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• Az egyértelmű

meteorológiai

előrejelzések

ellenére

A Kneszet, az izraeli parlament épületétől az izraeli hadsereg hat tábornoka és két magas rangú
rendőrtiszt indult Jichak Rabin meggyilkolt izraeli
kormányfő koporsójával a Herzl-hegyre, a parlamenttől három kilométerre lévő katonai temetőbe, a
szertartás színhelyére.
A fehér alapon kék Dávid-csillagos izraeli zászlóval letakart koporsójánál vasárnap óta egymillió izraeli rótta le kegyeletét.
A Herzl-hegyi temetőben Ezer Weizman izraeli
államfő nyitotta meg a búcsúztató felszólalok sorát.
Őt Husszein jordániai uralkodó, majd Clinton követte. (Folytatás a 2. oldalon.)

Szeged: csőd a hófúvás elleni
„küzdelemben^
»

egyikük azért csak-csak beért Szatymazról egy busszal - amely onnan
elsőként délután indult Szegedre.
Mórahalmi kolléganőnk eleve kilátástalannak találta a helyzetet - megyénkben az 55-ös út gyakorlatilag
egész nap járhatatlan
volt. Nem
tudjuk, mégis hogyan sikerült Opeljével az egyébként szokásos egy óra
öt perc helyett hat óra hossza alatt
Szegedről Bajára érkeznie egy másik kollégánk feleségének - mindenesetre örvendtünk, amikor megcsörrent a telefon: „megérkeztem."

Tegnap délelőtt érdekes meghívót
kézbesített szerkesztőségünkbe
a
posta. A Szegedi Közúti Igazgatóság
tisztelettel meghívott bennünket a
jövő hétfőn (13-án) tartandó „hóértekezletre". Az értekezlet
tárgya,
idézzük: „Csongrád megye országos
közúthálózatának téli útüzemelteté-

se". Ekkor már túl voltunk számos
bejelentésen: olvasóink arra hívták
fel figyelmünket, hogy a reggelidélelőtti csúcsforgalomban egyetlen
hókotróval sem találkoztak a szegedi Belvárosban, miközben a főutak
- a Tisza Lajos körút, a Kálvária és
a József Attila sugárút stb. - állapo-

ta nem mutatta, hogy a meteorológia által napok óta jelzett hófúvás
ellen az erre hivatottak bármit is
tettek volna. Minderről - zömmel a
némileg jogosan szentségelő taxisok
jobbján - magunk is meggyőződhettünk. Két kollégánk hiába próbálta
meg autóját kiásni a hótorlasz alól;

• Meleg Vilmos előadóestje

Csokonai a Bariókban

A Bartók Béla Művelődési Központ Bartók Pódiumán rendre határon túli magyar művészek lépnek fel.
Tegnap a szegedi előadóesteken rég hallott költő, Csokonai Vitéz Mihály verseiből Meleg Vilmos nagyváradi
színművész tartott estet, Vitéz Mihály ébresztése címmel. A műsort Jancsó Sándor zenéjével a vendég művész válogatta és rendezte. (Fotó: Karnok Csaba)
Újfajta vényekre
fiják fel a tb-támogatott gyógyszereket az
orvosok. Jövőre már
csak az ilyen recepteken rendelt orvosság
után jár támogatás,
december 31-ig azonban még a régi vények is beválthatók a
patikákban - mondta
az MTI-nek hétfőn
Matejka Zsuzsanna,
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP) főgyógyszerésze.
Az új vények leginkább abban külön-

1 2 9 2 9 1 ?

Tízezer darab petárdát találtak egy horvát állampolgárságú turistánál a magyar-osztrák határon, aki a
rábafüzesi határátkelőnél jelentkezett belépésre - tájékoztatta hétfőn az MTI-t a
vámhivatal parancsnoka. A
személygépkocsival érkező
29 éves fiatalember minden
valószínűség szerint már az
újévi forgalomra készülő
magyar kiskereskedelmi forgalomban akarta értékesíteni
a tiltott árut. A vámszabálysértés ügyében folytatódik
az eljárás; a pirotechnikai
anyagot elkobozták.

Az „illetékesek" persze - mint
minden évben, hasonló helyzetben totális tehetetlenségüket
magyarázván, objektív okokra hivatkoztak, de
hát ezt már megszoktuk a jéggel barázdált, le nem tisztított fő- és mellékutakon közlekedvén, árokba borult
autóbuszokat, keresztbe fordult kamionokat és személyautókat látván.
Hasonló élményeket „begyűjtő"
havas körképünket olvasóink az 5.
oldalon találják. (Fotó: Karnok
Csaba)

Eladó az Ikarus
Hétfőtől nyilvános egyfordulós pályázat keretében
hirdeti meg eladásra az APV
Rt. és az orosz Atex Rt. az
Ernst and Young Kft. tanácsadó cég közreműködésével az Ikarus Járműgyártó
Részvénytársaság részvényeinek többségét. A pályázat keretében az autóbuszgyár jegyzett tőkéjének 80
százalékát kitevő 9,2 milliárd forint névértékű részvénycsomagot kínálják értékesítésre. Az értékpapírok
megvásárlása mellett kész-

pénzben történő tőkeemelésre is tehetnek ajánlatot az érdeklődő befektetők. A részletes pályázati kiírást és a
társaságról készített információs memorandumot november 6-tól kezdődően lehet megvásárolni a tanácsadó cégnél. A pályázat benyújtásának határideje 1996.
január 8. A pályázat nem
tesz különbséget pénzügyi
és szakmai befektetők között, részvételüket a privatizációs pályázaton nem korlátozzák.

Fél órára
kihunyhat a villany

A nagy havazás jócskán
ad munkát a DÉMASZ-nak
is. A hó nem kíméli a fákat,
a letört gallyak pedig nem
kímélik az elektromos vezetékeket, emiatt aztán üzemzavarok fordulhatnak, fordulnak elő.
Tamás Miklóst, az áramszolgáltató cég műszaki
igazgatóját kérdeztük az eddigi eseményekről, tapasztalatokról.
- Vasárnap este háromnegyed 10-kor kezdődött egy
üzemzavar, amit éjfélre sikerült elhárítani - magyarázta.
- Hétfőn hajnalban pedig
Alsóvároson keletkezett
probléma. Pontosabban onnan indult, aztán máshová is
kiterjedt. Sajnos a kenyérgyárat nem tudtuk ellátni
árammal, mert egyik szálon
sem juthatott el oda, valamennyivel hiba volt. A középfeszültségű vezetékekkel
és a vasházas transzformátorokkal bánik keményen az
időjárás.

Élénk a kereslet
Élénk a befektetői érdeklődés az egyszerűsített privatizációs listán szereplő mezőgazdasági cégek iránt mondta Both János, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. egyszerűsített privatizációs ügyekkel foglalkozó igazgatója. Az APV
Rt. tíz, értékesítésre szánt
mezőgazdasági céggel ren-

delkezik, ebből négyet a
szeptember 30-i listán hirdettek meg, a többit a második listán ajánlják fel decemberben. A meghirdetett 73
cég 24 milliárd forintos saját
tőkéjéből a négy társaság 1,1
milliárd forintot képvisel, az
együttes 4,5 milliárd forintos
limitárból pedig 255 millió
forintot. (MTI)
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Egyesztendős az ,/Ágyszínház

Éppen egy esztendeje,
hogy a szegedi gyermekklinika leukémiás és daganatos
betegei számára dr. Szalma
Ibolya pszichológus megszervezte az „Ágyszínházat":
havonta egyszer előadóművészek látogatnak a kilences
kórterembe (itt gyűlnek össze
a nézők), s színházi produkciókkal, vers- és mesemondással, tánccal, bábozással
igyekeznek fölvidítani a gyerekeket. Az előadások vezetője Sándor János, a Szegedi
Nemzeti Színház rendezője.

Novembertől
új vények
böznek a régiektől,
hogy az orvos és a
beteg adatai, a beteg
társadalombiztosítási
azonosító jele és a
rendelt orvosság neve
mellett az orvos úgynevezett személyspecifikus vonalkódját is
tartalmazzák. Ez
utóbbi alapján nemcsak a gyógyszert
rendelő doktor azo-

• Mennyi ideig keresik
általában a hiba forrását?
- A hiba behatárolásánál
egyes városrészeket ki kell
kapcsolnunk, azonban nem
kell megijedni, mert 20-30
perc múlva újra lesz áram. A
nagyobb intézmények ellátására koncentrálunk elsősorban, de a lakosságot érintő
kisebb hibákat is igyekszünk
mielőbb elhárítani. Teljes állományunk dolgozik éjjelnappal, ha kell, átcsoportosítjuk a szakembereket.
O Ha továbbra is így szakad a hó, akkor mire lehet számítani?
- Vélhetően lesznek
újabb üzemzavarok - mondta Tamás Miklós. - Minél
több hó esik, annál nagyobb
lesz a teher, a fák ágai ráérnek, rászakadnak a vezetékre és kész a baj. Azon imádkozunk, nehogy erős szél legyen, mert ha az oszlopok is
kidőlnek, akkor lesz igazán
nagy probléma.
V . F. S.

kiadásai. A magyar
orvosok ugyanis - állítják a tb-nél - feleslegesen sok patikaszert rendelnek, ami
nemcsak a biztosítónosítható, de az is le- nak, de a betegeknek
olvasható, hogy az il- sem jó.
Az új receptek
lető orvos hányadik
receptjét töltötte ki egyébként darabonegy adott időszakban. ként 1 forint 90 fillérEz azért fontos, mert be kerülnek, ám az
sem
az egészségbiztosító orvosoknak
szerint elsősorban az idén, sem jövőre nem
orvosok gyógyszer- kell érte fizetniük.
rendelési szokásainak Novemberig a mintmegváltoztatásával egy 36 ezer magyar
csökkenthetők a tb orvos körülbelül 132
gyógyszertámogatási millió vényt igényelt.
Fotó: Karnok Csaba

Tegnap délután a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
növendékei muzsikáltak a kicsiknek, akiknek a Zrínyi Ilona Általános Iskola alsó tagozatos diákjai még apró ajándékokkal is kedveskedtek.
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történelmi krónika
November
9 2 1 . A bonni szerződésben 1. Henrik, mint a
keleti frankok királya és
Együgyű Károly, mint a
nyugati frankok királya
elismeri függetlenségét a
Nyugati Frank, illetve a
Keleti Frank Birodalomtól.
1687. A főrendek kezdeményezésére a pozsonyi országgyűlés alsótáblája elfogadja a magyar
trónnak az uralkodó fiági
leszármazóira korlátozott
örökösödés útján történő
betöltését, az elsőszülöttségi leszármazás rendjében.
1704. A Magyar Kamara fölterjesztése I. Lipóthoz. Kifejti, hogy a budai és szlavón kamarai adminisztráció, továbbá az
aradi kamarai felügyelőség felállítása sérti területi
joghatóságát, hasonlóképpen sérelmesnek találja,
és az ország törvényeivel
ellentétben levőnek (téli,
hogy a Szepesi Kamara az
Udvari Kamara felügyelete alá tartozik.
1 7 6 9 . Mária T e r é z i a
rendelete alapján létrehozták a nagyszombati egyetem orvosi fakultását: a
szervezett orvosképzés
kezdete Magyarországon.
1784. A román parasztfölkelés résztvevői elfog-

•

7.

lalják és feldúlják Abrudbányát és Verespatakot.
1848. Damjanich János
lagersdorfi győzelmében
jelentős szerepet játszanak
a szegedi nemzetőrök.
1873. A balközép értekezletén Ghyczy Kálmán
ismét az 1867. évi kiegyezés elfogadását és a Deákpárttal való megegyezést
javasolja. A párt balszárnyának e g y része e z z e l
nem ért egyet és Mocsáry
Lajos, valamint Csávolszky Lajos vezetésével
kilép a pártból. E csoport
neve: Elvhú balközép.
1895. Bfró Lajos kutató, néprajzi gyűjtő e napon indult el dél-ázsiai
( f ő l e g új-guineai) „egyszemélyes expedíciójára"
Hatévi új-guineai tartózkodás és jávai, szingapúri,
kelet-ausztráliai kirándulásai során mintegy 200
ezer állatot, elsősorban rovarokat és 6 ezer darabos
néprajzi tárgyat gyűjtött,
amelynek egy része máig
feldolgozatlan.
Sokat
fényképezett, ami akkor
még páratlan munka volt.
1931. Zsujcsinben kikiáltják a Kínai S z o v j e t
Köztársaságot. A kínai
kommunisták visszaverik
a Csang Kaj-sek vezetése
alatt álló nankingi Kuo
Min-tang-kormány támadásait.

Oroszország

November 7. még „piros betűs"
A decemberi választások
e g y i k e s é l y e s é n e k tartott
orosz Kommunista Párt hétfőn ünnepi gyűlésen emlékezett meg Moszkvában az októberi forradalom 78. évfordulójáról, amely mindmáig
munkaszüneti nap. Gennagyij Zjuganov. a kommunisták vezetője úgy vélekedett,
hogy Oroszországban ismét
forradalom előtti helyzet van
kialakulóban, mivel „a kormányon lévők nem képesek
kormányozni, a kormányzottak pedig nem hajlandóak az
eddigiekhez hasonlóan élni,
és követelik a szocializmus
vívmányainak helyreállítását". Beszédében ismertette
a XX. század „12 fő tanulságát," bőségesen idézve Lenin műveiből.
Mint mondta, Oroszországban nem sikerül úrrá lenni a „rendszer válságán," ha
az elnök és a kormány folytatja ellenőrzés nélküli tevékenységét. Zjuganov szerint
FRANCIA FOGADÓ
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S z e g e d , F r a n c i a u. 9.
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ezért demokratikus választások útján „a népnek kell a
hatalmat kézbe vennie ".
H a n g s ú l y o z t a , hogy az
orosz kommunisták nem ellenzik már a magántulajdont, de szerintük a társadalmi tulajdonnak kell elsőbbséget adni, mert ez biztosithatja a társadalmi igazságosságot. A kommunisták f ő
feladatának nevezte a Szovjetunió fokozatos és békés
helyreállítását. Mint mondta,
a volt S z o v j e t u n i ó népei
„már készek erre".
Az Interfax hírügynökség
egy hétfőn közzétett oroszországi közvélemény-kutatása alapján a megkérdezettek
4 0 százaléka kedvezően viszonyul az 1917-es forradalomhoz, 33 százalék viszonya viszont ellenséges. Figyelemre méltó, hogy a
negyven éven aluliak többs é g e elutasítja az 1917-es
eseményeket és az azt követő szovjet korszakot. (MTI)

• Izrael Királyai helyett Rabin tér
Temesiek
a Duna tévéért A merénylő vallomást tett
A Bukarestben megjelenő
Romániai Magyar Szó mai
jelentése szerint az RMDSZ
T e m e s megyei s z e r v e z e t e
aláírásgyűjtést kezdeményezett annak érdekében, hogy a
hatóságok engedélyezzék a
Duna Televízió közvetítését
a kábelhálózatokban, amit a
jelek szerint jelenleg tiltanak
az illetékes román hatóságok. Temesvár legnagyobb
kábeltelevíziós hálózatának
előfizetői augusztustól nem
láthatják a Duna TV műsorait. Kezdetben úgy tűnt,
egyszerű mulasztásról van
szó. Amikor beszereztek
minden engedélyt, az illetékesek bejelentették, hogy a
Duna televízió közvetítéséről „később döntenek". A
lap nem hivatalos forrásokra
hivatkozva azt írja, hogy a
többi erdélyi nagyvárosban
ugyanez történt, a kábeltársaságok vagy nem kaptak
engedélyt a magyarországi
tévéadó műsorának átvételére, vagy azoktól, akik már
felvették műsorválasztékukba, megvonták az erre való
jogot. Azok, amelyek mégis
közvetítik a Duna műsorát, a
CNA tilalma ellenére vállalják a kockázatot.

• Lengyel

választás:

Lech Walesa vagy
Kwasniewski?
Aleksander
Kwasniewski
és Lech Walesa jutottak tovább a lengyelországi elnökválasztás második fordulójába. A vasárnap lebonyolított
első fordulóban az országos
választási bizottság éjfél
után közzétett eredményei
szerint a baloldal j e l ö l t j e
34,9 százalékot ért el, mfg a
hivatalban l é v ő á l l a m f ő a
szavazatok 33,3
százalékát
szerezte meg. A részvételi
arány az első hírekkel ellentétben kedvezően alakult, a
62,9 százalékos eredmény a
rendszerváltás óta a legmagasabbnak számít. Az eredmények mindkét továbbjutó
szerint a várakozásoknak
megfelelően
alakultak.
Kwasniewski felhívást intézett Lech Walesához, hogy a
további kampány során mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a
politikai
kultúra jó példájával
szolgálhassanak
a
választók
előtt. Egyúttal azt javasolta
az államfőnek, hogy a második forduló előtt nyilvános
t e l e v í z i ó s vitában mérjék
össze erejüket, segítve ezzel
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Jeruzsálemben temették el a miniszterelnököt. (MTI-Telefotó)
Vallomást tett Jigal Amir,
aki szombaton este lelőtte Jichak Rabin izraeli miniszterelnököt. A merénylő a telavivi bíróságon hétfőn kijelentette: „Egyedül
cselekedtem, de talán velem volt Isten ". Az egyes források sze-
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TÁNYÉROK, TEÁS-, MOKKÁS-, ÉTKÉSZLETEK. PORCELÁN DÍSZMŰÁRUK, VÁZÁK.

a szavazók döntéshozatalát.
Lech Walesa televíziós nyilatkozatában arra helyezte a
hangsúlyt, hogy a második
fordulóban
a népnek
két
egymással szögesen ellentétes világ- és
államfelfogás
között kell választania.
Figyelmeztette választóit,
hogy L e n g y e l o r s z á g előtt
nehéz évek állnak, s nem
múltak el még a veszélyek.
Az ország államfőjének ebben a helyzetben a stabilitás
biztosítása a legfőbb feladata, s ehhez kellő felhatalmazásra van szüksége - tette
hozzá Walesa. „Nem elég a
j ö v ő r e s z a v a z n i - utalt
Kwasniewski
választási
mottójára az elnök - , hanem
tudni kell, hogy milyen jövőt
akarunk. E k ö z b e n p e d i g
nem szabad megfeledkezni a
múltról sem, hiszen nincsen
jövő a múlt ismerete nélkül.
Mindenki hallgasson a lelkiismeretére" - szólította fel a
l e n g y e l társadalmat Lech
Walesa. A hivatalos eredményeket ma, kedden teszi közzé a lengyel országos választási bizottság. (MTI)

rint 28, mások szerint 25
éves diák vizsgálati fogságát
további 15 nappal m e g hosszabbították. Ez alatt az
idő alatt a rendőrség összeállítja ellene a vádpontokat.
Előreláthatólag Rabin megölésének ügyében előre meg-

fontolt g y i l k o s s á g , a kormányfő testőrével kapcsolatban gyilkossági kísérlet s végül illegális szervezkedésben
való részvétel miatt emelnek
ellene vádat. Amir az izraeli
rádió szerint kifejtette: nem
érti, miért érte sokként a vi-

Mao életrajzírója
hazudott...

A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye kezdeményezi a Szentszéknél az
1947-ben NKVD-merénylet
következtében vértanúhalált
halt főpapjának, Romzsa Teodornak - aki 33 évesen akkor a Katolikus Egyház legfiatalabb püspöke volt - a
szenttéavatását, írja Szemedi
János munkácsi püspök a
N o v i n i Zakarpattya és a
Kárpáti Igaz Szó megyei újságok legfrissebb számában.

Kínai újságok közölték: hamarosan megjelenik egy
könyv, amely megcáfolja a
Mao magánéletéről nemrég
kiadott életrajz állításait. A
„Mao elnök magánélete" című könyv szerint az első számú kinai vezető szeretőket
tartott, táncos összejöveteleken vett részt és pornófilmeket nézett. Most három kínai
szerző hazugságnak bélyegzi
a Li Zsi-hszui által írt életrajz
állításait. Li, aki februárban
meghalt, azt irta, hogy Mao
orvosa volt 22 éven át, és angol nyelvre tanította. Azt állította, hogy gyakran társalgott
az elnökkel, és élvezte bizalmát. A Takung Pao cfmű lap
most nyolcoldalas részletet
közölt abból a könyvből,
amelynek címe: „Az igazság
Mao Ce-tung titkairól". A közölt részlet szerint Li nem volt
Mao orvosa, nem állott közeli
kapcsolatban Maóval, sőt éppenséggel félt találkozni vele.
A hamarosan megjelenő
könyv szerzői közül ketten,
Hszu Tao és V« Szu-jun a Maót kezelő orvoscsoport tagjai
voltak, a harmadik, Lin Ke pedig angolra tanftotta az elnököt - Irta a Reuter brit hírügynökség. „Li elbújt Mao elől,
és közel sem férkőzhetett hozzá" - olvasható a kínai lap által közölt kivonatban. (MTI)

A Vatikán jóváhagyásával
Egyházmegyei Bizottság alakult Kárpátalján, amely átveszi és folytatja a még a szovjet időszakban Pittsburghban ( U S A ) elkezdett bizon y í t é k g y ű j t é s i munkát a
szenttéavatáshoz, egyben kéri a még élő tanúkat és mindazokat, akik ismerték Romzsát, hogy vallomásaikkal, az
esetleg birtokukban lévő dokumentumokkal
járuljanak
hozzá az eljárás
miharabbi
lefolytatásához, fűzi hozzá az
egyházi méltóság.
A Görög Katolikus Egyháznak a Pravoszláv Egyházba történő beolvasztását
célzó szovjet szándékkal
szembeszálló Romzsa püspök likvidálását Pavel Szudoplatov, az NKVD diverziós osztályának és méreglaboratóriumának a vezetője
irányította, de mivel a megrendezett autóbaleset nem
volt halálos, a kórházban
mérgeztette meg az engedetlen főpapot. Kárpátalján a

lágot e g y o l y a n ember
meggyilkolása, aki mindenki
előtt térdre esett? „Csak az
ország 98 százaléka számára
akart biztonságot, a többi két
százalék nem érdekelte. Az
ilyen kormányfő számomra
nem kormányfő. Arabok választották, húsz s z á z a l é k
arab. A béketüntetésen felerészben arabok vettek részt.
Vajon az-e a cél, hogy az ország jövőjét ezek határozzák
meg?" - fejtegette.
Amir szerint „nincs békefolyamat, így nincs is mit
megszakítani, hanem éppen
ellenkezőleg, háború van, s a
gyilkosság a halaha (a zsidó
vallási törvény) értelmében
kötelessége volt.
Az izraeli rendőrség ezenközben annak az „Ejal" elnevezésű szélsőséges zsidó
szervezetnek a vezetőit keresi, amellyel állítólag Amir
kapcsolatban állt. A rendőrség a temetésről kitiltotta a
jobboldali csoportok tagjait,
a gyász idején külön szolgálattal gondoskodik a jobboldal ténykedésének teljes elfojtásáról, és már tervezi a
jövőre nézve a jobboldal
megfigyelésének jelentős fok o z á s á t - mondta el e g y
rendőrségi szóvivő.
Ezentúl Jichak Rabin nevét fogja viselni Tel-Avivban az Izrael Királyainak
Tere. Ezt a Reuter szerint az
izraeli hadsereg rádiója jelentette, Ronni Milo polgármesterre hivatkozva. (MTI)

•

Munkács

Megmérgezték
a főpapot?
peresztrojka utolsó éveiben
többen is követelték, hogy
bíróságilag vonják felelősségre a Moszkvában élő
Szudoplatovot Romzsa haláláért, ám e b b ő l nem lett
semmi, jóllehet az ukrajnai
Görög Katolikus Egyházat,
(gy a Lvov (Lemberg) központú galíciaitól független
Munkácsi Egyházkerületet
is, amely közel 350 éve különálló - Ecclesia sui juris - ,
tehát közvetlenül pápai irányítás alá tartozik, visszahelyezték jogaiba.
Az önállóságot a munkácsi egyházkerület papjainak
egy része - arányukat Szemedi püspök 15 százalékra
teszi - nem nézi jó szemmel,
szeretné, ha a kárpátaljai görög katolikusok lembergi
fennhatóság alá kerülnének,
mert akkor körükben is jobban lehetne érvényesíteni az
ukrán nemzeteszmét, ugyanis a jelenlegi egyházmegyei
vezetést túlságosan ruszin
irányzatúnak és magyarbarátnak tartja. A Vatikán
egyelőre nem mutat különös e b b h a j l a n d ó s á g o t arra,
hogy Munkácsot Lembergnek rendelje alá.

Katalin-bál
1995. november 25-én,
19 órától Balástyán,

a Hotel Orchideában
ízletes, hűséges vacsorával.
Harangozó Teri, Angyal János,
Albert Dezső műsorával
és tombolával váijuk kedves
vendégeinkel.
Belépődíj vacsorával együtt
2000 Ft. Jelentkezni személyesen
vagy a 378-272-es telefonszámon.

^FIRENZE ÜZLETHÁZ^
Atcfanie—Arany J. a mrok

H Ő É P S Z E R Kft.
Dorozsmai Tüzóp

HÁZTARTÁSI MŰANYAG
ÁRUK, TÁLAK, VÖDRÖK,
EVŐESZKÖZÖK,
KEFEÁRUK
engedménnyel

- turbószolárium
10-es bérlet: 1800 Ft
5-ös bérlel: 1200 Ft
- kozmetika „Cigi" termékekkel
nagy kezelés: 1250 Ft
kis kezelés: 790 Ft
Higiénikus
szőnelenílés: 360-700 Ft
Szerelettel várjuk vendégeinket:

44 részes francia füstszínű étkészlet reklámáron: 4999 Ft
VENDÉGLŐI ÜVEG-ÉS PORCELÁNÁRUK,
ELDOBÓPOHARAK A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!

Steiber Anita gyógyszerész,
Csörnyei Adrienn kozmetiku.s
Dudás Barbara kozmetikus
Oskola u. 10. Telefon: 329-085.

- Akác fűrészelt tűzifa 790 FVq
- Tatai brikett
1265 Ft/q
2000x1250 4 és 5 mm-es
bükk f u r n é r l a p
1700 FVdb
5 m-es
fenyórönk 18 (MM) F f k ö h m é t e r
- Házhoz szállítást vállalunk!
Áraink az áfát tartalmazzák.
Kiskundorozsma,
Széksósi út 78.
Telefon: 311-344, 323-728.
Nyitva: h-p: 7 - 1 6 óráig.
Szo.: 8 - 1 2 óráig.

szolárium-kozmetika

fir
A

160 nm-cn exkluzív olasz
női alkalmi és fétfinihék.
14 karátos arany
és távol-keleti ezüst
ékszerek nagy választékával
váijuk kedves vásérióinkat.

