi veszekedés sincs köztünk. mindent jó elóre piegbeszéltünk."
Deborah arra is gondolt, hogy
eladja a hazat. „Minden azokra a
csodálatos időkre emlékeztetett"
— mondja .1 szlnésznó, aki elsó
házasságában egy kubai üzletemberrel mindössze két évig elt
együtt. Ebből a kapcsolatból származik fia, Christopher (21). Levytől pedig egy lánya született. Tamara (13).
A barátai tanácsolták Deborahnak azt a megoldást, hogy építtesse inkább át a házát, mintsem
eladja. Valószínűleg csak veszteséggel tudott volna túladnia koloniál stílusú, tehér ékszerdobozán.
Deborah és Shuki 12 éve vette
ezt a házat, abban az időben,
amikor mindkettőjüknek komoly
harcot kellett vfvniuk Hollywoodban a megélhetésükért. Akkor
is csak Deborah szüleinek anyagi
támogatásával
Négyéves próbaszerű különélésük alatt Deborah rájött, hogy
többé már nem képes egy fedél
alatt élni Shuki Levyvel. „Hiányzik a gyöngédége, a közelsége" —
vallotta he gyakran barátainak.
Még ma is emlékszik azokra az
éjszakákba nyúló beszélgetések-

1 Lányával, Tamarával

Shelton

Halkan csobog a kis vízesés a hollywoodi
grandiózus
Sbelton
titkos

előterében.

(42) számára

Ez a hely
olyanná

vágy beteljesülése,

utáni vágyé. A pompázatos
előkelő

negyedében

Deborah

vált, mint

mégpedig
alatt

egy

az új élet

házat Beverly

bát hónap

villa

Hills
teljesen

Különben a még-mindig-férj
Shuki Levynek éppen ez a kreativitása volt az, ami a házasságukat
tönkretette. „Shuki egy zseni, szünet nélkül dolgozik, gyakran éjszakákba nyúlóan. Ha fellázadtam csaiácli életünk érdekében az
ő munkamániája ellen, alkotói
szabadságában érezte magát korlátozva. „Shuki azzal érvelt, hogy
a gyerekek egyre nagyobbak
lesznek, és nekem már a további
karrieremmel kellene törődnöm.
Házasságunk tizennégy éve alatt
mindig arra törekedtem, hogy a
családot és a munkát harmonikusan összeegyeztessem" - mondja
Deborah, aki a Dallas után néhány tévéjátékban és filmben is
szerepelt. „Shuki és én egymástól
függetlenül építettük ki karrierünket. Később kiegészítettük egymást." Deborah férje filmjeiben is
a főszerepet játszotta. „Úgy gondoltuk, tökéletes kis csapatot alkotunk. És egyátalán nem vettem
észre, milyen gyakran lettem a
bábfigurája. Az iránta érzett tiszta
szerelem miatt."

átépítették.

Tamara, a kétlaki

• D e b o r a h Shelton é s kutyája. Melyik az aranyosabb?
re amelyek mindig „tengernyi
könnyel végződtek".
I labár szabadsága éveiben számos szerelmi kapcsolata volt
egyik hódolójának sem engedte
meg. hogy befészkelje magát a
házába. „Olyan volt, mintha a házat egy elveszett szerelem volt
menedékeként akarnám továbbra
is megőrizni" - meséli Deborah
Shelton. Csak miután az átépítés
mellett döntött, tudta a családi
boldogságról őrzött emlékeit a
megfelelő helyre tenni. „Eredeti-

leg a házat Shuki ízlése és előírásai szerint alakítottuk ki. Most
már csakis egyedül az én elképzeléseim érvényesülnek."

Férfi az ágyban
Időközben Deborah nemcsak
tapétákat és függönyöket cserélt,
hanem azt is elhatározta, megengedi, hogy egy férfi befeküdjön
az ágyába. Peter Smaha (42). forgatókönyv- és könyvíró, TV-pro-

1 Az új baráttal, Peterrel

Az első érzékeny törést egy
filmforgatás jelentette számára
Thomas Gottschalkkal, Gran Cananan. Deborah: „A Shuki iránti
szerelmem akkor kemény próbát
állt ki. Thomas nagyon megértő
barát, vele nyíltan tudtam beszelni családi problémáimról. Thomas abban az időben maga is
egy krízisen esett át. ami minket
nagyon közel hozott egymáshoz.
De intim kapcsolat soha nem volt
közöttünk."
Shuki bizalmatlanná vált, kiköltözött a házból, bérelt magának egy lakást. Időközben egy fiatalabb, szőke tévés színésznővel
költözött össze. Deborah: „Shelnek hívják és jól megértik egymást Tamarával, a lányunkkal."
Shuki, amilyen gyakran csak teheti, hazaviszi a lányát magához,
hiszen csak 2o percnyire lakik
Deborah-tól. „Tamarának nem
szabad megéreznie a válásunkat.
Shukinál és Shelnél jól érzi magát, Petert is rögtön elfogadta.
Shuki és én azon vagyunk, hogy
barátok maradjunk és a gyerekeknek továbbra is biztos hátteret
nyújtsunk."
(A Frairtm Spiegel nyomán)
Fordította: Solymosi Beáta

4 Aki m i n d i g humorizál. (A s z e r z ő felvétele)
«

A láthatatlan
/ /

Beszélgetés

Straub

- Fáradtnak
látom.
- Nem jut időm a pihenésre.
Életem c s e n d e s pillanatait a
színpadon zajló előadások jelentik. Azok a legkiszámíthatóbbak a rohanásban. Nem
kell másra koncentrálni, csak a
közönségre. És arra, hogy sikerüljön az együttlét.
- És
sikerül?
- Persze, az emberek legtöbbször veszik a lapot. Nag y o n szeretek vidékre járni.
Tizenhatéves korom óta úton
vagyok. A szilveszterek általában a 101-es kilométerkőnél
érnek. A pályát különben táncdalénekesként kezdtem. Egy
bőrönddel a h ó n o m alatt vonatoztam körbe az országot.
Sokat tanultam. Csak sajnálni
tudom azokat a szinészpalántákat, akiknek az ügyvéd papa, orvos mama elintézi, hogy
f e l v e g y é k őket a főiskolára,
majd lehetőleg fővárosi színházhoz szerződjenek. Arról viszont fogalmuk sincs, hol, melyik oldalon ül a közönség.
- így megy ez
mostanság?
A protekció
jobban
számít, mint a
tehetség?
- Egyre inkább így történik.
Szereposztó dívány mindig is
létezett és létezni fog. Ma már
zsebre megy a játék.
- Mennyit keményedett
a
színházi
világ? Sok
pofont kapott-e az
élettől?
- Igazából alig kaptam pofont a pályám során. Korábban, amikor fociztam, megleh e t ő s e n s o k k u d a r c ért. A
színházba már edzetten érkeztem, nyitott, fogékony és toleráns lettem. Már nem ragaszkodom foggal-körömmel a
szakmához. Ha tetszik, csinálom, ha nem megy a szekér,
akár abba is hagyhatom.
- N e m k e s e r e d n e e l , ha
nem kapna több szerepet é s
nem léphetne színpadra?
- Ez érdekes kérdés. Azt hiszem, nagyképűség nélkül állíthatom, hogy volt egy olyan
i d ő s z a k , amikor a t e l e v í z i ó
legtöbbet foglalkoztatott színés z é n e k számítottam. Évente
legalább nyolcvan produkcióban láthattak. Ekkor ismertek
m e g az o r s z á g b a n é s n é h o l
m é g Straub D e z s ő - k l u b o k is
alakultak. Ez a gyönyörű korszak úgy esett ki az életemből,
mintha nem is lett volna. Tiztizenöt évig nagy-nagy kedvvel dolgoztam reggeltől reggelig, miközben elszállt felettem
az idő. Átrohantam a világon,
csak é p p semmit nem láttam
belőle. Ha nem tehetném be

Dezsővel
Straub
Dezső
nem
váltogatta
sűrűn
a
színházakat.
A József
Attila Színház
után a
Vidám Színpadhoz
került, s azóta is a népszerű csapatot
erősíti.
Számtalanszor
láthattuk a televízióban,
az
utóbbi
időkben
azonban mintha
kevesebbet
szerepelne.

t ö b b é a lábam a színházba?
Túlélném. A focit is egyik pillanatról a másikra hagytam abba.
-Megszokta
a sikert?
- Igen, hiányzik is néha, de
nem hajszolom. Senkit nem hívok fel telefonon, hogy itt va
gyok, tessék nekem szerepet
a d n i . Ezt s o h a n e m t e t t e m
meg, pedig felettébb gyümölc s ö z ő húzás. Amikor szinte
egész nap benn voltam a telev í z i ó b a n , e g y m á s után halmoztak el munkával. Azért is,
mert kéznél voltam. Aki népszerű, az nem rendelkezik magával. Csodálkoztam, amikor
az egyik k e d v e n c s z í n é s z e m
azt nyilatkozta, egy ideig nem
láthatjuk, mert pihen. Nem, ezt
nem lehet kijelenteni, mert az
ismert emberek nem tűnhetnek el csak úgy a reflektorfényből.
- A sűrű
időszak
arra
volt jó, hogy
megalapozza a népszerűségét,
de
keményen
meg kellett dolgoznia
érte. Megőszült
a
barkója...
- Igen? És ha nem vigyázok,
kihullik a hajam. Valóban, a
népszerűség hasznos. Másképpen fogadnak üzletemberként
is. Van egy vállalkozásom. Az
Actor Bt. kulturális műsorokkal, reklámmal f o g l a l k o z i k .
Szívesen szervezünk vidéken
programokat, például majálisokat, színes vásárokat, búcsúkat, gyermekrendezvényeket.
- Milyen szerepben
látható a
színházban?
- Játszom a Négy meztelen
férfi és a Család ellen nincs orvosság című darabokban. Neil
S i m o n Tiszta Amerikájában
Nyertes Zsuzsa és Böröndi Tamás a partnerem. Szóba került
a rendezés is, de megmondom
őszintén, a színházigazgatás
jobban izgat. Erről a z o n b a n
egyelőre nem mondok többet.
Borzák Tibor
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Schumacher a Német Nagydíj megnyerése után a dobogó legmagasabb fokára állhatott
fel. Vajon ugyanezt teszi a Hungaroringen is?

Vasárnap Magyar Nagydíj

Schumacher a világbajnoki cím felé
Vasárnap a Magyar Nagydíjért versenyeznek a Forma
l-es pilóták. A következők
indulnak Hungaroringen:
Michael Schumacher (D),
Johnny Herbert (GB), Ukyo
Katayama (J), Mika Salo
(FIN), Dámon Hill (GB),

Dávid Coulthard (GB),
Mark Blundell (GB), Mika
Hákkinen (FIN), Massimiiiano Papis (I), Taki Inoue
(J), Rubens Barrichello
(BR), Eddie Irvine (IRL),
Giovanni Lavaggi (I), Andrea Montermini (I), Pedro

• Labdarúgó NB I., 2. forduló

Zalaegerszeg-Debrecen 2-3 (1-0)
Zalaegerszeg, 8 ezer néző,
Vezette: Hanacsek.
Gólszerzők: Preisinger
(38., 53.), illetve Arany (49.,
70.), Balog (64. - öngól).
Sárga lap: Horváth J. (70.),
Lendvai (75.), Preisinger
(84.), illetve Pető (27.), Sándor Cs. (32.); piros lap: Arany
(85.). Jók: Lendvai, Preisinger, Németh, illetve Horváth

B., Dombi, Pető, Gojan, Madar.
Zalaegerszeg: Tóth - Kocsárdi, Balog, Horváth J. —
Sztipánovics (Sebők 70.),
Lendvai, Horváth A., Fújsz
(Szabó R. 69.), Németh - Szabó H. Zs. (Szabó Z. 83.), Preisinger. Debrecen: Horváth
B. - Vadicska, Gojan, Pető —
Dombi (Rusko 90.), Sándor

Mészöly Kálmán
kerete Izrael ellen

A keret:
Kapusok: Petry Zsolt
(Genclerbirligi), Végh Zoltán
(Hapoel Haifa) Mezőnyjátékosok: Bánfi János (KispestHonvéd FC), Mészöly Géza
(OSC Lille), Kozma István,
Kiprich József, Kovács Kálmán (mindhárom Apoel FC),
Halmai Gábor (Germinal Eke' ren), Márton Gábor (PMFC),
Sallói István (Beitar Jerusalem). Csábi József, Bükszegi
Zoltán (mindkettő BVSC-Dreher), Mónos Tamás, Jován
Róbert (mindkettő Vasas Casino Vígadó), Illés Béla, Hamar István, Farkasházy László
(mindhárom MTK), Keresztúri András (Parmalat FC), Lipcsei Péter (FC Porto)

A pénteken Mészöly Kálmán szövetségi kapitány kijelölte az Izraeliek elleni találkozóra készülő keretet.
A jelöltek vasárnap 10 órakor az MLSZ-ben találkoznak;
fürdés és gyúrás szerepel műsoron, majd irány Szigetbecse.
Onnan Apajpusztára költözik
át a legénység, amely Dömsödön végzi az előkészületeket
Izrael ellen. Hétfőn és kedden
délelőtt és délután is lesz foglalkozás. Szerda délelőtt egy
utolsó átmozgatás. majd a Balaton fővárosa felé veszi az útirányt a futballválogatott.

• A szegedi labdarúgásban
folyó hercehurca nem kímélte a Szeged FC csapatát
sem. Amikor „döntés" született, hogy az SZVSE az NB
II-ben indul, akkor úgy határoztak, hogy a Szeged FC
jórészt fiatalokból álló gárdával az NB III-ban rajtol, s
biztosítja majd az utánpótlást a vasutasoknak. Azóta
már tudjuk, hogy az SZVSE
második osztályban való indulásából (legalábbis a rajtig) nem lett semmi, s ez
nagyrészt befolyásolta a Tisza-parti együttes felkészülését is. Ottlik Sándor, aki a
Szeged FC edzője lett, nem
tudott érdemleges munkát
végezni, mivel csak az utolsó napokban alakult ki a csapatkeret. Ennek ellenére a
szakember bizakodó:
- Sok tehetséges fiatal
van a keretben, kialakult
csapatom még sajnos nincs,
de bizom benne, hogy menet
közben megoldódnak a
problémák - hangoztatta
Ottlik Sándor.
• Szerdán az SZVSE elleni edzőmeccsen
elég

Paulo Diniz (BR), Roberto
Moreno (BR), Pierluigi
Martini (I), Luca Badoer
(I), Aguri Suzuki (J), Olivier Panis (F), Jean Lesi (F),
Gerhard Berger (A), JeanChristophe Boullion (F),
Heinz-Harald Frentzen (D).

• Az ötlet, mármint az,
hogy a külföldi és hazai városok példáját követve Szegeden is évente rendezzenek
nemzetközi veterán teniszbajnokságot, nyolc éve pattant ki a „Doki" és sportbarátai agyából. A gondolatot
tett követte, minek következtében 1988 nyara óta
minden évben találkozhatnak a fehér sport honi és
külországi szerelmesei a Tisza-parti városban.
Aligha szükséges bizonygatni egy ilyen, száznál is
több teniszező érdeklődését
felkeltő rendezvénynek mily'
nagy az anyagi vonzata.
Ezért aztán az évek folyamán nemegyszer - a pénztelenség miatt - gondok akadtak a szervezéssel. Néha az
is szóba került, hogy elmarad a verseny, ám szerencsére mindig voltak önzetlen támogatók, akiknek jóvoltából
nem szakadt meg a szép sorozat. A bajnokság aztán tavaly - amikor minden erőfeszítés ellenére már-már megszakadt a sorozat - egyszer
és mindenkorra bizonyította:
érdemes, mit több kötelező
ápolni a szép hagyományokat!
A minden tekintetben barátinak mondható csapat az
idén is összefogott, s tény ke-

Barnaek
játszhatnak!

