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Röszkén még majdnem minden csendes

Egyszer s mindenkorra vége a benzinüzletnek?
Vihar előtti csend honolt
tegnap a röszkei határátkelőhelyen. Az embargó felfüggesztésének hírére már csütörtökön több százan érdeklődtek telefonon keresztül az
ottani vámosoknál, s a megnyugtató válasz után a vállalkozók vélhetően ezekben az
órákban, napokban készítik
útra a kamionokat. A roham
azonban még nem indult el, a
forgalom egyelőre a hétköznapi szokásosnak megfelelő.
Van azért különbség az
eddigiekhez képest, mivel
magyar rendszámú autó alig
néhány lépett a volt Jugoszlávia területére - szolgált újdonsággal a helyszínen Kerekes Sándor százados. (Folytatás a 8. oldalon.)

J u g o s z l á v oldalról é l é n k e b b a f o r g a l o m . (Fotó: N a g y László)

NDK-himnusz
a német
államfőnek
Kisebb diplomáciai
bonyodalmat okozott
Németország és Brazília között, hogy a délamerikai országban
körutazást tevő német
elnök tiszteletére Porto
Alegre városában az
egykori NDK himnuszát játszották el. A
helyi rendőrség fúvószenekara gyatrán játszotta a himnuszt. A
karmester - aki ellen
fegyelmi eljárás indult
- azzal védekezett,
hogy ő feletteseitől
kapta a kottát és megdöbbenéssel értesült
róla az ünnepség után,
hogy mit is játszottak
valójában. A brazil
szervezők azt állítják,
hogy ők a Porto Alegrében működő német
főkonzulátustól kapták
a kottát. A német képviselet viszont állítja,
hogy soha nem volt
kottája az NDK-himnuszról, tehát nem is
adhatott ilyet. Mind a
brazilok, mind a németek vizsgálatot kezdtek
az ügy tisztázására. A
rendőrzenekar karmestere bevallása szerint egész éjszaka nem
tudott aludni a szégyentől és biztos abban, hogy őt kiáltják ki
bűnbaknak. (MTI)
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Tanirodát avattak
a Vasváriban

A d i á k o k a z o n n a l b i r t o k b a v e t t é k a z ú j helyiséget.
(Fotó: N a g y László)
Több millió forint értékű
tanirodát adtak át tegnap ünnepélyes keretek között a
Vasvári Pál Közgazdasági
S z a k k ö z é p i s k o l á b a n . Az
avatón részt vettek az intézmény pedagógusai, diákjai
és a támogató cégek képviselői. „Az új taniroda a
szakmai fejlődés újabb lépcsőfokát jelenti" - mondta
köszöntőjében Király Leventéné, az iskola igazgatónője.
Dr. Szalay István polgármester avatóbeszédében elm o n d t a : örömteli d o l o g ,
hogy ebben a nehéz gazda-

Magyar

W i n d o w s

sági helyzetben még vannak
olyan cégek, amelyek áldoznak az oktatásra. Nélkülük
nem jöhetett volna létre ez a
több millió forintos beruházás. Az átadást követően a
diákok azonnal birtokba vették az új helyiséget, s bemutatták tudásukat a vendégeknek. Egy biztos: az innen kikerülő külkereskedelmi üzletkötőknek, ügyintézőknek,
l e v e l e z ő k n e k és adóügyi
szakértőknek hatalmas segítséget jelent majd a tanulásban az új taniroda.
Sz. C. Sz.

A magyarországi gázprivatizáció eddigi „fő nyertese", a francia Gaz de Francé
(amely az ÁPV RT. döntése
értelmében két magyar gázszolgáltató vállalatot is megvásárolhat - az egyik a szegedi s z é k h e l y ű D é g á z )
egyelőre elzárkózott a hír
bármiféle kommentálásától.
Elmondták, még nem zárult
le a teljes privatizációs folyamat, s így egyelőre senki
sem nyilatkozhat a cég magyarországi terveit illetően.
Azt mindenesetre megerősítették a Gaz de France-nál,
hogy a cég hosszútávú be-

Benyújtotta lemondását Fodor Gábor művelődési és közoktatási miniszter. Flhatározásáról
pénteken délben tájékoztatta Horn G y u l a
miniszterelnököt. A kormányfő a döntést sajnálattal vette tudomásul.
Fodor Gábor rendkívüli sajtótájékoztatóján
elmondta: a miniszterelnökhöz intézett levelében azzal indokolta elhatározását, hogy a csütörtöki kormányülésen
a tárcát súlyosan érintő,
rossz döntés született. A
közoktatástól ugyanis
jövőre 7 milliárd forintot vonnak el, amelyből
a közalkalmazotti béremeléseket kívánják finanszírozni. Fodor Gábor szerint erre a pénzre szüksége van a közoktatásnak, s ha már
az összeget béremelésre

f o r d í t j á k , akkor azt
csak differenciáltan szabad megtenni - hangsúlyozza a levél. A miniszter szerint a 10 milliárdos tartalék 7 milliárddal való megkurtítása
rossz kompromisszumként értékelhető. Fodor
Gábor nem tartja vállalhatónak azt sem, hogy
i m m á r s o k a d i k alkalommal szerepel a Pénzügyminisztérium előterjesztésében egy újabb, a
felsőoktatást érintő létszámleépítés. Ez azért
sem elfogadható, mert
az oktatási szféra a jelenlegi helyzetben egy
ilyen újabb döntést már
nem bírna ki. A miniszter sajnálja, hogy ez irányú észrevételei süket
fülekre találtak a kormány ülésein. (Folytatás
a 3. oldalon.)

• A Gaz de Francé nem nyilatkozik

„Ugródeszka" lesza Dégáz?

fektetésnek tekinti a magyarországi privatizációban való
részvételét, azaz nem akar
már azonnal, s mindenáron
nyereséghez jutni; s azt is elmondták, hogy terveikben
szerepel kelet-közép-európai
kapcsolataik további erősítése, így például szeretnének
szorosabb kapcsolatra lépni
a világ legnagyobb gázipari
cégével, az orosz Gazprom-

mal. Ami a hazai privatizációs folyamatba való bekapc s o l ó d á s okát illeti, azt
hangsúlyozták, hogy Magyarországot francia részről
ígéretes piacnak tekintik, s
ráadásul elég jól is ismerik
az ottani körülményeket, hiszen a Gaz de France-nak
már hosszabb ideje van kirendeltsége Budapesten.
(MTI)

Elekes Tamás
országos bajnok
Telt ház, kétezer néző
előtt rendezték meg a 72. országos egyéni ökölvívó-bajnokság döntőit pénteken délután a Nemzeti Sportcsarnokban. A 91 kg-os súlycsoportban Elekes Tamás (Szeged) 9-1 különbségű pontozásos győzelmet aratott Tóth
Tamás (Szolnok) ellen. A
b r o n z é r m e k e t Beck Jenő
(Pécs) és Garai Emil (Zugló)
szerezte meg.

Bekérették Tüzoltóvizsga
a magyar
ügyvivőt
Pénteken délután bekérették a Szlovák Külügyminisztériumba Benyó Pált, a pozsonyi magyar nagykövetség
ideiglenes ügyvivőjét, hogy a
tárca magyarázatot kérjen:
vajon miért hívták haza - a
szlovák nyelvtörvény nyomán előállt helyzettel kapcsolatos - konzultációra Boros
Jenő pozsonyi magyar nagykövetet? A szlovák külügyi
tárca ezzel reagált a pozsonyi
magyar nagykövetség csütörtöki szóbeli jegyzékére.

Fekete, sárga, zöld füst gomolygott a második emeleti raktár ablakán - olyan sűrűn,
hogy nem is lehetett belátni. Egy perc sem
telt eL, s hangos vijjogással be is fordult a
sarkon a két tűzoltóautó.
A legénység szaporán tette a dolgát: fecskendőtömlőt gurított és szerelt, létrát állított,
s a védőruhába, légzőkészülékbe „öltözött"
tűzoltók fürgén másztak be a füstös ablakon.
Hogy odabent mi történt, az pontosan
nem tudjuk; ám Csiszár Tamás tűzoltó alezredes, tűzoltási és szolgálati szakágvezető
szerint a fiúk a kijelölt feladatot messze
szintidőn belül teljesítették, még öt percre
sem volt szükségük ahhoz, hogy eloltsák az
imitált tüzet. Ezúttal ugyanis még nem éles
helyzetben kellett számot adni tudásukról: tizenhat ifjú tűzoltó gyakorlati vizsgáját láthattuk tegnap délben, a Napos úti tűzoltólaktanyában.
(Az eseményről lapunk
5. oldalán olvashatnak.)
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N a g y o b b volt a f ü s t j e , mint a l á n g j a . . .
(Fotó: N a g y László)
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Radovan
Karadzsics
boszniai elnök és Momcilo
Krajisnik, a parlament elnöke péntek délután Paleban
tanácskozást kezdett Szarajevó szerb ellenőrzés alatt
lévő területeinek képviselőivel, akik határozottan ellenzik a daytoni békeegyezmény azon szakaszát, amely
muzulmán kézre juttatná a
boszniai fővárost.
Belgrádi értesülések szerint Szarajevó szerb negyedeiben - ahol mintegy 120
ezer szerb él - egyre hangosabb és szervezettebb az ellenállás „Szerb-Szarajevó elárulása" miatt: pénteken a
középiskolások és szüleik
tüntettek az egyezség ellen, s
szombatra az egyetemisták
hívtak össze tiltakozó nagygyűlést.
A tiltakozó akciókat a negyedek - Ilidza, Ilijas, Grbavica és Vogosca - katonai
parancsnokai vezetik, akik
az utóbbi napokban többször
is bejelentették, hogy nem
hajlandóak feladni a „legjobb szerbek vérével" megvédett területeket. A városvezetők azt is nehezményezik, hogy a negyedek átadásával hatalmas ipari üzemek
is a boszniai muzulmánok és
horvátok kezére kerülnének.
Belgrádi értesülések szerint Momcilo Krajisnik mégsem írta alá csütörtök este
Belgrádban azt a megállapo-

történelmi krónika
November 25.
1383. A lengyel fűurak és főpapok radomi
gyűlése határozatot hoz
az elhunyt I. (Nagy) Lajos leányainak lengyelországi örökösödéséről. A
magyar király egyik leányát hajlandók elismerni
uralkodójuknak, de csak
azt, aki férjével együtt
Lengyelországban tartózkodik.
1500.
Kolumbusz
Kristófot Santo Domingóban letartóztatják és
Spanyolországba viszik.
1556. Erdélyi országgyűlés Kolozsvárott. Az
ország kormányzását fia kiskorúsága idejére Izabella királyné kezébe
adja és az országos jövedelmeket - rendi ellenőrzés nélkül - rendelkezésre bocsátja. A kolozsvári
és székelyvásárhelyi kolostorokban iskolák szervezését rendeli el.
1601. Báthori Zsigmond fejedelem Kolozsvárt löveti eredmény nélkül.
1664. I. Lipót e napra
Bécsbe rendeli a vezető
magyar politikusokat,
hogy a török kérdésről
tárgyaljon velük. A kevés
számú megjelent tiltakozik a vasvári béke ellen.
1795. Lemond II. Szaniszló Ágost lengyel ki-
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rály. Megszűnik a független lengyel állam.
1802. Széchényi Ferenc gróf a nemzetnek
ajándékozta könyvtárát
és gyűjteményeit. Ez képezi a Magyar Nemzeti
Múzeum és az Országos
Széchényi
Könyvtár
alapját.
1841. A Helytartótanács, hatásköri túllépésre
hivatkozva, megtiltja
Pest vármegyének 1841.
november 22-i határozata
életbe léptetését. Nevezetesen a büntetőeljárás
módosításáról van szó: a
nem nemesek szóbeli
ügyvédi védelemben részesülnek és a bírósági
tárgyalás nyilvános.
1920. A Kommunista
Internacionálé Végrehajtó Bizottsága felhívást
tesz közzé, amelyben a
világ dolgozóit a magyarországi börtönök foglyainak megsegítésére szólítja fel. Az aláírók között
van M. Gorkij, H. Holst,
K. Kollwitz, H. Barbusse, B. Shaw, M. Andersen Nexö.
1989. A Magyar írók
Szövetségének közgyűlése. A kormány lemond az
irodalom és a művészet
irányításáról, jelenti ki a .
k ö z g y ű l é s e n Németh
Miklós miniszterelnök.

M

szerencsétlenség egy olyan
körzetben történt, ahol a tamil menekültek csoportjait
átszervezték, hogy elkerüljék a LTTE fellegvárának
számító Jaffna felé előrenyomuló kormányhadsereget.
Utolsó jelentések szerint
a robbanás áldozatainak
száma elérte az ötszázat.

,v

/"I enyatizonyiruna

Menyasszonyainkat
tatétól talpig
felöltöztetjük
-

menyasszony- és menyecskeruhák
fejdíszek, kesztyűk
fehérneműk, kiegészítők
lakodalmi virágok, kellékek
nagy választékban, kedvező áron
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A boszniai szerbek akadékoskodnak

dást, mely szerint a boszniai
szerbek is hajlandóak teljesíteni a daytoni egyezség valamennyi pontját, s cserébe Jugoszlávia segítséget nyújtana Palenak az egyezségben
lévő „fájdalmas engedmények" következményeinek
enyhítésében. A Tanjug és a
Beta csütörtök esti jelentése
szerint a Belgrádban tárgyaló valamennyi boszniai szerb
vezető aláírta a megállapodást, pénteken viszont - a
jugoszláv kormányhoz közel
álló forrásokból - kiderült,
hogy Krajisnik neve nem
szerepel a dokumentumon.
•
A boszniai békemegállapodás aláírására, az'ennek
kapcsán tartandó konferenciára december első harmadában kerül majd sor Párizsban. A pontos dátum még
nincs kijelölve, de az bizonyos, hogy az esemény valamikor az első tíz napban lesz
- jelentette ki pénteken egy
rádióinterjújában Hervé de

Érkezik az orosz gáz;
benzin hamarosan

Ötszáz halott Jaffnában
A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei szakadár szervezethez tartozó gerillák tömege vesztette életét a Jaffna-félszigeten egy detonáció következtében, amely
robbanószerek rakodása
közben történt. A kormány
rádiója azt közölte, hogy
több tamil polgári szentély
is meghalt a robbanásban. A

• Krajisnik nem írt alá
• Magyarországot is meghívják Párizsba?
• Gyújtogatá horvátok, fosztogató bosnyákok

• Jugoszlávia

Lapunk tartalomismertetájét
a TOP TV TÍLFHXT
136. oldalán olvashatják.

Csütörtökön délután megérkeztek a horgosi elosztóállomásra az Oroszországból
Jugoszláviába exportált földgáz első köbméterei. A Politika című napilap pénteki jelentése szerint jelenleg óránként 180 ezer köbméter gáz
érkezik Magyarország felől
a gázvezetéken, ám hamarosan 259 ezer köbméterre nő
az óránként érkező gáz
mennyisége. Az orosz-jugoszláv egyezség értelmében
az oroszok havonta 186,4

Okinava kormányzóságának vezetője pénteken elutasította a japán kormányfő
kérését, hogy a kormányzó
frja alá az amerikai katonai
bázisokra vonatkozó telekbérleti szerződéseket.
Murajama Tomiicsi kormányfő a hét elején már elhatározta, hogy Okinava helyett maga látja el kézjegyével a bérleti szerződéseket és
ezzel lehetővé teszi, hogy az
amerikai bázisok a jövő év
márciusától - a bérleti szer-
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millió köbméter földgázt
szállítanak Jugoszláviába, s
ez a mennyiség elégséges a
téli igények teljes kielégítésére.
A lap emlékeztetett arra,
hogy az energiahordozó
szállításának már több napja
meg kellett volna kezdődnie.
A Politika értesülései szerint
a késés mögött az áll, hogy
az orosz fél nem az eredeti
szerződésben szereplő árukat, hanem élelmiszeripari
cikkeket szeretett volna kap-

R a d o v a n Karadzsics (jobbról) é s Momcilo Krajisnik
( k ö z é p e n ) a palei tanácskozáson. (MTI-Telefotó)
Charette francia külügyminiszter. A politikus korábban
jelezte, hogy erre a rendezvényre több más állam mellett Magyarországot is meg
akarják hívni. Hervé de Charette derűlátóan nyilatkozott
a békemegállapodás teljesítésének esélyeiről, úgy vélvén: még ha egyes helyi vezetőket meg is kísértheti a
megállapodás megszegésének gondolata, a boszniai lani a gázért cserébe. „A tárgyalások eredménye végül
az lett. hogy megindult az
export, s Jugoszlávia az eredetileg megszabott árucikkekkel fizet a gázért" - írta a
lap.
A Politika arról is beszámolt, hogy a Jugoszlávia elleni ENSZ-szankciók felfüggesztését követően napokon
belül elégséges üzemanyag
lesz a szerbiai állami olajipari vállalat benzinkútjainál. A lap azt is megemlítette, hogy eddig - ha volt akkor az állami kutaknál 2,4
dinárba került egy liter 95
oktános benzin, ám péntektői már 3,5 dinárt (1,2 német
márkát) kérnek az üzemanyag literjéért.
Az utcai árusoknál jelenleg 5-6 dinárt kérnek egy liter üzemanyagért.

Okinavai elutasítás
ződések lejárta után is - működni tudjanak. A kormányfő az okinavai elutasítás után
a bírósághoz fordul és annak
felhatalmazással élve (rja
majd alá az okmányokat.
Pénteken
Murajama
személyesen is találkozik
Ota Maszahide okinavai kor-

mányzóval, de megbeszélésükön már csak a kormányzóság gondjainak jövőbeli
orvoslásáról, az amerikai katonai bázisok távlati csökkentéséről lesz szó. Okinava
szigetére koncentrálódik a
Japánban állomásozó amerikai hadsereg kétharmada.

Szövetkezetünkkel együtt legyen On is tulajdonosa az ország egyik legmodernebb zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemének Bordányban! Érjük el együtt,
hogy ez a létesítmény magyar tulajdonban maradjon. Az Előföld Szövetkezet (elhívással lordul a mezőgazdasági termelőkhöz magángazdálkodókhoz, volt szövetkezeti dolgozókhoz, nogy vegyenek részt céljaink megvalósításában.

Legyen tagja Ön is az Élóföld-95 Szövetkezet
elnevezéssel alakuló új cégnek, melynek létrehozásóval újra biztosítani kívánjuk a
Csongrád megyében élő és a mezőgazdaságban tevékenykedő emberek munkalehetőségeit, termelési kedvük növelését, a mezőgazdasági termékek értékesítéséhez belföldi és külföldi piacot és ezzel együtt a legkedvezőbb felvásárlási árakat.
A szövetkezeihez csatlakozás módja tagfelvételi kérelem kitöltése és ezzel

Z

idejűleg 100 000 Ft értékű részjegy jegyzése, melyből 10 000 Ft-ot a kérelem
írásával egyidejűleg, a fennmaradó összege pedig egy éven belül kell
befizetni. Mezőgazdasági termelők a részjegy 50%-át terménnyel is fizethetik
OIMSKK
1996. júniusától.
A tagfelvételről az alakuló közgyűlés dönt, melynek tervezett időpontja
Jegyzési helyek:
1996. március 15.
A szövetkezet megalakítására csak abban az esetben kerül sor, ha legalább
A Quaestor Értékpapír Kft, irodái, a K&H
5000 fő kéritagfelvételét,és fizeti be az előleget.
Brókerház Rt. szervezésében a Kereskedelmi
Tagfelvételi kérelem kitöltése, részjegy jegyzése es befizetése az alábbi helyeken
Bank Rt. országos hálózata és <A Ibusz Bank Rt.
lehetséges: Csongrád megyében az alábbi takarékszövetkezetek fiókjaiban:
országos hálózota; a Corvinbank Rt. országos
Apátfalva, Csanádpalota, Kistelek, Kiszombor, Mórahalom, Nagymágocs,
hálózata valamint a Konzumbank Rt. országos
Szatymaz, Székkutas, Tápé, Ullés,
hálózota és a Takarékszövetkezetek kíjolölt fiótqai.
valamint a szövetkezet irodáiban: 6724 Szeged, Csongrádi sgt, 74A,
ttOCMNK: 1027 BUOAftSt, BEM RB. 33-34. t: 201-4090,201-4017 • F.: 201-9525 • 4025 DEBRECEN, KOSSUTH U. 2. • h 152(430-740,430-741 • 3300telefon: 62490-546, vagy 6753 Bordány, Bordánv dűlő 1/6 alatt,
A tagok közölt értékes nyereményeket sorsolunk ki.
EGEK SÁNDOR IMRE U. 2. * K |3A>4264]0,412-799 • 9021 GYŐR, JEOUK ANTO5 U. 9. • h (96|-324-324,312434 • 7421 EÍCS, JÓKAI U. II. • I,: (721Fődíj: 5000 részjegyenként. 1 db nyugati márkájú kisteherautó.
224-049,335477 • 4720 SZEGED, DEÁK FERENC U. 34. • T~ 1421-312-240,312-640 • 8200 VESZPRÉM, RÁKÓCZI U. 7. • 1; 188)420-298 •!.: (88) 326-398

kosságon belül nagy a béke
vágya.
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A horvátok kirabolják és
felgyújtják a nyugat-boszniai Sipovóban és Mrkonjic
Gradban még épen maradt
épületeket - jelentették be az
ENSZ boszniai illetékesei,
hozzátéve, hogy a szisztematikus rombolás azután
élénkült meg, hogy a daytoni

délszláv konferencián született egyezség értelmében a
két várost a horvátoknak
vissza kell adniuk a szerbeknek.
Szerb források szerint a
horvátok és muzulmánok az
elmúlt hetekben már elvittek
szinte minden mozdfthatót a
szeptemberben elfoglalt két
városból. Hasonló sorsra jutott az észak-boszniai Banja
Lukát ellátó bozaci vizierőmű is: a létesítmény hónapok óta használhatatlan, mivel szinte csak az erőmő gátjai maradtak sértetlenül.
A szerb és ENSZ-források közvetett beszámolókra
hivatkozva számolnak be a
Sipovóban és Mrkonjic
Gradban zajló eseményekről
mivel a horvátok nem engednek be senkit az ellenőrzésük alatt lévő nyugatboszniai területekre.
A bosnyák katonák kifosztottak egy ENSZ támaszpontot Bosznia északnyugati részén. Chris Vernon ENSZ szóvivő szerint a
bosnyák kormányhadsereg
fegyveresei az éjszaka leple
alatt behatoltak a bangladesi
békefenntartók táborába és
elvittek magukkal mindent,
amire éppen szükségük volt.
Vernon szerint a 80 bangladesi kéksapkás tiltakozott a
muzulmán katonák akciója
ellen, ám ezzel mit sem törődtek a fosztogatók.

Delors bírálja
a Chirac-kormányzatot
Keményen bírálta Jacques
Chirac francia államfő elnökségének első kétszáz
napját Jacques Delors, az
Európai Unió brüsszeli bizottságának idén januárban
leköszönt elnöke. Mint egy
csütörtök éjszakai tévéműsorban elmondta, mindez
„hat hónapnyi elvesztegetett
idő volt" Franciaország számára, s ő még mindig nem
tudja, mi is az államfő társadalompolitikai terve.
Delors kritizálta a kormányzat gazdasági elképzeléseit, mondván: a deficitek
elleni küzdelem előtérbe he-

lyezése önmagában még
nem számít társadalompolitikai tervezetnek. A politikus
szerint Alain Juppé kormányfő nem tud csapatban
dolgozni, a társadalombiztosítás reformtervezete igazságtalanul osztja el a terheket, a diáktüntetések kapcsán bejelentett kormányzati
intézkedések pedig nem elégítik ki az igényeket. Ugyanakkor némileg pozitívabban
nyilatkozott a francia vezetés külpolitikájáról, mondván: nagyra értékelte Chirac
szilárd álláspontját a balkáni
válság kérdéskörében.

Pályázati kiírás
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
304/1994. (12. 16.) Kgy. sz. határozata értelmében
az önkormányzat tulajdonát képező

13/4. számú Tornyai J. u. 2/A sz.
és 13/5. számú Károlyi u. 3. sz. alatti

patikavagyon eladására, zártkörű
versenyeztetés elve alapján,
nyilvános pályázatot írok ki.
A pályázaton azok jogosultak részt venni, akiket
a Gyt. alapján a személyi jog is potenciálisan megilleti.
Az egyes patikák értékesítésére vonatkozó adatokat
a tenderfüzetek tartalmazzák,
amelyek megvásárolhatóak
a polgármesteri hivatalban (Kossuth tér 1. fsz. 13.)

A pályázatok benyújtási határideje:
1995. d e c e m b e r 1 1 d é l i 12 óra
Helye: polgármesteri hivatal, I. emelet 11.
Több azonos pályázat érkezése esetén
versenytárgyalás tartására kerül sor
1995. december 13-án, szerdán de. 9 órakor
polgármesteri

Helye:
hivatal,
Hódmezővásárhely,
Kossuth tér /.,
házasságkötő
terem
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Csaknem 800 küldött, valamint a Magyar Szocialista
Párt vezetőinek, a kormány
számos tagjának részvételével péntek délután két órakor a Miskolci Egyetem aulájában megnyitotta IV.
kongresszusának 2. ülésszakát a Magyar Szocialista
Párt.
A kongresszus zárt ülése
úgy döntött, hogy nem kíván
személyi kérdésekkel foglalkozni, az eredeti tervek szerinti napirenddel folytatja
munkáját. A személyi kérdések napirendre tűzését a
Győr-Sopron-Moson megyei
küldöttek vetették fel, azonban leszavazták a javaslatot
- ezt Lamperth Mónika, az
ügyrendi bizottság elnöke
mondta el újságíróknak a
zárt ülést követően. Hozzátette: az ügyrendi bizottság
előterjesztette, hogy az Útközben ctmű dokumentumról ne legyen szavazás, hiszen ez tulajdonképpen egy
vitaanyag. Ejt a vitaanyagot
majd az V. kongresszus előkészítése során fogják felhasználni. Százharminchat
küldött azt kérte, hogy le-
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• Megkezdődött az MSZP kongresszusa
• Csintalan nem mondott le

Nyolcszáz küldött a gáton
gyen szavazás az „útközben"-ről, azonban a többség
ezt elvetette. A kongresszus
egyetlen dokumentumról fog
dönteni, illetve határozatot
hozni, ez pedig az a politikai
nyilatkozat, amelyet vasárnap fogadnak el. Jóllehet az
Országos Egyeztető Bizottság - az ügyrendi bizottsággal ellentétben - úgy foglalt
állást, hogy a pártelnök beszámolójáról szavazni kell, a
kongresszus zárt ülése arról
döntött, hogy mivel nem
pártelnöki beszámoló hangzik el, hanem Horn Gyula
vitaindító előadást tart, ezért
a pártelnök tájékoztatójáról
sem szavaznak.
Jó úton járunk - fogalmazott Horn Gyula, az MSZP

elnöke, miniszterelnök az
MSZP kongresszusán elhangzott vitaindító beszédében. A pártelnök szerint
megvan az esély arra, hogy a
kormányprogram teljesítésével Magyarország felzárkózzék a fejlett államok közösségéhez.
Az MSZP elnöke leszögezte, hogy jelenleg a fejlett
kapitalizmus rendszerének
építése folyik Magyarországon, s az MSZP számára
kulcsfontosságú, hogy az új,
épülő társadalom milyen politikai-gazdasági-szociális
tartalmat fejez ki. Horn Gyula részletesen értékelte az
előző kormány által hagyott
örökséget, az eltelt időszak
eredményeit és hibáit. Éles

Miniszteri változások
a Horn-kormányban

us 30-án az Országgyűlés
előtt letette a hivatali esküt,
majd július 15-én elfoglalta
hivatalát.
1995. október 5. - Kósáné Kovács Magda (MSZP)
munkaügyi miniszter lemondott tisztségéről, mert nem
1995. március 24. - Áp- értett egyet a betegszabadság
rilis 1-jei hatállyal Nikolits finanszírozására vonatkozó
Istvánt (MSZP) tárca nélkü- pénzügyminisztériumi javasli miniszterré nevezte ki lattal. A miniszterelnökkel
Göncz Árpád köztársasági történt október 9-i megállaelnök - a miniszterelnök ja- podása szerint december 1jéig marad hivatalában.
vaslatára.
1995. november 23. 1995. április 3. - Szabó
Györgyöt (MSZP) népjólé- Bokros Lajos (MSZP) pénzti miniszterré nevezte ki ügyminiszter felajánlotta leGöncz Árpád köztársasági mondását, mert az Alkotelnök - Horn Gyula minisz- mánybíróság döntései nyomán lecsökkent a kormány
terelnök javaslatára.
1995. június 22. - Horn gazdaságpolitikai mozgásteGyula miniszterelnök július re. Horn Gyula miniszterel15-i hatállyal kezdeményez- nök azonban a felajánlást
te Pál László (MSZP) ipari nem fogadta el.
és kereskedelmi miniszter
1995. november 24. felmentését. A kormányfó Fodor Gábor (SZDSZ) műegyidejűleg javasolta Dunai velődési és közoktatási miImrének, a tárca közigazga- niszter lemondott, mert nem
tási államtitkárának minisz- értett egyet a kormány noterré történő -kinevezését. vember 23-i, a művelődési
Dunai Imre (független) júni- tárcát érintő döntéseivel.

1995. január 28. - Békési
László (MSZP) pénzügyminiszter - akinek megggyőződése, hogy a gazdaságpolitikának egycentrumúnak kell
lennie - lemondott posztjáról. A kormányfő a lemondást március 1-jei hatállyal
elfogadta.
1995. február 23. - Március 1-jei hatállyal Bokros
Lajost (MSZP) pénzügyminiszterré, Suchman Tamást
(MSZP) privatizációs tárca
nélküli miniszterré nevezte
ki Göncz Árpád köztársasági
elnök - a miniszterelnök javaslatára.
1995. március 12. - Kovács Pál (MSZP) népjóléti
és Katona Béla (MSZP), a
titkosszolgálatokat felügyelő
tárca nélküli miniszter lemondott.

Fodor Gábor is lemondott
(Folytatás az 1. oldalról.)
A tárca vezetője kitért arra
is: meglepte, amikor az újságban azt olvasta, hogy a
kormányfő állítólag bírálta a
munkáját. Történt mindez azután, hogy a nagyobbik kormánypárt képviselőnője kormányellenes tüntetést szervezett, amelyen teljesen megalapozatlan követeléseket
hangoztatott és a művelődési
és közoktatási miniszter lemondását követelte. Fodor
Gábor ezzel összefüggésben
annak a véleményének adott
hangot, hogy több támogatást
és segítséget érdemel az, aki
saját renoméját és népszerűségét is feláldozea, tisztességgel és lojálisán képviseli a
kormányt és politikáját még
akkor is, amikor olyan döntéseket hoz, amelyek saját ál-
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láspontjával ellentétesek. „Ha
a munkám és személyem
iránti bizalom ilyen gyenge,
akkor nem tudom szilárd háttérrel képviselni azt a politikát, amelyre a kormányprogram épül" - szögezte le Horn
Gyulának írt levelében a miniszter. Sajnálatát fejezte ki
amiatt is, hogy a miniszterelnöktől nem kapta meg azt a
támogatást, amely elengedhetetlenül szükséges e csöppet
sem könnyű munka maradéktalanul sikeres végzéséhez.
Fodor Gábor egyúttal azt is
közölte, hogy a költségvetési
tárgyalások befejezéséig hivatalában kíván maradni, s
ezért arra kérte a kormányfőt,
hogy távozása hatálybalépésének időpontjául jövő év január elsejét tekintse.
A rendkívüli sajtótájékoz-

tatón a miniszter bokros teendőire való hivatkozással
mindössze két újságírói kérdésre volt hajlandó válaszolni. A sajtó egyik munkatársa
azt firtatta, hogy a miniszter
nem fél-e attól: lemondásával
veszélybe kerülhet a koalíciós szerződés. Fodor Gábor
válaszában leszögezte: nem
tart ettől, mert a szerződés
elég pontosan meghatározza
a koalíciós együttműködést,
illetve azt, hogy a művelődési
tárca vezetői posztja az
SZDSZ-t illeti. Fodor Gábor
a másik kérdésre válaszolva
azt mondta, hogy lemondásának nincs köze Bokros Lajos
pénzügyminiszter hasonló
tartalmú bejelentéséhez, és
közvetlenül nem függ össze a
pedagógusdemonstrációval
sem. (MTI)

DM-információ

Kultuszminiszter: Magyar Bálint?
A művelődési t á r c a
élére a távozó Fodor Gábor helyett Magyar Bálintot állítja az SZDSZ „súgtak" a Délmagyarországnak.

•

Ennyi támadás még
nem ért kultuszminisztert,
mint az ifjú tanársegédből
lett kormánytagot, Fodor
Gábort. Az össztüzet eddig sem verte vissza, viszont keményen állt a vártán. Tán arra
várván.

mi, politikai, gazdasági megállapodást, amely rögzíti a
kormány és a szociális partnerek kötelezettségvállalásait, magatartási normáit.
Ugyancsak egyfajta etikai
kódexet tart szükségesnek a
pártelnök-miniszterelnök a
koalíciós partnerrel folytatott együttműködés gyakorlatára. Horn Gyula szerint ki
kell mondani: fogyatékosra
bírálattal illette saját pártjá- sikeredett a koalíciós megnak bizonyos erőit, valamint állapodás. Határozottabban
a kormány egyes tagjait, és kellett volna igényelni, hogy
újfajta együttműködést sür- az SZDSZ pártelitjének első
getett a koalíciós partnerrel vonala is osztozzon a koris. Az MSZP-n belül szű- mányzás felelősségében, élje
kebb, operatívabb országos át a döntések kínjait. Általáelnökséget javasolt, e testü- ban is javasolta: találják meg
letben minden alelnök fele- az együttműködés új, korlős lenne meghatározott te- szerű formáit.
rületért. Horn Gyula pontoBeszédének végén Horn
sítani szeretné a különböző Gyula önmérsékletet kért a
vezetési szintek kapcsolat- sztrájkokat szervező szaktartását is. Javasolta egy kü- szervezetektől, rámutatva arlön bizottság létrehozását az ra, hogy csak egymás rováMSZP megújítása konkrét sára érvényesíthetők még a
feladatainak kimunkálására, jogos társadalmi igények is.
a következő kongresszus
Csintalan Sándor, a párt
előkészítésére. Megismételte ügyvezető alelnöke újságazt az indítványát, hogy pró- írók előtt cáfolta azt a sajtóbáljanak kialakítani egy értesülést, mely szerint
1998. végéig szóló társadal- posztjáról le kíván mondani.

hogy a rajta lötyögő mun- Bálint kerül - beszélik. Az
dért valaki más, nagyobb is a „füleshez" tartozik,
kalibelű személy magára hogy a „megfelelő alkaöltse. E feltételezést lát- lomnak " már jóval korábszik bizonyítani értesülé- ban a szocialisták viszálysünk: nem lemondott, ha- kodósra hergelt kongnem az SZDSZ ügyvivői resszusát jelölték meg az
testülete visszahívta a SZDSZ-ben. Ott - talán
kormányból, pontosabban nem véletlen, hogy — tuda művelődési tárca éléről ják: csinnadratta nélkül
katonáját. E minisztérium történhet meg a csere, hifejének, a fideszesből lett szen a szocik saját kongszadeszes ifjonc helyébe a resszusukra tartják melepártberkekben is „tábor- gen a puskaport...
noknak" számító Magyar
Ú. I.

ÉT-áttérések

Lassan járj,
tovább mégy!
m ki legalább eddig a csillagok állásának tudta be
MS sorsa alakulását és nem hitt az úgynevezett társadalmi törvények rá is érvényes hatásában, az mostantól
kezdve Szabó Imre kegyetlen és kíméletlen fordulatokkal tarkított életét is magáénak érezheti - ha tonna
számra zabálja a zsírt.
Kérdés csupán az, hogy etikus-e egy ilyen reklámmal
terméket bevezetni abban az országban, ahol ekkora tömegben élnek létminimumon s annak alsó-felső közelében? Persze, mondhatják azt, hogy csak az vegye meg
ezt az étolajat, akinek van rá pénze, mint ahogyan az
autóreklámok is csak azoknak szólnak, akik meg tudják fizetni. Na ne. Mert éppenséggel annyi a különbség,
hogy kocsi nélkül még nem kapok infarktust (kocsival
talán könnyebben).
És tovább. Természetesen a jobb egészségünkről van
szó, örülhetünk, hogy van olyan termék, amivel szívünk
tompulása elkerülhető. De mégis azt gondolom, hogy
minden normál etikát felrúg ez a fajta reklám, hogy ezt
vedd, különben kegyetlenül, szenvedések között megdöglesz (e szó csak azért, mert a reklám is ilyen durva).
Mert ha itt arról szólna a mese, hogy a gyártók óvják az
életünket, hogy igazán jót akarnak nekünk, akkor
rendben, de több mint erős a gyanú, hogy az egészség
csupán a profit melléktermékét jelenti.
Aztán még itt van az a görcsös pszichikai manőver,
hogy mondjuk egy anya jót akar a gyermekének, csak
épp apa (vagy ő) munkanélküli, és marad a zsír a vidám főzéshez, mint ahogy marad a sózott, talán paprikás zsíroskenyér. És akkor ott a bűntudat, mert a reklám szerint előre megfontolt szándéka van annak, aki
zsírral főz, süt, kenekszik. És ha még tovább ragozom,
kiderül, itt csak annak van életesélye, akinek pénze
van. Jó-jó, de a pénzen nem csak zsírt veszünk, így járunk rongyokban a boltba zsírért.
gy látszik, valami egészen elementáris őrületnek
U
kell „kireklámozódnia" ahhoz, hogy egyszer, valahára megszülessen egy jó zsíros médiatörvény. így:
nyomás a korsóval a kútra összetörögetni. Ha lassan
jársz, tovább mégy!

Az Érdekegyeztető Tanácson a kormányt még
Bokros Lajos képviselte. (MTI-Telefotó)

A munkaerőpiaci alap részleteiről nem sikerült megállapodni az ÉT pénteki plenáris
ülésén, ezért a tárgyaló felek
áttértek a társadalombiztosítási kérdésekre. A munkaadói
oldal elutasította, hogy a cégek, vállalkozók által fizetendő betegszabadságot 10 nap-

ról 15 napra emeljék, illetve a
táppénz egyharmada is őket
terhelje. Visszautasították azt
a kormányzati érvelést, hogy
ezt a lépést a külföldi befektetők is sürgetik. A kormány
képviselője azt hangoztatta:
mindenkinek hátrányos, ha jelentős a táppénzcsalás.

Az idei őszön történt két
fagyhalál után újabb négy
ember vesztette életét, szervezetének lehűlése miatt,
Nógrád megyében. Rónafaluban a 64 éves K. Jánost érte
ittasan a fagyhalál. Nézsán a
62 éves H. Szilveszter
ugyancsak erős ittasságát kipihenni feküdt a földre, s fagyott meg. Szintén a földön
fekve, megfagyva találták a

Fagyhalál
Nógrádban

Menekülő „herceg0
A Fidesz véleménye nem
elfogulatlan Fodor Gábor
művelődési miniszter távozásával kapcsolatban, hiszen
ő népszerűsége csúcsán, a
politika hercegeként távozott
tőlünk, most pedig kudarcai
után, menekül a kabinetből kommentálta a miniszter lemondásának hfrét Pokorni
Zoltán, a Fidesz-Magyar
Polgári Párt alelnöke. Úgy
vélte egyébként, hogy Fodor
elhatározása nem váratlan,
hiszen - szavai szerint - személyiségének és az általa
képviselt politizálásnak köszönhetően ütközött az értelmiség nagyobbik részével;
az egyetemistákkal, a felsőoktatásban dolgozókkal, a
pedagógusokkal, a művészekkel, a könyvkiadókkal.
Pokorni hangsúlyozta: érthető, ha Horn Gyula tudomásul
veszi Fodor lemondását, hiszen eléggé kiélezett a viszony a két kormánypárt között, és a miniszterelnök
többször hangoztatta elégedetlenségét a művelődési
miniszterrel kapcsolatban.
(MTI)

83 éves Sz. Pált, Nógrád községi lakost, aki előzőleg saját
hétvégi telkén dolgozgatott.
Egy lakás udvarán megfagyva találták L. Lászlóné 47
éves berkenyei lakost.
Senki sem tudja, mi lesz
jövőre a földkiadásokkal! legalábbis ez derült ki azon a
fórumon, amelyet tegnap,
pénteken délelőtt tartottak a
Megyeházán többek között a
földkiadó bizottságok elnökeinek.
Tasnádi Gábor, FM hivatalvezető tájékoztatójából kiderült, a megyében a részarány-kiadások - annak ellenére, hogy a törvény ez év
végét jelöli meg befejezésként - körülbelül 20 százalékban teljesültek eddig.
Hetvenegy földkiadó bizottság 101 639 ügyben kellene
hogy határoztatot hozzon december végéig. Eddig összesen 70 ezer kérelem érkezett,
s mindösszesen 56 ezret sikerült, igaz csak az ideiglenes birtokbaadás szintjén,
megindítani. A megyében 15
ezer földhivatali határozat
született a részarány-földtulajdonok végleges kiadására.
A fórumon az is kiderült,
a bizottságok igen csak nehéz körülmények között végezték az elmúlt másfél-két
évben a munkájukat. A földkiadásokat szabályozó törvényt ennyi idő alatt ugyanis
6 alkalommal módosították,
kétszer az Alkotmánybíróság is kénytelen volt állást
foglalni ebben az ügyben. Jó

• Hivatalos

cáfolat

Nem éheznek a rabok
Nem éheznek a fogva tar- betegek és a mezőgazdasági
tottak - cáfolta pénteki köz- munkát végzők. A büntetésleményében a Büntetés-vég- végrehajtás szerint ezek az
rehajtás Országos Parancs- összegek elegendőek az
noksága Póda Jenő MDF-es alapvető szükségletek kieléországgyűlési képviselő ez gítésére és a foglyok között
irányú, a Délmagyarország- nincs különösebb elégedetban megjelent állításait.
lenség. 1996-ban a jelenlegiA tájékoztató szerint az nél többet, 200 millió forinelítéltek élelmezési alapnor- tot költenek majd az elítéltek
mája napi 130 forint, a élelmezésére. (MTI)
•
könnyű fizikai munkát végzők ezen felül 20, a nehéz fiNem dolgunk, hogy
zikai munkára fogottak pe- „megvédjük" a szegedi ordig 30 forintnyi pótlékban szággyűlési képviselőt, ám
részesülnek. Á fiatalkorú a mai élelmiszerárak ismefogva tartottak kiegészítése retében továbbra sem tudnapi 30 forint, a könnyű fizi- juk elképzelni, mi módon
kai munkások 40, a nehéz lehet „kihozni" 160 forintmunkát végzők 50 forintos ból egy nehéz fizikai munpótlékot kapnak. Ugyancsak kát végző ember napi hákiegészítésben részesülnek a romszoros étkezését.