HAWAII

VENDÉGLŐI POHARAK, PORCELÁN-

1995. N o v .
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KEDD, 1995. N o v . 7.
Folyamatosan kapják meg
a vállalkozások, az egyéni
vállalkozók a 24 karakterből
álló új számlaszámot, a forgalmi jelzőszámot. Jövőre
már csak ez használható a
pénzügyi műveleteknél. A
változás hátteréről, valamint
néhány praktikus határidőről, tudnivalóról Horváth
Gyulától, az MNB megyei
igazgatójától kértünk információkat.
Eddig 12 karakteres volt a
jelzőszám, december 4-étől,
igaz, egyelőre csak próbaüzemben 24 karakteres lesz.
December végéig még megengedett a párhuzamosság,
azaz a régi és az új szám
egyaránt használható. Ez annak k ö s z ö n h e t ő , hogy a
komputer a régiből konver-

i Januártól nincs pardon

Új számlaszám: 24 karakter

tálni tudja az újat - de csak
erre a négy hétre, utána már
nincs pardon, visszadobják
az átutalási megbízást.
Teljesen újak lesznek a
nyomtatványok, ezeket november 15-e után minden
banktól megkapják az ügyfelek. Ajánlott az űrlapok gépi
kitöltése, de ha egy kisebb
vállalkozás netán mégis kézzel kanyarítja a számlaszámot, a számítógépes feldolgozás egy ésszerű határon
belül ezt is „leolvassa". Fon-

• Vendégeink Burgenlandból

la osztrákok is kíváncsiak
a Feszty-körképre
Az idegenforgalom fejlesztésének előnyei tagadhatatlanul óriási jelentőséggel
bírnak minden régió számára. Különösen igaz ez nálunk, hiszen mindezt hátrányosan befolyásolhatja a déli
határközelség, az Ausztriától
és Budapesttől való - viszonylag - nagy távolság, és
akkor még nem szóltunk arról, hogy ez a megye nem
igazán gazdag természeti
szépségekben, illetve műemlékekben.
Az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark, a
Feszty-körkép azonban most
már egy kis reményt adhat a
továbblépéshez. Tegnap a
Csongrád Megye Idegenforgalmi Hivatalának kiállitóés bemutatótermében - a
sajtó és az utazási irodák
képviselőinek - tartott tájékoztatón erre utalt Kulmann
Mint arról már korábban
hírt adtunk november 8-9-én
Tisza '95 címmel katasztrófaelhárftási, árvízvédelmi gyakorlat lesz Csongrád megyében. A törzsvezetési program
első napján - elméletben egy, az 1879-es nagy árvízhez hasonló eset kapcsán
szükséges tennivalókat „próbálják végig" az ilyen alkalmakkor a védelemben résztvevő szervezetek.
A második napon, csütörtökön Szegeden a megyeháza épületében az ünnepi
megnyitó után az új vízügyi

Ernő, Oberpullendorf (Felsőpulya) polgármestere. A
Közép-Burgenland turisztikai kínálatát és borait bemutató ausztriai vendég ugyanis
elismeréssel és csodálattal
szólt az ottani látnivalókról,
amelyeket odahaza feltétlenül propagálni kíván. Ezt
követően dr. Bedécs Gyula
Győr-Moson-Soporon Megye Idegenforgalmi Igazgatóságának vezetője nemcsak
megyéjük vendégcsalogató
szépségeire, értékeire hívta
fel a figyelmet, hanem a kölc s ö n ö s programszervezés
fontosságát is kiemelte. A
j e l e n l é v ő idegenforgalmi
szakemberekkel
együtt
egyetértettek abban, hogy a
jövőben módot kell találni
kínálataik szélesebb körű ismertetésére.
N. R. J.

tos tudnivaló, hogy december 4-étől már csak az új
nyomtatványokat fogadják
el a bankok, legyen azon 12
vagy 24 karakteres a számlaszám.
A 24 karakter lényegében
három 8-as mezőre osztható,
az első a bankok azonosítására szolgál. Az 1-3 a jegybankszám, a 4 - 8 az üzleti
bank száma egészen a fiókmélységig.
Szaporodott
mind a bankok, mind a fiókok száma, ezért kell ez a
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a
hónap közepén hozza nyilvánosságra azoknak az intézményeknek a nevét és címét, amelyekhez reklamációval lehet fordulni az új tbkártyákkal kapcsolatban. Az
OEP addig is azt kéri, hogy
a téves adattal vagy betűelírással kézbesített biztosítási
igazolványokat, illetve hatósági bizonyítványokat ne
küldjék vissza a tb-nek, különösen ne a régi, még érvényes kártyával együtt.
Az MTI-hez hétfőn eljuttatott k ö z l e m é n y b e n az
egészségbiztosító felhívja a
f i g y e l m e t arra, hogy az

Mária erkölcsei
A Magyar Távirati Iroda
szerint szombaton, a Budapesti Kongresszusi Központban valaki azt mondta: „ Mária erkölcseit
csak az
FKGP tudja visszaállítani."
Nem az az őrület, hogy
szinte minden magyar újságolvasó tudja, ki mondhatta
ezt; hanem az, hogy egyre
többen vannak, akik úgy gondolják: neki még ez a visszaállítás is sikerülni fog.
B. ÍA.

• Tisza '95

Katasztrifaelháritás
két napig
'örvény alapján a vizek kártételei elleni védekezés rendszeréről, feladatairól szóló
előadás hangzik el, majd a
Tisza '95 gyakorlaton végzett munkát - jelentések formájában - mutatják be. Az
érdeklődők az aulában árvízvédelem történeti kiállítást

tekinthetnek meg. Délután a
szegedi Téli kikötőben árvízvédelmi technikai és hatásbemutató lesz. A mintegy
kétezer embert megmozgató
program értékelésére az esti
órákban kerül sor.
N. R. J .

• A rendőrség szemtanúkat keres

Elütötte, majd cserbenhagyta
a szegedi nyugdíjast

November 5-én, vasárnap reggel 6.30
óra körüli időben Szegeden, a Londoni
körúton közlekedett a Mars tér felől a
Kálvária sugárút irányába a B D P - 9 7 3
forgalmi rendszámú, Renault 5 Alpine típusú, fekete szfnű, háromajtós személygépkocsit vezetve egy ismeretlen személy, utassal. A Bakay Nándor utcára jobbra - elkanyarodva, elütötte az úttesten szemből érkező, gyalogosan közlekedő T. Mihály (73) szegedi lakost, aki súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A baleset helyszínét a gépkocsi vezetője
az elvárható segítségnyújtás megadása
nélkül, megállás nélkül hagyta el. A rendőrség az elhagyott személygépkocsit a
Pulz utca és Zöld Sándor utca sarkán
megtalálta.
A személygépkocsin elöl és hátul fekete színű spojlerek vannak, elöl a spojlerbe
ködfényszórók vannak szerelve. A gépkocsi első szélvédőjének felső szélén egy 10

cm széles fóliacsfk van, „ALPINE" felirattal. A jármű hátsó sárvédőin mindkét
oldalon sárga színű „folt utánzatú" matricák vannak. Forgalmi rendszáma
„BDP-973", a hátsó ajtón négyzet alakú
rendszámmal. A gumiabroncsok könnyűfém felnikre szereltek, a felniken kör alakú minták vannak, belső felületüket piros
színűre festették.
A rendőrség kéri a lakosság segítségét:
szemtanúk, illetve olyan személyek jelentkezését aki(k) a balesetről, vagy a személygépkocsi tulajdonosáról, vezetőjéről,
utasáról bármilyen információval segíteni
kívánják a tettes felkutatását, jelentkezzenek a szegedi rendőrkapitányság közlekedési alosztályán. Szeged, Párizsi krt. 22.,
I. emelet 107-es számú hivatali helyiségben, a baleseti, illetve a városi ügyeleten,
vagy a 477-577-es telefonszám 12-60-as,
vagy 11-14-es mellékvonalán.

nyolc karakter az azonosításra. Természetesen van még
tartalék is ebben a nyolc mezőben.
A második nyolcas egység az ügyfélazonosító kódhely, ebben nincs számottevő változás, várhatóan nem
is lesz sokkal több ügyfél. A
harmadik nyolcas mező általában szabadon használható
a számlákkal kapcsolatos
közleményekre - betét, hitel,
deviza számlanemek megkülönböztetésére - szolgál.

Ismeretes, hogy egy éve
működik a zsíró, s az már
3x8-ra lett beállítva. Úgy is
dolgozott, bár a felhasználói
oldal csak 12 karakterrel
működött. Az új rendszer
nemcsak önmagáért lesz,
felgyorsítja a pénzmozgást
is. Míg korábban a postai
befizetés zöld vagy barna
csekkje mellett 14-21 napig
is utazott a pénz, januártól
ez két napra csökken. A papír, a csekk már nem utazik, a
posta elszámolóközpontja
viszont másodpercek tört része alatt dolgozik. Mire az
ügyfél visszakapja a lepecsételt „feladóvényt", addig a
számítógép már jóvá is írta a
befizetést.
K. A.

Ne küldjék vissza
a tb-kártyát!
egészségügyi ellátásra jogosultságot csak a biztosítási
kártyával lehet igazolni. Ha
tehát valaki a kártyáját
visszaküldi a tb-nek, akkor
nem tudja bizonyítani, hogy
számára az egészségügyi ellátás térítésmentesen jár. Az
egészségügyi intézmények
természetesen nem utasíthatják vissza senkinek a gyógykezelését csak azért, mert
nincs igazolványa. Viszont
ha a szolgáltatás igénybevételét követő 15 napon belül

sem tudja igazolni jogosultságát, térítési díjat kell fizetnie, amelynek összegét az
intézmény vezetője állapítja
meg. Az ilyen és hasonló
jellegű problémák elkerülése
érdekében az OEP azt kéri,
hogy aki hibás kártyát vagy
hatósági bizonyítványt kapott, az várja meg november
15-ét. Reklamálni, illetve
egyeztetni ezt követően az
ország számos pontján lehet
majd. (MTI)

A honvédszakszervezet
nem állt ,fhaptákba,,!
Nem született megállapodás Keleti György honvédelmi miniszter és a honvédszakszervezet vezetőinek hétfői találkozóján az érdekképviselet követeléseiről, ezért
várhatóan utcára vonulnak a
hivatásos katonák.
Erdélyi Lajos ezredes, a
Honvédelmi Minisztérium
szóvivője utalt arra, hogy a
kormány október 30-án terjesztette be a parlamentnek a
szolgálati törvényjavaslatot.
Keleti György arról tájékoztatta a szakszervezet vezetőit,
hogy feltehetően még az idén
megkezdődik az előteijesztés
tárgyalása, de az Országgyűlés túlzsúfolt programja miatt
a törvény valószínűleg csak a
jövő év elején születik meg.
Keleti György türelemre kérte a szakszervezetet, emlékeztetve arra is, hogy 4-5 éve
várnak erre a valóban fontos
törvény megszületésére, ezért
nem lenne érdemes annak
meghozatalát elkapkodni.
Addig is lehetősége van a
szakszervezetnek,
hogy

Az Alkotmánybíróság
hétfői teljes ülésén elutasította azt az indítványt, amely
a lőfegyvertartás engedélyhez kötését kifogásolta. Az
indokolás szerint sem az
élethez, sem a szabadsághoz
és a személyi biztonsághoz
való alapvető jogból nem következik a szabad lőfegyvertartás joga. Az engedély
megadása vagy megtagadása
a konkrét körülmények mérlegelésétől függ, de nem tekinthető a hatóság önkényes
döntésének, az elutasító határozatot pedig a bíróság
előtt is meg lehet támadni.
Nem alkotmányellenes
megkülönböztetés az, hogy a
kormányrendeletben felsorolt, fontos tisztségeket betöltő személyek fegyvertartási engedélyt kaphatnak, ezt
életük és testi épségük fokozott védelme indokolja.
Elutasította a testület azt
az indítványt, amely szerint
a kormány a felsőoktatási

lobbyzzon a képviselőknél. A
honvédelmi miniszter arra is
felhívta a figyelmet, hogy a
költségvetés helyzete nem teszi lehetővé az illetményrendszer azonnali bevezetését,
mert az több tízmilliárd forintos terhet jelentene.
A szóvivő tájékoztatása
szerint a miniszter óvta a
honvédszakszervezetet az elhamarkodott lépéstől, mert
elképzelhető, hogy a tervezett
demonstrációval maga ellen
hangolja a lakosságot, ráadásul a hivatásos katonáknak
csak mindössze mintegy 10
százaléka tagja az érdekképviseletnek.
A szakszervezet vezetői a
tárgyalást követően elzárkóztak a nyilatkozattól. Jelezték,
hogy országos demonstrációval tiltakoznak, ha az Országgyűlés november 5-éig nem
kezdi meg a szolgálati törvény tárgyalását, illetve, ha a
törvény hatályba lépésével
egyidejűleg nem születik meg
az új illetményrendszer.
(MTI)

A buták ünnepére
Jkff agy október van megint, ki tudja,
hányadik.
• W Már nem kell számolni, így hát nem is számoljuk, de a dátum sajnos mégis nehezen feledhető. Tekintsünk vissza, mit vettek el azok az idők, amikor ez
a nap - a mi naptárunk szerint november T-e - piros
betűs ünnep volt, ellenben március 15-e nem.
Engedelmesség és teremtőképesség... Ha ez a kettő
egy társadalomban
kiegyensúlyozódik,
akkor ott
nagyjából rend van.
Mi van akkor, ha a teremtőképesség jut túlsúlyba?
Fogalmam sincs, ilyen helyen még nem laktam.
Ott azonban igen, ahol az engedelmesség volt a vezérlő elv. Ez a hely volt a szocialista
Magyarország,
ahol „buták vezettek okosabbakat". Ahol az alkotókészség, a teremtőképesség, ahogy tudákosan szoktuk
mondani, a kreativitás gyanús volt, s csakis bizonyos
mértékig kaphatott teret. A mértéket pedig minden
esetben az egypárt vezető szerepének
csorbíthatatlansága szabta meg.
Bűn volt ez, bizony. Mondjuk, hogy kényszerű bűn,
hisz' nincs még messze a másik dátum, november 4-e,
amikor a „kis októberi forradalmat" verték le az utána öröklétnek tűnő ideiglenességben nálunk állomásozó csapatok. Az ő magasra emelt, és szorosan egymás mellé tett szuronyaira helyezett díszpárnán üldögélt a hatalom, amely - mint mindent -, a teremtői
képességeket is korlátozta. Többek között a Horthykorszakra is mutogatva ilyenkor, s arra hivatkozva,
hogy Magyarországon nincsenek demokratikus hagyományok.
Ez a hivatkozás arra szolgált, hogy a párttitkár
urak zöme saját hatáskörben irtsa azt a kevés demokratikus hagyományt is, amely mindennek
ellenére
volt, s amelyre új demokratikus törekvéseik akartak
épülni.
Ezt az újat taposták szét: a teremtőkészséget és önállóságát pusztítva ki az emberekből.
űn volt ez, bizony, s nem is mindig kényszerű,
hanem sokszor édes és élvezetes visszaélés a hatalommal, aminek egyszerűen lehetetlen volt ellenállni.
A rendszernemváltás után öt évvel emiatt tartunk
még mindig csak itt. Ezért jutunk ilyen lassan előre.
„Nagy október" napján ne feledkezzünk meg erről.
Emlékezzünk, kizárólag azért, nehogy megint a buták
kerekedjenek az okosabbak fölé.

B

• A Magyarok Világszövetségének
közleménye

Gondolatrendőrség
vagy Gondolat-jel?

A Magyarok Világszövetségével foglalkozó rádióműsorok közül az 1995. október
29-i, vasárnapi Gondolat-jel
összeállítása nélkülözte a
tárgyilagos és sokoldalú tájékoztatás ismérveit. A műsor szerkesztői meg sem kísérelték, hogy megszólaltassák a megtámadott szervezet
képviselőit. A Világszövetség Elnöksége ezzel kapcsolatos észrevételeit eljuttatta a
rádió felelős vezetőihez.
A Gondolat-jel szerkesztői azonban.megtagadták,
hogy a sértett fél elgondolása szerint, Sütő Andrásnak a
fenti műsorra adott válaszát

közöljék - ugyanabban a
műsorban, ugyanolyan teijedelemben. Ragaszkodtak ahhoz, hogy Csoóri Sándor és
Bakos István adjanak interjút
a műsor készftőinek. Erre
sem most, sem a későbbiekben nem kerülhet sor. A
rosszhiszemű és egyoldalú
közlések helyreigazításának
jogához viszont ragaszkodik
a Magyarok Világszövetsége.
A szervezet a birtokában
lévő dokumentumokkal fölkeresi a sajtóetikáért felelőss é g g e l tartozó választott
szakmai szervezeteket, valamint jogorvoslatért a független bírósághoz fordul. (OS)

• Döntött az Alkotmánybíróság

Lőfegyver - csak engedéllyel

törvéfiy egyik rendelkezésére való hivatkozással a nem
állami felsőoktatási intézményeket nem
ugyanolyan
anyagi támogatásban részesíti, mint az állami egyetemeket és főiskolákat. A határozat rámutat arra, hogy a
kifogásolt jogszabály a nem
állami felsőoktatási intézményeknek nyújtott állami hozzájárulás mértékéről és módjáról nem rendelkezik, annak
meghatározását az Országgyűlés feladatává teszi, ezért
nem sérti sem a vallásszabadsághoz, sem a felsőoktatáshoz való jogot. A rendelkezés alkotmányos értelmét
a lelkiismereti és vallásszabadságról, illetve az egyházakról szóló törvény világo-

san megállapítja, amikor kimondja, hogy az állam a hasonló állami felsőoktatási intézményekkel azonos mértékű költségvetési támogatást
nyújt az egyházi oktatási intézmények működéséhez is.
Nem alkotmányellenes az
az 1946-ban meghozott törvényi rendelkezés, amely a
házasságon kívül született
gyermek jogállásának rendezése során a törvénynek nem
tulajdonított visszamenőleges hatályt - ezt mondja ki
egy alkotmányjogi panasz
kapcsán az Alkotmánybíróság.
A magyar jog korábban
nem ismerte el a házasságon
kívül született gyermeknek az
apával és az apa családtag-

jával való családjogi
és
öröklési kapcsolatát. Az indítványban kifogásolt
törvény rendezte ezt a — a mai
alkotmány szerint nyilvánvalóan alkotmányellenes helyzetet. A törvény azonban
kimondta, hogy hatálya a
korábban keletkezett jogviszonyokat nem érinti. Az Alkotmánybíróság határozatában ezt a rendelkezést a jogbiztonság elvére hivatkozással fenntartotta, illetve a törvény hatályban léte idején
keletkezett konkrét ügyben
alkalmazhatónak ftélte annak ellenére, hogy maga a
törvény ma már nincs hatályban. (MTI)

DÉLMAGYARORSZÁG

4 KRÓNIKA
Az amszterdami Anna
Frank House tavaly ősszel
rendezte meg Budapesten az
„Anna Frank Világa" című
kiállítást és oktatási programot. A program Anna Frank
történetén keresztül a Holocaust, az etnikai és vallási
diszkrimináció, a demokrácia és az emberi jogok általános kérdéseivel foglalkozott. Az amszterdami alapítvány a szegedi központú
MASZK (Magyarországi
Alternatív Színházi Közösség) Egyesületet kérte fel,
hogy az 1996 tavaszán Szegeden megrendezésre kerülő
„Anna Frank Világa" kiállítást és oktatási programot
koordinálja.
A nagyszabású központi
programok mellett a MASZK
különprogramokkal is készül. Nagy Mária, az egyesület munkatársának ötlete
alapján például kiadnak majd

Bábosok sikere
Második helyezést ért el az
Árpád Nevelőotthon „Pipitér"
bábcsoportja a nemrégiben
Egerben megrendezett Országos Bábfesztiválon. A szegediek ezzel jogot nyertek a jövő
tavasszal Budapesten megrendezésre kerülő Unima Találkozón való részvételre, melyet
a Bábosok Világszövetsége
szervez.

könyvnek a bevétele konkrét
anyagi segítséget jelent majd
a menekülttáborban élő gyermekeknek és családjaiknak.
A mesekönyv és a rajzpályázat természetesen része lesz
az „Anna Frank Világa"
programnak.
A MASZK a központi
program kísérőrendezvényeként négy alkalommal rendez majd kerekasztal-beszélgetést, melyek tematikáját a
várost foglalkoztató aktuális
problémák adják (menekültügy, kisebbségek helyzete,
cigánykérdés stb.). De számtalan kiállítást, színházi előadást és koncertet is szerveznek a jövő évi nagyszabású rendezvényre. Amint
azt megtudtuk: a kísérőprogramok szervezésébe és lebonyolításába több városi intézményt is szeretne bevonni
a MASZK Egyesület.
Sz. C. Sz.

„Menekülő mesék"
egy háromnyelvű (szerb, magyár, angol) mesekönyvet. A
„Menekülő mesék" című
könyvben bosnyák mesék,
mondák és mondókák kapnak majd helyet. A kötetet
nem akadémikus munkának
szánják. Abban olyan nép
meséi lesznek, melynek jelenlegi története, megélt mindennapjai merőben ellentétes világát jelentik a meséknek. Ez a kettőség jelenti a
kötet dramaturgiai alapmotívumát. Tudni kell, hogy Magyarországon eddig még
nem jelentek meg bosnyák
mesék nyomtatásban. A mesegyűjtők egyébként már
többször jártak a nagyatádi
átmeneti szálláson. A gyűjtéssel egyidőben, „Az én me-

Három évvel ezelőtt alakult meg a Pavane Táncegyüttes. Azt a célt tűzték maguk elé, hogy a reneszánsztól napjainkig terjedő időszak jellemző táncait megtanulják, s bemutassák. Nem
könnyű a feladat, hiszen a
táncok koreográfiái eredeti
leírásokból, tánc- és illemkönyvekből, avagy táncrendekből tanulhatók meg. A
felsőbb rétegek táncairól

sém" címmel rajzpályázatot
hirdettek a menekülttáborban élő gyermekek számára.
A szerkesztők a legjobb pályamunkákkal illusztrálják
majd a mesekönyvet. A
MASZK „Menekülő mesék"
projektje a maximális összeget - 1 750 000 forintot kapta meg a PHARE Demokrácia programjától. A mesekönyv megjelentetését jövő
év áprilisára tervezik. A
szerkesztők remélik, hogy a
könyv megjelenése újra reflektorfénybe állítja majd a
magyarországi menekültkérdést és annak megoldására
tett erőfeszítéseket. A szervezők a könyv kapcsán adománygyűjtési akciót hirdetnek, és ennek, valamint a

Reneszánsz láncest Szegeden
van szó, melyek pontos ismerete akkoriban igen fontos volt, hiszen - főleg - az
urak becsülete múlhatott
azon, hogy ismerik-e a táncrendet, a lépéseket. S ami
akkor presztízskérdés volt,
mára már kuriózum lett. A
Pavane működése alatt több
külföldi és hazai táncfeszti-

válon lépett már fel. Lázár
György, az együttes vezetője és koreográfusa szerint
ezek a társasági táncok a barokk és a renszánsz rock and
roll-jának nevezhetők.
November 11 -én egy színes előadás keretében mutatja
be a Pavane ezen évszázadokon átívelő táncokat. A Tan-

NINCS SEMMI,
amin elcsúszhatna
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Elvesztek,
megkerültek
Két kisgyermeket kerestek vasárnap éjjel és találtak
meg hétfő hajnalban a szegedi rendőrök. A tizenegy és
tizennégy éves testvérpár, az
előbbi kislány, az utóbbi kisfiú, este hat óra körül indult
el Tápé melletti tanyájáról.
A közeli erdőbe mentek, fát
akartak gyűjteni, de eltévedtek. A rendőrséget este kilenc órakor riasztotta a gyermekek édesanyja. Tegnap
reggel egy algyői őrbódéban
találták meg a rőzsegyűjtögetőket a keresők. Orvosi
szakvélemények szerint a
gyermekeket nem érte lelki
trauma, nem igényelnek orvosi ellátást, illetve felügyeletet.
Oláh

tusz Művelődési Házban este
fél hatkor kezdődő est egyben
divatbemutatónak is felfogható, hiszen a táncosok korhű
jelmezekben majd lépnek fel.
A műsoron francia és magyar
reneszánsz táncok, barokk
táncok, a múlt század báli, s a
századelő bálnyitó koreográfiája szerepelnek. Az élő zenét a kecskeméti Reneszánsz
Consort biztosítja.
A. L.

Kémiai Előadói Napok
Három napos kémiai előadássorozat kezdődött tegnap
Szegeden, az akadémiai bizottság székházában. Az országos konferencián a diákkörökben eredményesen kutatók kapnak fórumot, a szekcióüléseken mintegy 60 előadás hangzik el.

Harcsa Pintér Bálint
november 5-én, 15 óra 20 perckor jött a világra, 3520 grammal.
Édesanyja Szabó Andrea, édesapja Harcsa Pintér István (Szeged).
Bató Enikő
november 6-án, 5 óra 20 perckor született, 3960 grammal.
Édesanyja dr. Kaczúr Ágnes, édesapja Baló Attila (Szeged).
Seres Annamária
november 3-án, 9 óra 55 perckor látta meg a napvilágot.
3500 grammal.
Édesanyja Szabó Csilla, édesapja Seres István (Szeged).
Nemes Annamária
november 2-án, 8 óra 45 perckor születeti. 3080 grammal.
Édesanyja Kiss Gyöngyi, édesapja Nemes Csaba (Szeged).
Virrasztó Ádám
november 6-án, 5 óra 14 perckor jött a világra, 3500 grammal.
Édesanyja Bús Györgyi, édesapja Virrasztó Béla (Szeged).
Schclfler Kamilla
november 6-án, 9 óra 27 perckor született, 3850 grammal.
Édesanyja Fenyvesi Patrícia, édesapja Scheffler Tamás
(Debrecen).
Szívből

• Verseny a Dóm téren
• Ujabb szponzorok
kerestetnek

Hóhányók, figyelem!
Hószobrász és hóember
építő versenyt hirdet a Szegedi Nemzetközi Vásár a
Délmagyarországgal és a
Rádió 88-cal közösen. A fagyos alkotások közül díjazzák a legnagyobbat (5000
Ft), a legszebbet (3500 Ft)
és a legötletesebbet (2000
Ft). A pénzdíjas verseny
színhelye a Dóm tér, időpontja november 7., kedd. A
hószobroknak kedd délután
3 óráig kell elkészülniük, a
szponzorok alkotta zsűri ek-

programajánlat
AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN

A Márvány Betétjegy névre szól, fix kamatozású, és
180 vagy 365 napra is leköthető. Az Alabástrom

Aki
járatlan a pénzügyek
még az is tudja, milyen
meglepetésekkel

változó kamatot, 365 vagy 540 napos lekötési

területén,

lehetőséget kínál.

kellemetlen

Az október 24-e után vásárolt betétjegyek

szolgálhat egy rosszul

még több előnyt nyújtanak Önnek.

megválasztott befektetés Kellő körültekintés

A futamidő lejártával a fel nem vett

nélkül könnyen elcsúszhat egy-egy pénzügyi

betétjegyekre az ismételt lekötést

banánhéjon
A Magyar Hitel Bank Márvány é s Alabástrom

automatikusan biztosítjuk, na-

Betétjegyeivel megkímélheti magát a rossz befek-

gyobb címletű
pedig

tetés kellemetlen következményeitől. A Márvány és
Alabástrom

Betétjegy

ugyanis

az

k a m a t p r é m i u m o t

kínálunk.

Országos

Betétbiztosítási Alap által* biztosított befektetési

papírjainkra

Fektesse

pénzét

Márvány

vagy

Alabástrom

^ lehetőség (gy történjen bármi, az ö n pénzét semmi

Betétjegybe, és biztos lehet benne, hogy pénze nem

3 sem veszélyezteti.

(cs)úszik el Keresse a Magyar Hitel Bank fiókjaiban.

Márvány és Alabástrom betétjegy
MAGYAR

Szeged, Mars tér 5.
Telefon: 62/325-509

HITEL

az 1993 évi XXIV törvény szerint

BANK RT

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 5
Telefon: 62/341-666

ma: 19 órától a P.
Mobil koncertje A pofádat befogod?! címmel: holnap: 16.30 órától ingyenes jogi tanácsadást tart dr. Szokol
Márta; 17 órától videoklub: Kovács András:
Extázis 7-10-ig.
ma és holnap: Csikós
Tibor grafikusművész
kiállítása.

MA
A
SZÁZSZORSZÉP
GYERMEKHÁZBAN 10
órától Kököjszi bérletben:
Bábovi Színház - cirkusz bábparódia show; 1 7 - 1 8
óráig Ásványbarát klub A
kőzetek genetikai csoportosítása címmel, és lesz ásvány
cserebere. Vezeti: Gimesi
István Miklós.
INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT működik az Ifjúsági Irodában
(Arany J. u. 7., tel.: 310310) 14-16 óráig.
A NYUGDÍJAS KLUB
kézimunka szakköre 30 éves
fennállásának évfordulóját
tartja. Az ünnepen kézimunka kiállítás lesz, amely no-

Nagy forgalmú
élelmiszerbolt
Szeged
belterületén eladé.
Hálózatok,
magúnszemélyek
komoly
érdeklődését
várjuk.
„Nem garázsbolt
013701" jeligére
a Sajtóházba.

gratulálunk!

vember 10-ig naponta 14-16
óra között tekinthető meg.
A CSILLAG TÉRI FIÓKKÖNYVTÁRBAN (Székely sor 11.) 15-17 óráig
számítógépes játék kicsiknek.
A CSEMETE biokertész
szakosztály keretében a kislantosi országos csoportvezető találkozóról Péter Lajos
tart beszámolót 17 órakor, a
Boldogasszony sugárút 6.
szám alatt, a pinceklubban.
A JATE KLUBBAN 17
órától Shandin lovagjai szerepjáték klub; 20 órától
Légy ostoba! címmel Hobo
(Földes László) József Attila
estje.
E. IONESCO: A KOPASZ ÉNEKESNŐ című
abszurdt drámáját a JATE
Our Group angol színjátszócsoport adja e l ő magyar
nyelven, este fél 8 órakor a
Százszorszép Gyermekházban (Kálvin tér 6.).
BIBLIAÓRA (angol-magyar nyelvű) este fél 8 órától
a Tantusz Művelődési Házban (Dankó Pista u. 27.).