A hagyományok köteleznek
Ha augusztus vége - akkor veterán teniszbajnokság az újszegedi Erzsébet ligetben! Jóleső érzés ezt
leírni, mert az idén, augusztus 24-27-én immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a jeles eseményt a
„Doki", alias dr. Janka János és teamje, a Végh Ferenc, Óvári György, Kiss Dénes, Mészáros László,
Bánhegyi Géza és Kucsora Sándor alkotta veterán
bizottság.
désének, valamint a főszponzor Csominvest Kft.-nek
és a többi támogatónak köszönhetően két hét múlva ismét benépesülnek a JATE és
a Pick Szeged pályái. A liget
árnyas fái alatt, a vörös salakon négy napon át - csakúgy
mint az előző években - izgalmas, látványos, nem utolsó sorban színvonalas csatákban bizonyíthatják a - lélekben mindenképpen fiatalos - résztvevők, hogy tudá-

• Úgy alakultak a dolgok,
hogy Benkő László, az
MLSZ elnöke jövő szerdára
Cs., Arany, Madar, Szatmári
Siófokra, a magyar-izraeli
(Medvid 80.) - Sándor T„ Ilea
barátságos válogatott labda(Kovács N. 81.)
rúgó-mérkőzés előttre rendA debreceni együttes igakívüli elnökségi ülést hívott
Még
kedden
kellett
volna
a
zolta jó hírét, s hogy a Ferencváros elleni győzelme nem a CSLSZ-nek dönteni azoknak a össze. - Na és akkor mi van?
véletlen műve volt. A ZTE labdarúgóknak a sorsáról, akik - kérdezhetnék sokan. A tékétszer is vezetett, de védelme érintve voltak, vannak a HLC, ma viszont a szegedi labdanem állt a feladata magasla- illetve HVFC-ből történő át- rúgást kedvelőket nagyon is
tán. A hazaiak alaposan meg- igazolásban. Nos, akkor az ég- érdekelheti.
érezték Szabó I. Zsolt hiányát. világon semmi sem történt, a
Az igen tisztelt testület
A mérkőzés összképe alapján dokumentumok felkerültek az
nem másról, mint az SZVSE
a tudatosabban és szervezet- MLSZ-hez véleményezésre.
tebben játszó hajdúságiak
Pesten az az állásfoglalás csapatának további sorsáról
megérdemelten vitték el a há- született, hogy az érdekelt fut- dönt, mivel a Vasutasok parom pontot a zalai megyeszék- ballisták nem tehetnek a kiala- nasszal éltek az elnöknél az
helyről.
kult vitáról, őket nem lehet NB Il-es jogvita miatt. Mint
emiatt a pályára lépésükben ismert, a Végrehajtó Bizottszabályozni. így aztán Szécsé- ság a HVFC együttesének
nyi Gábor, Kemenes Zoltán. ítélte az NB H-es szereplést.
Varga-Tóth Attila és Barna
Gábor nyugodtan felhúzhatja Ebből pedig az következik,
a Kiskundorozsma mezét, hogy az SZVSE-nek marad
Bress Tibor és Ferenczy Attila az NB III. Igen ám, de a
a Makói FC-ét, míg Gál Zol- Kossuth Lajos sugárútiak a
Befejeződtek a középdöntős tán a H. Astráét. Ha az átiga- harmadosztályról hallani
csoportmérkőzések a németor- zolási összeg körül vita tá- sem akarnak.
szági Esslingenben zajló ifjúsági
madna, abban az esetben is az
férfi vízilabda Európa-bajnoksá- MLSZ dönt.
gon. A magyar válogatott utolsó
Kiss Csabával szemben a
ellenfelét, a jugoszláv nemzeti
együttest is felülmúlta, fgy cso- HLC szerződésszegést köveportgyőztesként jutott az elő- tett el, így a labdarúgó igazoldöntőbe. A másik csoportban ható, a vételárat itt is a MaOlaszország végzett az élen, és gyar Labdarúgó Szövetség állBedeszkázzák a dorozsSpanyolország lett a második. apítja meg. Kopschitz Péter
A szombati elődöntőben Ma- átigazolási kérelmét későn
mai vásártérre vezető utat
gyarországSpanyolország
és nyújtották be. Ez gyakorlatilag
a helybéli labdarúgó szurJugoszlávia-Olaszország
mér- azt jelenti, hogy a kapus csak
kolók. amennyiben egy úr
kőzést rendeznek. Magyarora pénzestáskájával az ottaabban az esetben állhat aZ
s z á g - J u g o s z l á v i a 10—6 ( 0 - 1 ,
SZVSE kapujába, ha csapata
ni focipálya felé venné az
4 - 2 , 3 - 1 , 3 - 2 ) . A magyarok
irányt. Ez a kijelentés az
góldobói: Bárány 3, Kiss Cs., az NB II-ben indulhat. Az NB
SZVSE-Dorozsma
edzőCsörgő 2-2, Kéri, Lontay, Ma- III-ban fél évig biztosan nem
léphet pályára.
tajsz l-l.
mérkőzésen hangzott el, s
az előbbi csapat máskülönben jó szándékú főszponzorára vonatkozott, aki
a közelmúltban több csapatnál is megfordult. Sorrendben:
Szeged FC,
Hódmezővásárhely,
SZVSE.
A dorozsmai szurkoló
arra célzott, ők inkább
• • i
meglennének úgy csöndesen, szerényen magukban,
- Sajnos nem volt alkallép. Megmondom őszintén,
segítség nélkül, mert a
rá nagyon számítottam, hiá- mam látni őket „munkában",
gyorsan egymás után szenyozni Jog...
csak az elmondásokra szorítrencséltetett csapatokból
• Úgy tudom, hogy a kozhatok. De ahogy hallom
egyik sem futotta ki magát
Stadlernél ,Járt" ifjúsági nagyon szorgos, dolgos csaigazán. A Szegedi Dózsát
csapatra akartak alapoz- pat, amely ellen nehéz lesz...
nem is olyan régen beolni. Közülük
azonban
• Milyen eredménnyel
vasztó Szeged FC olyan
csak egy-két névvel talállenne elégedett?
csapattal vág neki a bajkozhatunk a keretben...
- Mindenképpen jól szenokságnak, hogy abból egy
- Sajnos az egyik legte- retnénk rajtolni, ami azt jefordulónként
átlagosan
hetségesebb játékos, Kránicz lenti, hogy a győzelemért
másfél meccset végignéző,
még csak most lábadozik be- hajtunk majd...
focit inkább csak szerető,
tegségéből, Kuti az edzőmint értő szurkoló jó, ha
P.
Sándor
József
meccsen bokaszalagszakahárom-négy nevet ismer. A
dást szenvedett. Másokat viVásárhely nekiveselkedik a
Az e l s ő f o r d u l ó t o v á b szont, hogy játéklehetőséget
másodosztálynak, csapat
bi
m
é
r
k
ő
z
é
s
e
i
:
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s
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á
s
biztosítsunk számukra, kiadés pénz nélkül, majd összetunk különböző megyei csa- -Szarvas, kunbaja-Kiskunfélszoknak - vagy összeveszcgvhaza, Kalocsa—Kiskundopatokhoz.
nek, vagy visszalépnek - az
rozsma, Gyula-Kiskőrös, Me• Holnap a harmadik z ő b e r é n y - B a j a , T ó t k o m l ó s őszi szezon közepére. A vaosztály egyik újonca, a -Szentes. Valamennyi találkosutasok körül néhány napMindszent ellen lépnek z ó r a v a s á r n a p k e r ü l s o r .
ja nagyon nagy a csönd.
pályára. Ismeri-e a part- A Makó F C - S 7 . V S E mérkőnert?
zést elhalasztották. .

Fiataljaink
elődöntőben

• Labdarúgó NB iii.
• Holnap, 17 órakor: Szeged FC-Mindszent

Fiatal, de nem „kész" csapattal

ügyesen mozogtak játékosak..
- Egyénileg több dolgot
jól megoldottak, az összjátékon viszont sokat kell még
javítanunk.
• Hogy néz ki a csapatkeret?
- A végleges csak két-három nappal ezelőtt alakult
ki. A neveket látva optimista
vagyok. Tehát Dobó. Irsevics kapusok, Joó, Imre Z., Kiss B.,
Kiss P„ Lévai, Rau, Tóth L„
Illyés, Elek, Csányi, Turján.
Simon - mezőnyjátékosok.
• Nem szerepel a keretben Márton Attila. Vele
mi van?
- Sajnos őt ezen a héten
az egriek keresték meg és
végül meggyőzték, hogy náluk játsszon. Vasárnap a
HVFC ellen már pályára is

Augusztus 24-FÓJ 27-ig
VIII. nemzetközi Csominvest veterán teniszbajnokság
Újfent nagy az érdeklődés

suk mit sem kopott az évek
során.
Az előzetes jelentkezések
alapján várhatóan az idén is
száznál többen lépnek pályára a 23 (egyes, páros és vegyes páros) versenyszámban
(a hölgyeknél a 40, a férfiaknál 35 év az alsó korhatár).
A szervezők, csakúgy, mint
az előző években, Németországból, Ausztriából, Svájcból, kis-Jugoszláviából és
Romániából várnak vendé-

geket, de természetesen a
hazai veterán élteniszezők is
ott lesznek a küzdők sorában. Nevezni írásban augusztus 15-ig lehet a következő címen: Correct Kft.,
6726 Szeged. Vedres u.
21/B. Jelentkezéseket a verseny első napján a helyszínen is elfogadnak, de akkor
már az illető teniszező minősítését (amatőr rangsorát,
eredményeit) nem veszik figyelembe, azaz a táblán oda
sorolják, ahol éppen hely
van. A sorsolást augusztus
23-án 17 órakor ejtik meg a
verseny helyszínén.
A bajnokság másnap. 24én (csütörtök) reggel 9 órakor ünnepélyes megnyitóval
kezdődik, a további napokon
reggel 8 órától késő estig
lesznek a mérkőzések.

Gy. E.

• kém megy Makóra az SZVSE
• Még mindig bíznak az JKB II-ben...

Szerdáig izgulhatnak

Rumpf László szakosztály-menedzser vezetésével
egy seregnyi, drága pénzen
vásárolt futballistát igazoltak
le. Mindezt tették a minél sikeresebb másodosztályú szereplés érdekében. Ezek után
kissé furcsának tűnne, hogy
a Cigannal, Stredievel, Hlebával, Váczival, Takóval és így tovább - kiálló gárda
csupán az NB III-ban ontaná
a gólokat. Meg aztán, ebben
az osztályban nem is igen
játszhatnának, hiszen az NB
III-ban elvileg nem lehetnek

Focikesergő
már-már vihar előtti, azt
viszont szinte biztosra lehet venni, hogy a másodosztályra szerződtetett profik nem fognak egy szinttel
lejjebb, pici pénzért futballozni. A főszponzor
is
többször kijelentette már többek között ezért is kirándult Vásárhelyre -,
hogy csak az NB II. érdekli. Nem Sorint féltem, ő eddig még mindig a talpára
esett, hanem történetesen
azt a fiatalembert, aki állandó munkahelyén mondottfel - azóta már helyettesítették is - a másodosztályú szerződés kedvéért.
Egyszerű szurkolóként
nem tudom eldönteni, hogy
a rossz helyre tett milliók,
vagy a különböző szintű és
illetékességű
labdarúgó
szövetségek egymásnak ellentmondó döntései ártottak-e többet a szegedi focinak, de gyanítom, hogy az
utóbbi. Mert hogy egy
nappal a bajnokság indulása előtt sem tudja biztosan a játékos, hogy melyik
osztályban indul majd a
csapat, az csak nálunk lehetséges.
Talán előre kellett volna
bocsátanom, elfogult vagyok, s ennek egyik oka,
hogy éppen fele úton lakom a Dózsa és a SZVSEpálya között. Nem is olyan
régen még el voltam ké-

profi státusú, szerződtetett
spilerek.
Ma még nem lehet tudni,
hogyan dönt az MLSZ. Ha a
Vasutasokra nézve kedvezőtlen ítélet születik, abban
az esetben még az is elképzelhető, hogy a soron következő évadban a magyar labdarúgó-bajnokság egyik osztályában sem találkozhatunk
az SZVSE nevével... De ez
csak egy teória. Az viszont
nem, hogy vasárnap Krajczárék nem utaznak el Makóra a bajnoki meccsre...

Sz. L.
nyeztetve, hiszen hol az
egyik, hol a másik csapat
játszott itthon, s a szomszédban lakó Szív Ernő
kollégámmal rövid hűtőszekrénymustra után hol
az egyik, hol a másik
irányba indultunk el. Jó
meccseket láttunk Lóczi és
Tóth mester tanítványaitól,
eltekintve néhány olyantól,
amikor a két csapat egymás ellen küzdött, s ki is
harcoltak egy-egy szurkolóbosszantó
döntetlent.
Különösen a Dózsa-pályát
szerettük, ahol ott könyököltünk a korláton, két méterre az oldalvonaltól, s ha
nem vigyáztunk,
ránkfröccsent a labdáért rohanó játékos izzadtsága. Ritkábban jártunk Szőregre,
később Dorozsmára, de
jobban szerettük a közeli
pályákat, ismerősebb játékosokat, s nem csak azért,
mert hazafelé is be lehetett
ugrani a Líviához egy pohár sörre.
Mára meg nem maradt
egyetlen egy NB III-as csapat sem a körtöltésen belül, ahol a játékosoknak
valami tüzet lehetne észrevenni a szemében. A szegedi szurkoló pedig szombatonként négy óra után elkezd majd
feszengeni,
összeveszik az asszonnyal,
aki azon csodálkozik, hogy
miért nem megy már az
ura arra a francos meccsre, mint máskor.

Kovács András

DÉLMAGYARORSZÁG

12 HIRDETÉS

M A I D M HOROSZKÓP

TÁJOLÓ

T

K O S : Általában sikerül
a legreménytelenebb
helyzetnekjs meglátnia a humoros oldalát, de a mai napon ez
nem igazán alakul így. A hír inkább feldühíti mint megnevetteti.

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

B I K A : Teljesen mindegy, milyen körben tölti a
hét végét, az Ön jókedve meghatározza az egész társaság hangulatát. még azokét is, akiknek
nyomja a szívét valami.

AUTÓÜVEGEK - FÉNYSZÓRÓK - TÜKRÖK
( K 3 P cseréje, pótlása, kőfelverődésekjavítása; üvegszínezés,
^ ^
biztonsági fóliázás; feltört autók gyorsszervize.
Papp László, Szeged, Makai út 44. Tel.: 405-888.

"TT I K R E K : A mai napon

átmeneti fáradságot érezhet, ne tulajdonítson neki túl
nagy fontosságot. Inkább induljon el levezető elfoglaltságot keresni.

REDŐNY, ERKÉLYBEÉPÍTÉS, SVÉD RELUXA, SZUNYOGHALO
| K 3 p forgóablak-átalakítás, harmonikaajtó, szalagfüggöny,
^ ^
könyökkaros napellenzők készítése, javítása megrendelhető
garanciával. Rendkívüli kedvezmények a 10 éve fennálló cégtől!
Égető Zsolt. Tel.: 471-927,321-309; 06-60-381-147.

<2? R Á K : Nyugodtan, meg-

elégedetten tölti a hétvégét majd, hiszen számos problémát megoldott a héten. Ideje,
hogy otthon is rendet tegyen.

ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, PLEXI, LEXAN
IU3P

Üvegezés, tükrözés: méretre vágás, beépítés, csiszolás.
fazettázás, hajlítás, domborítás, homokfúvás, hőszigetelő
üvegezés, biztosítási munkák. Varga-műhely. Szeged. Teréz u. 42.
Tel./fax: 62/313-633. Nyitva: hétfőtől péntekig 7-18, szombaton 7-12
óráig. Nonstop sürgősségi ügyelet!

£

OROSZLÁN:

Te

gyen le világmegváltó
terveiről, s élvezze a nyár örömeit. Borítson fátylat elintézendő ügyeire. Ma valószínűleg
nem fogja megalkotni élete fő
művét.

VIZ-GAZ-KOZONTIFUTES
| K 3 P Gázkazánok, vízmelegítők beüzemelése, javítása, karbantartása
^ ^
garanciával! Beretta, Ferroli, Junkers, Óceán, Stibel-Eltron,
Vaillant. Erdélyi János, Szeged, Asztalos u. 46. Tel.: 401-150;
06-30-533-852

S Z Ű Z : "Olyan isujerősévetf vagy rokonával ta :
lálkozhaf,-akivel már évek óta
nem látták egymást. Az emlékek
felidézése, a csendes beszélgetés
igazán Jóeílemes hangulatot kelt.
np

M E R L E G : Fáradt,
erőtlenség lesz újjá
Önön. Pihenjen, ne sajnálja, rá
az időt. Megtérül később, amikor újult erővel lát feladataihoz.
m
S K O R P I O : Lehet.
— h o g y nem a legésszerűbb,
de mindenképpen a praktikusabb
megoldást választja. Kiosztja feladatát bérmunkába, s így lesz ideje élvezni a hét végét.
N Y I L A S : Használja
A — ki' a két napot, kiránduljon vagy végezze el otthoni teendőit vagy mindkettőt. Este
hívja el barátait egy jó beszélgetésre.

z

B A K : Ha van dédelgeti terve, fogjon hozzá
megvalósításához. Ezen a hét
végén felkészülhet a cselekvésre. Töltse aktívan napjait, a siker
nem marad el.
V Í Z Ö N T Ő : Egész
héten az tartotta Önben a
lelket, hogy közeledik a hét vége. Most meg is érkezett, töltse
vízparton pihenéssel, sportolással, természetesen partnerével.

Y(~] H A L A K : Ha a tegna-

pi nap simán lezajlott,
akkor a mai ig£» kellemesnek
Ígérkezik. Családjával együtt
töltheti a szabadban, csak költekező kedvét fogja vissza egy kicsit.

MOBILTELEFON BUTIK

Pisty! így még jobban szeretünk.
Boldog születésnapot!
Anyuci, „Mami"

PIK

-

PONT

KFT.

S z e g e d , Roosevelt tér 5.
Tel.: 6 2 / 3 1 9 - 8 4 9 .

HÜTÖ-,

T u k a c s Lajost
70. születésnapja és k ö z e l g ő
n é v n a p j a alkalmából szeretettel
köszönti felesége: Ilonka.

NOKIA, MOTOROLA,
ERICSSON, BOSCH
MOBILTELEFONOK,
tartozékok, kiegészítők, bőrtokok.

LÍZING, HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉSSEL

MOSÓGÉP,

szerviz
EUKTROMONT-UIX Bt.

TV,

VIDEÓ

Helyszíni j a v í t á s ,
ingyenes kiszállás, garancia.

62/431-838 S X f

SZ

r li

APRÓHIRDETÉS

m

& R ELEKTRONIK
TV-, VIDEOSZERVIZ
Televíziója, videója rossz, gyorsan, szakszerűen,
garanciával javltjuk! Ingyenes
kiszállás!

A hirdetés felmutatója 10% kedvezményben részesül. NONSTOP HIBABEJELENTES

Kukovecz Nana u. 21. T.: 477-909, 06-30-458-063
H ű t ő g é p c s e r e - a k c i ó !
Ha most ZANUSSI LEHEL hűtőgépet vásárol, régi hűtőgépét
beszámítjuk. Kedvező ár és hitellehetőség, díjtalan házhoz szállítás,
új készülékét akár telefonon is megrendelheti
Dorozsmai út, Adél köz! T.: 421-122

ADÁSVÉTEL

•

v >
I

• MŰHOLDVEVŐ beltéri egységgel 1 évesen, kiváló állapotban eladó. 62/328-952.
• MEGVÉTELRE keresek több
funkciós, téliesíthető, jó állapotban
lévő ikerkocsit. Szeged, Retek u. 2.
111/15.
• GYÖNYÖRŰ, nagy, legyezőtámlás faragottlábú, kb. 120 éves
fotel, hibátlan állapotban eladó.
Érd: 62/487-761 telefonszámon.
• BÜFÉKOCSI olasz lágyfagylaltgéppel komplett felszereléssel eladó. Érdeklődni telefonon de. 12-ig.
318-242 számon.
• ANYAJUHOK 15 db eladók.
Érd: 67-56 Tiszasziget, Május 1. u.
59.
• MUNKÁCSY nyomat, csók karc,
népi kerámia eladó. Érd: vasárnap
16-18 óráig, Vásárhely, Bercsényi
u. 24.
• KIOLVASOTT, megunt klasszikusokat, krimiket, kalandregényeket, szerelmesregényeket, füzeteket
vásárolok. Tel.: 329-827.
• ÜLŐGARNITÚRA+asztal olcsón eladó. Sütő Á. Madách u.
13./II.. 19 után.
• KÁRPÓTLÁSI jegyet vásárolok
40-60%-on, ami földárverésre jó.
62-328-952, Zsótér.
• KÉTAJTÓS szekrény, kétszemélyes rekamié 2 falcos cserép
400/db eladó. Tel.: 473-555.
• MINŐSÉGI doberman kölyök eladó kedvező áron. Tel.: Kiszombor
377.
• KERESÜNK halászladikot, vagy
jó csónakot motorral, varsát, halászfelszereléseket, parasztszekeret, valamint tabemákulumot és egyéb antik bútort, valamint színes ólmos
ablakokat. Készpénzzel fizetünk.
„Csincs 130" jeligére a Sajtóházba.
• FÖLDIEPER-PALÁNTA Gorella kapható. Érdeklődni: Sándorfalva, Aradi u. 71/A. Tel.: 251-139.
• 3 db 4 m-es fa létraállvány eladó.
Tel.: 487-104. esti órákban.