• Földkiadások - finisben

Bizonytalan aranykoronák
szándékú, de átgondolatlan
volt a törvény! - jelezték a
fórum résztvevői, s így nem
is csoda, ha vontatottan halad a birtokbaadás.
A földkiadó bizottságok bár hivatalos lista is készült
- nem igyekeztek az FM hivatal által felajánlott szakértők közreműködését igénybe
venni. Mindössze négy esetben próbálkoztak meg a bizottságok cseréjével, de végül minden esetben megerősítették a régi „csapatot",
mert a közgyűlés leszavazta
a változást.
Úgy tűnik, a megyei FM
hivatal jól végezte dolgát az
elmúlt években, hiszen egy
országos ügyészségi vizsgálat is helyben hagyta az itteniek döntéseit, intézkedéseit.
Igaz, a hivatal elsősorban
szakmailag segítette a földkiadók nem is könnyű munkáját.
A földkiadások nagy számához képest szinte elenyésző volt az elmúlt években a
fellebezések száma: tavaly

107, az idén 130 fellebezés
érkezett az FM hivatalhoz.
Eddig összesen 32 határozat
ellen nyújtottak be keresetet,
de ezeket csak 2 esetben ítélte jogosnak a bíróság.
Az elhúzódó földkiadások
miatt most az a legfontosabb
kérdés, mi lesz jövőre?
Egyelőre az a biztos, hogy
minden bizonytalan - hallhattuk tegnap. Ma még úgy
néz ki, a jövőre áthúzódó
ügyeket - a földkiadó bizottságok megszűnése után - az
FM hivataloknak adja át a
törvény. De itt sem kapacitás, sem technikai felkészültség nincs erre a munkára.
Hírlik, máris komoly változtatásokat fontolnak a törvényhozók. Azt is hallhattuk, lehet, a földhivatalok
hatáskörébe utalják majd a
részarány-tulajdonok további rendezését.
Akár tgy, akár úgy alakul,
sok gond lehet még a földvisszaadások körül.
R. G .

DÉLMAGYARORSZÁG

4 KRÓNIKA
Országos hírnevet szerzett
magának, modell értékű követendó példaként emlegetik
az Alsó-Kikötő sori óvodát,
amit éveken át mindenki
úgy hívott: az asztmás óvoda.
öt évvel ezelőtt csak úgy
próbaképpen hoztak létre itt
olyan óvodai csoportot,
amelyikbe a városból azokat
a gyerekeket „válogatták",
akik asztmában, felsőlégúti
megbetegedésben szenvedtek. Az ötlet Laczik Antalné
óvodavezetőé volt, s a kivitelezéshez partnerekre talált
dr. Harsányi Géza tüdőgyermekgyógyász főorvos, illetve Magyar Gábor tesncvelőtanár személyében. Ők hárman indították el és végzik
azóta is a gyógyító terápiás
programot, aminek legfőbb
eleme a rendszeres úszás és
torna.
A kezdetek óta eltelt fél
évtized alatt a gyermeklétszám megsokszorozódott,
mára 10 csoportban 220 fcl-

Ajándék műsor
- véradók
Sportterápiás óvoda Újszegeden
tiszteletére

• Az országban

egyedülálló

Fotó: Nagy László

sőlégúti betegségben szenvedő kisgyerek jár ide. Ahhöz azonban, hogy ennyi kis

emberke kényelmesen elférjen, s a sportterápiához szűkséges „kelléktár" is bővül-

programajánlat

AZ IFJÚSÁGI
HÁZBAN

hétfőn: 17 órától Ötórai tinitea: Találhatók-e
példaképek?; Agykontroll klub felnóttek részére; 19-től Koncz Zsuzsa
- Unplugged turné a legújabb, karácsonyi dupla
CD-jének anyagából;
dr. Máriás Béla képzőművész kiállítása

MA
A VADASPARK ZOOISKOLÁJÁBAN (Kálvária sgt.)
10-12 óráig Gyere, simogasd
meg az óriásteknőst cimű játékos gyermekprogramra várják
az érdeklődőket.
MÚZEUMI MATINÉ délelőtt 10 órától „Ha Kata
kopog, karácsonyig lotyog"
címmel Szűcsné Kopasz Kinga tart néprajzi foglalkozást a
Móra Ferenc Múzeumban.
A
SZÁZSZORSZÉP

GYERMEKHÁZBAN 10-12
óráig marcipán szobrászverseny lesz.
A VÁROSI ROCK KLUBBAN. a Juhász Gyula Művelődési Házban 19 órától a
Scaoegoat és az Undying koncertje.
HAGYOMÁNYŐRZŐ
LAKODALMAS FELVONULÁS indul a zsombói művelődési ház elől 15 órakor, este 7
órától lakodalmas bál lesz. Zenél a Zsomboys együttes.
A JATE KLUBBAN 21-03
óráig Micsoda buli - Mátrai
Róbert műsorvezetésével.
A BLUES BELL játszik
21.30 órától a Jam Pub-ban
(Pulz u. 23.).

VASÁRNAP
A VADASPARK ZOOISKOLÁJÁBAN (Kálvária sgt.)
Rejtélyes állati viselkedések

címmel filmvetítésre várják a
gyerekeket. 10-12 óráig.
A JATE KLUBBAN 17
órától boogie-woogie klub
Kalapos József vezetésével;
19 és 21 órakor videórpozin
Milos Formán: Hair.

HÉTFŐN
GYERMEKKÖNYVNAPOK Csongrád megyében - a
rendezvénysorozat könyvtárosok továbbképzésével kezdődik 9 órakor, a Somogyikönyvtárban.
GYERMEKRAJZOK
Vinkler László festőművész
emlékére - a kiállítást Tandi
Lajos újságíró és Bácsi János
igazgató nyitja meg a JGYTF
I. sz. gyakorlóiskolában, délután 3 órakor.
A KISTELEKI Árpád Fejedelem Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és

nyar
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Bárhol,

bármikor

meleget

ad.

Mely azonnal meleget ad bárhol ás bármikor. Hasz-

Kénen információt a PRÍMAGÁZ Rt. 2500 csere-

nába akár nyaralóban tó fotőeszkózkánt. vagy otthon

telepén. a fenti telefonszámon, vagy küldje vissza az

- a fűtési idányen kívül - kiegészítő fűtéskent; a Pfrgáz

alábbi kupont)

zal mükodö Prímagáz kályha tökéletesen megéllia a helyét S hogy miért?
0

D m : Hordozható nyár 1300 Budapest. 3. PF.: 225.

Azonnal meleget ad, mert nem a levegőt hanem a közvetlen környezetet melegíti

£ 1 Gazdaságoa es takarékos, mert a kívánt hőfokot On állltia be, így az amúgy sem drága gázzal
még takarékosabban gazdálkodhat
^

•
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•

i Bárhol, bármikor meleget ad.
| Ez érdekel!
i
i
! Név:

Könnyű *s gurul ia. A palack nélkül bármilyen
autóban széllfthatia. de a sa|ét kerekein Is
könnyedén gurul. Kéményre sincs szüksége,

Cím:

mindenhol fűt ahol gazdá|a kívánja.
0
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Könnyen kezelhető. Ugyanazzal a kapcsolóval
kezelheti az elektromos gyűjtőt és a hőfokszabályozót

Sőt, az Ara ia azivet melengető, hiszen

Irányítószám:
Ismertetőt kérek

DM
Megrendelem

1 4 . 9 9 5 , - Ft-ért juthat hozzá.

PRÍMAGÁZ

jön, terjeszkedni kellett. Az
épület egykori pincéjét alakították át 18 millió forintos
önkormányzati támogatással. A felső szintet az új
alagsori résszel újonnan épített belső lépcső köti össze.
Az új részben 4 csoportszobát, 2 tornatermet alakítottak
ki. Itt kapott helyet a tálalókonyha is, és a mosdók.
A sportterápiás óvoda
megújult részének ünnepélyes megnyitója - amit megtisztelt jelenlétével dr. Szalay István polgármester is tegnap, pénteken volt. Ünnepi műsorral a kicsik és a
Király Kőnig Zeneiskola tanári kamarazenekara szolgált.
K. K.

Kollégium - a kedvezőtlen
időjárás miatt elmaradt - nyílt
napját délután 3 órakor tartja a
kollégium dísztermében (Ifjúság tér 4.).
BELGIUMI élményeiről
tart diavetítéses útibeszámolót
dr. Soproni Lajos, 16 órakor,
az Olajipari Dolgozók Klubjában (Tisza L. krt. 47.).
HANG-CSENDJÁTÉK
IDŐORSZÁGBAN - hangverseny gyeremekeknek, délután fél 5-kor a Bálint Sándor
Művelődési Házban. Közreműködnek a Zenekonzervatórium gitár szakos növendékei.
GYÓGYÁSZATI ESZKÖZÖKRŐL tart előadást Varjú
Pálné 17 órától a kiskundorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Házban.
LOVE MI?! címmel programsorozatot indít a Diákcentrum és a SZITI Egyesület
Ifjúsági Irodája, mely dr. Buda Béla Férfi- női indentitás
és viselkedés című előadásával kezdődik 18 órakor, a
Bartók Béla Művelődési Központban.
A GYÓGYÍTÓ KÉZ

A Szegedi Nemzeti
Színház művészei ajándékműsort adnak a véradók tiszteletére. A Kamaraszínházban hétfőn
este háromnegyed hatkor
megrendezésre kerülő
v é r a d ó napi m ű s o r b a n
fellép V a j d a Júlia, Vámossy Éva, Vajk György,
Andercsik István és M.
Koncz Gábor. Zongorán
kísér Koczka Ferenc. Az
ünnepi alkalommal adják
át az 50, 60,70, és 100szoros véradók számára
az emlékplaketteket.
KLUBBAN (Kálvária sgl. 8.)
18 órától A gondolat teremtő
ereje címmel Becsei József
klubvezető tart előadást.
KARMA-GJÁNA-BHAKTI, a tradicionális jógatanfolyamok rendszere címmel tart
előadást Rácz Géza hindu
szerzetes 19 órától a Juhász
Gyula Művelődési Központban.
A WEINER KAMARAZENEKAR hangversenye 19.30
órakor kezdődik a Konzervatóriumban. Vezényel: Weninger Richárd. Közreműködik:
Hadady László oboán (Franciaország). A műsoron Corelli-Geminiani, Haydn, Telemann és Mozart művei szerepelnek.
A JATE KLUBBAN 21
órától Szekeres Tamás Project
koncertje.
AZ ALKOTÓHÁZBAN (Árbóc utca 1-3.) ma
9-17 óráig közművelődési
szakemberképző tanfolyam (I évf.).

Czirok Teréz
november 23-án, 15 óra 40 perckor látta meg a
napvilágot, 2800 grammal. Édesanyja Botár Éva,
édesapja Czirok Sándor (Szeged).
Bózsó Dániel
november 23-án, 10 óra 20 perckor született, 3650
grammal. Édesanyja Jancsó Erzsébet, édesapja Bózsó
Attila (Zsombó).
Balogh Bence
november 23-án, 18 óra 45 perckor jött a világra, 3900
grammal. Édesanyja Krista Andrea, édesapja Balogh
Csaba (Szeged).
Szívből gratulálunk!

A szegedi szimfonikusok
Amszterdamban és Darmstadtban
Fut a Szegedi Szimfoni- nekar január 4-én tartja újévi
kus Zenekar és vezetőjének. koncertjét, ameíyen nagy vaAcél En'innek a szekere. Az lószínűséggel fellép egy
együttest hívják, várják szer- olasz tenorista is. Aztán újra
te a nagyvilágban. Ma este összepakolnak, és indulnak
például Amszterdamban ad Szingapúrba. Az ázsiai váhangversenyt a zenekar. A rosban három előadáson szókoncerten több énekes is fel- rakoztatják majd a nagyérdelép, köztük Gail Gilmore. A műt. Februárban egy francia
műsorban Mozart, Gersh- műsorral lépnek a nagyköwin, Schönberg és Lloyd zönség elé Szegeden, Békésművek szerepelnek. Másnap csabán, Miskolcon és BudaSzeged testvérvárosában, pesten. Márciusban a zeneDarmstadtban a helyi kon- kar vezetője, Acél Ervin Licertkórussal lépnek a nagy- szabonban vezényli majd a
közönség elé. Az esten Metropolitana Zenekart. A
Brahms és Schönberg művei karmester rá egy hónapra a
szólalnak majd meg.
stuttgarti filharmónikusokkal
A külföldi turné után de- járja majd be Hollandiát egy
cember 7-én a Kortárs Zenei koncertturné keretében. JúliNapok keretében a Deák Fe- usban mác Bécsben lesz,
renc Gimnáziumban ad ahol karmester mesterkurhangversenyt a Szegedi zust vezet. A Tajvani SzimSzimfonikus Zenekar. A fonikus Zenekar szeptemműsorban Kocsár, Vántus és berben látogat Szegedre. A
Liszt művek szerepelnek. tajvaniak két koncertet adDecember 14-én a Nemzeti nak; egyet külön, egyet peFilmharmónia bérleti hang- dig a szegediekkel közösen.
verseny-sorozatában hallhatják a szimfonikusokat. A zeS z . C. Sz.

Római katolikus
plébániák
Belváros - Szombaton 7,
8 és 18 órakor szentmise.
Vasárnap 7.30-kor szentmise, 8.30-kor diákmise, 10
órakor énekkaros mise, ton és hétköznap 17 órakor:
11.30-kor szentmise, 18 óra- szentmise. Vasárnap 9 (diákkor ifjúsági mise. Hétközna- mise), 11 és 17 órakor
pokon 7, 8 és 18 órakor: szentmise.
Szent József jezsuita
szentmise.
templom
(Dáni u. 3.) - HétAlsóváros - Szombaton
7.15 és 17.30 órakor szentmi- köznapokon és szombaton 6
se, 16 órakor óvodások óra 30-kor, 7 óra 30-kor és
szentmiséje. Vasárnap 7, 9, 18.30-kor, vasárnap 6, 8, 9,
11 és 17.30 órakor szentmise. 11, 17.30-kor és 19 óra 30Gyálaréten 9 órakor. Kecs- kor szentmise.
Szegcd-Petó'fitelcp - Vakéstelepen 10.30 órakor
szentmise. Hétfőnként 19 sárnap 8 és 11 órakor, hétórakor ferences evangéliumi köznap 8 órakor szentmise.
Szeged-Algyő - Vasárnap
esték. Hétköznapokon szentmisék: 6.15 (zsolozsma, kon- 10 órakor, hétköznap 17 óraventmise) és 17.30 órakor. kor szentmise.
Tápé - 8 és 17 órakor,
Vecsernye hétköznap minden
este a szentmise után 18.10 vasárnap 8, 10 és 17 órakor
órakor, minden szombaton és szenlmise.
Kiskundorozsnia
vasárnap este 18 óra 30-kor.
A kedd esti szentmisék után Szombaton 17 óra 30-kor
megemlékezés Szent Antal- egyházzenei hangverseny.
ról, a csütörtök esti szentmi- Orgonál Csanádi László,
énekel a Hozsanna kórus,
sék után szentségimádás.
Felsőváros - Szombaton vezényel Pócsai György.
Vasárnap 7 órakor szent18 órakor szentmise. Vasárnap 7, 8.30, 11,18 órakor mise, 9 órakor háladó püspöszentmise. Hétköznap 6.30, ki ünnepi szentmise a templom belső festésének befeje7, 18 órakor szentmise.
Rókus - Szombaton 7, 8, zése alkalmából.
Szőreg - Vasárnap 9 és
18 órakor szentmise. Vasárnap 6.30, 8. 9, 11, 18 órakor 18 órakor: szentmise. Hétszentmise. Béketelepen 12 köznap 7 órakor szentmise.
órakor szentmise. Hétköznap
Görögkatolikus
7, 8, 18 órakor szentmise.
egyházközség
Móraváros - Szombaton
18 órakor szentmise. Vasár(Lechner tér)
nap 7, 9, 11.30 és 18 órakor
Szombaton 17 órakor veszentmise. Vasárnap 15 óra- csernye, 17.30 órakor szentkor a II. kórház kápolnájá- liturgia. Vasárnap 9 órakor
ban szentmise. Hétköznapo- szentliturgia, 10.30 órakor
kon 7 és 18 órakor: szentmi- gyermekmise. Hétköznap 17
se.
órától szentliturgia.
Újszeged - Vasárnap 7,
9, 11.30 és 18 órakor szentReformátus
mise. Szombaton a kápolnáegyházközség
ban 16 órakor szentmise.
Tarjánváros - SzombaHonvéd tér - Vasárnap

gyeháza éttermében. Hétfőn
18 órakor alap-vető klub
(Korányi fasor). Istentisztelet Makón szerdán 18 órakor.
8 istentisztelet, igét hirdet
Papp László lelkész és 11
órakor istentisztelet Ablonczi Zsolt, budapesti lelkész.
11 órakor gyermek istentisztelet. tartja: Csomósné Vincze Éva hitoktató. 18 órakor
istentisztelet úrvacsorával,
igét hirdet Ablonczi Zsolt,
budapesti lelkész. 15 órakor
Algyón istentisztelet, igét
hirdet Papp László lelkész.
Újszeged (Szent-Györgyi
Albert u. 6-8.) - Szombaton
18 órakor imaóra, tartja Sípos Ete Zoltán. Vasárnap 9
órakor gyermek istentisztelet
a kisteremben, tartja Kobzos
István. Vasárnap 9 órakor istentisztelet a templomban,
tartja Sípos Ete Zoltán lelkipásztor. 11 órakor Kisteleken istentisztelet tartja Sipos
Ete Zoltán.
Evangélikus
egyházközség
(Tisza Lajos krt. 16.)
Szombaton 15 órakor
konftrmációs óra, 17 órakor
ifjúsági óra. Vasárnap 10
órakor úrvacsorai istentisztelet, igét hirdet Tóth László
lelkész. 14 órakor istentisztelet Makón és 17 órakor
Kisteleken, igét hirdet Tóth
László lelkész. Kedden 17
órakor bibliaóra, csütörtökön
18 órakor úrvacsorai istentisztelet, 20 órakor egyetemisták, főiskolások részére ifjúsági óra. Szerdán 10-12-ig
nyugdíjas délelőtt. Pénteken
17 órától hittanórák.
Hit

Gyülekezete

A vasárnapi istentisztelet
elmarad. Csütörtökön 18
órakor istentisztelet a Me-

Metodista

Egyház

(Szeged, Londoni krt.
30.)
Vasárnap 10 órakor istentisztelet, gyermekistentisztelet (serdülőknek, óvodásoknak). 17 órakor ünnepi istentisztelet, gyermekistentisztelet kicsiknek. (Csütörtökön
17 órakor bibliaóra, pénteken 17 órakor ifjúsági óra.)
Adventista

Egyház

(Batthány u. 15.)
Szombaton 9 óra 30-kor
bibliatanulmányozás, 11 órakor keresztségi istentisztelet,
15 órakor bibliaóra. Pénteken 18 órakor imaóra.
Baptista

Gyülekezet

(Hétvezé?u. 5/b)
Vasárnap 9 órakor gyermek istentisztelet, 10 órakor:
istentisztelet, 18 órakor istentisztelet. Hétköznap, hétfőn
18 órakor érdeklődők bibliaórája, kedden 18.30-kor fiatalok bibliaórája, csütörtökön
18 órakor istentisztelet.
(Időpontváltozásokat, eseményeket minden pénteken
8.30 és 9.30 óra között a
Csörög a Westel rovat telefonszámán lehet bejelenteni.)

•

A Metodista Egyház
(Londoni körút 30.) november 27-től december 2-ig,
szombat délig - hétköznapokon 10-17 óráig - jótékonysági vásárt rendez, ahol 50500 forintos áron ruhát, cipőt, ajándéktárgyakat lehet
vásásolni. A bevételt a fogyatékos gyerekek Agyagos
utcai otthonának karácsonyi
ajándékozására fordítják.
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Egy vendég, otthon
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,MINDAZOKNAK, AKIK Ö R Ö M M E L FOGADJAK...'

Dobos Kati újra a szegedi színházban játszik

a színésznők álma. A Revizorban pedig a polgármesternél játszhattam volna. Akkor azt mondtam - bár sosem volt szokásom, hogy én
osszam magamnak a feladatokat - , elég, ez tényleg nem
nekem való.
• Úgy tűnik, hirtelen felindulásban szakított azzal a színházzal, ahol 12
évig vezető művész volt.
- Ha lehet, hagyjuk ezt a
témát. Történt, ami történt.
• Túl van rajta?
- Azt hittem. Most ősszel
fölhívtam a színház egyik
vezetőjét, hogy Szegeden
vagyok, ráérek. Vagyis én
kezdeményeztem. Megkaptam a Bolha a fülben Lucienne szerepét. Amikor bejöttem az első próbára és megláttam a nevem mellett az
mv.-t, furcsa érzés volt. Mint
amikor az ember elkerül a
családból és látogatóba hazamegy: ő maga úgy érzi,
végre megint otthon van, a
többiek szemében azonban
mégiscsak idegenné vált...
0 Annyi klasszikus nőalak, királynő után egy
A Bolha a fülbe című Feydeau-bohózatban, amelyet
vígjátéki dáma - erre
pénteken mutatott be a Szegedi Nemzeti Színház próvárt volna? „
zai társulata. Dobos Kati játssza az egyik női főszere- Meg is kértem Angyal
pet. Mint vendég. A színésznő - tizenkét év után - taMáriát, a rendezőt, hogy bovaly vált meg a szegedi színháztói. Szabadúszó lett.
csásson meg, ha egy kicsit
Azóta ez az első szerep, amit régi színházánál elvállalt.
több munkája lesz velem,
mint ekkora praxisú színészeknél ez szokásos. A ho0 A rendező kérte fel?
- Azért vállaltam, mert hózati közeg nem eléggé
hívtak. Itthon - akkor már megszokott nekem, de azért
Az igazgató?
- Az az igazság, hogy három éve - semmi dolgom remélem, sikerült mindent
úgy váltunk el: bármikor nem volt, amikor Bujtor Ist- megtennem, hogy ez ne tűnvisszajöhetek, akár mint ván székesfehérvári produk- jön föl senkinek.
ciójában, a Várj, míg sötét
vendég, akár mint tag...
0 Miközben a kritikus
• Vagyis nem haraggal? lesz című krimiben abszolút
utolsó próbafázisban egy
- Nem. Nem harag volt főszerepre kértek. Aztán kömakacs influenzával is
bennem, hanem inkább ke- vetkezett a Kakukfészek Főmeg kellett küzdenie.
serűség. Egyszer csak ele- nénije, ugyancsak Fehérvá- Még nincs vége, rendegem lett abból, hogy úgy ron.
sen köhögök, föl-fölmegy a
éreztem, nem kapok méltó
• Itthon közben Dorogi lázam, de azon leszek, hogy
feladatokat.
anyuka a Légy jó mind- ezt se vegye észre a közönhaláligban.
• Ezért vállalt másutt
ség.
szerepeket?
- Nem lehet ráfogni, hogy
S. E.

Alkotói díj
a Deák
gimnáziumért
Csütörtökön adta át Budapesten a Magyar Építészek
Kamarája és Szövetsége és a
Magyar Cementipari Szövetség által adományozott Betonépítészeti Díjat négy alkotó kollektíva vezetőjének.
A három budapesti díjazott:
Finta József, Vadász György
és Tihanyi Judit mellett Nóvák István szegedi építész a
Deák Ferenc Gimnázium létrehozásában való magasszintű alkotó munkájáért kapott Betonépítészeti Dijat.

i napló
HÉTFŐN

I. em. 123-as szoba) dr. Bálint János ingyenes jogi taJOGSEGELYSZOLGA- nácsadást tart az érdeklődőkLATI FOGADÓÓRÁT tart nek, 15-16 óra között.
JOGSEGÉLYSZOLGÁaz MSZOSZ Csongrád Megyei Képviselete (Szeged, LAT az SZDSZ Földváry utca 3. szám alatti irodájában,
Eszperantó utca 3-5., I. em. 16-17 óráig. Tartja: dr. Pesti
5.) 14-16 óráig. Dr. Hajdú Gábor.
István ad felvilágosítást a
PASKUJ MÁTYÁS, a
munkavállalók, munkanél- 19-es választókerület képviküliek, pályakezdők és selője (Felsőváros, Fodornyugdíjasok részére.
kert) területét érintően lakosA MUNKÁSPÁRT Sze- sági fórum lesz a Diófa venged városi koordinációs bi- déglővel átellenes terület
zottsága 15 órakor ülést tart részletes rendezési tervéről
a Fő fasor 9. szám alatti 17 órától, a Deák Ferenc
Gimnáziumban. A téma előszékházban.
A SZOCIALISTA PÁRT adója: Kiss Katalin, a városi
irodáján (Tisza L. krt. 2-á.. főépítész munkatársa.

csorog o
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KINIESTEL

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a héten ügyeletes m u n k a t á r s u n k k a l . Kalocsai Katalinnal oszthatj á k m e g . M u n k a n a p o k o n 8 é s 10 ó r a
között, v a s á r n a p 14-től 15 óráig hívhatják a 06-60-327-784-es telefonon.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy
S z e g e d r ő l is v a l a m e n n y i s z á m o t t á r esázni kell. Ha ötletük van Fekete pont
cfmű rovatunk számára, kérjük,
ugyanitt t u d a s s á k s z e r k e s z t ő s é g ü n k kel. Füveszett tárgyakat, kutyákat sth.
kereső olvasóink olcsó hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel 7 é s 19 óra között a Sajtóházban.

Csúcsban: Újabb gondot jelent a tömegközlekedési járműveken utazóknak a hideg. Az 5-ös, 7-es
és 9-es trolin nincs fűtés, s
mire a peremkerületekből
beérkeznek a városba, az
utasok teljesen átfagynak
- telefonálták a 471-651-

ről. A Volánnak már többször jelezték - de változást nem értek el - a 84es busz járatai ügyében. A
reggeli csúcsban már a
második megállóban nem
lehet felférni a Hont Ferenc utcából induló buszra, ami nem csoda, hiszen

kis buszról van szó, a csuklós nagy járműveket a
csúcsforgalom után állítják
be.
Kóbor ebek: Baktóban
a 9. és 10. utca környékén
kóbor ebek garázdálkodnak
- mondta Ö. I. - , s hogy
éhesek, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy
felfalják a kiskertekben
szabadon hagyott csirkéket.
Csere: A Délceg utcai
üvegezőknek mond köszönetet Farkas Mihályné 477-125 - azért, mert az
általa hibásan megadott
méretek szerint elkészített
ablaküveget készséggel kicserélték.
Talált t á r g y a k : A
314-636-os telefonszámon
várják egy talált nyaklánc
tulajdonosának hívását.
Érettségi bizonyítványt találtak a Budai Nagy Antal
utcában még az elmúlt héten, tulajdonosa a 330-359es számra telefonálhat.
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t—\p. 2. Saját maga keresi fel
<—As adománygyűjtő bázisunkat:
ÚJSZEGED,
CSANÁDI U. 9. SZ. alatt
a Máltai Szeretetszolgálat új
székházát VAGY a Mátyás
téren az A L S Ó V Á R O S I
FERENCES KOLOST O R T (a templom mellett)
mindkét helyen december 8-ig
hétköznap 14-16 óráig, illetve
szombaton 8-12 óráig vátják
Önt az akció munkatársai.
Felhívjuk afigyelmet,hogy
a gyűjtőhelyen nem osztunk ki
adományt!
Tudjuk, hogy sokak számára a legnehezebb, de talán
mégis az egyik legjobb adományforma

O! - Jaj!
Tavaly
alv történt, de úgy
úev néz ki,
ki. hogy
hoev idén is
is
megismétlődhet és nem csak Kovácséknál, akiknek Sanyikája hajnalok hajnalán kérdéssel ébresztette anyukáját:
- Mond, mama, hányadika van ma?
- November 24.
- Ó. már csak egy hónap van karácsonyig ugrándozott örömében.
- Jaj - rémüldözött Sanyika édesanyja már
csak egy hónap van karácsonyig - , s arra gondolt, hogy nem csak hogy az ajándékokra nincsen megtakarított pénzük, de azt sem tudják,
hogy a villany- és a gázszámlát miből fogják kifizetni. Sanyika észrevette édesanyja kétségbeesését:
- Mama, mi a baj?
- Nincs pénzünk.
- Hát éppen jó, hogy most fogyott el, majd elsoroljuk a kis Jézusnak, amire csak szükségünk van .
Tudod, tavaly is mindent, amit a levélben kértem,
megkaptam. - Édesanyja sűrű sóhajok közepette
csak ennyit mondott: - Nagy csoda volna.

ií^^^K

v 4

cukor stb.), a hasznos háztartási szerek (fogkrém, szappan, tisztítószerek stb.), gyógynövényfélék is.
A legszerencsésebb az, ha a picit is tehetősebbek maguk találják meg a lakótelepükön, szűkebb környezetükben azokat a családokat vagy
éppen magányos öregeket, betegeket, akiknek
(gy, karácsony táján, segíthetnek, vagyis akiknek
kifejezhetnék, hogy nagy megtiszteltetés számukra, ha ajándékozásukkal örömet okozhatnak.
Beismerem, ez (gy közvetlenül nem mindig lehetséges, s ha valaki vállalkozik közvetítésére,
általa az ajándékozás rejtettsége is jobban megvalósítható, és ez utóbbi szempont sem lebecsü-

a pénz formában
történő támogatás.

Gyermekkoromban karácsonykor mindig ennek a nagy csodának lehettem a tanúja. Nekem
A szervezők által felmért
azt lett volna nehéz elhinnem, hogy nem a kis
Jézus hozza az ajándékokat. Fizetésosztáskor esigényeket ily módon logikusan
te a család apraja-nagyja láthatta, hogy a kiteríés célirányosan lehet kielégítetett százasok, akárhogy csoportosítjuk őket, jó ha
ni. Ha az ön lehetősége nem
a legszükségesebbekre elegendők. Ezekből aján- lendő. Igaza van Adynak: „Be jó lenni és rejtve
korlátozott e téren, előre is ködékokat, játékokat venni, erre senki sem gondol- lenni jónak".
szönjük pénzadományát, amehatott. Ajándékok, játékok pedig voltak, ott seA ferences közösség a Délmagyarország kalyet postai átutalással a követreglettek a szentestén a karácsonyfa alatt. így az- rácsonyi felhívásában Assisi Szent Ferenc 772
kező C Í M R E K Ü L D tán makacs értetlenség lett volna nem hinnünk, évvel ezelőtti kiáltványát hallja ki: „Karácsonyhogy az ajándékokat maga a betlehemi kis Jézus kor a gazdagok vendégeljék meg a szegényeket
HET: MAGYAR VÖhozza.
és az éhezőket". Osztom annak a testvérnek a R Ö S K E R E S Z T S Z E -

Hogy miként?

A választ akkor kaptam meg, amikor már ferencesként visszakerültem (a házunktól 10 perc
járásra lévő) budapest-pasaréti kolostorba, és ott
saját szememmel láthattam, hogy az öreg Anasztáz testvér (ma már túllépve a kilencvenen) így,
karácsony előtt, miképpen válik a betlehemi
Gyermek ajándékközvetftő angyalává. Lázas forgalom. Van, aki hozza, van, aki viszi. Ha csak a
jövő-menő emberek arcát nézem, nem derül ki.
hogy ki melyik táborhoz tartozik, mert mindegyikén ugyanaz a derű, amelyet csak a szívbéli
hála tud az arcokra varázsolni.
Ezen előzmények után érthető, hogy szíven
ütött a Délmagyar szerkesztőségének az az ötlete, hogy karácsonyi ajándékgyűjtő, -osztó akciót
szervez, amelyben vállalja, hogy az ajándékozóktól az ajándékozottakhoz olyan dolgok kerüljenek, amelyeket az utóbbiak nagy örömmel
vennének. Ma már bizony van, akiknek az ajándékokon. édességen, könyvön kívül ajándékszámba megy az élelmiszer (konzerv, olaj. só.

Kedves
Tisztelt

véleményét, aki a Délmagyarország karácsonyi
kezdeményezésére így reagált: - Ez olyan j ó ,
hogy ekkora bölcsesség nem is telne ki csupán
csak tőlük, „az igazság bárhonnét jön is,
Szentlélektől való" (Aquinoi Szent Tamás).
Fontos, hogy mindaz, aki - akár csak egy lukas
kétfillér erejéig is - részt vesz ebben az ajándékozásban, a bölcsek lelkületével tegye. Ők Betlehemben leborultak az előtt, akinek ajándékaikat hozták.
A bölcsek hódolatával nyújtsuk át ajándékainkat
azoknak, akik sorsukban mégiscsak hasonlatosak a
szegénységben és kivetettségben születő Jézushoz.
Hogy is írta Weöres Sándor?

„Szegény vagyok
és nem kívánatos
mint az Isten maga "
Jó volna, ha Szegeden is megállna a Csillag
minden ház fölött, ahol az ő kicsinyei laknak.
Szívből kívánjuk.
A szegedi alsóvárosi ferences közösség nevében:

Zatykó Idszló

Polgártársunk,
Adományozó!

D>
í

hasznos háztartási szereket (mosópor, sampon, szappan, borotvahab)
r~v\ gyermekjátékot ajándéÉJ\s kőzni mindig öröm, de
fontos, hogy használható játékokat tegyünk a csomagba,
r — a gyermekkönyv, kifestő, színező (ceruza,
filctoll) fontosságát különösen
hangsúlyozzuk, hiszen ezekre
minden kisgyereknek nagy
szüksége van.
r~\j\ ruhát adományozni nal—ös gyon szép gesztus, de
felelősség is, hiszen csak
használható és tiszta jöhet
szóba. Legnagyobb szükség
férfi téli ruhára és cipőre van.
Mit érdemes
Kérjük, hogy ne abból adadományozni?
jon, ami már használhatatlan
állapotban van, hiszen ezzel
elsősorban zárt és ori- csak az adománygyűjtés szerginál élelmiszereket vezésében részt vevő önkénte(cukor, liszt, rizs, étolaj, só, sek dolgát nehezítené. Az adotea, konzerv, csokoládé, stb.)
mányokat nekünk kell szortí-

Nagyon köszönjük, hogy
figyelmesen végigolvasta
Zatykó házfőnök testvér meleg szavait és most - megértve
célunk fontosságát és tisztességét - azon gondolkodik,
hogy milyen formában vegyen
részt ebben a nemes akcióban.
Közös problémánkról, közös
ügyünkről van szó. Az alábbiakban néhány elengedhetetlenül fontos és praktikus információt adunk annak érdekében, hogy jól és a rászorultak
számára hasznosan állíthassa
össze adományát.
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• Havi

a

24 ezer

rozni és a használhatatlan holmik elszállítását és elégetését is
meg kell oldanunk.
Amikor már ott tart, hogy

összeállította
az adománycsomagot,
két lehetősége is van arra, hogy
a gyűjtőhelyre juttassa.
(—\j\ 1. Felhívja a következő
l—őy telefonszámok valamelyikét
— 3 1 3 - 7 4 0
— 3 1 3 - 2 6 7
— Taijániak és Felsővárosiak
pedig a 3 2 < » - < » 3 < » .
így be tudja jelenteni munkatársunknak nevét címét és adományának jellegét. (Hét végén és
munkaidő után üzenetrögzítőre
mondhatja telefonszámát és mi
visszahívjuk.) Miután az adományozók címei összegyűlnek, a
Délmagyarországban közzétett
időszakban a város egyes területe
in megbízólevéllel rendelkező ak
tivistáink tehergépkocsival
begyűjtik az adománycsomagokat

forintért

G E D T E R Ü L E T I SZERVEZETE,
SZF:GED,
S Z E N T M I H Á L Y U . 1.

A pénzadományt, kéljük, hogy
december 5-ig postázza.
Végezetül: Ön joggal várja
el, hogy értesüljön arról,
te

milyen módon
osztottuk el
az összegyűlt értékeket Ennek
érdekében január első napjaiban lapunk hasábjain közzétesszük, hogy mennyi pénzbeli,
illetve mekkora mennyiségű
tárgyi adomány érkezett és
hogy azt hány család számára
osztottuk szét. Amennyiben
több az adomány, mint az általunk összegyűjtött megsegítendők, úgy a „felesleget" azon
szegedi intézmények körében
osztjuk szét, amelyek tevékenysége a hátrányos helyzetű
gyermekek, illetve öregek gondozása és ápolása (árvaház,
öregek otthona, fogyatékosok
otthona stb.).
Előre is köszönve bizalmát
és adományát mindazok nevében, akik ennek örülni fognak,
tisztelettel:
A SZERVEZŐK:
ALSÓVÁROSI FERENCES
KÖZÖSSÉG
DÉI.MAGYARORSZÁG KFT.
MAGVAR MÁLTAI
SZERF.TETSZOI.GÁ LAT
SZEGFŐI CSOPORTJA
MAGVAR VÖRÖSKERESZT
i SONGKÁD MEGYEI
SZERVEZI 11
MAGVAR VÖRÖSKERESZT
SZEGED T E R C l J II
SZERVEZETE
P VKTISt T M R Á D I Ó K É I .
TABÁN CSALÁDSEGÍTŐ
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nyíték arra, hogy a tűzoltó hivatást csak megszállott emberek képesek vállalni. Csakhogy
nekik is élni kellene valamiből
- ezért aztán másodállásban taI I
xiznak, ács- és kőművesmunkát
érettségizett fiatalok jelentke- névsora: Tóth Zoltán, Ludányi vállalnak, mert másképp nem
zését fogadták el, akik most tű- András, és Bottyán Antal.
megy...
A tanfolyam tanára, Hódi
zoltó őrmesteri rendfokozattal
Pénteken, a Napos úti tűzolkezdhetik a szolgálatot. Sőt: József tűzoltó hadnagy pedig tólaktanyában még más is törhárman közülük olyan kiváló pénzjutalmat kapott az újonc- tént: találkozott egymással
eredménnyel zárták tanulmá- oktatásban végzett kiemelkedő múlt, jelen és jövő. Dr. Gáti
nyaikat, hogy rendkívüli elő- munkájáért.
Zoltán alezredes, megyei tűzolS ha már a pénzről beszé- tóparancsnok-helyettes fogalléptetés várt rájuk. A legjobbak
lünk: a pénteken esküt tett tűz- mazott (gy, aki elmondta, hogy
oltók 24 ezer forintos havi a vizsga és eskütétel alkalmáLOMBARD TANKÖNYVBOLT
bruttó Fizetésért teljesítik majd ból meghívták a Csongrád mea szolgálatot, amely időnként gyei parancsnokság, valamint a
1996-os asztali-, falinaptárak, karácsonyi,
szilveszteri díszttő-anyagok. Könyvek, Írószerek, ajándékok
megkívánja, hogy testi épségü- megyei városok parancsnoksánagy választéka.
ket, vagy akár életüket is koc- gainak nyugdíjas tűzoltóit is.
Szeged, Budapesti krt. 5. (volt l ila Akác étterem) Tel: 6M82-776. kára tegyék. Csiszár Tamás
alezredes szerint ez újabb bizoNy. P.

Most még csak füstgyertyák
ellen kellett fölvenni a harcot a vizsga után viszont már valódi tűz oltásában is részt vehet
az a tizenhat fiatálember, aki
tegnap délelőtt előbb elméleti
tudásáról adott számot, majd a
gyakorlatban is bizonyította,
hogy méltó a rábízott feladatra.
Csiszár Tamás tűzoltó alezredes érdeklődésünkre elmondta, hogy hat hetes alapfokú tűzoltóképző tanfolyam végére tett
pontot a tegnapi vizsga. Csak

Tűzoltó leszel..."