HOLNAP
A
SZÁZSZORSZÉP
GYERMEKHÁZBAN 10 és
14.30 órakor Bobojsza bérletben: Bábovi Színház Cirkusz bábparódia show.
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS 15-17 óráig az
Ifjúsági Irodában (Arany J.
u. 7.); Amiga Klub programja 17 órától.
VETŐBURGONYA-AKCIÓ!
UT II. 60 Ft
UT 1. fémzárolt: 73 Ft
Étkezési burgonya: Cleopatra,
Kondor: 40 Ft
Szeged, Földmlves u. 7.
T.: 62/310-162, Szőreg,
Makai u. 57. T.: 62/405-505.

kor dönt a felajánlott díjak
odaítéléséről. A versenyben
bárki részt vehet, a szoborépítők azonban őrizzék meg
alkotásuk állagát a zsűrizés
időpontjáig.
A díjakhoz november 7én 12 óráig további szponzorok is hozzájárulhatnak - a
jutalmak ez esetben arányosan nőnek
jelentkezni az
ötletgazdánál lehet, a vásárigazgatóságon Varga Ivánnál a 471-397-es telefonszá-

A JATE KLUBBAN. 18
órakor - Jót a rossztól. Honnan tudhatjuk mi a jó és mi
a rossz? Van-e abszolút
igazság, vagy az igazság is
relatív? témákkal foglalkoznak Timóteus Társaság rendezésében; 21 órakor a Sexepil együttes lemezbemutató koncertje.
DIANETIKAI
ELŐA D Á S T tart 18.30 órától
Mátics Péter a vízmű klubjában (Tisza L. krt. 88.).
AZ AURA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KLUB
programja: A szem a lélek
tükre címmel Boros Imre
klubvezető tart előadást
18.30 órától a Belvárosi
klubban (Madách-Bocskai
u. sarok).
HOL A HATÁR...? című
előadássorozat folytatódik
19 órától a Juhász Gyula
Művelődési Központban
(Vörösmarty u. 5.) Hol a határ a segítő bírálat és a vádolás között címmel.
SZEGEDI KAMARAZENEKARI NAPOK '95 - filharmóniai
hangverseny
19.30 órakor a Konzervatórium hangversenytermében.
A Salieri Kamarazenekart
Pál Tamás vezényli. Közreműködik Tolcsvay László
(szintetizátor). Műsoron:
Prokofjev: Klasszikus szimfónia; Tolcsvay László: Egy
nap Tahiban - szimfonikus
költemény kamaraegyüttesre
és computerre; Mozart: Eszdúr szimfónia K. 543.
A SZIMPLA SZÍNPAD
előadása 21 órakor: Ionesco:
Különóra - a Juhász Gyula
Művelődési Központban.
RIVER SIDE country zenekar játszik az Alagút sörözőben (Nemestakács u. 16.)
21 órától.

AZ

ALKOTÓHÁZ

(Árbóc u. 1-3.) foglalkozásai: ma 15.30-1830-ig fazakes szakkör
(felnőtteknek); holnap
1 5 - 1 8 óráig hímzés,
16-20 óráig kosárfonás.
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Hózár a Dél-Alföldön

Amelyik nekivágott, pórul járt... (Fotó: Karnok Csaba)
Vasárnapról hétfőre
virradóra áthatolhatatlan fehér lepellel takarta
be Csongrád megyét is a
hóisten. A távolsági, valamint a helyközi autóbuszok nem indultak el,
v a g y a m e l y i k n e k i vágott, nos az pórul j á r t ,
ugyanis néhány kilométer csúszkálás, vagy kocc a n á s után m i n d e g y i k nek vissza kellett fordulnia a startkockához.
A MAV-nál is fokozódott a helyzet! Legalábbis
a Bács-Kiskun, Csongrád
és Békés megye üzletigazgatóságától kapott információkból ez derült ki. A
vonatok h a r m i n c - n e g y ven perc késéssel közlekedtek, és voltak olyan
szerelvények, amelyek a
hatalmas hóátfúvások,
helyenként kétméteres
hótorlaszok miatt nem is
közlekedtek. A hárommegyés területen több mint
kétszáz vasutas próbálta
megtisztítani a váltókat,
sziszi-fuszi munkát végeztek, a nyolcvan-száz kilométeres széllökések „felépítették", amit ők előzőleg leromboltak.

Rendkívüli
árengedmény!

(WSKER)

A hóban azért egyvalami mégiscsak jó. Pontosabban kettő. Az egyik:
a gyermekek fittyet
hánytak a felnőtteket
bosszantó hó(vihar)nak,
az a p r ó s á g o k n a g y o n
örültek a nagy-nagy fehérségnek. A másik:
Csongrád megye területén nem volt súlyos baleset, s ezért szintén hálával tartozunk a mindent
elfedő hónak. Az apróbb,
főleg koccanásos balesetek persze megszaporodtak.
Szegednél e g y é b k é n t
több főútvonalat lezártak, senkinek sem lehetett elhagyni a Tisza-parti várost az 55-ös úton, illetve csak délelőtt szabadultak fel a 43-as és a 47es utak. A jelentéktelenebbnek számító utak
még délután is hó alatt
voltak.
A Csongrád Megyei
T ű z o l t ó s á g o t f ő l e g elakadt, árokba csúszott
g é p j á r m ű v e k h e z riasztották, és ők szabadítottak fel le-, illetve kitört
fáktól eltorlaszolt utakat

— háztartási,
vendéglői
üvegáruk,
— porcelánáruk
— műanyag
áruk

10-20-30%-os
árengedménnyel!
SZEGED,
M i k s z á t h K. u. 12.
(volt kölcsönző)
Tel.: 62/311-813

Polgármesterek Franciaországban
A Francia Köztársaság
meghívására ötven tagú polgármesteri küldöttség utazott a nyugat-európai országba. A delegációt amelynek tagja Szalay István, Szeged polgármestere
is - n a g y v á r o s o k ö n k o r mányzati vezetői alkotják.
Az egy hetes program során

Hó,fió,hó. A november
eleji, hirtelen jött tél megbolygatta a szegedi közlekedést. Több olvasónk azért telefonált, hogy fölháborodott
hangon azt kérdezze: hétfőn
reggel miért nem járták a fő
közlekedési útvonalakat a
hókotrók?! A reggeli csúcs
idején az egyetlen szegedi
hídon nehéz volt átkelni - állította például Libor István,
aki Újszegedről a Il-es kórházig utazott, de út közben
csak két, álldogáló hókotró
gépet, ellenben számtalan lépésben haladó vagy a latyakban meg-megfaroló autót látott.
Hóóó-busz. A kimaradó
buszjáratok, az ebből következő késés és idegesség miatt is sokan „csörögtek". D.
I.-né a tápaiak panaszát fogalmazta meg: ritkák, gyakran zsúfoltak a 73-as buszok.
Ő és még vagy félszáz utas
mérgelődött azért is, mert a
bérletvásárlós csúcsszezonban, szombaton délelőtt egy
egész órán át „kávézott" a

az európai modellnek számitó f r a n c i a k ö z i g a z g a t á s i
rendszert tanulmányozzák.
Az első két napot Párizsban
töltik, ezt követően vidéki
tartományokban ismerkednek a közigazgatás működési m e c h a n i z m u s á v a l . A
programot a francia fél finanszírozza.

Amikor még a tévé rendszeresen közvetítette Moszkvából a november 7-i fölvonulást, irigykedve láthattuk, hogy a Vörös téren már esik a hó; az integető Brezsnyev
elvtárs kucsmáján puhán gyülekeztek a forradalmi pelyhek. Hát most mi is megkaptuk, méghozzá két nappal korábban: már november 5-én, vasárnap délután megindult a hóesés, ráadásul viharos szél fújta a havat kabátgallérba, szembe, autók szélvédőjére. A hétfőn reggel munkába indulók első ránézésre úgy találták, hogy az
utakon áll a kásás hó, a kocsikerekek
csúsznak, hótakarító gép sehol... Pedig amint utóbb megtudtuk - dolgoztak azok, csak addigra már végeztek a belvárosi
utakkal, amelyeket persze közben ismét beborított a hó.
A mentőknek ötven betegszállítási feladatot kellett
lemondaniuk a havas utak
járhatatlansága miatt - tudtuk meg dr. Simon Mariann
vezető főorvostól. A megyehatáron kívülre el sem jutottak, s a balesetekhez is csak
a szokásosnál később értek
oda, mert különféle úttrolaszok hátráltatták őket. Szerencsére csak könnyű sérüléssel járó balesetekhez kellett kivonulniuk - egy esetet
k i v é v e : B á c s - K i s k u n és
Csongrád megye határán egy
súlyos és egy könnyű sérülés
történt; a sérülteket a két
megye mentőszolgálata közösen látta el.
A város utcáin délelőtt tíz
óráig ugyancsak nagyon nehéz volt közlekedniük. Főleg
kisebb utcákban fordult elő,
hogy otthagyott autók torlaszolták el az utat, vagy az el
nem takarított hó okozott
gondot a mentőautók számára.
Dr. Simon Mariann azt is
elmondta, hogy a honvédség
segítséget ígért a mentőknek
arra az esetre, ha éjszaka,
nehezen megközelíthető
helyre kellene kivonulniuk.

Flórián Sándor hadnagy,
a tűzoltóság megyei ügyeletes tisztje arról tudósított
bennünket, hogy a szokásosnál jóval több esetben kérték
őket m ű s z a k i mentésre:
árokba fordult autók, leszakadt faágak „ügyében" hívták föl őket. Akadt még egy
trafótűzvis, valószínűleg
ugyancsak a havazásnak köszönhetően. A tűzoltók munkáját is lassította persze a
h a v a s , s í k o s út, de m é g
áram- és telefonvonalkimaradás is hátráltatta a szolgálat ellátását. Azért a 05-öt
mindig föl lehet hívni, mert
a segélyhívó áramköre teljesen biztonságos.

A polgármesteri hivatal
műszaki irodájának vezetőjét, Nagypál Miklóst éppen
egy „hóügyi megbeszélés"
végén sikerült elérnünk. Az
irodavezető a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. vezetőivel tárgyalt a teendőkről. A rendelkezésre álló gépek folyamatosan kint vannak a „terepen" , aki él és
mozog takarítja a várost. állította.
Hajnalra megtisztították
az összes tömegközlekedési
útvonalat, s n a p k ö z b e n a

csorog a |((C<F>))))))))
MVIESTEL
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat,
észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a héten
ügyeletes újságíró munkatársunkkal, Újszászi
iíonával oszthatják meg. Munkanapokon 8
és 10 óra között, vasárnap pedig 14-től 15 óráig
hívhatják a Csörög rovatot. Rádiótelefonunk
száma: 06-60-327-784. Felhívjuk olvasóink
figyelmét, hogy Szegedről is valamennyi számot
tárcsázni kell. Ha ötletük van Fekete pont című
rovatunk számára, kérjük, ugyanitt tudassák
szerkesztőségünkkel!
Mars téren, az egyetlen ablaknál bérletet és jegyet árusító nő, a várakozók sora
meg csak nőtt és nőtt.
Újszegedi hó. Az újszegedi Fő fasor végén épült házakban lakók a város másodrendű polgárai? - kérdezte
Limpek Józsefné, amikor
felsorolásának végére ért. A
város sokak által irigyelt negyedében élők a rossz ellátásról mesélnek: odáig nem

jut el nyáron a szúnyogirtó
repülőgép, télen pedig a hókotrógép. Hétfőn a hóakadályok miatt az úttesti latyakot
taposva közelítették meg a
legközelebbi buszmegállót.
Azt is javasolták már, hogy a
17-es nyomvonalát hosszabbítsák meg a város pereméig,
illetve hogy a 2-es, a kék színű busz a Derkovits fasoron
menjen, a Fő fasoron jöjjön.
Eddig egyik javaslatukra se

í Rendkívüli hómunkás felvételét nem látták indokoltnak

és ez még csak az ész!

Tegnap állítólag s z á z a n lapátolták a havat a városban. N a g y László felvételén:
közülük hárman...
külső területekre vezényelték a gépeket.
Tegnap mintegy százan
lapátolták a havat a városban. Rendkívüli hómunkások fölvételét tegnap még
nem látták indokoltnak, ám
ha nem áll el a havazás, még
erre is sor kerülhet.

Szabó Ferenc, a Környezetgazdálkodási Közhasznú
Társaság igazgatója éppen a
városházi megbeszélés végeztével hívott bennünket telefonon:
- Nyolc gépet tudtunk az
utakra küldeni, és dolgozik
még kilenc kisebb traktorunk is. Ez nem a teljes eszközpark: összesen tíz járművet tudunk m o z g ó s í t a n i .
Péntek óta folyamatos ügyeletet tartottunk; pénteken és
szombaton megszórtuk a hidat és a nagyobb kereszteződéseket. Vasárnap este hét
órától pedig nyolc IFA tehergépkocsi, valamint egy
traktor szórja az utakat.
• Idén is sóznak?
- Körülbelül 120 köbméter sós homokot szórunk ki,
a só és homok aránya most
is (mint korábban) egy a háromhoz. Ahol sikerült a hó
alá szórni, ott jobb a helyzet,
nincs fölfagyás. De ezt nem

kaptak választ. A Volán közönségkapcsolatokkal foglalkozó irodájában annyit kiderítettünk: megvizsgálják a javaslatot.
Hó-Csillag. A Csillag téri
csatateret most befedte a hó.
Éppen ez a baj. A Kereszttöltés utcai két, tízemeletes
ház autótulajdonosai is örülnek a körforgalomnak, de az
azt kísérő „áttörésnek" már
nem, ugyanis sem ők, sem a
szemétszállító kocsik, de
még a mentőautó sem tudja
megközelíteni a két ház 120
lakását. A hó lehullott, az útépítő munkások köddé váltak. A feltört, járhatatlan úttest pedig ki tudja, meddig
szigeteli el a Csillag tértől a
közeli tízesekben lakókat?
Hóbaj. A hirtelen lezúduló hó több önkormányzati tulajdonú lakásban is beázást
okozott. Sz. B.-né mégsem
ezt kifogásolja. Azt kérdezi:
az épületet fenntartó vállalat
a Faragó utcai házukban hónapok óta kitört kapu- és ablaküvegeket miért nem javít-

tudtuk mindenütt elérni.
Idén kísérletképpen egy új
szóróanyagot is kipróbálunk:
apró kavics kerül a hídra, a
Szilléri, József Attila és a
Csongrádi sugárútra. Ha beválik, j ö v ő r e
nagyobb
mennyiségben alkalmazzuk
az új anyagot.
• Információink
szerint
a közlekedők
elégedetlenek az utak
minőségével.
Hogyan lehetne
javítani
a helyzeten?
- Tisztában vagyunk vele,
hogy a lakosság várakozásainak nem tudunk megfelelni,
de pillanatnyi lehetőségeinkből ennyire futja. A rendelkezésünkre álló technika és
technológia nem enged ennél többet, pedig éjjel-nappal,
szünet nélkül d o l g o z u n k .
Gépeink elavultak, és a „sózás-letolás" sem jó megoldás. Nyugat-Európában az
autók letapossák az első hóréteget. arra kerül az érdesítő
anyag* a szórást naponta ismétlik. Mi is szeretnénk változtatni, ezért kísérletezünk
az új szóróanyaggal.

A Szegedi Közlekedési
Társaság forgalmi osztályának vezetője, Nagy Péter arról számolt be, hogy a járművek - tekintettel a kivéte-

ja ki. A munka elvégzését
„sztrájkkal", a lakbérfizetés
megtagadásával kényszerítené ki a lakó. Erre talán nem
lesz szükség - tudtuk meg az
Épületkezelő és Fenntartó
Kft. „illetékesétől". A kft.
legsürgősebb teendője most
a tetőbeázások megszüntetése, és az, hogy megszervezze: a házmesterek a járdáról
a havat folyamatosan takarítsák el. Az ajtó- és ablaküvegek pótlására ezután kerítenek sort.
Radír = bicaj. Elsős kisfiának radírt vásárolt a Csillag téri szaküzletben egy
anya. A péntek délutáni „akció" ára: egy divatos női kerékpár és az iskolatáska. Az
elsős srác, Goldea Gergő kéri, aki elvitte anyja bicaját,
legalább a rajta lévő iskolatáskát, a benne lapuló irkákat, könyveket és tolltartót
juttassa vissza a Tájékoztató
füzetnek nevezett ellenőrzőben is megtalálható címre
(Sirály u. 5., tel.: 313-793)
vagy a Csongor téri isibe.

les helyzetre - nem menetrendszerűen, hanem „egyenletes követési rendben" járnak. A 3-as és 4-es villamosok kitérőiben tegnap át kellett szállni, mert a váltók
nem működtek biztonságosan. A 9-es jelzésű troli vonalán elszakadt egy felsővezeték-tartó sodrony; gyorsan
megjavították, ám a visszakapcsolásnál némi zavar támadt a Hajós utcai elektromos berendezésnél - ennek
elhárítása is időbe került,
ezért találkozhattak az utasok a 9-es vonalán trolipótló
autóbuszokkal.
A villamosmegállókat az
SZKT munkásai takarítják, s
az embereknek meleg teát
visznek, hogy ne fázzanak
annyira. Aki mozgósítható, a
„terep" megtisztításán dolgozik.

•

különösen nehezen boldogultak a nagy hóval. Az Erdélyi téren, a Füvészkertnél,
s Szőregen is nehéz volt újra
menetirányba állítani a járműveket.
A l g y ő r ő l két a u t ó b u s z
nem is tudott bejönni; a vezetők v i s z o n t i g y e k e z t e k
megoldani a helyzetet: lapátot kértek a környéken lakóktól, s még segítséget is
kaptak a „rendkívüli hómunkához."
A m e n e t r e n d e t tehát a
Volántól se kérjük most számon. Csak egy példa: a 71es busz a szokásos 45 perc
helyett 70 perc alatt tudott
megtenni egy fordulót...! Az
autóbuszok azonban mindezek ellenére folyamatosan
közlekednek.

És hogyan látják a városi
közlekedés váratlanul megváltozott viszonyait a taxisok? Pásztor Zoltán, a Tempó Taxi vezetőségi tagja úgy
tapasztalta, hogy aránylag jó
a felsővárosi híd, a Kossuth
Lajos sugárút, és a pesti út
állapota.
A Nagykörútról már korántsem mondható el ugyanez: hóbordás, latyakos - ha
éjszaka még meg is fagy, nagyon nehéz lesz sávot válta-.
ni. De a város többi útvonalán sem könnyű közlekedni.
A taxisok forgalma nagyobb a szokásosnál: ilyen
időben még azok is őket hívják, akik egyébként saját autóval járnak - a tömegközlekedés sem ideális, ezért aztán állandóan csörög a diszpécser telefonja. A taxisok
viszont csak a megszokottnál valamivel lassabban bonyolítják a fuvarokat; balesetbe szerencsére nem keveredtek, egy keresztbeforduláson kívül nagyobb baj nem
történt. H o z z á t e t t e m é g ,
hogy a bajai útra viszont nagyon veszélyes kimenni...

Fotóriporterünk élénken
ecseteli, mi látható az imént
említett Bajai úton: a városba i g y e k v ő f o r g a l o m úgy
összetorlódott, hogy a kocsisor vége az „Útkaparó csárdánál" volt látható. Autóbusz az árokban, megrekedt
teherautón hápogó kacsák,
két autó vontatta szlovén kamion, amin pedig még a hóláncok is fönt voltak, két kamion pedig keresztbefordulva az úton...

Virágh István, a T i s z a
Volán Rt. diszpécsere hasonló helyzetértékelést adott.
Rendkívül lelassult az autóbuszforgalom is, viszont a
kocsik, ha késve is, de végig
tudtak menni az útvonalakon. Kellemetlen meglepet é s k é n t érte a s o f ő r ö k e t ,
hogy reggele kelve az úttakarításnak kevés nyomát találták: a buszfordulókban

No és persze lapátoló emberek, a repülőtérnél pedig
folyamatos hóátfúvás. Munkatársaink nem is tudtak autóval a bajai útra jutni, gyalog kellett megközelíteniük a
helyszínt, alaposan át is áztak közben - mint mindenki,
aki kénytelen volt tegnap a
szabadban dolgozni...

MA

CSADÁST tart dr. Óvári Judit
a KKDSZ (Közgyűjteményi
és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezete) megyei irodáján, a Bálint Sándor Művelődési Házban (Temesvári krt.
42., tel.: 432-578, 433-213),
délután 5 - 6 óráig.

AZ MDF szegedi szervezete 13-16 óra között ügyeletet
tart a Római körút 31. szám
alatt.
A MUNKÁSPÁRT 16 órakor tudományos fórumot tart
november l-t történelmi jelentőségéről a Fő fasor 9.
szám alatt. Előadó: dr. Krajkó
Gyula egyetemi tanár, a párt
szegedi elnöke.
A SZEGEDI NŐK KLUBJA soron következő ülését 17
órakor az MSZP területi irodá. ján (Szeged, Tisza Lajos körút
2-4. I. em.) tartja, aminek keretén belül szakemberek segítségével pályaválasztási tanácsadást tartanak.
KATONA GYULA, a 13as választókerület (Móraváros) képviselője fogadóórát
tart 17-18 óráig a Kolozsvári
Téri Általános Iskolában.
MUNKAJOGI
TANÁ-

N y . P.

HOLNAP
MÉSZÁROS ATTILA, a
25-ös választókerület képviselője fogadóórát tart 12.30 órától 17 óráig a Tápéi Ügyfélszolgálaton.
DR. BÁLINT JÁNOS, a
Szocialista Párt jogtanácsosa
15-16 óra között ingyenes jogi tanácsadást tart Szegeden, a
Szilágyi utca 2. II. em. 204-es
szobában.
DR. MÉCS LÁSZLÓ, a
12-es választókerület képviselője fogadóórát tart 17 órától
az Élelmiszeripari Főiskolában (Mars tér 7.).

DÉLMAQYARORSZÁQ

6 HAZAI TÜKÖR
I. A Szegedért Alapítvány
egyik feladata, hogy díjai révén elismerésben részesítse
azokat, akik kiemelkednek a
város szellemiségének alakításában, tudományos, kulturális, művészeti és társadalmi életének gazdagításában,
értékei megóvásában, akik
hírt és megbecsülést szereznek Szeged városának.

• Szegedért Alapítvány

Felhívás az 1996. évi
díjakra és támogatásokra

Az alapítvány a követke- elnöksége és kuratóriumai
ző díjakat adományozza.
felkérik a szegedi jogi és
1. A Szegedért Alapítvány magánszemélyeket, közösséfődíja, 300 ezer forint támo- geket, hogy tegyenek javasgatással.
latot az ismertetett alapítváA fődíj adományozásának • nyi dijak adományozására.
célja olyan személyiség éle- A személyi adatokat tartaltútjának elismerése, akinek mazó, és az adományozás
eredményei Szeged városá- feltételeit figyelembe vevő,
nak fejlődését szolgálják, aki részletesen indokolt ajánláa városért múlhatatlant al- sokat 1996. január 12-ig kérkot, akinek hírneve a várost jük eljuttatni az alapítvány
titkársághoz (6721 Szeged,
gazdagítja.
2. A Szegedért
Aklaptt- Szent Mihály u. 1.).
vány kuratóriumi dtjai (tuII. A Szegedért Alapítdományos, művészeti, társa- vány másik feladatának
dalmi-állampolgári) egyen- megfelelően pályázatot hirként 250 ezer forint támoga- det 1996-ra a város társadaltással.
mának alakításában, tudoA kuratóriumi dijak ado- mányos, művészeti, kulturámányozására alapul szolgál- lis életének gazdagításában,
hat minden egyedi alkotás, hagyományainak ápolásáeredmény a következő terü- ban, értékeinek megóvásában kiemelkedően tevékenyletekről:
- A műszaki, az orvosi és kedő szegedi polgárok és
közösségek részére.
természettudományok;
- a társadalomtudomány,
A pályázattal elnyerhető
bölcsészet, publicisztika;
támogatási formák.
- a művészetek minden
/ . Ösztöndíj
támogatás
ága;
oktatási
intézményekben
- olyan elismerésre méltó folytatott tanulmányokhoz és
emberi teljesítmények, ame- továbbképzéshez.
lyek nem sorolhatók e kate2. Útiköltség
támogatás
góriákba, de méltánylásuk 30 évnél fiatalabbak részére
összhangban áll az alapít- külföldi tanulmányutakon és
vány eszméjével.
kongresszusokon való részA fődíj és a kuratóriumi vételhez, elfogadott előadávisszadíjak átadására ünnepélyes sok vagy poszterek
keretek között 19%. március igazolásakor.
9-én kerül sor a Szegedi
3. Egyének, kutatócsoporNemzeti Színházban.
tok, művészeti
közösségek
A Szegedért Alapítvány Szeged város érdekeit szol-

gáló kimagasló tevékenységének támogatására.
4. Szeged város rangját,
hírnevét emelő részvények,
konferenciák támogatása.
5. A városhoz kapcsolódó
kötetek, kiadványok megjelentetésének támogatása.
Pályázni az alapítvány titkárságán (6721 Szeged,
Szent Mihály u. 1., telefon:
325-550) beszerezhető űrlapon lehet. Az 1996. január
12-ig beérkező pályázatokat
a kuratóriumok 1996. február 29-ig bírálják el, a támogatott pályázatok listája nyilvánosságra kerül. A tudományos, a művészeti és a társadalmi-állampolgári kuratórium rendelkezésére l - l millió, összesen 3 millió forint
áll, egy pályázó maximális
támogatása 100 ezer forint
lehet.
Kéljük az igényeket mindezek figyelembevételével,
reálisan megfogalmazni. A
formailag és tartalmilag hiányos, valamint az 1995. január 12. után érkező pályázatokkal a kuratóriumok
nem foglalkoznak.
A Szegedért Alapítvány
elnöksége
és kuratóriumai

A Szegedért Alapítványt
1989-ben nyolc alapító hozta

I M I , A Z O K A Z ÜZLÍTEK. A M E L Y I K ÖNNEK
ÉS C S A L Á D T A G J A I N A K M I N D E N V Á S Á R L Á S K O R
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTANAK:

m

SZOLGÁLTATÁSOK
SZEOEP

• Atlanti-Szerszám Kft. Petőfi S. sgt. 93
Tel.: 326-933. Építő-, barkács- és takarítógépek kölcsönzési dijából 1 0 %
Elektromos kisgépek javítása
5%
• B é t a Flott r e d ő n y - , r e l u x a vállalkozás, Szeged, Május 1. u. 73.
Tel : 321-309. Mindennemű árnyékolóberendezések árából
5%
• Belvárosi Fotászalon, Széchenyi
tér 7 Műtermi szolgáltatásokra
5%
Vásárlás esetén
3%
• Bioklinika, Csuka u. 6/A Tel.: 491-030.
Természetgyógyászati kezelések
5%
• Decorama, Hajnóczy u. 4. Tel.: 321-761.
Képkeret- és tükörvásádás esetén 1 0 %
• Eukanuba & Bewi Dog, Szárazkutyaeledel-bolt, Makkosházi krt 5.
A kisker. árból
5%
• Irina Diszállatkereskedés,
Rókusi krt. 74. A teljes árukészletre 1 0 %
• Kreiner f é n y k é p é s z , Attila u. 8.
Tel.: 310-230. Előhívás, kidolgozni
5%
• P á l m a F o t ó , Bartók tér 6. Tel.:
326-312. Zrínyi u. 3. Tel.: 3 2 3 - 5 7 2 . 3 %
• Műszertechnika, Moszkvai krt 8.
Kellékanyagok
3%
Szolgáltatás (javltós)
1 5%

• Napfény Fittnes Center, Arany J. u. 9.
Kozmetika. Szolárium. Női torna
1 0%
• N e w Sun Szolár Stúdió, Makkoserdő sor 26. T.: 313-953 A teljes szolgáltatásból
1 0%
• S o l a r P l u s z , Rókusi krt. 3 1 . ,
Lomnici u. 45., Attila u. 18. Napijegy
váltása esetén
1 Ó%
• T & D Hűtőgépszerviz, Tisza L.
krt. 67., T.. 310-031 Papír porzsák árából 3 % Javítás árából
3%
• TIT N y e l v i s k o l a , Kárász u. 11.
Nyelvtánlolyamokra
5%
• Sz & R Elektronik Bt., W videó
szerviz, Kukovecz Nana u. 21. T.:
477-909. Teljes körű szolgáltatás 1 0 %
á Y K o z m e t i k a , Fecske u. 10/A T.:
3 0 - 4 3 8 - 5 7 9 női-férfi kozmetikai
kezelések árából
10%
solórium, testfogyasztás árából
6%

SÁNPORFALVA

• Makra Antal háztartásigép-szerelő.
Tel.: 252-872 Javítás díjából
10%

ZSOMBÓ

• SER'OPRINT Nyomda, Zsombó,
Gárdonyi u. 42. Tel.: 255-205, 06-30/
451-006 Nyomdai szolgáltatások
10%

ÉTTEREM. VENPÉOLÁTÁS
SZEOEP

• E g ő - A r a n y - S z t é k h á z , Oskola u. 3.