- Kárpótlási jegyek vétele
- Diszkont kincstárjegyforgalmazás,
- Tőzsdei és tőzsdén kívüli
mggbízás

PAKETT BRÓKER RT.
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12.
Tel/fax: 323-144 Forduljon
bizalommal tőzsdetagtársaságunkhoz!

KÁRPÓTLÁSI

JEGYET

ÉGIS, PICK, CHINOIN, MOL,
GRABOPLAST, HUMÁN, RICHTER,
OTP, ALKALOIDA, B10GÁL,D0MUS
és egyéb részvényeket
letéti igazolással is veszek.
Tel.: 62/342-155,
hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig,
pénteken 8-12 óráig.
• DÁNIEL ülőgarnitúra, szürke,
plüss huzattal olcsón eladó. Tel.:
381-343.
• BIRKATRÁGYA (nagyobb
mennyiségű) eladó. Irányár: 100/q.
Tel.: 62-364-776,06-30-459-938.
• KITŰNŐ állapotban lévő 5 részes szekrénysor költözés miatt eladó. Érd.: 330-320 telefonon.
• NÁD kerti garnitúra (függőfotel,
hintaszék, asztal, fotel) eladó. Tel.:
484-999.

Tudja, ahol az árak legolcsóbbak
Akciós áron: videók, televíziók, hifik, videokazatták, elemek,
4 napig klímák naqyker áron. Hűtők, mosógépek sfb.
OTP-hitelí Régi gépét bevesszük. Díjtalan házhoz szállítás.
ELSZO Műszaki Áruház MÁRKAKÉPVISELET
Szeged, Fekete sas u. 28. Tel.: 62/314-108
i .
i

• RENAULT GTD1.6 85. kiadás
kitűnő állapotban eladó. Vegyeshasználatú kisebb haszongépjármű
csere is érdekel. Újszentiván Rákóczi u. 34/a.
• FIAT Uno 1,5 ie 86-os fekete
szgk eladó. Érd: 06-30-436-256.
• OPEL Corsa 1,2 85-ös piros szgk
eladó. Érd: 06-30-436-256.
• BMW M-3 300 lóerős, 1995./I.
14000 km-el full extrás eladó. Tel:
310-176. Kalmár József.
• 4,5 éves Ford Sierra Combi 2.3
DGL. eladó. Tipot beszámítok. Tel.:
438-523.
• FIAT Ducato tehergépkocsi 86os eladó. Szeged, Szent László u.
23/B.
• OPEL Betford-Blitcz teher 82-es
eladó. Szeged. Szent László u.
23/B.

AUTÓKÖLCSÖNZŐ
KFT.
Újszeged, Kállay Albert u. 13.
Tel.: 431-577,430-194
Nyitva tartás: H-P.: 9-16 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap
9-13 óráig.

L /
"*

C E N Z O R
B R Ó K E R
Értékpapírforgalmazó Kft.

Szeged, Kossuth L. sgt. 21.
Tel.: 474-070,477-501.

- Tőkeszámla-vezetés
- Tőzsdei megbízások
felvétele
- Tőzsdén kívüli
részvények adásvétele
- Kárpótlási jegyek
adásyétele

• FORD Sien-a 1989-es újszerű állapotban, extrákkal, családi okok
miatt eladó. Tel.: 329-516.
• RENAULT 11. 1985-ös 360 000ért eladó. Érd.: tel.: 479-438.
O P E L - 0
RUPESKY
MÁRKAKERESKEDÉS
AKCIÓ!

KERÉKPÁRTARTÓ
3883 Ft helyett 1983 Ft
amíg a készlet tart
Szeged, Fonógyári út 2 - 6 .
Telefon: 62/324-8QO.

JÁRMŰ
• HONDA Civic 1,5 86-os fehér
szgk eladó. Érd: 06-30-436-256.

• AUDI 80-as TDI egyéves ezüstmetál 22 000 km, légkondicionált,
automata ablakemelők, stb. igényesnek eladó. Irányár: 2 850 000
Ft. Telefon: egész nap 06-60383-778.
• HONDA Civic LSi 0 km-es szalonár alatt eladó. Érd.: 06-20413-405.
• MERCEDES 240 dízel 1980-as
eladó. Irányár: 290 000. Tel.: 0630-533-802.
• VW Passát Combi 1.9 dízel
1990-es extrákkal 1 060 000-ért eladó. Tel.: 431-924.
• 1.9 TD Vento CL garanciás eladó. Érd.: 314-815, Német.
• OPEL Kadett 1988-as. 1.6 5 ajtós, napfénytetős, katalizátoros, automata váltós, zöldkártyával eladó.
Irányár: 550 eFt. Érdeklődni:
405-392, 17 órától.
• VW-LT 35-ös tehergépkocsi,
üzemképes állapotban eladó. Érdeklődni: Pál u. 9.

• VW Golf 1.6 turbó dízel, 1988as, fehér, központi zár, tetőablak eladó. Érd.: rádiótel: 06-30-531-070,
este 18-20 óráig.

ALBÉRLET
• SZENTHÁROMSÁG u. 70. sz.
alatt 2 diáklánynak albérleti szoba
kiadó. Érdeklődni este 7 után. vagy
"Igényes 246" jeligére a sajtóházba.
• EGY szoba összkomfort kettő diáklánynak kiadó. Tel: 06-62/
405-539.
• SZEGED, Rigó u. 24/B. földszintes, feslújított 1 szobás, összkomfortos, bútorozott lakás kiadó. Érd.:
ugyanott, udvari lépcsőház I. em.
Palotás.

LAKÁS
• TISZA L. krt-i 2 szobás 48 nm-es
különbejáratú komfortos lakás eladó. Érd: 322-771 délelőtt.
• 1,5-es, lakóelőteres lakás igényesen kialakítva 2,3 m. Ft-ért eladó.
Érdeklődni: Körtöltés n. 44. IV/10.

• MÉREY utca 16-ban 50 nm-es
lakás telefonnal, garázzsal 3,2 millióért eladó. Telefon: 312-020.
• SZEGED belvárosi háromszobás,
gázkomfortos, téglablokkos, térre
néző Il.em. lakás eladó, vagy elcserélhető zöldövezeti magánházra,
_vagy sziksóstói-téhesítetHidülőre^
Tel: 62/318-962. 17-20-ig.
J i RÓMAI krt. 6. IV. em. 72 nm-es
társasházi lakás garázzsal eladó.
Tel: 313-130. 19 órától.
• BUDAPESTI belvárosi egy szoba összkomfortos telefonos lakás
két diák részére kiadó. Érdeklődni
tel: 62/346-908.
• TISZA-PARTON 1,5 szobás, II.
emeleti lakás (vízórák, telefon) eladó. 329-424,405-711.
• 55 nm telefonos felújított V.
emeleti lakás (felújított tető) decemberi kiköltözéssel eladó. Irányár:
1,6 m. Ft. Érdeklődni: 06-62/
487-521 (üzenetrögzítő, hétfőn viszahívom) v. személyesen 8- 14-ig.
Garam u. 3/b. V/15.
• LOMNICI utcai 1+2 szoba V.
emeleti zárószintes lakás eladó. Irányár 1450 000 Ft. Tel: 484-446. Érdeklődni este.
•ÉPÜLŐ Öthalom utcai egyszoba
hálófülke sürgősen eladó. 489-169.
• 1,5 szobás, 45 nm-es, téglablokkos, parkettás, I. emeleti, gázkonvektoros, telefonos öröklakás, csendes, zöld környezetben eladó á
Csorba u-ban. Érd: 62/487-761 telefonon.
• SZEGED Vág u. 55 nm-es lakás
eladó. Érd: 493-666.
• ETELKA sori 1+3 szobás panellakás eladó. Tel.: este 330-961.
• BOROS J. u. 19. fszt. 1. alatti 44
nm-es, gázfűtéses házrész eladó.
Érd.: 17 után.
• ÚJSZEGEDEN új hídfőhöz 5
perce már épülő társasházban garázsos lakás eladó. Érdeklődni: 11
órától 18-ig, Fürj u. 15.. hétvégén
is.
• A Vág utcában 1+2-es, telefonos,
igényesen felújított II. em. lakás eladó. Megegyezéssel bútorozottan is.
Érd.: nappal 06-30-455-651 este
470-589.
• ÚJ hídnál 72 nm-es téglablokkos
telefonos lakás garázzsal eladó.
Érd: 18 után 62/322-290, 30451-457.
• BELVÁROSI, földszínű, téglablokkos, gázfűtéses, 60 nm-es igényesen felújított telefonos, parkosított udvarral eladó. Garázs megoldható. 62-320-344.
• KÉTSZOBÁS, téglablokkos lakás eladó. Tel.: 329-614, 475-182,
18 órától.
• ELADÓ egy 2,5-es 61 nm-es I.
em. lakás. Érd.: 471-618, 364-509.
• TERÉZ u. 18. sz. alatü társasházban 2 szobás, gázfűtéses lakás eladó. Érd.: 328-634-en.
• DEBRECENI utcai 72 nm-es I.
emeleú társasházi lakás eladó. Érd.:
06-60-303-276.
• SAJKA u. 14. II em. 64 nm-es
1+2-es, étkezős lakás eladó, garázzsal, vagy anélkül. Tel.: 324444,17 órától.
• ELADOM belvárosi exkluzív lakásomat valutáért. Érd.: 313-382.
• SZEGED-Újrókus, Beretzk Péter
utcában nagyméretű garázs eladó.
Érd.: 62-481-583 telefonon.
• PILLICH K. utcában 78 nm-es 3
szobás lakás eladó. Érdeklődni:
475-733.
• BERETZK utcai, háromszobás,
étkezős I. em. telefonos lakás reális
áron eladó. Tel.: 492-793.

INGATLAN
• SÁNDORFALVA, Felszabadulás
u. 50. sz. alatti családi ház eladó.
Érdeklődni egész nap.
• CSALÁDI ház 5 300 000-ért eladó. Újszeged, Műhely u. 18. Tel:
401-252.
• MISKOLC-Tapolcán 5 szobás
üdülő eladó. 46/347-915 napközben. 06-30-433-319 este.
• KKDOROZSMÁN, főútvonalon
3 szobás magánház, nagy udvarral,
több célra alkalmas melléképületekkel eladó. Telefon: 361-634.
• ÚJSZEGEDEN galériás ötszoba
plussz étkezős, két konyha, két
fürdőszobás új magánház eladó.
62/435-684.
• GARÁZS eladó Csongrádi sgt.
65-ben. 550 000 Fl-ért. Telefon:
434-284.
• TISZASZIGETEN 4 szobás, központifűtéses, kertészkedésre, gazdálkodásra alkalmas ház eladó. Tel:
62/401-166.
• ALGYŐ Kastélykert 52. sz. kétlakásos magánház, kis kerttel, melléképülettel eladó. Érd: helyszínen
16-18.30-ig. nappal. Tel: 310-818,
este 478-655.
• MAGÁNHÁZ eladó. Szeged.
Kiskundorozsma Kamilla u. 8. Irányár 3 000 000 Ft.

• FORRÁS Szálló mellett 520 nm
telek építőanyaggal, építési engedéllyel eladó. Beszámítok kétszobás
lakást, kisebb méretű magánházat,
személygépkocsit. Tel: 434-843.
18-21-ig.
• SZATYMAZON téliesített üdülőház eladó. (telefom_g3zT-62-.
"329-424'. 4 0 5 - 7 1 7 1 5 5 ;
• HÁZ két családnak is alkalmas
összkomforTösTTelefonos. pincével
ellátott sürgősen eladó. Újszentiván
Kossuth u. 25. Tel: 377-032.
• HATTYAS-Tompaszigeti kiskertekben három szintes lakható ház
eladó. Tel: 310-858.
• KÜLÖNBEJÁRATÚ házrész eladó. Kkdorozsma Ballada u. 10. Érdeklődni Engi Imre vasárnap 12
órától 15 óráig.
• ÚJSZENTIVÁNON 4 szoba, hallos, gázfűtéses ház eladó. Tel.:
313-369, este 330-961.
• SZEGED. Lehel u. 10. szám alatti kétszobás ház eladó. Érd.:
318-692,16-tól.
• CSUKA u. 8. sz. alatt 48 nm-es
1,5 szobás, téglaépítésű udvari épület eladó. Érdeklődni: 255-004 telefonszámon. 21 óra után.
• SÁNDORFALVI 4 szobás összkomfortos, telefonos magánház,
ipari árammal, melléképületekkel,
garázzsal eladó. Érd.: Tolbuhin 52.
Tel.: 251-832.
• ÚJSZEGED. Szövetség u. 13. sz.
családi ház eladó. Érdeklődni: Szeged-Petőfitelep, Benczúr Gy. u. 33.
alatt.
• SZATYMAZ központjában, Dózsa Gy. u. 7. sz. magánház nagy
kerttel eladó. Érdeklődni: tel.: 62252-003, vagy Sándorfalva. Kolozsvári u. 35.

• SZOBAFESTŐKET jó kerese,;
lehetőséggel felvezsek Nvil
31/b. 17 óra után.
'
I

I

J

j

Szegeden.i

Zár-szerszám-kötőelem
villanyszerelési anyagok minlaboltta
J j - Máriáay &-Szabó__ú+
• Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. r É x . - l m )
Kis é s N a g y k e r e s k e d e l e m

H - 6 7 2 6 S z e g e d , F ő fasor 184 T e w ^ , ,
6 2 / 4 3 7 5 78.
Nyitva: H-K-Sz-P 7.30-17-jg
C s . : 7 . 3 0 - 1 8 - i g . S z o 7,30-13

NAPELLENZŐK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK
HARMONIKAAJTÓK
RELUXÁK.
Helioma Kft.
6900 Makó, Rákosi út 4.
Tel/fax: 62-411-455.
• EGYIPTOM. Florida, New York
üdülés 2 fő részére eladó 10 000ért. Sürgős. Tel.: 494-448.
• ANGOL nyelv oktatását vállalom
általános iskolásoknak. Házhoz megyek. Telefon: 436-423.
• 1 db elektromos targonca, felújításra szoruló eladó 20 000 Fi. Szeged, Juhász Gy. u. 2-4. Tel •
321-222.
• ÖTHETES, törzskönyvezett doberman kutyakölykök eladók. Munkaidőben: 323-866,324-774.

mB Ú T O R T

SZEGED
NAGYARUHÁZ

a gyártól gyári áron
r

í)tiriitLM

INGATLAJNKÖZVETÍTÖ
é s ÉRTÉKBECSLŐ IRODA
Petőfi S. sgt. 20. TeL: 311-902.
H-P: 9-12-ig, 14-18 órái.
Házak, lakások, ingatlanok
adásvétele, cseréje. Ingatlanértékbecslés hitelügyintézéshez.

A|ÁNIATUNKBÓL:
fotelágy

9 900 Ft

heverő (rugós)

11 100 Ft

franciaágy (rugós)

26 800 Ft

ülőgarnitúra

37 700 Ft

A NAGYÁRUHÁZ
EMELETÉN
ltN

A

RIMOX BÚTORIPARI KFT.

ELVESZETT
1. Szeged, Mikszáth K. utcában
40 nm-es üzlethelyiség eladó.
2. Szeged, Bartók B. téren 60 nm-es
üzlethelyiség bérleli joga és két,
egyenként 19 nm-es pavilon
bérleti joga átadó.
3. Szeged, Oskola utcában
133 nm-es üzlethelyiség bérleti
joga átadó.

• 3 hete elveszett egy tibeti oroszlánkutyus. A pici kutya világos
szemleszínű. Mindent megadnék,
hogy meglegyen. Tel.: 312-784.

BÉRLEMÉNY

Limit Kft. Szeged, József A. sgt 2.
• FORGALMAS csomópontban 17
1/6. Tel.: 488-550, 473-071.
• ÚJSZERŰ kétszintes, négyteraszos kertes magánház 6,4 millióért
eladó. Érd.: Száva u. 28. Tel.:
328-826.
• SÁNDORFALVÁN. AtUla u. 20.
régi ház felújítva eladó. 2 szoba,
konyha, fsz. gázkonvektor, 310 n-öl
telek, melléképületek. Érd.: 06-62488-056, v. 06-60-310-622.
• SZEGEDI újpetőfitelepi gázfűtésű kétszobás, konyhás, nagy ebédlős, fürdőszobás, udvaros, garázzsal
magánház eladó. Lakást is beszámítunk. Ára: 4 500 000. Érd.: Dobogó
u. 6/A.
• ÚJSZEGEDEN 180 nm-es összközműves magánház, két garázzsal,
nagy melléképülettel eladó. Lakást
beszámítunk. Tel.: 437-343.
• TISZASZIGETEN háromszobás,
gázfűtéses magánház, melléképülettel. főútvonalon (busz, bolt közelében) reális áron eladó. Érd .: Temesvári u. 18.
• ÁLLOMÁS utcai garázs eladó.
Érd.: 318+463.