DÉLMAGYARORSZÁG
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Buszfuttató

Egy sajnálatos, gyakran
megismétlődő esetet szeretnék szóvátenni, melynek
csak szemlélője és éppen
nem szenvedő alanya voltam
november 10-én 18.30-kor a
Szent György téren.
Hogy mit művelt az M32es busz vezetője négy sráccal, akik a dorozsmai járatról
leszállva rohantak, hogy elérjék az algyőit. Amikor a
középső ajtóhoz ért a legelöl
futó gyerek, becsukta az első
ajtót és elindult. Szóltak neki, hogy várjon, mert még
jönnek, de meg se hallotta!
Pedig a tükörből egészen
biztos, hogy látta. A négy fiú
meg csak futott, árkon-bokron, piroslámpán keresztül.
Elgondolni is rossz, hogy mi
minden megtörténhetett volna, hiszen csúszós, latyakos
volt az út.
A Il-es tanács előtti megállóban sikerült fölszállniuk.
Hogy lehet ilyen szívtelen
valaki? Pedig neki is három

gyereke van. Ennek az embernek azt hiszem nem csak
a modorával van baj, mert
láthatóan élvezte a helyzetet.
Egyébként 6 volt az is, aki
letatázta, mamázta a két idős
utast nemrégiben, csak a
csörög rovatban tévesen,
fordítva jelent meg a járat
száma.
Neki nem kell attól tartani, hogy megköszönik a
munkáját ha nem az elvárásoknak megfelelően végzi?
Nagy-nagy felháborodásom késztetett arra, hogy tollat ragadjak, mivel hasonlóképpen jártam már jómagam
is. Csak én nem bírtam utána
futni a következő megállóig.
A többi buszvezetőről csak
jót mondhatok, mert van
köztük olyan is, aki még egy
perc várakozást is megreszklroz, hogy bevárja a 35-öst.
Tisztelettel ajánlom levelem az illetékesek figyelmébe.
V a s s Józsefné

Csongrád megyében Szegeden van
a legrégibb irat

A volt régi vármegyei levéltári iratok a több alföldi
megyék levéltáraihoz hasonlóan a török uralom alatt
megsemmisültek.
Hiteles adatok szerint
Thököly kurucai 1682 évben
Fülek várát felgyújtották,
(gy az ott elhelyezett Csongrád megyei levéltár anyaga
is ekkor serftmisült meg.
A mostani Csongrád megyei iratok 1703-as évvel
kezdődnek. Van azonban
irat ezt megelőző időből is,
de kevés, a legkorábbi 1359ból való.
Szeged városának 13591526-ig 50 darab oklevele
maradt fenn. A török hódoltság időszakából pedig közel
100 darabot őriznek. A legrégibb „báránybőrön" Irt oklevél Balaki Benedek néhány szegedi alsóvárosi polgárnak balaki puszta eladását tartalmazza. Szegeden az
állomás melletti terület, a
szegedi emberek előtt még
most is Ballagi-tó néven ismert.
Ez időből több török
nyelven (rt eredeti okmány
maradt ránk, melyeket a
levéltárnak őrzik. így a
Csongrád megyei levéltárban őrzött néhány okmány
tartalma: A szegedi bíró okmányt ad, hogy a ferencesek
megtarthatják templomukat.
/1545./
A budai pasa rendelete a
szegedi mészárosok érdekében./I 584./
Egy bírói végzés a mészárosok adómentességéről.
/1600./

gtg agyon kérek minden•W kit, ne higgye, hogy
nagy dicsőség kifacsarni
egy verset. Ne akarja mindenáron aktualizálni másfél évszázada halott költőnk veretes-tüzes szavait,
de én most nem tehetek le
róla. Az áthallás nyilvánvaló, nem is tagadom.
Egy mozdulat hánt engemet...
Megint beszédet mondott egyik ellenzéki pártunk vezére. Sejtem, seregestül uszulnának rám hívei, ezért sem mondom ki
a nevét. Az, hogy maratoni
hosszúságú szózatot szólt,
legyen az ő és hós hallgatói belügye, de engem
mégis emlékeztet a tengerentúli - karibi - nagy szakállas szokására. legtöbbször katonaruhában áll a
pulpitusra. Aki az 6 beszédeit túléli, elmondhatja,
nagy idők tanúja.
Elveikben, persze, sem-

olvasószolgálat
Ext a rovatunkat olvasóink irják. Az itt közölt Írások
szerzőik magánvéleményét tükrözik.
LEVÉLCÍMÜNK: DÉLMAGYARORSZÁG SZERKESZTŐSÉGE,

SZEGED, SAJTÓHÁZ, PF.: 153. 6740.
TELEFON: 481-460

Nappali baglyok
Huhúúú! De jó dolguk
van manapság az ornitológusoknak és a madárhanggyújtőknek! Nem kell az erdőtmezőt járni fagyban, szélben, napsütésben. Elég, ha
magyar bajnoki labdarúgómérkőzéseket néznek a tévében. Itt, ha egy színes bőrű
játékoshoz kerül a labda,
máris felhangzik a .jómadaruk" kórusa, mint egyfajta
pavlovi reflex.

Régebben egy-egy szép
csel, kapura lövés, védés,
parádés gól tapsvihart váltott
ki az értő szurkolókból. Sajnos ez a reflex, a kiváltó ok
lassú megszűnésével, eltűnőfélben van, s csak a nyálunk
csorog a külföldi adókon
közvetített mérkőzések láttán.
Mé

Szülök bálja Rúzsán
Az idén november 18-án
immár harmadik alkalommal
rendezte meg iskolánk a
Szülők Bálját. A szép számban megjelent vendégek köszöntése után a helyi Stylus
ruházati bolt szervezésében
divatbemutatót tartottunk,
ahol rendhagyó módon a
manökenek iskolánk pedagógusai és tanulói közül kerültek ki. Ezután meglepetés
műsorszám következett: a
hangulat fokozásáról a pedagógusokból alakult tánccsoport gondoskodott. A „tánc-

II. Mátyás által adományozott nemesi oklevél Kalász Miklósnak./1616./
Pálffy Pál nádor átírja és
megerősíti gróf Eszterházi
Miklós nádornak 1642-ben
kelt oklevelét, melyben Dorozsma és Szentmihálytelek
pusztának Szeged városához
való csatolását, a többi Kun
pusztán pedig a kecskemétiekkel való közös legeltetést
megengedi. /I649./
Pozsonyi Kamara az
ügyeik intézése végett PoA kormány T/l456-os
zsonyba érkezó szegediekszámon az Országgyűlés
nek hazatértükben adó és
elé terjesztette a '96 évi
vámmentességet biztosít.
költségvetés tervezetét.
/1653./
A vita hevében talán fel
A szegediek panaszára
sem tűnt ez a szám:
IV. Mohamed szultán elren1456. 1456-ban II. Modeli, hogy a tizedszedők a
hamed szultán százhúszbeszedést idejében végezzék
ezer főnyi seregével, háés a lakossoktól pénzt zsaromszáz ágyúval, ostrolni ne merjenek. /1672./
romgépekkel körülzárta
Szentes város levéltáráNándorfehérvárt (Belgnak iratanyaga is 1703. évrádot), az ország déli
vel kezdődik.
határának legerősebb
Hódmezővásárhely város
várát. De a hazáját védő
iratai a törökdúlás, majd a
nép Hunyadi János vehivatali épületek két (zben
zetésével világraszóló ditörtént leégése folytán naadalt aratott, s a török
gyobb részük megsemmi70 évig nem mert hasonsült. Ennek ellenére a megló támadást intézni az
ország ellen.
maradt levéltári iratanyag,
főleg a földesúri levelezés,
1691 évvel kezdődik.
Makó város tulajdonában
a legrégibb irat a III. Károly
által Makó városnak 1724
évben kiadott vásárszabadalomra vontkozik.
Horváth Ferencné, CsongCsongrád város levéltárá- rádi sgt. 84/A szám alatti lanak legrégibb irata 1733 év- kos tizennyolc éves szorgalmas, becsületes, áldozatkész
ből származik.
Komoly P á l munkáját szeretnénk megkö-

kar" egy fergeteges contrypolkát adott elő.
Ezt követően megkezdődhetett a bál. Éjfélkor mindenki izgatottan várta a tombolát. A nyereményeket a
helyi vállalkozók ajánlották
fel. Ezúton rendezvényünket
támogatták.
Reméljük, hogy minden
résztvevő jól érezte magát, s
e szép hagyomány folytatásaként jövőre is találkozunk.
Dilmanné Lovászi Ágnes

igazgató

Évszámvetés
A veszély, ha más módon is, most sem kisebb.
Vajon akad-e 539 év
után egy új Dugovics Titusz, aki a magasba törő
inflációt magával rántja
a mélybe, vagy 70 évig a
jómód ide be nem teszi a
lábát.
S a költségvetés elfogadása után megkondulnak-e országszerte a
(vész)harangok?
Majd kiderül, mint
ahogy az is, milyen
törvénytervezet lesz a
T/1514-es
vagy
a
T/l 526-os, és ki mondja
el a miniszteri expozét.
M é h e s János

Tisztelel egy Házfelügyelőnek!

Egy mozdulat...
mi rokonság nem fedezhető föl közöttük, de néminemű diktátorsági rejtett hajlam kiérzik. A mozdulat
még félelmetesebb. A szónál is többet mondhat. Az,
hogy vastaps kíséri föl az
emelvényre, unásig ismerős az idősebb nemzedék
előtt, csak akkoriban jóval
kopaszabb volt, aki ész
nélkül fürdött benne. Persze, őt nem a Radetzkymars ütemére tapsolták, és
ez nagy különbség. Akkor
a hadvezérek ritkán jöttek
szóba. Sajnos, tőszomszédságban éltünk egy meg se
nevezendő egyén birodalmával, és filmeken is, tévében is láthattuk, hogyan
gesztikulál beszéd közben
a szocialista császár. Emlékeznek rá? Úgy magyarázott kézzel-lábbal, ököl-

be szorított marokkal és
szétnyitott tenyérrel, mintha maga is ütemet diktálna. De a mozdulat farkincája az, ami bennem rémséges emlékeket kelt. A bekezdésnyi szónoklatversikék végén egy elegáns
mozdulattal a függőleges
irányú hadonászást kegyes
eleganciával vízszintesre
váltotta, kicsit fölcsapva a
mozdulat végét, és az istenadta nép azonnal tudta,
most tapsolnia kell.
Ez a mozdulat bánt engemet. Vérfagyasztó mozdulat. Ez ismétlődik most,
nálunk, ennyi évvel később?
Nagyon kérem, ne „liberálbolsevikosozzanak "
le érte, egyikhez sincsen
semmi közöm. Annyi lehet
csak a bűnöm, hogy nem-

szönni, nyugdíjba vonulása
alkalmával. Kívánunk neki
nagyon jó egészséget, békés,
nyugodt, hosszú éveket.
I. F-né é s I. F.

csak nézek, de néha látok
is. A most nem említett
párt emléke előtt tisztelettel adózom a magam módján, bár egyetlen elődömnek se volt köze hozzá,
magam pedig gyerek voltam akkor még. Amit akkor tett, jól tette, és minden jó elnyerte már akkor
is a maga méltó büntetését. De nem hiszem, hogy
sikereinek a csúcspontján
is merte volna gondolni
valaki a legbeavatottabbak
közül is: ötven év múlva a
legbelsőbb emberek is diktátorszagú
gesztusokkal
emlékeznek.
jm nemzedékek leváltóMM sáról már ne is beszéljünk. Ezt is ő mondta.
.Azelőtt még az tartotta
bennünk a lelket, hogy a
népet nem lehet leváltani.
Szalámizunk, szalámizunk? A nemzedéket már
lehet?
Ács J é z s e f
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Volán- Nyílt levél Szeged
ajándék város közgyűléséhez

A Felsővárosi Óvodai
Körzetbe tartozó három óvoda (Gyík u., Gábor Á. u.,
Csap u.) dolgozói a szegedi
sajtót szeretnénk igénybe
venni, hogy köszönetünket
ezúton fejezzük ki a Tisza
Volán Rt-nek nagylelkű felajánlásáért.
Egy AT 286 típusú számítógépet kaptunk ajándékba, amely nagymértékben
segfti óvodánk gazdasági,
ügyviteli, munkaügyi tevékenységét. Nagyszerű dolog
ez, hiszen informatikai ellátottságunk igen szegényes,
költségvetésünk pedig számítógép vásárlását a közeljövőben sem tette volna lehetővé.
Köszönettel:
a Felsővárosi Óvodai
körzetben dolgozók

A közgyűlés nem cirkusz, de Önök azzá tették!
Követeljük:
1. Mondjon le dr. Szilvásy László és azok a képviselők,
akik igennel szavaztak arra, hogy Szilvásy képviselő úr és
családja 20 milliót kapjon a köz pénzéből!
Dr. Aradi Antal,'dr. Piri József Rákos Tibor, dr. Tímár
László, Bagaméry László, dr. Berekné dr. Petri Ildikó,
Hargittai Rita, Mészáros József, Nagy Sándor, Paskuj
Mátyás képviselőknek semmi keresnivalója a közképviseletben. Az érintett körzetekben tartsanak időszaki választásokat!
2. Önök Szeged város polgárainak pénzével gazdálkodnak, arról döntenek és nem a sajátjukéról. Ezért Szeged
város lakosságának joga van tudni - a legutolsó fillérig -,
hogy mennyit és milyen célra költenek. Minden anyagot és
jegyzőkönyvet tegyenek nyilvánossá! Önöket a köz szolgálátára választották meg, akinek a nyilvánosság sérti a személyiségi jogait (sorozatos zárt ülések), az mondjon le és
ne akarjon a köz pénzéből részesülni.
Az Önök „szerény" tiszteletdíja, amit társadalmi megbízatásukért kapnak, közel kétszerese egy középiskolai tanár nettó bérének. Majd gondoljanak erre is, amikor az iskolák megszüntetéséről, összevonásáról, esetlegesen pedagógusok elbocsátásáról döntenek!
Hölgyeim, Uraim! A bizalom véges!
Szeged, 1995. november 24.
Szegedi Diákok és Pedagógusok
Szövetsége

Teleház tele „humorralFf

Práger (jyörgy riporternek
talán a „humorista kerestetik" ctmű műsorban kellene
csillogtatni humorát, ha ez
ugyan annak nevezhető. A
televízió Telin csatornáján a
Teleház című műsor november 22-i adásában sütötte el
poénjait. Résen volt, egy
helyzetet sem hagyott ki.
Előbb a „Bal fasor" ébresztett benne kétes asszociációt,
majd soron következő Ördögh nevű riportalanyát mutatta be; „Ördögünk van!" vidám felkiáltással. Ez eddig
még akár jópofának is tűnhe-

tett, amit azonban utána pro- ja el" az olcsó vicc kedvéért,
dukált már nem csak Ízléste- hanem a költőt is?!) feltárlen volt, hanem rendkívül csáztam a műsor produceréfelháborító is.
nek számát. A hölgy nem érA párbeszéd (gy hangzott: tette méltatlankodásomat:
Riporteralany: A Világ Práger Gyuri? Hisz ő az orUtcája projekt stnen van.
szág egyik legjobb riportere!
Práger György: Mint JóIgen? És József Attila? zsef Attila?
kérdezem én, csak úgy maRiportalany: Igen, mint gamban persze.
József Attila.
„Én egész népemet foBevallom, a további hasz- gom, nem középiskolás fonos információkra már nem kon tanítani.
voltam képes figyelni. Ettől
A tévéből (is), úgy látszik,
az „épületes" párbeszédtől lenne kit. És lenne mire!
megdöbbenve (ez az ember
nem csak a riportalanyát „ad- Zomboriné Botás Mária

Esküvő - fél évvel elhalasztva

dékát 30 nappal korábban be kell jelenteni.
Ekkor egy jegyzőkönyvet vesznek fel, ami 6
hónapig érvényes. A 30 nap elteltével az utána következő 5 hónapban a házasság bármikor megköthető.
A problémákat sokkal inkább a ceremónia
helye jelenti. A házasságkötő teremben lebonyolítható szertartások száma korlátozott. Ez
egy nap legfeljebb 24 db (ebben az esetben
reggel 8-kor már kezdeni kell, s ez a házasulandók állal nem igazán kedvelt időpont). Logikus, hogy az pályázik legnagyobb eséllyel
egy meghatározott „jó" időpontra, aki a legkorábban kéri azt. Ez a legkorábbi időpont a
bejelentéssel és a jegyzőkönyv elkészültével
azonos, (a házasságkötést megelőző 6 hónap)
de nem kötelező.
Bizonyos időszakokban a házasodni kívánók száma magas. így egyrészt lesznek olyan
napok, amelyek hamar betelnek, másrészt a
sorbanállás nem küszöbölhető ki.
A bejelentő azon javaslata, mely szerint
több helyszín esetén kevesebb gond lenne, kétségtelenül igaz, de ennek az egy házasságkötő
teremnek a fenntartása is a gazdaságtalanság
határán mozog, a helyzeten változtatni a jelen
T. F. gazdasági feltételek mellett pedig nem lehet.
A tárgyi feltételek megfelelőek, az ügyinté(teljes név és cím a szerkesztőségben)
zők az emberi tűrőképesség határáig udvariasak és segítőkészek. Válaszként a panaszosnak
Anyakönyvi csoportunknál érdeklődtem a ennyit tudnék mondani.
problémáról, s a következő választ kaptam:
Üdvözlettel:
A házasságkötést megelőzően annak szánDr. V á n y a i É v a
Ez már a csúcs, ami ebben a szeretett és
szép városunkban van. Bizalmat szavaztunk a
Polgármester úrnak és a képviselő testület
minden tagjának. Sajnos nem tudom, mégis,
hogy történhet ilyen felháborító közömbösség, amivel elsiklanak egyes fontos dolgok
felett. Arról van szó, hogy az unokám szeretne férjhez menni. A két család megbeszélte és
kitűzte az esküvő napját. Ez eddig rendben is
volna, ez után ért bennünket a meglepetés. A
Polgármesteri Hivatalban érdeklődtünk - és
ez az, ami felháborító - : lehet jelentkezni, de
csak 6 hónappal előtte, pontosan, sem előbb,
sem később. Ez még nem minden, előtte való
nap délután oda kell menni, ülhetnek mire
kezdődik a hivatalos idő. Ezt muszáj, mert így
sem biztos, csak sikerülhet az elképzelt napot
és időpontot megkapni.
Kérdezem, ez ügyben miért nem tud tenni
valamit a fiatalok érdekében a Polgármester
úr vagy a helyettese Ványai Éva. ő még mint
nő jobban odafigyelhetne ilyen fontos ügyre.
Teremthetnének emberibb körülményt a fiataloknak. (Kár volt több tanácsházát megszüntetni!). Ne akarják, hogy elriadva e helyzettől,
inkább az élettársi kapcsolatokat szaporítsák.

Bokros úr és ax egyszeri tudós
Az egyszeri tudóst figyelmeztették, hogy az általa felállított elmélet ellenkezik a
valósággal, a tapasztalati tényekkel. Erre a tudós azt
válszolta: „Elég baja ez a tényeknek, az én elméletem a
jó!"
A közelmúltban egy pro-

fesszor a fáradtság lélektanát
kutatta, s amikor a tanársegédje figyelmeztette, hogy a
kutatásaik során egy sor
megfigyelés ellenkezik a
professzor által már megállapított lélektani törvénnyel,
a professzor utasította, hogy
ezeket a megfigyeléseket ki

kell hagyni az elkészített tanulmányból.
Bokros úr terveinek egy
része ellenkezik az alkotmány egyes törvényeivel az
Alkotmánybíróság szerint.
Bokros úr úgy látja, elég baja ez az alkotmánynak?
Dr. Z s á m b é k i L á s z l á

Kötelező-e farkastörvények szerint élni?
A személyemet és rajtam keresztül a Délmagyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítványt ért méltatlan és igaztalan támadásokra
nem kívánok válaszolni, mert a harcmodor
minősíti az embert.
Külön kommentár nélkül idézem a szerződést készítő ügyvéd véleményét: „...nem
értettem és most sem értem, hogy az ilyen
egyszerű, szokványos, a kölcsönadó számára

megfelelő biztosítékokat tartalmazó korrekt
kölcsönszerződés hogyan válhatott a politikai csatározások témájává."
Az ügy tisztázásához a Szeged Városi
Ügyészség segítségét kértem. A vizsgálat lezárásáig további nyilatkozatokat nem kívánok tenni.
Kissné dr. Nóvák É v a
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Ki megy a szőnyegen?
B

iztosra veszem, hogy maga sem számított ekkora hozamra. Mármint dr. Szilvásy László önkormányzati
képviselő. Igaz, hogy jól ismerheti a városházi testület
természetét, hiszen immár öt éve tanulmányozhatja.
Mégis felteszem, legföljebb azt föltételezte, hogy a közgyűlést vezető polgármester valami jól kigondolt elméncség kíséretében szelíden félreteszi - azóta híressé vált „előterjesztését", melyben mindössze 20 milliócskát igényelt magának. Majd komolyra vált (a polgármester), s
olyasmit indítványoz: ha a testület egyik legtekintélyesebb tagja (kulturális bizottsági elnök!) úgy látja, túlzásba van itten víve a személyes előnyökért való harc - akkor ezt meg kell nézni tüzetesebben. Ha az ilyen-olyan
alkukban egyáltalán nem járatlan (civilben ügyvéd) képviselő megsokallja a szemérmetlenséget, akkor okos
megtorpanni egy pillanatra legalább. Ha másért nem,
hát megnézni, hogyan lehet ügyesebben, kevésbé szemet
szúró modorban - ugyanazt folytatni.
Ez is egy színjáték - lett volna. De jól előadva a testület javára billenthette volna a mérleget, a közönség pedig
nyugtázta volna az egészet, mint a politika egyre ismerősebb játszmáinak egyikét.
Ehelyett mi történt? Dr. Szilvásy szellemességére képtelen volt adekvát választ találni a testület. Magatehetetlen, érzéktelen gépiességgel szavazásba fogtak a városatyák és még most is csodálkoznak, hogy a viccesen eszkábált parittyából milyen megsemmisítő ágyútűz csapott
feléjük.
A politikusok sok mindent megengedhetnek maguknak. De aki nevetségessé válik, az készülhet a pályavégre. Dr. Szilvásy egymaga nevetségessé tette a város választott politikai testületét, s mi tagadás, saját pártjának
helyi szervezetét. (A KDNP szükségesnek tartotta „ismertetni a közvéleménnyel", hogy az előterjesztés nem
volt egyeztetve a párttal és a frakcióval, tehát „elhatárolódnak"! Barátom, Sándor! Ez nem semmi!) Ettől dr.
Szilvásynak olyan sajtója lett, hogy maga a kipakolós
Diana hercegnő is megirigyelhetné! Mintha egy szőnyeg
terülne elé, amelyen könnyed-kecses léptekkel - vagy
akár imbolyogva - épp csak el kell érnie a következő választásig. Nagy az esélye, hogy ő lesz a befutó.
A következő polgármester.
Tanulság?
m egfeljebb a közhely igazsága: mindenkinek olyanok
m a választottjai (is), amilyeneket megérdemel. Feleim, nem olyan nehéz minket madárnak nézni, palira
venni, azt gondolni, most léptünk le a falvédőről, átvágni a palánkon. Becsapni, mint szél a vécéajtót.
Sulyok Erxsébet

Megválaszolatlan kérdéseink a polgármesterhez

A Délmagyarország a
szópárbaj interjú formájú
folytatását ajánlotta fel a
városházi történések két
főszereplőjének. A „párbaj" beszélgetéssé szelidítését szolgálták volna az már megint nem sikerül bealábbi kérdések.
Szeged polgárának joga tudni, az itteni
szerezni a szokásos, egy1. Jól menedzseli-e a vá- szerű és egyenes úton, csak
kulcskérdésekről mi a polgármester és mi a veros önmagát?
kerülőkkel. Milyen a polle vitába szálló egyik városatya álláspontja.
2. A városlakó
azt gármesteri hivatal belső
Különösen, ha a „szópárbaj" nyíltszíni folytamondja, nem tudja, mi a fe- működési és megnyilatkotására való készségét a közgyűlésen jelzi a vánét csinálnak a Torony zási rendje?
ros elsó' közjogi méltósága. Ehhez a leginkább
alatt. A polgármesteri hi4. A városházi kulisszakínálkozó fórum a város lapja, mely az előzmévatal és az önkormányzati titkokkal több cikkünk is
nyeket is nyomon követte, mely a Torony alatti
képviselő állítja: a polgá- foglalkozott. A különböző
történéseket
megfelelő kritikával tárja a nyilrok nem is sejtik, mennyi szempontok kiemelése nyilvánosság
elé,
melynek olvasótábora akkora,
dolguk akad, milyen nehe- vánvalóvá tette, s a véghogy lefedi a város szinte egész felnőtt lakossázen, de eredményesen mun- eredmény
szempontjából
gát.
kálkodnak a köz javára. egyáltalán nem mindegy:
Ezért kérdezzük: megisme- milyen a döntéselőkészítés
ri, megismerheti-e a polgár és a döntéshozatal mecha- rüli tülekedős osztozkodás- ról, a racionalizálásról, az
a Torony alatti történése- nizmusa ?
ról születtek történetek. A összevonásokról
szóló
ket, az ott hozott döntése5. A sokféle egyeztetési közgyűlés mennyiben tere- pletykaáradat.
Megfelelőket?
fórum, az eseti alkuk elve- pe a képviselői személyes nek tartja-e az oktatási in3. Ennyire rossz még so- hetik a döntés Izét, tétnélés a várospolitikusok mö- tézményeket érintő döntéha nem volt a Városháza külivé szegényíthetik a közgötti csoportérdekek érvé- sek előkészítését? A tanumédiapolitikája, vagyis vi- gyűlési vitát. Mi jellemzi az
lókkal, a tanárokkal, a szüszonya a nyilvánossághoz. önkormányzat munkamád- nyesítésének?
7. A jövő évi költségve- lőkkel, vagyis a város laNemcsak azért, mert lénye- szerét?
„kivédésére" kosságával és az intézméges eseményekről
nem
6. A polgárok szavazati tési mínusz
érez-e
vagy későn jut el a hír a arányokban is tükröződő született tervek, a 600 mil- nyekkel szemben
adósságot
az
önkormánylió
forintnyi
elvonás
fele
az
szerkesztőségekbe, hanem akaratát figyelmen
kívül
intézményeket zat?
azért is, mert a városban hagyó helyi hatalommeg- oktatási
élő újságírók egymást her- osztásról szólnak a tények. érinti. Közben a város
8. A színházak és az
gelve mesélik, hogy az ép- Anyagi érdekeltségről, a egész intézményrendszerét igazgatói pályázat körüli
pen szükséges információt „szegedi húsosfazék" kö- felbolygatta az átvilágítás- huzavona, a Szeged folyái-

Intelingencia-tesxt

Dobó képviselő úr
a nyilvánosságért

viselő ezt elfog:
hatatlannak tartjari s
ennek okán leve
írt dr. Tóth Lász
A Mensa HungarlQa, a
nak, az önkormái
magas intelligenciájúak világza.t jegyzőjént
szervezetének magyar tagozaAz Északi város- város közgyűlése amelyben arra kt
ta intelligencia-tesztelést tart
rész és Újrókus ön- nyílt szavazásainak hogy - nyílt sza
ma a Pedagógiai Intézetben
kormányzati képvi- részletes eredmé- záson leadott
(Közép fasor 1-3.), amely
selője. Dobó János nyeit nem bocsátja szavazatait minc
pontban 11 és 14.30 órakor
lapunkból értesült a nyilvánosság ren- érdeklődő szám;
kezdődik. Érdeklődni lehet a
arról, hogy Szeged delkezésére. A kép- tegye elérhetővé.
430-293-as telefonszámon.

0 Az önkormányzatok
működésének értékelésében komoly gyakorlatot
szerzett mint köztársasági
megbízott. Mi a válasza a
kérdésre: milyen Szeged
jelenlegi közgyűlésének
munkája?
- Érdekcsoportok létezÜgyvéd. A Kereszténydemokrata pletyka kering erdő- és földbirtokairól.
nek, melyek munkáját össze
kell hangolni. Ad hoc jellegNéppárt egyik alapftó tagja, városi el- gazdagodásért tett így is, úgy is minősítgel a közgyűlés munkája iránöke. A rendszerváltás után Szeged vá- hető akcióiról, bizonyos önkormányzati
nyíthatatlan. Vannak, akik a
ros önkormányzati testületének néhány döntések mögötti személyes érdekeltsészociális kérdéseket prefehónapig egyik képviselője. Köztársasági geiről. Legutóbb „szamizdatként" körálják, mások a lakásügyet,
meghfzott, az Antall-kormány tagja. Je- rözték a közgyűlés tagjai egymás között
aztán vannak szószólói a
lenleg nyugdíjas államtitkár, a szegedi az egyik pletykalapnak dr. Farkasról
közlekedésnek és vannak a
közgyűlés képviselője és tanácsnoka, a szóló indulatos szövegzuhatagát. Ezért
Világ utcájának vagy az AgKDNF frakcióvezetője, a párt megyei is tartottuk az informálás legegyszerárcentrumnak.
alelnöke. Ez dr. Farkas László „közéleti rűhb és legegyenesebb módjának, hogy
• Ön képviselőként miarca". Magánemberként kevés bizonyo- az érintett városatyától interjút kárlyen ügyek mellé áll?
sat tudunk róla. Ellenben annál több jünk.
- Mikor a város vezetése
felállt, a polgármesternek
- Hivatali ténykedésem pótlási földekről meg kajakfelajánlottam, hogy minden- hogy a gyermekek elhelyeben segítem. Elhatároztuk, zése és a város érdekében a alatt nem volt ütközésem a kenu világbajnokságról! Ez
hogy az MDF-KDNP-Fi- legjobb megoldás az, ha sajtóval - egy ügy kivételé- is bizonyltja: a rágalmazás
ellen kicsi az eszköztár!
desz-MPP és az egyetlen aránylag olcsón megvesszük vel...
Mert mit tudok tenni? Álljak
0 Mire gondol?
FKgP-hoz tartozó politikus az óvodát. A közgyűlési vi- Azt állították, kárpótlási fel és mondjam el. soha nem
alkotta szövetség is megadja tában jómagam fel sem szóvoltam párttitkár, nem akara támogatást, hogy a várost laltam, ezért nem értem a földeket árvereztem.
kérdésében kifejtett feltétetam megvenni sem a Hági
0 És nem?
vezetni tudja.
- Soha árverésen nem éttermet, sem a Z. Nagy cuk• Egyénileg
milyen lezés eredetét.
0 Mit gondolt a képvise- vettem részt. Nekem nincs rászdát?! Nekem ilyen üzleügyek képviseletét tartja
lői szolidaritásról, mikor egyetlen négyzetméter kár- teim soha nem voltak, az is
fontosnak?
maga is látta: a padsorok pótlási földem se. Az igaz, igaztalan, amit az a cikk su- A tudomány, a felsőokközött egymásnak ado- vásároltam földet hivatali gall, hogy én lennék a Z.
tatás segítését vállaltam el.
gatják, kuncogva olvas- ténykedésem után, illetve Nagy-gyilkosság értelmi
Tanácsnokként
komoly
sák azt a pletykalapi cik- örököltem édesapám téeszta- szerzője. Ma nekemesik a
egyeztetési és menedzselési
ket, ami önről csakis gi földjeit. Szó sincs több pletykára alapozó sajtó, mert
feladataim vannak.
„rosszat" állít?
száz hektárról. Összesen 10- büntetlenül lehet bemocskol0 Mégis egészen pórias
- A sajtó ma azt is megte- 15 hektár, mezőgazdasági ni politikusokat... Aki enügyekkel hozzák kapcsolatba személyét. A köz- heti. hogy minden alap nél- művelés alatt álló földem gem ismer ebben a városban,
az tudja: amit rólam firkálgyűlés valamelyik frakci- kül mocskolódjon, azt is, van.
nak, nem igaz.
hogy
minden
bizonyíték
0
Hol?
ószünetében azt hallottam a Városháza folyosó- nélkül azt Írjon, amit akar.
- Szeged környékén.
0 Talán a valós és a vaján, hogy a ruhagyári Ha hosszas procedúra után
0 A Maty-éri világbajlótlan elemek keveredéséóvoda megvásárlásának az érintett bebizonyítja, hogy
nokság jól jön önnek nek oka a közéleti szerephátterében ön áll, mint a a róla írtak nem felelnek meg
mondják a folyosón, olköreiben történt fordulata valóságnak, akkor a helyregyár jogi tanácsosa...
vasom a pletykalapban -,
sor.
merthogy ott vannak a
- Végképp érthetetlen,
- Nem vagyok jogi képvi- igazítás teljesen visszhang
földjei, amiket a környék hogy ha a korábbi MSZMPselője a Ruhagyárnak. Tudo- nélküli, hiszen a lap egy elfejlesztésekor jó pénzért tagságomról tudva átjutotmásom van arról, hogy a dugott helyén jelenik meg a
eladhat...
tam a szűrőn és az Antallgyár igazgatója levélben ke- rövidke „bocsánatkérő" szöreste meg a polgármestert, veg akkor, amikor már min- Ott is van egy pár hold kormány tagjává kineveztek,
hogy el kívánja adni az óvo- denki elfeledte, miről is volt földem, de nem azon a ré- akkor most, amikor szociadát. A polgármesteri iroda szó tulajdonképpen.
szen, ahol üdülőterület ala- lista kormányzat van hatalelvégezte a szükséges számí0 A pletykalapokról be- kítható ki. De ez az én örök- mon, miért kell felhozni régi
tásokat. A tények ismeretészélt. Milyen a kapcsola- földem. Akkor, amikor '92- dolgokat. Az MDF vezette
ben a KDNP-frakció is arra
ta a nyilvánosság más fó- ben én ezeket megörököl- koalíciós kormánynak és
a következtetésre jutott.
tem, még szó sem volt kár- nem a pártnak voltam tagja.
rumaival?

• A „szcnmizdcMt" és a

„tények"

Tfz honvédtábornokot helyezett nyugállományba Keleti György honvédelmi miniszter előterjesztésére
Göncz Árpád köztársasági
elnök.
A Magyar Közlöny 100.
számából kiderül, hogy december l-jétől Janza Károly
altábornagynak, Csurgay
Miklós vezérőrnagynak, Farkas József vezérőrnagynak,
Gilicz János vezérőrnagynak. Kántor Ferenc vezérőrnagynak, Liszkay Csaba ve-

rat végiggondolatlan, gazdasági számításokat mellőző újraindítása példa-e arra: az önkormányzat nem
tudja, hogyan akarja működtetni tulajdonát? A választ a tulajdonos önkormányzat miért saját alkalmazottjától várja?
9. A komoly bevételkieséssel és presztízsveszteséggel járó
parkoló-ügy
végére mikor kerül pont?
Milyen döntés várható?
10. Hányas osztályzatot
adna az önkormányzat eddigi teljesítményére? Kérem, indokolja meg értékítéletét!
E tíz kicsi kérdés pillanatnyilag megválaszolatlanul lóg a levegőben. A
képviselő elfogadta, a polgármester elutasította a
Délmagyarország jelentette
nyilvános küzdőterepet,
így az indulatos szópárbaj
nem válhatott kimért keretek közötti, köztisztviselőhöz méltó, polgároknak
szóló párbeszéddé. Eddig...

Tíz tábornok
távozik
zérőrnagynak. Szegedi Tibor
vezérőrnagynak. Kovács Imre dandártábornoknak és Telegdi Béla dandártábornoknak szűnik meg a szolgálati
viszonya, és egyúttal nyugállományba is vonulnak. Kovács János vezérőrnagy
1996. június l-jével vonul
nyugállományba.

Dr. Farkos: „A rágalmazás ellen nincs orvosság'' Vigadóban
A KDNP mellett alapításától
a mai napig kitartok. Kompromisszumkész ember voltam akkor is, amikor állami
tisztséget láttam el. Ebben a
3 megyében nem rugdostam
ki embereket, nem függesztettem föl vezetőket, pedig
megtehettem volna. Akkor is
azt mondtam: aki szakmailag megfelel, maradjon.
Amikor hivatalban voltam és
hatalom volt a kezemben,
akkor sem éltem ezzel vissza.
Komoly ügyekben - például
olaj-ügy - kezdeményeztem
eljárást. Akkor nem bántottak. Most, nyugdíjas államtitkárként, mikor már védekezni is alig tudok, rontanak
nekem.
0 Már nem ügyvédkedik?
- Tanácsadó vagyok. Irodát nem nyitottam.
0 Kiknek ad jogi „tanácsokat"?
- Aki eljön hozzám és ezzel megbíz. A többi részlet
az ügyvédi titoktartás körébe
tartozik.
0 A közgyűlésben kiélesedett konfliktushelyzet
egyik olvasata: ez a jogászok közötti harc. így van
ez?
- Sértett emberek is ülnek
a közgyűlésben. Olyanok,
akik „valakik" szerettek volna lenni, de nem lettek. Ezek
úgy érzik, ha lehetőség kínálkozik, hogy polgármestert buktassanak vagy valaki
mást félreállítsanak, akkor
érdemes botrányt kavarni.
Egy sokféle emberből álló
testületben lehet hangulatokat és indulatokat gerjeszteni, ami egy idő után ránehezedik a közgyűlésre...
Újsxúszi Ilona

te. A Táncfórum előadássorozatába illesztett két részes
jubileumi estjük a Budai Vigadóban volt. A Nagy Albert
vezette együttes felnőtt csoportja és a Szűcs Miklós vezette zenekar mellett közreműködtek a népművészet ifjú
és idős mesterei, az aranyA város legnagyobb múltú néptáncegyüttese, az ala-. gyöngyös és aranysarkanpftásának 40. évfordulóját az tyús táncosok, valamint az
idén ünneplő Szeged - Bu- Állami Népi Együttes Berki
dapesten szerepelt tegnap es- László vezette zenekara is.

a Szeged
Táncegyüttes

LEGÚJABB AJANLATUNK
HOGY NE VESZÍTSEN PÉNZE
AZ ÉRTÉKÉBŐL
A jól ismert befektetési formák
új éves kamatai
Prémium
LETÉTI JEGY II.

3 hónapra

27%

CSONTVÁRY betétjegy
egy évre

28,5%

PÉNZTÁRJEGY

2 hónapra

26%

PÉNZTÁRJEGY

4 hónapra

27%

PÉNZTÁRJEGY

7 hónapra

28%

PÉNZTÁRJEGY

12 hónapra

29%

DUNA ÉRTÉKJEGY 31 napra

25%

SZINYEI takarékjegy az 5. hónapra

27%*

* (sávos kamatok átlaga)
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A DUNABANK Rt.
szegedi fiókjában,
Szeged, Gutenberg u. 5.
Tel.: (62) 484-784.
Fax: (62) 325-011

DUNABANK RT.

Rangjához

méltó.
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A Schillinget is kedvelték

hamis világpolgár
í >

l Vt
Ml
a
í »

MALE

I ^ C Ű R q p .
Sgni'ij'* • S9"jhM • runu -r oarwcv •
-StAxtitof.

X... .'V, fl
'
M

FREETOVN,SIERRA LE0N 1 1 7 . 0 2 . 6 6
Pmn » Né 4 - Nftnlo no Mtct3f«'»j)«N»* i . M - r - a i ' i u
• « - i ' • ri«t0<*? - di-i «v
• •••
m
BR0WN

1.78

{

%

NONE

M
I

Tv

r

i

ÍJA

s

$

4 - X. r . ,4.. M .

•'/bki'jf *• 1
w s ^ . ' i . ui

i
f

i

.09.95
I w ' U
,,
•:f - A < - m

5
C
c
z
o
p

MHPOBOf

Hamis ötvenfontos címletű bankjegyekkel fizetett
Szegeden és Kecskeméten a
29 éves Alex Stanley Stevens George sierra leonei, a
29 éves Alex Steven George
angol, a 29 éves Bruno Bodmer svájci, valamint az
ugyancsak. 29 éves Neil
Jhonson amerikai állampolgár. De megbuktak! Ráadásul kiderült az is, hogy valamennyien egy csapatban
utaznak, pontosabban: valamennyi név egy személyhez
kötődik. Azaz: egy mindenki
volt, és mindenki egy! Szóval ez az egy fiú nagyon
rossz! De nem csak ő, barátnője, a szegedi G. W-né is
az, éppen ezért mind a kettőt
őrizetbe vette a Csongrád
megyei Rendőr-fókapitányság.
Tóth Molnár István a főkapitányság gazdaságvédel-

mi osztályának helyettes vezetője szerint egyelőre még
azt sem tudják egészen pontosan, hogy a férfi milyen állampogár. „Csak annyi biztos - mondta az alezredes - ,
hogy a gyanúsított különböző neveken jelent meg és
egyedül, vagy barátnőjével
hamis ötvenfontosokkal fizettek, illetve váltottak be."
Neil Jhonson két hónapja
a kecskeméti Aranyhomok
szállodából távozott angolosan (amerikaiasan), nem fizette ki még a 7 ezer 960 forintos számlát sem, pedig a
szállodában beváltott tíz darab hamis ötvenfontos bankjegyből igazán megtehette
volna.
A. S. S. George úr és „társai" több tucat, részben azonos sorszámú ötvenest váltottak be Magyarországon
néhány hónap alatt. Főleg a

Tizenhat éves lány
a z erőszak áldozata

Megdöbbentő bűncselekmény történt a szegedi „Harlemben", a Rókus városrészben. Megerőszakoltak egy
tizenhat éves lányt. Brutálisan. A serdülő korú nőbe
előzőleg
tömény(teleo)
szeszt pumpáltak, a lány
egyetlen kortynak sem
mondhatott nemet, bár megpróbálta, és elszökni sem tudott. Az iszonyat délutánja
csak ezután következett. A
tetthely mellesleg egy panzió volt, az italt a bárpultnál
erőltették az áldozatba. A
lány taxival és három férfivel érkezett a kétes hírű szál-

láshelyre, egyelőre tisztázatlan még az is, hogy egyáltalán miért ült be a taxi három
férfiutasa mellé. Pontosabban annyit tudunk, hogy egy
nőismerőse hívta szórakozni! Aki később - mert aznap
nem volt kedve mulatni az
urakkal - eltűnt. Elképzelhető, hogy ezt a feladatát, foglalkozását passzolta át tizenhat éves „barátnőjének",
csak éppen nem szólt neki
arról, hogy az ilyen urak mit
várnak el tőle.
Egyébként a szobába már
„csak" két férfi kísérte fel, s
„csak" ők ketten erőszakol-

Schilling Casinókat kedvelték.
A. S. S. George úrnál és
társainál azonban nem csak
hamis igazolványokat találtak, hanem olyan bélyegzőket, levélpapírokat is összeszedtek nála a rajta ütő rendőrök, hogy még... Egyet-kettőt említünk: George úrnál
és a többieknél megtalálták a
„Libériai Köztársaság Kormánya" feliratú pöcsétet, a
Sierra Leone-i Köztársaság
Követsége Conakry, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium Monravia bélyegzőket,
és különböző nemzetközi
szervezetek vezetőinek a lenyomatát.
George-ék több pénzintézetet is becsaptak, például a
„The National Lottery" (bocsánat: A Nemzeti Szerencsejáték Társaság - a szerk.)
tájékoztatta az egyik magyar
bankot, hogy Miszter Alex
satöbbi úr 9 ezer 500 fontot
nyert a nemzeti lottó számsorsolásán, amit már átutalt
a magyar pénzintézetnek, ha
jelentkezik a „nyertes" fizessék ki részére!
Ez azért nem akármi - ismeijük el. Pláne ha még azt
is hozzá tesszük, amit Tóth
Molnár úr mondott: - Megtaláltuk az „értesítéshez"
használt bélyegzőt, valamint
a fejléces levélpapírt, vagyis
a montírozáshoz szükséges
eszközöket.
Oláh

ták meg és fajtalankodtak a
védekezni képtelen lánnyal.
A panzió alkalmazottjai, valamint a vendégek nem hallották segélykiáltásait.
A lány hihetetlen kínokat
és perceket élt át, ugyanis a
két férfi egyszerre tette azt,
ami külön-külön is sok(k)
lett volna még egy felnőtt
nőnek is. A megerőszakolt,
meggyalázott fiatal, amikor
meg tudott szabadulni erőszakos fogvatartóitól, a
rendőrségre sietett és büntető feljelentést tett. A zsaruk
elfogták és őrizetbe vették a
fajtalankodó és erőszakos
nemi közösülőket, a két férfit, akik 25, valamint 48
évesek és szegediek.
O. Z.