Ételválasztékból

•

Ételválasztékból

3%

1000 Ft feletti ételfogyasztásnál

3%

• Park Vendéglő, Felszabadulás u. 61.
Tel.: 62/382-145 Étkezésnél
10%

FORRÁSKÚT

10%

PUSZTAMÉRGES

ÁSOTTHALOM

• Nemes U d v a r h á z Fogadó
és Diána Camping, Ásottbalom,
28-as km-nél. Szálláshelyekre
5%

• Forró Fogadó, Petőfi út 60.
1000 Ft feletti étkezés nél

RÖSZKE

3%

BALÁSTYA

• Forró Fogadó, Röszke, I körzet 4
1000 Ft feletti étkezésnél
5%

• Hotel Orchidea, Balóstya,
Felszabadulás u. 4 Ételfogyasztás
ós szállás esetén
1 0%

• Vigadó Étterem, Felszabadulás u. 15.
Tel.: 62/382-354. Étkezésnél
10%

ÜLLÉS

UTAZÁSOK
SZEGEP

• Morton's Légi Utazási Iroda,
Szeged, Petőfi S. sgt 7.
Tel : 310-088. Repülőjegyekre
3%

Figyelem!

Tudományos Kuratórium: elnök: Frank József, az
MTA köztestületi tagja, fő-

• Aktív Tourist, Dáni J. u. 7.
T.: 481 -562. Saját szervezésű
utak árából

Listánk folyamatosan
bővül, .változik,
mindig áttanulmányozni!
> ÚJ BOLT!

3%

érdemes

igazgató (Gabonatermesztési
Kutatóintézet), Alföldi Lajos
akadémikus (MTA Szegedi
Biológiai Központ), Békési
Imre főiskolai tanár, főigazgató (JGYTF), Burger Kálmán akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár (JATE),
Dinya László tanszékvezető
egyetemi tanár, főigazgató
(KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kara), Papp Gyula
akadémikus, tanszékvezető
egyetemi tanár (SZOTE),
Sávai János prefektus (Hittudományi Főiskola).
Művészeti Kuratórium:
elnök: Vörös László, a Tiszatáj Szerkesztő Bizottságának elnöke, Jellinek Márta népi iparművész (Dél-AIföldi Népművészeti Egyesület titkára), Lapis András
szobrászművész, Sándor János rendező (Szegedi Nemzeti Színház), Szuromi Pál
művészettörténész (Móra
Ferenc Múzeum), Tóth Attila művészeti író (Csongrád
megyei Közgyűlés Hivatala), Weninger Richárd hárfaművész, karnagy, igazgató
(Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola Szegedi Zenekonzervatórium).
Társadalmi-Állampolgári Kuratórium: elnök:
Gellérfy László szerkesztő
(MTV Szegedi Stúdiója),
Andok Mónika felelős szerkesztő (Szegedi Egyetem
Szerkesztősége), Gróf Róza
főszerkesztő (Városi Televízió), Ladányi Zsuzsanna, a
Magyar Rádió szegedi tudósítója, Mórok Tamás főmunkatárs (Szegedi Napló Szerkesztősége), Vágási Kálmán
stúdióvezető (Magyar Rádió
Szegedi Stúdiója), Szávay
István f e l e l ő s szerkesztő
(Délmagyarország Szerkesztősége).

Kudarc
ÉTAz e g y s é g e s munkaerőpiaci alappal foglalkozott hétfőn délután az Érdekegyeztető Tanács plenáris ülése. Az estig tartó
vitában sem sikerült

SZEOEP

• Festékcentrum, József A. sgt.
T : 313-384
• Festék-vegyiáru bolt,
PetőfiS. sgt. 67. T : 421-161
• Fly Bt., József A. sgt. 63.
Oltott mészre
• Gépkölcsönző, Maros u. 40.,
Kölcsönzési díjból
• Marostői Iparcikkáruház,

28.
3%
3%
3%
3%

Újszeged, Marostői u. 21.
A teljes árukészletre
10%
• Pampei Kerámia, Hidegburkolatmintaterem, Kálvária sgt. 16. Tel.: 315-999,
30/436-271. A teljes árukészletre 3 %
• Zsuzsi Bt. Építőanyag-kereskedés,
Szabadkai út 89. T.: 310-863.
K.-halasi nyílászárókra és szállításra 5 %
• Z a l a k e r á m i a Csempe Márkabolt,
Kereszttöltés u. 17. T.: 321-508.
A teljes árukészletre
3%

ELŐFIZETŐI KLUBKÁRTYAJÁTÉKUNK HETI NYEREMÉNYE:

MAGNÓ
ajándéka!
A készülék m e g v á s á r o l h a t ó :

Szeged, Takaréktár u. 5. Tel.: 62/313-948
Szeged, Petőfi S. sgt. 40. Tel.: 62/326-227
TEKINTSE MEG A TOVÁBBI KÍNÁLATOT!

sfffvmm mi-iv,x\imnz<.

Basa Panzió, Szeged, Hóbiárt basa u. 13/A
2000 Ft értékű vacsorameghívása.

FIÉPJÁRMÚ
SZEOEP

• Autóelektro üzlet, Becsei u. 6. t.:
322-458. A teljes árukészletre
1 0%
• A u t ó m o s á s , teljes körű szolgáltatással. Tápé, Budai N. A. u. 29.
Tel : 330-082
10%
• Bodó A u t ó s i s k o l a , Mars tér 20.
Az elméleti képzésre Tel . : 62/325-083 5 %
• Utánfutó-kölcsönző, Makkosházi
krt. 5. A kisker. árból
5%
• Fényespont Bt., Rákóczi-Alföldi u. sarkán. Telefon: 62/312-917. Autókozmetikai
szalon
10%
• Gábriel Tehertaxi, Szt. István tér.
T.: 470-577
3%
• „ N a p f é n y t a x i " Fuvarszerv. Bt.,
Csongrádi sgt 70. Tel.: 62/485-485.
Személytaxi útidíjából
10 F t / k m
• „ N a p f é n y t a x i " Fuvarszerv. Bt.,
Csongrádi sgt. 70. Tel.: 62/485-485.

SZEOEP

• Forest Kisáruház, Szeged,
Dr. Boross József u. 6-14. Játékokra

5%

Tehertaxi és autómentő, vállalási díjból 1 0 %
• Kocsis gépjárműalkatrész-keresk e d ő , Szeged, Juhász Gy. u. 23.
Tel.: 325-878. Lucas gépk.-alkatrészek, Delco
akkumulátorok, Árva szélvédő üvegek 5 %
• Jenei A k k u m u l á t o r S z a k ü z l e t ,
Szeged, Petőfi S. sgt. 51. Tel.: 314-045.
Teljes árukészlet
3%
• Római Akkumulátor Szaküzlet,
Szeged, Római krt. 30. Perion és Varta
akkumulátorokra
5%
• Sprinter Autójavítás-ápolás, Örvény u. 4. T.: 06-30-534-125 Karosszéria javításra, ápolásra
10%

BORDÁNY

Férfi, női télikabátok
nagy választékban
SZEGEDEN
HELYEN,
a Szeged
Nagyáruház
emeletén és a
Fantázia
Ruhaházban,
a Vi'ctor H. u. 4. sz. alatt.
tel.: 321-910

8 hetes intenzív
személy- és vagyonőri
hatósági vizsgára
felkészítő tanfolyamok

a 87/1995 (VIII. 14.) Komi. rendelet és a 123 995 (VIII. 18.)
BM rendelet alapján.
A z oktatás szombaton és vasárnap történik!
Részletfizetéssel!

Tájékoztatás és jelentkezés: Szeged, Tábor u. 5.

ÉLELMESZER
SZEGEP

• A-Z Élelmiszerbolt, Tisza L krt. 75
T.: 329-261 A teljes árukészletre
5%
• Diófa mézbolt. Csongrádi sgt. 72.
A teljes árukészletre
5%
• Eszemker Bt., Szentháromság
u. 39. A teljes árukészletre
3%
• Fa bolt, Tápé, Benefahát u. 1.,
a teljes készletre
5%
• Flamó ABC, Juharfás u. 9/B
A teljes árukészletre
3%
• Gyálaréti élelmiszerbolt
(Mógor Tiborné) Gyálaréti út.
A teljes árukészletre
5%
• Igra Kft. Éléstárház,
Tisza L. krt. 20.Teljes árukészlet
(pékáru és tejtermék kivételével)
5%
• Kisezerjófú G y ó g y n ö v é n y
Szaküzlet, Török u. 11 /A.
A gyógynövények árából
10%
• M a k k o s h á z i Baromfi bolt,
Papp Józsefné.Ortutay u. 8-as pavilon
Tel : 490-372 Baromfihúsokra
3%
• Nonstop Élelmiszer, Csongrádi
sgt. 89. A telj es árukészletre
3%
• P a p a g á j Markét,
Szabadkai út, élelmiszerbolt
7%
• Rókusi mézbolt, Petresi u. 6/A.
A teljes árukészletre
5%
• Sport ABC József Attila sgt. 37.
A teljes árukészletre
3%
• V a r s a Kft. Hal-mirelit bolt,
Csongrádi sgt. 2/A.
Teljes árukészlet
3%
• Vértói ABC, Vértói u. 7.
Tel.: 489-632. A teljes árukészletre 3 %
• Fa bolt. Szeged Benefahát u. 1
3%
teljes árukészlet

ÁSOTTHALOM

• Élelmiszerbolt, Ásottbalom,
Felszabadulás út 37. A bolt teljes
árukészletéből

BALÁSTYA

2%

• Lila ABC, Szövetkezet tér 2 T : 378-440
5000 Ft feletti vásárlás esetén
5%

DOC

• V e g y e s k e r e s k e d é s , Dóc,
Felszabadulás u. 26. 1000 Ft feletti
vásádás esetén

POMASZÉK

2%

• Marika élelmiszer-vegyes bolt,
Domaszék, Petőfi u. 6. T.: 384-170. 500 Ft
feletti vásádás esetén
5%

FERENCSZÁLLÁS

• Mini Diszkont, Ferencszállás, Petőfi
u. 68. élelmiszer- és vegyiáru-vásárlás 5 %

KÜBEKHÁZA

• Vegyesbolt, Kübekháza,
Felszabadulás u. 35. Pékáru és tejtermék
kivételével, 1000 Ft feletti vásádás esetén
3%

MÓRAHALOM

• Privát Húsáruház, Szegedi út 92.
2000 Ft feletti vásárlás esetén
3%

ÓPUSZTASZER

• Szeri Üzletház, Komócíin u 23
1000 Ft feletti vásádás esetén
2%
Nyugdíjasszelvénnyel
+1 %

ÜLLÉS

• Mini diszkont. Felszabadulás u. 51.
A teljes árukészletre
2%

SZATYMAZ

• Törpi Diszkont, Kossuth U. 68.
A teljes árukészletre
V/m

MEZŐGAZDASÁG, KERTÉSZKEPÉS

SZEOEP

POMASZÉK

• C a l e n d u l a Bt., V e t ó m a g b o l t ,
Bartók tér 12. 1. sz. Mezőgazdasági
bolt, Dorozsma, Tas u. 3. A tekercses
fólia kivételével
3%

• Miniagro, Tanya 224. Bajai út 8-9 km
között. Teljes árukészletből
Telefon: 62/384-080
3%

VegyTárt
gyiaru K e r e s k e d é s , Á:sotthalom. Tölgyfa u. 2. A vegyiáru-bolt
bolf teljes
telies
i vételével 5 %
ukészlete, a mososzerel
erek ki>

• Mezőgazdasági bolt,
Felszabadulás u. 30. T.: 382-360.
Kemira műtrágyák , Summit-Agro
növényvédő szerek, Agropack gombaölő
szerek vósárlásakgr
4%

ÁSOTTHALOM
BAKS

• Akkumulátor Szaküzlet, Bordány,
Felszabadulás u 23. Tel.: 382-319.
Veszélyes hulladék (akkumulátort átvétele,
begyűjtése. Teljes árukészlet
3%

• Iparcikk bolt, Fő út 96. Tel.: 3750 6 2 . Kemira műtrágyák , Summit-Agro
növényvédő szerek, Agropack gombaölő
szerek vásárlásakor
4%

JÁTÉK

• Balóstya Iparcikkbolt, Felszabadulás
u. 2. T • 378-420 Öntözéssel kapcsolatos
felszerelések vásárlásakor
4%
• Kemira Kertészbolt, Felszabadulás u 6.
T.: 378-388. Kemira műtrágyák, Summit-Agro
szerek, Agropadc gombaölő szerek
ásakor
4%

• Pelikán Papír, írószer és Játékszaküzlet, Szeged, Kárász u. 13.
Akción kívüli teljes árukészletre
3%

meggyőzni a kormányzati
oldalt a szociális partnereknek arról, hogy tekintsen el az e g y s é g e s munkaerőpiaci alapra kidolgozott eredeti törvény tervezetétől. A törvénytervezet elveivel a munkaadói
és a munkavállalói oldal
alapvetően nem ért egyet,
erről vitáztak a mostani
ülésen.

Itt a tél!

ÉPÍTKEZÉS, ÉPÍTŐANYAG

PESZK

J ó b a r á t C s á r d a , Deszk, Kossuth u 5 5

• Gulyás Csárda, Mars tér 15/B

létre, 9.2 millió forintos vagyonnal. A nyolc alapítóhoz
több mint 90 támogató csatlakozott, közöttük tizenöt
magánszemély. Az alapítvány jelenlegi vagyona 15
millió forint. Hat év alatt a
befektetések hozadékából a
hat fődíjjal és 18 kuratóriumi díjjal ötmillió forintot,
230 pályázati támogatásra
21 millió forintot osztott
szét. Az alapítvány eddig hat
gálaműsort tartott, amely
minden évben kiemelkedő
kulturális-társadalmi esemény. Az alapítvány ezévi
legnagyobb támogatói: Dégáz Rt. és Domet Rt. másfélmásfél millió forint, valamint CIB Hungária Bank
Rt., Dunakábel Kft. és Pick
Rt. egy-egy millió forint.
További húsz cég és magánszemély különböző nagyságrendekkel támogatta az alapítványt. Az elnökségben lévő cégek egymást követik
soros elnökként. Az elnököket ősszel váltják. Idén ősztől Galambosi István, a Dégáz Rt. vezérigazgatója a soros elnök. A Szegedért Alapítvány kuratóriumainak
megbízatása három évre
szól. A tizenhárom tagú elnökség előzó héten választotta meg a kuratóriumok új
tagjait.
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BALÁSTYA

FORRÁSKÚT

ULLÉS

• Gazdabolt, Felszabadulás u. 26.
T.: 382-121. Kemira műtrágyák ,
Summit-Agro növényvédő szerek, Agropack
gombaölő szerek vásárlásakor
4%

MÓRAHALOM

• Vegyiáru Kereskedés,
Szövetkezeti u. 2. Tel.: 381-321
Vetőmagok, növényvédő szerek, egyéb
kertészeti termékek
3%
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• Kézilabda NB I.
• Szerdán, 17 órakor: Pick Szeged-Komló

Főpróba Niederwiinbach előtt
A Pick Szeged együttese
holnap, 17 órakor az újszegedi
Sportcsarnokban a Komló gárdáját fogadja. Pénteken reggel
pedig már repülőre ül, hogy a
tavalyi City Kupa-győztes német Niederwürzbach együttesével megmérkőzzön. A tegnap délelőtti foglalkozáson a
válogatottaknak, mivel nekik
nehéz feladatuk volt vasárnap,
külön munkát dirigált Skaliczki László edző. A délutáni
edzésen már valamennyien
együtt készültek a „Komlóból".
- Sándor Péter, a Hotel
Forrás igazgatója vasárnap a
magyar-macedón válogatottmérkőzés után szellemesen
megjegyezte, hogy ő a szálloda egy havi árrését szívesen
feláldozná arra, hogy Szegedre csábítsák
Manaszkovot.
Skaliczki László mennyit adna
a macedónok „muskétásáért"?
- kérdeztem a szegediek szakmai vezetőjétől.
- Nem mai gyerek, de nemhogy a magyar, de még a német bajnokságban sincs hozzá
hasonló tudású és képességű
játékos, a hibáival együtt. Szívesen látnám a Pickben is.
9 Félre téve a viccet,
vagyis az álmodozást: szerdán a volt csapata, a Komló lesz a vendég. A bányászváros együttese tehát
nem ismeretlen, legalábbis
Skaliczki edzőnek.
- Már hírül sem abban az
összeállításban játszik a Komló, mint amikor én ott voltam.
Sevcov, Czakó, Horváth a
Győrbe igazolt. Takács és

• Labdarúgó NB I.
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Üllői út. 10 ezer néző, vezette
Varga Sándor (Szolnok). Gólszerzők: Kecskés Z., illetve
Vincze /., Bükszegi és Aranyos.
A tévének köszönhetően láthattuk: az ősz mérkőzésének kikiáltott találkozóról elég a csapnivaló jelzőt forgalmazni. Bár a
szakértőknek nevezettek különleges BVSC-laktikát emlegettek,
az első félidő úgy telt, hogy a
derék vasutas labdarúgók a félpályán egy egész idényre valót
szabálytalankodtak, s eszükbe se
jutott kapura lőni.

• Elherdált

A válogatott „elfoglaltsága" miatt másfél hetes
szünet volt a férfi kézilabda NB I-ben. De szerdától
kezdve egy öt fordulós
erőltetett menet következik ismét. A nemzetközi
kupákban érdekelt csapatokra pedig még nehezebb
teher hárul. Most értjük
igazán, hogy Kővári Árpád szövetségi kapitány
miért is marasztalta el a
szövetséget a legmagasabb
osztály sorsolásának elkészültekor...

Papp Gábor alacsonyabb osztályú csapathoz távozott. Igaz, a
helyi fiatalok mellé három tapasztaltabb játékost igazoltak:
Katinka egy szlovák együttestől, Hoffmann Ákos a Győrtől
jött hozzájuk, mfg a volt szegedi Sándor István a Fotexnél tett
kitérővel érkezett.
• Gondolom, ebben az
összeállításban már hírül
sem képviselik azt az erőt,
mint amivel rendelkezett a
negyedik helyen végzett
gárda.
- Azért maradtak ott jó játékosok is, mint Kalocsai,
Papp, Keszthelyi, Pókos, Bognár. Nem szabad félvállról
venni őket.
9 Mire hívja fel játékosai
figyelmét?
- Arra, hogy az ellenfél a
nyitott védekezéséből ne tudjon gyors kontrákat vezetni. A
támadás befejezésekor pedig
legyen türelmük a legjobb
helyzet kialakításáig.

A komédiához hozzátartozik,
hogy a zöld-fehér sasoknak nevezettek felvették ellenfelük
„taktikáját", beleszürkülve a
csapkodásba. A második játékrész elején a BVSC talált két
gólt, lőtt egy látványos ellentámadás végén egy harmadikat, s
várhatóan oda jutunk a mi vitatott NB l-es bajnokságunkkal,
mint két évvel ezelőtt a Vác esetében: egy szürke, a nemzetközi
mezőnyben eleve leírt csapat
képviseli az országot mondjuk a
Bajnokok Ligájának előselejtezőjében - vagy bármely szinten... A BVSC öt pont előnyre
tett szert a nemzeti bajnokság
élén az egy mérkőzéssel kevesebbet játsszó FTC-vel szemben.
P. S.
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9 Nem okozhat
zavart,
hogy már egy sokkal nehezebb erőpróbára is gondolni kell?
- Az elkövetkező napokban
eléggé megosztott lesz a figyelmünk, de nekem az az elvem, hogy a mindig aktuális
feladatra kell koncentrálni. Ha
túl leszünk a Komlón, akkor
már teljes erőbedobással készülhetünk a németekre.
Egyébként a szerdai mérkőzés
után együtt megnézzük a Niederwürzbach egyik bajnoki találkozójáról készült videofelvételt.
• Van-e sérült? Mi van
Konráddal?
- Szerencsére nincs sérültünk. Nagyon bízom abban,
hogy dr. Oszlánczi sem esik
vissza, s ugyanolyan jó formát
mutat, mint vasárnap a válogatottban. Konrád tagja a 15-ös
keretnek, a betegségéből kilábalva kezdi utolérni magát.
Az NB I. állása
t. Fotex VSF, 7
2. Flektromos 6
3. Pick Szeged 6
4. Dunaferr
í
5. Győr
5
6. Szolnok
3
7. Pécs
4
8. Pemű SF.
3
9. Tatabánya 3
1
10. Debrecen
11. Nyíregyháza 2
2
12. Komló
13. Nagykanizsa 14. Hort SF.

1 _
2 1 1
2
3
3 2
4
5
5
3 4
1 5
_5
2 «
1 «

206-139
195-140
189-158
196-163
177-162
177-174
165-180
157-163
174-219
149-154
174-196
147-170
168-209
159-206

15
14
13
12
10

9

8
6
6
5
5
4
2
1

A niederwürzbachi mérkőzésre buszos utat szervez az
Alföld Tours és a Szegedi
Szurkolók Egyesülete. Az
előbbi az irodájában, Somogyi
Béla utca 11., míg az utóbbi
esetében a Komló mérkőzés
előtt a Sportcsarnok előterében Érdi Zsolt várja a jelentkezőket.
Süli József

•

Teke

I M i j E d l n M d N j i o k

Az elmúlt hét végén Debrecenben rendezték meg a lányok
és fiúk országos egyéni ifjúsági
valamint serdülő teke vidékbajnokságát. A serdülőknél legjobb
eredményt Monostori Edit (Szegedi Petrolszervíz) érte el, 416
fával vidékbajnok. Fodor Annamária (Petrolszervíz) 386 fával
a harmadik. Az ifjúsági lányoknál Cziráki Melinda (Szegedi
ESK) 403 fával ezüst-, a fiúknál
Veres'Zsolt (Snowfox) 861 fával
bronzérmet szerzett.

lehetőségek

Előzetesen a csoport egyik
favoritjának kiáltották ki az
SZVE gárdáját. A szakemberek
véleménye szerint a másik továbbjutó helyért a horvát és a
német együttes száll majd harcba. A franciáknak senki sem
adott különösebb esélyt. Mint
végül kiderült, fényesen bejött
a papírforma. A mieink pontvesztés nélkül abszolválták magukat a legjobb nyolc közé. A
Solaris Sibenik és az SC Rote
Erde Hamm hatalmas harcot
vívott egymással, a szerencse
és a némileg nagyobb játéktudás a horvátok továbblépését
hozta. A lelkes franciák a „futottak még" kategóriába tartoznak, csak fellángolásaik voltak.
Teljesen érthetetlen, hogyan
tudták kiverni az előselejtezőből a Cz Beogradot...
Steinmetzék lépésben, nagyon magabiztosan utasították
maguk mögé a mezőnyt. Nem
játszottak különösképpen látványosan, látszott, éppen annyit
adtak ki magukból, amennyi a
végső sikerhez kellett. Csoportgyőzelmük egy pillanatig sem
forgott veszélyben, de az azért
szembetűnő volt, hogy Pozsgay
Zsolt tanítványainak mindhárom találkozón volt egy pár
perces üresjárata.
Mire is gondolok? A nyitányon, a Givors ellen éppen hat
percet kellett várni az első találatra. A gyenge játékerőt képviselő franciák ellen ebből nem
származott „tragédia", de egy
klasszis csapattal szemben (a
hazai mezőnyben akad egy
pár) ez már könnyen megbosszulhatja magát. Az SC Rote Erde Hamm ellen az első három negyedben kifejezetten
megbízható, jó teljesítményt
nyújtottak Csapóék, amikor az
utolsó hét perc elején érthetetlen rövidzárlat következett be.
Gyors egymásutánban kétszer
is gólt szereztek a germánok, s
már a levegőben lógott a meglepetés. Szerencsére a német
center egy pillanatra elvesztette a fejét, szándékos ütésért
végleg, csere nélkül kiállították
a játékvezetők. Innentől kezdve nem volt kétséges a találkozó végkimenetele. A Solaris ellen, szintén a meccs elején,
akadozott a gépezet. Kilenc és
fél perccel a mérkőzés megkezdése után született meg az
első szegedi gól. Nem kevés
idő. Szerencsére Molnár Ta-

• A Marseille kiverhető

ellenfél

Szeged jó házigazdának bizon
Remek ötletnek bizonyult a Szegedi VE részéről, hogy
megpályázták a vízilabda LEN-kupa középdöntő H-csoportjának megrendezését. A terv végül sikerült, az újszegedi Sportuszodában szállt medencébe a házigazdán kívül a
horvát Solaris Sibenik, a német SC Rote Erde Hamm és a
francia Givors.
másék mindezt remek védőmunkával ellensúlyozták.
De még egyszer ki szeretném hangsúlyozni, az előbb felsoroltak nem befolyásolták a továbbjutást. Mondhatni azt is:
még ez is belefért a pakliba,
még ezt is elbírta a nagyon egységes Szegedi VE. Nem csak a
medencében, a parton is szegedi
siker született. A fődelegátus, a
belga Fuchs úr mindent rendben
talált. Mert mi másra lehetne
következtetni, hiszen javasolta a
Magyar Vízilabda Szövetség
képviselőinek, hogy Szeged pályázzon meg egy nagy utánpótlás-viadalt. Mondjuk, egy ifjúsági Európa-bajnokságot... A
magas rangú vezető, ha ilyen
irányú elképzelés fut be a nemzetközi szövetségbe, biztosan
támogatni fogja. Gondolom, ez
a precíz rendezésnek és a szívélyes,vendéglátásnak is szólt.
Epp emiatt köszönet jár Vajda

Józsefnek is, aki a „sátorban"
gólblróként volt jelen, mfg azon
kívül a fődelegátus „jobbkezeként", tolmácsként jelentett
nagy segítséget.

•

Vasárnap késő este, amikor
telefonon közöltem dr. Török
Bélával, az SZVE elnökével a
hírt, mely szerint Fodorék a
LEN-kupa negyeddöntőjében a
francia Marseille csapatát kapták ellenfélként, a „president"
nem sfrta el magát bánatában...
- Van esélyünk az elődöntőbe
kerülésre - volt a gyors értékelés.
Másnap reggel már információkkal is tudott szolgálni:
- A sorsolással elégedettek
lehetünk, kaphattunk volna erősebb ellenfelet is. Nagy megkönnyebbülésre, elkerültük a
két olasz gárdát, valamint az
sem baj, hogy nem kell Moszkvába utazni...

F

0 Mit tudtok a Marseilleről?
- Nem lehet rossz csapat,
hiszen ők is a legjobb nyolcban
vannak. A VMF Moszkvától
ugyan kikaptak 8-4-re, de utána a görög Ethnikoszt 7-3-ra
verték, a mindent eldöntő záró
összecsapáson pedig 7-5-re a
Dalmacia Splitet. Ha csak
egyetlen góllal nyernek, akkor
a horvátok jutnak tovább...
• Mikor lesznek a mecscsek?
- Az első parti Franciaországban lesz december 3-án
vagy 4-én, a szegedi visszavágót pedig egy héttel később,
december 10-én vagy 11-én
játsszuk le. Nem akarok semmit elkiabálni, de felettébb jók
az esélyeink a továbbjutásra.
További párosítás: FTCVitasport-VMF
Moszkva
(orosz), Pescara (olasz) - Savona (olasz), Becsej (jugoszláv) Solaris Sibenik (horvát).
•
A Szegedi VE gárdája ma
este 7 órakor a fővárosban az
OSC csapata ellen száll medencébe a bajnokság 5. fordulójában.
Szélpál László

Köszönet Vásárhelynek
Elismerés illeti azokat a testnevelőket, rendőröket, katonákat, tájékozódási futókat, a diáksport szövetséget és Baranyai Antalt, a megyei sporthivatal munkatársát, mert lehetővé tették, hogy háromnapos szervezéssel
Hódmezővásárhelyen 2451-en ölthettek sportmezt a Samsung futófesztiválon. Jutalmuk az emblémás pólók, a tévé, a mikrohullámú sütő és a fényképezőgép mellett további 241 ezer forint, amit a Samsung Electronics Magyar Rt. a napokban utalt át részükre „mozgósítási pénz" gyanánt.
Szeged, a bürokrácia miatt, ismét hoppon maradt...