EGYÉB
• INGYEN elvihető építési törmelék. Szeged, Ősz u. 36/B.
• FONYÓDLIGETI. szabadstrandhoz közeli nyaraló hétfőtől kiadó 3
személy (2000 Ft/nap), vagy 4 személy (2500 Ft/nap) részére. Érd.:
vasárnap 14 órától a 481-320-on.
• ÜDÜLÉSI jegy 2 személy részére 40 ezerért átadó. (Florida, New
York, Egyiptom). Tel.: 320-239.
• GARÁZS, biztonsági zárakkal az
Állomás utcában 5 000 Ft/hó kiadó. Telefon: 312-020.
• KÁRTYÁBÓL, tenyérből megmondom az életsorsát. Csak az igazat mondom: Marika néni. Ctm:
Londoni krt. I. 3. lcsh. fsz. 3., Buza
Mária.
• LEGMEGBÍZHATÓBB férfi parafenomén 35 éve garantált kártyajós előzetes telefon megbeszélés
alapján nem csak a jövőjét mondja
meg, hanem hasznos tanácsokkal is
ellátja. Bejelentkezés 322-771 hétvégén délelőtti órákban.
• MAGÁNHÁZHOZ háztartási
munkára segítséget keresek. Takarítás, mosás, vasalás. Értesítést
„Munkaviszony 275" jeligére a Sajtóházba.

nm-es üzlet átadő 800 e. vagy elcserélhető lakás bérleti jogáért. Tel:
474-388.

MUNKA
• PÁLYAMÓDOSÍTÓ diplomások
figyelem! Munkatársakat keresek
ingyenes átképzési és magas kereseti lehetőséggel. Jelentkezés: augusztus 16-ig. „Fényképes önéletrajz
286" jeligére a Sajtóházba.
• GÁZ, vagy fűtés szerelőt alkalmaznék. Érdeklődni: 06-60382-911.
• ZSOMBÓN bedolgozónőt keresek napi 8 órában. Helyigény 6
négyzetméter. Éid.: 255-677, hétfőtől.
• MOST induló, több városban már
jelenlévő, külföldi tulajdonú kereskedelmi hetilap keres 1 fő főállású
koordinátor hölgyet, kinek feladata
a lap adminisztrációs munkáinak ellátása. Feltételek: jó szervezőkészség és kapcsolatteremtő képesség,
önálló munkavégzés, szövegszerkesztői ismeretek. Jelentkezésekel
önéletrajzzal a Délmagyarország
szerkesztőségébe kérjük ..Piacz
3384" jeligére.
• SING-SING Disco felvesz csinos
fiatal lányokat pultosnak. Jelentkezni: a helyszínen szombaton 22-tól.
hétfőn 18-tól.
• SZOTEI. sz. Belgyógyászati Klinika azonnali belépéssel felvételre
keres érettségizett szakápolónőket
és takarítónőket. Jelentkezni: az intézetvezető főnővérnél lehet munkaidőben 8-15 óráig.

Bálakötöző
zsineg
végkiárusítás!
Ha hengeres bálázójához 600800 itvkg kiadósságú zsineget
vásárol az Ádám és Társa Kft nél. a hagyományos 350-360
nvkg kiadósságú zsineg hasznalatával szemben 1,7-2,2 szeres
megtakarítást érhet el.
Ár:

236-265 F H c g + á f a

Házhoz szállítást is vállalunk!
Érdeklődni: Ádám és Társa Kft.
Debrecen. Tüzér u. 4. Telefon
52/416-046, 448-038, fa*:
52413-282. Telex: 5276-629.
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A Csongrád Megyei Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság és a Csongrád Megyei

Napfény, tenger, ^
egzotikum...

Egészségbiztosítási Pénztár

meghirdeti
a szentesi kirendeltségi
(Szentes, Ady E. u. 29. sz.) épületük

teljes tetőzetének
felújítását.
A felújításra vonatkozó ajánlat beküldési határideje:
1995. augusztus 22.
Cfm: Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgtóság,
gazdasági igazgatóhelyettes
6726 Szeged. Fő fasor 16-20. sz.
Részletes információval szolgál:
Szentesen: kirendeltségvezetők.
Tel.: 63/312-011.
Szegeden: gazdasági igazgatóhelyettes.
Telefon: 62432-044

Megjelent
őszi-téli
programfüzetünk!

CENTRUM

Szolgáltatásaink :
* Kft.-k, vállalkozások részére könyvelés,
bér- és SZTK-ügyintézés.
# Vtz-, villany-, lakatosszakmákban hibaelhárítás szombat,
vasárnap is.
# Építőipari karbantartás, kemény és lágy tetőfedés, javítás.
# Lomtalanítás.
# Építőanyag-kereskedelem, szállítás, konténer-, állványkölcsönzés.
# Liftügyelel vállalása.
* Hibaelhárítás, karbantartás, lomtalanítás: 321-633, 323-059
# Raktározás, építőanyag-beszerzés, anyageladás,
kölcsönzés: 421-875, 482-563
# Társasházkezelés, takarítás, házkezelői szolgáltatás:
Északi Decentrum: 485-070. Déli Decenlrum: 321-163
# Gazdálkodás könyvelése, komplett bérszámfejtés,
* SZTK-ügyintézés, 472-672/34-es mellék

Kenya - ismerkedés Fekete Afrikával
n o v e m b e r 27-től folyamatosan charterjáratokat
indítunk B u d a p e s t - M o m b a s a - B u d a p e s t :
- tengerparti nyaralás - szafari p r o g r a m o k
- Nemzeti p a r k o k - Tanzánia

hétfő
augusztus 14-én,
a háztartási osztályon
szendvics sütők,

Bankog - tengerparti nyaralással

pulóver szárítók,

n o v e m b e r 9-től folyamatosan
16 n a p T 4 éj 119 900 F t f ő

fregolik
m ű a . kerti asztalok,

Egyiptom - Hurghada

v á g ó deszkák.

okt. 16-tól folyamatosan repülővel, félpanzióval
59 900 Ft-tókfóhét

20%

Egyesült Arab Emírségek — Sharjah

engedménnyel!

szept. 13-tól 8, ill. 10 éj, repülővel, félpanzióval
139 900 Ft-tókfó8 éj

A Tan-Túra Air Service
repülő-helyfoglalásokban

Számítógépek
z a v a r t a l a n működése
és a m u n k a t á r s a k
jobb közérzetének
érdekében

technikai é s szakmai felkészültségével

klimatizáljon

S z e g e d , Kálvária sgt. 16.

k é s z s é g g e l áll r e n d e l k e z é s é r e .
Válasszon é s repüljön velünk!

TAN-TÚRA UTAZÁSI IRODA

L

Telefon. 62323-287, 62325-488.

Bevásárlószombat az Amfora Raktárüzletében
augusztus 1 2 - é n minden árut
2 0 % - o s engedménnyel árusítunk!
E napi külön ajánlatunk:
— Cseh h ő á l l ó t á l a k f e d ő v e l
— f r a n c i a 3 7 és 4 4 r. é t k e z ő k
— kristálypoharak,•dlelyhek

Most induló, több
városban már jelen lévő,
külföldi tulajdonú
kereskedelmi
hetilap
keres 3 fő főállású
hirdetésszervezőt.

A Csongrád Megyei Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság
(6726 Szeged, Fó'Tasor 16-20.)

meghirdeti

Sokallja telefonkészüléke bérleti diját?
Szeretne végre saját készüléket?

Jöjjön és vegye meg nálunk
az igényeinek legmegfelelőbbet!
Telefonkészülékek, üzenetrögzítők,
telefaxok, tarifaszámlálók, telefon
alközpontok, kiegészítő alkatrészek
árusítása, telefonkártyák forgalmazása

(volt Halló szaküzlet),
Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
Telefon: 475-544.

E heti ajánlatunk:
alapkészülékek már 2900 Ft-tól
kaphatók irodánkban.

Bt

Feladat: a lap hirdetési
felületének értékesítése
Szegeden és Csongrád
megyében. Feltétel: nagy
munkabírás, kreativitás,
jó megjelenés,
j ó kapcsolatteremtőképesség. Hasonló
munkakörben szerzett
tapasztalat előnyt jelent.
Fizetés:
alapbér+jutalék+gépkocsiüzemanyag térítés.

az ügyfélfogadó
irodájának komplex
kivitelezését
(építőipari, belső építészeti).
A kiviteli tervdokumentáció átvehető
1995. augusztus 18-án,
reggel 8 órakor az igazgatóság
tanácskozótermében.

Jelentkezéseket
önéletrajzzal
a Délmagyarország
•szerkesztőségébe kérjük
„Piacz 3385" jeligérc
a Sajtóházba.

A kivitelezésre vonatkozó árajánlat
beküldési határideje: 1995. augusztus 31.

SDOMUS-IÁNC K F T

fcsörizett, romantikus (

női ruhák
elélhető

/ ,

|

A

f í t t e t e

C S O P O R T

T A O J A

ENGEDMÉNYES VÁSÁR
a DOMUS ÁRUHÁZBAN

(viszonteladóknak is).

MATÁV képviseleti iroda

J

Cím: Szeged, Kereskedő köz 4. Telefon. 62323-722.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8-15.30-ig,
pénteken: 8-15 óráig, szombaton: 8-13 óráig.

MAGYAR
TÁVKÖZLÉSI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Szegedi Szolgáltató
Központja

bútorok
lcpcső mellett
a LILIFO BUTIKBAN

Közeledik az iskolakezdés!
Iskolaszerek
teljes
választéka:
füzetcsomagok,
kis füzetek, táskák
10% kedvezménnyel
a Rókus Papír írószer
Nyomtatvány
üzletben,
Rókusi krt. 17. (kék iskolától
80 m-re). Ny.: h-p.: 9-18
óráig. Szo.: 9-12 óráig.
Telefon: 62480-955.

Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-60-381-557: 0-24-IG

EXKLUZÍV ÜDÜLÉSEK

Centrum

Toshiba klímakészülékekkel.
F o r g a l m a z z a , szereli
és szervizeli:
a Főszer Elektroprofil Kft.
6722 Szeged,
Moszkvai krt. 30.
Tel.: 62/321-676,
62/311-125
Fax: 6 2 / 3 1 1 - 1 3 6
A TERVEZÉST
DÍJTALANUL VÁLLALJUK!
Keressen bennünket!

T e m e t k e z é s i I r o d a
S z e g e d
TÖRÖK II. 11/B. TEL.: 314-447. H-CS: 8-lft-ig, P: 8-15-ig
TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL

Kérésére díjmentesen elküldjük Ö n n e k .

Egész évben
Szeged,
Dáni u. 14-16.
T.: (62) 472-672
Fax: 62/421-453

Szögi és Zsa

lCh2Ch3Q-40%

M a r a d é k padlószönyegek 3 0 %
engedménnyel kaphatók!
Sérült bútorok vására
a Fonógyári úti r a k t á r b a n
DOMUS Szeged Áruház, Dugonics tér 8 - 9 .
Nyitva: hétköznap 9-18-ig, szombat, vasárnap 10-13-ig.
Fonógyári úti raktár. Fonógyári út 11.
Nyitva: hétköznap 8-17-óráig, szombaton 9.30—12.30-ig

DOMUS
IGAZI OTTHONT

TEREMT

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

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett kislányunk,
BALOGH HENRIETTA
1995. augusztus 10-én,
autóbalesetben tragikus
hirtelenséggel elhunyt.
Temetéséről később értesítünk.
A gyászoló család.
Tudatjuk a rokonokkal és
azokkal, akik ismerték, hogy
DAKA JÓZSEF
63 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 14-én, 16
órakor lesz a röszkei római
katolikus temetőben. Előtte
gyászmise 15 órakor.
Röszke Község
Önkormányzata.
»
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
KERTÉSZ ZOLTÁN
47 éves korában súlyos betegség után elhunyt. Temetése
augusztus 15-én, 10.30 órakor
lesz a kiskundorozsmai temetőben.
A gyászoló család,
re.
Tudatjuk az ismerősökkel,
hogy
özv. VINCZE ANDRÁSNÉ
Kovács Margit
temetése augusztus 14-én, 13
órakor lesz a szegedi ref.
evang. temetőben.
Gyászoló család.

Í*

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, testvér
és rokon,
GOMBOS ISTVÁNNÉ
Nagy Amália Mária
67 éves korában hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése augusztus
14-én, 11 órakor lesz az újszegedi temetőben.
A gyászoló család,
n
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, dédike,
FRANK JÓZSEFNÉ
Berényi Erzsébet
elhunyt. Temetése augusztus
14-én, délelőtt 11 órakor lesz
a szatymazi temetőben.
Gyászoló családja.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy legdrágább édesanya,
testvér, nagy mama és rokon.
SIKLÓSI ISTVÁNNÉ
Juhász Erzsébet
augusztus 8-án, 87. évében elhunyt. Temetése augusztus
15-én, 11 órakor lesz az alsóvárosi temető kápolnájából.
Siklósi család.
»
Szeretve szerettük egymást
negyven éven át. Fogtuk egymás kezét boldogan. Szemünk
könnytenger, szivünk némán
kiált. Tudjuk soha el nem
múlna személyed, szereteted
örökké él. Néma lelked kezébe
fogja lányaid szivét. Soha el
nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa és rokon,
Dr. MESKÓ GYÖRGY
ÉLIKER volt munkaügyi vezetője, életének 88. évében elhunyt. Temetése augusztus
15-én, 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család.
í»
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett halottunk,
SIPOS FERENC
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesanyánkat,
özv. GONDA JÁNOSNÉT
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család.
a.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
GAÁL ZOLTÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.
íi

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
TERHES ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család.

A DEL-MAGYARORSZAGI SÖRT ERTEKESITŐ KFT.
a kőbányai és kanizsai sörök kizárólagos forgalmazója
pályázatot hirdet szegedi kirendeltségére

értékesítési képviselő
munkakörre.
Pályázati feltételek: - max. 30 éves életkor
- büntetlen előélet - minimum középfokú végzettség
- személygépkocsi-vezetői engedély
A pályázatnál előnyt jelent felsőfokú végzettség
vagy hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.
Az értékesítési képviselő feladata:
Szegeden és környékén a vevők személyes látogatása,
megrendelések felvétele, akciók továbbítása,
reklámanyagok kihelyezése.
A cég kiemelt bérezést és szolgálati gépkocsit biztosít.
Olyan fiatal, agilis, a változatos munkát kedvelők
jelentkezését várjuk, akik büszkék arra, hogy hazánk
legnagyobb sört forgalmazó cégének munkatársai
lehetnek.
A pályázat beadásának határideje:
1995. augusztus 20.
Cím: 6725 Szeged, Nemes takács u. 37.
A személyes meghallgatás időpontjáról telefonon vagy
írásban értesítünk minden pályázót.

DÉLMAGYARORSZÁG

14 SZOLGÁLTATÁS

OlfOSI NYELETEK

1995. AUGUSZTUS 12.,

• GYÓGYSZERTÁR: Klauzál
téri (13/57-es), este 8-tól reggel
7 óráig. Csak sürgős esetben!
• BALESETI SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL:

g y ó g y s z e r ) KRÍZISELLÁTÓ,
A M B U L Á N S SEGÉLYSZOLG Á L A T 0 - 2 4 óráig. II. kórház
pszichiátriái osztály. Kálvária
sgt. 57.

472-197; POLY-GAZ BT. Tel.:
62/361-594.
• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
HIBABEJELENTÉS: 488-588.
éjjel-nappal hívható (Szetáv)
• VÍZ- ÉS C S A T O R N A H Á LÓZATI HIBABEJELENTÉS:
310-155

SZOMBAT, 1995. AUG. 12.