Röszkén még minden csendes
(Folytatás az 1. oldalról.)
A vámhivatal parancsnoka szerint legalább 300 autó
- a kemény mag - „pörgött"
naponta többször dél felé,
többnyire benzint szállítva —
feketén. Most egyszeriben
eltűntek ezek az alkalmi (?)
fuvarozók. Hogy mi lehet
ennek az oka? A tudósító
csak tippelni mer: talán rájöttek odaát az ideiglenes tárolóhelyek tulajdonosai,
hogy már nem érdemes tovább növelni készleteiket
„drága" benzinnel (két napja
még 7 márkát adta literéért),
ha rövidesen letörik a benzin
árát a hivatalos nagyszállltók. S akkor ki veszi meg a
nyakukon maradt készleteket - esetleg fele pénzen?
A benzin-biznisznek a jelek szerint befellegzett, maradt viszont továbbra is az
alkohol. Ottjártunkkor épp
egy autót vizsgáltak át tüzetesen a jó szimatú vámosok,
mivel annak benzintartályá-

ban tiszta szeszt gyanítottak.
Ez utóbbi „üzemanyagból"
egyébként az elmúlt napon
tekintélyes tételt koboztak el
a látszólag csak átruccanó
„turistáktól".
Kerekes Sándor leghamarabb hétvégére várja az áradatot. A három és fél éves
embargó előtti időben naponta 4-500 teherjármű lépte
át a határt, oldalanként. A
vámosok parancsnoka úgy
véli, hogy ezt a forgalmat ismét el fogja érni Röszke, de
ehhez több hét szükséges. A
szállíttatok és a kamionsofőrök számára kell azért jó néhány nap, mire Nagylakról
ismét erre veszik az irányt.
Akkor kezdődik majd az
igazi haddelhadd. Bár ettől
nem félnek Röszkén. Valószínűleg a Nagylakról felszabaduló létszám egy részét
ide irányítják majd. nem kell
tehát nagyobb torlódásra
számítani.
Ez a torlódás viszont igen

kívánatos lehet Szeged számára. Ki ne emlékezne
ugyanis a négy évvel ezelőtti
állapotokra, amikor mindent,
ami megvehető, mozdítható
és szállítható volt, elvittek
déli szomszédaink. A szegedi és Szeged környéki kereskedők joggal reménykedhetnek abban, hogy ismét eljön
az akkori „aranykor". Aki tehát teheti, gondoljon erre már most!
A határon megkérdezett
magyar autósok persze (?)
még nem készülnek erre.
Egyetlenegy sem volt közülük, aki árut szállított volna
Kis-Jugoszláviába. Utazásuk
célja inkább talán a helyzet
feltérképezése, az egykori
partnerek felkeresése és a
szállítások konkretizálása
lehet. Legalábbis ezen a hétvégén.
És holnap?

Klebelsberg Kunó gróf
kultuszminiszter, neves oktatás- és kultúrpolitikus születésének 120. évfordulója
alkalmából rendez emlékülést november 27-én 14
órától a Gróf Kelbelsberg
Alapítvány és a szegedi önkormányzat. A programot
dr. Szalay István nyitja meg
a Klebelsberg-életmű üzenete a XX. századvégi Szegednek. Az előadások: dr. Pomogáts Béla - Egy örökség
időszerűsége, T. Molnár Gizella - Szeged kulturális élete Klebelsberg idején, Székelyné Körösi Ilona - Az al-

földi Klebelsberg-iskolák,
dr. Mészáros Rezső - A szegedi felsőoktatás, mint a klebelsbergi gondolat megvalósulása, Ábrahám István - A
Dóm.
Az emlékülést a városháza dísztermében tartják. Hétfőn a városban több helyütt
is koszorúzással emlékeznek
Klebelsberg Kunó születésének évfordulójára: 10.15
órakor a Rókusi I. sz. Általános Iskolánál, 10.45-kor az
Újszegedi Óvodánál, 11.15kor pedig a Klebclsberg-telepi Iskolánál. Délután
17.30-kor a dóm altemplomban Filó Kristóf plébános, a
Gróf Klebelsberg Kunó Alapítvány elnöke mond beszédet, majd 17.50-kor a történelmi emlékcsarnok bejáratánál, a Klebelsberg-emlékhelynél dr. Simor Ferenc
emlékezik.

Ördög a HBO-n
A szürrealista humor szegedi képviselőjét, Ördög Ottót a nyár folyamán fedezte
fel a Home Box Office producere. A Diákszigeten tartott előadása után megkezdődtek a tárgyalások az
HBO és Ördög Ottó között,
aminek végén exkluzív szerződés köttetett. Ennek eredményeként havonta láthatják
majd az HBO-nézők a
„Mennyi? 30!" című kabaréműsorban a szegedi nevette-

tőt. Első alkalommal december 3-án este 8 órától. Ekkor
a „Lengőhere" című paródiáját adja elő, amely egy gyáva és bugyuta magyar indiánról szól. Ördög Ottónak
egyébként a POR-NO és az
Ördögi Triászok után néhány hét múlva jelenik meg
a harmadik könyve, „Energiagombóc és Agyszálka"
címmel.

Oboaest

Ph. E. Bach - g-moll szólószonáta, Mozart - B-dúr szonáta, Schubert - D-dúr szonatina; Carlo Yvon - Duó
két oboára; Messiaen - Az
erdei pacsirta, Schumann Adaggio és Allegro, Kalliwoda - Szalondarab. Közreműködik: Kerek Ferenc zongoraművész és Gégény Anett
oboaművész.

Hadady László oboaművész tart kamarahangversenyt november 26-án
19.30-kor a konzervatórium
kistermében. Műsorán: C.

Sz. C. Sz.
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96-ban újra ©
És a ráadás: egy garnitúra S E M P E R I T S gumiabroncs!
Aki autózik, pontosan tudja, hogy a gumiabroncs állapota, minősége életbevágóan
fontos biztonsági tényező. Az ÁB-AEGON
Biztosító gondoskodni akar partnerei biztonságáról, ezért olyan nyereményjátékot
hirdet, amelynek dijai jelentősen növelik a közlekedés biztonságát, segítenek a
balesetek megelőzésében.
Ne kockáztasson! Fizesse be 1996 elsó negyedévére személygépkocsija kötelező felelősségbiztosítását újra az ÁB-AEGON-nál, és nyerje meg a 100 SEMPERIT
gumiabroncskészlet egyikét.
Az ÁB-AEG0N adatbázisából - közjegyző jelenlétében - 1996. február 20-án
számítógép sorsolja* ki azt a száz szerencsés személygépkocsi tulajdonost, akik
öt új SEMPERIT gumiabronccsal már valóban biztonságban érezhetik magukat.
Ez a biztosítás kötelező, de a biztosító szabadon választott. Az ÁB-AEGON reméli,
hogy sikerül megkönnyítenie a választást.

V . I. P.

Mirnics a TETŐ alatt „Lakodalmas" Zsombón
A VMDK szegedi tagozata szervezésében
kedden, november 28-án 19 órai kezdettel
előadást tart dr. Mirnics Károly szabadkai
szociológus a vajdasági magyarság megmaradásának esélyeiről. Helyszín: TETŐ kisebbségi székház. Szeged. Bolyai u. 11/5.

Klebelsbergévfordulóra
készülve

SZOMBAT, 1995. N o v . 2 5 .

Bállal egybekötött lakodalmas népijátékot
tartanak november 25-én 15 órától Zsombón
az Általános Művelődési Központ és a József
Attila Művelődési Ház rendezésében. A
tréfás menet 15 órától indul a művelődési
háztól.

"A

sorsoláson

©

való

részvétel

fellételei

minden

ÁB-AEGON

A biztonság

fiókban

megtekinhetök.

kamatozik

• Sorok — a grafológiáról

(4.)

SZÓRAKOZTATÓ MELLÉKLETÜNK

Szerelemről,
az írás tükrében
A pszichológiai
kutatások egyértelműen
kimutatták,
hogy
az
egyén a számára
fizikailag szebb"
embertársához
könnyebben
és
hamarabb
érez
vonzódást, mint egy
számára
nem annyira
tetszetős
hölgy vagy úr iránt. A
vonzalom
másik
nagy
tényezője
a
közelség.
Azokkal
a
számunkra
vonzónak
Uélt
embertársainkkal
szorosabb
barátságot alakítunk
ki,
akik
közelebb
élnek
hozzánk.
Mindenki ismeri a mondást,
hogy az ellentétek vonzzák egymást. Igaz ez? Nos, azt kell mondanom, hogy nem egészen. Csak
a „felszíni" ellentétek. Ha például
a pár egyik fele sétálni szeret, a
másik hegyet mászni, vagy az
egyik múszaki főiskolára jár, a
másik bölcsésznek tanul, ezek
látszólag valóban ellentétek.
Az elsó esetben mindketten
szeretik a természetet, a másik
esetben mindketten közel azonos
IQ-val rendelkeznek, értelmiségi
pályára készülnek. De ha a vonzódást a hasonlóság szempontjából vizsgáljuk, akkor is megállapíthatjuk, hogy egy kevésbé
vonzó külsejű egyén szintén egy
kevésbé vonzó külsejű egyén társaságát keresi, mert attól fél,
hogy egy vonzóbb személy
visszautasítja ót.
Nem elhanyagolható
körülmény az sem. hogy társadalmi
helyzetük is hasonló legyett, mert
nagy különbség esetéti az egyik fél
kellemetlenül fogja magát érezni.
A házassági alkalmazkodást illetően a vizsgálatok azt is kiderítették, hogy a házasságot követő
öt évben jobban függ a hasonlóságtól. A szerelem több, mint szeretet. Mindannyian ismerünk embereket, akiket nagyon szeretünk,
de nem vagyunk beléjük szerelmesek, és néhányan szenvedélyes szerelmet élnek át olyan
személyek iránt, akiket nem különösebben szeretnek.
A szeretetskálán szerepel a rokonszenv, tisztelet, csodálat és
hogy az ítéletei mennyire érettek
és mennyire jók A szerelemskála
három fő téma köré csoportosul:
a „nehezen tudnék meglenni nélküle" (kötődés), a „mindent megtennék érte" (gondoskodás) és az
„úgy érzem, mindenben megbízhatok hentie" (bizalom) köré. A
két skála átfedése férfiaknál 56
százalékos, nőknél 36 százalékos.
Néhány nyugati kultúrában a
házasságra még mindig úgy tekintenek, mint szerződéses üzleti
megegyezésre, melynek nincs köze semmiféle szerelemhez. A mi
társadalmunkban a szerelem és a
házasság viszony szoros összefüggést mutat, de csak az utóbbi
2-3 évtizedben. Manapság az emberek mintegy 85 százaléka nem
házasodna meg szerelem nélkül.
A szerelemnek is van két változata, mégpedig a szenvedélyszerelem és a társszerelem. A szenvedélyszerelem erőteljes érzelmi állapot, amelyben „gyengédség és szexuális érzések, feldobottság és fájdalom, altruizmus és féltékenység
együtt létezik az érzések kuszaságában". A társszerelem meghatározása ezzel szemben, „az iránt

^'ocSltaőh

érzett ragaszkodás, akivel életünk
erősen összefonódott ", jellemzői a
bizalom, a törődés, a partner hibáival és az egyéniségével szembeni tolerancia, valamint a melegség és ragaszkodás érzése. Nagyon sok fiatal férfi és nő gondolja úgy, hogy ha a romantikus
szerelem elmúlik, az elégséges ok
arra, hogy a szerelem véget érjen.
Akik a szenvedélyes szerelem hívei, azok általában csalódni fognak, mert a legkisebb hosszú távú párkapcsolatban is a társszerelem mozzanatai jellemzőek. Az
erős érzelmek (indulatok) gyakorisága a társszerelemben élő pároknál elég alacsony, mivel a
partnerek együttműködnek, és jól
megférnek egymás mellett. A romantikus szerelem alkonya mindazonáltal nem jelenti a házasság
sikertelenségét. A romantikus
szerelem kezdetben óriási élmény, hosszú időt felölelő, jó
kapcsolatfenntartó erői azonban
kevésbé izgalmasak, tagadhatatlanul több időt igényelnek, és több
közük van az egyenlőséghez,
mint a szenvedélyhez.
Milyen összetevőkre bontható
a szerelem? Véleményem szerint
az intimitás, a szenvedély és az
elkötelezettség a három fő összetevő, amit feltétlenül meg kell
említenünk. Az intimitás nem
csak a szexualitást jelenti, hanem
olyan érzelmi összetevőt, amely a
közelséget és az érzelmek kölcsönösségét jelenti. A szerelem motivációja a szenvedély, amely a
szexuális vonzalmat és a szerelmesség romantikus érzését ragadja meg. Az elkötelezettség a személy szándékát, hogy megmaradjon a kapcsolatban.
Mit vizsgál a grafológus, amikor két ember összeillöségét vagy
össze nem illőségét bírálja el? Elsősorban a személyiség érettségét, dinamikáját, a dominancia
igényét, az intelligenciaszintet, a
szexuális késztetés szintjét, extrointrovertáltságot, a motivációs bázist, az én-képet és a partnerképet.
Nézzünk most egy írást a példa
kedvéért.
A hölgy 28 éves értelmiségi.
A szenvedélyes vonalvezetés a
személyiség szenvedélyességét
mutatja. Romantikára hajlamos,
sőt igényli a romantikus, szenvedélyes kapcsolatot. Éppen
ezért sok csalódás éri, amit legtöbbször kudarcként él meg.
Alapvetően érzelmi beállítottságú,
rendkívül társaságigénylő, bár önértékelése nem kellő mértékű,
ezért általában nehezen oldódik.
Rendkívüli határozottságot, talpraesettséget is mutat az írása, céljai eléréséért a maximumot hozza
ki magából. Dinamikus, impulzív
személyiség. Egészséges - korának megfelelő - szexuális késztetéssel bír. Érzelmeiben ad, de
kapni is akar. Rendkívül önálló.
•
A már eddig beérkezett,
több száz levélre igyekszünk
lapunk hasábjain válaszolni,
de arra is van mód, hogy - jelképes honoráriumért - olvasóink alaposabb elemzést kapjanak írásukról. Érdeklődni az
egri Grafológiai Intézetben lehet (06-36-410-092). Levélcímünk: 6740 Szeged, Stefánia
10. A borítékra írják rá: Grafológia.
Ribárszki Valéria
okleveles grafológus
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„Én is hurcolom az életemet, mint minden ember, éppen ezért a színpadon ugyanúgy
segít egy emlék, egy hangulat, öröm vagy fájdalom, ami megtörtént velem. Vagy egy
szín, vagy egy illat..."
- Körülbelül egy évvel ezelőtt annyit írt önről a sajtó,
annyit beszélt a televízió és
rádió, mint még talán soba
pályafutása
során. Hogyan
dolgozta fel magában a Művész Színházzal
kapcsolatos eseményeket?
- Ezen nagyon lehetne röhögni is, hogyha az ember egy ilyen
dologba azért egy kicsit nem halna bele. Ez kiheverhetetlen... Szóval majd később... Szerintem
egyébként a magyar színház történetében az egyik legszebb és
legfantasztikusabb akarás volt a
Művész Színházé. Sokan nem
akarták, hogy legyen... De erről
nem akarok többet beszélni.
- Latinovits Zoltán mondta,
hogy „a színház vírusa a
szeretet betegségét
terjeszti". Akar-e Törőcsik
Mari
„vírusterjesztő"
lenni? Szeretne-e még egyszer
életében színházat
igazgatni?
- Nem. Színészként viszont
ugyanolyan energiával akarok
dolgozni, mint eddig.
- Szondázza-e
önmagát,
bogy hol tart? Kérdezem ezt
annál is inkább, mert évfordulók alkalmával az emberek általában az számvetést
készítenek
Foglalkoztatja-e
például a múltja?
- Negyven éve, amióta színészettel foglalkozom, mindig az a
kérdés izgatott, hogy hol tartok
és tudok-e még továbblépni. Mindig azt kutattam, van-e még ember - rendező - , aki inspirálni
tud, és én őt viszont. A múltamról csak annyit? hogy néha jómagam is elámulok, mennyire szeretett az Isten.
- Közel száz filmben
játszott. Melyik áll szívéhez a
legközelebb?
- A filmes pályámat két szakaszra osztanám. Az első a „Körhintá"-val kezdődött, s a kor legjobb filmjeiben játszottam néhány
évig. A második korszak Jancsó
Miklós „Csend és kiáltás" és Makk
Károly „Szerelem" című filmjével
vette kezdetét. Ekkor fedezett fel
egy újabb generáció. Találkoztam
Maár Gyulával, akinek több filmet és életem legnagyobb nemzetközi díjait köszönhetem. Tulajdonképpen van egy harmadik
korszak is, ahol a legfiatalabbakkal - Xantus János, Janisch Attila, Kamondy Zoltán - dolgoztam
együtt. Mostanában Gárdos Péterrel forgattam a legtöbbet. Szeretem a filmjeit.
- Hányszor
adott
vissza
szerepet pályája során?
- Soha sem adtam vissza szerepet. Azt hiszem, kétszer kértem
pályám során a rendezőket - az
egyik Major Tamás volt, a másik
pedig Marton Endre -, hogy ne
velem játszassák el a nekem szánt
szerepet. Indokaimat elfogadták.

„Engem elkényeztetett a sors"
Beszélgetés
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• „Néha elámulok, mennyire szeretett az Isten."
(Fotó: Gyenes Kálmán)
Negyven éve van a pályán. Közel száz filmben
játszott, számtalan
színdarabban
kapott főszerepet.
A
Színház- és Filmművészeti
Főiskola elsőéves
operett
tanszakos
hallgatója
volt, amikor Fábri Zoltán
felfedezte és rábízta a „Körhinta" címűfilm
lányalakjának.
Pataki Marinak megformálását.
Az 1955-ben
forgatott
film szereplőgárdájából
már csak 6 él — Soós
Imre,
Rajz János, Szirtes Ádám halott. A mai magyar
színjátszás egyik legnagyobb egyénisége,
Törőcsik Mari november 23-án ünnepelte hatvanadik
születésnapját.
E
kettős évforduló kapcsán beszélgettünk
vele.
Egyébként mind a két esetben
úgynevezett parádés, nagy női
szerepről volt szó.
- Mi az, amit még és mi az,
amit már el tud játszani, illetve el tudna játszani
színpadon és filmen?
- A színész azt képes eljátszani, amit belső és külső adottságai
megengednek Engem például
mindig izgatott, hogyan kellene a
görög tragédiákat eljátszani.
- Önnek mi a
legbiztosabb
támasza, fegyvere a játékban?
- A jó rendező... A pontosság.
Nem tudok erre jobb szót, mert
önmagában a játszadozás - legyen az a legfantasztikusabb
ha nem pontos, engem elfáraszt,
(így is, mint kivitelezőt és úgy is,
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• Soós Imrével a „Körhinta" című filmben

mint nézőt. Természetesen hatalmas támaszom még a belső energiám és a hitem.
- Olvastam valahol,
bogy
amikor Bajor Gizinek haldokolt az édesanyja,
azon
kapta magát, bogy édesanyja kezét figyeli.
Öntudatlanul fényképezett.
Törőcsik
Marinak mi szerint
gyarapodik a „szótára"?
- Minden szerepben benne
van a színész egész lénye. Úgy
gondolom, hogy az évek elteltével vagy több, vagy kevesebb
lesz a színész. Én is „hurcolom"
az életemet, mint minden ember,
éppen ezért a színpadon ugyanúgy segít egy emlék, egy hangulat, öröm vagy fájdalom, ami
megtörtént velem. Vagy egy szín,
vagy egy illat...
-A művész-színészek
érzékenysége azonos az írók érzékenységével
Pilinszky János nyilatkozta
egyszer,
bogy „az íróknál az átélésnek van egy olyan foka, ami
szinte kiégeti a pap irt, ami
nem válik analizálható teljesítménnyé." Hol éri el azt a
pontot egy alakításban, ami
egész egyszerűen már nem
analizálható? Meddig adhatja ki magát? Hoi a haiár?
- Minden este a legtöbbet
akartam adni, amire csak képes
vagyok. Mégis sokáig azt mondtam: volt három estém és pár pillanatom. Most már öt esténél tar-

A/tct riuoil
tok. Sokszor megkérdezték már
tőlem, hogy ez mit jelent. A választ én tisztán és pontosan érzékelem, megfogalmazni azonban
csak bonyolultan tudom. Nem is
oly' régen ráakadtam Pilinszky
..Beszélgetések" ctmú kötetében a
legegyszerűbb válaszra. Sheryl
Sutton, a Wilson Színház színésznője azt mondta erről a kérdésről
Pilinszky Jánosnak: „Nem a színész szállja meg a termet, a közönség jön fel a
színpadra."...Igen, úgy gondolom, ez a
helyes válasz.
- Ha bárom szóval
jellemezhetném Törőcsik Marit,
akkor ezek a
következők
tennének: humánum,
energia és erő. Tudom, tanti a
főiskolán.
A
felsoroltakból
mii tud átadni
tanítványainak?
- Istenem, ki tudja azt, hogy a
mesterséget hogyan kell tanítani!
A leglényegesebb kérdésnek azt
tartom, hogy kitől vagy kiktől tanul az ember pályája során. Engem ebben is elkényeztetett a
sors, igy hát megpróbálom átadni
mindazt, amit én kaptam Természetesen a színházról, a mesterségről nagyon sokféleképpen lehet gondolkodni Azt a szfnészhallgatők érzik, hogy mi érinti
meg őket, s (gy döntenek abban,
hogy mit fogadnak el.
- Milyen volt a
kapcsolata
Latinovits Zoltánnal?
- Nagyon szerettük egymást.
Az „Utazás a koponyám körül" című filmjéért - amiben én egy kisebb szerepet játszottam - a San
Sebastian-i
Filmfesztiválon
Szmoktunovszkijjal megosztva elnyerte a legjobb férfi szereplőnek
járó dijat. Amikor hazafelé jöttünk
Spanyolországból Zoli egész úton
morgott, zsörtölődött mondván,
hogy Éva biztosan nem várja, pedig ő még telefonált is Amikor
megérkeztünk, Ruttkai Éva ott
várta hófehér kalapban és ruhában a teraszon. Zoli felmutatott, s
csak annyit mondott: „Látod, egy
Istennő!". Örök bánatom, hogy
nem játszhattam Latinovits Zoltánnal színpadon.
- Milyen volt a
kapcsolata
Pilinszky Jánossal?
- Barátom volt. A szó legnemesebb értelmében. Nem tudom,
mikor ismertem meg. Egyszercsak
lett és maradt. Az évek múlásával
egyre nehezebb elviselni a hiányát. Pilinszky János bár sokszor
eljutott a depresszióig, kivételes
ereje volt az élethez. A humora
például egészen elbűvölő volt.
Ritkán tudtam olyan felszabadultan nevetni, mint az ő társaságában... Pilinszky János a Kútvölgyi
Kórházban - miután kikerült az
intenzív osztályról, és úgy volt,
hogy néhány nap múlva hazamehet - arról mesélt az ügyeletes
orvosnak, a nővéreknek meg a
betegeknek, hogy mit érzett és
hogyan búcsúzott az élettől drótokkal a testében, amikor vitték
az intenzívre. A bő humorral előadott történeten mindenki fuldoklott a nevetéstől. Ó is. És úgy maradt. Percekig nem vették és'zre,
hogy meghalt. Próbálták újraéleszteni, mindhiába. Elmondható,
úgy halt meg, hogy nevetett és
nevettek körülötte...
Szabó C. Szilárd
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Azt már tudjuk, hogy az orvvadászok az értékes csontokért irtják az elefántokat, ter- • t J j €ís lényt
mészetesen illegális módon. Afrika déli részén azonban nem kevés elefántot irtanak ki
teljesen törvényes módon, úgymond a szaporulat szabályozása címén.
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Gigantoszaurusz, a legnagyobb

• Minden
tonnáját
• //cíjldvcidcíszcit,

feldolgozzak,
helikopterről

Az elefántokat lelövik, ugye?
Letarolt fák, vödörnagyságú
ürülékhalmok mutatják az utat a
helikopter pilótájának. Amint becserkészték a csordát, lebukik a
helikopter, következik a mélyrepülés. A hajtóművek és a rotor
zajától mcgridanak az elefántok,
az állatok családonként vezérük
köré gyűlnek. Egyiküket elválasztja a helikopter a csoporttól
és a szabad terület felé tereli, melyen egyébként a dél-afrikai Krüger Nemzeti Park turistái közlekednek. Az út azonban ezen a
reggelen le van zárva a látogatók
előtt, hiszen a rövidesen nyílik a
helikopter ajtaja, előbukkan az
automata fegyver. Kis idrt múlva
már elefáttetemek borítják a szavannát. Néhány elefántborjú még
tétován botorkál; életben maradnak, Ix'fogják és elszállítják őket
A tetemeken vadőrök kezdik meg
a munkát, s lassan érkeznek a keselyűk is, hogy a kifordított belsőségekből lakmározzanak. Az.
elefántokat végül teherautóra helyezik, s megindul a .konvoj a vágóhíd felé.

Értelmetlen vérfürdő?
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• így néz ki az elefántvágóhíd
Az állatvédők természetesen
tiltakoznak,
ám úgy tűnik semmit sem tehetnek. A dél-afrikai vadőrök
törvényes keretek között ölik százszámra
az óriási állatokat. Európában legfeljebb csak annyit tehetnek az ügy
érdekében, bogy több állatot is megvásárolnak,
ám az
állatkertek befogadóképessége
is véges.

A nemzetközi természetvédő
szervezetek már évek óta tiltakoznak a mészárlások ellen, mely
a Paul Krüger, búr politikus által
a 18, században alapított nemzeti
parkban folynak. Évente mintegy bízni az elefántnépesség szabá400 állatot gyilkolnak le, s az ál- lyozását. Az óriási rezervátum
latvédők szerint elfogadhatatlan a 19.500 km2 területével közel fél
tömeges állatirtás, ráadásul sze- svájcnyi nagyságú, egyes szakemrintük értelmetlen is a vérfürdő, berek szerint az itt élő 7500 elehiszen hol, ha nem egy nemzeti fánt számára több mint elegendő
parkban kellene a természetre ennyi hely. Kiszámolták, hogy a

azzal érvelnek, hogy ők mindössze a kényes ökológiai egyensúlyra vigyáznak, s az évente kilőtt 400 elefánt csak az éves szaporulat 5 %-át teszi ki. Harold
Braack, az egyik vadőr (gy fogalmaz: „Szelektálnunk kell és ezt
olyan kíméletesen tesszük, ahogy
csak tudjuk. Speciális, nagy sebeségú lövedékeket alkalmazunk,
melyeket direkt az elefántok
agyába irányítunk. Ha jól céloztunk, akkor egy lövés elegendő."
Az európai szervezetek nem
sokat tehetnek az elefántokért, az • Fejétől a farkáig 12 méter
egyetlen elképzelhető segítség,
hogy megvásárolják az állatokat
Különös őslény nyomaira
megmentve őket a biztos pusztu- bukkantak argentin kutatók Patalástól. Idén így került 8fiatalele- gónia észak-nyugati részén, egy
fánt németországi állatkertekbe. eddig ismeretlen dinoszaurusz
Azonban könnyen belátható, fajta megkövesedett maradványahogy nem ez jelentheti a végső it tárták fel több hónapnyi áldomegoldást, hiszen (gy csak né- zatos munkával. Rodolfo A. Corhány állaton segíthetnek. Ráadá- la és Leonardo Salgado, a kutatósul az állatkert gondozói elmond- csoport két vezetője, a meglelt
ták, hogy ezek a mészárlás után csípő és medence csontok segítéletben maradt borjúk sem telje- ségével rekonstruálták az őssről épek, hiszen idegrendszerük lényt, s megdöbbenve fedezték
megsínylette csordájuk megtize- fel, hogy egy minden eddiginél
delését. Az állatok rendszerint nagyobb állat maradványaira
magukba roskadnak a kifutóban bukkantak. A tudósok Gigantoés csak úgy esznek, ha a gondozók a szájukba rakjk az ételt.

megközelítőleg azonos nagyságú
kenyai nemzeti park mintegy
40 000 elefántnak adhat otthont.

Kíméletes vadirtás...
A Krüger Nemzeti Park vezetői

Szondát a fogba
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Elefántkonzerv a csemege

•

Afrikában a vágóhídon az óriás
jószágok utolsó grammját is feldolgozzák, a húsukat szárítják,
helyi specialitás készül belőle,
mellette pedig főzött elefántfiié
konzervet gyártanak. Az elefántagyarak és feldolgozott elefántbőrök egyébként óriási értéket képviselnek, s nagyon reménykednek a dél-afrikai vezetők abban,
hogy a jövőre Afrikában megrendezett állatvédelmi konferencián
sikerül feloldani a 6 éve fennálló
kereskedelmi tilalmat.
Nemcsak az ökológiai egyensúlyról van szó tehát, hiszen eddig Dél-Afrikában mintegy 5 millió dollár értékú elefántbőrt, és 20
millió dollárnyi elefátnesontot
halmoztak fel.

A férgesség

• Puskával a helikopterből - viszonylag egyszerű feladat
Rádiótelefonnal vezérelhető
személygépkocsi kidolgozásán fáradozik a Ford autóipari óriásvállalat. A már kísérleti szakaszban
Sok gondot jelenlévő berendezés lehetővé teszi,
tett a fogorvosoknak,
hogy az autó tulajdonosa előmelehogy a hagyományos
gítés céljából telefonhívással be
röntgenezési eljárátudja indítani a motort, vagy besokkal néhány lyukfajkapcsolja a klímaberendezést, de
tát nem tudtak kimuily módon például be lehet majd
tatni a fogak belsejézárni a véletlenül nyitva hagyott
ben. Németországi kuajtókat, vagy ablakokat is. Az
tatók most új eljárást
amerikai autógyár az elektronikai
dolgoztak ki, mellyel
iparban és a számítástechnikában
sugárterhelés nélkül
érdekelt Motorolával és az Ameriés fájdalommentesen
tech céggel közösen dolgozik az
deríthetők fel a belső,
újdonság tökéletesítésén, melynek
áttételes, mondjuk töNem fúró, szonda
legnagyobb előnyét nem az emlímések alatt megbúvó
lyukak. A kutatók különleges ultra- szerint a következő feladat a meg- tett kényelmi szolgáltatások, hahang-detektort építettek, s ennek felelő méretű prototípus elkészíté- nem az autólopás megakadályozásegítségével pontosan lehet tanul- se lesz, mely maximum golyóstoll sa jelentené. Az autó motorját
mányozni a fog belsejét, jól elkülö- - vagy inkább fogászati fúró - ugyanis a megfelelő kódszám beníthetően látszanak a kemény fog- nagyságú, a hegye pedig oly pici, adásával akár többszáz kilométezománc alatt elhelyezkedő puhább hogy még a legszűkebb fogrésbe is res távolságból is le lehetne állítaterületek. A kutatócsoport vezetője betolható.
ni, sőt az ajtók, ablakok blokkolá-

saurus caroliniirnek nevezték el
az újonnan felfedezett őslény
fajt, mely feltehetően a korai krétekorban élhetett, mintegy 70
millió évvel ezelőtt. A húsevő gigantosarurusz körülbelül 12 méter hosszú lehetett, s 6-8 tonnát
nyomhatott — ezekkel a méretekkel csak a Tirannosaurus rex, az
eddig ismert legnagyobb húsevő
dinoszaurusz vetekedhetett. Bár
a tudósok állítják, hogy csontja
alapján a gigantosaurus valószínűleg még a T-rex-nél is nagyobb tömegű őslény lehetett.

Telefonra
hallgató Ford
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A nem kezelt állatok férgesek!
Csak a féreghajtó kúrák rendszeres ismétlése gyérítheti e belső
élósködók számát és csökkentheti az ember fertőződésének esélyét. Valamennyi orsó-, fonal-, galandféreg... gondot jelent állatnak
és gazdájának egyaránt, de az
alapvető higiénés rendszabályok
betartásával, állataink rendszeres
féregtelenftésével ez a veszély
minmálisra csökkenthető. Különösen figyeljünk oda gyermekeinkre, hogy az állattal való játszás
után mossák meg kezüket.
A férgek és fejlődési alakjaik
sokféleképpen károsíthatják a
gazdaszervezetet:
- a belekben megtapadva elvonják a tápanyagokat, mérgeket
termelnek:
- a bélfalat károsítva tartós
gyulladást váltanak ki, ezzel utat
nyitva más bakteriális vagy gombás fertőzésnek,
illetve méreganyagok fölszívódásának.
- egyes férgek fejlődési alakjai
a megfelelő gazdaszervezetbe jutva vándorolnak: a tüdőben, májban, szemgolyóban,
idegrendszerben okoznak
elváltozást,
majd a belekbe visszajutva oda
ürítik petéiket, amelyek a bélsárral a szabadba jutnak és fertőznek.
A megszületett kölyökkutyák
már az anyaméhben fertőzötté
válhatnak, de a szopás során az
anyatejjel is fölveszik a féreglárvákat. Ezért célszerű már a vemhes szukát olyan féreghajtóval
kezelni, ami a vándorló lárvákra
is hat. A megszületett kölyköknél
a 2-3. hetes kor között kell elkezdeni az orsó- és fonalférgek elleni kezelést és ezt kéthetenként
rendszeresen ismételni kb. 10 hetes korig. A galandférgek elleni
első kezelésre a 8-12. hét között
kerüljön sor.
A kölykök különösen érzékenyek a férgek károsító hatásaira -

sával a gékpocsi képes magát a
tolvajt is foglyul ejteni. A telefonhívásra a jármú természetesen tartózkodási helyét is közölné. A fejlesztők szerint a berendezés már
csaknem sorozatgyártásra érett,
ám néhány biztonsági követelményhez még hozzá kell igazítani.
Ezek közé tartozik például, hogy
a motor menet közbeni leállítása a
közlekedésben részt vevők számára komoly balesetveszélyt jelenthet. A Ford mindenesetre a közeljövőben dönteni kíván arról, hogy
mely modelljeit szerelje fel a technika új csodájával.
Tóth Loránd • Ez, ugye, egy másik „féreg"

Házi
kedvenceinkkel
való együttélésünk
során az emberre
gyakorlatilag az egyik legközvetlenebb
veszélyt a
férgesség
jelenti.
az elhanyagolt esetek gyakran
halállal végződnek!
A kölyökmacskáknál a helyzet
hasonló, annyi különbséggel,
hogy az elsó kezelést 4 hetesen
kell elkezdeni, mert ott a méhen
belül nincs fertőződés, csak az
anyatejjel veszi magához az újszülött a lárvákat.
A felnőtt állatok a sétatéri találkozásokkal juthatnak hozzá újra
és újra a fertőző petékhez vagy
lárvákhoz.
A többi kedvencként tartott kisemlős, díszmadár, hüllő is lehet
férges. Őket szintén kell kezelni,
de náluk a kezelés után - az idegen állattal való találkozás hiányában - kicsi az újrafertózödés
esélye.
A kezelésre használt féreghajtó
gyógyszerek csak a megfelelő alkalmazási móddal fejtik ki hatásukat, a kezelést pedig bizonyos
típusú férgeknél 2 hét elteltével
meg kell ismételni, hogy az újonnan a bélbe visszavándorló férgeket is elpusztítsuk.
A bolhairtás szintén lényeges
egyes galandférgek elleni védekezésben, ezért időnként ezt is el
kell végeznünk!
Ha ezeket a kúraszerú kezeléseket kb. negyedévenkénti rendszerességgel megismételjük, azzal
nagyon sokat teszünk a saját
egészségünk és kedvencünk
egészsége érdekében!
Dr. R e n g e i Antal

állatorvos,
szegedi kisállat-ambulancia,
Szeged, Vasas Szt. Péter u.9.
Tel: 62/314-744
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H Ű I

Republic
Tüzet viszek

EMI-Quint

EDDA
Edda Blues

Magneoton

Queen
Made in Heaven

EMI-Quint

új

Vangulis
Voices

Warner

4

Soho Party
Szállj!

BMG

Tekknó
Discotor

Utópia Project

Ákos
Indiántánc

BMG

3

Tátrai Band
A Hold szerelme

Magneoton

új

Hungária
Micsoda buli!

EMI-Quint

új

Madonna
Sometbing to Remember

Warner

16 Actien
Terror
új

Pap Rita
Cscwacsacsi csodái

25 Acc oI Base
Tbe Bridge
33

Szandi
Szandili

5 FLM
Megtalállak még

EMI-Quint
Pop-System
Metronome/Poly/Gram

EMI-Quint
BMG

9

Animál Cannibals
Fehéren fekete, feketén fehér Magneoton

ó

St. Martin
1995

BMG

új

Manhattan
Ajándék

Magneoton

12 PaDöDö
Einstand

BMG

11 Tankcsapda
Az ember tervez
Rózsa/Warner
Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége által szponzorált
eladási sikedista.
Továbbra Is várjuk leveleiteket, ingyenes tinihirdetéseiteket és verseiteket!
Címünk: „Tinidal" Délmagyarország Kft., 6740 Szeged,
Sajtóház, Pf. 153.
Rovatszerkesztő: Takács Viktor

Már nem is szabadna leírni azt, hogy Szekeres Tamás a fiatal gitárosgeneráció legtehetségesebb tagja, hiszen több országban jelent meg lemeze, mint az öt legismertebb magyar gitárosnak együttvéve. Ám tény, hogy Tamást még mindig nem ismerik eléggé saját hazájában.
- Ebben az évben a Csermák
Hangszerüzlet rendezésében 10
gitárkurzust tartottam Szegeden, a
decemberi lesz az utolsó alkalom.
Havonta más és más híres gitáros
szerepel a „terítéken", s minden
alkalommal hangzanak el tippek
a gyakorlással kapcsolatban, például hogy miként építsen fel valaki egy gitár soundot. Az előadássorozatra készítettem egy albumot „Guitar Hits" címmel, mely
a legelismertebb és talán legjobb
rockgitárosainak gyűjteménye,
olyan híres művészek dalait játszom rajta, mint Steve Vai, Joe
Satriani, Yngwie Malmsteen,
Tony MacAlpine.
— Nemcsak tanttasz,
hanem
aktívan
muzsikálsz
is
számtalan
helyen,
melyek
közül a Szekeres
Tamás
Project áll a legközelebb a
szivedhez...
- . . . már hét esztendeje. Az
utolsó lemezünk szeptemberben
jelent meg - ez a bizonyos Guitar
Hits - , s jelenleg is tart a bemutató koncertturnéja, Szegeden november 27-én, hétfőn este szerepelünk a JATE-Klubban. A koncertek mellett egyébként stúdióban is dolgozom, hiszen a jövőre
megjelenő „Blue Syndicate" című
lemezemet szeretnénk még karácsony előtt rögzíteni; az album
félig énekes, félig pedig instrumentális szerzeményeket fog tartalmazni.
— Kik muzsikálnak
jelenleg
a Projectben?
- Debreczeni „Ciki" dobol, akit
az Omegából ismerhet mindenki,
Póka Egon basszusgitározik, ő
hosszú ideig a Hobo Blues Band
fő muzsikusa és zeneszerzője
volt, a billentyűs hangszereknél
pedig az a Varga Tibor áll, aki
már hét éve tagja a zenekarnak.
Énekessel csak jövőre fogunk
Magyarországon játszani, amikor

• Sok fiú

ismeri.