• És a többiek?
- A magyar sportolók vereség utáni mentalitása jelle• Kétszer egymás után n* »m megy
mezte a csapat többségét! Csíkos vállhúzódás miatt nem
• A papírforma
dominál?
vállalta a szereplést, Melnicsuk és Belik képtelen volt alkalmazkodni a játék ritmusához, de Szabó Kálmán sem találta önmagát. Kritikán aluli
nyitásfogadásunk lehetetlen
A kellemes élménynek
helyzetbe hozta játékmesteMielőtt Horvátország cs Szlovénia felé vették volna útsemmiképpen sem mondható
rünket, aki zokszó nélkül prójukat a medikémiások, a szegediek mestere. Nyári Sándor
mérkőzések cselekményeit
bálta meg a lehetetlent, úgy
abbéli óhajának adott hangot, hogy egy győzelemmel Ls szífrissiben, nem egészen 24 óráfeladni a szanaszét szórt labvesen kiegyezne. Kívánsága, sajnos, nem teljesült, két 3:1val a történések után elevenídákat, hogy támadásokat kezes vereséggel tértek haza a délnyugati, illetve a nyugati tátettük fel Nyári Sándorral.
•deményezhessünk. Túlzás néljakon tett kirándulásukról. így aztán mérlegük az Interli- Mély nyomokat hagytak
gában negatív, hiszen a lejátszott öt mérkőzésből kettőt
kül állíthatom, esélyesek volbennem a kinti, kellemetlen
megnyertek, hármat pedig elveszítettek.
tunk, de elherdáltuk lehetősétapasztalatok, amiket alaposan
geinket. Ellenfelünket, balga
átértékelünk - utalt benyomáhibáinkkal, mondhatni, hogy
saira tegnap délelőtt a megvi- koznak, és ebből a mezőnyből sem segített. A végén már - mi állítottuk fel a padlóról.
selt vezetőedző, aki hétfőn (a is kitűnik a magas, rendkívül nem szégyellem bevallani 9 Úgy tetszik, az elmúlt öt
kiváló buszsofőr bravúros ve- képzett és egységes zágrábiak nem tudtam, hogy mit csinálforduló ezt látszik igazolni,
zetési technikája ellenére) gárdája. A látványos és szín- jak. Egyszerűen megindokolegymás után kétszer képtecsak kora hajnalban térhetett vonalas mérkőzés első, ismer- hatatlan, értelmetlen magyalen kiválót nyújtani az Innyugovóra. - Úgy látszik, a kedő szettje után az óriási csa- rázgatni a történteket.
terligában ma még nem facsapat - nagyon remélem, tát hozó másodikban és har0 Ezek után jött a muravoritként jegyzett Medikénem véglegesen - „beállt" a madikban kifejezetten jól röpszombati mérkőzés, ami
mia Szeged. A most követpaírformára, mert a jobb és labdáztunk. Mindenki akart,
meglátásod szerint, foghakező három hét ezért is jó
azonos képességű ellenfelek- küzdött. Csíkos játéka pedig
tó volt.
alkalom ahhoz, hogy - letől rendre kikap.
élményszámba ment.
vonva a tanulságokat - Minden mellettünk
rendezzétek soraitokat.
• Ezek a vereségek benne
• Játékotok és az ered- szólt... A srácok egymás kövannak a „pakliban", csak
mény, gondolom,
meg- zött elszántan fogadkoztak,
- Ha valakinek, úgy neaz a mielőbb
felejtendő,
nyugvást kölcsönzött, el- hogy azt a meccset minden- künk nagyon jól jön ez a szünullás játszma ne lett volhittétek, van keresnivaló- képpen megnyerik. Mást ne net. így legalább lesz idő arra
na Zágrábban...
mondjak, a sokat bírált, olykor is, hogy a Csiszér Előd főortok.
- Igen, ez a számomra tel- Pontosan így volt, ám joggal kritizált Schildkraut vos, a Nusser Elemér és a jójesen érthetetlen játékrész nem sokkal később kiderült, fantasztikusan játszott! Krisz- magam alkotta team nyugodegyáltalán nem hiányzott ne- lelkileg felőrlődött a tár- tián a szó nemes értelmébe vé- tan átgondolhassa, hol a hiba
künk. A képhez tartozik és vi- saság... A negyedik játékrész- ve űzte, hajtotta társait, min- eredője, mi az, amin mindenászonyításoknál, abírálatoknál ben úgyszólván semmi sem si- dent megtett a sikerért, a ron szükséges változtatni.
nem hagyható figyelmen kf- került, nekünk szinte minden rosszul fogadott labdákat is - Mert hogy másítani kell a dolvül, hogy az Interliga nem a labda rosszul pattant. Mindent volt belőlük bőven - igyeke- gokan, azt aligha lehet vitatmagyar bajnokság! Ebben a megpróbáltam, időt kértem, zett a lehető legjobban megját- ni...
küzdelemsorozatban Közép- cserélgettem, hogy megtöijem szani, ám fanatizmusa kevésG y ü r k i Ernő
Európa legjobb csapatai talál- ellenfelünk lendületét, de ez nek bizonyult.

Másítani kell a dolgokon..

Fodor Rajmund teljesítménye még a szövetségi kapitánynak is tetszett.
(Fotó: Gyenes Kálmán)

Nincs nyertes, duplázódott a tét

Volford László

Góltotó játékunkban résztvevő egyetlen olvasónknak sem
sikerült mindkét főmérkőzés eredményét eltalálnia az e heti
játékunkon, ezért duplázódott a tét. Tehát, aki ezen a héten
eltalálja a két fő mérkőzés eredményét, esetleg a +1 találkozót is, annak 80+20 kéthasábos totószelvény lesz a nyereméA Szerencsejáték Rl. tájékoztatása
szerint a 44. fogadisi heti totó és gól- nye. Kérjük versenyzőinket, hogy a szelvényeket LEVELEtotó nyereményei a jövedelemadó le- ZŐLAPRA ragasszák!
vonása után a következők:
1
13 plusz egy találatos szelvény I
Végeredmény
nem volt. a következő hétre átvitt nyeremény összege nettó 5 millió 80 ezer
1. SZEAC-Baja
511 forint;
2. Gyula-Kiskundorozsma
13 találatos szelvény 1 darab, nye+1: Mezőberény-SZVSE
reményük egyenként 4 millió 64 ezer
Pótmérkőzés:
408 forint;
12 találatos szelvény 25 darab,
Mórahalom-Tápé
nyereményük egyenként 121 ezer 932
forint;
NEV„
II találatos szelvény 317 darab,
nyereményük egyenként 9 ezer 616
CÍM .
forint;
Beküldési határidő 1995. november 10., déli 12 óra.
10 találatos szelvény 3 ezer 34 daCímünk: Délmagyarország, 6740 Szeged, Stefánia 10.
rab, nyereményük egyenként 1675 foA levelezőlapra kérjük ráírni: 2+1, Sportrovat.
rint.
A góltotón 2 darab 4 találatos
szelvényt találtak, nyereményük
összege 243 ezer 259 forint. 3 találatos szelvény 25 darab, nyereményük
összege 9462 forint.

Totónyeremények

k

PICK SZEGED-KOMLO

Ismét trapp-nap

bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés
a Telin TV-ben/ szerda 2 1 . 0 0 óra

Fószponion
Sokadik alkalommal kerül rendezik meg holnap 9 órai kezdettel a
mEbiKémin
Topolya sori sportpályán a GlobeTrapp-napot. Az eseményt aerobic
bemutató, Levi's és Eldorado divatshow, különböző vetélkedők színeMoszkvai
sítik. A nap fénypontja - a Délmakrt. 30.
gyarország támogatásával - a VBgyőztes kajak négyes, Kropkó Péter
és Dudás Gyula
közönségtalálkozó-

ja tesz. Az eredményhirdetés után
közös ebéd zárja a programot.
Bár az előző évi Trapp-naphoz
képest a rendezők szerénykedtek a
programokkal,reméljük,az idén is
jól szórakozik, aki kilátogat a Topolya sori csarnokba.

Autóhórusz Kft.
WV-, Audi-, Opel-alkatrészek
Szeged, Moszkvai krt. 30.

' sYtENTflUÉ^r*Sz6reg'
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Fogászati KFT y

Magyar u.

^

Kenóanyagdepó,

Szeged, Dorozsmai út 33.
w/fjí
T.: 62001-855490,191

A Délmagyarország
mellékletei

X g l g - ^

DÉLMAGYARORSZÁG

8 HIRDETÉS

apróhirdetés

tájoló
H O G Y T U D J A , M E R R E INDULJON...

A rovatba a hirdetések
személyesen adhatók fel Czakó Juliannánál, a Sajtóházban.
Elózetes érdeklődés a 481-460-as telefonon.
ÁRNYÉKOLÁS REDŐNNYEL, RELUXÁVAL

Zanuasi, Lehel, Ha|dú, Vesta,
Whirpeel hűtőgépek, mosógépek,
tűzhelyek A K C I Ó S
Á R O N !
Díjtalon házhoz szállítás, hitellehetőség,
régi hűtőgépét beszámítjuk.

Dorozsmai út, Adél köz T.: 421 -122

l+gp Redőny, reluxa, szúnyogháló-készítés és -javítás; erkélybeépltés,
^ ^ garanciával. Nagy tételben kedvezményes ár!
Hívható egész, nap, hétvégén is. Papp Ferenc. Tel.: 320-242.
REDŐNY, ERKÉLYBEÉPÍTÉS, SVÉD HUBA, HEVEDERZÁR-KÉSZÍTÉS
l+gp forgóablak-átalakllás, harmonikaajtó. szalagfiiggöny,
^ ^ ablakszigetelés készítése, javítása mcgrendelhetó garanciával.
Rendkívüli kedvezmények a 10 éve fennálló cégtől!
Égető Zsolt. Tel.: 317-797,471-927; 06-60-381-147.
REDŐNY, RELUXA
l+gp szúnyogháló, napellenző, erkélybeépltés, ámyika és roló
^ ^ készítése, javítása, garanciával.
Molnár László. Tel.: 475-434; 06-20-444-639.
ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, PLEXI, LEXAN
Uqsp Képkeretezés 200 Opusból a legolcsóbban, express határidővel,
^ ^ modem technológiával. Épületüvegezés. Varga-műhely.
Szeged. Teréz u. 42. Tel.fax: 62/313-633.
Nyitva: hétfőtől pénlekig 7-18, szombaton 7-12 óráig.
Nonstop sürgősségi ügyelet!
A f

és B Újszeged Bt.. PAPÍR-ÍRÓSZER - NYOMTATVÁNY

BOLT, Szeged, Bal fasor 18. (A tb-székházzal szemben).
Telefon: 62/432-087. Irodaszerek, fax- és fénymásoló
papírok,
leporellók. Ügyviteli, bevallási és tb-nyomtatványok, bőrdíszmű és
ajándéktárgyak széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
FÉNYMÁSOLÁST VÁLLALUNK. Nyitva: h-p: 8 - 1 6 óráig.

adásvétel
• NAGYTÉGLA, kistégla. modem
nyílászárók, gerendák, szarufák, lécek, sinvasak. kétfalcos-cserepek
szállítással eladók. Páncél köz 9.
Tisza Lajos u. 55. 341-437.
COK-MOK BIZOMÁNYI
készpénzért vásárol-elad
babakocsikat,
gyermekágyakat,
etetőszékeket.
486-664.
• 34 nm bontott paketta eladó.
Érd.: tel.: 378-377.
GYERTYAS RÉGISÉGBOLT
állandóan vásárol régi
bútorokat, festményeket,
porcelánokat, órákat,
mindenféle régiséget, teljes
hagyatékfclszámolás.
SZEGED, JÓZSEF A. SGT. 8.
(a Hungária Szállónál)
' Tel.: 323-149
Diszkont kincstárjegy:
^ ^ 3 hónapos évi 30%
I

6 hónapos évi

32%

INGYENES TÓKESZÁMLANYITÁS

M A ÖT KÖSZÖNTIK

P A K E T T B R Ó K E R RT.
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12.
Tel/fax: 323-144

Kedves Főnökasszonyunk!
Gratulálunk az unokádhoz
és a nagymamaságodhoz,
neked se legyen jobb, mint nekünk!
Munkatársaid

jármú
• VWGolfl. GTD (1983-as, 3 ajtós, 1600 kem) metálfényezés, gyári
tetőablakkal, vadonatúj gumikkal,
kifogástalan állapotban eladó. Tel.:
255-272.
• LADÁT, vagy Skodát vennék jó
állapotban, 8 éves korig. Tel.: 0630-433-850.

4300 Fűm
1290 Ftúee4űl
2900 Wm+Jl
4000 Mne
390 Ft
150 FI

Szagod, Doraumoi út 14. T a M m i J ! « - 1 5 y 1 2 9 m a i * .
em 9-1 2 ó r a V

SZÜV Tisza Kft. könyvelőiroda
Teljes körű könyvvezetést,
bér- és SZTK-ügyintézést vállal.
Egyszeres és kettős könyvvitelt vez.ető
vállalkozások számára.

Számviteli, adó- és pénzügyi
tanácsadás:
Jellemzői:
- teljes f e l e l ő s s é g v á l l a l á s biztosítási háttérrel,
- garantált adatvédelem

12 900-39 900-ért. videorekorder
21 900- 24 900-ért, szobakerékpár
7900-ért eladó. (Rókusi krt. 9.)
481-646.
• KÉSZPÉNZÉRT veszek gázkonvektort, gázkazánt, gázvízmelegítőt.
Szieszta gázkályhát, gázhősugárzót,
villanyfűtőtestet, villanybojlert, hagyományos tüzelőberendezést, radiátort. keringető szivattyút, gázpalackot. gáz-vlz-wc-mosdó szerelési
anyagokat, szerszámot, barkácsgépet, kertigépet, ásót, fűrészt, kapát,
gereblyét, grillfelszerelést, kertikemping-tűrázó szabadidőcikkeket,

hordozható tévét, rádiós magnót, videokamerát. konyhai felszerelést,
kisgépeket, mikrosütőt, mosógépet,
centrifugát, porszívót, videomagnót,
szlnestévét, táskavarrógépei, táskaIrógépel, szoláriumot, sport-felsőniházatot. újszerű lábbelit, sífelszerelést! (Rókusi krt. 9.) 481-646.
0 GÖMBTUJÁK és oszlopostuják
eladók. Tel.: 311-991, Gera u. 18.
• ELADÓ MTZ-550 traktor és mezőgazdasági felszerelések. Érdeklődni: a 06-60-381-305 telefonon.

- f o l y a m a t o s k ö n y v v i z s g á l ó i felügyelet.
KÁRPÓTLÁSI JEGYET

Profi szolgáltatás, mérsékelt áron!
V i s s z a m e n ő l e g e s k ö n y v e l é s t is vállalunk.
Információ: S z e g e d , Jobb fasor 6 - 1 0 .
Telefon: 6 2 4 3 2 - 3 3 2 , Kiss Andrásné.

H,IS. PICK. f'HINDIN, MOL,
GRABOPLAST, HIMAN, RK'HTER,
OTP, \ l KAI.OIDA, BIOGAI., DOMI S
és egyéb részvényeket
letéti igazolással is veszek.
Tel.: 62/342-155. november S tol
a 344-61 l-es telefonszámon
hétfőtől-csütörtökig 8-15 óráig,
pénteken 8-12 óráig.

• BELVÁROSI másfél vagy kettőszobás lakást keresek II. emeletig
.garázzsal, készpénzfizetéssel. Telefon: 311-481, 311-365.
• SZEGED-algyői, 2,5 szobás földszinti, parkettás, hőszigetelt, átalakított lakás garázzsal eladó. Érdeklődni: Szeged-Algyő, Bartók B. u.
66.fsz.l. Telefon: 310-742.
0 55 nm-es. felújított, telefonos lakás
sürgősen eladó. Telefon: 491-148.
0 TARJÁN lelepi, 1,5 szobás panellakás eladó. Érdeklődni: 310-676.
0 2 szobás, parkettás, telefonos,
vlzórás, nagy erkélyes lakás, liftes
házban. III. emeleten eladó. Budapesti krt. 4/A. 111/12. Telefon:
62/474-530. Tóth.
0 TARJÁNI, 1,5 szobás, III. emeleti lakás eladó. Érdeklődni: 311-862.
0 BELVÁROSI 2 szobás, gázfűtéses, magasföldszinti lakás eladó. Érdeklődni: 311-862.

Szegeden, a Kossuth L. sgt.
és a Föltámadás u. sarkán épülő
társasházban 38 nm-127 nm
közötti alapterületű, szerkezetkész
lakások és üzletek leköthetők.

Qaráz$teefmi%a
Műszaki Szaküzlet
- Garázsipari berendezések
- dízel, benzines stroboszkópok
- gumiszerelők, centirozók
- FINI kompresszorok
- légszerszámok, szerelvények
- optikai fagyállóméról
l amerikai, magyar i
- téli autóápolási termékek
- ALASKA ablakmosó (olvadék 11-25-51)
Szeged, Bartók tér 9. Tel/fax: 326-121.

Autócentrum
Hódmezővásárhely
FORDOK HAZA
SZEGED

PAPP AUTÓHÁZ BERLINI KRT. 4.

• BLAUPUNKT
AFUFFLMON AK<S[KÉ)B
Nálunk vásárolt
autórádió-magnóját
INGYEN szereljük!

0 SERTÉS, kukoricán neveli eladó.
Éld.: 432-053.
TRIÓDA Kft. Széchenyi tér 5.
• ÉTKEZŐGARNITÚRA (sarok)
TeWax: 62/122-828.
világos kárpittal eladó. Szent István
tér 12-13.11/11. Hegyesi.
0 8 éves zárt Znk, friss műszakival
• REKAMIÉ 2 fotellel, 2 puffal el- eladó. Érdeklődni: napközben
adó. 62-321-501, délután.
314-787 telefonon.
0 17 hónapos német vizsla szerető 0 LADÁT, Latviját, Volgát,
Fémzárolt U T - l - e s
gazdát keres. Érd.: 321-203.
Moszkvicsot, Szamarát veszek. Sé• GÁZKAZÁN ÉTI-25-ös 32 900- rülten is. 06-60-392-665.
vetőburgonya
34 900-ért. falikazán 18 kW 15 900- • ZASTAVA gépkocsit vennék, 6Kínálunk (dunántUli) fajtákat:
ért, FÉG-V4 vfzmelegítő 21 900- 7 éves érdekel. Tel.: 486-530.
C'lcpátra, Desiree: Nagy frakciós:
^FIRENZE ÜZLETHÁZ^ ért, Calor-2 gázhősugárzó 3500- • FIAT Tipo 1.7 dízel 1991-es el58 FHcg. Kis frakciós: 72 Ffkg
k o n d o r : Nagy frakciós: 62 Frkg,
4500-ért, égésbiztosltós gázrezsó adó. Érd.: tel.: 06-60-307-894.
éteftnia-Arany J. u. mrok
Kis frakciós: 80 Frttg.
7500-ért, gáztűzhely 8500-9900- • VW Golf 1.6 D 85-ös ötajtós el160 om-en exkluzív olaaz
Ajánlunk: Desiree étkezési burgoért, kéményes gázkonvektor adó. Tel.: 06-60-307-894.
nyát 38 Flkg Mlg a készlet tan.
női alkalmi és férfinthék,
11 500-ért, radiátor 1900-4500-ért, • LADA 2107-es (1990-es törtfeVetőmag Bt. Domaszék. Duna u.
14 karót/os arany
villanyfűtőtest 4500-6500-ért. ke- hér) 34 ekm-rel, kitűnó állapotban
6. Kínálatunkról és a nyitva
nyérpirító 1900-2700-ért, gyü- eladó. Irányár: 620 eFt. Tel.: 62é« távol-keleti ezüst
tartásról érdeklődni 62/384-046-os
mölcscentrifuga 1900-2900-ért, 432-516, este.
vagy 6 0 3 8 2 - 7 8 l - e s telefonon
ékszerek nagy választékával
presszófőző 700-3500-ért. edények • TÖRÖTT, totálkáros autót vennék
lehel. Áraink az áfát tartalmazzák!
vétjük kedves vásárlóinkat.
500-1200-ért, kuktafazék 500-ért, 1984-estől. Tel.: 06-30-440-110.
kvarclámpa 1500-3500-ért, konyhai
robotgép 1500-8500-ért, Moulinex
OPEL^
RUPESKY
húsdaráló 4500-ért, fritőz 4500-ért.
Legnagyobb választék, lagolcsább ár!!
MÁRKAKERESKEDÉS
gofrisütő 1900-ért, B&D kéziszerFIX-PONT Diszkont ajánlatai
A
K
C
I
Ó!
+00 em e,*e urinyvgpadó
raaOFHm+jl számok 5500-7900-ért, játékok
500 emu*.
3150 FHm-Ml
K
O
R
M
Á
N
YZÁR
500-1200-ért, villanybojler 80 1
4300 Mm Mt
GywnXmtnVw paJ6uűny«g)
9900-ért, 1501 12 900-ért. táskavar2 1 1 1 Ft h e l y e t t
3300 Ftfm
400 an u * > beAli podtóu
500 <m i x * . bejeit podóu
4400 Mm
rógép 6500-13 500-ért, szfnestévé
1161 Ft
400 an iztim verögiezúb. padúu
PVC 200 cm izéli*
PVC 300 e m u * .
PVC 400 e m u * .
MOtzál nagypáero
MOuíil leiipúme.
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Szeged, Fonógyári út 2—6.
Telefon: 62/324-800.

albérlet
• KIADÓ bútorozott szoba, konyha, spájz házaspárrészére.Kálvária
tér 23.
• TABÁN utcai 2 szobás lakás üresen, vagy bútorozva kiadó. 313-768.
• BELVÁROSBAN kétszobás bútorozatlan lakás kiadó hosszú távra.
Tel.: 312-218.

lakás
• ÚJSZEGED frekventált helyén
III. em. társasházi lakás eladó. Érd.:
310-676.
• ÚJSZEGEDEN. Liget mellel!
épülő házban I szoba+háló+étkezős
lakás és garázs ez évi átadással eladó. Tel.: 432-132.
• SZEGED. Jakab L. utcában épülő társasházban változó méretű lakások leköthetők. 313-728.
BELVÁROSHOZ közel
Felhő utcában épülő társasházban II. ent. 118, III. em.
80,60. tetőtér: 74. 60 nm-es
lakások kedvező áron. szoc.
pol. lehetőséggel eladók.
TeL: 62-319-780.
06-20-460-083.

Limit Kft. Szeged. József A. sgl.
2. t/6. Tel.: 488-550, 473-071.

0 RÓKUSON 55 nm-es telefonos lakás reális áron eladó. Érd.: 311-862.
0 ÚJSZEGEDI Tisza-parton 68
nm-es panellakás sürgősen eladó.
Tel.: 62-401-111.
0 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI panellakás eladó, vagy lakható Szeged
környéki üdülőre cserélhető. Tel.:
62-401-111.
0 SZEGED belvárosi szép lakás telefonnal, 2 szobával eladó. Tel.: 62401-111.
0 SZEGED-belvárosi, 60 nm-es,
földszinti, gázfűtéses, igényesen
felújított léglalakás eladó. Irányár:
3 200 000 Ft. Telefon: 320-344.
0 SZATYMAZI utcában 1+2 feles
parkettás lakás eladó, I. emelet.
470-612.
0 1,5 szobás, 47 nm-es, zöldövezeti
lakást keresek ötszintes épületben.
Tel.: 485-896.
0 SZIVÁRVÁNY utcai 66 nm-es,
III. emeleti, 2 szobás, szerkezetkész
lakásomat 44 000 Ft/nm Ft-ért eladnám. Tel.: 326-267.
0 BUDAPESTI Nagyvárad térnél
lévő II. emeleti 2 szoba, hallos lakásomat eladnám, vagy Szegedire cserélném. Tel.: 326-267.
0 BELVÁROSI, I. emeleti 102 nmes, 3,5 szobás, gázfűtéses lakás eladó (4 500 000). Tel.: 323-777.
0 KÉTSZOBÁS, parkettás panellakás (telefonos, hevederzáras, szép)
tel.: 323-777.

0 SZATYMAZI utcában, cseréptetős
1 szobás I. emeleti lakás I 850 000.
311-902.
0 RETEK utcában 2 szobás, II. emeleti lakás eladó. Telefon: 322-208.
0 LAKÓTELEPEN 1+2-es lakás
eladó. Telefon: 322-208.
0 ÚJSZEGEDEN II. em. 4,5 szobás, egyedi gázfűtéses téglalakás,
garázzsal, sürgősen eladó. Tel.: 62430-150.
Újszegeden, a Szent-Györgyi
Albert utcában, lealapozott
társasházban lakások leköthetők.
A Hóbiárt basa u. 8. alalti
szerkezet kész társasházban
28 nm-es üzlet eladó.
Lakásépítési támogatás
igénybe vehető.
Érd.: 62-325-941.321-732.
0 PILLICH Kálmán 5. épülő társasházban 1,5 szobás lakás eladó.
Telefon: 312-845,16 óráig.
0 SZENT Ferenc 19. épülő társasházban 3 szobás lakás eladó. Telefon: 312-845, 16 óráig.
0 GÓLYA 14. épülő társasházban
1,5 szobás lakás eladó. Telefon:
312-845, 16 óráig.
0 CSERÉPTETŐS házban 53 nm
1,5 szobás, étkezős III. em. lakás
sürgősen eladó. Érd.: este 494-411
telefonon.
0 ÚJSZEGEDEN, 64 nm kistársasházl lakás+garázs eladó. Érd.: 18
után 430-065 telefonon.
0 SZEGED, Szilléri sori 1,5 szobás, 35 nm-es, vlzórás lakás eladó.
Érdeklődni: Szeged, Szilléri sor
l/A. VI/17., 12-15 óráig.
0 BELVÁROSI, 2 szobás, 65 nmes. második emeleti lakás eladó. Telefon: 476-631.
0 SZEGED Belvárosában Juhász
Gy. utcai, fszt.-i régi bérű, teljesen
felújított, azonnal beköltözhető, 90
nm-es lakás sürgősen eladó, családi
okok végett. Tel.: 06-20-359-381.

ingatlan

0 HÁROMSZINTES, összkomfortos magánház, bármilyen célra megfelelően eladó. Kisebb házat, lakást
beszámítok. Érd.: Tápé, Körös sor
5. (orvosi rendelőnél jobbra).
0 TÁPÉI reprezentatív kétgenerációs magánház eladó. Tel.: 06-30436-246.
0 DÓC-bodorszéki tanya eladó. Érdeklődni: 405-654 telefon.
0 MÁTYÁS térnél 2 szintes ház,
garázzsal 10 800 000 Ft. 311-902.
0 SÁNDORFALVÁN 3 szobás,
fürdőszobás, régi építésű, felújított
magánház 2,6 millió. 311-902.
0 ALSÓVÁROSON 82 nm-es. garázsos társaslakás 90% készűltségű
3.8 millió. 311-902.
0 PETŐFITELEPEN 180 nm-es új
magánház eladó. Telefon: 479-564.
0 KÉTSZOBÁS családi ház eladó.
Szeged. Móra u. 15/A.
0 KERTES, 4 szobás nagy családi
ház, 140 nm helyiséggel eladó.
Érd.: 06-60-484-223.

/

/
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Szeged, Jósika u. 1.

lOrWfl) Bt.

Bortól léméi

Dr. Tatár Rózsa irodája
INGATLANKÖZVETÍTÉS
Lakáscsere, értékbecslés.
Tel.: 3 2 3 - 7 7 7 .
Ügyfélfogadás: H. Sz. P. 9-13.
K. Cs.: 13-17 óráig.