számítógépes

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS

ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
szombat reggel 6 órától hétfő
NÉVNAP: K L Á R A
reggel 6 óráig:
NYOMTATVÁNY
• S z e g e d - F e l s ő v á r o s . Északi
A latin clarus melléknév
SZOMBATON
névjegykártya, etikett, meghívó
városrész, Petófitelep. Baktó,
liAKOSSAíl SX0U4LTITIS
nőnemű alakjából. Jelencégespapír, sorszámozott jegy
Algyő. Tápé területén: dr. Haa balesetet szenvedett személyetése: világos, fényes, raraszti
Péter,
Szeged,
Közép
faket a II. kórház (Kálvária sgt.
g y o g ó , híres, kitűnő, jesor 40. T e l : 433-210.
5 7 . ) veszi f e l . sebészeti (nem
Szeged, Orosztól *. 3. T.:(62)32t-151
les.
• Szeged város egyéb közigazbaleseti!!!) ügyeletet a Sebészeti
gatási területén: dr. Somlai TiKlinika (Pécsi u. 4.), urológiai
A Nap kel 5 óra 35 perckor,
felvételi Ugyeletet a U. Kórház bor, S z e g e d . Nyíl u. 15. Tel.:
310-885.
tart.
nyugszik 20 óra 2 perckor.
• Szőreg, Deszk. Kübekháza,
A balesetet szenvedett gyerekeA Hold kel 20 óra 36 perckor,
Tiszasziget, Újszentiván. KláraTörzsutaskártya nélkül is
ket a kórház baleseti sebészeti
nyugszik 7 óra 30 perckor.
falva: dr. Tóth Tamás, Szeged,
osztályán, az e g y é b sebészeti
garancia az olcsó utazásra
Blaha L. u. 12. Tel.: 430-126.
gyermekbetegeket a Sebészeti
• Domaszék, Röszke, Zsombó:
A Tisza vízállása pénteken
Klinikán látják el.
dr. T i h a n y i Zala, Ú j s z e g e d .
Szegednél 91 c m ,
Hársfa u. 10/6. Tel.: 437-257.
VASARNAP
vízhőfok: 2 4 °C,
• Baks, Csengele. Dóc. KisteA jelentkezőket szombaton
a balesetet szenvedett személyeCsongrádnál - 9 6 c m .
lek. Pusztaszer, Ópusztaszer: dr.
és
vasárnap 9-18 óráig várjuk
ket
a
S
Z
O
T
E
Traumatológiai
Kunslár
Pál,
Kistelek,
TömörMindszentnél 4 cm,
Klinika, az új klinikai tömbben
a repülőtéren.
kény u. 10.
a Maros Makónál -51 cm.
(Semmelweis u. 6.) veszi fel, se• Balástya. Sándorfalva. SzatyA járat kellő létszám esetén
bészeti (nem baleseti!!) ügyelet maz: dr. Szántó Vince, Sándorazonnal indul (7 fő)
a II. Kórház (Kálvária sgt. 57.) falva. Tel.: 251-260.
H E T V E N Ö T ÉVES
PALMA
1
tart.
• Mórahalom. Zákányszék: dr.
Szeged, Bartók tér 6.
A gyermeksérültek és gyermekPapp Sándor. Pusztamérges, JóPerez János ( s z . 1920.)
sebészeti betegek ellátása a
Tel.: 326-312
kai
u.
28.
Tel.:
385-084.
Munkácsy-díjas ötvös é s
gyermekklinika gyermeksebé- • Ásotthalom, Öttömös, PusztaSzeged, Z r í n y i u. 3. Tel.: 3 2 3 - 5 7 2
grafikus. 1952 óta foglalZANUSSI LEHEL
szeti osztályán történik.
I g a z o l v á n y k é p 1 perc alatt
mérges. Rúzsa: dr. Tóth László,
kozik réz, ezüst, vas műORVOSI ÜGYELET
Pusztamérges. Móra tér 4. Tel.:
színesben és fekete-fehérben!
vészi megmunkálásával.
MÁRKASZERVIZ
• Szeged, Tápé, Szőreg, Algyő 385-140.
Kollányi Ágoston „Ének
felnőtt lakossága részére: Szent• Bordány, Forráskút, Üllés: dr.
Márkabolt
a vasról" címmel filmet
háromság u. 1. Tel.: 310-100.
Hursán M i h á l y , Forráskút,
ADMIRALITÁS Szeged, József A. sgt. 132.
készttett munkásságáról.
• Kiskundorozsmán az orvosi Csongrádi u. 10. Tel.: 382-112.
Tel.: (62) 483-663
Hajózási és
rendelőben. Negyvennyolcas u.
Az állatorvos kiszállításáról a
S z í j R e z s ő monográfiáKereskedelmi
24. Tel.: 361-209.
hívó fél köteles gondoskodni.
ban dolgozta föl életműKit.
• Újszentiván, Tiszasziget, TiKISÁLLAT-ÜGYELET
vét.
szasziget: dr. Varga István, ÚjFOLYAMI
HŰTŐGÉP, K L Í M A
augusztus 11-én este 6-tól 18-án
szentiván. Tel.: 377-165.
reggel 6 óráig: dr. Rengei Antal.
1 Í A T V A N Ö T ÉVES
HOMOK, SÓDER,
Autöklina
• Bordány, Forráskút. Üllés: dr.
Rendelő: Vasas Szt. Péter u. 9.
Z Ú Z O T T K Ő és B E T O N
Soros György (sz. 1930.)
GÁZKÉSZÜLÉK
Frányó Ildikó, Bordány. Tel.:
Lakástelefon: 43-56-82.
házhoz szállítás
amerikai magyar üzlet382-053.
javítása.
Megrendelhető: (62)313-470,312-692
• Pusztamérges, Öttömös: dr.
ember, a róla elnevezett
Pácza
& Társai Kft.,
Szeged, Csongrádi sgt. 27.
Trischler Anna, Pusztamérges,
alapítvány elnöke. 1947RSZÉRDEXÍÍ T&IÉKOZTATAS
Szeged,
Brüsszeli
krt. 31.
Kossuth
u.
36.,
Tel.:
385-040.
Telephely:
től él külföldön. 1956-tól
• Mórahalom: dr. Sebők ZsuTel.:
62/491-006.
Amerikában. 1984-ben
Szeged, Boszorkány-sziget
z s a n n a . F e l s z a b a d u l á s u. 3 2 . • MENTŐK: 0 4
létesftette a magyar tudo• RENDŐRSÉG: 0 7
Tel.: 381-243. rádiótelefon: 06mány é s m ű v e l ő d é s táA szolgáltató oldal lakossági, közösségi szolgáltatások
• MEGYEI B A L E S E T M E G 60-385-488.
és szabadidő-szórakozás rovataiba adásvétel
mogatására alapítványát.
ELŐZÉSI BIZOTTSÁG: 32%• Zákányszék: dr. Sebestyén
és konkrét időponthoz kötött szolgáltatások, események
A z ó t a s z á m o s m á s or312
Balázs. Zákányszék. Petőfi u.
megjelentetését nem vállaljuk.
• TŰZOLTÓSÁG: 05
szágban (OroszországII. Tel.: 381-620.
Csak költségtérítéssel veszünk fel információkat.
•
MÁV-INFORMÁCIÓ:
4
2
1
Leadás
legkésőbb a megjelenés előtt
ban, Ukrajnában, Csehor• Kisteleken: dr. Varga Ferenc
2 nappal levélben, vagy hétköznap a 481 -460-as telefonon
821
- dr. Tábori Zoltán, a körzeti
szágban. S z l o v á k i á b a n ,
(Czakó Julianna).
központi rendelőben. Kossuth • INTERCITY menetjégyrenJugoszláviában stb.) hadelés:
310-136
tér 2. Tel.: 364-740.
sonló alapítványokat hoVOLÁN-INFORMÁCIÓ:
• S Z E M É S Z E T I ÜGYELET: •
zott létre.
szombaton 8 - 1 2 óráig a II. kór- 421-478
14-ig)
• AUTÓMENTŐ: 470-470
ház szemészeti rendelésén (Kál• ZÖLDTELEFON: 475-375
W M • E7 gerendák, • A - A D áthidalók
vária sgt. 57.), 12-től hétfő reg1995. AUGUSZTUS 13.,
r
•
AUTÓKLUB SEGÉLYgel 7 óráig a központi ügyeleti
U l \ l i 1 Ü V m • P K födémpallók
VASÁRNAP
SZOLGÁLAT 088
szolgálaton (Szentháromság u.
I SZEGED, DEBRECENI U. 16. T.: 6 2 / 3 1 2 - 2 1 1 , 3 1 2 - 8 4 8 .
• T1N1TELEFON: 312-011,
N É V N A P : IPOLY
i.).
I Nyitva: h - p . : 8 - 1 6 , sz.; 9 - 1 2 .
hétköznap
16-19
óráig.
• GYERMEKGYÓGYÁSZAA görög eredetű Hippolü• V Á M U D V A R I szolgáltatás:
TI NAPPALI ÜGYELET: hétZoll-Platz Kft. 325-788
tosz név rövidülése. Jeköznap 13 órától 19 óráig, hét• A POLGÁRŐR SZÖVETlentése: a lovakat kifogó.
végén é s ünnepnapokon reggel
SÉG ÉS A V A G Y O N V É D E L 7.30-tól 19 óráig a Tisza Lajos
valamint a m e r i k a i n y í l á s z á r ó k k e d v e z ő á r o n !
MI KAMARA Szegeden, a Rákrt.
20.
sz.
alatti
rendelőben
törA Nap kel 5 óra 37 perekor,
k ó c z i tér 1. 4 1 9 - e s szobában
ténik a sürgős esetek orvosi elláI F t j M L Szeged, József A. sgt. 63. Telefon: 62-324-1X7
nyugszik 20 óra I perckor.
kedden és pénteken 1 0 - 1 2 óra
tása.
között díjmentes szaktanácsot
A Hold kel 21 óra 5 perckor,
Nyitva: H - P . : 7 - 1 7 óráig. Szo.: 7 - 1 2 óráig.
• ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétad. Tel.: 4 8 3 - 5 8 3 / 1 9 4 - e s vagy
nyugszik 8 óra 49 perckor.
k ö z n a p é s ü n n e p n a p o k o n 19
208-as mellék.
órától 7 . 3 0 - i g a GyermekkórVersenytárgyalási
felhívás
• Ö N K O R M Á N Y Z A T I POLházban (Temesvári krt. 37.) foG
Á
R
Ő
R
S
É
G
.
S
z
e
g
e
d
,
Rókusi
HETVENÖT ÉVE
lyik a sürgős esetek ambulans
krt. 66. Tel.: 06-60-301-125.
A VÍZPART MÉRNÖKI, GAZDASÁGI,
ellátása, ezen időszakon belül,
s z ü l e t e t t T i m k ó Imre
K E R E S K E D E L M I É S S Z O L G Á L T A T Ó KFT.
22 órától 0 6 óráig a súlyos álla(1920-1988) görögkatoliSzeged, Stefánia 4.,
potú, n e m szállítható gyermekus p ü s p ö k . 1 9 4 5 - b e n
kekhez az ügyeletes gyermekorSZERVIZEK
kétfordulós nyilvános versenytárgyalást hirdet
szentelték pappá, 1975vos kihívható. Tel.: 435-535.
a tápéi téli menhely (téli kikötő) és környéke
• F O G O R V O S I : szombaton,
től volt a hajdúdorogi gö•
ARAMSZOLGALTATAvasárnap és ünnepnapokon regrög katolikus egyházmeterülethasznosítására
SI H I B Á K B E J E L E N T É S E :
gel 7-tól 21 óráig csak indokolt
Jellemző adatok:
gye püspöke. Számos ta474-574.
esetekben: Csongrádi sgt. 76. (a
A hasznosításra kijelölt terület:
nulmánya jelent meg az
• GÁZSZOLGÁLTATÁSI HIrégi körzeti fogorvosi rendelő).
a) télikikötő vízfelülete
ókeresztény régészet é s a
BÁK BEJELENTÉSE. Földgáz:
Tel : 493-184.
b) az úgynevezett zagytér
keleti teológia tárgyköréD É G Á Z RT. M u n k a n a p o k o n
• M Ó R A H A L M O N REUMAc) a Szegedi Szakaszmérnökség és a Tisza folyó közötti terület
ben.
7 - 1 8 , szombaton 7 - 1 2 óráig:
TOLÓGIAI SZAKRENDELÉS:
(MAHART és a Vízügyi Üdülőtársulat közötti partszakasz)
kedden 1 0 . 3 0 - 1 2 , csütörtökön
4 8 2 - 0 8 4 , 3 1 2 - 2 8 7 : éjszaka é s
d) a kikötő és a Tisza közötti földnyelv déli csücske.
HETVEN ÉVE
15-18 óráig. '
m u n k a s z ü n e t i nap: 4 8 2 - 0 8 4 ,
A terület a Magyar Állam tulajdonában áll. melynek kezelője
•
S O S. L E L K I S E G É L Y - 3 1 4 - 9 6 8 : PB-gáz: C E L S I U S
az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság.
s z ü l e t e t t Berrár Jolán
S Z O L G Á L A T : Éjjel - n a p p a l
A versenytárgyalás e l s ő fordulójában a területhasznosításra
KFT.: 485-649.
( 1 9 2 5 - 1 9 8 5 ) nyelvész, a
hívható. Tel.: 311-000. A hfvás • GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS,
v o n a t k o z ó e l k é p z e l é s e k , ötletek é s v á l l a l k o z á s i formákra
budapesti e g y e t e m d o ingyenes.
vonatkozó javaslatok beérkezésére számltunk.
HIBABEJELENTÉS: 3 1 4 - 0 9 7
cense. Fő müvei: Női neA második fordulóban az e l s ő forduló kiválasztott legjobb
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS.
(SZÉSZ); 4 8 5 - 6 4 9 (CELSIUS
veink 1400-ig ( 1 9 5 1 ) ;
pályázatainak részletes kidolgozását és ajánlatuk megtételét várjuk.
OPTIMÁLIS CSALÁDTERKFT.); 3 1 4 - 5 8 3 (FÉG); PROMagyar történeti mondatAz ajánlatok elkészítéséhez szükséges részletes kiírás 10 0 0 0
VEZÉS: Család- és Nővédelmi
METHEUS RT. Munkanapokon
tan ( 1 9 5 7 ) ; S z ó k é p z é s ,
Ft+25% áfa összegnek a kiíró pénztárába történő befizetése
Tanácsadó, Debreceni u. 2. Tel.:
7 - 1 5 óráig: 310-222, hét végén,
lexika, szintaxis (1965).
ellenében, 1995. augusztus 15-én 8 - 1 5 óra között vehető át
322-740.
az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged, Stefánia 4.
ünnepnapokon 0 - 2 4 óráig:
• ADDIKTOLÓGIAI (alkoholsz. I. emelet 102. szobájában. Gazdag Erzsébet tanácsosnál.
A h a s z n o s í t á s r a k i j e l ö l t terület 1 9 9 5 . a u g u s z t u s 1 6 - á n ,
^
A
K
C
I
Ó
Információs kiadványaink
10-14 óra között tekinthető meg.
C é d r u S A CÉDRUS
adatgyűjtéséhez
A z e l s ő fordulóban az ajánlatok benyújtásának határideje:
BÚTORNÁL,
1995. szeptember 15-én, 13 óra.
szerződéses
Makó, Deák F. u. 4.
A z ajánlatokat zárt borítékban „Versenytárgyalási ajánlat a
Telefon. 62411-752.
V Í Z P A R T tápéi téli menhely é s környéke területhasznosítására" felirattal kell benyújtani postán (VÍZPART 6720 Szeged,
franciaágyak
2 3 3 0 0 Ft-tól
keresünk szeptember 1 -jétől.
Stefánia 4.), vagy személyesen az Ativizig Szeged, Stefánia 4. I.
heverők
12 4 0 0 Ft-tól
Fő- és melléktevékenységként
em. 102. szobájában Gazdag Erzsébet tanácsosnak átadni.
ülőke
1990 Ft-tól
egyaránt végezhető a munka.
Az ajánlatok felbontására 1995. szeptember hó 18-án, 10 órakor
hálógarnitúra
9 9 8 0 0 Ft-tól
kerül sor az Ativizig székhelyének „Vásárhelyi Pál" tárgyalóterJelentkezési levélben kérjük,
elemes konyhabútorok,
mében.
étkezők 10% engedménnyel.
elfogadásáról
Eredményhirdetés időpontja: 1995. szeptember hó 25-én, 10 óra.
OTP-hitelvásárlásI lehetőségi
és a munkakezdésről értesítést küldünk.
Helye: Szeged, Stefánia 4. „Vásárhelyi Pál"-tárgyalóterem.
Európai m i n ő s é g
Mé«lia-Mix Bt. 6 7 2 5 Sx*g*d, Sárkány u. 1 0 .
Vízpart Kft., Szeged, kiíró.
e l é r h e t ő Áron!
SZOMBAT

Saliber

N

8

^

SÉTAREPÜLÉS
SZEGED FELETT

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS

ÁREMELÉS ELÖTTÜ! (vili.

BITUMENES TETŐFEDŐ
Z S I N D E L Y 784 F t + á f a 4 i m ,

munkatársakat

eaarket

1995. AUGUSZTUS 18-20.,
A Tisza alsó rakpartján

Program
Kirakodóvásár, sörsátor,
vendéglátás, falmászás, bikagolás
folyamatosan mindhárom nap.

1995 . augusztus 18., péntek
10.00: Utcai kosárlabda
r"
«i
Térzene
[
m
f
D
M
É
m
M
]
15.00:
16.00: Ünnepélyes megnyitó
16.30: I. Szegedi Majorette-találkozó
18.00: Gálaműsor
19.30: Aerobic
20.00: Nemtelen Erotika
22.00: Dollár Boys
0.30: Szegedi boszorkány és udvarhölgyei
^

D

é | j f t ő RT.

1995. . augusztus 19., szombat
10.00:

11.00:
11.30:
14.00:
15.00:
15.30
16.00
16.30
17.00

17.30:
18.30:
19.00
19.30

20.30
21.00:

R. A TRADE SONY
II. Szegedi
MÁRKABOLT
VW Bogártalálkozó
megnyitója
Ügyességi versenyek,
VW Bogár LEG-ek
In Team együttes
VW Bogár tájékozódási
verseny startja
Üllés és Vidéke
Takarékszövetkezet
Közönségjátékok
Szegedi Kirendeltsége
VW Bogár
tájékozódási verseny befutása
ROOSEVELT
Eredményhirdetés
TÉRI
Tisza átúszás
HALÁSZCSÁRDA
Aszfaltrajzverseny
„Te is más vagy, Te sem
vagy más" kerékpártúra érkezése
Molnár Dixieland-koncert
Várkonyi Tibor (szintetizátor)
és zenekara
rmjji
Aerobik show
Bajor Imre (Oli úr) - „Csóközön"
Kulka János, „Ez nem
-W-.A
lehetsz te" c. műsora
Utcabál - PRT
éy

l)Áf

1995. augusztus 20., vasárnap
10.00:

Motoros találkozó
motorszépségverseny,
ügyességi versenyek
11.00: Yam együttes
15.00: Katasztrófaelhárítás-,
vízimentés-bemutató
17.30: A világ táncai, (affo, thaiti, jazz7
flamenco) Józsa Margó és csoportja
18.00: Irigy Hónaljmirigy rockkoncert
19.30: „A nyerő négyes
játék fődíja,
a Renault Clio
kisorsolása
20.00

Az év meglepetése koncert

21.30

Fáklyás víziparádé
Tűzijáték, amely
a Papagáj Markét
ajándéka

22.00

f£ff/P0ffl
Stúdió
30-432-057

#

ÍLSMRÍSIPXO

FARMERBOLT

partiscum Rádió az egész
rendezvényről folyamatosan, helyszíni
közvetítésben számol bel
^t'scum

VW. Audi. Opel alkatrészek
Kereskedése
AUTÓHÓRUSZ KFT. ,
Szesed. Mars tér 10-11„ T- 325-369
Szdreg és
Vidéke
Takarékszövetkezet

A belépés

Üzletigazgatóság
Szeged

ingyenes!

SZOMBAT 1995. AUG. 12.