A legenda illata
Rengeteg megfejtést kaptunk
múlt héten feladott kérdésünkre,
s meglepően sok fiú tudta, hogy
melyek a Legendary of HarleyDavidson illatszercsalád tagjai,
volt, aki még azt is megírta, hogy
hány ml-es kiszerelésben kaphatók bizonyos kozmetikumok. No,
persze nem kell ezen azért cso-

De-igii o f

H Decade
1986-1996

o-

PolyGram- karácsony

Nem hiányzanak a gyűjtemé„The Bridge" albumja is. Régi ismerősnek számít Sheryl Crow, a nyes albumok sem a palettáról,
hollólány azonban most csak egy „Every Breath You Take/ The
maxival örvendezteti meg rajon- Classics" címmel a Police 14 leghígóit, a What I Can Do For You resebb felvétele jelent meg, digitáazonban ettől függetlenül népsze- lisan újrakeverve. Örvendhetnek
rű a listákon. Magyarországon Joe Cocker rajongói is, hiszen Mr.
meglepetésnek számit Mylene Far- Smirglihang „The Long Voyage
mer „Anamorphosée" korongja, Home" címmel 25 éves pályafutápedig a modern, kissé rockos sának teljes keresztmetszetét gyűjMár javában készülnek a kará- hangzású dalokat éneklő művész- tötték össze 4 CD-n, függetlenül
csonyra a PolyGram lemezkiadó- nő gallföldön már jólismert - je- attól, hogy egyes dalokat annak
nál, jelzi ezt már a legelső jöve- lenleg is vezeti arrafelé a slágerlis- idején melyik kiadó gondozta.
Chris De Burg pedig hajdani legvény, a svéd Ace of Base quartett tákat.
J.IIIVt Jlll k<MHI

• Szekeres Tamás, a hathiírmágus

Gitárral a világ körül
számokkal, s a hírek szerint már
várják Távol-Keleten az újabb
anyagot. Számomra is meglepő
Dél-Korea esete, én csak úgy sejtem, hogy arrafelé népszerű lehet
a rockgitározás, hiszen nagyon
sok koreai gitár kapható világszerte. Ott egyébként a Guitar Tales lemezem jelent meg.
-A külföldi sikerek az egykori Helloween
menedzsmenthez tartozó Ruud Groenendijknek is köszönhetők, kapcsolatban vagytok-e még egymással?
- Természetesen, ötéves
együttműködési szerződést írtunk
alá, melyet jövőre minden bizonnyal meghosszabbltunk. Az
• Szekeres Tamás és a hathúros
első jelentősebb külföldi megmozdulás egyébként valószínűleg
egy európai turné lesz, ahol Tony
így talán kevesen tudják azt is, bogy Szekeres
Tamás
MacAlpine-nal és Michael Le Perviszonylag gyakori vendég Szegeden, hiszen
rendszerekins-szel csinálunk együtt; három
sen tart gitárkurzust
az érdeklődők számára.
Legutóbb
gitáros egy programban.
kedden várta az i f j ú gitárosokat
a JATE-Klubban, az
- Szinte már
hagyományelőadás előtt csaptunk le rá, s természetesen
először ernak számított
az utóbbi
ről a rendhagyó foglalatosságról
faggattuk.
esztendőkben,
bogy karácsonyra megjelenik egy-egy
Szekeres Tamás
klasszikus
már a „Blue Syndicate" anyagot vőre pedig az SPV, egy jónevü
gitár lemez. Idén
lesz-e
szeretnénk bemutatni.
újabb korong a fa alatt?
hannoveri terjesztőcég jóvoltából
- Apropó
Magyarország, a következő album Európa eddigi
- Nem, ugyanis az előbb felsoszép sikereket ért el Nyuga- fehér foltjain is kapható lesz.
rolt elfoglaltságaim miatt erre már
Európában
a Project. Hol
— Japánban
népszerű
a nem jut idő. Természetesen totart most a világ meghódírockzene, de Dél-Koreában vábbra is gyakorolok, és az idei
tása!'
bogy figyeltek fel rád?
évvel ellentétben jövőre több
- Hollandiában, Japánban,
- Nagy sikert aratott Japánban klasszikus gitár koncertet szeretDél-Koreában, Németországban a Dreamlake, a kiadó is nagyon nék adni.
jelentek meg eddig lemezeim, jö- elégedett volt az eladott példány— tévé —
dálkozni, hisz elsősorban az erősebb nemnek szól az illat és a játék.
A Legendary of Harley-Davidson illatszercsaládot az eau de toilette, a borotválkozás utáni arcszesz és balzsam, valamint a parfümdezodor és stift alkotja. A szerencse Teleki Péternek (Szeged),
Terhes Editnek (Szeged-Tápé),
Temesvári Ildikónak (Ásotthalom)
és Ótott Ágnesnek (Szeged) kedvezett. Gratulálunk, a nyereménycsomagokat postán küldi el mindenkinek a Laboratoires Garnier!
nagyobb sikereit dolgozta át, ezúttal nagyzenekarral, szimfonikus
körítéssel, monumentalitásra törekedve készült el a „Beautiful Dreams". A kanadai Saga eddig csak
bakeliton ismert számai most egy
„Best of..." CD-n válnak újra élvezhetővé. Janet Jackson csillaga
is felívelőben van, most a nagy
testvértől függetlenül szeretne sikereket aratni, első lépés ehhez a
„Design of a Decade (1985-1996)",
válogatás az elmúlt 11 évből. Igazi
csemege az ínyenceknek a Tower
of Song, melyen Leonard Cohen
szerzeményeit játszák olyan előadók, mint a Billiy Joel, Bono, Peter Gábriel, Suzanne Vega, valamint Sting & The Chieftains.

Franc Filmklub - újra
Hosszú szünet után egy háromhetes vetítéssorozat idejére
feltámad a FRANC Filmklub,
mely ezúttal a szintén művész-,
kultusz- é s b o t r á n y f i l m e k r e
specializálódott budapesti Titanic Filmjelenlét Fesztivál idei
sikereiből válogat.
A november 28-i nyitóesten
a francia újhullám, az amerikai
független film é s videokliptechnika vívmányait ö t v ö z ő
Csungking Expresszt, e g y
rendhagyó szerelmi története-

ket bemutató fiatal hongkongi
filmet mutatnak be, melyet november 29-én az 1993-as Velencei Filmfesztivál nagydíjas
alkotása, a Rosszcsont Bubby
című perverz ausztrál komédia
követ.
A vetítések kedd és szerda
este lesznek, 20 órai kezdettel,
az újszegedi Móra Kollégium
n a g y t e r m é b e n ( K ö z é p fasor
31-33-), szinkrontolmácsolással. A belépés továbbra is ingyenes!

Aura, a techno nélküli szintipop

• Aura duó: Z és Betti. (Fotó: Nagy László)

Nemrégiben alakult ugyan az
Aura zenekar, de már komoly
anyagokkal rendelkeznek, van
egy d e m ó CD-jük és készült
három videoklipjük is. Az együttest Vígh Erzsébet „Betti" énekes és Vígh- Zoltán, azaz „Z"
billentyűs alkotja - nem véletlen a névazonosság, testvérek.
A duó ugyan még friss, ám
mindketten büszkélkedhetnek
előélettel, Z r e k l á m z e n é k e t
komponált, míg Betti a Fantiban és a Wattban énekelt, most
már azonban mindketten valami sajátot szerettek volna alkotni. A muzsika szintetikus alapokon nyugszik, lévén Z a szintetizátorok megszállottja - civilként egyébként a Tisza Rádió
zenei szerkesztője
s ahogy

mondja, nincs is szükség más
hangszerre, mert az ő szerkezeteiben ott van az összes hangja.
A zene egyébként egyáltalán
nem emlékeztet a ma diszkó- • Rosszcsont Bubby - családirtás előtt...
csapataira, semmi k ö z ü k a
technohoz, hiányzik a grooveos lüktetés, Betti pedig nem sikoltozik vagy kiabál, hanem
igenis énekel. Ahogy ők fogalmaznak, inkább a nagyzenekari
A Bahia Kiadó nagyszabá- koncert egyben lemezbemuhangzáshoz közelítenek, s valósú
közös koncertet szervez az tató is, hiszen egyidejűleg jejában hiánypótló e z a zene,
Orczy-Kertbe. A koncerten lenik meg a Vidámpark „10
mely nemcsak a fiataloknak,
fellép a Vidámpark, a Tudó- üj sláger", a Tudósok „Repülő
hanem a felnőtteknek is szól.
sok, valamint a Sziámi zene- tudomány" és Müller Péter
kar, akik Müllcr Péter szerzői „Tapasztalat" című új CD-je a
Ha valaki nem hiszi, akkor
lemezét mutatják be, melyen Bahia gondozásában. A közös
járjon utána, először december
az 1980-1995 közötti időszak fellépés december 8-án este 7
16-án, a Tantusz
Művelődési
„titkos slágerei" (URH, Kont- órától lesz Budapesten, az
Ház „Relations" klubjában hallroll, Sziámi) hangzanak el. A Orczy-kertben.
gathatja meg őket élő fellépésen.

Bahia Mikulás
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Fiatalít, ha huszonévesek között él az ember. Márpedig Louvain-la-Neuve igazán a fiatalok
városa. A több mint 20 ezer diák között elvész az egyetemen dolgozó 5 ezer idősebb felnőtt
oktató és kutató.
nivaló elképesztő mennyisége,
hanem a technika legújabb eredményeinek alkalmazása miatt is
lenyűgözőnek találtam. Természetesen minden szükséges információ lehívható számítógépen.
Ezen segítséggel vált nyilvánvalóvá az egyetem, s tán azt is mondhatjuk. lepleződött le Nyugat-Európa orientációja is: érzékletes,
hogy egy 250 ezer kötetes társadalomtudományi könyvtárban
egyetlen magyar könyv sincs, s
térségünk is jó, ha 100 kötettel
képviselteti magát.
A diákok jó része önfenntartó,
mert csakis ösztöndíjból egy igazi
louveni diák sem tud megéíni.
Éppen ezért a város szinte minden munkahelyén (például a vendéglőkben, középiskolákban, az
egyetemi épületek karbantartását
végző szolgáltató cégnél) diákokat is foglalkoztatnak. A klasszikus diákmunka, az óraadás és
gyermekfelügyeletek is sokak
számára biztosít ösztöndíjkiegészftést. A belga Michel például
áruházi eladó. A chilei Gonzales
pedig azért kap fizetést, hogy az
egyik középiskola tantermeiben
és folyosóin esténként eloltsa az
égve felejtett villanyt. A profi diák, a lengyel Pjotr, aki miután
otthon diplomázott, s a római
Gregorianumra járt, mostanában
Németországban mezőgazdasági
munkát végez egész nyáron,
hogy a L' UCL teológia karán képezhesse magát.
Szorgalmi időszakban nagy a
jövés-menés, mégis rettentően
magányosnak lehet lenni ebben a
forgatagban. Mert a mindennapos
ügyekben segítőkészek a belgák,
de tulajdonképpen távolságtartók.
• A Tudományok terén Is keveredik az ódon és a modern
Maguk számára persze megszervezik közösségi életüket is: a belKomolyan veszik, amit csinálgiumi Luxemburg tartomány dinak. A louvaini egyetemen senki
Az Université Catbolique de Louvain (LTJCL) rangákjainak egyesülete például harnem tartja fölháborttónak, hogy a
jának érzékeltetésekor
nem csupán a múltjára, az
sányságával hívta föl magára a fidiákoknak az előadásokon, s sze1425-ös
alapítási
évre
hivatkozhatunk.
Az
egyetem
jegyelmünket. Az „agrósok" pedig
mináriumokon kötelező a részvélentős teljesítményei
közé tartozik,
hogy 1990-ben a
azzal, hogy látható módon összetel. Az első év átmenet a középistartanak, amit külön is hangsúvilágon először az L'UCL egyik
laboratóriumában
kola és az egyetem között. Általályoznak: jellegzetes, jelvényekkel
nos képzés keretében, elsősorban
próbálták ki a ciklotront, a
részecskegyorsítót.
és láncokkal ékesített báránybőrszemináriumokon ismertetik meg
sapkát és talárszerü, de összefira diákokat a követelményrendszerrel, s orientálják, illetve reori- viszonylatban is drága lakásbérlet rom szoba egy meglehetősen kált köpenyt viselnek, még a láentálják azokat, akik tévesen vá- miatt Louvain-la-Neuve-ben a bú- nagy fürdőszobával. Á soványabb nyok is. A külföldiek azonban
lasztottak. Az egyetemisták 350 torozatlan vagy csak a legszüksé- pénztárcájú egyetemisták, első- jobbára saját nációjukhoz tartoféle kurzus között válogathatnak.
zókkal vagy más országból érkeSzámos nemzetközi kapcsolatra gesebbekkel berendezett szobá- sorban „harmadik világbeliek", zőkkel barátkoznak: a chileiek, a
nyifik lehetőség, amit azért is kat részesítik előnyben. így ott olcsóbb diákszállón laknak, ahol lengyelek estjére mi is hivataloszorgalmaznak, mert a hallgatók szeptemberben „városképi jelleg- a szobán nem, de a konyhán és a sak voltunk, s vacsorára is egyzetesség" az ágyneműt, különbö- mellékhelyiségeken osztozni kell mást hívtuk. Számunkra szokat20 százaléka külföldi.
lan, s tán fájó, de a belgák beAz egyetemi diploma megszer- ző bútorokat, polcelemeket és az emelet többi lakójával.
A kollégium itt végképp nem szélgetni, „lelki életet élni" nem
zése nem olcsó mulatság. Ezért asztalokat cipelő lazán öltözött fiaztán érthető, hogy a család fo- atal és kosztümös-öltönyös őse. A diákszállást, hanem műhelyt je- tudnak. Saját otthonukat különös
lyamatosan figyelemmel kíséri házastárssal, esetleg gyerekekkel lent. Például a Montesqieu Kollé- gondossággal óvják a „betolakosarja egyetemi tanulmányait. Nem érkező ösztöndíjasok, posztgra- gium a filozófia, a Leclerque Kol- dóktól", találkozóra csak köztes
meglepő, hogy a szülők kíséreté- duális képzésbe kapcsolódók is légium a társadalom és politikatu- helyre, vendéglőbe vagy teaházben jelennek meg a gólyák a tan- találnak kényelmes lakást, ahol a dományi karral azonos. A könyv- ba hívják az idegent. Gyakran
évnyitó ünnepségen, s később a belső tér praktikusan osztott: egy tárak hangulata idéződik föl ben- hallani ott: „nincs idő". Főleg egy
nehezebb vizsgák eredményhir- tágas nappali, esetleg ebédlővel nem, ha egyetemi éveimre gon- másik emberre, egy idegenre...
detésén is föl-föltünnek. A család kombinálva, főzófülke villanytűz- dolok. De Louvain könyvtárait
ott spórol, ahol tud. A belgiumi hellyel, az emeleten pedig két-há- nem csupán a felhalmozott olvasÚjszászi Ilona

• Belgium, a háromnyelvű

ország

(4.)

Ahol „ n i n c s i d ő "

Könyvespolc
Gyakorlati jóga
Az elmúlt években jó volt a jógával foglalkozó könyvterrnés. A
k ü l ö n b ö z ő kiadványoknak azonban rendszerint volt egy közös hibája: a jógázni - és nem a jógaelméletet tanulmányozni - vágyó
közönség számára nem választotta e l é g g é el e k e t t ő t , s tgy a z
amúgy egyszerű gyakorlatokat
h o m á l y o s magyarázatokkal látta
el. Holott a jóga magában hordja
ö n n ö n filozófiáját, s bár magyará-

zata l e h e t r e n d k í v ü l e l m é l y ü l t
(Mircea Eliade Jóga clmú, az Európa kiadónál hamarosan megjelenő müve rá a példa) végülis az
jógázik - aki jógázik. A kaposvári
Holló é s Társa k i a d ó ú j o n n a n
megjelentetett Gyakorlati jóga cimü könyve azzal tűnik ki, hogy
valóban gyakorlati. Jól követhető,
megfelelően elrendezett színes
képei, egyszerű, áttekinthető szerkesztése alkalmassá teszi, hogy a

h é t k ö z n a p i e m b e r o t t h o n i körn y e z e t b e n is n e k i l á t h a s s o n . A
könyv biztonságos, hatékony gyakorlatokat ígér, amelyek az egész
testet átmozgatják; összeállítói különös g o n d o t fordítottak a kezdőkre. Szerepelnek b e n n e az egyszerűbb egészségügyi problémák
esetén (fejfájás, nyak- válltájéki
fájdalmak, hátfájás, csipőbántalm a k ) javasolt jógaösszeállítások
is. Szerzője, Mira Metha a londoni
Iyengar Jógaintézet munkatársa.
Mira Metha - Gyakorlati jóga:
Holló is Társa Kiadó 1995.
M
t NIMMMMINNMMNIMHBNMM

Benedek Elek klasszikus meséi
Régen n i n c s m á r s e h o l a z a
természethez közeli paraszti környezet. amelyben a Benedek Elek
által összegyűjtött magyar népmeséket egykoron mondták é s hallgatták. d e a n é p m e s e k i n c s csak
n e m vesztett g a z d a g s á g á b ó l é s
képzeleti erejéből; a lakónegyedek mai gyermekei éppoly izgalommal hallgatják é s olvassák,
mint a mesék keletkezési környezetéilen élt régiek. Benedek Elek
az erdélyi Kisbaconban, egy háromszéki faluban született 1859h e n , amikor még semmi motorzú-

gás és semmi stressz nem zavarta
a szülői képzeletet, hogy e m b e ribb környezetéből és az öt körülvevő természetből merítve igazi
mesét kerekítsen g y e r m e k é n e k .
Nem kétséges, ha mostanra még
sikerült átmentenünk valamit ebből a lelki épségből, ha gyennekeink álomvilága ma is épen maradt, abban Benedek Eleknek é s
az általa összegyűjtött mesekincsnek szerepe van
Táltos J a n k ó címmel a Holló és
Társa Kiadó olyan klasszikus Ben e d e k Elek m e s é k e t válogatott

(FoUtien f;Oni|llCll|UI

egy kötetbe, amelyekben sűrítve
m e g v a n m i n d a z , ami a m a g y a r
mesevilágot jellemzi. A Táltos Jankó, A farkas és a róka, a Hammas
Jutka, A tűzmadár, a Hattyú vitéz,
a Kolontos Palkó egy-egy jelenete, leleményes fordulata é s bölcsessége - biztosak lehetünk benne - egy életre elkísérik gyermekünket. A kötetet Rényi Krisztina
kitűnő illusztrációi díszítik.
Benedek Elek - Táltos
Holló és Társa Kiadó 1995.

Jankó;

Szeged, Kossuth L. sgt. 1. ® 312-457

Néhány héttel ezelőtt foglalkoztunk a szomszédjog egyes
kérdéseivel. Úgy látszik sokakat
érintő témáról van szó, hiszen azóta több olvasónk fordult rovatunkhoz ilyen jellegű levelével.
Mielőtt rátérnénk ezek megválaszolására. meg kell említeni,
hogy a Ptk. csak a leglényegesebb szabályokat állapítja meg, az
átfogó rendezést külön jogszabályokra bízza, lehetőséget ad arra
is, hogy a helyi önkormányzatok
egyes kérdésekben eltérő szabályokat állapítsanak meg.
H. I. írja, hogy kertszomszédja
kerítésként sövényt telepített, annak jelentős része átér az ingatlanára. Sérelmezi még azt is, hogy
a kerítésül szolgáló sövényen keresztül akadálytalanul járnak át a
kóbor kutyák és nyulak, amelyek
kárt okoznak kertjében.
A jogszabály szerint a földet elválasztó kerítést (sövényt) a
szomszédok közösen használják,
függetlenül attól, hogy azt ki létesítette. A fenntartási költség olyan
arányban terheli a szomszédokat,
amilyen arányban kötelesek a kerítés létesítésére. Ilyen tartalmú
jogszabály hiányában a határolt
földterület arányában kell a költségeket viselniük.
Azt, hogy ki köteles a kerítés
létesítésére az építésügyi szabályok, illetve a helyi önkormányzat
rendelete határozza meg. A kerítés anyaga általában nincs megállapítva, de olyannak kell lennie,
amely nem sérti a szomszéd jogait, jogainak rendeltetésszerű használatát (pl. árnyékolás), viszont
megakadályozza illetéktelen személyek, állatok átjárását.
Ha a létesítésre kötelezett
szomszéd a kerítést idegen földre

• Előrukkol, aki

drukkol!

Mórahalmi muri
Keveset tudunk ugyan a mórabalmi Móra Ferenc Általános Iskola labdarúgóiról, de azt már volt módunkban
megtapasztalni•
kiváló drukkerek. A minapi
tornatermi
villámtomán tapsoltak, énekeltek, olléztak, szavaltak, s
amikor kellett, ujjongva futottak a lelátói hálóhoz
Nem
rajtuk múlott, bogy a kihelyezett Média Bajnokságban —
az MB I-ben - nem az istenített Szecska szerezte meg az
első helyet. Az igaz, bogy amikor a tomboló fiúk testületileg kivonultak tollért és papírért (bogy pontosan jegyezhessék a fergetesen futballozó
zöldek találatait meg a
névsort), a pirosban támadó Délmozsámak
- óriási szerencsével ugyan — de sikerült berámolnia pár nem kívánatos dugót. Mivel a poraiból támadt pirosak a jónevű
Hiráetősökel is lehengerelték, a megszeppent
szurkolóhad csak azt jegyezhette:
nem a pompás
teremgólokat
bemutató Szecska a nyerő!
Sebaj! Mint szép napokat átélt szecskás,
viszonzásként
mást nem is ajánlhatnék a szurkolói aranycsapatnak
-a
Mórabalmi Diák Sportkör serdülőinek (Ördögb Andrisnak, Horváth Daninak Tombácz Gabinak Meleg Petinek
Túrú Árpinak Kószó Petinek, Bíró is Ivánnak
Martyin
Málénak Sebők Zsoltinak Gercső Daninak Gdrgydn Petinek Kószó Lacinak Sebők Balázsnak Papp
Zsoltinak
Tótb Szabinak Tari Lacinak PáifJ Pistinek Huszár Petinek) -, minthogy nektek is szóljon bikaerőveL „Hajrá Móra! Még még, még! Ennyi nem elég!"
Utóiratként: a Szecska azokat a futballozni
szerető
szegedi újságírókat, tévéseket, rádiósokat tömöríti, akik
sportversenyeken,
kispályás teremtornákon
általában a
Délmagyar hírnevét öregbítik, ugyanakkor a bázi derbiken ádáz harcot vívnak az ismert nevekel
felvonultató
Délmozsárral,
a hivatalosan
is a
Délmagyarországnál
dolgozó
sporttársakkal
Majoros Tibor

• Csehországban

Orosz-ukrán maffiaháború
Három halottja és legalább öt
A belügyminisztérium feltételesebesültje van már annak az zései szerint a maffiaháború
orosz-ukrán maffiaháborúnak, egyik résztvevője a cseh területen
amely egy hete dúl Csehország- működő ukránok által vezetett
ban. A cseh rendőrség nem tartja bűnbanda, míg a másik egy egész
kizártnak, hogy a véres összecsa- Európa területén működő napások folytatódni fonák. Ján Su- gyobb orosz bűnöző csoport,
bert, a cseh belügyminisztérium amelyek újra fel akarják osztani
szóvivője pénteken közölte: a egymást közt az ország területét.
rendőrség eddigi ismeretei szerint Ezek a bűnöző csoportok illegális
a két bűnöző csoport vezetői né- fegyver- és kábítószer-kereskedehány napja Csehországban „mun- lemmel, prostitúcióval, üzérkekatalálkozót" tartottak, amely déssel foglalkoznak.
azonban a megegyezés helyett
Subert elmondta, hogy csoporheves veszekedéssel és a szem- tok tagjai között jól képzett, Afgaélyes ellentétek kiéleződésével nisztánt és/vagy Karabahot megért véget. Valószínűleg ennek a járt volt szovjet katonák is vankövetkezménye az a két fegyve- nak, akikre a rendkívüli nagy feres összetűzés, amely múlt szom- gyelem és brutalitás jellemző. A
baton, illetve e héten szerdán zaj- rendőrség szerint ők végzik el
lott le a cseh fővárostól nem most a „piszkos munkát," s nem
messze, a Prága-Pozsony autópá- kizártható, hogy az ügynek még
lya környékén.
lesz folytatása.
baromfinevelés általában nem kifogásolható, de nem közömbös
• Jogok és tanácsok
az állatállomány nagysága. Az állattartás során biztosítani kell azt,
hogy megfelelő zárt helyen legyenek, a szomszédhoz ne járjanak át, ne okozzanak neki kárt.
Olvasónk kérheti, hogy a
szomszéd önálló épületben heépiti, vele szemben a túlépités lyezze el a baromfikat, ne az ő
szabályait keU alkalmazni, végső házfala szolgáljon ólként. Kérheti
soron a kerítés*lebontása, áthe- továbbá az eddig okozott rongályezése is elrendelhető. A közös lási károk megtérítését is.
Az állatokkal van problémája
határvonal közelében levő növényzet esetében annak eltávolí- F. E. olvasónknak is. Soklakásos
tása iránti eljárásban azt kell vizs- társasházukban a kutyák póráz és
gálni. hogy a növényzet szükség- szájkosár nélkül járnak a lépcsőtelenül zavarja-e a szomszédot a házban. Itt is érvényes az, hogy
birtoklásában, fennáll-e a károso- az állattartó úgy köteles eljárni,
dás veszélye. Az átnyúló telepítés hogy szomszédait ne zavarja
miatt kártérítésre mindenfélekép- szükségtelenül. A szabadon, póráz nélkül futkosó kutyák által
pen kötelezhető a szomszéd.
Ha a kerítésül szolgáló sövény okozott károkért a kutya gazdája
nem véd kellőképpen az állatok- kártérítési felelősséggel tartozik.
Ha az állattartó állatait nem
tól, kötelezhető a szomszéd annak megerősítésére; nincs akadá- megfelelő helyen tartja, nem gonlya annak, hogy a már meglévő doskodik megfelelő őrzésükről,
kerítés mellé a saját telken új ke- ellene szabálysértési eljárást lehet
kezdeményezni. Vonatkozik ez
rítést létesítsen valaki.
Sz. I. szomszédai baromfiud- arra az esetre is, ha valakinek a
vart létesítettek a saját házfala kutyája a zárt lakásban egész éjmellé, a tyúkok kapirgálják a fa- szaka ugat, és ezzel zavarja a
lat, rengeteg légy és egyéb rovar házban lakók nyugalmát.
Társasház esetében a közösség
van a környékén, a bűz átszivárog a falon a lakásba. Egy ingat- az alapító okiratban rendelkezhet
lan rendeltetésszerű használatá- a kutyatartásról, akár meg is tilthoz hozzátartozik, hogy a tulaj- ható.
donos azon állatokat tartson akár
•
jövedelemszerzés céljából is. TeJogi rovatunk gazdájához,
vékenységét azonban csak a dr. Michna Csabához közérszomszédok szükségtelen zavará- deklődésre számot tartó kérdésa nélkül folytathatja a tulajdo- seikkel a következő címen fornos. A szükségtelen zavarás kér- dulhatnak: Délmagyarország
désében az adott település jelle- Kft., 6740 Szeged, Stefánia 10.
géből kell kiindulni.
A borítékra írják rá: Jogok és
Kertes családi ház esetében a tanácsok.

Ha ugat a kutya...
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A postás riasztója nem
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működik

Fogoly
a játékautomaták rabja
A szécsényi futballpálya
mellett november 22-én délelőtt arccal a földön eszméletlen állapotban találták
Géczi Pál postást. A 34 éves
kézbesítő a nagy erőkkel
helyszínre siető rendőröknek váltig állította, leütötték,
kirabolták. A kézbesítő 700
ezer forinttal indult ki körzetébe, hogy a szigorúan
előírt útirányterv szerint kivigye a havi illetményt. Állítása szerint a focipálya
melletti betonkerítésnél járva suhogó hangot hallott,
majd hatalmas ütést kapott a

tarkójára, mire ájultan a
földre zuhant. Mikor nem
sokkal később megtalálták,
a pénzestáska némi kis aprótól eltekintve üresen tátongott. Jóllehet riasztó volt beleépítve, de ezek a szerkezetek általában nem működnek. A postás már első meghallgatásakor gyanút ébresztett. A tarkójára mért nagy
erejű ütésnek nyoma sem
volt. A homlokán látott horzsolás is különösnek tetszett. Kiderült, hogy az aznapi kézbesítést megelőzően
az immár felvett nyugdíj-

Petrolszerviz
Olajipari Karbantartó és Építő Kft.
keres
hegesztő szakmérnököt
/

cső-, acélszerkezet- és készülékszerelési,
gyártási munkák hegesztési feladatainak
szakmai irányítására. ISO 9002: 1994.
szerinti minőségbiztosítási rendszer
működtetésében való közreműködésre.

pénzzel saját lakásán járt. A
szaporodó gyanújelek miatt
otthonában tartott házkutatás során egy fotelba dugva
400 ezer forintot találtak.
Addigra azonban a nyomozók már tudták, Géczi Pál
idejének jó részét a játékautomaták előtt tölti, rendszeresen és komoly összegeket
veszít, jelentős tartozásai is
vannak. A játékautomaták
rabja jelenleg is fogoly,
ezúttal azonban az igazságszolgáltatásé: előzetes letartóztatásban várja az eljárás
fejleményeit. (MTI)
SZEGED. STEFÁNIA 10.,
SAJTÓHÁZ
ITT F E L A D H A T J A HIRDETÉSÉT,
REGGEL 7-TÖL ESTE 7-IG!
délmaovarorszAq

§

Telin TV
mai műsora:
19.00 Szegedi VE-Spartacus
vízilabda-mérkőzés
November 26. vasárnap
17.00 Medikémia-Gyetva
férfi röplabdamérkőzés
kb.:
18.30 Kérdőjel c. műsora

Az NTV tévétársaság csütörtök este számolt be arról,
hogy Samil Baszajev, a nyári dél-oroszországi terrortámadást végrehajtó hírhedt
terrorista emberei összesen
négy, sugárzó anyagot tartalmazó konténert helyeztek el
Oroszország területén. Baszajev, aki korábban is fenyegtőzött már hasonlóval a
csecsenföldi háború folytatódásának esetére, ezúttal a
tévének nyilatkozva igyekezett bizonyítani, hogy valóban rendelkezik ilyen anyagokkal, tehát nem blöfföl.
A tévé forgatócsoportja a
Baszajev által megjelölt helyen, a moszkvai izmajlovói
park bejáratától pár száz méterre valóban talált egy sugárzó anyagot tartalmazó
csomagot. A felvétel tanúsága szerint a hó és az avar
alól előkerült egy sárga műanyaggal borított csomag,
amely a jelentés szerint
óránként öt röntgennel sugárzott, szemben a normális
15-20
mikrotöntgenes
moszkvai háttérsugárzással.
A pénteki moszkvai lapok
beszámolói szerint a jelentés
nyomán riadóztatták az illetékes hatóságokat, így a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot, a belügyminisztériumot
és a rendkívüli helyzetek minisztériumát. A környéket
lezárták. A Szevodnya ctmű
lap szerint a csomagtól 70
méteres körben volt érzékelhető a megnövekedett sugárzás. Ellentmondásosak vol-

TS
CE/WTER
Háztartási kis- és nagygépek,
méret utáni bútorkészltés,
kony habútorhoz beépíthető háztartási
gépek nálunk a legolcsóbban
KÁLVÁRIA

SGT.

52.

(a kőfaragónál, az udvarban)

tak viszont a jelentések ennek nagyságára, illetve arra
vonatkozóan, hogy mi volt a
sugárforrás.
A tévé által csütörtökön
említett 5 röntgennel szemben az ITAR-TASZSZ a
rendkívüli helyzetek minisztériumának szakembereit
idézve azt jelentette, hogy a
csomag felületén 2 röntgenes, attól 1 méterre 600-800
mikroröntgenes sugárzást
mértek. A Szevodnya ctmű
lap szerint a „lelet" az iparban használatos, többek között hegesztési varratok ellenőrzésére használt berendezés része lehet és Cézium137-es izotópot tartalmaz.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) il-

Radal, Radal-Panel
radiátorok viszonteladóknak nagyker áron

ZENNER
VÍZÓRÁK
3100 Ft-tól
10 db falatti
vásárlás
asatén
10%
engedmény!

Vas-Műszaki Bolt
Szeged, Kálvária tér
-Kátay u. sarok
Tel.: 313-735
Ábrahám Türesné

TELEFON:

62/310-017

Vállalatok, kft.-k, csoportok év végi rendezvényeit
vállaljuk, akár 8 főtől is!
Elegáns környezetben, különteremben!
Exkluzív, gyors kiszolgálás, különleges ételek.
Zárt, udvari parkoló!

NYITVA:
ILÉIIÖIÓZ.
PÉNTEKIG
S—IS,
SZOMBATON:
8—13
ÓLiÁLG
A NAPOS ÚTON, AZ IZABELLA HÍD UTÁN JOBBRA!
ÁLLATTENYÉSZTŐ
SZERVEZET
számítógépes feladatra
és műszeres vizsgálatra harminc
év alatti, szegedi lakhelyű

MEZŐGAZDASÁGI
TECHNIKUST KERES.
Jelentkezés november 27-én, 9-14 óra
között Szeged. Pacsirta u. 4H szám alatt.

VARJUK
kedves
Vendégeinket
a Szőregi
Fészekklub
Kávézóban
ízletes reggelivel,
forró kávéval.
SZŐREG, SZERB U. 53.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel

# Márkás italok # ínycsiklandozó édességek: pl. MozartSzeged, K á r á s z u. 1 3 . Tel: 312-014

1995. november 30. de. 10 órára
Kecskemétre az Erdei Ferenc
Művelődési Központba.
A kiállítást megnyitja:
Kisszebeni M a r c e l l b e l s ő é p í t é s z

A kiállítás nov. 30-tól dec. 2-ig látogatható,
naponta 10 órától 18 óráig.

Nyitva: h-p.: 8-18-ig, Szo.: 8-13-ig, Vas.: 9-13-ig
A földszinten virágok, oz emeleten ojóndék, édesség. Minden kedves vásárlónknak
ajándékkal kedveskedünk!

ÚJRA J Á W A KÁRÁSZ U. 13

(A belépés

\

CSOKOLÁDÉK, CUKORKÁK
ÉS EGYÉB FINOMSÁGOK
KIÁLLÍTÁSA ÉSVÁSÁRA

ÓR

1995. NOVEMBER 28-30.
Helyszín: megyeháza, Szeged, Rákóczi tér 1.
Megnyitó: november 28-án, 10 órakor
Nyitva tartás: 9-18 óráig

minden

- magánvállalkozók

egyszeres, illetve kettős
könyvvitelét, teljes
körű, munkaügyi, tb-,
adó- stb. ügyintézéssel.
Telefon: 62/317-707

KÜLÖNLEGES FINOMSÁGOK MIKULÁSRA
KARÁCSONYFÁRA ÉS AZ ÜNNEPI ASZTALRA
RENDKÍVÜLI, KEDVEZMÉNYES ÁRON

FÓTÁM0GATÓ:
NASS CSOKOLÁDÉGYÁR

Áraink leszálltak, hogy Ön felszállhasson!
A Malév kedvezményes téli repülőjegy-értékesítési akciójának keretében az 1995. december 1.
és 16. közötti utazásokra különlegesen kedvezményes áron kínál repülőjegyeket 25 európai célállomásra.

Malév téli akció. Hogy az év jól végződjóm/
Az akció jövő év elején folytatódik. Figyelje hirdetéseinket!
A feltételekről érdeklődjön irodáinkban: Budapesten, V., Apáczai Csere János u. 19. Tel.: 267 4505, V., Dorottya u. 2. Tel.: 266 5616, V., Ferenciek tere 2.
Tel.: 266 5913, Telefon-helyfoglalás: 267 4333 valamint Debrecenben, Győrött, Miskolcon, Pécsett és Szegeden a Malév jegyirodákban, illetve
Egerben, Kecskeméten, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen, Veszprémben é s Zalaegerszegen a Malév Partner irodákban.

a Szeged
Nagyáruházban

vasárnap!

Az élelmiszer-, a háztartási és műszaki
osztály teljes
áruválasztéka
ÉV V É G É I G V A S Á R N A P O N K É N T
8.30 órától 13 óráig!

i o %

gépi feldolgozással vállalja
- gazdasági társaságok

f

NAPKELTE

V ISEGRÁDI SZOT-ÜDÜLŐ

SC0PEINVEST Kft.

díjtalan.)

A kiállítók várják a
kereskedők
és viszonteladók
érdeklődését
is

SZILVESZTERI
PROGRAMOK
1995. dec. 30.-jan 2. szállás, félpan
z.ió. szilveszten vacsora 10 500Ft
S O M L Ó I B O R V I D É K Pansio
dec. 30.-iai». 2. szállás, szilveszteri
vacsora 75Q0 Ft
BAKONYBEL ROMANTIKUS
PARASZTHÁZ
dec. 30.-jan. 2. szállás.
, szilveszteri vacsora ÜOtK
TÁTRALOMNIC l
dec. 28-ian. 2. 6 nap 5 éj, szállás,
félpanzió, zenés szilveszteri vacsora
23 000 Ft Igény szerint autóbusszal is.
VEI.ENCE-PADOVA-VICENZA
Szegedről autóbusszal, szálloda,
félpanzió, szilveszteri vacsora 36 900
ZtslEPPEI.IN Szeged, Kígyó u. 4.
Tel.: 323-084. 329-567

Önt a

Kiállítás és Vásár megnyitójára,

a BONBON Pattod. ban!

desszert Mozart-csokor # Ajándékkosarak készítése, kiszállítása

meghívjuk

LAKÁSMŰVÉSZETI ÉS
BELSŐÉPÍTÉSZETI

VIRÁG # AJANDEK # EDESSEG
EGY HELYEN # * ##

Áraink az áfát tartalmazzák'
Karaván 25 gr vák.
275 Ft
Nasquick kakaó 800 g
341 Ft
Győri háztartási keksz 200 g 36 Ft
Tomi Kristály 2,4 kg
522 Ft
Omo utántöltő 2,4 kg
708 Ft
Persil utántöltő 2,4 kg
720 Ft
Pril mosogató 500 ml
137 Ft
Pur mosogató 11
151 Ft
Fa szappanok
77 Ft
Camay habfürdő 500 ml
257 Ft

letékese ugyanakkor még
csütörtökön cáfolta, hogy
Baszajev egyik állítólagos
radioaktív konténerét találták volna meg, és úgy vélekedett, hogy egy meghibásodott kórházi röntgenberendezés alkatrészéről lehet szó.
Ennek ellentmondott a
moszkvai közegészségügyi
hatóság illetékese. Igor Nagyezsdin szerint röntgenalkatrész esetében nem érte
volna el a sugárzás a normálérték százszorosát sem.
Az ITAR-TASZSZ pénteken idézte a védelmi minisztérium illetékesét, aki szerint
abban az esetben okozhatott
volna sugárszennyezést a
konténer, ha felrobbantották
volna azt. Az orosz szakem-

Szeged, Sóhordó u. 18.
T.: 312-436

TÜDŐGYÓGYÁSZATI
SZAKRENDELÉS
Légzőszervi betegségek
(allergia, asztma, légcsőhurut)
KOMPLEX KEZELÉSE
Kiegészítő Somdrin
sóbarlangtherápia
dr. K a r m a z s i n M á r t a
tüdőgyógyász szakorvos
Szeged, Deák Ferenc u. 2.
Tel.: 06-60-481-575

SZEGED,
NAPOS
ÚT
1-3.

A Moszkva egyik parkjában csütörtökön talált,
radioaktív konténer fellelése után a hatóságok azonnal lezárták a környéket, majd a város 46 pontján az ilyen esetekben szokásos sugárzásmérő berendezéseket helyeztek el. Ezek azonban a rendkívüli
helyzetek minisztériumának pénteki közlése szerint
nem mutattak ki a normális értéket meghaladó háttérsugárzást. Az esetet kommentálva a védelmi minisztérium illetékese utalt rá, hogy a lélektani hadviselésre utaló esettel állnak szemben a hatóságok.

OSZTRAK-MAGYAR ETTEREM

Fizetés megegyezés szerint.
Munkába állás napja: 1995. november 15.
Jelentkezés telefonon: 62367-213-as számon
Léderer Tamás termelési igazgatónál.

Rejtélyes sugárzóanyag Moszkvában

ber szerint a csomagot elhelyezők sokkal inkább lélektani hatásra számítottak. Lényegében erre utalt az Izvesztyija „Samil Baszajev
sugárzó üdvözlete?" ctmű
beszámolójában, amelyben
élesen bírálta a titkosszolgálatok tevékenységét, mondván: azok nem képesek ténylegesen senkinek a biztonságát sem szavatolni.
A hét elején több időzített
robbanószerkezetet is találtak Moszkvában. Az orosz
vezetés tagjai által használt
Kutuzov sugárúton két időzíteti mágneses aknára bukkantak egy benzinkút mellett. Előzőleg a dumával
szemközti élelmiszeráruházban egy kibiztosított repeszgránátot
találtak.
Moszkvai megfigyelők az
eseteket a Dzsohar Dudajev
és hívei által élesen ellenzett
csecsen választások bejelentése után kiéleződött helyzettel hozzák összefüggésbe.
Az orosz illetékesek azonban nem látják bizonyítottnak a „csecsen nyomot".
Dudajev képviselője a
múlt héten megtorlást hely_ zett kilátásba a Moszkva által támogatott csecsenföldi
választások szervezőivel
szemben. A hét elején robbantásos merényletet hajtottak végre ismeretlen tettesek
a választásokat meghirdető
Doku Zavgajev csecsen kormányfő ellen.

t*"

engedménnyel

Ez m á r karácsonyi előzetes,
óriási választék,
«»' s z e n z á c i ó s á r a k ,
díjtalan, kényelmes parkolás

"M

NAPKELTÉVEL V A S Á R N A P
F O R I N T O T NNYYEERR
a Szeged Nagyáruház^
földszinti
! osztályain!

IS

14 HIRDETÉS

DÉLMAGYARORSZÁG
- Egészen biztosan ez is közrejátszott a történésekben. Képzelje a helyembe magát. Egy Í9
éves fiatalember nem csupán települést. hanem országot is vált.
Több száz kilométerre hagyja a
gyökereit, a barátait, a rokonságát, a csapatát...

• Aki „csalódott" a gyermekekben
• Ha külföldre hívnák, gondolkodóba esne
• Jól érzi magát Szegeden

A mórahalmi Sportcsarnokban rendezték meg a IV.
Áfész-Móra Kupa kispályás
labdarúgótornát, melyen általános iskolás 3-4. osztályos gyerekek vettek részt. A
viadalt esélyeshez méltó teljesítménnyel a Tisza Volán
SC csapata nyerte.
• Mint említette, a gyereke Eredmények.
kétéves. Vajon 6 is ilyen * A-csoport: Tisza Volán
lesz?
SC-Mórahalom 3-1, MóraNem his/ein. hogy túlzásba esnék a megállapítással: ma a
- Nem hiszem! Nálunk a vi- halom-Sándorfalva 4-1, Tilegegyenletesebb teljesítményt nyújtó magyar kézilabdás a
deó a „ d o b o z á b a n " romlik el. sza Volán SC-Sándorfalva
szegedi Kartők Csaba. A Pick Szeged gnlvágőja nem csupán
Van vagy tlz labdája, amit már
11-0. B-csoport: Makkoshák l u b j á b a n , hanem a válogatottban is a legstabilabb támügyesen bűvöl, és szerencsére a za-Kistelek 3-3, Kistepont. Hogy miből fakad ez a látványos formajavulás, annak
feleségem sem sportellenes.
lek-Zákányszék 4-1, Makbizonyára több oka is van. I.ehet az egyik az, hogy Csaba
• Megkapta a diplomát, amikosháza-Zákányszék 4-2. 5.
befejezte a főiskolai tanulmány ait.
általános iskolai tanári ké- helyért: Zákányszék-Sánpesítési dokumentál. Nem dorfal va 1-0. 3. helyért:
keresett pedagógusi állási? Makkosháza-Mórahalom
0 Ha jól emlékszem amikor
• Nem mindig kapott játék- Bevallom nem. s nem is
Szegedre került meg kellett
lehetőséget mondtam ki az akarok mindaddig, amíg sporto- 5-0. Döntő: Tisza Volán
SC-Kistelek 5-1.
„küzdeni" azért is, hogy el- elfojtott gondolatot.
lóként fizetést kapok. Csalódtam
fogadják a játékostársak.
- Az összes világversenye- a gyerekekben, mint mondtam.