Telefonos hirdetésfelvétel:
hétfőtől péntekig
7 - 1 2 ig:

4 8 1 * 2 8 1

(Csak felárral
és gyászközleinények)
7 - 1 5 ig:

3 2 0 * 2 3 9

8-12,14-17-ig:
3 1 8 - 9 9 9

0 KLAPKA térnél kertes társasházrész 70 nm-es összkomfortos lakással+garázzsal eladó. Érd.: 311-176.

0 ELADÓ Balástyán a Kapitánysági út mellett 3 szobás, 2 fürdőszobás tanya, gazdasági felszereléssel,
•gy*b
4 hold szántófölddel. Csere is érdekel. Érdeklődni: a 06-60-381-305
0 CSEMPÉZÉST, padlóburkolást
telefonon.
anyagbeszerzéssel is, garanciálisan
0 ÚJSZEGEDEN a Vedres u. végé- vállalunk. 62-470-688.
nél lévő garázssoron garázs eladó. 0 FIZETŐVENDÉG szolgálatunk
Érd.: 9—18-ig 62-318-196, vagy 62- 1-2-3-4-5 ágyas lakásokat keres. Ér434-560 üzenetrögzftő.
deklődni: Szeged Tourist, Klauzál
0 BAKTÓI kertet vennék. Érd.: tér 7. Tel.: 321-800, 312-928.
432-053.
0 AZ Ön számára feleslegessé vált,
0 NAGYMÉRETŰ fűtött garázs használt és újszerű állapotú EUR
Csongrádi sgt. 92. sz. alatt eladó. raklapokat készpénzért felvásároljuk.
ETCO Kft. Szeged, Palánkai u. 2.,
Érd.: 491-295, este.
0 BELVÁROSI 3,5 szobás, föld- 0 ÚJPETŐFITELEPEN az Ezüst 323-217.
szinti, teljesen felújított, bármire al- utcában 1241 nm-es építési telek elkalmas, gázfűtéses lakás eladó. adó. éid.: 62-367-186.
Beltéri és kültéri reluxák,
Tel.: 323-777.
0 ÚJSZEGED frekventált helyén
szalagfüggönyök,
0 2+2-es, űj burkolatú, vlzórás, ki- építési telek társasházépltésére alhelyezett előteres panellakás eladó. kalmasan, jó tájolással eladó. Érkültéri árnyékolók,
Tel.: 323-777.
deklődni: tel.: 401-111.
harmonikaajtók.
0 VITÉZ utcában I. emeleti, 77 nm- 0 ÚJSZEGEDI „palota" igényesH
e
lioma Kft.
es, 2 szobás, új fürdőszobás, gázfű- nek eladó. Tel.: 62-401-111.
6900
Makó, Rákosi út 4.
téses lakás eladó. Tel.: 323-777.
0 TÁPÉI igényes, új építésű ma0 MÁSFÉL szobás, étkezős, kifogás- gánház, jó közlekedésű helyen, isTel/fax: 62-411-455.
talan panellakás eladó (2 000 000). kolához közel eladó, lakásra cserélTel.: 323-777.
hető. Tel.: 62-401-111.
NEFELEJCS METERARU
0 47 nm-es, teljesen felújított (fürd- 0 SZEGED, Csaba utcai ötszobás,
őszoba is) azonnal beköltözhető pa- padlófűtéses, háromszintes, külön
Szeretettel váijuk kedves
nellakás eladó. Tel.: 323-777.
bejáratú társasházrész, garázzsal,
vásárlóinkat Szeged legolcsóbb
0 TÁPAI utcai 1+2-es (új für- pincével, kerttel eladó. Irányár:
móteráruüzletében!
dószoba+burkolatok) vlzórás lakás 8 000 000. Tel.: 325-004.
P o l á r o k 8 5 0 - 9 0 0 Ft-ig
Bouclé 9 0 0 - 1 3 0 0 Ft-ig
eladó. Tel.: 323-777.
0 HŐSZIGETELT garázs Szamos
P a m u t o k 390 Ft-tól.
0 1+2 szobás lakás sürgósen eladó. u. emelete garázssoron, külön villaSzeged, Tttritk u. 8. Telefon: 317-869.
Érd.: Becsei u. 3. IX. 53.
nyórával eladó. Tel.: 470-532 (munNyitva: h-p: 9-12 óráig, 13-17 óráig.
0 BÉRKERT utcai 5 szobás társas- kaidőben 313-010).
házi lakás, garázs eladó. Telefon:
0 BELVÁROSI szélén három ge- 0 MAGYARTANÁRT keresek kö322-208.
nerációnak alkalmas, kistelkes ma- zépiskolás fiú mellé. „Helyesírás
0 GYÖNGYTÚK utcában, decem- gánház olcsón eladó. Tel.: 323-777.
572" jeligére a Sajtóházba.
berben szerkezetkész 1,5 szobás tár- 0 EGYSZINTES, 180 nm-es,
0 ALSOTAGOZATOS tanulását
sasházi lakás eladó. Telefon: 322-208.
segítem korrepetálással, felügyelet0 ÁG utcában X. emeleti 2,5 szobás 5 szobás, gázfűtéses magánház ellel. Tel.: 321-368 üzenetrögzítő
lakás bérleti joga átadó, vagy ki- adó (7 800 000). Tel.: 323-777.
(visszah(vom).
sebbre cserélhető. Telefon: 322-208. 0 ÚJSZEGEDEN kétszintes, 7 szo0 BÁRKA utcában 2+2-es, I. eme- bás luxuskivitelű, 230 nm-es maKÖLTOZTETES,
leli társasházi lakás és garázs eladó. gánház (új) eladó. Tel.: 323-777.
bútorszállítás garanciával,
Telefon: 479-564.
0 ZÁRDA utcában háromszinte
kedvező' áron!
0 BELVÁROSI 3 szobás lakás és magánház eladó. Telefon: 479-564.
Dobozokat biztosítok!
garázs eladó. Telefon: 479-564.
0 ALSÓVÁROSON új társasház06-30-435-765,62-472-677.
0 40-50 nm-es önkormányzati la- ban szerkezetkész 70 nm-es üzlet
kás bérleti jogát átvenném. 322-208. eladó. Telefon: 479-564.
0 ÚJSZEGEDEN exkluzív 280
0 SZENTMIHÁLYTELKEN 2300 0 HA szép a kertje, bemosolyog
nm-es, 5 szobás, 2 garázsos új lakónm-es raktár, iroda bérleti joga át- udvarába a szerencse. Hívásra házház eladó. Telefon: 479-564.
hoz megyünk, megtervezzük, beüladó. Telefon: 479-564.
0 ÚJSZEGEDEN, Pillich Kálmán
0 ÚJSZEGED központjában 1255 tetjük. Köszönjük, hogy vásárlásáutcai új társasházban 150 nm-es,
kétszintes, többgenerációs lakás el- nm-es építési telek, 25 m-es utca- val megtisztel. Magyar u. 214. Tel.:
front, teljes közmű eladó 7300 405-812.
adó. Tel: 432-132.
0 BEFEKTETÉSI Rt. intelligens,
0 KEMES u. 1/B. III/11. 1,5 szobás Ft/nm. Tel.: 62-432-516, este.
0 KERTÉSZKEDÉSRE alkalmas vidám alaptermészetű érettségizen
lakás eladó. 06-60-381 -467.
0 BÁLINT Sándor utcában, cserép- 800 n-öl telekkel nagy magánház munkatársat keres. Jövedelem megtetős 1,5 szobás, ebédlős. telefonos eladó, Szentmihályon. Telefon: beszélés szerint. 06-20-460-747.
0 VIRÁGKÖTŐT keresünk kisegílakás 2 millió. 311-902.
322-208.
0 SZATYMAZI utcában, cserépte- 0 JÓZSEF A. sgt.-on 3 szobás ház- tő munkára. Érd.: 430-346.
tős, 1,5 szobás, lakóelőieres lakás rész sürgősen, áron alul eladó. Tel.: 0KÖLTÖZTETÉST, nehéz tárgyak
323-012.
szállítását, belső rakodást, padlás,
1 950 000 Ft. 311-902.
0 LOMNICI utcában reprezentatív 0 SZEGED-Szőreg, Templom lér pince lomtalanítását megegyezés
2 szoba+hall. V. emeleti zárószinti 3. sz. ház eladó. Irányár: 3,5 mFt. alapján vállalunk. Tel.: 490-550,
Érdeklődni: a helyszínen.
lakás 1 750 000 Ft. 311-902.
06-60-304-690, 16 után 485-861.
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• EGYETEMI oktató történelemből egyetemi felvételire felkészítést
vállal. Érdeklődni: 17-20 óra között
a 322-084-es telefonon.
OLCSONjót!
Használtbútor-kereskedés
a SZVSE-pálya területén.
a lelátó mellett.
Telefon: 06-20-438-937.

Rendeljen redőnyt!
így 10%-ot, valamint fűtési
energiát takarít meg!
Megrendelhető továbbá:
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó
akár 12 havi részletre is.
garanciával.

BR

BUDAI
RF.DONY
REUUXA
62/317-524

• KORREPETÁLÁS, érettségire,
egyetemi főiskolai felvételire felkészítés biológiából. Tel.: 319-768.
• GYAKORLATTAL rendelkező
hidegburkolót 200-250 Ft/ó, vagy
nm alkalmaznék. Tel.: 62-470-688.
• RÁDIÓ teher profi költöztetés,
szállítás, nehéz tárgyak rakodóval.
Tel.: 480-480.
Akció a Színfoltnál!
Szekrénysorok 34 800 F-tól
heverők,franciaágyak.
nagy szín- és árválasztékban.
Ülőgarnitúrák (3-2-1,3-1-1, sarok
kivitelben) színminta alapján
megrendelhetők. Fotelágyak,
nyitható, ágyneműtartós,
kanapék. Dorozsmai út 14.
Telefon: 314-855141.

• DUGULASELHAR1TAS, vízfűtésszerelés, javítás, hétvégen vidékre is. Vízórabeszerelés. Tel.:
494-243.
• SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, lépcsőházfestést vállalok.
482-992.
SZAKSZERŰ költöztetés, áruszállítás városban
a legolcsóbban.
(16-30-438-137.
• ANGOL nyelvoktatást, bármilyen nyelvvizsgára, felvételire való
felkészítést, fordítást vállalok nemzetközi nyelvvizsgákkal, amerikai
pedagógiai gyakorlattal. Irányár:
550 Ft/60 perc. Tel.: 62-474-124.
• LEFOGYHAT 15 nap alatt garantáltan 20 kilót koplalás és szenvedés nélkül! A klinikai módszerról
részletesen tájékoztatjuk válaszborítékért. Levélcím: 3529 Miskolc,
Semmelweis u. 33. US. Control.
• ZOKNIT a gyártótól! Sport, kockás. frotttrzoknik nagy választékban. Makó, Rákóczi u. 30/B. Tel.:
06/30/438-238.
fe S Z I O E P

NAGYARUHÁZ

BÚTORT
a gyártól gyári áron
A|ÁNUTUNKBÓL:
fotelágy
9 900 Ft
heverő (rugós)
I I 500 Ft
franciaágy (rugós)
26 800 Ft
ülőgarnitúra
37 700 Ft

VÁLTOZATLANUL
L EMELETÉN.
L I T L L L L 1 LLL
A NAGYÁRUHÁZ

RIM0.lt" BÚTORIPARI KFT.

^

társkeresés

S HA társkeresés hirdetése méltóságodon alulinak érzed htvd: 62328-313 telefonügyeletet.

elveszett
S ELVESZETT kéthónapos fekete
puli szuka kölyök nyarkörvvel. oltási bélyeggel. Keresi: Főnyi Tamás,
Bem u. 17/A.Tel.: 321-209/3.
• TIGRIS boxer fiú Szóregről elveszett. Megtalálót 50 e Ft-tal jutalmazom. Tel.: 06-30-533-038.

bérlemény
• SZEGED-belvárosi központi 21
nm-es (galéria, teljes közmű) tulajdona eladó. Tel.: 62-432-516, este.

munka
• VIRÁGKÖTŐT felveszek nagy
gyakorlattal. Ibolya Virágüzlet, Tisza L. krt. 57.

K E R E S Ön annyit,
amennyit ér?
Ha nem. hívjon!
62-361-954.

• KISTELEK Város Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény
36. §. (2) bekezdése alapján pályázatot (r ki aljegyzői állás betöltésére. Pályázati feltételek: - állam és
jogtudományi egyetemi, vagy igazgatás szervezői végzettség - legalább kétévi szakmai gyakorlat. Pályázathoz csatolni kell: - erkölcsi
bizonyítványt, - részletes önéletrajzot, - képesítést tanúsító okirat másolatát. Benyújtási határidő: a pályázat megjelenésétől számított 2
hét. Cfm: Kistelek Város Polgármestere, 6760 Kistelek, Árpád u. I.
Telefon: 364-144.

közlemény

Meghívó! Mezőgazdasági és
építőipari gépek kiállítása és
vására, amelyben a forgalmazó mutatja be termékeit. A 2
napig tartó program november 9-én, 11 órakor kezdődik.
Rendezvény helye:

amsPÍ
alkatrészraktár, 6500 Baja, Szegedi u. 8. (volt Zöldért-telep) Részletes információt adunk a 7 9 /
325-174-es telefonon.

NE

Sopronban és körzetében
házak, lakások, telkek,
üdülők adásvételének
közvetítése.
Építkezés szervezése,
szakmai bonyolítás,
legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett, kiváló
minőségben.
BERING Kft.
1245 Budapest, Pf.: 1042
Tel.: 268-0210

PULYKÁT SZEGEDEN
A LEGOLCSÓBBAN

SZÓLTUNK!

Felső Tisza part
Pulykaszárny
Alsó comb
Nyak
Felső comb
Felsőcomb-filé
Apróhús
Mellszelet
Mellfilé
Far-hát

i .500 Ft

a h a v i előfizetésből!

Ha Ön november 4. és 1 8. között
vásárol Pannon G S M előfizetést,
akkor 2 7 . 5 0 0 Ft helyett mindössze
15.000 Ft-ot kell érte fizetniel Sőt!
1996. január 31-ig a havi
előfizetési díj is felére, a z a z 1 5 0 0
Ft-ra csökkeni
AZ ÁRAT ÁFA N+KOI O H I ^ M .

26.-ban
210
200
220
380
440
470
510
580
100

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

A Sirályban
lábra kap!
Többféle
harisnya
és zokni

A , Alvónál. "

50%
VILÁGMÁRKÁK

engedménnyel

ÁRUHÁZA

kapható
a Sirály Fehérnemű
és Divatáru
Üzletben.
Szeged,
Mikszáth K. u. 6.

Szeged, Széchenyi tér 8. T.:472-372*

GSM telefonok, antennák, számítógépek, nyomtatók,
telefonok, faxok, hi-fi rendszerek, videokamerák
Panasonic

S O N Y

Technics

CASIO

cnunDic

BLAUPUNKT

Nyitva: hétköznap:
8 - 1 9 óráig, szombaton:

/
í
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Pályázati felhívás
A Kistelek és Vidéke
Takarékszövetkezet
- 6760 Kistelek, Kossuth u. 9. sz. igazgatósága
pályázatot hirdet

ügyvezető igazgatói
munkakör betöltésére.
Feltételek:
- büntetlen előélet,
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy
felsőfokú iskolai végzettség,
- legalább hároméves pénzintézeti, jegybanki vagy
bankfelügyeleti, illetve legalább ötéves pénzügyi
(vállalati, államigazgatási stb.) vezetői gyakorlat,
- pozitív referencia - írásos formában.
Olyan, jó üzleti hímévvel rendelkező személy
pályázhat, aki nem sértette meg a PIT vagy más,
a gazdálkodásra vonatkozó jogszabály előírásait
korábbi tevékenysége során.
A pályázat benyújtási határideje:
1995. november 15.,
helye: Kistelek és Vidéke Takarékszövetkezet,
Kistelek, Kossuth u. 9. sz.
A pályázatot két példányban kérjük benyújtani,
melyhez csatolni kell:
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai és szakmai képesítést bizonyító oklevélmásolatokat,
- szakmai önéletrajzot és vázlatos elképzelését
a munkakör betöltésével kapcsolatban,
- működési bizonyítványt.
A pályázó jövedelmét az igazgatóság állapttja meg
a pályázó képesítése, gyakorlata alapján.
A pályázat elbírálási határideje: 1995. november 16.
Értesítés 5 munkanapon belül.
Az igazgatóság fenntartja a jogát arra, hogy határidőt
módosítson, illetve nem megfelelő pályázat esetén új
pályázatot írjon kis. A pályázattal kapcsolatban
felvilágosítást Berkes Zsoltné főkönyvelő ad
munkaidőben a 62/364-977-es telefonszámon.

Halottszállltási ügyelet: (rádiótelefon) 06-60-3X1-557: 0 - 2 4 - K .

£3ttÁN

1 2 . 5 0 0 Ft
és

T Ö R Ö K II. 1 l/B. TEL.: 314-447. H - C S : 8-16-ig, P: 8-15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE,TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL

Szerelők, kivitelezők, viszonteladók további kedvezményre
számíthatnak!
Fürdőszoba-berendezés, Szerelvény
és Fűtéstechnikai Szakáruház
Szeged, Bakay N. u. 52.
62/326-268.
Szegeden a legolcsóbb!! Az Óceán hűsítő fuvallata már érezhető!

• n g a d m ú n y a Pannon G S M belépési é r á b ó l

• ÉRTESÍTJÜK a lakosságot, hogy
a Vasas Szent Péter 25. társasház
0,4 kV-os csatlakozó kábelét a mai
nappal áram alá helyeztük. A vezeték érintése tilos és életveszélyes!
• AZ INLAK Kft. pályázat útján
értékesiti az alábbi önkormányzati
tulajdonú lakást: Szeged, Vedres u.
19/B. IV. 16. sz. alatti 1 szobás
összkomfortos, 27,00 nm alapterületű. Induló ár: 780 000 Ft. Bemutatás: 1995. november 21-én 8 óra,
1995. november 22-én 8 órakor a
helyszínen. Versenytárgyalás: 1995.
november 23-án 9 órakor az INLAK irodájában. A pályázatokat az
INLAK Kft. Szeged, Kelemen u. 5.
sz. alatti irodájában lehet benyújtani
legkésőbb 1995. november 20-ig.
Tájékoztatás ugyanitt, vagy a
321-933-as telefonon.

Temetkezési Iroda Szeged

November 30-ig minden
vásárlónak 1 0 % kedvezmény.

MONDJAK,

HOGY NEM

£zogi és Zsa

„Apad az ár az Óceánban!"

r

9 - 1 5 óráig,
vasárnap: 9 - 1 3 óráig.

A VIDEOVOX-hoz
megérkezett
• a legújabb, '95-96. évi fejlesztésű
• a legmodernebb kivitelű
• a legújabb technológiával készült,
//

/ /

/
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KITUNO KÉPMINŐSÉGŰ,
JAPÁN KÉPCSÖVES TELEVÍZIÓ!

gyászközlemények
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak és
mindazon gyászoló résztvevőknek, akik szeretett halottunk,
PÁLINKÁS ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek és
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család.
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy édesapánk,
CSAMANGO FERENC
életének 66. évében elhunyt.
November 6-án, a szegedi Belvárosi temetőben szűk családi
körben csendben eltemettük.
Gyászoló gyermekei,
n
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
SZABÓ LÁSZLÓNÉ
Faragó Ilona
az ecsetgyár nyugdíjasa, 67
éves korában elhunyt. Temetése november 10-én 14 órakor lesz a Belvárosi temető
ravatalozójából.
A gyászoló család.
í*.
„Szerettem volna még élni, de
a halál könyörtelen volt, el
kellett menni." Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
szeretett férj, testvér, apa,
após,
BICZÓK IMRE
szíve 69. évében, 1995. november 3-án örökre megszűnt dobogni. Búcsúztatása római katolikus szertartás szerint,
1995. november 9-én, csütörtökön 11 órakor lesz Üllés
község ravatalozójából, előtte
gyászmise 10 órakor a templomban.
A gyászoló család.
„Nem ezt akartam, nem így
akartam, szerettem volna még
élni, de a halál könyörtelen
volt, el kellett menni. Ha emlegettek, köztetek leszek, de
fáj, ha látom könnyetek. Ha
rólam szóltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok." Fájó szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama,
PÁL PÉTERNÉ
Mészáros Ilona
64 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése
november 10-én 11 órakor
lesz az algyői temető ravatalozójából.
Gyászoló család.
>*•
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Ft-ért.

• 51 cm-es képcsőátmérő • távirányító
• menürendszer - 4-fajta nyelvkiválasztás
• Hyper zondersáv - kábeltuner • automata
programozás • Full O S D • Elalváskapcsoló
• 1 év garancia!

A készülék hitelre, 20% előleg
befizetésével is megvásárolható!
Szeged, Takaréktár u. 5.
Telefon: 06-62313-948,

Szeged, Petőfi S. sgt. 4Q/A.
Telefon: 06-62326-227.

17 óra után információs ügyelet: 06-30-533-652,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós és rokon,
SZÉCSIVINCÉNÉ
Terhes Mária
volt ruhagyári dolgozó, életének 73. évében csendben elhunyt. Szerettünktól november 8-án, szerdán 13 órakor
veszünk búcsút az újszegedi
temetőben.
A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik szerették
és tisztelték, hogv
BÓDÁS PÉTER
zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Szegedi Konzervatóriumának
tanára, 59 éves korában elhunyt. Temetéséről később intézkednek.
A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szeretett férj, apa, nagyapa és
após,
FODOR JÓZSEF
rövid, súlyos betegség után elhunyt. Temetése november 8án 15 órakor lesz az alsóvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család,
Szentmihály.
t*.
Fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagybácsi,
KATONA ISTVÁN
életének 86. évében, hosszú
betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 10-én 11 órakor lesz
az alsóvárosi temető kápolnájából.
Gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
após, nagyapa, dédapa, testvér és rokon,
id. SÁNTA FERENC
életének 76. évében rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése november 9-én 13 órakor lesz az alsóvárosi temető
ravatalozójából.
A gyászoló család,
t*.
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett férj, édesapa,
testvér és rokon,
KLÉZLI ANDRÁS
43 éves korában, közúti baleset következtében elhunyt.
Temetése november 8-án 14
órakor lesz a Belvárosi temető
ravatalozójából.
Gyászoló családja és testvérei.
A
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
CSÍKOS FERENCNÉ
(volt Hóhiárt basa utcai lakos)
82. évében, hosszú betegség
után, november 2-án elhunyt.
Temetése november 8-án 13
órakor lesz a Dugonics temetőben.
Gyászoló családja.
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanya,
anyós, nagymama,
özv. BENDE BÉLÁNÉ
Bite Julianna
életének 70. évében elhunyt.
Temetése november 9-én 15
órakor a röszkei temetőben.
Előtte 14 órakor gyászmise.
Gyászoló család.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
NAGY PÁLT
utolsó útjára elkísérték. Külön köszönetünket fejezzük ki
kezelőorvosainak, ápolóinak
áldozatos munkájukért.
A gyászoló család
és hozzátartozói,
t*.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
KIRÁLY JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család.
m.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen
halottunk,
WAGNERJÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, részvétüket nyilvánították.
A gyászoló család.

Az Önkormányzatok
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.-je
temetkezés teljes körű szolgáltatását ügyelettel
vállalja:
Szeged-Dorozsmán, tel.: 62/361-039, rádiótelefon: 06-60/382-298
Rúzsán, tel.: 62/385-197, rádiótelefon: 06/60/382-296
Mórahalom: Kiss Ferenc, Gyep sor 12. tel.: 06-62/381-301
Szeged-Szőreg, Tösmagi András, Kisszőlő u. 52., tel.: 62/405-594
Makó, Verebes u. 2., tel.: 412-840,06-60-382-297

DÉLMAGYARORSZÁG
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orvosi ügyeletek
O GYÓGYSZERTÁR: Klauzál
téri (13/57-es) este 8-tól reggel
7 óráig. Csak siirgós esetben!
O BALESETI, SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma
a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a SZOTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai
tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el. sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai felvételi Ugyeletel a II. Kórház (Kálvária sgt. 57.) tart.
A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a
gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán történik.
O ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél
6 órától reggel fél 8 óráig a felnőtt lakosság részére. Szeged,
Szentháromság u. 1. sz. alatt.
Telefon: 310-100.
O GYERMEKGYÓGYÁSZATI NAPPALI ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 7.30-tól este 19 óráig a Tisza
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása.
O ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap és ünnepnapokon 19
órától 7.30-ig a Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37.) folyik a sürgős esetek ambulans
ellátása, ezen időszakon belül,
22 órától 6 óráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyermekekhez
az ügyeletes gyermekorvos kihívható. Telefon: 435-535.
• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: kedden, szerdán
és pénteken délután 3-6 óráig a
családsegítő szolgálatnál, Eszperantó utca I. szám alatt, telefon: 324-824.
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS.
OPTIMÁLIS CSALÁDTERVEZÉS: Család- és Nővédelmi
Tanácsadó. Debreceni u. 2. Telefon: 322-740.
• MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS:
kedden 10.30-12, csütörtökön
15-18 óráig.
• S. O. S. LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT. éjjel-nappal
hívható. Telefon: 311-000. A hívás ingyenes.
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON
436-355. Munkanapon 8 - 1 6
óráig.
• ADDIKTOLÓGIAI (alkoholgyógyszer) krfzisellátó, ambuláns segélyszolgálat 0-24 óráig.
II. Kórház pszichiátriai osztály,
Kálvári sgt. 57.

0

közérdekű téjékoxtotas

• MENTŐK: 04
• RENDŐRSÉG: 07
• MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG: 324-312
• TŰZOLTÓSÁG: 05
• POLGÁRŐRSÉG vlzimentőszolgálat. Szeged, Rókusi krt.
66. Tel.: 06-60-301-125
• MÁV-INFORMÁCIÓ: 421-821;
belföldi utazási ügyekben 5-23
óra között: 62-405-112.

• INTERCITY menetjegyrendelés: 310-136
• VOLÁN-INFORMÁCIÓ:
421-478
• AUTÓMENTŐ: 470-470
• ZÖLDTELEFON: 475-375
• AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT 088
• TIN1TELEFON: 312-011,
hétköznap 16-19 óráig.
• VÁMUDVARI szolgáltatás:
Zoll-PIatz Kft. 325-788
• A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A VAGYONVÉDELMI KAMARA Szegeden, a Rákóczi tér 1. 419-es szobában
kedden és pénteken 10-12 óra
között díjmentes szaktanácsot
ad. Tel.: 483-583/194-es vagy
208-as mellék. Az éjjel-nappai
diszpécserszolgálat Szegeden, a
Fő fasor 152. szám alatt. Tel.:
06-62 438-495.
• ÖNKORMÁNYZATI POLGÁRŐRSÉG. Szeged, Rókusi
krt. 66. Tel.: 06-60-301-125.

ged. Takaréktár u. 2. Tel.:
lakossági szolgáltatás
321-103.
• IFJÚSÁGI IRODA Információs és Tanácsadó Szolgálat,
Szeged, Arany János u. 7. Tel.:
310-310.
• DÉL-MAGYARORSZÁGI
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI
ALAPÍTVÁNY, Szeged, Tisza
Lajos krt. 47. Irodaház. Tel./fax:
Törzsutaskártya nélkül is
(62) 323-425.
garancia az olcsó utazásra
• VÁROSI VÖRÖSKERESZT,
Szeged. Szent Mihály u. 1. Telefon: 313-740.
• CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT, Szeged, Sólyom u. 2.
Tel.: 475-875.
• FÉSZEK NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE. Szeged,
Nyitra u. 15. Tel.: 490-152. Fogadóóra: Kedden 14-18, csütörtökön 9-18 óráig.
PALMA FOTO
• GYÓGYÁSZATI ÉS ÉLETSzeged, Bartók tér 6.
VITELT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
Tel.: 326-312
KÖLCSÖNZŐJE, Szeged, Szé- Szeged, Zrínyi u. 3. Tel.: 323-572
kely sor 21. Nyitva: hétfő, kedd
Igazolványkép 1 perc alatt
8-10, szerda-péntek 14-16 órászínesben és fekete-fehérben!
0
szervizek ig. Tel.: 313-740.
• MÓRAHALMI GYÓGY• ÁRAMSZOLGÁLTATÁ- FÜRDŐ, nyitva 9-19 óráig.
SI HIBÁK BEJELENTÉSE: • DYSLEXIÁS GYERMEKEADMIRALÍTAS
474-574.
KÉRT Szeged Egyesület posta• GÁZSZOLGÁLTATÁSI HI- címe: Szeged, Agyagos u. 24/A.
Hajózási és
BÁK BEJELENTÉSE. Földgáz:
Kereskedelmi
•
PEDAGÓGIAI
SEGÍTŐ
DÉGÁZ RT. Munkanapokon
Kft.
7-18, szombaton 7-12 óráig: KÖZPONT. Logopédia. NeveléFOLYAMI
482-084, 312-287; éjszaka és si Tanácsadó. Szaktanácsadói
HOMOK, SÓDER,
munkaszüneti nap: 482-084, Hálózat. Sás u. 2., tel.: 477-358.
314-968; PB-gáz: CELSIUS Tanulási Képességet Vizsgáló ZÚZOTT KŐ és BETON
Szakértői Bizottság: Szél u. 3.,
KFT.: 485-649.
házhoz szállítás
• GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS, tel.:310-060.
Megrendelhető: (62) 313-470,312-692
HIBABEJELENTÉS: 314-097 • PEDAGÓGIAI INTÉZET Szeged, Csongrádi sgt. 27.
(SZÉSZ); 485-649 (CELSIUS pedagógiai és közművelődési
Telephely:
KFT ); 314-583 (FÉG); PRO- szolgáltatások, pályaválasztási
Szeged,
Boszorkány-sziget
METHEUS RT. Munkanapokon tanácsadás, szakképesítést nyúj7-15 óráig: 310-222, hétvégén, tó tanfolyamok, rendezvényünnepnapokon 0 - 2 4 óráig: szervezés, szálláshelyek, étkezési s z á m í t ó g é p e s .
472-197; POLY-GÁZ BT. Tel.: lehetőség. Szeged, Közép fasor BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉSI
62/361-594.
1-3. Tel.: 431-231, fax: 431-391.
• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS • FOGLALKOZÁSI INFORHIBABEJELENTÉS: 488-588. MÁCIÓS TANÁCSADÓ - a
éjjel-nappal hívható (Szetáv)
Csongrád Megyei Munkaügyi
• VÍZ ÉS CSATORNAHÁ- Központ új szolgáltatása: inforLÓZATI HIBABEJELENTÉS:
mációk szakmákról, képzési le310-155.
NYOMTATVÁNY
hetőségekről, az álláskeresés
névjegykártya, etikett, meghívó
módszereiről, pályatanácsadás cégespapír, sorszámozott jegy
számítógépes segítséggel alapítványok: nemcsak munkanélkülieknek.
Hétfő-csütörtök: 8-16, pénteken Szeged, Oroizlái o. 3. T.:(62)326-151
8-12
óráig. Tel.: 326-588, 326• ÉRTELMIFOGYETÉKOSOK érdekvédelmi szervezete: 973. Szeged, Felhő utca 17.
Üvegezés azonnal,
Szeged, Teleki u. 3. Fogadóó- • INGYESEN OXFORDI KÉcsiszolt-fúvott,
hőszigetelt
rák: hétfőn 8-17, keddtől pénte- PESSÉGVIZSGÁLAT a Szegedi
Dianetika
Központban
(Répás
kig 8-16 óráig. Tel.: 310-750.
üveg és tükör készítése
• NAPFORDULÓ SZOLGÁ- u. 26. telefon: 324-741) Hétközelőnyös áron a
LAT - testi, lelki támaszadás nap 17-21 óráig, hétvégén:
9-19
óráig.
daganatos betegek és hozzátartozóik számára: kedden 8-12, • RÚZSAI IFJÚSÁGI INFORcsütörtökön 13-16 óráig. Tel.: MÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ
Tel.: 311-240
313-549, rádiótelefon: 06- IRODA. Rúzsa, Üllési út 2.
30-434-266. Cfm: Dr. Boross J. Tel.: 385-030/6.
u. 3. udvari főépület, földszint.
• SZEGEDI IFJÚSÁGI INA szolgáltató oldal
• GYERMEKSORS ALAPÍT- FORMÁCIÓS ÉS TANÁCSlakossági, közösségi
VÁNY - a nevelőotthoni gyer- ADÓ IRODA - Információk alszolgáltatások
mekekért. Szeged, Londoni kert. bérlettel, munkalehetőségekkel,
és szabadidő15. Tel.: 311-090. MNB 289- oktatással, kulturális prograszórakozás rovataiba
98008-34080-1.
mokkal, olcsó szálláshelyekkel
• TABÁN CSALÁDSEGÍTŐ kapcsolatban; korrepetálás,
adásvétel
közösségi ház. Szeged. Kereszt- gyermekfelügylet közvetítése.
és konkrét időponthoz
töltés u. 13. Tel.: 326-636. Fo- Szeged, Felső Tisza-part 2. Tel.:
kötött szolgáltatások,
gadóórák munkanapokon.
314-344, fax: 313-647.
események
i» KÖZÉP-PONT Diákszolgála- • MOZGÁSKORLÁTOZOTmegjelentetését
taié és Információs Iroda, Sze- TAK Csongrád Megyei Egyesünem vállaljuk.
lete és Értelmesebb Életért AlaCsak költségtérítéssel
pítvány. Szeged, Petőfi S. sgt. 75.
veszünk fel
Szegeden a lap!
Tel.: 311-074. Fogadóóra: megye
információkat.
- kedd 13-17, városi csoport
Leadás legkésőbb
csütörtökön 13-17 óráig.
a megjelenés előtt
• TERMÉSZETES CSALÁD2 nappal levélben,
TERVEZÉSI TANÁCSADÁS.
vagy hétköznap
Billings-féle módszer ismertetéKIADJA:
a 481-460-as telefonon
se és oktatása a Katolikus háza Délmagyarország Könyv-,
(Czakó Julianna),
ban (Dugonics tér 12. I. e.), hétLapkiadó és Nyomdaipari Kft.
főnként
17-18
óráig.
Tel./fax:
Felelős kiadók, a társaság
(62)315-546.
ügyvezető igazgatói:
MICHAEL RZESNITZEK
és DLUSZTUS IMRE
M-KER KFT. AKCIÓS ARAKON.
Kiadói és pénzügyi
• DUFA és VELUX ABLAK
igazgató:
• BRAMAC CSERÉP, E7 FÖDEMGERENDA
• POROTHERM TEG(A, (B KNAUF VAKOfAT
BELLAVICS ISTVÁN
• A CSABAI CSEREP ES TÉGLA GYÁRI FELTETELEKKEL.
EPITOANl
A0
Részlegvezetők:
SZEGED, DEBRECENI U . 16. T.: 6 2 / 3 1 2 - 2 1 1 , 3 1 2 - 8 4 8 .
HOCZ PÁL
Nyílva: h-p.: 8 - 1 6 , sz.: 9 - 1 2 .
nyomdavezető
MÁRTA IRÉN
hirdetési vezető
LESTÁR LÁSZLÓ
HÜTÖ-, MOSÓGÉP, TV, VIDEÓ
terjesztési vezető
Helyszíni javítás.
NYERGES ZSOLT
technikai vezető
ingyenes kiszállás, garancia.
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• W 50 IFA • L 60 IFA • Barkas
Multicar • ZUK • NYSA