Mozi
KORZÓ: ma és vasárnap: Az
élet mindig drága. Színes, m. b.
amerikai film. Kezdés: délután fél 4
és háromnegyed 6 és este 8 órakor.
BELVÁROSI: ma és vasárnap:
Az élet mindig drága. Szfnes.
amerikai film. Kezdés: délután 3,
negyed 6 és este fél 8 órakor.
KAMARATEREM (Belvárosi
mozi) Örökmozgó - Szegedi
Filmmúzeum: ma és vasárnap:
Négy esküvő és egy temetés. Színes, angol film. Kezdés: délután
háromnegyed 6 és este 8 órakor.
BALÁZS BÉLA FILMTÉKA
(Belvárosi mozi): ma és vasárnap: Csapnivaló. Színes, amerikai
film. Kezdés: délután 4, 6 és este 8
órakor.
KERT MOZI: ma és vasárnap:
Specialista. Színes, amerikai film.
Kezdés: este 9 órakor.
AUTÓSMOZI (Bem-Hattyas utca): ma és vasárnap: Only Youl.
Színes, amerikaifilm.Kezdés: este
9 órakor; ma Sliver. Színes, amerikaifilm.Kezdés: éjjel fél 12-kor.
KISKÖRÖSSY HALÁSZCSÁRDA: ma és vasárnap: Hegylakó
III.: A Mágus. Szfnes, amerikai
film. Kezdés: este 10 órakor.
VÁSÁRHELY: ma és vasárnap:
Maugli, a dzsungel fia. Színes,
amerikai kalandfilm. Kezdés: délután fél 4 és háromnegyed 6 és este
8 órakor.
SZENTES: ma és vasárnap: Az
oroszlánkirály. Szfnes, amerikai
rajzfilm. Kezdés: délután 6-kor;
Vírus. Színes, amerikai film. Kezdés este 8 órakor. ÉJSZAKAI:
Gyilkosság szexhívásra. Színes,
amerikaifilm.Kezdés: este 10 órakor.
CSONGRÁD: ma és vasárnap:
Kő egy csapat. Színes, m. b„ amerikai filmvígjáték. Kezdés: este 8
órakor.
MAKÓ: ma és vasárnap: A préda. Színes, m. b.. amerikai akciófilm. Kezdés: délután S és este 7
órakor; ma: Zaklatás. Sínes, amerikaifilm.Kezdés: este 9 órakor.

MAGYAR T V
TV 1
5.30 Gazdatévé. 5.50 Határtól határig. 6.00 Napkelte. 8.00 Jó reggelt adj. Istenem! 8.10 Gyermekfilmek. 9.10-11.00 Kapcsolj be!
9.10 Füstölgő füst-ölő. 9.25 Gól.
Gól, Gó-ó-ól! Lurkó-Kupa döntő,
3/3. 10.15 Ki tud róluk? 11.00
Kalandozások Patagóniában, 2/2.
A gleccserek nemzeti parkja.
12.00 Déli harangszó. 12.02
Szombat déli arckép. 12.17 Képújság. 12.20 Mozart: C-dúr versenymű két hegedűre és zenekarra. K. 190. Csehszlovák film.
12.55 Forma 1. Magyar Nagydíj.
2. időmérő edzés. 14.05 VALOGATÁS. Távolsági történet. Tévéfilm (1966. ism. FF!). 15.00

Egy nehéz nap éjszakája. Angol
zenés film ( 1 9 6 4 . ism. FF!).
16.30 X-idő. Oroszlánkörmök.
Főiskolai vizsgafilmek a képernyőn. - Vasárnap (1971.) - Játék
(1959.). 17.15 Korkép. „Leányregény"... - Mihályfi Judit.
Dok.film. 18.15 Ajándék az
örökkévalóságnak. A Német Televíziófilmje.Good thing! 18.30
Szerencsekerék. 19.10 Esti mese.
19.30 Híradó. 20.03 Telesport.
20.10 Öt perc próza. 20.20 Kikaparod. megkapod. Amerikai filmvígjáték. 21.55 Atlétikai Világbajnokság. 22.35 A férfi, aki túl sokat tudott. Angol film (ism.-FF!).
23.50 Képújság.
TV 2
6.00 Palackposta. 6.45 Átfogó.
7.30 Gazdaképz4 8.00 Cigány
Magazin. 8.25 Horvát nyelvű magazin. 8.50 Német nyelvű magazin. 9.15 Román nyelvű magazin.
9.40 Szlovén nyelvű magazin.
10.05 Szlovák nyelvű magazin.
10.30 Abbázió-Opatija. Kultúrtörténeti dok.film. 11.00 Família Kft.
195. Vajda Anikó: Az első születésnap (ism.). 11.30 Hagyományőrzők gála. 14. Országos
Táncháztalálkozó. 11.50 Olimpiai
arcképcsarnok. 12.00 A hatalmas
alaszkai medvék. Angol ismteij.- film (ism.). 12.50 Csimpánzok: mintha magunkat látnánk.
Angol film (ism.). 13.20 Gazdit
keresünk. 13.40 Natura magazin.
14.15 Musicbox. 14.45 Századunk. Végjáték a Duna mentén,
11/10. Az „Egér-akció".15.40 Já-

ték határok nélkül. 10/5. Pápa városfilmje. 15.55 Autó 2. 16.25
Gyerekeknek. 16.55 Bajnoki labdarúgó- mérkőzés. 18.50 G. Finger: C-dúr szonáta trombitára és
oboára. 19.05 Família Kft.. 196.
Sultz Sándor: Zsuzsanna. 19.40
Környezetünk hírei. 19.45
Könyvvilág. 20.05 Játék határok
nélkül. 11/5. Olaszország 2. 21.30
Elrabolt műkincsek, (ism.). 22.05
Egy ember és a többiek. Tévéfilm.
(ism. FF!).

MŰSOR 15

Ameddig a harang szól. 12.15
Kafxrsok. 13.10 A nagyeszű sündisznóeska. 4/3. 13.35 Azok a
8.05 Tájak, fortélyok, asszonyok.
csodálatos állatok. 13.50 SóSAT 1
8.25 A kis kakas gyémánt félkrajlyomszem. 14.30 Expedíció.
cárja. 8.40 Kimba, a fehér orosz15.20 Európai művészeti iskola.
lán. 9.00 Harmónia. 9.30 Nyelv- 3.25 Ismétlések, rajzfilmek. 9.40
16.10 A fehér ló mondája. MaBARTÓK
őrző. 10.00 Zűrzavaros vakáció. Ilyen az élet! Amerikai filmvígjágyar animációs film. 16.25 PostaAngol film. 10.30 Amatőr term- ték. 11.25 Superhuman Samurai.
szetbúvár. 10.55 Álmok Kárpátal- Syber Squad. Am. sorozat. 11.55 6.00 Muzsikáló reggel. 9.05 Csip- bontás. 16.40 Emlékképek. 16.55
járól. 11.10 Közép-európai mag- Little Nikita. Am. film. 13.50 kerózsika. Mesejáték. 9.46 Áz Mozgó kép. 17.30 Delfi és barázin. 12.05 Kurta lábú pásztor. Catwalk. Am. sorozat. 14.45 Cag- Alarius együttes játszik. 10.00 Hí- tai. 18.00 Heti hírmondó. 19.00 El
13.15 Ritmus '95. 14.00 Lapozó. ney és LaceyvAmerikai krimiso- rek. 10.05 Hangfelvételek felsőfo- Paóban a nö a láz. Francia-mexi14.15 Madách: Egy ember tragé- rozat. 15.45 Űrszekerek - Az új kon 11.42 A Magyar Rádió és kói film. 20.35 12 olasz város diája. Magyarfilm.15.35 Cimbo- generáció. Amerikai sci-fi. 16.45 Televízió gyermekkórusa. 12.00 12 olaszfilmrendező.20.45 Mora. Tallózó. 16.25 Váratlan utazás Baywatch. Akciósor. 17.45 Hírek. Hírek. 12.05 A Bartók rádió kí- leere: Tartuffe. 23.05 Darabokra
13/4. rész: Fűzőkről, titkokról és 17.55 Milliós játék. 18.00 A Bun- vánságműsora. 14.00 Hírek. 14.05 szaggattatol. 22.55 Arany János:
igaz szerelmekről. 17.15 Ahol ki- desliga 1. osztályának évadnyitá- Opera-művészlemezek. 15.00 Ba- A walesi bárdok.
alszik a világ. 17.30 Tom>és sa. 18.30 Mindent vagy semmit. rokk mesterek műveiből. 16.00
Jerry-show. 18.00 Híradó. 18.15 Vetélkedő. 19.30 Szerencsekerék. Hfrek. 16.05 Játsszunk operát!
HBO
K. O. Magyar film. 19.40 Explo- 20.15 Mindent vagy semmit! 17.05 Rézfúvós kamarazene.
rare necesse est. 20.30 A velemi 21.55 Az aranytojás. Vetélkedő. 17.30 Poggyász. 18.00 Hírek. 8.00 Tapsi Hapsi és vendégei.
vízimalom. 21.00 Híradó. 21.15 A 23.25 Iskolás lányok 8. Német 18.05 Zenekari muzsika. 18.55 A 10.00 Segítség, felnőttem! Amerigörög mágnás. Amerikai film. erotikus film. 0.50 Sabba látomá- kamarazene kedvelőinek. 19.55 kai vígjáték. 12.00 Aki kapja,
Hírek. 20.00 Évfordulók nyomá- marha! Amerikai vígjáték. 13.55
22.55 Manhattan. 23.35 Ady End- sa. Olasz-francia film.
ban 20.30 Kapcsoljuk a londoni Falcon Crest. Amerikai sorozat.
re: Idő előtt elmúlni.
Royal Albert Hallt! kb.22.30 Fis- 14.45 Állati élet. 15.40 Hanna és
RTL
cher Annié zongorázik, kb.23.31 nővérei. Amerikai vígjáték. 17.30
HBO
Mozimánia 18.35 A rádió arany5.40 Rajzfilmek 9.30 Power Ran Nemzeti operákból. 24.00 Hírek.
kora. Amerikai vígjáték. 20.W5
7.00 Tapsi Hapsi és vendégei gers. Sorozat. 9.55 Disney és tárFarksokkal táncoló. Amerikai
10.00 Timin kalandjai. 10.30 Vér- sa. 10.05 Marsupilami Amerikai
RÁDIÓ 88
film. 23.00 A bárányok hallgatbeli hajsza. Amerikai vígjáték. rajzfilmsorozat 10.40 Disney és
12.30 Facérak. Amerikai vígjá- társa. 10.45 üoofy és Max. Rajz- a 95,4 MHz-en 7.00-tól 19.00 nak. Amerikai thriller.
ték. 14.10 így készült: Farkasok- film. 11.10 Nyereményjáték. óráig óránkén!, hírek, sjyort, jelenkal láncoló. 14.35 Meiroc Place. 11.15 Kaliforniai álmok. Sorozat. tés az időről, útinform. Az adás
VTV SZEGED
15.20 Árnyékország. Amerikai 11.40 Bel-Air hercege. Sorozat. ideje alatt hívható telefonszámok:
12.05
Bír-lak.
Sorozat.
12.30
421-253.421-353.
0.00
Képújság.
16.00 Puli TV
film. 17.30 Állati élet. 18.30 16
nap Barcelonában 2. 19.35 Air Egyről a kettőre. Sorozat. 12.55 6.00 Ébredjen ránk! Információs sportműsora. 20.00 Képújság.
America. Amerikai akciófilm. Forma-1 edzés a Hungaroringről. műsor koránkelőknek és későn21J0 A rock 'n' roll ördöge. Ame- 14.10 240-Robert. Sorozal. 15.00 fekvóknek. Lapszemle, vám- és
TELIN
rikai film. 23.15 Cherry 2000. Knighl Rider. Sorozal. A rózsa il- bankinformációk, naptár, horoszlata.
15.55
A
csapat.
Sorozat.
Két
kóp.
recept,
piaci
árak.
Szerk.
6-18.30
Képújság.
7.05, 17.05
Amerikai akciófilm. 0.50 Forró
apácával több. 16.50 Beverly mv.: Hegyesi Sándor. 10.00-14.00 Autómáma. 7.30. 17.30 Utazási
kalandok.
Hills 90210. Sorozal. Segélykéré- Fotex slágerlista. Szerk. mv.: Tö- irodák ajánlatai. 7.35, 17.35 Szálsek. 17.50 Westerdeich. Sorozat. rök Tamás 14.05 Kívánságműsor. lodák. éttermek kínálatai. 17.50
VTV SZEGED
18.45 Hírek. 19.10 Robbanékony- 15.05 Dj.: Genscher. 18.05 Irodal- Komplex reklámjáték. 18.30 ITV
hétvége. Riportok, beszélgetések. mi összeállítás. Szerk. mv.: Szat- Kérdőjel. 19.00 Szív TV: 19.10
0.00 Képújság. 18.00 Soros film- 20.15 Vissza a jövőbe. Amerikai mári Gábor 22.00-02 Dj.: Tóth Gyermekmozi.
19.30 Az élő test,
klub: Szubjektív Híradó 11. 19.00 sci-fi vígjáték 22.30 RTL - András. Zenei szerkesztők: Tóth 10. A mozgás. 20.00
Amerika törMozijegy (ism.). 19.30 HTV-30 szombat éj. 0.30 A fejvadász. András, Genscher, Tóth Péter.
ténete. 20.30 Play Boy Randevú.
film: Fülemüle; Gyerekek; Na- Amerikai akciófilm.
3. 21.00 A kölyök. Amerikai fim.
pocska; Hó. Rajzfilmek (ism.).
19.50 Kísértő félelem. Amerikai
SZEGED RÁDIÓ
TKTV 1
horror. 21.25 Képújság.
PRO 7
9.00-11.00 Alföldi Tükör. Zenés
8.00
ATV
vasárnap
(ism.). 12.00
6.45 Szívtől szívig (ism.). 7.30 rifiortműsor. Szerk.: Bozó Bea. A
TELIN
Gadget felügyelő. 7.55 Dennis. tartalomból: Műsorismertetés, idő- TV Plusz. 18.00 Képújság. 18.30
6-20.00 Képújság. 7.05, 17.05 8.20 Alvin és a mókusok. 8.45 járásjelentés és útinform. 9.05 Hf- TKTV Pénteki Magazin (ism.).
Autómánia. 7.30, 17.30 Utazási Űrszellem és Dinófiú. 9.10 Slimer rek. tudósítások a Dél-Alföldről, 20.00 ATV vasárnap.
irodák ajánlatai. 7.35, 17.35 Szál- és az igazi szellemirtók. 9.35 Sco- országos és helyi lapszemle. 9.30
TKTV 2
lodák és éttermek kínálatai. 17.50 oby Doo, hol vagy? 10.00 Taz- Könyvajánlat. 9.40 Visszapillantó.
Komplex reklámjáték 20.00 Szív Mania. 10.25 Beetlejuice. 10.50 A 10.00 Hírek, idójárásjelentés, útinszuperegér.
Rajzfilm.
11.15
Tiny
20.00
Szív
TV
form. 10.05 Dobbantó - ifjúsági
TV. Benne: 20.05 Gillette World
Sport. 20.30 Más. 21.00 Amatőr Toon kalandjai. 11.40 Rózsaszín magazin. 10.55 Hírösszefoglaló.
párduc.
12.00
Parker
Lewis.
Soro13.00 Regionális szlovák nyelvű
SZŐREGIKÁBELTÉVÉ
természetbúvár. 22.00 Szédülj el!
22.30 Hívd Andreát! 23.10 Ran- zat. 12.25 Utcai flört. 12.50 Su- nemzetiségi műsor. 14.30 Regioperman.
Sorozal.
13.40
Négyöklű
19.00
Sztv TV. Benne: 19.10
nális román nyelvű nemzetiségi
devú a nosztalgiával.
trió. 14.35 Earth Force - Az elit- műsor. 16.00- 18.00: Zenés szol- Gyermekmozi. 19.30 Az élő test,
capat. Sorozat. 16.15 Mozimaga- gáltató és kereskedelmi műsor a 9. 20.00 Zsaruszív. 20.30 ParlaTKTV 1
zin. 16.45 Flintstone család. 17.15 szegedi 94,9 MHz-en.
menti híradó. 21.00 Célpont.
és Jerry. Rajzfilm. 17.30
Amerikai film.
8.00: ATV szombat (ism.) 12.00 Tom
17.55 Tom és Jerry.
TKTV „Kedd délután", (ism.). Simpsonék.
VASÁRNAP
Rajzfilm. 18.10 Couesteau kapi13.00 TKTV „délután után", tány
óceáni
kalandozásai.
Francia
MŰHOLD
(ism.). 13.30 Fiatalok kéjiernyője dokumentumfilm-sorozat. 19.05
(ism ). 14.00 Happy TV. 18.00 Kungfu: A legenda folytatódik.
TeleRádió. 19.00 ATV szombat.
MAGYAR T V
Amerikái akciósorozat. 19.55 Hírek. 20.15 Nagy zűr Kis-Kínában.
EUROSPORT
TKTV 2.
Amerikai akciófilm. 24.00 Hírek.
0.05 Cold Heat. Amerikai krimi.
8.30 Forma-1 a Hungaroringről.
19.00 Szív TV
TV 1
1.30 Ismétlések.
Összefoglaló. 9.30 Forma-1 fu7.20 Hagy aludni a mamát és a tam. 10.00 Atlétikai vb GöteborgSZŐREGI KÁBELTÉVÉ
papát! - Fehér agyar. Kanadai ból. 12.00 Hegyikerékpár-vb
rajzfilmsorozat, 26/16. Akin nem Ausztriából. 13.30 Forma-1 a
19.00 Szív Tv. Benne: 19.05
RÁDIÓ
fog a fegyver. 7.50 „így szól az Hungroringről. Élő közvetítés.
Sport. 19.30 Plitz Husi műsora.
Úr!" 7.55 PC-abécé 8.30 Leporel- 16.00 Barátságos labdarúgó-mér20.00 Természetbúvár. 21.00 Auló. Benne: 9.54 Lottósorsolás. kőzés Hollandiából. 17.30 Tractor
tomobil 21.30 Hfvd Andreát!
11.00 Koncert. Csajkovszkij: e- Puliing. 18.30 Atlétikai vb Göte22.10 Randevú a nosztalgiával.
KOSSUTH
moll (V.) szimfónia. 12.00 Déli borgból. 21.00 Indycar Lexing4.30 Reggeli krónika. 4.40 Hat- harangszó. 12.02 Képújság. 12.05 tonból. 23.00 Forma-1 a Hungaárok nélkül. 5.40 Kertbarátok. Idegenek idegenben. Angol dok - roringről. Összefoglaló. 0.30
MŰHOLD
8.05 Műsorszemle. 8.25 Kopogta- filmsorozat. 6/1. Terepmunka - Ökölvívás. Magazin.
tó. 9.00 Hfrek. 9.05 Szombat dél- Sir Walter Baldwin Spencer
előtt. 9.05 Családi tükör. 11.05 A (ism.). 13.00 A kisasszony. Brazil
DSF
Szombat délelőtt magazinja. tévéfilmsorozat, 1 7 0 / 1 6 4 - 1 6 7 .
EUROSPORT
12.00 Déli krónika. 12.30 Falu- (ism ). 15.00 Gyorssegély. 15.15 9.00 Teheraulószörnyek. 10.00
Walt Disney bemutalja. - Csipet
8.30 Atlétikai vb Göteborgból. műsor. 13.00 Hírek. 13.05 Népze- csapat. Amerikai rajzfilmsorozat. Kaszkadőrök 11.45 Teherauó10.30 Forma-1 nagydíj a Hunga- nei portré. 13.40 Öt kontinens Gyümölcsöző vállalkozás (ism.). szömyek. 11.45 A sport klassziroringről. 11.30 Teherautó-ver- száz botránya. 14.00 Hírek. 14.05 Pluto és a kolbács. Amerikai rajz- kusai. 12.00 Fogyatékosok magaseny. 12.00 Ökölvívás. 13.00 Te- Oxigén. 15.00 Hírek. 15.05 Ez film (ism.). - Gumimacik. Ameri- zinja. 12.30 Utazási magazin.
herautó-verseny. 12.00 Közvetítés van! 16.00 Tizenhat óra. 17.30 kai rajzfilmsorozat. Tammi fel- 13.00 Ökölvívás. 14.00 Tenisz.
a Hungaroringről. 14.00 Előolim- Előhang. 17.50 Graffiti. 18.00 Es- gyorsul - A kőarcú vadász (ism.). 16.00 Torna. 17.00 Motorsport piai torna: Kézilabda. 16.00 Ke- li krónika. 18.20 Elő-futam. 18.25 16.20 Örömhír. 16.40 Della. 17.05 Superbike. 18.00 Sportdokumenrékpárverseny. 17.30 Crocodole Szemle. 19.00 Hírek. 19.05 Sport- Napjaink. 17.20 „Az én váram..." lumok. 20.00 Tenisz CincinnatiTrophy. 18.30 Forma-1 - össze- világ. 19.30 Jó éjszakát, gyere- 17.45 Zöld a béke - a Greenpeace ból. 21.45 Sportriport. 21.55 Labfoglaló. 19.30 Kézilabda. 21.00 kek! 19.40 Miska bácsi leveleslá- story. 18.25 Szerencsekerék. darúgó Bunesliga. 22.55 Biliárd.
Forma-1 - összefoglaló. 22.00 dája - Határok nélkül. 20.00 Hí- 19.00 A Hét. 20.00 Vasárnapi 0.10 Motorsport/Biliárd.
Atlétikai összefoglaló. 24.00 For- rek. 20.05 Rádiószínház - Ladis- vers. 20.10 Védőőrizel. Olasz
SUPER CHANNEL
ma-1 - összefoglaló. 1.00 Nem- lav Klima: Emberi tragikomédia film. 21.45 Lehetetlen? 22.30 Aki(ism.). 20.40 Hfrek. 21.52 Jazz.
zetközi motorsport.
nek
randevúja
van
Bachhal
Kis22.00 Késő esti krónika. 22.20
6.30 Hírmagazin. 7.00 Szigorúan
Konzílium. 23.00 Hírek. 23.05 tétényi Melinda. 23.20 Képújság.
üzlet. 8.00 Hfrek. 8.30 Üzleti élet.
DSF
Emlékek szárnyain. 24.00 Hírek.
10.00 Hírmagazin. 11.00 Supershop. 12.00 Kalandos rövidfil8.00 Golfsport. 9.00 Motorsport. URH: 9.00 Körzeti információs
TV
2
mek. 13.00 X-pressz szórakozás.
10.00 Őrült rekordok. 10.30 Cso- magazinok. 18.20 Tizes kör.
dálatos sportok. 11.00 A nagyvi- 18.30 Szlovák nyelvű műsor. 7.35 Hol-mi? 8.00 Juli-suli. 8.35 13.30 Úti célok. 14.00 Mai témák.
lág sportja. 12.00 Labdarúgó Bun- 19.00 Román nyelvű műsor. Gyerekeknek. Rajzfilmösszeállf- 15.00 Sajtótalálkozó. 16.00 Szidesliga. 12.45 A sport klassziku- 19.30 Német nyelvű műsor. 20.00 tás. 9.50 YES! 10.00 Nemeskürty gorúan üzlet. 16.30 Európa 2000sai. 13.00 Motorsport. 14.00 Horvát nyelvű műsor. 20.30 Szerb István sorozata, 16. A magyar ben. 17.00 Tenisz. 18.00 BaseKlasszikus autók. 15.00 Superbi- nyelvű műsor. 21.00 Az Amerika reneszánsz humora. 10.30 Mérleg. ball. 18.30 Különleges sportok.
ke Nürburgringből. 16.00 Új-zé- Hangja magyar műsora. 23.00 A 11.00 Bűbájfazék és lepényhez. 19.00 Hfrek. 19.30 Úti célok.
Ausztrál balettfilm. 11.50 Tévé- 20.00 Videodivat. 22.00 Hírek.
landi rali. 17.00 A nagyvilág BBC késő esti magyar műsora.
magiszter. 12.50 Az MTV Nóta- 22.30 Golfbajnokság. 23.30 Túrasportja. 18.00 Táncverseny. Heklubja a Pataky Művelődési kocsi bajnokság. 0.30 Hírmagailbronni nagydíj. 20.00 Tenisz
PETŐFI
Központban, 2. 13.20 Gyerekek- zin. 1.00 Szociális témák.
ATP Cincinattiból. 21.50 A nagyvilág sportja. 22.50 Pankráció. 4.30 Hfrek. 4.33 Hajnali dalla- nek. 13.50 Forma I. Magyar
23.45 Bikini Open. 0.15 Tenisz- mok. 6.00 A szeretel közösségei. Nagydíj. 16.20 Szívtipró Gimi.
SAT 1
6.30 Hfrek. 6.35 Sportszombat. Ausztrál tévéfilmsorozat, 65/2.
összefoglaló.
7.35 Randevű-vonal. kb.8.20 17.10 Pinocchio kalandjai. Olasz 5.50 Úton. 6.20 Ismétlések. 8.55
Iránytű. 9.00 Hírpercek. 9.10 Gőz. filmsorozat, 6/6. (ism.). 18.00 A Kalaháro homokja. Amerikai
SUPER CHANNEL
10.00 Nosztalgia műsor. 11.00 Álljunk meg egy szóra! 18.15 Az film. 11.00 Egy férfi egyedül.
6.30 Hírmagazin. 7.00 Belsó ki- Hírek. 11.05 A Petőfi válaszol. élet megy tovább. Amerikai tévé- Amerikai western. 12.45 Ferde
adás. 7.30 Halló, Ausztria - hel- 11.10 Zenés, szórakoztató szabad. filmsorozat, 22/19. 19.10 Esti me-Ottó. Német zenés film. 14.30
ló, Bécs! 8.30 Európa - magazin. 12.00 Jó ebédhez szól a nóta. se. 19.25 Fiatalság bolondság. Gyilkosok sora. Amerikai kém9.00 Videodivat. 9.30 X-pressz 13.00 Hírpercek. 13.14 Daráló Operett két részben. 21.50 Góóól... film. 16.30 Egyszer, mielőtt meghalok. Amerikai film. 18.15 Szeszórakozás. 10.00 Rolonda-terefe- 14.00 Szív küldi... 14.34 A Zseb- 22.25 Telesport. Atlétikai vb.
rencsekerék. 19.00 Hfrek. 19.15
re. 11.00 Szuper-shop. 12.00 Hír- rádiószínház bemutalója - VaskaLabdarúgás. 20.15 Hunler - Halámagazin. 13.00 Mai témák. 14.00 rika. 15.00 Hírek, kb.15.20 MűDUNA TV
los találkozás. Amerikai krimi.
Baseball. 15.00 Golf. 16.00 vészhejáró. 16.00 Szuper-show-s!
Strandröplabda. 17.00 Golf. 18.00 17.00 Hírpercek. 17.10 Részletek 8.05 Falak a sztv körül. 8.30 Isten 22.05 Talkshow a toronyban.
Mai témák. 19.00 Hírek. 19.30 a Magyar Rádió Nemzetiségi báránya. 8.35 Ezredvégi tündér- 23.30 24 óra. Riporterek bevetéKalandos rövidfilmek. 20.30 Szo- Népzenei Fesztiváljaiból (1972- mese. 9.10 A Korzikai püspök sen. 0.05 Vörösök. Amerikai film.
ciális témák. 21.30 Jazz. 22.00 1978) 19.00 Hírek. 19.03 Gordi- 4/1. 10.00 Sportképek 12.05 3.40 Ismétlések.
DUNA TV