• Nem jelenlett terhet a
sport és a tanulás egviitt? kérdeztem u mindig szerény,
szófukarként is jellemezhető
irányítót.
- Nem volt egyszerű, azt hiszem. ma már mindenki láthatja
r a j t a m , hogy f e l s z a b a d u l t a b b
lettem - mondta rövid gondolkodás után, majd még hozzátette: Nem teljesen szolgálta a kikapcsolódást a tanulás...

• t testnevelés-sportszervezés párosítás tulajdonképpen
- Ez
egy szaknak tekinthető - éreztem

Így v o l t . i d e g e n n e k
magam. Meg kellett
harcolnom azért, hogy egyáltalán a csapatba kerüljek. Barabás
azonban az idősebbekben bízott.
Pedig Oszlánezit. Kotormánt és
engem már számításba kellett
volna venni.

p r ó b á l t a m egy kicsit kötekedni.
- Természetesen sok a közös
vonás a két szakban, de azért
mindkettőre rendszereseit kellelt
készülni.

• Azt tartják, hogy diáktól
nem illik megkérdezni az érdemjegyet. Az a lényeg, hogy
görbüljön...

- Joósz Attila hívott meg a
svédországi Világ-kupára készülő keretbe, de végül lemaradtam
a kiutazó csapatból. Az olimpia
kivételével aztán mindig számításba vettek. Csakhát...

Gyetvai Antal
az elismertek között

Kézilabdakupa
Zákányszéken

ken részt vettem, de igazán nem
tudtam megmutatni, hogy mire
vagyok képes - m o n d j a kissé
szomorúan.

• Ezért az utóbbi időben
egy „kiásit" a bizonyítás vágya is hajtja? - céloztam az

utóbbi időszakban tapasztalt
• Azt azért nem hiszem,
hogy nagyon sokat kellett
egyenletes teljesítményére.
volna várnia arra, hogy fel- - Ha kezdő tudtam lenni, akismerjék jó kézilabdás ké- kor. érzésem szerint, mindig jól
pességeit, hiszen 1991-ben játszottam. Ezt, azt hiszem, az
már a válogatott keretben is utóbbi időben .bizonyítottam is,
megtaláltam a nevét.

Motorcsónak

Kedves ünnepségnek
adott helyt szerda délután az
OTSH székháza. Gallov Rezső államtitkár, a hivatal elnöke az 1995-ös szezon legjobb motorcsónakosainak
adott át kitüntetéseket, eredményességi jutalmakat. A
felterjesztett „vizi emberek"
névsora ugyancsak tekintélyesre sikeredett, és ennek
főleg az az oka, hogy a tava-

Bankot robbantottak a krokodilok!

gásért, sportért, mint én. Ezzel
szemben, amikor a kötelező tanítási gyakorlaton azt mondtam
a srácoknak, mivel jól dolgoztak, ezért focizhatnak az óra végén, néztek rám, mint az idegenre. Egy csöpp öröm nem volt az
arcukon! Megkérdeztem: mi a
problémájuk? Erre azt felelték,
hogy ők még soha nem fociztak...

Fiókban a diploma...

•

O Bowling: Szeged a legjobb

• A szülői támasz megmaradt, és a házasság is egyfaj- Biliárd Casinó SE-Mata biztos hátteret jelentett. gyar Nemzeti Bank (Buda- Ebben igaza van! Öt évvel pest) 8:0 (2860-2339).
ezelőtt megnősültem, azóta szüA Biliárd Casinó pontletett egy kisfiam. Már kétéves.
szerzői: Bolgár Tamás 807,
• Javaslom, térjünk vissza aPocsai Zoltán 549, Fekete
tanuláshoz...
Attila 695, Ótott Katalin
- Á l l o k e l é b e ! - m o n d j a 501, Tornyossy László 135,
megadóan.
Fodor Erika 133.
• Arra lennék kíváncsi, mi- A tegnapi, Vidámparkban
lyen kapcsolatot sikerült a rendezett mérkőzésnek óriási
gyakorló tanítás alatt kiala-tétje volt: a szegedi gárda, a
kítania a gyerekekkel?
„Krokodilok" már egy dön- Úgy t a p a s z t a l t a m , hogy
tetlen esetén is az első Ízben
egy kicsit felnéztek rám. Csendkiírt magyar csapatbajnokság
ben voltak, segítettek nekem.
Mégis nagyon csalódtam ben- győztesének mondhatta volna magát. A Biliárd Casinó
nük...
aranyérmére egyedül a Navi• ???
- Én ugyanis magamból in- gátor SE jelentett némi ved u l t a m ki. Azt h i t t e m , h o g y szélyt, de aki szemtanúja
ugyanúgy élnek-halnak a moz- volt a péntek esti mérkőzés-

A németek sem tudták megakadályozni Bartókot a góllövésben. (Fotó: Gyenes Kálmán)

- A szükséges követelményeknek mindig megfeleltem. A
főiskolán tanítók közölt voltak
akik segítettek, de. mint az. élet
más területén is tapasztalható,
előfordultak olyan tanárok is,
akik rossz s z e m m e l n é z t é k a
sportolásomat.

S Z E R D A , 1995. N o v . 29.

lyihoz hasonlóan idén ismét
egyik legsikeresebb sportágunknak bizonyult a motorcsónak.
Szerte a világban hozták
formájukat versenyzőink,
közülük a következők érdemeilék ki a szerdai „plusz"
elismerést: Bodor Péter (Váci Vasutas SE, OSY-400
ccm kategória, vb 1. hely.
Eb I. hely, segítői: Bodor

Nagy lehetőség
előtt áll a Szegcdi
VE vízilabdacsapata: Csapóék a
közel sem verhetetlen CN Marseille együttesével
játszanak a LENkupa negyeddöntőjében. Az első
találkozót a híres
A Zákányszéki Diáksport- francia kikötővákör szervezésében ma dél- rosban rendezik
december 2-án,
előtt 7.-8. osztályos leány szombaton.
csapatok részvételével kéziA mieink a tolabdakupát tartanak. A ver- vábbjutás esélyesenyen részt vesz a kisteleki, sei, de természea sándorfalvi, a jánoshalmi, tesen jól jönne a
biztatás Steinmetaz Odessza II. és a zákány- zéknek.
Éppen
széki iskola csapata.
ezért az SZVE

s nem a fantáziám szüleményének tűnik.

• Érzékenysége nem abból
adódik, hogy l9S9-ben Székelyudvarhelyt felváltotta
Szegeddel?
István valamint Bodor János), Havas Attila (Vízügy
SC, 0-500, 0-700 ccm kategória, vb 2. hely, vb 3.
hely, segítői: Gulyás Lajos
valamint Neuhror Vilmos),
Pfeil Zoltán (Bajai Kopcsóker VSC, 0-350 ccm kategória, vb 2. hely. Eb 3. hely,
segítői: Pfeil József valamint
Bognár Tamás), Kovács
László (Bajai Kopcsóker
VSC, vb 3. hely), Káldos
György (S-750 ccm, Eb 1.
hely, segítője: Szabó Róbert), Nagy István (KÁVA
EMSC, S-750 ccm, Eb 2.
hely, segítője: Surányi László),
Gyetvai Antal (Szegedi ESK.
S-750 ccm. Eb 3. hely, segítői: Török Kálmán valamint
Vidács István).

• Várja szurkolóit az SZVE

Autóbusszal Marseille-be
nagy szeretettel lamint a francia
várja a drukkere- Riviéra legnaket a marseille-i gyobb városának
mérkőzésre. Leg- és hazafelé Monalább 35 fő jelent- te-Carlo megtekezése esetén a kintését, idegenklub autóbuszt in- vezetővel.
Az indulás nodít az útra, amely
15 ezer forintba vember 30-án lenkerül fejenként. ne esedékes. JeAz összeg magá- lentkezni és toban foglalja az vábbi felvilágosíutazási költséget, tást kérni a SAS
egy napi szállást Travel Arany JáMarseille-ben, a nos utcai irodá(telefon:
LEN-kupa meccs jában
belépőjegyét, va- 474-555) lehet.

Nekem mozgásellenes tanulókhoz nincs türelmem. A diploma
a szekrénybe került, lehet, hogy
e g y s z e r még s z ü k s é g e m lesz
rá...

Süli József

A közelmúltban ért véget
a serdülő magyar cselgáncsbajnokság, melyen Neu Gábor, a Szeged TE sportolója
aranyérmet szerzett. A 44
kg-ban versenyző ifjú tehetség nem akármilyen teljesítménnyel lett magyar bajnok, minden ellenfelét ipponnal verte, Így végső győzelme egy pillanatra sem
forgott veszélyben.
• Egy bajnoki megmérettetés minden sportoló
számára fontos esemény.
Hogyan készültél fel erre
a versenyre ?
- Az edzésprogramban
napirenden voltak az erősítő
elemek, a kötélmászás egész pontosan a függeszkedés - ami a váll izomzatát
fejleszti, és persze rengeteget futottunk.
• Ki volt a legveszélyesebb ellenfeled ?
- Többen is vannak, hiszen az Újpest és a MAC
cselgáncsosai nagyon jók.
Érdekes, hogy az újpestiek a
bajnokság előtt azt terjesztették rólam, hogy én már
abbahagytam a versenyzést
- azt hiszem sikerült alaposan rácáfolnom erre az alaptalan híresztelésre.
• Ha a fejlődésed továbbra is ilyen töretlen
marad, nehéz lesz megfelelő edzőpartnert találni számodra...
- Szerencsére van egy
ikertestvérem, aki szintén
nagyon jól cselgáncsozik,
(gy remélhetőleg a jövőben
nem lesz ezzel probléma.
• Elsős vagy a Radnóti
gimnáziumban, hogyan

• Az első évad tapasztalatai?
- Elégedettek vagyunk,
hiszen újfent bebizonyosodott, hogy van létjogosultsága a bowlingnak Magyarországon. Persze mindehhez
olyan profi fellételek is szükségesek, mint amilyeneket a
Vidámpark tud biztosítani itt
Szegeden.
Mit is lehet ehhez hozzátenni? Talán csak annyit,
hogy most már nem csak kiváló feltételekkel, hanem
egy remek csapattal is „bír"
a megyeszékhely, melynek
gárdája teljesen megérdemelten hódította el a bajnoki címet.
Beck

• IV, Afész-Móra Kupa

Nem bírtak
a Tisza Volán SC-vel

A torna gólkirálya Hegyesi László (Tisza Volán SC)
lett 8 találattal, a legjobb játékosnak Schreiber Róbertet
(Kistelek), a legkiválóbb kapusnak pedig Fodor Szabolcsot (Zákányszék) választották.
A győztes együttes tagjai:
Dongó Dénes, Szélpál Attila,
Szakálv Máté, Kenderesi
Márton, Fülöp Tibor, Hrep-

ka Ádám, Hegyesi László,
Kárász Dávid, Varga Norbert, Dlusztus Imre. Edző:
Halkó Pál.
A Tisza Volán SC-hez
kapcsolodó hfr, hogy Lóczi
István tanítványai közül Baló Pétert és Dénes Zsoltot
meghívták a korosztályos
válogatott bővebb keretének
foglalkozásaira a tatai edzőtáborba.

• Hétfőn, 10 és 11 óra között várjuk hívásaikat tősség miatt határoztunk

• A közönség szereti, a
klubvezetés elismeri. Jól érzi
magát Szegeden?

- Ha az e l l e n k e z ő j e lenne
igaz. akkor már régen szedtem
volna a s á t o r f á m a t . Nem hiszem, hogy titkot árulok el. de
több csapat is megkeresett átigazolási papírral. Annyival előnyösebb ajánlattal senki nem állt
elő, hogy érdemes lett volna váltani. Ha külföldi klub hívna, bizonyosan gondolkodóba esnék...

nek megerősítheti: a szegedi
gárda aranyérme egy pillanatig sem forgott veszélyben,
Bolgárékat igazából meg
sem szorította az MNB együttese. A tegnapi találkozó
súlyát jelzi, hogy Nagy Gábor, a Magyar Bowling Szövetség elnöke is jelen volt a
Vidámparkbéli mérkőzésen.
A magyar bowlingsport első
emberét a találkozó után kértem fel egy rövid értékelésre.
- Magyarországon 1989ben honosodott meg igazán a
bowling, s mi kíváncsiak
voltunk, hogy mennyien űzik
ma versenyszinten ezt a
sportágat az országban kezdte összefoglalóját Nagy
Gábor.

Jön a „Csörgőlabda"!
Most hevallhatnánk,
Nap, mint nap tapasztalhogy a sportrovat tagjai tuk-tapasztaljuk, hogy olmegirigyelték a jó öreg vasóink telefonon, vagy le„Csörög... a Westel" hallat- vélben közlik véleményüket
lan népszerűségét, ezért eRy-fKy mérkőzésről, egyedöntöttek úgy, hogy ezentúl sületről, edzőről, játékosról,
minden hétfőn rögzítik a jelenségről, mint ahogy azt
szurkolók, sportbarátok, is, hogy ezek a jórészt érdeszakemherek nyilvánosság- kes és értékes gondolatok
ra tartozó panaszait, észre- többnyire nem jutnak el
vételeit, csakhogy - egészen azokhoz, akikről szólnak.
másról van szó!
Éppen emiatt a furcsa ket-

úgy, hogy ezentúl heti egy
órában meghallgatjuk és lejegyezzük a „sportos" hívásokat, és az arra érdemeseket keddi lapszámunkban
meg is jelentetjük.
Új, „Csörgőlabda" névre
keresztelt rovatunkat először november 27-én, hétfőn 10 és 11 óra között hívhatják (a 481-730-as számon minden tárcsázó 5
percig beszélhet); a vonal
másik végén munkatársunk, Gyürki Ernő várja
Önöket.

• Cselgáncs

Neu arannyal leple meg az újpestieket

Neu Gábor, a 44 kg aranyérmese.
(Fotó: Gyenes Kálmán)

tudod egyeztetni a sportot a tanulással ?
- Nagyobb gondot ez
sem jelentett eddig, igaz,
ami a német nyelvet'illeti

néha ér egy-két meglepetés,
de azért remélem a tananyagot is leküzdöm valahogy...
Az ifjú sportember távo-

zásakor még megkért, hogy
írjam le: nagyon sokat köszönhet első edzőjének (is),
Bacsa Gábornak.
Beck

SZOMBAT, 1995. N o v . 25.
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Megjelent
a SPURI
A Budapest Sportiroda
Sportmarketing Kft. által
szerkesztett, és az OTSH támogatásával készült SPURI
Futó és Triatlon Magazin
összevont, 5-6. évzáró száma is megjelent. Az első
számot májusban bocsátották útjára „szülői", akiknek
nem volt könnyű dolguk,
mert járatlan úton kellett
megtenniük az első lépéseket.
A próbát kiállták, bizonyttja ezt a mostani szám is,
amiben tudósítanak az őszi,
országos versenyekről; a
Kaiser's - 8 futógála mozzanatairól: tanácsokat olvashatunk a leginkább megfelelő
futócipő vásárlásához; riport
számol be a mexikói „aranyosokról"; ajánlásokat kapunk a téli futóedzésekhez
és még sok egyéb másról olvashatunk a magazinban.
A lap egyébként évente
hat alkalommal jelenik meg,
minden páratlan hónap 15én. Újságárusoknál nem vásárolható, megrendelés után
postán kapják meg az olvasók. (Az előfizetőknek karácsonyi meglepetésekkel és
kedvezményekkel kedveskedik a kiadó.) A SPURI a Budapest Sportirodánál (1461
Budapest, Pf. 221) rendelhető meg, bővebb felvilágosítás a 267-6560, a 251-1222/
1282-es és 1427-es telefonszámokon kaphatnak az érdeklődők.

^

A hét közben még azt nyilatkozta Skaliczki László, a
Pick Szeged kézilabdacsapatának edzője, hogy Brajdics mellett Csavar szerepel a maródiak listáján. Erre a tegnapi bajnoki találkozó bemelegítésén
ez utóbbi játékos megjelent,
ugyanakkor Grőber a gyakorlatozás közben rekeszizom-húzódást kapott. Dr. Szabó István, a szegedi csapat orvosa
azt javasolta, hogy hagyja ki
ezt a találkozót. A vendégek
nem valami jó ajánlólevéllel
érkeztek, hiszen szerdán Magyar Kupa-mérkőzésen 28-28as döntetlent értek el az NB
Il-es Makó ellen, s ezzel kiestek a további küzdelemből.
Ahogy illik, úgy kezdtek a
hazaiak. A vendégek az első
tíz percben mindössze egyszer
vették be Fekete R. kapuját,
míg a Tisza-partiak négyszer
voltak eredményesek. Negyedóra után 8-4 volt az állás, s
egyre többet hibáztak a Tiszapartiak. Még Fekete R. bravúr-

•

• Kézilabda NB I.

A Solymár is a kötelező legyőzöttek között
jai sem adtak „tartást" a társaknak, a könnyelműsködésben
Bartók, dr. Oszlánczi és Avar
jártak az élen, ők ugyanis ziccerekben hibáztak. Ennek ellenére a szegedi közönség bízott csapatában, s többen azt
jósolták, hogy a végén meglesz
a két csapat között a tíz gól különbség.
Szünet után hideg zuhanyként hatott, hogy a vendégek
sorozatban gólt értttfel, s a 35.
percben 13-12 volt az eredmény - a Pick javára. Ekkor
komolyabban vettáT a mérkőzést a hazai játékosok, s a 40.
percben öt találat (17-12);
majd öt perccel később már hét

Kibérelték a dobegét

•

A Szeged TE versenyzői
közül Fodor Krisztián és Illés Tóth Orsolya (C o„ felnőtt, latin-amerikai) első,
Nagy Olivér és Juhász Ágnes (C o., felnőtt, standard)
harmadik volt Jászberényben.

A Pro-Art Táncstudió
versenyzői Debrecenben
szerepeltek sikerrel. Első
volt a Nagy Attila, Nagy
Dolli (Bordány, D o., jun.
II., latin) és a Gárgyán Zsolt,
Szögi Barbara (Mórahalom,
E o., jun. II., standard) kettős. Második helyen végzett
a Horváth Zsikó Sándor,
Czirok Dóra (Kistelek, E o.,
jun. 1., latin), a Kispéter Csaba, Ördög Nóra (Mórahalom, E o., jun. II., latin), és a
Veres Zsolt, Polyák Andrea
(Bordány, C o., felnőtt, standard, és B o., felnőtt, latin)
páros. Harmadik lett a Márton János, Kisteleki Marina
(Kistelek, D o., jun. II., standard és latin), és a Kispéter
Csaba, Ördög Nóra (E o.,
jun. II., standard) kettős.

• Több mint tíz éve a pályán
• A szegedi nöi foci úttöröje volt
• Ma sem tudja abba hagyni

A doktornő védelembe vonulteee
Vannak sportágak, melyek szinte vonzzák az embert magukhoz. Ilyen a labdarúgás is, amely világszerte
millió és millió embert „őrjít" meg, s aki vonzáskörébe
kerül, nem igen tud szabadulni tőle. Sokáig csak a férfiak kerültek fogságába, de
az utóbbi években már nem
egy amazon kergeti a pályákon a labdát, mutat be a férfiakhoz hasonló labdalevételt, cselt, vagy kapuralövést. Egyszóval a focipályákon is megvalósult a nemek
egyenlősége.
Amikor ezt említem dr.
Kékes-Szabó Judit mentős
orvosnőnek, nem kis megelégedéssel hallgatja szavaimat.
- Azért még ott nem tartunk, hogy teljes egyenlőség
legyen közöttünk és a férfiak
között a foci terén is - próbál meggyőzni, mielőtt még
azt gondolnám, hogy holnap,
vagy holnapután akár a Boszorkányoktól is lehetne igazolni egy-egy játékost a férficsapatba. - Talán a technikát és taktikát eltanulhatjuk
a férfiaktól, de a fizikai erőt,
a gyorsaságot sajnos még hangulatú, küzdelmes mérnem tudjuk kölcsön venni kőzéseket szoktunk vívni..
• Szegeden már több
tőlük.
mint tíz esztendeje kerge• Mégis szeretnek játtik a lányok és asszonyok
szani a férficsapatok elis a labdát. Úgy tudom,
len...
hogy dr. Kékes-Szabó Ju- Nem mondom, hogy
dit orvosnő az elsők könem szívesen cselezünk ki,
zött volt, aki stoplis cipőt
vagy adunk egy-egy „köhúzott a lábára...
tényt" a teremtés koronái- Jól tudja, hiszen a
nak. Szalai „Dzsinó" serdülőivel viszont nagyon j ó nyolcvanas évek közepén

ERDŐK JO KEZEKBEN!
NYÍRSÉGI
ERDÉSZETI RT.
4400 Nyíregyháza,
Stadion út 5.

Pick Szeged—Solymár 28-19

Táncsport

A szegedi, illetve a környékbeli táncsportklubok a
napokban több versenyen
vettek részt, és szinte mindenhonnan dobogós helyezésekkel tértek haza.
A Papíron SC Szeged
Versenytáncklub párjai
Ócsán voltak, ahol Hegedűs
István és Hegedűs Erika (C
o., jun. I., standard), valamint Szabados Tamás és
Zsurkán Zsanett (E o., jun.
I., standard) második helyezést ért el.

SPORT 15

mx
Ww

először kispályás csapattagként, majd később a nagy
pályára is felmerészkedve
nagy élvezettel kezdtünk
focizni itt a Tisza-partján.
Én például a kézilabdától
pártoltam át, s nem bántam
meg, hiszen a focival csodálatos dolgokat értem
meg.
• Szerette azelőtt is a
labdarúgást?

(20-13) gól lett a különbség.
Közben láttunk szép megoldásokat Borsoditól, Avartól, Bajusztól és Mezeitől. A solymáriak az 50. perctől kezdve már
csak szabálytalanságokkal vétették magukat észre, sőt a türelmét vesztő Lehel a találkozó
végén Csavart durván ellökte.
A játékvezetők csak 2 perces
kiállítással büntették...
Skaliczki László: - A csapat a németek elleni kupamérkőzéssel ellentétben most bemutatta, hogy szoros eredmény
után is biztosan tud győzni.
Pick Szeged-Pemű Solymár
28-19(13-9)
Újszegedi Sportcsarnok,
Az elmúlt hét végén a
megyei futball alsóházában
az utolsó előtti fordulót játszották a csapatok. Talán az
időjárásra fogható, hogy hét
mérkőzés döntetlenre végződött. Egy héttel a zárás előtt
már ünnepelhetett az IKVAlsóváros és a Tiszasziget
együttese, hiszen tetemes
előnnyel vezetik csoportjukban a tabellát. Az A-csoport
heti „ügyeletes" meglepetéscsapata a Baktó Szilánk tizenegye volt, amely nem
várt győzelmet aratott
Ópusztaszeren. A szatymazi
csatársor pedig nyolcszor
zörgette meg a ruzsaiak hálóját. A B-csoportban a szőregi tartalékok sem fukarkodtak a gólokkal, hiszen az
átjáróházhoz hasonlítható
maroslelei védők díszkíséretében kilencszer „mattolták"
a kapust. Az UTC II. bravúros győzelmet aratott az eddig veretlen listavezető Ti-

- Nagyon, másként nem
kerültem volna bűvkörébe.
Először csak a tv-ben néztem a meccseket, aztán a pályára is kimerészkedtem,
amíg végleg ott nem maradtam.
• Mikor vált „komolyá"
a dolog?
- Akkor, amikor Szegeden a női focit Molnár Ferenc vette a kezébe, s ő már
nem csak hobbi-szinten gondolta az ügyet.
• A mentőknél,
ahol
dolgozik, hogyan tudta
„magyarázni" a dolgot?
- A munkámat elvégeztem mindig, kollégáim pedig
sokat segítenek, hogy idejében kiérjek a pályára. Mert
sok olyan nap van, amikor a
munkahelyemről egyenesen
az edzésre rohanok. Ilyenkor
kérdezik, hogy mire kell ez
nekem?
• A pályán mint mentőorvosnak akadt-e már
munkája?
- Minden esetben igyekszem azonnal segítséget
nyújtani egy-egy sérült társnak, vagy ellenfélnek, hiszen egy orvos számára
nincs pályán kívül és pályán
belül.
• Régebben sok gólt is
szerzett, most viszont inkább a védelemben jeleskedik...
- A gólszerzés már a fiatalabbak dolga lett. Én bármelyik poszton szívesen játszom, mert a focit változatlanul imádom.
• Meddig szeretne játszani?
- Ezen egyelőre nem gondolkodom. Amíg a foci szórakozást jelent, s amíg ott lehetek a csapat tagjai között,
nem hagyom abba. Ha másként tennék, hiányérzetem
lenne...
P. Sándor József

1000 néző. Vezette: Keszi, Lövész.
Szeged: FEKETE - dr.
Oszlánczi 6 (2), BORSODI 2,
Bartók 5. MEZEI 5. Bajusz 4,
Dobos L. 1. Csere: Dobos J.
(kapus), Avar 4, Fekete L., Radovics 1, Csavar. Edző: Skaliczki László.
Solymár: HEMELA - Váradi 2, KENDE 5, Lakatos 2,
Szabó, LEHEL 4, Kríz 1. Csere: Kerekes (kapus), Elek 2,
Dobrovics 2, Reményi, Cseh 1.
Edző: Kárpáti Miklós.
Kiállítások: 4, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 4/2, ill. 2/0.
S. J.

KARÁCSONYFA-ÁRUSÍTÓK!
VISZONTELADÓK!
A legkedvezőbb áron kínáljuk
a csemetekertjeinkben
nevelt

LUC- és DUGLASZFENYŐKET
Felvilágosítás
és
szerződéskötés:
Debreceni Erdészet, Kartács u. 25. Tel.: (52) 319-599
Hajdúhadházi Erdészet, Sámsoni út 2. Tel.: (52) 384-801
Tiszacsegei Erdészet. Tel.: (52) 373-034
Fehérgyarmati Erdészet,
Kisgyarmat u. 19. Tel.: (44) 364-265 Dehrcnben 10% kedvezmény!

• Labdarúgó megyei III. osztály

A

d ö n t e t l e n r e
e s k ü d t e k . . .

szasziget ellen, s a Kertész
utcai „fakók" felkapaszkodtak a dobogó legalsó fokára.
A-csoport:
Bordány
II.-Balástya l - l (1-0), Baktó SC-Asotthalom 0 - 0 ,
IKV-Alsóváros-Pusztamérges 2 - 2 (1-0), Ópusztaszer-Baktó Szilánk 1 - 2
(0-0), Mórahalom Il.-Sándorfalva II. 0 - 0 , Domaszék-Szentmihály
l-l
(0-0), Ruzsa-Szatymaz 1-8
(1-3). Szabadnapos: Öttömös.
B-csoport: Szőreg II.—
Maroslele 9 - 2 (5-0), Kübekháza-Pázsit SE 0-0, Föl-

deák II.-Derekegyház l - l
(0-0), Ferencszállás II.—Pitvaros 2 - 2 (0-1), UTC
II.-Tiszasziget 2-1 (2-1),
Deszk-Nagymágocs 2-1
( l - l ) . Szabadnapos: Eperjes, Ambrózfalva.
Á bajnokság állása
A-csoport
1. IKV-Alsóváros
2. Domaszék
3. Szatvmaz
4. Sándorfalsa II.
5. Baktó SC
6. Szentmihálv
7. Asotthalom
8. Mórahalom II.
9. Ottómüs
10. Pusztamérges

13 II
13 9
13 9
13 8
13 7
13 7
13 6
12 7
13 S
13 5

1 1 49-15
1 3 33-14
4 41-18
2 3 28-17
4 2 32-13
4 2 34-18
4 3 20-12
1 4 27-21
2 ( 19-25
2 ( 26-28

-

34
28
27
26
25
25
22
22
17
17

11.
12.
13.
14.
15.

Baktó Szilánk
Ópusztaszer
Bordánt 11.
Rúzsa
Ralástva

13 3 2 8 25-30
13 2 3 8 15-26
13 2 2 9 15-43
13 - 2 11 11-47
13 - 2 11 10-52

II
9
8
2
2

B-csoport
1. Tiszasziget
13 10
2. Szőreg II.
12 6
3. UTC 11.
12 4
4. Ambrózfalsa
11 6
5. Pázsit SF.
12 6
6. Deszk
11 6
7. Kperjes
12 5
8. Kühekháza
12 4
9. Ferencszállás 11. 13 5
10. Pitsarns
12 2
11. Maroslele
II 3
12. Földeák 11.
11 2
13. Nagsmágocs 12 2
14. Derekegyház 12 1

2 1 44-7
5 1 26-9
S 31-15
2 3 25-17
2 4 18-12
2 3 18-13
3 4 19-18
5 3 16-11
2 6 24-28
6 4 19-211
2 6 14-29
2 7 11-30
1 9 22-43
2 9 8—ld
-

32
23
21
20
20
20
18
17
17
12
11
8
7
5

Bokor Béla

Egy hete súlyos, nagy kü• Sporthétvége
lönbségű vereséget szenve• Röplabda Interliga mérkőzés 15 órakordett a BVSC csapatától a
• Vízilabda OB l-es találkozó 17 órakor Szegedi VE gárdája. Többen

Megfelelni az elvárásoknak
Fizikailag és szellemileg
is kemény próbatétel vár ma
és holnap a medikémiásokra,
akik - ismerve őket - biztosan mindent megtesznek
azért, hogy maximálisan
megfeleljenek az elvárásoknak. Az újszegedi Sportcsarnokban az előző Interligabajnokság győztese, a hét(!)
válogatottat felvonultató
VKP Bratislava, és a szlovák
bajnokság harmadik helyezettje, a PPS Gyetva lesz az
ellenfél. Érdekes és színvonalasnak ígérkező mérkőzéseket láthatnak majd a szurkolók, hiszen a tavalyi EB-

• Kispályás labdarúgás

A Dallas-bór
a győztes
Egy fordulóval a „Radnóti
Hétfők" kispályás focibajnokság befejezése előtt a Dallasbár már megnyerte a bajnokságot. Négy ponttal vezet ugyanis a második helyezett ErirraAranyföld előtt. Az utolsó
előtti forduló eredményei.
Első Beton-Fenetudja 2-2,
Santorin-Controll 3-0, Dallasbár-Egy % 7-3. SZOTE-Erirra-Aranyföld 5-2, Dentál-studió-keverő 4—3. A bajnokság
állása: 1. Dallas-bár 15, 2.
Erirra Aranyföld 11,3. Keverő
9, 4. Egy % 8, 5. SZOTE 8, 6.
Első Beton 7, 7. Santorin 7, 8.
Fenetudja 7, 9. Dentál-studió
6, 10. Controll 2 pont.

selejtezőn a szlovák válogatott Marcaliban, majd a pozsonyi visszavágón is 3:0-ra
verte a magyar válogatottat,
bizonyítva, hogy e sportágban előttünk járnak...
A Medikémia Szeged
mai, 15 órakor kezdődő találkozója - Herpai és Hóbor
vezeti - ismét képernyőre
kerül (az idén már harmadszor!), a TV2 „csúsztatva",
17 órától közvetíti, tehát aki
akarja, kétszer is megnézheti
az összecsapást. A vasárnapi
mérkőzés ugyancsak 15 órakor lesz az újszegedi Sportcsarnokban.

„temetni" kezdték Molnár
Tamásékat, de a fiúk vasárnap Szentesen, a megyei
rangadón csattanós választ
adtak a fanyalgóknak. Ma.
17 órakor az újszegedi
Sportuszodában Pozsgay
Zsolt edző tanítványai folytathatják a tabellán való felzárkózást. Erre azért is van
jó esélyük Fodoréknak, mert
ellenfelük, a Bp. Spartacus bár eddig dicséretesen szerepel a pontvadászatban - , közel sem verhetetlen csapat.
Aki csak teheti, a Medikémia Szeged mérkőzése
után sétáljon át az „usziba",
mert Dongóék ígérik: szebbnél szebb gólókkal szórakoztatják majd a nagyérdeműt.

Szegedi V E - B p . Spartacus
férfi bajnoki vízilabda-mérkőzés
a Telin TV-ben, szombat 19 óra

Medikémia Szeged-Gyetva
Interliga férfi röplabdamérközés
a Telin TV-ben, vasárnap 17 óra
Fösiponior
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Fogászati KFT

Moszkvai
krt. 30.

Autóhórusz Kft.
WV-, Audi-, Opel-alkatrészek
Szeged, Moszkvai krt. 30.
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Kenoanyagdepo,
Szeged, Dorozsmai út 33.
j j r / f ^
T.: 62361-855490,191

Délmagyarország
T c l C " 7
mellékletei
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DÉLMAGYARORSZÁG

16 HIRDETÉS

tájoló

apróhirdetés
KARÁCSONYI VÁSÁR!
DE LONGHI SZŐNYEGTISZTÍTÓ
39 900 Ft helyett
ZANUSSI 300 l-es kombi hűtő
63 900 Ft helyett
310 l-cs mélyhűtő láda
56 500 Ft helyett
Hajdú felül töltős mosógép
49 900 Ft helyett

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

i+Ssp cseréje, pótlása, kófelvcródések javítása. Üvegszinezés,
^ ^ biztonsági fóliázás. Feltört autók gyors szervize. I'app László,
Szeged. Makai út 44. Tel.: 405-888.

REDŐNY, ERKÉLYBEÉPÍTÉS, SVÉD RELUXA, HEVEDERZÁR-KÉSZÍTÉS
| r 3 P forgóablak-álalakllás, harmonikaajtó, szalagfiiggöny,
^ ^
ablakszigelelés készítése, javítása megrendelhető garanciával.
Rendkívüli kedvezmények a 10 éve fennálló cégtói! Égető Zsolt.
Tel.: 317-797,471-927,06-60-381 147.

ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, PLEXI, LEXAN
• + 3 P Üvegezés, tükrözés: méretre vágás, beépítés, csiszolás, fazettázás,
^ ^
hajlítás, domborítás, homokfúvás, hőszigetelő üvegezés,
biztosítási munkák. Varga-műhely. Szeged, Teréz u. 42.
Tel/fax: 62/313-633. Nyitva: hétfőtől péntekig 7-18. szombaton 7-12 óráig.
Nonstop sürgősségi ügyelet!

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI FŰTÉS
| v g p Kazánok, vízmelegítők tisztítása, fűtési rendszer karbantartása.
^ ^
Vaillant, Ferroli, Junkers, Ariston kazánok beüzemelése, javítása
Tóth László, Szeged, Etelka sor. 12. Tel /fax. üzenetrögzítő: 330-905,
06-20-364-693
ADR, BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI ÁRIIFUVAROZÓ

SM (VÁLLALKOZÓI)
SZAKTANFOLYAMOT,
*
valamint SZEMÉLYGÉPKOCSIVEZETŐI
c

^
ám.

tanfolyamot

indít

a Szegedi

M. K.

11

Autósiskola,

Jelentkezni: Szeged, Csongrádi sgt. 67.
Tel.: 62/485-068.

M A Ő K E T KÖSZÖNTIK

• HÍZOTT sertés (150 kg) eladó.
Szeged, Lőwy S. 53.
• ÚJ rozsdamentes mosogató olcsón eladó több méretben. Tel.:
472.947 9-17 óráig, 06-30-353-760
egész nap.
• ELADÓK tölgy, kőris és dió színű polclapok és szobai ruhaszárító.
Kossuth L. sgt. 77., udvar, Molnár.
• TOTYA 4 0 kazán (49 kW40 000 kcal) két hónapot üzemelt
60 000 Ft, valamint kád, mosogató,
mosdó, csaptelepek, újszerűek olcsón eladók. Telefon: 62-432-371
nappal 62-432-143 este.
• VIDEOKAMERA Panasonic G
303 tip. színes nézőbe, digitális
képrögzítés 90000 FI. 401-006.
• TANYAI hálószobabútor eladó.
„Nem antik 737" jeligére a Sajtóházba.
• TELEVÍZIÓ színes, távirányítós,
teletextes eladó (Videoton). Tel.:
323-497, 22 900 Ft.
• 140 kg hízó eladó 200 Ft/kg.
Tel.: 324-462.
• 49 db CD lemez eladó. Érdeklődni: 486-539, este.
• GYEREKHEVERŐ, gyerek Íróasztal, szekrénysor, bútorvédő eladó. Tel.: 312-904.
• TEC pénztárgépet, használtat
(üzemképtelent is) készpénzért veszek. 1475 Bp. Pf.: 67. Tel.: 06-1260-9788 (munkaidőben).

Diszkont kincstárjegy:
3 hónapos évi 29,5%
I 6 hónapos évi 30,5%

PAKETT BRÓKER

tfSTAP/CAm/MT
Mónika

Tóth Katinak névnapjára
hosszú, boldog életet,
jó egészséget és sok szerencsét kíván

• EGY 130-150 kg körüli hízó eladó. Érdeklődni: a 492-243 telefonon, vagy Sándorfalva, Csúzdi dűlő
15. sz. alatt.
• K A R Á C S O N Y F Á K 1,5-2 m
tavalyi áron eladó. Lövölde 53,
434-779.

Attila, P a n n i k a , Peti

KÁRPÓTLÁSI JEGYET

és Rillácska

SUTA GYÜRGYNÉNEK
^
ÚJSZKNTIVÁNRA,
Karainé Suta Katalinnak és
a Kis Katicának boldog névnapot kíván.
Tata, István
és Györgyi
Illés Vilmos és Dósai Margit
r Jl L^fgtmbl
50. házassági évfordulója alkalmából
Éaú^JmA/I
szeretettel gratulál
a Család

névnapot

ÉGIS, PICK, CHINOIN, MOL,
GRABOPLAST, HUMÁN, RICHTER,
OTP, ALKALOIDA, BIOGÁL, DOMUS

VASUTAS M Í V .

HÁZ.

Nov. 27-én 9-18 óráig
Al.OYÖ. FALUHÁZ,
SZATY MA/..
MŰVELŐDÉSI HÁZ.
Nov. 28-án 9-18 óráig
KISTELEK. MŰV. HÁZ
UOMINA GMK

%

albérlet

• BELVÁROSI kétszobás, telefonos, bútorozott lakás hosszabb időre
kiadó. 62-375-334.
• HÁROMSZINTES, ötszobás magánház kiadó a Teréz ulcában. Tel.:
311-537.
• KETTŐ szobás, telefonos, igényesen berendezett albérletet keresek. „Luxus 670" jeligére a Sajtóházba.

lakás
• JÓZSEF Attila sgt.-i (140.) 1+2es, első emeleti, felújított, telefonos
panellakás áron alul eladó. 483-529.
• MAROS utcában IV. emelet
plusz tetőiéri, 70 nm-es panorámás
téglalakás eladó. 62-312-915.
• 3 szobás, erkélyes. 80 nm-es társasházi II. emeleti lakás, garázzsal
beköltözhetően eladó 49 ezer nm-e.
Tel.: 06-30458-094.
• 2 szobás, telefonos. II. emeleti lakás+garázs eladó. 483-106.
• BELVÁROSI 64 nm-es, 2 szobás
lakás eladó. Érd.: Csongrádi sgt.
10/A. fszt. 2.

és egyéb részvényeket
letéti igazolással is veszek.

ALLBAll Építési és Szerelési Kft.
6722 Szeged. Kossuth L. sgt. 25.
Tel.: 62-314-341. Fax: 62-327-302.

Tel.: 62/344-61 l-es telefonszámon
hétfőtől-csütörtökig 8-15 óráig,
pénteken 8-12 óráig.

flUBRII

• 110-120 kg-os hússertés eladó.
Tel : 255-348. Dórától.
• PIANINÓ eladó, szakértő által
felértékelt áron. 490-722.

0

Árva u. 4. sz. alatt
épülő társasházban
lakások leköthetők
lifttel, pincerésszel.

jármű

kíván

• TAVRIA 1,5 éves gázüzemű eladó. vagy Lada Nivára. Subaru-ra
cserélhető". Tel.: 06-60-354-660.

Autócentrum
Hódmezővásárhely

Cipők, csizmák
kedvezményes
áron
kaphatók nov 27-én 9-18
óráig és 28-rín 8-18 óráig.
KZEGKD.

• TÖRÖTT, totálkáros autót vennék 1984-estől. Tel.: 06-30-440-110.
• FORD Mondeo 1.8-as benzines,
93-as, extrákkal, igényesnek eladó.
Érd.: napközben a 342-340-es telefonon, hétvégén, vagy az esti órákban Vásárhely, Koszta J. u. 9. alatt.
• TOYOTA Landcruiser 1989. decemberi LJ 70-es terepjáró személygépkocsi megkímélt állapotban eladó. Érd.: 06-30434-713.
• VENNÉK sérüli nyugati gépkocsit 1 n a p o s t ó l - 8 évesig. 06-1256-10-10.
• HONDA Civic 1.5 LSi 1995-ös
évj. 0 km-es fehér szfnű háromajtós.
Érd.: 06-20-413-405.

néninek

Kati, Jimmy,
Patty és Tamás
C I P Ő B Ö R Z E

Szeged, Fonógyári út 2—6.
Telefon: 62/324-800.

RT.