Szeged,
• Skoda Liaz • Robur • Avia •
Kossuth L. sgt. 113. UAZ alkatrészek nagy választéka!
Tel.: 62/473-740
• • • i
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• Komplett-körséta

(6.)

Ruhaház a körúton

- Szinte az egész családot fel tudjuk ruházni mondja Berényi Istvánné, az
Alföldi Ruhaház vezetője. A női és férfikonfekció már
évek óta hagyományosan itt
található a Tisza Lajos körút
- Mikszáth utca sarkán,
most pedig a Nagyáruházból
ide hoztuk a gyermek felsőruházatot is. Igazi családi
bevásárlóhellyé alakult így
az üzlet.
A közel félezer négyzetméteres boltban a legelegánsabb bundától a nyakkendőig több ezer ruhadarab közül
választhatnak a vásárlók, tizennyolc, nagy tapasztalatú
kereskedő segítségével.
Elsősorban a jó minőségű, igényes import árukból
nagy a választék. A férfiak
körében ismert és kedvelt
márkák a Pierre Cardin és a
Baumler öltönyök, zakók,
nadrágok, nyakkendők.
Hozzávaló férfiingből is
óriási a választék.

Az egyedi darabok nem kösszönnek vissza az utcán!

A ruhát a szekrényben tartjuk, a házban
pedig lakunk. A ruhát mégis házban árulják, s így együtt már ruhaháznak hívják.
Az Alföldi Ruhaház pedig igazán kellemes
otthon azoknak, akik szeretik az elegáns
és szép öltözetet.

Természetesen az import
áruk mellett több jó minőségű, ám valamivel szerényebb árú hazai terméket is
kínálnak az üzletben.
Fontos tudni, hogy az
A hölgyek többek között elegáns felsőruházat mela Paulo Lody felsőruházati lett, igaz, egy hátsó raktártermékei közül válogathat- ba, de ide költözött a
nak. De minden féle kosz- Komplett Rt. munkaruházatüm, kabát, szoknya, női ti részlege is. Akik ezeket
pantalló széles választékban keresik, a jövőben itt érdekmegtalálható az Alföldiben.
lődjenek.
- Ügyelünk arra, hogy
Az Alföldi Ruhaházhoz
csak kis szériás, jó minősé- évek óta hozzátartoznak a
gű árut kínáljunk. Egyetlen törzsvevők. Akadnak, akik
hölgy sem szereti, ha lépten- hétről hétre benéznek az üznyomon visszaköszön az, letbe, milyen újdonság érkeamit visel. Nálunk ez a ve- zett, vagy hogy felfrissítsék
ruhatárukat. N o s , bőven
szély nem áll fenn.

DISCOS
TOLIRS
München
Bevásárló szombat
nov. 17-én
3500 Ft
Szilveszter Párizsban
6 nap
programokkal 29 500 Ft
Trieszt, Tarvisio
minden kedden,
pénteken
3300 Ft

W

PATAKI BUTORHAZ
W

LEGOLCSÓBBAN
a gyártótól!

w

—

Régi kínálatunk mellett új
termékekkel is várjuk kedves
vásárlóinkat, raktárkészletről
egyes bútorok azonnal
megvásárolhatók.
Szekrénysorok elemenként
is! Szegeden díjtalan házhoz
szállítás.

1

Szeged, Moszkvai krt. 15. ELSZO-udvar. Tel.: 323-677/20
Nyitva: H - P 8 - 1 7 , szo.: 8-13-ig

Tunézia
repülővel minden
csütörtökön 39 000 Ft-tól
Lengyelország
péntekenként

akad lehetőség a nézelődésre és a vásárlásra, hiszen itt
is reggel 8-tól este 19 óráig
vátják hét közben a vásárlókat. Szombaton 9-től 15
óráig, vasárnap pedig 9-től
13 óráig kereshetjük fel az
Alföldi Ruhaházat. Természetesen itt is számtalan akcióval és kedvezménnyel
várják a vásárlókat. Mindennap reggel 8 és 9 óra,
valamint délután 18 és 19
óra között 20 százalékkal
olcsóbban kínálnak mindent. Csütörtökön és vasárnap folyamatosan meglepetésekkel fogadják a vásárlókat az Alföldi Ruhaházban.
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Szeged, Sándor u. 3.
Tel.: 470-604

3000 Ft

Bécs minden vasárnap
2000 Ft
Szeged,
Kossuth L. sgt. 25.
62/313-944
Ék KÉZIKOCSI
14 OOO Ft+ófós áron,
valamint rekeszkocsik
"""V
és molnárkocsik
\
megrendelhetők
*
Fémmobil Gmk.
Kistelek
Bercsényi u. 107.
Telefon:
62364-309.

Tüzeléstechnikai
Szaküzletünkben
szaktanácsadás mellett
vasárolhat nagy választékban.
- kéménytechnikákat,
- tüzelőberendezéseket
Szeged, Moszkvai krt. 27.
Telefon: 485-077.
Kistelek, Bocskai u. 20.
Telefon: 364-651
Bordány, József A . u. 8 ,
Telefon: 382-204.
Szegedi Kéményseprőipari Kft.

Szakáruház ajánlata
Fégtherm:
kazánok, vízmelegítők mintabolti ár
alatt, kombi kazán.
C 24-es falikazán 65 000 Ft
V 4-es vízmelegítő 28 400 Ft
- a készlet erejéig.
V a illant:
kombi és egyéb kazánok, bojlerek,
direkt és indirekt tárolók
akciós áron, kis- és
nagykerbe.
Vogel & Noot
r a d i á t o r é s bojler - 4 0 % .
Épületgépészeti anyagok és szerelvények.
Vörös- és sárgaréz idomok.
Fekete- és horqanyzott csövek
es idomok.

Superpipe, Super San, KPE
idomok és csövek.
Herz radiátorszelepek.
Gáztűzhelyek:
June, Móra, Vesta,
Gorenje, Elektermax, Judenit, Príma.
Konvektorok:
Fég, Elektermax.
Társasházaknak, viszonteladóknak
kedvezmény!!!
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Háló. 19.20 Magnum Amerikai
bűnügyi filmsorozat. 20.15 Szó
van róla. 21.00 Környezetűnk
hírei. 21.10 Mindent, vagy
semmit! 21.45 Híradó. 22.0Í)
Objektív. 22.35 TS - Sportvarázs.

1995. NOVEMBER 7.,
KEDD
NÉVNAP: REZSŐ
A Nap kel 6 óra 36 perckor,
nyugszik 16 óra 19 perckor.
A Hold kel 16 óra 36 perckor,
nyugszik 6 óra 31 perckor.
A Tisza vízállása hétfőn
Szegednél 88 em,
vízhőfok 8,3 "C,
Csongrádnál -47 cm.
Mindszentnél 33 cm,
a Maros Makónál -45 cm.
HETVENÖT ÉVE
hunyt el Endrődi Sándor (1850
-1920) költő, Író, akadémikus.
Kuruc dalai Ady és Juhász Gyula hasonnemű verseinek ihletői
voltak. Sokat tett Petőfi kultuszáért.
HETVENÉVES
Pál Lénárd (sz. 1925.) Kossuthdíjas fizikus, akadémikus, egyetemi tanár. 1980-84 közt az
MTA főtitkára, 1985-88 közt az
MSZMP KB titkára. 1968-tól az
ELTE atomfizikai tanszékének
professzora.

^

ufnház

SZEGEDI
NEMZETI SZÍNHÁZ
18 órakor: If, Tavaszi áldozat.
Tömörkény 1-2. bérlet.
KAMARASZÍNHÁZ
18 órakor: Hippolyt, a lakáj.
Móra 2. bérlet.

0

mozi

SZEGED, KORZÓ: Apolló
13. Színes, m. b., amerikai film.
Kezdés: délelőtt 10. délután fél
4, háromnegyed 6 órakor és este
8 órakor.
BELVÁROSI: A rettenthetetlen. Színes, amerikai film. Kezdés: délután fél 4 és este 7 órakor.
KAMARATEREM (Belvárosi
mozi): Európa. Színes és fekete-fehér, m. b., dán film. Kezdés: délután háromnegyed 6 és
este 8 órakor.
BALÁZS BÉLA FILMTÉKA
(Belvárosi mozi): Aludj csak,
én álmodom. Szfnes, m. b.,
amerikai film. Kezdés: délután
4. 6 és este 8 órakor.
VÁSÁRHELY: Watcrworld.
Színes, amerikai film. Kezdés:
délután fél 4, háromnegyed 6 és
este 8 órakor.
SZENTES: Az új rémálom.
Szfnes, amerikai horrorfilm.
Kezdés: délután 6 és este 8 órakor.
CSONGRÁD: Az első lovag.
Színes, amerikai kalandfilm.
Kezdés: este 7 órakor.
MAKÓ: A szabadság ösvényein. Színes, m. b. amerikai film.
Kezdés: délután 6 órakor.

^

m a g y a r tv

TV 1
5.30 Gazdatévé. 5.50 Határtól
határig. 6.00 Napkelte. 9.00 Tízórai. 9.05 A Faller család.
Német tévéfilmsorozat, 36/29.
9.35 Tízórai. Benne: 9.50 Játék.
10.00 Állás, esély, karrier. 10.45
Játék. 10.50 Hfrek. 11.10 Váratlan utazás. Kanadai filmsorozat. 13/8. Elhallgatások (ism.).
12.00 Déli harangszó. 12.05
Gazdasági ábécé. Konszern és
kartell. 12.15 Telepakk. 12.45
Képújság. 14.25 Európai üzleti
asszisztens, 15/3. 14.50 Sorstársak. 15.05 Fűben-fában.
15.20 Repeta. Biológia. 16.00
Htrek. 16.05 A kölcsönkapott
Föld. 16.25 Topmodell. Brazil
tévéfilmsorozai, 180/29. 16.55
Telis-televideo '95. 17.00
Dimenzió. 17.40 Teleszák.
17.50 Életjel. 17.55 Katolikus
krónika. 18.15 Üzlet. 18.30
Hogy is van ez? 19.00 Gyereksarok. 19.13 Múzsa. 19.30
Híradó. 20.03 Telesport. 20.15
Jalna. Francia-kanadai tévéfilmsorozat. 16/14. 21.10 Stúdió '95.
22.00 Száz éves a mozi. A
Generális. Amerikai némafilm
(1927) FF!. 23.35 BBC-htradó.
23.55 Képújság.
TV 2
8.55 Képújság. 9.00 Közvetítés
a Parlament üléséről. 16.35
Gyerekeknek. 16.50 Eszterlánc.
17.05 Állatklinika a város szélén Német-cseh tévéfilmsorozat,
13/4 A méregkeverő. 18.00 A
körzeti stúdiók műsora. 18.45

DUNA TV
8.00 Képes Krónika. 14.00 Lapozó. 14.15 Váltó. Gazdasági
magazin. 15.00 Gigászi küzdelem. Dán dokumentumfilm.
15.50 Edward és Mrs.Simpson.
Angol filmsorozat: Az új király.
16.40 Angol nyelvlecke. 17.05
Heléne és a fiúk. Francia tévéfilmsorozat. Diana. 17.30 Gyerekeknek. 18.00 Híradó. 18.15
Hurrá nyaralunk! Olasz filmvígjáték. 19.25 Pillanatkép Elem
Klimovról. Riportfilm. 19.40
Jiri Stivin jazzkvartet: Softly as
in the morning sunrise. 20.00
Gazdakör. 20.45 Esti kérdés.
21.00 Híradó. 21.15 Az utolsó
napnyugta. Am. film. 23.05
Mozgó kép. Filmmagazin. 23.35
Tóth Árpád: Új tavaszig vagy a
halálig.
HBO
16.30 Villám. Amerikai sorozat.
17.30 Falcon Crest. Am. sor. A
megoldás. 18.30 Kitüntetettek.
Am. film. 20.25 Az amerikai
film. Háborús történetek. 21.50
Melrose Place. Am.sorozat: Kibékíthetetlen hasonlóságok.
22.10 És Isten megteremlé a
nót. Am. film. 23.45 Az ígéret
földje.
VTV SZEGED
0.00 Képújság. 17.35 Műsorkezdés. 17.45 Szegedi htrek. 18.00
Sport-toló. Magazin (ism.).
18.50 Zene. 19.15 Szegedi htrek
(ism.). 19.30 Ifjúsági TV műsora. 20.00 Esti műsorkezdés.
20.10 Lélektől lélekig. Vallás
műsor. 20.30 Szárazon és vizén,
A tollas ház. Rajzfilmek (ism.).
A profi. Francia krimi (ism.).
22.43 Szegedi hírek (ism.).
22.54 Képújság.
TELIN
6.00-17.15 Képújság. Minden
órában: műsorismertetés, szegedi programok, lakás-lakberendezés, háztartási gépek, elektronika, autómánia, szolgáltatások;
komplex reklámjáték. 18.00 Telinfon. 19.00 Szfv TV: Gyermekmozi. 19.30 Lazítson. 20.00
Különjárat. 20.30 Kicsi vagyok
én... 21.00 Superfly visszatér.
Amerikai film.

sport. 9.30 Gillette. Magazin.
10.00 Labdarúgó Bundesliga.
11.15 Nemzetközi labdarúgás.
12.00 Ötös akció. 14.00 Tenisz
ATP Moszkvából. 18.00 Kosárlabda. 19.55 Sportriport. 20.00
Sportklasszikusok. 20.15 Kaszkadőrök. 21.(Ml Talkshow. 22.00
Pankráció. 22.55 Sportriport.
SUPER CHANNEL
7.00 Hírek. 7.15 Mai témák.
9.00 Super-shop. 10.00 Európai
pénzkerék. 14.30 Kereskedelmi
stratégiák. 16.00 amerikai pénzkerék. 17.30 Financial Times.
18.00 Hírek. 18.30 Kalandos rövidfilmek. 19.30 Selina Scottshow. 20.30 Oroszország ma.
21.00 Európa 2000-ben. 21.30
Hfrek. 22.00 Jay Leno-show.
23.00 Kosárlabda. 24.00 Financial Times. 0.20 Piacgazdaság.
I.00 Talkshow. 1.30 Jay Lenoshow. 2.30 Selina Scott-show.
4.00 Oroszország ma. 4.30 Európa 2000-ben.
SAT 1
5.30 Németország ma reggel.
9.00 Cannon. Am. sor. Kockázat
nélkül nincs üzlet. 10.00 Fantázia-sziget. Am. sor. Kései belátás. 11.00 Minden esetre Stefanie. Német sor. 12.00 Szerelemhajó. Am. sor. Házassági válság
Jessica miatt. 13.00 Trapper
John. Am. sor. Trapper főnővére. 14.00 Űrszerekek. Am. sci-fi
sor. 15.00 MacGyver. Am. sor.
Megállás szabad úton. 16.00
Mindent vagy semmit. 17.00 A
Partridge család. Am. sor. A
hercegnő. 17.30 Regionális műsorok. 18.00 Ilyen az élet!
Wagenfeldék. Német sor. 19.00
Hfrek. 19.30 Szerencsekerék.
20.15 Halló, doktor bácsi!. Német sor. Búcsú. 21.15 Schwarz
közbelép. Német sor. 22.15
Hunter. Am. sor. Lehet vele élni? 23.00 Spiegel TV-riport.
23.35 A város. Am. krimi. 1.00
Ismétlések.
RTL

5.30 RTL-hfrek. 5.35 Családi
párbaj. 6.05 Jeopardy. 6.35 Jó
idők, rossz idők. 7.00 Reggeli
magazin. 7.35 Egymás közt.
8.05 A Springfield-sztori. 9.05
Kalifornia klán. Am. sor. 10.00
Gazdag és szép. 10.30 Hétköznapjaink. Sor. 11.00 Forró nyeremény. 11.30 Családi párbaj.
TKTV 1
12.00 Déli magazin. 12.30
7.30 Képújság. 8.00 ATV kedd Arany lányok. Am. sor. Tyúkot
(ism.). 16.30 Képújság. 17.00 tyúkért. 13.00 Gyilkosság a hobTKTV „kedd délután". A tarta- bija. Am. sor. 14.00 Beszélgelomból: Műsorismertetés. Rálá- tés. Csak az idősebb férfiakat
tások - Horpácsi András műso- szeretem.. 15.00 Ilona Christen.
ra. Veszélyeztetettfiatalok.Pre- Beszélgetés. Ha a szülók börmiere Mode: Divattal a világ tönbe vonulnak. 16.00 Hans
körül, 4. 18.00 TKTV Délután Meiser. Beszélgetés. Vissza a
után. Benne: Szeged egész- kőkorszakba. 17.00 Jeopardy.
ség/e/ügye. 18.30 Fiatalok kép- Vetélkedő. 17.30 Egymás közt.
ernyőjében: Olimpia „lilában". Sor. 18.00 Jó estét! Az RTL vi19.00 ATV kedd.
déki magazinja. 18.30 Sztármagazin. 18.45 Híradó. 19.10 RobTKTV 2
banékony. Politikai magazin.
19.40 Jó idők, rossz idők. Né19.00 Szív TV
met sor. 20.15 Kettős bevetés.
Német krimisor. Halálos anyag.
SZŐREGI KÁBELTÉVÉ
19.00 Szív TV. Benne: 19.10 21.15 Hanks nyomozó. Sorozat.
Gyermekmozi. 19.30 Lazítson 22.10 Quincy. Az aranyóra.
Cindy Crawforddal. 20.00 Kü- 23.15 Thomas Koschwitz-show.
lönjárat. 20.30 Alterego. 21.00 24.00 RTL - Éjszakai hfrek.
Buliét a világ végén. Amerikai 0.30 Cheers bár. Sorozat. 1.00
film.
Ismétlések.
VÁSÁRHELYI TV
17.00 Képújság. 18.00 Sportmagazin (ism.). 19.00 LEN Kupa vízilabda-mérkőzés. 23.00
Képújság.

műhold
EUROSPORT
8.30 Golf Portugáliából. 9.30
Speedworid. Magazin. 11.00
Szuperkrossz Barcelonából.
12.00 A legszebb gólok. 13.00
Brazil labdarúgás. Szamba játékok. 14.00 Erősport. A legerősebb férfi. 15.00 Aerobic.
16.00 Tenisz Stockholmból.
19.30 Eurosprt-hfrek. 20.00
Tenisz. 22.00 Motoros magazin,
túraautó-versenyek, motorversenyek. 24.00 Snooker Európa Liga. 1.00 Eurosport-htrek.
DSF
6.30 Amerikai labdarúgás. 8.30
Játékok játéka. 9.00 Kerékpár-

PRO 7
4.50 A mi kis farmunk. 5.35
Taff. 5.55 Egy fedél alatt. 6.20
Hupikék tötpikék. 6.50 Pingvincsapat. 7.15 Tapsi Hapsi. 7.45
Flintstone család. 8.15 Waltonok. Am. sor. 9.10 Alf. 9.40
Grace. Am. sor. 10.10 Az a bolondos vadnyugat. Am. vígjáték.
II.55 Szívtől szfvig. Fogyókúra.
12.55 Remington Steele. Am.
sor. A Habsburg-tőr. 14.00 Arabella Kiesbauer talk-show-ja.
15.05 A mi kis farmunk. Am.
sor. 16.05 Hupikék törpikék.
16.35 Animaniacs. 17.00 Tapsi
Hapsi. 17.30 Flintstone család.
18.00 Egy fedél alatt. Am. sor.
18.30 Alf. Am. sor. Bébi kipróblálásra. 19.00 Grace. Am.
sor. Az új menyasszony. 19.30
Taff. 19.55 Htrek. 20.15 A szindikátus hálójában. 22.15 Riporterek - magazin. 23.10 Halálos
Lady. Hongkongi film. 0.50 Hírek. 1.00 Ismétlését?.!' '"
QlZS
l'ÚÜ\

rádió
KOSSUTH

Programajánlat. 8.00 Htrek, időjárásjelentés, útinform. 8.10
Vidéki lapszemle. 8.20 A rák
ellen. 8.55 Hírösszefoglaló. 9.00
Műsorzárás.
16.00-19.00 Zenés szórakoztató
magazin a 94,9 MHz-en.

Óránként: htrek, időjárás, útközben. 4.30 Reggeli krónika. 4.40
Határok nélkül. 5.40 Falurádió.
8.10 Műsorszemle. 8.30 MinRÁDIÓ 88 a 95,4 MHz-en,
dennapi tudomány. 8.40 Paragés 17 órától 100,2 MHz-cn.
rafus - Mostantól fontos... 8.50
Gyorsfénykép a kultúráról. 9.05 Az adás ideje alatt hívható teleNapközben. 10.08 Két Lotti sor- fonszámok: 421-253, 421-353.
solás. 11.05 Végzet. Részletek 6.30-tól 8-ig félóránként, 8-tól
Borogyin - Wright zenés játéká- 20.00 óráig óránkél: hírek,
ból. 11.35 Csutora, 7. 12.00 Déli sport, jelentés az időről, útinkrónika. 12.30 Ki nyer ma? form. 6.00 Ébredjen ránk! Reg12.40 Törvénykönyv. 12.50 geli információs műsor. Benne:
Külpolitikai figyelő. 13.05 Ven- lapszemle, útravaló, naptár, névdég a háznál. 13.20 Orgonadara- napi-születésnapi köszöntő, rebok gregorián témákra. 13.30 cept, garaboly, programajánlat.
Tanúim lesztek! 14.05 Öt perc a Szerk. mv.: Hegyesj Sándor.
rádióról - mindenkinek. 14.10 Exkluzív vendég: Hőgye Zsuzsa
Klasszikusok mindenkinek. Az színművész. A kosztüm, mint
álarcosbál. Részletek Verdi ope- életstílus. Recept-cserebere. A
rájából. 14.55 Elsó közlés. 15.05 játszó gyermek - tanácsok játékRák-nap. 16.00 Délutáni króni- vásárláshoz. Szerk. mv.: Mező
ka. 16.10 Mindennapi gazdaság. Éva. 14.05 Kívánságműsor.
16.20 Forró drót a rendőrséghez. 15.05 Dj Tonya. 18.05 Kedd est
16.25 Radar. 17.05 „Magyaror- Plesi. Pleskonics András műsoszágról jövök..." 17.25 A Szabó ra. 22.00-1.00 Vízkereszt vagy
család. 18.00 Esti krónika. 18.30 amit akaROCK. Szerk. m.v.:
Ráadás. 19.05 Sportvilág. 19.30 Papp Zoltán. Zenei szerkesztők:
Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 Tóth András, Genscher. Tóth
Összeállította: a Hócipő munka- Viktória, Marton János, Papp
társa, Andrassew István. 20.05 Zoltán.
Táncházban. 20.30 Határok nélkül. 20.50 Beszélni nehéz!
MÉDIA 6 RÁDIÓ SZEGED
(ism.). 21.05 Tudományos ro- ,
vat. 21.35 Nemzetközi vallási Reggel öttól délelőtt tizenegy
híradó. 22.00 Késő esti krónika. óráig a 100,2 MHz-en. Tel.:
22.30 Parlamenti folyosó. 23.05 325-202. Szerk. mv.: Lévai
Felvételeiből válogat; Ormándy Gizella.
Jenő.
5.00 Ötről hatra, reggeli zenés
ébresztő névnapi köszöntővel,
URH: 6.55 Körzeti információs évfordulónaptárral, slágerlistámagazinok. 9.00 Közvetítés az val. népi kalendáriummal. 6.00
Országgyűlés üléséről. 18.30 Vegyes vágott. Információs
Szlovák nyelvű műsor. 19.00 százhúsz perc. Benne: 6.10 KözRomán nyelvű műsor. 19.30 Né- életi blokk. 6.40 Lapozgató.
met nyelvű műsor. 20.00 Horvát 7.10 Kulturális ajánlataink. 7.38
nyelvű műsor. 20.30 Szerb nyel- Sporthírek. 7.55 RTV-műsorvű műsor. 21.00 Az Amerika ajánlat 8.00 Szeglet - Délelőtti
Hangja magyar műsora. 23.00 A magazinműsor. Benne: 8.20
BBC késő esti magyar műsora.
Vállalkozási ABC. 8.30 Játék.
8.40 Répa. retek, mogyoró. 9.10
PETŐFI
Állásbörze. 9.30 Játék. 9.45
4.30 Hírek. 4.33 Hajnali dalla- Babatanácsadó. 10.00 A Carp
mok. 6.03 Reggeli csúcs. 7.45 diákszervezetről.
Sportreggel. 8.10 Helykereső.
8.25 Rivaldafényben. 9.00 Hírpercek. 9.15 Sok hűhó (ism.).
10.00 Zene-szó - Varsányi Zsuzsával. 11.52 Gordiusz plusz.
12.00 Cigányzenészek hangalbuma. 12.50 Korkérdés. 13.00
Hírpercek. 13.15 Gramofonsztárok. 14.00 Kettőtől ötig. Csúcsforgalom. 17.00 Hirpercek.
17.15 Mágnes. 18.00 Kataposta.
18.30 Helykereső. 19.00 Hírek.
19.03 Albumajánlat. 19.30 Jazz.
20.00 Mennyei kávéház. 21.00
Hirpercek. 21.10 Manapság.
21.15 Színe-java. 22.15 Sok hűhó. 23.00 Hfrek. 23.03 Sporthíradó. 23.10 Záróra.
BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel. 9.05 Pódium. 10.00 Hfrek. 10.05 Rádiószínház - A színésznő szabadságon (ism.). 11.00 Smetana operáiból. 11.40 Györe Zoltán népzenei feldolgozásaiból. 12.00
Hfrek. 12.04 Hangverseny délidőben. 13.30 Fiatalok minikoncertje. 14.00 Hfrek. 14.05 A
nagyratörő, 7. 14.42 Bécsi muzsika. 15.30 Ileana Cotrubas
operaáriákat énekel. 16.00 Hírek. 16.05 Neked szól! 16.35
Magyar rézfúvósegyüttesek játszanak. 17.00 Égövek. 17.50
Druschetzky fúvósmuzsikája lemezen. 18.00 Htrek. 18.05 200
éve halt meg Jiri Antonin Benda. Benda: A falusi vásár. Vígopera. 19.05 Fantáziák. 19.35
Kapcsoljuk a Zeneakadémia
nagytermét. 21.20 Barokk muzsika. 22.00 Htrek. 22.05 A hét
zeneműve (ism.). 22.30 Joviczky József operafelvételeiből. 23.05 Az eldobott szerelem.
24.00 Hfrek. 0.05 Magyar előadóművészek felvételeiből.
SZEGED RÁDIÓ
5.55 Alföldi Hírmondó. Zenés
hírműsor. Szerkesztő: V. Horváth Péter. A tartalomból: Műsorismertetés, időjárásjelentés,
útinform. 6.00 Reggeli krónika.
6.15 Telefonfejlesztés. 6.25
Szemle az országos napilapokból. 6.30 Hfrek. tudósítások,
meteor, programajánlat, lapszemle. 6.45 Reggeli párbeszéd:
a computertechnikáról. 7.00
Reggeli krónika. 7.15 Kamarai
elnökségi kollégium. 7.25 Országos lapszemle. 7.30 Hírek,
tudósítások, lapszemle, körzeti
idójárásjélentés.
7.45

horoszkóp
T

KOS: Meglehetősen kényes helyzetbe kerüli, s
ez alkalommal úgy tűnik,
benne marad a pácban. Nagy leleményessége azonban segft.