Hírek. 22.30 Jay Leno-show.
23.30 Conan O' Brien-show.

usz magazin. 20.00 Sportkoktél.
21.00 Hírpercek 21.10 Nemzetközi slágerlista. 22.00 15 éves a
Rockszínház. 23.00 Hírek. 23.03
Sporthíradó.

RTL
5.45 New Kids On The Block.
Amerikai sorozat. 6.10 Bili és
Ted örült kalandjai. 7.00 Klasszikus rajzfilmek. 7.10 Marsupilami.
Rajzfilmsorozat. 7.45 Goofy és
Max. 8.15 Tom és Jerry. 8.35
Muppet-show. 9.00 Bicikliző egerek a Marsról. Rajzfilm. 9.25
Történetek a kriptából. Rajzfilm
9.50 Jó reggelt, vasárnap! 10.35
Disney-délelőtt. 10.45 Bonkers.
Rajzfilm. 11.15 Vissza a múltba.
Amerikai sorozat. 12.05 Trópusi
hőség. Amerikai sorozat. 13.05
Ki itt a főnök? Sorozat. 13.30
Forma-1riporta Hungaroringről.
16.20 Borzasztó kedves család.
16.50 S. O. S. hívás - drámai
mentőakciók. 17.45 Westerdeich.
Német sorozat. 18.45 Hírek.
19.10 Dávid Copperfield. Niagara-vizesés. 20.15 Hegylakó. 22.10
Spiegel TV. 22.55 Késó esti kiadás. 23.15 Éden. Sorozat. 23.40
Késő esti Playboy 0.10 Négyes
csatorna. 0.45 Forma-1 futam.
3.00 Ismétlések.
PRO 7
6.35 Négyöklű trió (ism.). 7.20
Gyilkos paradicsomok. 7.45 Teddy
Ruxpin kalandjai 8.10 Heathcliff
és Marmaduke. Rajzfilm. 8.30 Topo Gigio, az űregér. Rajzfilm. 8.55
Maci Laci. Rajzfilm. 9.20 Scooby
Doo. 9.45 Tiny Toon kalandjai.
10.10 Tapsi Hapsi. 10.40 Batman.
Rajzfilmsorozat. 11.05 Garfield és
barátai. 11.35 Flinstone család.
12.00 Superboy. Amerikai sorozat. 12.20 Utazás a tenger fenekére. Amerikai scifi. 13.15 Hív az állatvilág! Amerikai természetfilm.
15.55 A csendőr nyugdíjba megy.
Olasz- francia vígjáték. 17.35
Babylon 5. Amerikai sci-fi 19.20
Hypno. Hihetetlen show. 19.55
Híradó. 20.15 Arizonai ördögfióka. Amerikai vígjáték. 22.10 A
Palm Beach-i duó. Amerikai sorozat. 23.05 Kék bársony. Amerikai
krimi. 1.10 Kettő kettő ellen.
Talkshow. 1.40 Hírek. 1.50 Megtorlás. Amerikai fantasztikus film.
3.25 Hírek. 3.35 Utcai flört. 4.00
Kungfu. 4.45 Hfrek.

Körzeti magazinok. 14.30 Eszperantó híradó. 18.20 Jegyzet. 18.30
Szlovák nyelvű műsor. 19.00 Román nyelvű műsor. 19.30 Német
nyelvű műsor. 20.00 Horvát nyelvű műsor. 20.30 Szerb nyelvű
műsor. 21.00Az Amerika Hangja
magyar műsora. 23.00 A BBC késő esti magyar műsora.
PETŐFI
6.00 Végre vasárnap. 8.10 Szeleburdiék nyaralnak. 8.45 Mese-zene 9.00 Hlrpercek. 9.10 Gospel
magazin. 10.00 Ó, ó. ó nagymami. 11.00 Htrek. 11.07 Vasárnapi
koktél. 12.00 Jó ebédhez szól a
nóta. 13.00 Hírpercek. 13.10 Kölyök-klub. 14.00 Közvetítés a
Formula 1 autós Magyar Nagydíjról. 14.30 Kerengő Í5.00 Hírek.
15.03 Közvetítés a Formula 1 autós Magyar Nagydíjról. 16.00
Poptarisznya. 17.00 Hírpercek.
18.30 Sportösszefoglaló. Totó.
19.00 Hírek. 20.00 Körös-körül
zene. 20.30 Daráló (ism.). 21.00
Hírpercek. 21.10 A Rádió Dalszínháza - Gésák. 22.26 Jazz.
23.00 Hfrek. 23.03 Sporthíradó.
23.10 Korzó.
BARTÓK
6.00 Htrek. 6.03 Népszerű muzsika - koránkelőknek.8.00 Hírek.
8.05 Olivier Latry Bach művekel
orgonál. 9.05 Híres operakarmesterek. 10.00 Htrek. 10.05 Új Zenei Újság. 10.35 Szorák Katalin
és a Jártató együttes népzenei felvételeiből. 11.00 Európa hangversenytermeiből. kb. 11.40 Kritika
két hangra (ism.). kb. 11.55 Hfrek. kb. 12.55 Hangok és visszhangok. kb. 13.05 A Lipcsei Rádió kórusa Mendelssohn műveket
énekel. 13.20 Kamarazene. 14.00
Hírek. 14.05 Jubilate Deo. 15.00
Romantikus zenekari muzsika.
16.00 Hfrek. 16.05 Szalon. 17.00
Traviata. 18.00 Hírek. 18.05 Az
életrajzzenéjéből. 20.30 Kapcsoljuk a Londoni Royal Albert Hallt!
kb. 22.50 Rádiószínház - Lábnyomok a fövenyen. 23.40 Fúvós
muzsika, kb. 24.00 Hírek.
SZEGED RÁDIÓ

8.00-10.00 Vasárnapi magazin.
Szerkesztő: Banner Géza. A tartalomból: Műsorismertetés, hírek,
meteor, útinform, programajánlat.
8.14 Salieri-hangversenysorozat
KOSSUTH
Kübekházán. 8.20 Művészet és
gyógyítás. 8.30 Hírek, tudósítá6.00 Vasárnapi újság. 8.24 Édes sok, meteor, útinform. 8.40 Iroanyanyelvünk. 8.30 Énekeljük dalmi barangolás Szentesen, Buegyütt! 8.40 Műsorszemle. 9.00 csány Györggyel. 9.05 Oxford Htrek. 9.05 Világóra. 9.54 Lottó- magyar szemmel. 9.20 Dániába
sorsolás. 10.00 Hfrek. 10.05 Isten- készül a kisteleki Keep Smiling
tisztelet közvetítése a mezőcsáti Kórus. 9.30 Dzsesszfélóra. 9.55
református templomból. 11.00 Hf- Hírösszefoglaló. 13.00 Regionális
rek. 11.05 Gondolat-jel. 12.00 szlovák nyelvű nemzetiségi műDéli krónika. 12.20 Harminc perc sor. 14.30 Regionális román nyelalatt a Föld körül. 12.50 Jegyzet. vű nemzetiségi műsor. 16.0013.00 Hírek. 13.05 Portré. 14.00 18.00: Zenés szolgáltató és keresHfrek. 14.05 Szonda. 14.35 Mit kedelmi műsor a szegedi 94,9
üzen a Rádió? 15.00 Hfrek. 15.05 MHz-en.
Dokumentum műsor. 16.00 Hfrek.
16.10 Művészlemezek. 17.00 Hírek. 17.05 Dokumentum műsor.
DEUTSCHE WELLE
18.00 Esti krónika. 18.20 Szentirmay Elemér nótáiból 19.00 Hí^ j r — D e u t s c h e Welle
rek. 19.05 Sportvilág. 19.30 Jó éjt>
szakát, gyerekek! 19.40 Geszty
(W
*r - magyarul
Szilvia és Peter Schreier ojrerettA ü ^ y
13.30-14.00 a
kettósöket énekel. 20.00 Hfrek.
helyi kábeltévé hangcsatornáján.
20.05 Mi a titka? 21.00 Hfrek.
21.05 Rádiószínház - Nyári játéHírek, nemzetközi lapszemle.
kok (ism.). 22.00 Késő esti króniSzombat: Autó, turizmus
ka. 22.20 A Budapesti Vonósok
Vasárnap:
Magyarország a német
hangversenye. 23.00 Hfrek. 23.47
sajtó tükrében, az egyházak
Régi hires énekesek műsorából.
24.00 Hfrek. Totó. URH: 8.30
életéből, német nyelvlecke

RÁDIŰ

Szegeden a lap!
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Újra Öreg-Körösi

Fotó: Schmidt Andrea
Impozáns és hangulatos
külsővel, remek konyhával
várja tegnaptól vendégeit az
Öreg-Körösi
Halászkert.
Gyönyörű kerthelyiség, szolid szfnek és nádfedeles tetők jellemzik a nagymúltú
éttermet, melyet a Lesőharcsa Kft. működtet. A megnyitón Ványai Éva alpolgármester elmondta, hogy bár
önkormányzati támogatás
nélkül alakították ki az
Öreg- Körösit, mégis a kulturális intézmények sorába
léphet, hiszen a megjelenítés
és a szakácsi munka egyaránt művészi színvonalú.

Egyúttal a város felelőssége,
hogy vendégeit erre a remek
helyre irányítsa. Végül Ványai Éva egy Szeged-zászlót
adott át az étterem vezetőjének. A tulajdonosok nemcsak konyhájukkal igyekeznek majd növelni forgalmukat: a kerthelyiségben zenekar játszik, mólót építettek
és külön intézkedés nélkül,
pár méterrel arrébb folyik a
Tisza. A megnyitón a vendégsereg természetesen
nemcsak a látványon, hanem
a gasztronómia jelenlegi állásán is elcsodálkozhatott.
i l l .