6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12.
TelJfax: 323-144

25. házassági évfordulójukon
szeretettel köszönti lányuk:

sok boldog

KORMÁNYZÁR
2 1 1 1 Ft h e l y e t t
1161 Ft
<

INGYENES TŐKESZÁMLANYITÁS

ts

Kati

Q P E L 9 RUPESKY
MARKAKERESKEDÉS
AKCIÓ!

adásvétel

^

omo/mA/rr

Anyunak,

FIGYELEM!
Alkalmazási
lehetőséggel, személyés vagyonőri vizsgára
felkészítő t a n f o l y a m o n
vehet részt.
Sikeres vizsga e s e t é n
a t a n f o l y a m ingyenes.
Jelentkezést:
„Tanfolyam 614" jeligére
a Sajtóházba kérjük.

Az OTP BANK
FELHÍVJA u vállalkozói és önkormányzati számlával
rendelkező ügyfeleinek figyelmét, hogy

1995. d e c e m b e r 4-től
igazgatóságunk altul kiküldött új bankszámlaszámot
és egyedi számlaszámat (16 jegyű) szíveskedjenek
megbízásaikon
feltüntetni és erről üzleti partnereikel értesíteni
Országos Takarékpénztár
é s K e r e s k e d e l m i B a n k Rt.
Csongrád Megyei Igazgatóság

56 900 Ft
51 900 Ft
46 900 Ft

IMjtalan h á z h o z szállítás, h i t e l l e h e t ő s é g ,
régi h ű t ő g é p é t b e s z á m í t j u k . D o r o z s m a i út A d é l k ö z . T.: 4 2 1 - 1 2 2

AUTÓÜVEGEK - FÉNYSZÓRÓK - TÜKRÖK

EJ

34 900 Ft

• FIAT Uno dízel, 6 éves. 5 ajtós
személygépkocsi kiváló állapotban
eladó. Tel.: 479-461,
• FORD Escort 1100-as 11 éves,
360 000-ért eladó. Tel.: 481-045.
• 1993-as VW Passat 2.0 E fehér,
nagyon jó állapotban, extrákkal eladó. Érdeklődni: 1 6 - 2 0 óráig
06-30-451-779 telefonon hétfötől-csütörtökig.
• VR-6-os Golf eladó. Érd.: 06-30432-854.
• OPEL Kadett 1.3 tökéletes állapotban, extrákkal eladó. Irányár:
635 000. 62-406-756.

•

BLÁUPUNKT

ÉS t l M K U t C B H AKCIÓ
Nálunk vásároll
autórádió-magnóját és riasztóját

INGYEN szereljük!
TRIÓDA Kft. Széchenyi tér 5.
Telfax: 62322-828.
FORDOK HAZA
SZEGED

PAPP AUTÓHÁZ ÚERLINI KRT. 4.

Érdeklődni: 62-314-341,
06-30-531-527.
• JUHASZ Gyula utcai 90 nm-es
régi bérű földszintes, teljesen felújítóit lakás sürgősen eladó. ill. 1 millióig cserét beszámítok, személygépkocsii is. 06-20-359-381.
• ŰRHAJÓS ulcai VIII. em. saját
tulajdonú 1 +2 lakás eladó, vagy elcserélendő. Egész nap 482-175.
• JÓSIKA utcai háromszobás lakás
eladó. Érd.: tel.: 326-957.
• BELVÁROSI téglablokkos egyedi gázfűtéses, parkettás, telefonos
két szoba+hálófülkés, 56 nm-es társasházi lakás eladó. Tel.: 473-523
17 után, 06-20-427-272.
• HÁROMSZOBÁS. III. emeleli
társasházi lakás a Nemes takács ulcában eladó. Tel.: 322-099.
•

100 nm-es Stefániái, önkormány-

zati lakás eladó ill. tulajdonira cse-

rélhető. Tel.: 318-527, este. reggel.

• ÚJSZEGEDI 1+3-as DÉLÉP-sorházi lakás eladó 5,9 mFt-ért. 62437-266.
• BELVÁROSI 2 szobás. I. em. 70
nm gázfűtéses társasházi lakás eladó. 62474-068.
• BELVÁROSI 50 nm-es. kétszobás. gázkomfortos, parkettás lakás
eladó. Érd.: 315-010, este.
• GYÖNGYVIRÁG u. 47 nm-es
lakás eladó. Tel.: 487-031.

SZOMBAT, 1995. N o v . 25.

ingatlan
• CSONGRÁDI sgt., Rózsa u. sarkán új 100 nm-es üzlet, 50 nm-es
raktárral eladó. Irányár: 12 000 000.
Tel: 62-327-011.

TARSASHAZKEZELÉS
Teljes
körű
ügyintézéssel
200
Ft/lakás/hó
Tel.: 62/487-049
• TARJÁN széli garázssorban garázs eladó. Érdeklődni: az esti órákban a 322-615 : ös telefonon.
• ÁRON alul 17 nm garázs eladó
újszegedi vasútállomásnál. 62435-848.
• ÓPUSZTASZEREN építési lelek
eladó. 62-313-381 napközben, 62482-026 este és hétvégén.
• ÖTTÖMÖS 13. sz. lévő, műút
melletti tanya 2 kh földterülettel eladó. Villany van. Rúzsa, Tavasz u. 4.
• TÁPÉI telefonos, 3 szobás magánház eladó 5,5 mFt. Csere érdekel. Érd.: Rába u. 6.
• KERESZTTÖLTÉS u. 20. sz.
alatt a 11. sz. nagyméretű fűtött garázs eladó. Érdeklődni: a helyszínen.
• SÁNDORFALVA, Szegedi u.
12. számú gázfűtéses fürdőszobás
ház, két utcára nyíló telekkel, építési engedéllyel eladó.
• ÚJSZEGEDEN, a Korondi u.
mögötti garázssoron "nagyméretű
garázs eladó. Érd.: 435-365.
• ALKOTMÁNY u. 10. sz. alatti
összkomfortos, háromszobás magánház eladó. Telefon: 315-480.
• HATÉVES, tetőtér beépítéses,
kertes magánház, melléképülettel
eladó. Szeged, Pálfy u. 88.
• BERLINI krt. 7. sz. alatti magánház 80 nm eladó. 482 nm telekkel.
Érd.: 361-649, 323-438 este.
• ALGYŐ, Kastélykert u. 52. kétlakásos magánház eladó. Irányár: 4
300 000. Szegedi téglablokkos, gázfűtéses 1,5 szobás lakást beszámítok. Napközben te!.: 310-818, este
478-655.
• GARÁZS eladó a Körtöltés utcában (új garázssoron). Tel.: 494-544.
• 2 szobás, gázfűtéses családi ház
eladó Tápén. Érd.: Tápé, Árnyas u.
15., 14-18 óráig.
• HÉTVÉGI ház (vízzel, villannyal)
Baktóban eladó. Tel : 474-591.

• ÉKSZERKÉSZÍTÉS-javftás magas szfnvonalon! Kopasz István,
Szeged, Gogol u. 2. Tel.: 62-310-632.
• SAJÁT tulajdonú lakótelepi élelmiszerbolt, árukészlettel eladó
1 400 000. Telefon: 480-929.

\

P e t ő f i S. s g t . 20. Tel.: 3 1 1 - 9 0 2 .

H-P: 9-12-lg, 14-18 órái.

Házak, lakások, ingatlanok
adásvétele, cseréje. Ingatlanértékbecslés hitelügyintézéshez.

- os/i-tuli kollekciók
- óltönuik. /ak«ik. nadrágok
- in«ck. pulou-rek. szihetkahálok.
Kiiáló minó'séij. kedu-zoár.

1

Szent Gellért u. 2. sz.
Nyitva: H-P: 947-ig. Szo: 8-12-ig.

L

• FRANCIA-orosz tanítást, korrepetálást vállal tanárnő. Kiscsoportoknak kedvezmény. 493-528.
• FELVÉTELIRE, érettségire felkészítést vállalok matematika, fizika, kémiából. Tel.: 326-989.
• KÁRTYÁBÓL, tenyérből megmondom az életsorsát. Csak az igazat mondom: Kati néni. Cim: Szél
u. 31., Demeter Katalin.
• ÁLTALÁNOS iskolások korrepetálását minden tárgyból vállalom.
Tel.: 483471.
• KERESEM Robik István Nobeldíjas orvost. „Életmód 2735" jeligére a Sajtóházba.
NEFELEJCS METERARC
Szeretettel v á r j u k k e d v e s
vásárlóinkat S z e g e d l e g o l c s ó b b
mélerániüzletében!

Bouelé polár egyszínű 910 Ft/m
Thermo velúr 8 5 0 - 9 0 0 Ft/m
/.senilia 1950 Ft/m
Pamut streeh 1100 Ft-tól.
Szeged, Török u. 8. Telefon: 317-869.
Nyitva: h-p: 9-12 óráig, 13-17 óráig.

Beltéri és kültéri reluxák,
szalagfüggönyök,
költéri árnyékolók,
harmonikaajtók.

Helioma Kft.
6900 Makó, Rákosi út 4.
Tel/fax: 62-411-455.

HORGÁSZCIKKET,
HALRADART
akár 18 havi
RÉSZLETRE IS
vásárolhat!
SELLŐ ÜZLETHÁZ,
Szeged, Bartók tér 10.

—^Darittu —
INGATLANKÖZVETÍTŐ
é s ÉRTÉKBECSLŐ IRODA

A v o n z ó férfi stílusa
CrJRJEFF
Férfidivatáru üzlet

Tel.: 62-312-125.

mB Ú T O R T

SZEGED
NAGYARUHÁZ

a gyártól gyári áron
AJÁNLATUNKBÓL:
fotelágy
9 900 Ft
heveró(rugós)
II 500Ft
franciaágy (rugós)
26 800 Ft
ülőgarnitúra
37 700 Ft

VÁLTOZATLANUL

Hajnóczy utcában lévő 72 nm-es
szépen kivitelezett pincézetl
helyiség bérleti joga eladó.
Irányár: 3 millió Ft. Oskola ulcában
lévő 130 nm-es galériás üzlethelyiség

A NAGYÁRUHÁZ EMELETÉN
R1M0 .R" BÚTORIPARI KFT.

IJmil Kft. Szeged, József A. sgt. 2. 1/6.
Tel.: 488-550, 473-071.
• SZEGED-Sziksósfürdő. Cseresznye u. 19. számú üdülő eladó, fizetéskedvezménnyel. Érd.: 06-60351-948.
• ÚJSZEGEDI 180 nm-es magánház, kél garázzsal, nagy melléképülettel (melynek 120 nm tetőtere beépíthető) eladó. Lakást beszámítunk. Tel.: 437-343.
• ALGYŐN 80%-os magánház,
nagy melléképülettel eladó. Tel.:
367-238.
• ÜLI.ÉS. Fehérvári u. 17. szá mámú 2,5 szobás magánház eladó.
Tel.: 311-263, 371-204.
• BÉRELNÉK, vagy megvennék
Szegeden, jól megközelíthető, földszinti utcai bejáratú 6 0 - 1 0 0 nm
nagyságú helyiséget. T e l e f o n :
72/239-975.
• FÉLKÉSZ családi ház Kisteleken
eladó. Érd.: tel.: 364-641.
• RADNÓTI 34. alatt 340 n-öl telek eladó. Érd.: 7—4-ig.
• ÚJSZEGEDI Tisza-parti 170 nöles, közművesített építési lelek eladó. Érdeklődni: hétfőtől-péntekig
10-16 óráig. Tel.: 323-290.

egyób
• FEKVŐBETEG néni mellé lelkiismeretes gondozónőt keresünk
(hétvégére is). „Megbízható 1000"
jeligére a Sajtóházba.
• SZÉCHENYI téri (4 nm) karácsonyi vásár pavilon átadó. Érd.:
321-669.
• KEVÉS a fizetése? Szeretné kiegészíteni? Hívjon! 62474-146.
• KÉT helyiségből álló, wc-vel, zuhanyozóval ellátott reprezentatív illatszerbolt és turbó szolárium eladó.
Érdeklődni: 438-524, 15 óra után.

Akció a Színfoltnál!
Nyitva vasárnap is 8-12-ig.
Szekrénysorok .34 800 K-tól,
gardróbszekrények 29 900 Ft-tól,
heverők, íranciaágyak.
Ülőgarnitúrák (3-2-1,3-1-1, sarok
kivitelben) gyermek emeletes
ágyak. Fotelágy ak, kanapék.
D o r o z s m a i ú t 14.
Telefon: 314-85S141.
• JATEKTEREM létesítéséhez keresek 20 nm-es külön helyiséggel
rendelkező vendéglátóhelyet l-es
kategóriájú gépek működtetésére.
Érd.: 68/312436 telefonon.

0

elveszeit

• DOROZSMA 138. sz. ház előtt
elvesztettem rádiótelefonom!. Becsületes megtaláló jutalom ellenéhen jelentkezzen a 361-954-es telefonon.
• SZOMBATON délután (18-án)
az Izabella-híd környékéről elveszett egy Athos névre hallgató skótjuhász keverék, rövid, barna, ill. a
nyakánál egy sávban fehér szőrű
kan, 2 éves kutya. Kérem aki tud
róla magas jutalom ellenében jelentkezzen a 321-712-es telefonon.
• YORKSHIRF. terrier minikulya
november 21-én elveszett az Égő
Arany házból. A becsületes megtaláló 50 ezer Ft-ban részesül. Értesítést
318-424-es telefonszámon várjuk.

0

• EXKLUZÍV belvárosi irodák bérbe adók (össz: 250 nm.) Érdeklődni:
a 421 -700/114-es telefonon lehel.
• BELVÁROSI üzlethelyiség (220
nm) a Nagyáruház mögött bérbe
adó, lízingelhető, vagy megvásárolható. Érdeklődni: a 421-700/114-es
telefonon lehet.

bérlemény

• BELVÁROSI 25-45 nm alapterületű irodák kiadók. Érdeklődni: a
421-700/114-es telefonon lehet.

• GARÁZST bérelnék hosszabb
távra Gáspár Z„ Bimbó, vagy gáz utca környékén. Tel.: 06-60-306-502.
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munka

• A SZOTE Karbantartási Osztálya
felvesz 1 fő üzemeltető gépészt az
Antómia, Pathológia, Igazságügyi
Orvostani Intézetekbe kazánfűtő
vizsgával. Jelentkezni lehet: Szeged. Szikra u. 2. sz. alatt 7-15 óráig
az osztályvezetőnél.
• A Tisza Lakásszövetkezet mellékfoglalkozású villanyszerelői keres azonnali alkalmazásra. Bérezés
megegyezés szerint. Szövetkezet területén lakók előnyben. Érd.: Szeged, Vedres u. 19/A. Telefon: 434401,
• JÓL képzet! épületasztalost felveszek. Tel.: 328-404.
• SZÁMÍTÁSTECHNIKAI vállalkozás keres hardvertechnikust, vagy
hardvermérnököt. Hálózati ismeretek és kereskedelmi gyakorlat
előnyt jelent. Érd.: 62-480-166/147.
• KÉE Élelmiszeripari Főiskolai
Kar középiskolai végzettséggel,
számítógépes szövegszerkesztői
(Word for Windows) gyakorlattal,
(angol nyelvtudással rendelkező
előnyben) tanszéki adminisztrátort
keres. Jelentkezni lehet: írásos szakmai önéletrajz alapján. Jelentkezési
cím: KÉE Élelmiszeripari Főiskolai
Kar 6724 Szeged, Mars tér 7. dr.
Dinya László tanszékvezető részére.
Pályázati határidő: 1995. december
06. Érdeklődni lehet: a 62-314-854es telefonszámon munkaidőben.
• BEFEKTETÉS és kockázat nélkül is kereshet mellékest! Az ország
összes településéből várjuk levelét,
díjmentesen (válaszborítékért) tájékoztatjuk mindennel ingyen ellátjuk! írjon! Commatec Kft. 1475 Bp.
Pf.: 67.
• A Svájci Swiss Life Biztosító
többségi tulajdonában lévő nemzetközi biztosító területi képviselő-üzletkötői munkakörbe munkatársakat
keres, Csongrád megye területéről.
Jelentkezés: Bokor Csaba megyei
kirendeltségvezetőnél, Szeged, Tisza Lajos krt. 7-9., a Mezőbank Rt.
épületében.
• A József Attila Tudományegyetem Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztálya 2 fó pénzügyi előadót
keres. Fiatal munkavállalók jelentkezését várjuk. Feltételek: középfokú iskolai végzettség, gépírás-számítógépes ismeret. Érdeklődni lehel: 321-791 telefonszámon a pénzügyi osztályvezetőnél.
• A JATE Kísérleti Fizikai Tanszéke diplomás fizikatanárt, vagy elektromérnököt alkalmazna előadási demonstrációs kísérletek előkészítésére, bemutatására, fejlesztésére. Munkabér: a közalkalmazotti bérskála
alapján. Telefon: 62/311-154.
• CIPŐBOLTBA szakképzett boltvezetőt keresünk. Érd.: 06-11142271 munkanapokon Száraz
Krisztánál.

közlemény
• ALLERGIA vizsgálat 600 allergenre, migrén, ekzema kezelése.
Tel.: 431430.
• A Tisza Szálloda szilveszteri mulatságára tisztelettel hívja és várja
kedves Vendégeit Polgár Kálmán és
csapala. „Elérhető áron. a szokott
színvonalon" Jegyárusítás, helyfoglalás: december l-jétől 10-18 óráig.
Telefon: 478-278.
• HIRDETMÉNY! A DOMET
Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság (6724 Szeged. Cserzy M. u.
35.) igazgatósága a társaság rendkívüli közgyűlését 1995. december
27-én 10 órára hívja össze. A közgyűlés helye: Szeged, Cserzy M. u.
35. A közgyűlés napirendje: I.) A
felügyelő bizottság jelentése. 2.)
Könyvvizsgálói jelenlés. 3.) Egyesülési vagyonmérleg-tervezet elfogadása. 4.) A részvénytársaságnak a
Vylyan-Domet Rt-be történő beolvadásával kapcsolatos egyesülési
szerződés jóváhagyása. A részvényesek részvényesi jogaikat személyesen. vagy a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény
271. §-a szerint meghatalmazott
képviselők útján gyakorolhatják. A
részvényesek szavazati jogai gyakorlásának feltétele, hogy részvényeiket legkésőbb 1995. december
24-én 12 óráig a társaság székhelyén az igazgatóságnál letétbe helyezzék. Az Igazgatóság.
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• ÚJRA Magyarországon prof.
Zsepalo Jurij az ukrán természetgyógyászok szövetsége tudományos
titkára, pszichológus, csontkovács,
bioenergetikus. Kezelései után a
végtagok és gerincfájdalmak megszűnnek. Megerősödik az immunrendszer, idegrendszer a hormontermelés. Daganatos betegek jelentkezését is várja f. hó 27-től december
2-ig 9-18 óráig Szegeden a MÁV
Műv. Házban. Rákóczi u. 1. Tel.:
310-154 november 27-én 18 órai
kezdettel ingyenes csoportos terápia.

• HIRDETMENY! A VYLYANDOMET Ipari és Kereskedelmi
Részvénytársaság (6724 Szeged.
Cserzy M. u. 35.) igazgatósága a
társaság rendkívüli közgyűlését
1995. december 27-én 11 órára hívja össze. A közgyűlés helye: Szeged. Cserzy M. u. 35. A közgyűlés
napirendje: I.) A felügyelő bizottság jelentése. 2.) Könyvvizsgálói jelentés. 3.) Egyesülési vagyonmérleg-tervezet elfogadása. 4.) A részvénytársaság és a D O M E T Rt
egyesülésével kapcsolatos egyesülési szerződés jóváhagyása. 5.) Alaptöke-emelés. 6.) Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás. Az igazgatóság tájékoztatja
a részvényeseket, hogy a közgyűlésen való részvétel és szavazás feltélele. hogy a részvényesek részvényeiket és osztalékszelvényüket a
közgyűlést megelőző 3 nappal a társaság székhelyén, az igazgatóságnál
letétbe helyezzék. A letétbe helyezett részvényekről az igazgatóság
elismervényt és szavazójegyet ad
ki. A szavazójegyen szerepel a letétbe helyezett részvények száma,
névértéke és az annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke. Az
igazgatóság tájékoztatja a részvényesekel. hogy a közgyűlésen meghatalmazottként az igazgatóság és a
felügyelő bizottság tagjai, valamint
a könyvvizsgáló nem járhatnak el.
Az Igazgatóság.

• AZ Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Társaság tájékoztatja kedves vendégeit,
hogy a Feszty-körkép megtekintését
a nagy érdeklődésre való tekintettel
folyamatosan lehetővé teszi hétfő
kivételével, naponta 8.30-17 óráig.
Vendégek látogatási szándékukat,
jegyelőrendelésüket az alábbi címen, telefonon, faxon tehetik meg:
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark Kht. 6767 Opusztaszer,
Szoborkert 6 8 . Tel.: 62-375-133.
fax: 62-375-007.

U BERNER
A teljesítmény összeköt

.

OREX

keres

gyászközlemények

üzleti céljainak megfelelően alakítja a cég piaci

aki saját területén a B e m e r

részesedését. T e v é k e n y s é g e kiterjed ügyfeleinek rendszeres látogatására és a lehetséges
partnerek felkutatására.

HEJOCSABAI és BEREMENDI
zsákos cement 884 Ft/q áfával,

T á j é k o z t a t j u k kedves ü g y f e l e i n k e t , hogy a g v á s / k ö z l e m é n y e k
keretes, f é n y k é p e s f o r m á b a n is f e l a d h a t ó k .
B ő v e b b i n f o r m á c i ó t a g y á s z h í r felvételekor k a p h a t n a k

ELVARASAINK

M U N K Á J Á T

o

középfokú végzettség,

korszerű (alap+jutalék)

»

műszaki ismeretek és gyakorlat,

javadalmazási formában végzi,

"

a magas szintű feladatok ellátásához

v* főállásban.

és szaktudás,

továbbiakban szükséges szakmai
«

segítséget biztosítunk.
pályázatot

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy drága kislányunk,
HEGYESI
ADRIENN ZITA
23 éves korában elhunyt.
Szűk családi körben helyeztük örök nyugalomba.
Köszönetet mondunk az
Egészségügyi Gyermekotthon igazgató főorvosának, orvosának és a gondozónőknek áldozatos
munkájukért, valamint
mindazoknak, akik mély
gyászunkban együttérzésüket kinyilvánították.
Gyászoló szülei.

szükséges személyiségjegyek

számára intenzív képzést és a

A fényképes

saját gépkocsi, jogosítvány, telefon.

az alábbi

címre

várjak:

B e r n e r Kft., 1097 B u d a p e s t , T á b l á s u. 34.

c
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AXON Lízing Kötvény
6 x hat
EL0SZ0R

amikor felfedezi,
hogy az évi komat 36%

mészhidrát 91)0 Ft/q áfával.
10 q felett ingyenes házhoz szállítás!

C E M E N T
K F T .
Szeged. Vértói út 18/A
Tel.: 62/477-177, 477-060

AKCIÓ AZ OREX

MÁSODSZOR

amikor kiszámolja,
hogy ahányszor 10 000 Ft-ot kit le,
annyiszor 15 400 Ft-ot kap vissza,
ami csábítóan |á hozom

HARMADSZOR -""T'1? .
hogy igy könnyedén legyőzheti
oz inflációt

NEGYEDSZER —

I

. .

november 20-tól december l -ig

boltjaiban!

Dec. 3-ig minden ezüst ékszer
20% engedménnyel kapható!
E z e n k í v ü l óriási
arany- és óraválasztékkal,
udvarias kiszolgálással
várjuk kedves vásárlóinkat

117-es bolt, Kárász u. 13.
118-as bolt, Tisza L. krt. 40.
171 -es bolt, Jókai u. 1.

••

••

ÖTÖDSZÖR
HATODSZOR

amikor megnyugszik,
mert pénze biztos helyen von

amikor kiveszi
és kiderül, hogy ez valóbon
gyümölcsöző befektetés

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették, hogy
édesanyánk,
özv. MARÓTI FERENCNÉ
Jernei Mária
volt fodortelepi lakos, életének
87. évében elhunyt. Temetése
november 28-án 13 órakor lesz
a Belvárosi temető ravatalozójából. Gyászolják: gyermekei,
unokái, dédunokái, menye, sógornője és tisztelői. A gyászmise november 28-án 3/4 8 órakor a felsővárosi templomban
lesz.
A gyászoló család.
ív
Tudatjuk, hogy
LEHOCZKIJÁNOSNÉ
Nagy Margit
volt Somogyi u. 19. sz. alatti
lakos hamvasztás utáni temetése november 28-án 14 órakor
lesz a református temetőben.
Gyászoló gondozói.
„A Te szived már nem fáj, a
miénk vérzik, a fájdalmat, a
szeriYedést szeretteid érzik."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett férj, édesapa,
após, nagyapa, testvér és rokon,
PINTÉR IMRE
életének 66. évében hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése november 27-én, hétfőn
13 órakor lesz az újszegedi temetőben.
A gyászoló család.

Az Önhöz legközelebb eső jegyzési helyek: Inter-Európa Bank Rt Szeged, Széchenyi tér 2. T.: 62/325 311, Dunaholding Kit.
Kiskunhalas, Köztársaság u. 7. T.: 77/321 532, Orosháza, láncsks u. 34.1.: 68/413-722, Szeged, Teréz u. 9/b. T.: 62/312 836,
IBUSZ Utazási Iroda Szeged, Somogyi u. 11. T: 62/471 -177, Takotékbonk Rt Szeged, Horváth M. u. l/h. T.: 62/326-802

hat x hat = 36%

Sportbolt

Női és férfizakók,

Szeged, Kárász u. 16.

blézerek,

kabátok!

Szeged, Kígyó u . 1 .

A teljes

árukészlet

Kárász u. 15.

I Kosztüm-, kabátszövetek
és alkalmi kelmek!

QUICK-SCHUH
Szeged, Nagy J. u. 1.

Minden papucs és sportcipő!
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Köszönetet mondunk mindazoknak. akik szereltünket,
BÓDÁS PÉTERT
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak. Külön
köszönetet mondunk kezelőorvosainak, ápolóinak áldozatos
munkájukért.
A gyászoló család.
m.
Hálás szívvel mondunk köszönetet a Petrolszerviz és a MOL
Rt. dolgozóinak és vezetőinek,
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak
és ismerősöknek, akik felejthetetlen szerettünk,
KOVÁCS GYÖRGY
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és
mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család.
»*.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen
gyermekünket,
CZIROK GÁBORT
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család,
n

Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, utcabelieknek és mindazoknak,
akik szerettünket,
TÓTH JÓZSEFNÉT
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak. Külön
köszönjük kezelőorvosának,
dr. Zaránd Rózsának a lelkiismeretes kezelést, amivel életének meghosszahbftását igyekezett elérni.
A>»
gyászoló család.
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik
id. VÁRADIISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek és virágaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.

TOSHIBA
sokszorosítógép
FÉLÁRON dodó
Érd.: a 454-000/6524-es
telefonon lehet
munkaidó'ben

Különleges Méteráru Bolt,
Szeged,

Fájó szívvel tudatjuk
dr. LÁZÁR GABRIELLA
65 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 1995. november 28-án 11
órakor lesz a református temető ravatalozójából.
A gyászoló család,

Az Önkormányzatok
Csongrád
Megyei
Kegyeleti
Kft.-je
temetkezés
teljes körű szolgáltatását
ügyelettel
vállalja:
Szegcd-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-Szőrcg, Tösmagi András, Kisszőld u. 52., tel.: 62/405-594
Makó, Verebes u. 2., tel.: 412-840,06-60-382-297

November 2 5 . , v a s á r n a p = v á s á r n a p 9 - 1 3 á r á i g
a KOMPLETT Rt. üzleteiben
UNITED C O L O R S
OF BENETTON

Szeged

Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-60-381-557: 0-24-1G

C s o n g r á d m e g y e területére, szakiparos á g a z a t b a ,

A WICS
Biztonságtechnikai
Vagyon- és Személyvédelmi
Kft.
SZEGEDI MUNKALEHETŐSÉGET KÍNÁL
fegyvervizsgával és minimum 1 éves gyakorlattal
rendelkező BIZTONSÁGI ŐRÖK RÉSZÉRE.
Jelentkezni levélben, önéletrajzzal, fegyvervizsga, orvosi
és pszichológiai alkalmasságot igazoló okiratok másolatával.
C í m : 1 0 2 7 B u d a p e s t , B e m u. 7. V / 2 .
Csak olyan személyek jelentkezzenek,
akik a biztonságőri tanfolyam elvégzését vállalják.
Felvilágosítás 62/482-582 telefonon, MUCSI IMRÉNÉL.

KERESKEDŐHÁZ Rt

(Uz.lctlcötcft)

Iroda

TÖRÖK D. 11/B.TOL:314-447. H - t S: 8-16-ig. Ti 8-15-ig
TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL

Szereléstechnikai eszközök forgalmazásában élen járó
nemzetközi vállalatcsoport magyarországi tagja, gyorsan
fejlődő hálózatába olyan fiatal, kreatív

KÉPVISELŐT

UJSZEGEDIEK
FIGYELMÉBE!
DELFIN ABC néven
új élelmiszerbolt
nyílt
a Székely sor 15. alatt.
Nyitva tartás: 05-22-ig
Vasárnap is!

GYOGYASZATISEGEDESZKÖZÖK GYÁRÁBAN
mindennemű cipő
javítását rövid határidőre
vállaljuk.
Szeged, Zászló u. 4/A-4/B
Tel.: 312-569

£z00; és Zsa
Temetkezési

engeomény!

'
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Lakástextil Bolt,

Vetőburgonya-vásár!

Szeged, Nagy J. u. 6,

Folyamatosan kapható
VT-l-es fémzárolt
vetóburgonya: 55-75 Ft/kg áron
Cleopatra. Kondor, Kosara,
Giilbaba. Desire
Minigumó 1eredeti holland
vetőburgonyat,
Réka, Rebeka. Rosara. Ciklámen,
Desire, Kondor, tmpala, Sarolta
is kapható. 10 Ft/db áron
Cím: 604)0 Kecskemét,
Csillái; u. 4/C
Tel.: 76/4S3-182. 06-20-351-482
Nyitva: H-P
7-16-ig,
Szo.: 7-12-ig

f ü g g ö n y !

ALFÖLDI RUHAHAZ

SIRÁLY FEHÉRNEMŰ ÉS DIVATÁRU ÜZLET

S z e g e d , Tisza Lajos krt. 5 1 .

Szeged, Mikszáth Kálmán u. 6.

Minden férfikonfekció!

Férfi Triumph pizsamák
é s alsónadrágok!

DÉLMAGYARORSZÁG

18 SZOLGÁLTATÁS
ellátása, ezen időszakon belül,
22 órától 06 óráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyermeO GYÓGYSZERTÁR: a Klau- kekhez az ügyeletes gyermekorzál téri (13/57-es). Csak sürgős vos kihívható. Tel.: 435-535.
esetben!
• F O G O R V O S I : szombaton,
vasárnap és ünnepnapokon regSZOMBATON
gel 7-tól 21 óráig csak indokolt
B A L E S E T I , S E B É S Z E T I ÉS esetekben: Csongrádi sgt. 76. (a
U R O L Ó G I A I F E L V É T E L : a régi körzeti fogorvosi rendelő).
balesetet szenvedett személye- Telefon: 493-184.
ket a SZOTE Traumatológiai • MÓRAHALMON REUMAKlinika, az új klinikai tömbben TOLÓGIAI SZAKRENDELÉS:
(Semmelweis u. 6.) veszi fel, se- k e d d e n 1 0 . 3 0 - 1 2 , c s ü t ö r t ö k
15-18 óráig.
bészeti (nem baleseti!!) ügyelet
a II. Kórház. (Kálvária sgt. 57.) • S. O. S. L E L K I S E G É L Y SZOLGÁLAT: éjjel-nappal
tart.
A gyermeksériiltck és gyermek- hívható. Telefon: 311-000. A hís e b é s z e t i b e t e g e k e l l á t á s a a vás ingyenes.
gyermekklinika gyermeksebé- • SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS.
OPTIMÁLIS CSALÁDTERszeti osztályán történik.
VEZÉS: Család- és Nővédelmi
VASÁRNAP
Tanácsadó, Debreceni u. 2. Tel.:
a balesetet szenvedeti személye- 322-740.
ket a II. Kórház (Kálvária sgt. • ADDIKTOLÓGIA1 (alkohol57.) veszi fel, sebészeti (nem gyógyszer) krízisellátó, ambuláns segélyszolgálat 0 - 2 4 óráig
baleseti!!)
ügyeletet a Sebészeti Klinika II. Kórház pszichiátriái osztály.
Kálvária sgt. 57.
(Pécsi u. 4.), urológiai felvételi
Ugyeletet a II. Kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeÁLLAMI
kel a kórház baleseti sebészeti
ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
osztályán, az egyéb sebészeti
gyermekbetegeket a Sebészeti november 25-én reggel 6 órától
Klinikán látják el.
december 2-án reggel 6 óráig dr.

0

orvosi ügyelatok

ORVOSI ÜGYELET:
O Szeged, Tápé. Szóreg, Algyó
felnótt lakossága részére: Szentháromság u. I. Tel.: 310-100.
O Kiskundorozsma: orvosi rendeló. N e g y v e n n y o l c a s u. 26.
Tel.: 361-209.
O Bordány. Forráskút. Üllés:
Csonka Erika, Üllés; 8-10-ig a
rendelő, utána lakás. Telefon:
382-052.
O Ujszenliván. Tiszasziget, KUbekháza: dr. Varga István, Újszentiván. Tel.: 377-165.
O Pusztamérges és Öttömös
községek részére dr. Flegedűs
Z o l t á n , Ö t t ö m ö s , Béke u. 2.
Tel.: 385-170.
O Mórahalmon: dr. Fehér Éva,
Felszabadulás u. 34. Telefon:
381-273, rádiótelefon: 06-60385-488.
• Zákányszéken: dr. Somogyi
Edit, Zákányszék, Dózsa Gy. u.
70. Tel.: 381-642.
• Kisteleken ügyelet a körzeti
központi rendelőben: dr. Szurgent József - dr. Weidner Tibor.
Kossuth tér 2. Tel.: 364-740.
• SZEMÉSZETI ÜGYELET:
s z o m b a t o n 8 - 1 2 óráig a II.
Kórház szemészeti rendelésén
(Kálvária sgt. 57.). 12-tól hétfőn
reggel 7 óráig a központi ügyeleti szolgálaton (Szentháromság
u. 1.).
• GYERMEKGYÓGYÁSZATI NAPPALI ÜGYELET: hétköznap 13 órától 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon reggel
7.30-tól 19 óráig a Tisza Lajos
krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása.
• ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétk ö z n a p é s ü n n e p n a p o k o n 19
órától 7.30-ig a Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37.) folyik a sürgős esetek ambuláns

r

Major József, Algyő, Géza u.
33. Tel.:367-262.

KÖRZETI
ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
szombat reggel 6 órától hétfő
reggel 6 óráig:
• Szeged-Felsőváros, Északi
városrész, Petőfilelep, Baktó,
Algyő, Tápé területén: dr. Major
J ó z s e f , A l g y ő , G é z a u. 3 3 .
Tcl.:367-262.
• Szeged város egyéb közigazgatási területén: dr. Somlai Tibor, Szeged, Nyíl u. 15. Tel.:
310-885.
• Szőreg, Deszk, Kübekháza,
Tiszasziget, Újszentiván. Klárafalva: (Jr. Fodor László, Újszeged. Anna u. 10. Tel.: 437-120,
06-60-482-324.
• Domaszék, Röszke, Zsombó:
dr. Sugataghy Ferenc, Szeged,
Sándor u. 43. Tel.: 492-128.
• Baks, Csengele, Dóc, Ópusztaszer. Kistelek. Pusztaszer: dr.
Farle Csaba. Kistelek, József A.
u. 31. Tel.: 06-60-304-504.
• Balástya, Sándorfalva, Szatymaz: dr. Szántó Vince, Sándorfalva. Tel.: 251-260.
• Mórahalom, Zákányszék: dr.
Papp Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28. Tel.: 385-084.
• Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa: dr. Szanka János. Rúzsa. Tel.: 385-031."
• Bordány, Forráskút, Üllés:
dr. S z á n t ó T i b o r , Ú j s z e g e d ,
Z s o m b o l y a i u. 6 / B . T e l e f o n :
430-721.
Az állatorvos kiszállításáról a
hívó fél köteles gondoskodni.
• KISÁLLAT-ÜGYELET
november 24-én este 6 órától
december l-jén reggel 6 óráig
ügyeletes állatorvos dr. Gósi
Gábor. Rendelő: Szeged, Irinyi
u. 22.. Lakástelefon: 327-395.

£
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számítógépes,
BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉSI

horoszkóp

TILONA^BT
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• MLNTŐK: 04
• RFNDŐRSÉG: 07
SZAKTANÁCSADÁS
•
YLI BALESETMEGAZ EGYÉNI
ELÓZESI
BIZOTTSÁG:
VÉDŐESZKÖZÖK
324-312
• TŰZOLTÓSÁG: 05
KIVÁLASZTÁSÁHOZ,
NYOMTATVÁNY
• POLGÁRŐRSÉG vlzimentőHASZNÁLATÁHOZ
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66. Tel.: 06-60-301-125
ARRA
NINCS
IS SZÜKSÉG!
• MÁV-INFORMÁCIÓ: 421Szeged, Puskás u. 13.
821; belföldi utazási ügyekben
Szeged, Oroszlán a. 3. T.:(62)326-151
5-23 óra közölt: 62-405-112.
Tel.: (62) 421-257
• INTERCITY menetjegyrenK A M I N BX.
delés: 310-136
Kárpitozott
•
VOLÁN-INFORMÁCIÓ:
Cserépkályha-készítés,
bútorok áthúzása,
421-478
-javítás; kéményépítés,
• AUTÓMENTŐ: 470-470
béléscsövezés,
szigetelt
sötétítőfüggöny• ZÖLDTELEFON: 475-375
fémkémények készítése;
•
AUTÓKLUB SEGÉLYvarrás a
fóliákhoz egyedi
SZOLGÁLAT 088
kémények kivitelezése.
KOMFORTTÓL!
• T 1 N I T E L E F O N : 312-011,
Tel.: 401-496,
hétköznap 16-19 óráig.
06-60-352-818
Tel.: 3 1 1 - 7 9 0
• VÁMUDVARI szolgáltatás:
Zoll-Plutz Kft. 325-788
• A POLGÁRŐR SZÖVETA szolgáltató oldal lakossági, közösségi szolgáltatások
SÉG ÉS A VAGYONVÉDELés s z a b a d i d ő - s z ó r a k o z á s r o v a t a i b a adásvétel és k o n k r é t
MI KAMARA Szegeden, a Ráidőponthoz kötött szolgáltatások, e s e m é n y e k
kóczi tér 1. 419-es szobában
megjelentetését n e m vállaljuk.
kedden és pénteken 10-12 óra
C s a k költségtérítéssel veszünk fel i n f o r m á c i ó k a t .
között díjmentes szaktanácsot
L e a d á s legkésőbb a megjelenés előtt
ad. Tel.: 483-583/194-es vagy
2 n a p p a l levélben, vagy h é t k ö z n a p
208-as mellék. Az éjjel-nappai
a
481-460-as
telefonon ( C z a k ó J u l i a n n a ) .
diszpécserszolgálat Szegeden, a
Fő fasor 152. szám alatt. Tel.:
06-62 438-495.
• ÖNKORMÁNYZATI POLHÜTÖ-, M O S Ó G É P , T V , V I D E Ó
GÁRŐRSÉG. Szeged, Rókusi
krt. 66. Tel.: 06-60-301-125.

T

K O S : Ma legszíveseb- a v , M E R L E G : Leiküs
ben magában lenne, s
mcretfurdalás gyötri, valahagyná, hogy a döntések mintegy
mit nem megnyugtató módon intémaguktól érlelődjenek meg. A la- zett el. Fogjon hozzá a háztartási
kásban tesz-vesz kedves tárgyai
munkákhoz, közben elmélkedhet a
között.
dolgon.

Saliber

közérdekű tájékoztatás
• ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI
HIBÁK
BEJELENTÉSE:
474-574.
• FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK (gázhiány, gázszivárgás) BEJELENTÉSE. DÉGÁZ RT. Munkanapokon 7-18,
szombaton 7-12 óráig: 482-084,
312-287; éjszaka és munkaszüneti nap: 482-084. 314-968; PBgáz: CELSIUS KFT.: 485-649.
• GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS,
HIBABEJELENTÉS: 314-097
(SZÉSZ); 485-649 (CELSIUS
KFT.); 314-583 (FÉG); PROMETHEUS RT. Munkanapokon
7-15 óráig: 310-222. hétvégén,
ünnepnapokon 0 - 2 4 óráig: 472197; P O L Y - G Á Z BT. T e l . :
62/361-594.
• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
HIBABEJELENTÉS: 488-588,
éjjel-nappal hívható (Szetáv)
• VÍZ- ÉS C S A T O R N A H Á LÓZATI HIBABEJELENTÉS:
310-155
lakossági szolgáltatás

/ / g a m h e i Y

TAXI /

Törzsutaskártya nélkül is
garancia az olcsó utazásra

Helyszíni javítás,
/ 4 S Z E R V I Z ingyenes kiszállás, garancia.
ELEKTROMONT-UIX Bt.
62/431-838 £Sp)S

/ÚÁIH N R I F Á
M - K E R
AKCIÓI
^ S j j i í S L J *
r \ ABIAKOK, ERKÉLYAJTÓK.
JÓ MINŐSÉG. JÓ ÁRON.
t S U s E E J Z E PL': '50X150 BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK 3 ) 564 Ft
I SZEGED, DEBRECENI U. 16/A. T.: 62/312-211,
1312-848. Nyitvo: h-p.: 8-16, íz.: 9-12.

Főszerkesztő:
DLUSZTUS IMRE
Felelős szerkesztők:
RÉTH1 J . ATTILA,
SANDI ISTVÁN,
SZÁVAY ISTVÁN
Művészeti vezető:
N É M E T TIBOR
Olvasószerkesztő:
ZÉKÁNY J Á N O S
Hírszerkesztő:
PATAKI SÁNDOR
Rovatvezetők:
KISIMRK F E R E N C
(információs),
KOVÁCS ANDRÁS
(gazdaság),
PANEKSÁNDOR
(kultúra),
GYÜRKI E R N Ő (sport),
NAGY LÁSZLÓ (fotó).