S K O R P I Ó : Ma kedvező napja lesz. mindenki
elhalmozza ajándékokkal,
virággal, szeretettel. Az ilyen napokat könnyű elviselni.

Z

" N Y I L A S : Elégedett
J lehet. Most nem talál
semmi kifogásolni valót.
Élete rendben folyik, ettől kellemes hagulata lesz.

-TT IKREK: Ma olyan találkozásban lehet része,
amely minden távolabbi
tervét dugába döntheti, mert érzelmi alapjait ingatja meg.

"7

B A K : Érdemes segítséget
kérni, mindig készen áll egy.
egy használható megoldással. Ismerősei nagyon szerelik ezért. Ön pedig
szívesen áll a rendelkezésükre.

<S5> R Á K : Minden szem-

I pontból fontos lehet ez a
nap. Munkahelyén sikereket ér el,
ugyanakkor szerelme is végre nyilatkozik és válasza kedvező lesz.

V Í Z Ö N T Ő : Gyakorolja az alkalmazkodás nehéz, de hasznos erényét. Nem anól
van s z ó , h o g y m i n d e n k é p p e n é s
mindenáron mások-kedvében járjon,
csak bizonyos határok között.

O

O R O S Z L Á N : Fejé
ben nagy a zűr, értetlenül
áll a dolgok előtt. Büszkeségét sérti, hogy ingatag helyzetén nem tud úrrá lenni.

np

S Z Ű Z : Nem jellemző
Önre a mellébeszélés,
most úgy érzi. muszáj ezt
tennie. Pedig a „kegyes hazugság" megbosszulja magát.

I V I HALAK: A kedd sem
I
1 hozta meg jobb kedvét.
Gondoljon valami napsugaras
helyre, hátha ez felvidítja, s
könnyebben elviseli a jelent.

8201 Veszprém,
Pí: 296.
Telefon:
88(328-499.

Holnapi számunk előzetesét
a TOP TV TELETEXT
136. oldalán olvashatják.

eras:*:*:

SZ & R ELEKTRONIK
TV-, VIDEOSZERVIZ
Televíziója, videója rossz, gyorsan, szakszerűen,
garanciával javítjuk! Ingyenes
kiszállás!
A hirdetés felmutatója 10% kedvezményben részesül. NONSTOP HIBABEJELENTÉS
Kukovecz Nana u. 21. T.: 477-909, 06-30-458-063

KAPCSOLT? Új telefonos játék
Rózsa Györggyel
N A P O N T A , változó 5 különböző nehézségű kérdés helyes
válaszainak kiválasztásával
heti 6 2 OOO Ft nyeremény.
Már Szegedról Is
hívhatói
TELEMEDIA 2947-001
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A H Í V Á S DÍJA 72 Ft+áfa/perc

BÓRKABÁTVÁSÁR!

Hazai gyártmányú férfi
és női bőrkabátok, dzsekik
kaphatók kedvező áron,
Szegeden, a MAV Műv.
Házban, november 8-án,
szerdán, 9-17-ig.

MÉDIA 6, SZENTES
Adásidő: 5-13 és 18-02 óráig a
95,7 MHz-en. Telefon és fax:
63/312-148. 5.15-12.15-ig és
18.15-21.15-ig minden óra 15.
percében htrek, időjárás, minden
egész órakor útinform. 5.05 Zenés ébresztő. 6.20 Névnapi köszöntő. 6.30 Üzenj! 6.45 Programajánlat. 7.05 Sporthírek.
7.30 Lapszemle. 7.45 Programajánlat. 8.30 Orvos válaszol...
9.30 Banya-tanya. 10.30 Magazin. 11.30 Kívánságműsor.

ni

"V" B I K A : Ahhoz, hogy
szép eredményeket ér el.
hozzájárul az a tény. Ön mindig
mindent megtervez pontosan.
Nem gondolja, hogy ez egy kicsit unalmas?

TISZA RÁDIÓ
a 100,2 MHz-en. naponta 11-17
óráig. Adáslelefon: 495-495.
Minden órában hfrek. időjárás.
11.05 Countryóra. Moldován
László. 12.05 Tisza Magazin.
Információs magazinműsor.
Nemzetközi és hazai htrek,
sport, időjárás, határhelyzet. Kamarai htrek, közéleti napló,
programok. 13.05 Zenei újdonságok. Papp Zsolt. 13.30 Deutsche Welle nemzetközi hírei és
lapszemléje. 14.05 Biztosítsunk,
vagy ne biztosítsunk? Tóth
Júlia. 15.05 Készülünk-e az árvízre? 16.05 Dr. Kohán József
vendége dr. Becsey Anikó pszichiáter.

M E R L E G : Htres bizonyítási vágya hajtja
ma is, s a szerencse On mellé
szegődik. Munkájában és magánéletében is sikereket ér el.

Telin TV
Wtr
mai műsora:
17.15 Gólözön
18.00 Telinfon magazinműsor:
- Dorozsmai citerástalálkozó
- Mindennapi jóga
- Az 5 éves Freinet-iskola
- Exkluzív interjú Zoránnal,
valamint játékok.
Műsorvezetők: Kamenszky
Dóra és Török Tamás
Telefonszámok: 325-072,325-181.

>4

Grátisz
Bála

Mars tér 6/A.
(Tálassal szemben)

SZUPER EXTRA ŐSZI
BUTIKÁRU és BŐRTÁSKÁK
érkeztek!

Ú j r a itt
a szolnoki
csapat!
Bomberek, vastag
mellények, bakancsok,
kabátok, hátizsákok,
hálózsákok, vegyes
amerikai katonai ruházat
nagy választékban.
Vásár helye: Helyőrségi
Klub, Szeged, Victor H. u. 6.
Ideje: 1995. november 7-8.

RÁDIÓ SZENTES
13-18 óráig az URH 95,7 MHzen, kábeltévén: Szentesen a
67,25 MHz-en, Csongrádon a
103 MHz-en. Az adás alatt hívható telefon: (63)315-482.
13.30-kor, majd óránként: helyi
hfrek, tudósítások, időjárás.
13.00 Lapozgató - zene mellett.
Lapszemle adáskörzetünk újságjaiból. Kruzslicz Pál műsora.
15.00 Délutáni magazin. Szerk.:
Marik István. Mészáros Katalin
könyvszemléje. Az algíri gyógyító. Vendég a stúdióban: dr.
Horváth Lajos, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára. Sok zene - minden
korosztálynak.

DEUTSCHE W E L L E
- magyarul
, £ 7 13.30-14.00
a helyi kábeltévé
hangcsatornáján.
Hfrek, nemzetközi lapszemle,
ifjúsági fórum.
Német nyelvlecke: szerdán 18.30
és pénteken 19.30.
K

Vállalkozók, kereskedők,
figyelem!
A Szeged Nagyáruház emeletén

(6720 Szeged, Jókai u. 1.) és a
HÓD Áruházban

(6800 Hódmezővásárhely,
Andrássy u. 8-10.)
- profil megkötése nélkül korlátozott számban
üzletterek,
raktárak és irodák
bérbe adók.
Érd.: Tóth György né és Szabó Csaba
470-270 telefonon.

a „magyar" strucc: etetni kell! Csodálatos lécímmel Székesfehérvárott egzotikus állatokat bemutató kiállítást nyitottak. A hazai tenyésztésű struccok a kifutó császármadarai voltak. (MTI-Telefotó)

Isten

éltesse!
REZSŐ

E név eredetmagyarázatánál a Rudolf névre kell visszautalnunk,
ugyanis a Rezsőt a
nyelvújítás hozta be a
Rudolf helyett. A Rudolf
névnek az ősgermán
Hrudolf, Hrodolf, Hrodvvulf voltak az ősi formái, melyek jelentése a
hrod, hroud:
dicsőséges, és második részében a mai német nyelv
Wolf, farkas neve után:
dicsőséges farkas lenne.
A német Erdmann névkutató hírnevet kedvelő
jelentésűnek véli. A név
létrejöttében
szerepet
játszhatott az az ógermán mítosz, mely szerint
az ősgermán Odin-Wotan istent a farkasok kísérik, sőt az Istenek alkonyát, azaz az egész világ végét jelenti majd.
ha Odin-Wotan párviadal végén elnyeri a Fenrir farkast.

•

V a l w t a k a z e l ö i bi-

zonyítványt adó és felújító
tanfolyamokat indítunk idegenforgalmi és szállodás
szakemberek számára. Ctm:
Szeged. Kálvária sgt. 14. Telefon: 62-325-455/13. (x)

• Fecskendős
bankrabló
Sajátos, de úgy tűnik hatásos módját választotta egy
új-zélandi bankrabló annak,
hogy a megtámadott pénzintézet alkalmazottait a kaszszában levő pénz átadására
kényszerítse: pisztoly helyett
fecskendőt rántott, és közölte, hogy az bizony AIDS-es
vérrel van töltve. Az eset
hétfőn történt az új-zélandi
South Islandon levő Christchurch városában. A helyi
rendőrség nagy erőkkel nyomoz az elkövető után, aki viszonylag szerény, mintegy
1300 dolláros zsákmánnyal
távozott a tetthelyről.

• Tragédia
Halálos baleset történt vasárnap este Szegeden, a Szabadkai úton. Egy Trabant 21
éves vezetője gázolt el egy
tizenhét éves srácot, aki a kerékpárját tolta az út szélén. A
személygépkocsi vezetője
nem gyorsan, alig ötven kilométeres sebességgel haladt,
egy szembe jövő autó reflektora vakftotta el, ezért nem
vette észre a kerékpáros-gyalogost. A tragédia tehát nem
a hófúvás miatt történt.

A királyné és a nyuszivadász
Egy nyusziva- ba látogatott. A később Dunedin
repülőterére
dászatra induló motorkerékpárgazdálkodó aka- ján, vállára ve- igyekszik majd.
ratán kívül ré- tett vadászpuská- A megszeppent
mületet keltett a val a mezőre nyuszivadász hibiztonsági embe- igyekvő 18 éves ába bizonygatta,
rek
körében, fiatalembert
a hogy tapsifülesek
amikor az új-zé- rendőrség feltar- és nem a királylandi
hivatalos tóztatta, amikor nő lelövésére inlátogatáson tar- kiderült,
hogy dult, a rendőrök
tózkodó II. Er- éppen azon az - biztos, ami bizzsébet angol ki- úton robog, ame- tos - pár órára
a
rálynő
hétfőn lyen a brit ural- elkobozták
Dunedin városá- kodó fél órával fegyverét. (MTI)

• Hetvenezres
CD-óriásáruház
Franciaország után a kontinens második országaként
Belgiumban is megvetette a
lábát a CD-lemezek brit óriáseladója, a Virgin Megastore bolthálózat. A hétvége
brüsszeli szenzációjaként a
város kereskedelmi negyedének központjában, az
egyik legforgalmasabb tér (a
place de la Monnaie) sarkán
nyílt hatalmas árházában a
Virgin mintegy 70 ezer darabból álló kínálattal váija a
lemezgyűjtőket.

• Kitoloncolt
„felforgatúk"
Vietnam kitoloncolt két
vietnami származású amerikait, akiket augusztusban
börtönbe vetettek, miután
bűnösnek találták őket a hanoi kormány megdöntésére
irányuló összeesküvésben.
Nguyen Tan Trit és Tran
Quang Liemet Bangkokon át
az Egyesült Államokba, valószínűleg Los Angelesbe
szállították. A két amerikai
állampolgárt augusztusban
hét vietnami állampolgárral
együtt Ítélték el felforgatási
kísérletért.

A j z egykedvúségre, a lelkileg kiü4_/-_l rüilt emberekre, ha alkalmam
adódik rá, példát szoktam hozni.
Ha csak tehettem, az alsótanyai
részen mindig beugrottam Sógorhoz.
Többször említettem, amikor legutoljára katonák voltunk - annak is harminc éve már! -, nem sokat vergődtünk egymás nevével: mindenkit Sógornak szólítottunk. Róla több kedves
történetem is van, azért nem mentem
el mellette szó nélkül.
Bementem tehát utoljára is a tanyájára. A küszöbön ült embernyi fia,
és köpködött. Nem
illetlenségből,
napraforgót evett, annak a héját köpködte ki.
- Édesapád?
- Elment.
- Messzire?
- Jó messzire.
- Vissza se jön?
- Az az egy biztos, hogy nem.
- Mi történt, János?
- Megkötötte a nyakát.
- Kötéllel?
- Kötéllel.
-A Sógor?!

Horváth Dezső

- Az apám.
Szánkázott a hideg a hátamon, pedig nyár volt.
Hasonlóan rövid mondatokban elmondta, édesanyja elment valamelyik
szomszéddal, és nem jött vissza. Ezt
nem (adta elviselni.
Találkoztam egyszer-egyszer a feleségével is, nem vettem észre, hogy
kutya járna a kertben. A vendégnek
kijáró kedvesség elfátyolozta a szememet, pedig biztos, hogy már akkoriban is égett a tűz a katlan alatt.
Az a küszöb, az a köpködő fiatalember azóta is az eszemben jár, ha
életuntakat látok. Szerencsétlen gyerek abban a tudatban nőhetett föl a
szótalan tanyán, hogy
apja-anyja
más vizeken úszik. Biztosan hamarabb észrevette, hogy baj van, mint

A macká esete a hóekével

M c ^ n y i í o l t i i k

• Kakucsi valuta
A rendőrség nyomozást
rendelt el ismeretlen tettes ellen, mert a Pest megyei JCakucson, talált kulccsal bement Cs. M. Ibolya 30 éves
helyi lakos családi házába,
ahonnan elvitt egy Sisco Protector típusú páncélszekrényt, amiben német márka,
USA dollár és forint volt. Az
anyagi kár kb. 4 millió forint.

• Nyeremények
Az ötöslottón öttalálatos
nem volt. Négytalálatos 38
darab volt, nyereményük
egyenként 518 ezer 930 forint, a háromtalálatosokra 4
ezer 169, a kéttalálatosokra
238 forintot fizetnek. A hatoslottón hattalálatos nem
volt. A 3 darab 5+1 találatosra egyenként 1 millió 145
ezer 90 forintot, az öttalálatosokra 90 ezer 402, a négytalálatosokra 1348, a háromtalálatosokra 286 forintot fizetnek. Joker nyeremény
nem volt. Az Ausztrialottón
az egy darab 6 találatosra 11
millió 287 ezer 323, a 12
darab 5+1 találatosra 313
ezer 536, az öttalálatosokra
14 ezer 697, a négytalálatosokra 431, a háromtalálatosokra 32 schillinget fizetnek.
Telitalálatos Joker nem volt.

Zaciban
az olajipar

Az orosz kormány e g y 4 0 0
milliárd rubeles
hitel zálogaként
átengedte a szibé- baton az orosz
riai Szurgutnyefvagyonügynöktyegaz olajtársasség.
Ez volt az elág tulajdonjogának 40 százalékát ső olyan adásvéa vállalat nyug- teli ügylet, amelydíjalapjának - je- ben az orosz állentette be szom- lam vállalati rész-

vényeket ajánlott
fel hitelek fejében, s a nyertes
pályázattevő kiléte megerősíti azt
a gyanút, hogy
ezeknél az ügyleteknél bennfentesek, köztük maguk az érintett
vállalatok jutnak
vezető szerephez.

A medve, amint az köztudomású, úgy készül a télre, hogy
megfelelő vastagságú zsírréteget szed magára, aztán bevackolódik a barlangjába, és ki se jön gyertyaszentelőig.
Ki tudja miért, idén valahogy a hóekék is fölvették a mackók szokását: vasárnap hullani kezdett a hó, s az úttisztító
masinákból éppen annyi látszott, mint barna maci fekete orrából a koromsötét barlang mélyén.
Talán már a hóekék is téli álmot alusznak, zsírba ágyazva, kocsiszínek enyhet adó rejtekében.
Persze váratlan fordulat mindig következhet, legyünk hát
résen (ha már úgyis a fölkészülésről beszélünk). Megeshet
például, hogy szembe jön nekünk egy hótúró, és a bakon ott
ül egy félszendergéséböl fölvert medve.
(nyilas)

Barátságos kép a z
e g y k o r i Jugoszláviából.
Az
utóbbi
időben válogatott szörnyűségeket
láthattunk
déli szomszédaink jóvolt á b ó l . Most
a b b a n gyönyörködhetünk, hogy a
sportban jól
kamatoztatható gömbérzék nem
csak az embernek sajátja. (MTI-Telefoto)

• A betörö
hadonászott
Késsel hadonászó férfi
tört be Jean Chrétien kanadai miniszterelnök hivatali
rezidenciájába. A kormányfő
és felesége sértetlen maradt.
Az illetőt letartóztatták és
kihallgatják. A 34 éves férfi
kődarabbal bezúzta az egyik
ajtó üvegét, és úgy hatolt a
rezidenciába. Azt vizsgálják,
hogy miként játszhatta ki az
épület köré állított biztonsági őrök éberségét.

LAKOSSAGI MÍVASRA
ÉS TOAZSWTASAINKNAK
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Két zenekar - összesen
150 muzsikus - volt a főszereplője Pekingben Heinrich
Schweizer svájci komponista „Kelet-Nyugat Szimfóniája" ősbemutatójának. A kínai Bian Cu-san vezényletével felcsendült szimfónia a
zene nyelvén próbálja kifejezni a Kína és a Nyugat közötti kölcsönhatást.

e Hanyag
kórházak

• Alkony
Leértékelődött a legkiválóbbnak tartott francia konyhafőnök. A „Gault-Millau"
ínyenc-kézikönyv 1996-os
kiadásában ugyanis Paul Bocuse, egy Lyon melletti luxusétterem 69 éves konyhafőnöke csak 17 pontot kap a
lehetséges 20-ból. Tavaly
még 19 pontra értékelték
konyhaművészetét. Paul
Bocuse többedmagával osztozik ebben a sorsban. A
legjobb osztályzat, a 19,5
pont (20 pont a gyakorlatban
még nem fordult elő), amelyet egy évvel ezelőtt még
16 konyhafőnök kiérdemelt,
az ínyenc-kézikönyv új kiadásában elő sem fordul.

Saját ö n g y i l k o s s á g á t
akarta lefényképezni egy
amerikai férfi, aki a vasúti sínekre fekve várta a
halált hozó vonatot. A 49
éves öngyilkosjelölt, mielőtt fejét a sínre fektette
volna, állványra szerelt
k a m e r á t helyezett el a
vasúti töltés mellett. Az
arra r o b o g ó t e h e r v o n a t
szabály szerint lefejezte a
férfit. A rendőrség közlése szerint a fényképezőgép i d ő z f t ő s z e r k e z e t t e l
v o l t e l l á t v a , de c s a k a
film előhívása után derül
m a j d ki, h o g y v a l ó b a n
m e g ö r ő k í t e t t e - e az ö n gyilkos férfi halálának
pillanatát.

Ml MÉO MINŐIG
* TAVALYI ÁRON

(A fölkészülés jegyében)

ú j
i i x l o l i i n k « * t !
Icki-l«- sas II.2S.
(Slrllmuin Arahái)
M i V KIM M O l l t l I K K ,
3S-38-as méret

• Az abszolút
öngyilkos

tulajdon apja, jobban lett volna ideje
hozzászokni a gondolathoz. Ez az
egyetlen, amihez gyerek nem szokhat
hozzá. Még azt is képes megszokni,
hogy mindennap elverik, de a lélekben való kancsalság megviseli. Akkor
is, ha férj-feleség szokta legkésőbb
megtudni, hogy más kerülgeti a házat. Azt is ő veszi észre leghamarabb,
ha hamarabb szakad el a cérna, mint
kellene.
Igaz, néha a hajókötél is elszakadna, akkora az istencsapása.
Az is eszembe szokott jutni, azóta
talán már afiúis bekötötte valakinek
a fejét. Abban a korban van, amikor
legjobban dolgoznak az emberben a
párválasztó mirigyek. Lehet, hogy
ugyanabban a tanyában lakik, lehet,
hogy ugyanazt a sort folytatja. Sógorék nem váltak el, csak elment az
asszony. Elvált fölnőttnek
elválik
majd a gyereke is, ezt vallják a szociológusok, szerencsétlen Sógorfi, nagyon vigyázz, nehogy te is erre a
sorsra juss.
Kiürült emberekkel úgyis tele van
a világ.

Csongrád megyében ma az a l á b b i
városok körzetében
számíthatnak sebességellenörzési akcióra a járművezetők.
Szeged: 5 és 7, valamint 15 é s 2 3 ;
K i s t e l e k : 9 és 14;
Vásárhely: 6 és 22
óra között. A rendőrség a változtatás
jogát fenntartja!

• Nem v á r t
ikreket...

Egy kínai asszony, miután megszülte első gyermekét, öt napra rá - méghozzá
tében növekszik majd a mezőgazdasági
meglepetésére - világra hozföldterület, ugyanakkor az úgynevezett
ta az ikerpáros másik tagját
Kukorica Övezetben és az ország délkeleis. Huang Jan október 12-én
ti vidékein a talajnedvesség csökkenése
szülte meg első gyermekét,
miatt visszaesik a mezőgazdasági termeám sem ő, sem a szülész orlés. A felmelegedésről szóló forgatóköny
vos nem gyanította, hogy ikszerint a nem gabona termények esetében
reket hordozott méhében. Öt
világviszonylatban 0,2-1,3 százalékos
nappal később az asszonyon
visszesés várható. Ezzel ellentétben a búmég mindig terhesség jelei
za esetében 0,5-3,3 százalékos növekelátszottak, így visszament
dést jósolnak a szakemberek. Az állatálloorvosához, aki igencsak
mány tekintetében várhatóan 0,7-0,9 számeglepődött, amikor rájött:
zalékos bővülés következik be. A vízelláa nő még egy gyermeket
tás várhatóan világszerte növekszik:
hordoz szíve alatt. A nő pla6,4-12,4 százalékkal, de egyes térségekcentája az e l s ő szülésnél
ben vízhiány lép fel. Japán esetében pélmegsérült és emiatt a gyerdául az előrejelzések meglehetősen bimek veszélyben volt. Aznap
zonytalanok: 9,4 százalékos visszaesés és
- -esje Huang megszülte máso10,2 százalékos növekedés is bekövetkezdik gyermekét is, aki 1,75
het. Egy biztos, Japánban a víz ára több
mint 75 százalékkal emelkedik JJ^J^QJ P r V ilofcrajnmos súllyal jött a

Évente mintegy 18 ezer
ausztráliai hal meg és 50
ezer szenved tartós egészségkárosodást olyan szövődmények miatt, amelyeket a
kórházi kezelés hanyagsága
okoz. Ezt állapította meg
egy most közzétett tanulmány. További 28 ezer beteg
könnyebb károsodást szenved évente a kórházi kezelés
során elkövetett hibák és hanyagságok miatt. A tanulmány, amelynek cfme „Az
ausztráliai egészségügyi kezelés minősége," az ausztráliai Medical Journalben jelent meg. A kormány által
kiküldött bizottság tanulmánya megállapítja, hogy az
egészségkárosodások fele elkerülhető lenne, ha a kórházi
személyzet jobban odafigyelne a betegekre. A tanulmány elkészítése során 14
179 beteget vizsgáltak meg
28 kórházban. A szerzők javaslatokat tesznek az egészségügyi rendszer megjavítására - olvasható a Reuter jelentésében. (MTI)

Szerkeszti: 7,a nati Zsófia.
Zenei s/erkesztó: Hegedűs János.
16.00 Hfrek. T e r h n o óriás
plakátok - avagy a fiatalok
életérzése? Ma délután a Nfll
K l u b b a n : Mi lesz veled,
szakképzés? „Hugó" - közlekedési
információk Szegedről.
17.00 Hírek, lapszemle.
„ C s e k k " - amikor a pénz beszél-.
..Sámli" - a gyermekek magazinja.
18.00 Krónika. 18.15 Kák ellenes
n a p a Kossuth Rádióban. Hó-hó!
- Jelentés a Hél-AlfSId
hóhelyzetérót. J á t é k n k ,
kívánságműsor.

„Hallgassa Ö n is,
Önnek is szól!"

mindennap 16-19 óráig
a 94,9 MHz-en
Hirdetésfelvétel; Szeged, Pinzsi Jtrt. 32.
Tel.; 321-910, 323-311 Tel/Fax: 491-119

• „Titok"
Dél-Korea egyik leggazdagabb embere, a Hanbo
csoport vezetője beismerte,
hogy segített Ro Te Vu volt
államfőnek a titkos pénzek
kezelésében. A Hanbo elnöke 65 millió dollárt helyezett
el saját vállalata számlájára
abból a mintegy 650 millió
dolláros összegből, amit Ro
elnöki megbízatása idején
gyűjtött össze.

Átvonuló felhőzet,
ismételt h ó z á p o r ,
havazás várható. A
viharos szél hófúvásokat, -akadályokat
alakít. A legmagas a b b n a p p a l i hőmérséklet 0 - 4 fok
között valószínű.

Emelkedik a japán víz ára
A Földünket jellemző jelenlegi általános felmelegedés földrajzi eltolódást
eredményez majd a mezőgazdasági termelésben, de az élelmiszertermelés
mennyisége az Egyesült Államokban és
világszerte stabil marad - véli az a tanulmány, amelyet az amerikai mezőgazdasági minisztérium tett közzé, s amelyet az
AP ismertetett. Tudósok számításai szerint a felmelegedés következtében emelkedik a hőmérséklet a hegyvidéki területeken, ahol ezáltal kedvezővé válik az éghajlat a mezőgazdasági termelés számára.
A melegedés miatt ugyanakkor a trópusokon és néhány más vidéken csökken a talajnedvesség és emiatt ott rossz lesz a termés. Kanadában egyebek között bővül
majd a búza, más gabonák, illetve a nem
gabonák termelése és az állatállomány.
Ugyanakkor Délkelet-Ázsiában mindez
általában csökkenni fog. Az Egyesült Államok esetében a klímaváltozás következ-
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Ki a jobb? Egy labdarúgó-mérkőzés előjátékaként
a szurkolók összecsapnak a rendőrökkel Portugáliában. A gólt is szerző Lipcsei Péter csapata, a Porto
3-0-ra felülmúlta - a pályán az egykor
kor világverő
Benficát. (MTI-Telefotó)
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