DiákújsigíiÓ-tábor.

Lehet még jelentkezni a
Szegedi Diákok és Pedagógusok Szövetsége által szervezett
diákújságíró táborba, amelyet augusztus 21-26-a között rendeznek meg Budapesten, a Római-parti Diákkempingen.
Középiskolások jelentkezését várják, akik kedvet éreznek az
újságíráshoz, szívesen ismerkednének meg a szakma alapismereteivel, fogásaival. Az érdeklődók a SZED1PESZ irodáján (Takaréktár utca 2., telefon: 321-103) kaphatnak bővebb
felvilágosítást.

Popilean „pénze
bankban marad
A
Mondoprosper néven 8
országban - köztük
Romániában és Magyarországon - emberek százait és
ezreit
becsapó
pilótajáték
tulajdonosa, Gheorghe Popilean
zárolt
pénze
(mintegy 3 mil-

lió dollár) egyelőre a Román
Kereskedelmi
Bankban
marad - döntött a
bukaresti
törvényszék, a romániai károsultak szövetségének ama követelésére,
hogy
tagjai
között
osszák
ki a

bankban zárolt
egész
összeget.
A
törvényszék
döntése
értelmében előbb kivárják a Popilean ellen
benyújtott
bűnügyi
panasz
végkimenetelét
és azután
adnak helyt esetleg valamennyi
hitelező kérésének. A döntés
végleges és megfellebezhetetlen.

m Rosa Luxemburg
brigádja
Egy eddig ismeretlen csoport, „Az NDK új néphadseregének Rosa Luxemburg
brigádja" vállalta magára az
egykori Berlini Fal egyik áldozatának emlékére állított
fakereszt megbecstelenítését. Levelükben a tettesek
egy független NDK létrehozását követelték. A keresztet
csütörtökre virradóra fűrészelték ketté, a csonkra pedig az egykori keletnémet
hadsereg rohamsisakját és
egy röplapot függesztettek.
Az emlékművet Peter Fechter tiszteletére emelték, akit
1962-bcn sikertelen menekülési kísérlet közben az
NDK határőrei súlyosan
megsebesítettek, majd hagytak elvérezni.

• JhffeaM'*
romániai lakosság
A román demográfusok
meghökkentő prognózissal
álltak elő a napokban: kiszámították, hogy amennyiben
Románia jelenlegi lakossága
22,7 millió fő s az utóbbi öt
év tendenciái nem változnak, akkor 20 évvel az ezredforduló után az országban
már csak 20,6 millió ember
él majd. Romániában ugyanis 1990-1994. között jelentékenyen apadt a lakosság száma, elsősorban a magas elhalálozási ráta és a nagyfokú
kivándorlás okán. Az 1992es romániai népszámlálás
óta a lakosság 200 ezer lélekkel lett kevesebb Romániában.

1
, 4 9 0 - 4 9 0 .

itórzsutas

kártyaj

Bármikor, bárhonnan,
bárhová a legolcsóbban,
50 Ft/km. Ezért kell
a törzsutas kártya!
tilalom és útlezárás. Augusztus 17-én 16
órától parkolási tilalom lép
életbe az Alsó rakpart Belvárosi híd - Béke Úszóház
közötti szakaszán. Augusztus 18-án 9 órától, augusztus
21-én 5 óráig pedig teljes lezárásra kerül a fenti útszakasz a Stefánia Part'y rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében.
(x)
Belgiumban letartóztatták a leghíresebb állatkert,
az antwerpeni egyik éjjeliőrét, mert kiderült róla,
hogy időnként elemeli az
intézmény napi bevételét.
Az immár 20 éve éjjeliőrként dolgozó férfi utoljára
két héttel ezelőtt, vasárnap
éjjel nyúlt bele a pénztárba, amelyben a hétvégi bevételből egy árva frankot
sem hagyott. A már
hosszabb ideje gyanakvó
rendőrség ezután érezte
úgy, hogy érdemes lenne
alaposabban kihallgatni az
őrt. Gyanús volt ugyanis,
hogy mindig az ő szolgálata alatt tűnik el a bevétel.
A szárnyatlan szarka lakásán meg is találták mind a

L | naptárolvasás
üdítő játék az
CXJ idővel. Ma is van benne valami ígéretes, ahogy a Pesti Hírlap
Nagy Naptára boldog új évet köszönt
1929-ben, mit sem sejtve a közeledő
világgazdasági válságról, meg mindarról, ami azután következett. Valamit azért már tudtak. Népek mosolya
című összeállításuk
körbevicsorogja
Eurázsia népeit, s elidőzik picinyt a
nagy szovjet puszták, s a cári veres
bürokrácia fölött - ezt írják: „Ha az
orosz műveltség hódítaná meg a világot, akkor az egész földgolyó csupa
tébolyda és előadóterem
volna. "
(Láttuk.)
A mái időkben újfent
melegen
ajánlott népfrontosan idézni, örömmel újságolhatom, megkapja a magáét a másik nagyhatalom is. Róla ezt
olvashatjuk: „Ha az amerikai müt,veltség hódítaná meg a világot, akkor
az egész foldgolyó csupa gyár, ökölmérkőzés, mozi és orfeum volna. "

M Nap és Sxálf
baktériummal
Csaknem négy és fél millió palack és doboz sört von
vissza a kereskedelemből a
legnagyobb japán sörfőzde,
mert néhány szállítmány feltehetően baktériumokkal fertőzött. A kórokozó nem
veszélyes az emberi szervezetre, ám kellemetlen szagúvá változtatja a sört és „beláthatatlan" következményeket okoz, mármint: zavarossá teszi az italt. Hogy mekkora veszteség a Kirin sörfőzde Nap és Szél elnevezésű sörmárkájából a 4,5 millió palack é j doboz visszavonása, arról nem szólt a cég
névtelenségbe burkolózott
tisztségviselője.

Nyolc embert lefejeztek
pánteken Szaúd-Arábiában
kábítószer-csempészés, illetve gyilkosság miatt. Idén
már 138 személyt végeztek
ki ily módon a sivatagi királyságban. Három férfin és
két nőn a keleti Dzahrán városában hajtották végre a halálos ítéletet, amelyet egy
férfi megkéselése miatt
szabtak ki rájuk. Három
másik férfit - egy szaúdit és
két törököt - kábítószercsempészésben talált bűnösnek és ítélt halálra a bíróság.

SZOMBAT, 1995. AUG. 12.

Aztán egy kroki következik
a
Krasznaja Gazeta című „szovjetújságból". „Csulin, 1926. június 11.
4789. iktatószám. Munkások, parasztok és katonák végrehajtó bizottsága.
Vörös hadsereg. Novo Nyikolajevszk
kormányzóság. Belügy.
Nagyon sürgős. Kérem, jöjjenek
azonnal a segítségére egy elvtársnak,
aki fuldoklik a Csulin-folyóban. Figyeljenek az iktatószámra!"
Hogy a munkás, paraszt és katona
küldöttek bizottsága végül kiadta-e a

mentési engedélyt, vagy az illetékes
elvtársak épp kiküldetésben voltak, s
a döntéssel meg kellett várni őket, arról nem ír a Nagy Naptár.
Viszont csak néhány
évtizednek
kellett elmúlnia, és lett minálunk is
Krasznaja Gazeta, ha nem is ez volt a
pontos neve, hanem tgy titulálták:
Krasznaja zvezda. És az ideiglenesen
hazánkban állomásozó déli hadseregcsoport adta ki. Szovjetjeink belső
lapja volt, néha persze azért kijutott
a kaszárnyakerítéseken túlra, és soksok boldog kigkatona levelét lehetett
olvasni benne, eldicsekedtek,
hogy
miképp ünnepelték meg november hetedikét. És nagy cikkek oktatták ugyanerre a boldog kiskatonúkat.
Az
egész újság egy nagy
előadóterem
volt. Azon keveseket, akik észrevették,
hogy ez az előadóterem valójában tébolyda, odacsukták. A tébolydába,
amely egyáltalán nem látszott előadóteremnek.

Ha tudja a választ, a Nyerő négyes
játékunk beti plusz kérdésére,
hallgassa a Partiscum Rádiót,
és hívja a

474-244-et!

• Máiia Beatrix három remetesége
Monostor

S z é c s é n y b e n

Kétszáz év után visszatérnek hazánkba a Klarissza Rend
nővérei, első monostorukat ma, Klára napján Szécsényben
alapítják. - Ennek a városnak hosszú ferences hagyománya
van, és megtapasztaltuk, hogy az itteni emberek készek arra,
hogy befogadjanak bennünket, váiják a jövetelünket - nyilatkozta Mária Beatrix nővér, a szécsényi rendház vezetője.
Az alapítás napján Szécsénybe várják Keszthelyi Ferenc váci
püspököt és Jean-Paul Jaeger-1, Nancy és Tóul püspökét.
A Szent Klára által alapított rendet II. József 200 évvel
ezelőtt törölte el hazánkban. Most a nógrádi városban egy
régi iskolaépületet vásároltak meg 47 millió forintért, főleg
külföldi adományokból. Az épület, amelynek rendbetételében jónéhány szécsényi polgár is segédkezett, egykor a Páli
Szent Vincéről elnevezett irgalmasok kolostoraként is szolgált. - Klauzurában, tehát elzártan élünk, de lesz kapcsolatunk az emberekkel. A monostorunk mellett lesz három kis
remeteség, ahol azokat fogadjuk majd, akik csendességben
kívánnak élni, hogy hitüket elmélyítsék - mondta a szécsényi
rendház vezetője. (MTI)

• Fesztivál a Tabánban
Ma délelőtt 11 órakor indul Budapesten a Köztársaság térről a Hare Krisna szekérfelvonulás. A parádés
menet délután 1 órakor érkezik a Tabánba, ahol egész
napos fesztivál kezdődik,
amelyen indiai zene, tánc,
pantomim, kirakodóvásár,
játszóház és vegetáriánus
konyha fűszerezi a programot.

a r a d i 0
„partiscum"

kereskedelmi adása
„ H a l l g a s s a Ö n Is,
Ö n n e k is s z ó l ! "
mindennap 16-18 óra között

a 94,9 MHz-en
Hirdetésfelvétel:
Szeged, Párizsi krt. 32.
Tel: 325-930, 323-811
Tel./Fax: 491-119

200 ezer a,

Lakat alatt az öttagú banda"Juhász Benedek

Rajtaveszett az a fiatalokból álló öttagú banda, amely
már hosszabb ideje fosztogatja a Dunakeszi és a környék településeinek üzleteit,
áruházait, s több lakásbetörés is terheli
számlájukat.
Legutóbbi akciójuk a fóti
ABC-áruház éjszakai kifosztása lett volna, ám a riasztó
megszólalt és az éppen a közelben cirkáló rendőrök rajtuk ütöttek, hármójukat a
helyszínen elfogták. A kihallgatásnál derült ki, hogy már
korábban is több bűncselekményt hajtottak végre. A legnagyobb zsákmányt az az

Éjjeli szarka
az állatkertben
3 millió belga frankot (110
ezer dollárt). A megszorongatott tolvaj ezután
még három betörést beismert, valamint azt is, hogy
ő emelte el az állatkert
egyik fúróját, amelyre
azért volt szüksége, hogy
lyukat üthessen a vastag
falú pénzesládán.
A helyi rendőrség szerint egyébként nem sokon
múlt, hogy az éjjeliőrt már
a rablás idején tetten érjék. A közelben élő lakók
ugyanis éppen aznap késő

akciójuk eredményezte, amikor ketten, Győrfi János és
Kocsis József az elmúlt év
nyarán a fővárosi Teleki téren kiszemeltek egy ott árusító távolkeleti hölgyet, követték áldozatukat a Baross
utca 103. számú házba, ahol
megtámadták és elrabolták a
nála lévő egymillió 600 ezer
forintot. Különös módon a
károsult nem tett feljelentést.
Eddig nem sikerült kilétét
megállapítani, mert a házban több olyan lakás is van,
amelyet külföldiek bérelnek,
de az esetről senki nem tud
semmit...

este riasztották a hatóságot, mert felkeltette a figyelmüket, hogy majmok
téblábolnak az állatkert
épületeinek tetején. A
rendőrség nagy erőkkel
vonult a helyszínre, ám kiderült, hogy mégsem rendkívüli eseményről van szó:
a makik ugyanis a személyzet engedélyével esténként
rendszeresen
egészségügyi sétát tehetnek ketreceiken kívül. így
aztán a nyomozók üres
kézzel távoztak a helyszínről.
Pedig ha jobban fülelnek, talán már ekkor meghallhatták volna az éjjeli
szarka halk csörgését az
irodában...

embert rabolt

A Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság emberrablás és egyéb súlyos
bűncselekmény miatt körözi
Juhász Benedek 26 éves gádorosi lakost, akit cimborái
Beninek becéznek. Személyleírása: 180-185 centiméter
magas, szikár testalkatú, rövid világosbarna haját oldalt
felnyírva viseli. Feje ovális,
arca hosszúkás, nagy világoskék szemekkel. Füle fejéhez simul, orra egyenes,
szája kicsi, egyenes, s az ajka zárt. Álla szögletes, nyaka rövid. Különös ismertetőjele, hogy bal kezén a hüvelyk-, vagy kisujjának párnarészén sérülésből eredő
heg látható, bal fülében fülbevalót hord. Bűncselekmény elkövetése esetén előszeretettel visel ősz vagy
más színű parókát. A rendőrségi kéri, hogy aki Juhász
Benedek tartózkodási helyéről adatokat tud, hívja fel a
főkapitányság központi
ügyeletét a 06-76-484-684
telefonszámon vagy szóljon
a legközelebbi rendőrnek.
Az ORFK 200 ezer forint
talmat tűzött ki a í v ~
zetőnek, és garantálja, i
személyazonosságát titokbai.
tartja. (MTI)

Minden idők egyik legnagyobb pénzügyi szerződését
kötötte Sylvester Stallone,
az akciófilmek rettegett
amerikai hőse, amikor csekély 60 millió dolláros szerződést (rt alá a napokban az
Universal Pictures stúdióval
három film forgatására. Ez a
legnagyobb összegű szerződés, amely valaha is létrejött
egy szfnész és egy filmstúdió között. A Vanety című
amerikai magazin szerint a
már így is igen jól fizetett
Stallonne most fejezte be a
Warner Brothersnél az „Assassins" (Gyilkosok) című
film forgatását, az erről szóló szerződésen még csak 15
millió dollár szerepelt.

A világszerte népszerű
német bűnügyi filmsorozat
főszereplője. Dérnek rászolgált az előléptetésre. Eike
Bleibtreu. a Német Bűnügyi
Hivatalnokok Szövetségének
elnöke szerint „felháborító
pimaszság", hogy 250 felderített eset után (a sorozatból
eddig ennyi filmet vetítettek)
Stephan Derrick alias Horst
Tappert még mindig csak főfelügyelő - mondta Bleibtreu. Ugyanez vonatkozik
Hány Kleinre is (Fritz Wepper alakítja). Derrick segítőtársára, aki már régen megérdemelt volna egy saját felügyelőséget.

• BohaÉifüfári per
Szinte azonnal keresetet
indított hat nagy amerikai
dohánygyár az FDA ellen,
azt követően, hogy az élelmiszer és gyógyszer ügyekben illetékes szövetségi hivatal beteijesztette „tini-cigi-tilalmi" javaslatát Clinton
elnöknek. Az FDA javaslataiban az is benne van, hogy
18 éven aluliak ne vásárolhassanak cigarettát. Az R. J.
Reynolds vezette féltucat
dohánygyár bírósági keresetében azzal érvel, hogy az
FDA cigaretta korlátozási javaslataival példátlan és törvénytelen módon próbálja
hatáskörét kiszélesíteni.
Megfigyelők szerint igencsak parázs belpolitikai cigaretta vita elébe tekint az
Egyesült Államok az idei
őszön.

Traffipax
Csongrád megyében

• Zsolnai pokolgépma az alábbi városok körPokolgép robbant a szlovákiai Zsolnán egy ház előtt.
A robbanás anyagi károkat
okozott, de személyi sérülés
nem történt. A beszámoló
szerint a rendőrség egy másik pokolgépet is talált, mégpedig a ház előtt álló gépkocsi alatt. A ház tulajdonosa
munkanélküli, a rendőrség
tanácstalan a robbantás indítékát illetően.

zetében számíthatnak jelentős közlekedési akcióra
a járművezetők - Szeged:
5 és 7, valamint 15 és 23;
Makó: 9 és 14; Szentes: 6
és 22 óra között. Vasárnap - Szeged: 5 és 7, valamint 9 és 14; Makó: 15 és
23; Szentes: 6 és 22 óra
között. A rendőrség a változtatás jogát fenntartja!

Nemlátástól vakulásig?
A hollandiai Haarlem egyik kórházában csaknem véglegesen elvesztette a látását tizenegy beteg, mert szürkehályogműtétjük után az ápolók egy rosszul preparált szerrel törölgették meg a szemüket. Az operációkat több mint tíz nappal ezelőtt végezték, de az orvosok még most sem tudják garantálni a betegek szeme világának visszanyerését.
A fertőtlenítőszert a kórház saját gyógyszerészetén készítették, ám összetételét a szóban forgó a műtéteknél - egyelőre kiderítetlen okból - megváltoztatták. A kórház jelentése
szerint a szerencsétlen kimenetelű esetek után visszatértek
az eredeti gyógyszerhez, amely egyébként nemzetközileg
szabványosított orvosság.
A kórház teljes felelősséget vállalt az esetekért, és bejelentette: az orvosok mindent megtesznek, hogy megmentsék
a betegek látását, a súlyosabb esetekben akár a szaruhártya
beültetésével is. Az intézmény vezetése emellett maga tanácsolta az érintett betegeknek, hogy kéljenek kártérítést a balesetért.

D METEŐ]
Az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzése szerint
ma estig általában napos idő lesz, de a főként délután
megnövekvő gomolyfelhőkből egy-egy jelentéktelen helyi
zápor kialakulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között alakul.
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