KIADJA:
a Dclmagyarország Könyv-,
Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.
Eelclős kiadók, a társaság
ügyvezető igazgatói:
MICHAEL RZESNITZEK
és DLUSZTUS IMRE
Kiadói és pénzügy i
igazgató:
BELLAVICS ISTVÁN
Részlegvezetők:
H O C Z PÁL
nyomdavezető
MÁRTA IRÉN
hirdetési vezető
LESTÁR LÁSZLÓ
terjesztési vezető
NYERGES ZSOLT
technikai vezető

Szerkesztőség és kiadó: 6741) Szeged, Stefánia 10., Sajtóház.
Telefon: 481-281. titkárság: 481-320. olvasószolgálat: 48I-4ÓO líax isi.
sportrovat: 481-730. hirdetéstitkárság: 311-810. hirdetésfelvétel: 318-000.
320-230 Fax: 481-444, ügyvitel: 481-333. Telex: 82-282. Fax: 481-333.
Nyomda: 6723 Szeged, kálvária sgt. 67. Telefon: .123-047.
Terjeszti a Szegedi Postaigazgatóság
(igazgató: Cyiniesiné dr. Ktsedy Sarolta),
a Déllor Kt. lágvvezető igazgató: Mizsei István)
és a Délnvagyarország KH.
Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél.
QM
Előfizetési dij egy hónapra 583 Et. ISSN 0I.13-025X

Televíziója, videója rossz, gyorsan, szakszerűen,
garanciával javítjuk! Ingyenes
kiszállási
A hirdetés felmutatója 10* kedvezményben részesül. NONSTOP HIBABEJELENTÉS
Kukovecz Nana u. 21. T.: 477-909, 06-30-458-063

ÖP

^ A Generáli Budapest Bizt. Rt. Déi-Alföldi Regionális Igazgatósága^

üzleti asszisztens
m u n k a k ö r r e pályázatot hirdet
FELTÉT KLEK: középfokú közgazdasági végzettség, számitógépes
alapismeretek, szövegszerkesztői gyakorlat (gyors- és gépírói gyakorlat)

„CHLLDRIN'S RUR
JÁTÉK-, DISNEYÉS FOTÓCIKKBOLT
Felnőitek és gyerekek!
Ajándékot a Mars téri
H pavilonból vegyetek!

Import termékek üzletkötői áron!

és alapvető pénzügyi jártasság.

FEHERKTEMu
AMELYBEN TE IS VÁGYAKAT
ÉBRESZTESZ
PARTNEREDBEN!

Szeged, Mars tér
H pavilon

ELŐNY : biztosítási gyakorlat, német nyelvtudás.
F é n y k é p p e l ellátott, kézzel frott
^ ^

# Kft.-k, vállalkozások részére könyvelés,
bér- és SZTK-ügyintézés.
# Vfz-, villany-, lakatosszakmákban hibaelhárítás szombat,
vasárnap is.
# Építőipari karbantartás, kemény és lágy tetőfedés, javítás.

ADMIRALITÁS

Márkabolt
Szeged, József A. sgt. 1 3 2 .

Mai l a p s z á m u n k a t szerkesztette: Sandi István

HÁZTARTÁSI VEGYIÁRU NAGYKER

Tel.: (62) 4 8 3 - 6 6 3

Ultra 6 0 0 m o s ó p o r
Ultra v i o l a 2 , 4 m o s ó p o r
Ultra V i o l a 1 I öblítő
N i v e a 6 0 ml k r é m
N i v e a 1 5 0 ml k r é m
\ N i v e a 2 5 0 ml
Golf b a l z s a m o k
O . B . n o r m . 16-os
O.B. norm. 32-es
I Reach comp. köz. fogkefe
R e a c h inter. k ö z . f o g k e f e
Ricopel p e l e n k a b e t é t e k
Perwol
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A kitüntetések átadására 1996. május 21-én,
a város napján kerül sor. Bővebb felvilágosítás
a Polgármesteri Hivatal közoktatási
és közművelődési irodáján kérhető
(telefon: 475-575/323).
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A CENTRUMRA

V A S Á R N A P IS S Z Á M Í T H A T !

Olasz fehérneműk
3 0 % engedménnyel
a Divatcentrumban
ACTIVE gyermek szabadidők és nyakkendők
2 0 % - o s

engedménnyel

NŐI tollkabát (kivehető béléssel) 4980 Ft
Női hótaposó 3590 Ft
Torini vermut 369 Ft

Weisser 2 , 4 mosópor

SZOBI szörp. 0,5 l-es 99 Ft

Szeged, Fonógyári út 14.
Telefon: 6 2 / 3 6 1 - 0 1 4 , 0 6 - 6 0 - 3 0 6 - 1 5 6
Nyitva: h-p: 7 - 1 6 óráig.
Szombat: 7-11 óráig.
Áraik a z áfát tartalmazzák.

L

1. Díszpolgári cím
2. Pro Urbe díj
3. Szegedért Emlékérem

* Lomtalanítás.
# Építőanyag-kereskedelem, szállítás, konténer-, állványkölcsönzés.
# Liftügyelet vállalása.

®me> Sió

E

^ J J

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
felkéri a szegedi társadalmi, gazdasági szervezeteket,
intézményeket, szakmai szövetségeket, kamarákat,
egyházakat, érdekképviseleti szerveket,
hogy a személyi adatokat tartalmazó
és a részletesen indokolt ajánlásokat 1995. december
3 l-ig juttassák el Szeged Megyei Jogú Város
polgármesteréhez az alábbi kitüntetésekre:

Szolgáltatásaink:

# SZTK-ügyintézés, 472-672/34-es mellék.

HÜTŐGÉPJAVÍTÁS
ZANUSSI LEHEL
MÁRKASZERVIZ

1M95. 1 2 . 0 4 . k é r j ü k b e n y ú j t a n i .

F

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

I C

pályázatát

a 6 7 2 2 S z e g e d , Tisza L . krt. 5. sz. alá

r

PAI.MA I

Szeged, Boszorkány-sziget

öné az

'
' egész lakás, illetve szinte
az egész. Természetesen az összes
háztartási munkával együtt. Ha elvégezte dket, élvezheti végre lakása nyugalmát is.

SZ & R ELEKTRONIK
TV-, VIDEOSZERVIZ

rI A
l Hl

# Gazdálkodás könyvelése, komplett bérszámfejtés,

Telephely:

HALAK:

S Z Ű Z : Nem mer olyan
n p lenni, mini amilyen igazából. Mindig álarcot hord, és pózokat vesz fel. Néha már észre sem
veszi ezt. néha pedig nagyon zavarja.

Északi Decentrum: 485-070. Déli Decentrum: 321-163

FOLYAMI
HOMOK, SÓDER,
Z Ú Z O T T K Ő és B E T O N
h á z h o z szállítás
Megrendelhető: (62) 313-470,312-692
S z e g e d , Csongrádi sgt. 27.

I T I B A K : Nem érdeklik a
l
I beadványok, kérvények,
természetesen ma ez nem probléma, hiszen szombat van. Csak egy
dolog izgatja, a szerelem.

O R O S Z L Á N : Képzessz V Í Z Ö N T Ő : Kimért
és nyugodt ma, ez meg is
lele ma elragadja és malepi családtagjait. Tulajdonképpen
gasra repíti - akár partnerével tervezgeti jövőjét, akár alkotómunká- Ön ilyen, csak a mai világ nem alkalmas erre az élelmódra.
jában hasznosltja őket.

kölcsönzés: 421-875, 482-563

Hajózási és
Kereskedelmi
Kft.

N Y I L A S : Itt a pihenés
J ideje, mégis munkával tölti ezt a hétvégét. Már a készülődést is elkezdte az ünnepekre.
Nem szereti az utolsó napokra
hagyni.

Sl

# Társasházkezelés, takarítás, házkezelői szolgáltatás:

Szeged, Bartók tér 6.
Tel.: 326-312
Szeged, Zrínyi u. 3. Tel.: 323-572
Igazolványkép I perc alatt
színesben és fekete-fehérben!

Z

R A K : Laza hétvégére
számíthat. Pihenjen s csak
azt tegye, ami örömöt okoz Önnek,
s partnerének. Sok jó program közül választhat.

# Raktározás, épttöanyag-beszerzés, anyageladás,

CÍÉLMAGYARORSZÁG

m

T T I K R E K : Minden jóle•==U sik, még az is, ha egyedül
van. Sőt kimondottan szüksége van
rá, hogy saját magával foglalkozzék.

• Hibaelhárítás, karbantartás, lomtalanítás: 321-633, 323-059

Szegeden a lap!

S K O R P I Ó : Szeretne
mozogni, sportolni, valószinűleg meg is találja a módját,
hogy mit. Ettől sokkal jobban fogja érezni magát.

BIKA: Szüksége van arra, hogy középpontban legyen, beszéljenek sikereiről. Éppen
ezért nem is titkolja eredményeit.

PEZSŐK

CENTRUM

V

ÁRENGEDMÉNNYEL!

AKCIÓS KÖTÖTT ÁRUK!

J

Minden v a s á r n a p 9 - 1 3 óráig engedmények, kóstolók!

SZOMBAT, 1995. N o v . 25.

1995. NOVEMBER 25.,
SZOMBAT
NÉVNAP: KATALIN,
KATINKA
A N a p kel 7 óra 2 perckor,
nyugszik 15 óra 59 perckor.
A Hold kel 9 óra 37 perckor,
nyugszik 19 óra 15 perckor.
A Tisza vízállása pénteken
Szegednél 397 cm,
vízhőfok 4.6 "C,
Csongrádnál 4 7 2 cm.
Mindszentnél 474 cm,
a Maros Makónál 55 cm.

SZÁZ É V E
született A. 1. M i k o j a n ( 1 8 9 5 1978) szovjet politikus. 1923-tól
1976-ig az S Z K P KB. 1935-66
közt a PB (politbUró) tagja,
1 9 3 7 - 6 4 közt n é p b i z t o s , m a j d
miniszter. 1956-ban szerepet játszott a magyar forradalom eltiprásában.

SZÁZ ÉVE

született Ludvik
Svoboda
(1895-1979) csehszlovák politikus. hadseregtábornok. 1945-től
honvédelmi miniszter, 1950-től
miniszterelnök-helyettes,
1 9 6 8 - 7 5 közt k ö z t á r s a s á g i elnök. Nemzetközi Lenin-békedíjas (1970).

NYOLCVANÉVES
A u g u s t o P i n o c h e t U g a r t e (sz.
1915.) chilei katonatiszt, tábornok, 1972-ben a szárazföldi csapatok főparancsnoka. 1973-ban
puccsal hatalomra jutott, 197490 közt köztársasági elnök volt.
1990 óta ismét a szárazföldi csapatok parancsnoka.

0

színház

SZEGEDI
NEMZETI SZÍNHÁZ
ma 19.00 órakor: Bolha a fülbe.
Mecénás bérlet.
KAMARASZÍNHÁZ
ma 17 órakor: Hippolyt, a lakáj. K i s s M . I. bérlet.
BÁBSZÍNHÁZ
vasárnap délelőtt fél 10-kor Jancsi-, 11 órakor Juliska bérlettel:
Kacsalaki rejtély.

0

mozi

SZEGED
KORZÓ: ma és vasárnap:
Damb é s Damher - Dilibog y ó k . S z í n e s , m. b., a m e r i k a i
vígjáték. Kezdés délután fél 4 ,
háromnegyed 6 és este 8 órakor.
B E L V Á R O S I : ma és vasárnap:
S z á g u l d ó erőd. Színes, amerikai akciófilm. Kezdés: délután
3, negyed 6 és este fél 8 órakor.
K A M A R A T E R E M (Belvárosi
mozi): ma és vasárnap: Flört.
Színes, amerikai film. Kezdés:
délután háromnegyed 6 és este 8
órakor.
BALÁZS BÉLA FILMTÉKA
(Belvárosi mozi): ma és vasárnap: Keserű méz. Színes, francia film. Kezdés: délután 5 é s
este 8 órakor.
V Á S Á R H E L Y : ma é s v a s á r nap: Dilibogyók. Amerikai
filmvígjáték. Kezdés: délután fél
4. háromnegyed 6 és este 8 órakor.
S Z E N T E S : ma é s v a s á r n a p :
Apollo 13. Színes, m. b„ amerikai film. Kezdés, délután fél 6
és este 8 órakor.
C S O N G R Á D : ma és vasárnap:
A szeretet akarása. Szfnes. m.
b.. amerikai film. Kezdés: este 7
órakor.
M A K Ó : ma és vasárnap: A rettenthetetlen. Színes, amerikai
film. Kezdés: délután 5 és este 8
órakor.
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magyar tv

TV 1
5.30 Gazdatévc 5.50 Határtól halárig.
6.00 Napkelte. Benne:
6.00 és 7.00 Hírösszefoglaló. 6.55
Mese 8.00 Jó reggelt adj. Istenem!
8.10 Gyermekfilmek - Állatportrék.
Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat.
Szarvasok (ism.) - Anelle. Japán rajzfilmsorozat. 48/20. rész: A Noé bárkája. - Repülő boesok - A természet védelmezői. kanadai rajzfilmsorozat.
39/29. rész: Vészhelyzet a folyón.
9.10 Bacilesen - A Lifebuoy-jal Velélkedő. 9.25 Mién pont Bartók? 6/5.
resz. 9.40 Mizujs a Lurkó Kupa körül?
9.55 Cimbora-délelőtt. 11.00 Virágok
és harangok, (ism.). 11.25 Iskolák a
láthatáron. 4/3. rész. 12.00 Déli harangszó. 12.00 Szombat déli arckép.
12.22 Képújság. 12.25 Szomszédok.
Teleregény. 224. fejezel (ism.). 12.55
A zenekar. Solti György és Dudley
Moore műsora. Angol ismeretterjesztő
filmsorozat. 10/7. rész (ism ). 13.30
Próbafelvétel - Körhinta. 13.50 Válo-

gatás a Televízió archívumából. Benedek Kalalin: A vendég. Tévéfilm
(1971. ism ). 15.45 TS-Nagykarácsony. 15.50 X-idő. 16.40 Százéves a
mozi. Törőcsik Mari - sorozat. Körhinta. Magyar film (1955.). 18.15
Márkás históriák. 18.30 Szerencsekerék. 19.10 Esti mese. 19.30 Híradó.
20.03 Telesport. 20.10 Öt perc próza.
20.25 Százéves a mozi. A Keresztapa
legendája. Amerikai lévéfilmsorozat.
5/3. rész. 22.10 Parabola. 22.40 Zsuzsa. Zenés beszélgetés Koncz Zsuzsával. 2. rész. 23-35 Az éjszaka. Benne:
2.20. Vasalatlanok. Olasz filmsor.
TV 2
6.45 Átfogó. 7.30 Gazdaképző 8.00
Patrin - Üzenet - Vorba. Cigány magazin. 8.25 Horvát nyelvű nemzetiségi
magazin. 8.50 Német nyelvű nemzetiségi magazin. 9.15 Román nyelvű
nemzetiségi magazin. 9.40 Szerb nyelvű nemzetiségi magazin. 10.05 Szlovák nygjvű nemzetiségi magazin.
10.30 Rondó. Nemzetiségi magazin
lengyelekkel, görögökkel, bolgárokkal
és örményekkel. 11.00 Família Kft
210. rész: Lakatos György: Őfelsége
III. Lajos, 2. rész (ism ). 11-30 Nyitott
slúdió. 11.50 Ausztrália nemzeli parkjai Ausztrál természetfilm (ism.).
12.50 Olimpiai arcképcsarnok, 13.00
Azok a csodálatos állatok. A bülbül és
a rulrul. 13.25 Szépteremtő Páll család
Korondon (ism ). 14.05 TÖP-40. Slágerlista. 14.35 Százéves a mozi. Történetek a magyar filmről. Fábri Zoltán
- Portréfilm (1980). 15.50 Koktél.
16.25 Gyerekeknek. Nyűl Peli és barátai. Angol rajzfilmsorozat. 6/2. rész:
Tomi macska és Jemi kacsa meséje.
17.00 Sportműsor. 19.05 Família Kft.
211. rész: Vajda Katalin: A rendőrfőnök. 19.40 Picassók kalandjai. 20.05
Telebingó. 20.55 Környezetünk hírei.
21.00 Olvassuk újra! Galgőczi Erzsébet: Mínusz. 21.25 Országos Cselgáncs-bajnokság. 22.05 F mint Fairbanks. Francia film (1976).
DUNA TV
8.00 Hírek. 8.05 Tájak, fortélyok,
asszonyok. 8.25 A tenger cigányai Egy eltűnőben lévő életforma 9.15
Harmónia. 9.45 Starting Business
English. 10.10 Nyelvédesanyánk.
10.40 Orosz vadon. Az éjszaka kígyói.
11.05 Kedves. 12.00 Déli harangszó.
12.05 Rózsás flamingók Dél-Franciaországban. 12.30 A fekete pók.
Finn riportfilm. A film a labdarúgás
legendás alakjának leghíresebb mérkőzéseire emlékezik. 13.15 Közép-európai magazin. 14.00 Lapozó. 14.15
Bűnös vagyok. Magyar film. 15.50
Képzőművészeli árverés a Duna tévében. 16.00 Cimbora. Tallózó. 16.50
Képzőművészeti árverés a Duna tévében. 17.00 Váratlan utazás. Kanadai
filmsorozat. Új szemlélet. 17.50 Popeye. 18.00 Híradó. 18.15 Ahogy kell...
Bali táncos. 18.30 A zsákmány.
Francia film. 20.05 Kerek egy esztendő. Nemzetközi néptáncfeszivál.
21.00 Híradó. 21.15 Törőcsik Mari.
Portré. 22.15 Ab ovo. Magyar animációs film. 22.20 Veszélyes terepen.
Amerikai film. 23.50 Képzőművészeti
árverés a Duna tévében.24.00 Rákos
Sándor: Lidérces esték.
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dából. Férfi, nöi futamok. Óriásműlesiklás első és második futam. 21.30
Műkorcsolya Gelsenkirchenból, 24.00
Golf.
DSF
9.(8) Csodálatos sportok. Kosárlabda.
11.00 Sífutó világkupa, lü km-es szakasz. Élő közvetítés. 12.00 Tenisz
Hollandiából. Középdöntő 15.00
Táncvereny. 16.00 A nagyvilág sportja. 18.00 Művészi torna. Német kupa.
20.00 Nemzetközi labdarúgás. 20.30
Labdarúgás. Real Sociedad-FC Barelona 22.20 Gillette - magazin. 22.50
Pankráció. 23.45 A nagyvilág sportja.
6.30 Hírmagazin. 7.00 A McLaughlincsoport. 7.3(8Helló. Ausztria - helló.
Bécs! 8.30 Európa - magazin. 9.00
Windows '95. 10.00 Kalandos rövidfilmek. 11.00 Super-shop. 12.00 Borexpressz. 12.30 A világ nagy házai.
13.00 Videodivat. 13.30 Blues. 14.00
Úszás. 15.00 Golf. 16.00 Vasember.
Sorozal. 17.00 Fesztivál ajégen. 18.00
Hírek. 18.30 Légi csala. 19.30 Oroszország ma. 20.00 Egyetemi labdarúgóbajnokság. 24.00 Conan O'Brienshow. 1.00 Blues.
SAT 1
3.15 MacGyver 4.05 Trapper John főorvos. Am. sor. 5.35 A galaxison át,
aztán balra. Sorozat. 6.05 Toffelék.
6.20 Fénylő barátok. 6.35 Bobby világa. Rajzfilm. 7.(8) Dennis. 7.25 Elek.
a kandúr. 7.55 Doug. Am. sor. 8.20
Addams család. Am. rajzfilm. 8.50
Mondd meg. mit akarsz! Am. vígjáték. 10.55 Kétszemélyes menetjegy.
12.50 Álomnyugat. Am. sor. Saját felelősségére. 1330 Űrszekerek - Az új
generáció. Am. sor. 14.50 Időösvény.
Am. sor. A halál a játékban. 15.50
MacGyver. Am. sor. 16.50 Mindent
vagy semmit. 17.45 Hírek. 17.55 Milliós játék. 18.00 Labdarúgó Bundesliga. 19.30 Szerencsekerék. 20.15 Sleiner zeneparádé. 22.00 Nincs kegyelem. Am. akciófilm. 0.10 Az ápolónőriport. Némel erotikus film. 1.25 Miklós és Alexandra. Am. film 4.35 Tizenegy nappal és tizenegy éjjel.
RTL
5.30 Kalózok a kettős holdon.
Am.-japán rajzfilm. 5.55 Három kis
szellem. Rajzfilm. 6.25 Sharky és George. Sor. 6.50 Őrjárat a dzsungelben.
7.15 Huckleberry Finn. 7.45 Bolygó
kapitány 8.15 Jim Henson állati
show-ja' 8.45 Pókember. Sor. 9.05
Beethoven. 9.40 Power Rangers.
10.20 Klasszikus rajzfilmek. 10.25 A
kis hableány. 10.55 Disney és társa.
11.15 Goofy és Max. 11.25 Aladdin
Rajzfilm sor. 11.50 Disney-játék.
12.10 Gargoyles - A jog szárnyain,
rajzfilmsor, 12.40 Bir-lak. Am. sor.
Michelle. a makacs. 13.10 Ki itt a főnök? Sor. Christopher, a fantom
13.35 Egyről a kettőre. Sor. Piler. az
unalmas. 14.05 Bel-Air hercege. Sor.
Az iskolaváltás. 14.30 Mocsári lény.
Sor. Gyilkos törpék. 14.55 T és T.
Am. sor. Emberrablás. A divat áldozata. 15.45 A csapat. Am. sor. Fejvadászok. 16.45 Beverly Hills 90210. Am.
sor. Tones-láz. 17.45 Melrose Place.
Am. sor. Jo bébije. 18.45 Hirek.
19.10 Robbanékonv hétvége. 20.15
Álomesküvő. 21.45 Bambi '95. 23.00
Szombat éjszaka 0.05 Boomer - Berely Hills bevétele. Am. film.

HBO
PRO 7
7.00 Tapsi Hapsi és vendégei. 10.00 5.45 Utazás a tenger fenekére. Am.
Blinky Bili 10.30 Rover Dangerfield.
sor. 6.35 Utcai flört. 7.00 Gadget felAmerikai rajzfilm. 11.45 Mozimánia.
ügyelő. 7.25 Dennis. 7.50 Johan és
Háborús történetek. 12.45 A szeretet
Peewit a törpöknél. 8.20 Dinoszauruföldje. Amerikai film. 14.30 Melrose
szok völgye. 8.45 Godzilla. 9.15 ScoPlace. 15.20 Zenemánia: Rock and
oby Doo. '9.40 Taz-Mania. 10.00 Beetroll-panoptikum. 17.30 National Gelejuice. 10.30 Batman és Robin. Rajzographic. 18.30 A Pelikán ügyirat.
film. 10.55 Tapsi Hapsi 11.25 Igazi
vadállatok. 11.55 Parker Lewis. Am.
Amerikai thriller. 20.50 V. Henrik.
sor. 12.25 Négyen Hawaiban. Am.
Angol film. 23.05 Mennyi? 30! - Kasor. Holttest a pincében. 13.25 Nébaré. 23.40 Leszámolás Kis-Tokióban.
gyöklű trió. Am. sor. 14.20 A csodálaAmerikai film. 1.00 Forró kalandok.
tos
Nemo kapitány. Am. akciófilm.
VTV SZEGED
16.10 Brisco County. Sorozat. Bosszú
0.00 Képújság. 17.20 Műsorkezdés.
a halottak birodalmából. 17.05 Titkos
17.30 Életadók. Mezőgazdasági magaküldetésben. Am. sor. Sakk-matt.
zin (ism.). 18.00 Konyha show. 3.
(ism.) 18.30 Sorosfilmklub.19.00 18.(81 Égi vadászok. Angol természetTükör Magazin nőknek (ism.). 19.30 film. 19.05 Kungfu: A legenda folytatódik. Am. sor. Caine és a sziget.
Azor a volán melleit. Rajzfilm (ism ).
19.55 Hírek. 20.15 Roxanne. Am. vígTanflványok. Magyar dráma (ism.).
játék. 22.20 Dupla dinamit. Am. akci21.23 Képújság.
ófilm. 0.15 A Nagv Vörös Egyes. Am.
film. 2.05 Htrek. 2.15 ismétlések.
TELIN
6.00-18.30 Képújság. Minden órában:
műsorismertetés, szegedi programok,
lakás-lakberendezés, háztartási gépek,
0
rádió
elektronika, autómánia, szolgáltatások; komplex reklámjáték. 18.30 MeKOSSUTH
dikémia-Bratislava férfi röplabdamérÓránként: hírek, időjárás, útközben.
kőzés. Kb 20.00 Szív TV: Kölcsöngyerek visszajár! Amerikai film. 22.30 4.30 Reggeli krónika 4.40 Határok
nélkül. 5.40 Házunk tája. 8.05 MűsorLondoni eleven képeslap. 22.30 Szeszemle. 8.25 Kopogtató. 8.50 Nyugatnes Andrea-show. Szerelmi gállások.
Balkán. 9.05 Szombat délelőtt. Benne:
23.10 Kereskedelmi műsor.
9.05 Családi tükör. 9.35 Szájfény.
10.05 Valahol valaki. 10.35 Védd maTKTV 1
gad! 11.05 A Szombat délelőtt maga8.00: ATV szombat (ism.) 12.00
TKTV „Kedd délután", (ism.). 13.00 zinja. 11.46 Szaván fogjuk! 12.00 Déli
TKTV „délután után", (isnt.). 13.30 krónika. 12.30 Világkosár. 13.05 Népzenei portré. 13.40 Öt kontinens száz
Fialalok képernyője (ism.). 18.00 Tebotránya. 14.05 Oxigén. 15.05 TársalleRádió. 19.00 ATV szombat.
gó. 16.00 Tizenhat óra. 17.30 Előhang. 17.50 Graffiti. 18.(81 Esti króniTKTV 2.
ka. 18.20 Előfutam. 18.25 Szemle.
19.00 Szív TV
19.05 Sportvilág. 19.29 Jó éjszakát,
gyerekek! 19.40 Miska bácsi levelesSZŐREGIKÁBELTÉVÉ
ládája - Halárok nélkül. 20.05 Közve19.00 Szív TV Hívjatok Bruce Leenak! Amerikai film. 21.(8) Csuka Mó- títés a Békéscsabai Jókai Színházból Appassionata. 21.52 Bessenyei Ferenc
nika show-ja. 21.30 Szerelmi gállások.
énekel. 22.00 Késő esti Krónika
22.15 Nem boszorkányság.
22.20 Moszkvai rádió. Kulcsár István
vagv Vámos György műsora 23.05
VÁSÁRHELYI TV
Noktürn.
URH: 9.00 Körzeti informá17.00 és 23.00 Képújság.
ciós magazinok. 18.20 Tízes kör.
18.30 Szlovák nyelvű műsor. 19.00
mákhold Román nyelvű műsor. 19.30 Német
nyelvű műsor. 20.00 Horvál nyelvű
műsor. 20.30 Szerb nyelvű műsor.
EUROSPORT
21.00 Az Amerika Hangja magyar
8.30 Kosárlabda - magazin. 9.00 UEműsora. 23.00 A BBC késó esti maFA kupa. 11.00 Slfuló világkupa Finngyar műsora.
országból. 12.00 Súlyemeló-vb Kínából. Elő közvetítés 14.00 Kerékpárosvb Franciaországból. 16.30 Alpesi sl
világkpa Kanadából. 17.45 Alpesi sí.
18.00 Alpesi sl az USA-ból és Kana-

PETŐFI
4.30 Hírek. 4.33 Hajnali dallamok.
6.00 Pax rádió. 6.30 Hírek. 6.35
Sporlszombat. 7.35 Randevúvonal.

8.00 Alomkereső. 8.10 Szórakoztató
szombat délelőtt. 8.20 Boldog születésnapot! 8.35 Emberek és egyéb állatfajták. 9.00 Hfrpercek. 9.10 Operettparádé. 10.00 Szórakoztató antikvárium. 11.00 Hírek. 11.10 A változatlanság varázsa. 12.00 Jó ebédhez
szól a nóta. 13.00 Hfrpercek. 13.14
Daráló 13.45 Időjárás- és vfzállásjelejlés. 14.00 Szfv küldi..14.40 Tangó.
15.00 Hírek. 15.03 Tudósítás a Csepel-UTE. a Stadler-DVSC és a
ZTE-PMSC labdarúgó mérkőzésekről.
15.20 Adásban vagyunk. 16.(8) Szuper
show-s! 17.00 Hfrpercek. 17.10 Körkapcsolás bajnoki labdarúgó mérkőzé'sekről. közvetítés a cselgáncs OB-ról,
kosárlabda mérkőzésről. 18.00 Kapcsoljuk az egri Művelődési Központot! Népzenei hangverseny. 18.49 Magyarán szólva. 19.00 Hfrek. 19.03
Gordiusz magazin. 20.00 Sportkoktél.
21.00 Hlrpercek. 21.10 Nemzetközi
slágerlista 22.00 Jazzhangverseny.
23.00 Hfrek. 23.03 Sporthíradó. 23.10
Záróra 0.15 Éjszaka. Hlrtörő. 3.03
Csak zene. 4.03 Zene. 5.03 Nótacsokor.
BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel. 8.10 Faust az
élő személy. 10.00 Hírek. 10.05 Hangfelvételek felsőfokon. 11.17 Goethe:
Faust. 10.05 Hangfelvételek felsőfokon 14.00 Hírek. 14.05 Mefistofele.
15.05 Lenau: Fust részletek (jelenet),
kb. 15.33 Liszt: Két jelenet Lenau Faustjából. 16.00 Hirek. 16.05 Kapcsoljuk a Magyar Rádió Márványtermét.
17.35 Goethe: Faust - 2,19.00 Htrek.
19.05 Gounod: Faust. Ötfelvonásos
opera. 22.40 Hírek. 22.45 Faust utóélete: Thomas Mann, Bulgakov, stb.

H E T V E N Ö T EVES
Sárközi István (sz. 1920.) Erkeldíjas zeneszerző, é r d e m e s műv é s z . 1975-től a Liszt F e r e n c
Zeneművészeti Főiskola tanára.
Színpadi kísérőzenét, énekkari,
zenekari műveket, kamarazenét
komponált.

HETVENÉVES
Katkics Ilona (sz. 1925.) Balázs
Béla-díjas rendező, érdemes
művész. 1956-85 közt a televízió m u n k a t á r s a . S z á m o s gyermekfilmet rendezett. Többek
közt a Móra Ferenc regényéből
készült Kincskereső kisködmön)
(1968), a Mikszáth novellájából
született Sipsirica (1980) című
tévéjátékot.
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TV 1
7.25 Hagyd aludni a mamát és a papát! - Pöttöm kalandok. Amerikai
rajzfilmsorozat. 13/5. rész: Vagány
kacsa legjobb napja. 7.50 „Így szól az
Úr!" A Biblia üzenete. 7.55 PC ábécé.
8.30 Leporelló. 9.54 Lottósorsolás.
11.00 Jertek, imádjuk Krisztust! 12.12
Képújság. 12.15 Filmajánló. 13.05
Topmodell. Brazil tévéfilmsorozat.
180/37-40. rész (ism.). 15.05 Delta.
15.30 Gyorssegély. 15.35 Örömhír.
16.00 Walt Disney bemutatja: - Micimackó. Amerikai rajzfilmsorozat.
Megtalálni, megtartani (ism.) - Donald pereskedik. Amerikai rajzfilm
(ism.) - Zorro. Amerikai filmsorozat.
SZEGED RÁDIÓ
9.00-11.00 Hangjaink. A Magyar 69/66. rész: A spanyol vendég. 17.05
A múltnak kútja. 17.30 D. Gabrieli:
Rádió körzeti stúdióinak közös műsora a Rádió fennállásának 70. évfordu- D-dúr szonáta Nr.4. trombitára, fuvolára. oboára és vonósokra 17.40 ízes
lója alkalmából. Műsorvezető: Kondor
Katalin. Szerk.: Ágoston István és életek. 18.25 Szerencsekerék. 19.00 A
Hét. 20.00 Vasárnapi vers. 20.10
Podráczki Zsuzsa.
Uborka. 20.35 A hónapfilmje.Kol16.00-19.00 óráig délutáni szórakozdusbottal Beverly Hillsben. Amerikai
tató magazin a 94,9 MHz-en.
filmvígjáték (1986.). 22.25 Lehetet
len? Vámos Miklós műsora. Vendég:
RÁDIÓ 88
Geszti Péter. 23.10 Vfzöntő. 23.55
a 95,4 MHz-en.
Képújság.
és 17 órától 100,2 MHz-en.
TV 2
Az adás ideje alatt hívható telefonszá7.35 Hol-mi? 8.00 Juli-suli. 126. rész.
mok: 421-253, 421-353. 6.30-tól 8-ig
8.35 Űrgammák. Sci-fi sorozat. 3.
félóránként. 8.00-tól 20.00 óráig óránkét: htrek. sport, jelentés az időről, tész: A drakv-ufók támadása (ism.).
útinform. 6.00-10.00 Reggeli informá- 9.00 Gyerekeknek. - Brémai muzsikusok. Spanyol rajzfilmsorozat. 20. rész:
ciós műsor. Benne: lapszemle, útravaló, horoszkóp, évfordulók, szülinapi, Hencegő visszatér. - Nyugodtan
névnapi köszöntő, recept, piaci árak. mondjatok nemet. Kanadai rajzfilmsoSzerk. m.v.: Kiss Mónika. 10.05- rozat. 26/5. rész: Az új játék (ism.)
12.00 Szerk. m.v.: Dunai Erika.12.05- - Mentőmacik. Francia rajzfilmsoro14.00 A mikrofonnál Molnár Sándor.
zat. 13/5. rész: A balsors erdeje
14.05 Kívánságműsor. 15.05 DJ Gens- - A bűvös tükör. - Liza és Paul.
cher. 17.05 Humor az irodalomban.
Német rajzfilmsorozat. 15/4. rész: LiSzerk. mv.: Szatmári Gábor. Zenei
za bemutatkozik (ism.). 10.00 A maszerkesztők: Tóth András, Molnár gyar irodalom képes története. NemesSándor, Genscher.
kürty István sorozata. 17. rész:
A históriás irodalom (ism.). 10.30 Kánon. 11.00 Sportműsor. 12.10 Szüreti
MÉDIA 6 RÁDIÓ SZEGED
Reggel öttől délelőtt tizenegy óráig a mulatság Hévizén. 12.40 Smith és Jones újra show-znak. Angol lévéfilmso100,2 MHz-en. Tel.: 325-202.
5.00 Ötről hatra. Reggeli zenés éb- rozat. 13.00 Tévémagiszter. 14.05
Szócső. Ifjúsági érdekvédelmi magaresztő. 6.00 Vegyes vágott. Információs százhúsz perc. Benne: 6.10 Közéle- zin. 14.40 Gyerekeknek. - A hosszúlábú apu. Ólasz rajzfilmsorozat.
ti blokk. 6.40 Lapozgató. 7.10 KultuA lopott novella. 15.10 Szívtipró gimi.
rális ajánlataink.
Ausztrál tévéfilmsorozat. 65/16. rész.
16.00 Napjaink. 16.10 A férfi, aki tetTISZA RÁDIÓ
szik nekünk... 17.05 Hófehérke.
a 100,2 MHz-en, naponta 11-17 óráig.
Angol rajzfilm. 18.00 Álljunk meg
Adástelefon: 495-495. Minden órában
egy szóra! 18.15 Baywatch. Amerikai
hirek. időjárás. 11.05 Kisvárdai Zsolt
tévéfilmsorozat. Élethalálharc. 19.05
órája. 12.05 Ki a természetgyógyász?
Esti mese. 19.20 Góóól... 20.00 ValaPacsika Emília beszélget dr. Bogdány
hol Oroszországban. 22.45 Telesport.
Anikóval. 13.05 A színházi frizurák
kulisszatitkai. 13.30 Deutsche Welle
DUNA TV
nemzetközi hírei és lapszemléje. 13.35
Még mindig a frizurákról... 14.30 Ug- 8.00 Hfrek. 8.05 Katolikus karizmatikus
szentmise
közvetítése a Budapest
ródeszka. Bemutatkozik a Premier
együttes. Mv.: Deák András. 15.05 Sportcsarnokból. 9.05 Kimba, a fehér
Hangok, vallomások. Vendég Nóvák oroszlán. Japán animációsfilm.9.30
McGee és én. Am. filmsor. Vissza a
István, mv.: Pacsika Emília. 16.05 Zerajzlábiához. 10.00 Sportképek. 12.00
nei újdonságok. Papp Zsolt műsora.
Déli harangszó. 12.05 Asztaltársaság.
Vendégségben a Muzsikás együttesMÉDIA 6, SZENTES
nél. 12.50 Azok a csodálatos állatok.
Adásidő: 5-13 és 18-02 óráig a 95,7
13.05 Popeye. 13.25 A bátyámnak
MHz-en. Telefon és fax: 63/312-148.
5.00-töl minden egész órában Hfrek, klassz öccse van. Cseh ifjúsági film.
15.00 Esőmanó az erdőben. A foltos
időjárás. 5.35 Programajánlat. 5.50
szalamandra. Német ismeretterjesztő
Közlekedésmeteorológia. 6.20 Az ulca
hangja. 6.40 Mozifigyelő. 6.45 Útin- film 15.15 Sólyomszem. Amerikai
form. 7.15 Lapszemle. 7.45 A refor- filmsorozat 22/18. rész: A bosszú.
15.55 Tudományos show. A sebesség.
mátus egyház 10 perce. 8.10 Fontos,
16.20 Postabontás - Levélváltás.
érdekes, aktuális... 8.45 Információk.
16.35 Emlékképek - Régi híradók.
9.15 Búgócsiga - gyermekműsor. 9.45
16.50 Táncház. 17.20 Jelképtár. A hfd.
Érdekességek 10.15 Szépségápolás.
17.30
A Tekeregér család világ körüli
11.15 Programajánlat. 12.45 Napi hírösszefoglaló. 18.00-tól minden egész tekergései. Görögország. 18.00 Heti
hírmondó 19.00 A zene arcai - Koórában Hfrek. időjárás. 18.30 A mozik
molyzenei magazin. 19.50 Európa terprogramja. 19.10 Nevelési, pszicholómészeti csodái, 7 rész: Föld alatti Eugiai fórum. 21.10 Civilben - közéleti
emberek. 22.10 A napriportja.23.10 rópa. 21.45 Három szín: Kék. FranÉjszakai beszélgetés. 24.00 Másnap. cia-lengyel film. 22.15 Zodiákus Skorpió. 22.45 Dzsesszencia. 23.05
00.10 Régi szép muzsika. 01.00 Zene.
Babits Mihály: Miatyánk.
RÁDIÓ SZENTES
13-18 óráig az URH 95,7 MHz-en,
kábeltévén: Szentesen a 67,25 MHzen. Csongrádon a 103 MHz-en. Az
adás alatt hívható telefon: (63)315482. 13.30-kor. majd óránként: helyi
hirek. tudósítások, időjárás. 13.00 Rádió-pary. Gáspár András műsora sokzenével. fiataloknak. 15.00 Szombat
délután. Magazin Szerk.: Vanó Éva.
Balázs Árpád portré, 2. Beszélgetés az
Erkel-dtjas. Érdemes művész zeneszerzővel. Szentes díszpolgárával. A
riporter: Kruzslicz Pál. Kinai vendégek Szentesen. Miről álmodik .. Beszélgetés alvásról, álomfejtésról.
Álom a művészetben...

1995. NOVEMBER 26.,
VASÁRNAP
NÉVNAP: VIRÁG
A N a p kel 7 óra 4 perckor,
nyugszik 15 óra 59 perckor.
A Hold kel 10 óra 25 perckor,
nyugszik 20 óra 27 perckor.

HBO
8.00 Tapsi Hapsi és vendégei. 10.00
National Geographic. 11.05 Kilúr-lak.
Amerikai vígjáték. 12.35 Folytassa
Cleo! Angol vígjáték. 14.00 Howard' s
End. Angol film. 16.30 Rudolf, a rénszarvas. Amerikai rajzfilm. 17.30
Holyfield-Bowe. Profi ökölvívódöntó.
18.45 Hajótörés. Amerikai kalandfilm.
20.30 Miss Daisy sofőrje. Amerikai
film. 22.05 Fejjel a falnak. Amerikai
film. 23.55 A zsaru, aki előtt nincs titok. Amerikai honror.
VTVSZEGED
0.00 Képújság. 17.00 Tanamera. Romantikus sorozal. 6 (ism.). 17.50
Képújság. 20.00 Esti műsorkezdés.
20.10 Négyszemközt. Magazin (isnt.).
21.01 Képújság.
TELIN
6.00-17.00 Képújság. Minden órában:
műsorismertetés, szegedi programok,
lakás-lakberendezés, háztartási gépek,
elektronika, autómánia, szolgáltatások; komplex reklámjáték. 18.30 Medikémia-Gyetva férfi röplabdamérkőzés. Kb. 18.30 ITV Kérdőjel 19.00
Szfv TV: Tarzan (ism.). 19.30 Kamil-

la. 20.00 pH-érték. 20.30 Magyar profi ökölvívás. 21.00 Amerikai sci-fi.
TKTV 1
8.00 ATV vasárnap (ism.). 18.00 Képújság. 18.30 TKTV Pénteki Magazin
(ism.). 20.00 ATV vasárnap. TKTV 2
20.00 Szfv TV
SZŐREGIKÁBELTÉVÉ
19.00 Sziv TV. Tarzan. 20.00 Kamilla. 21.00 A Hold sötét oldala. Amerikai film.
VÁSÁRHELYT TV
17.00 és 23.00 Képújság.

0

műhold

EUROSPORT
8.30 Lovagló világkupa 9.30 Alpesi
sl. Összefoglaló. 11.00 Sífutó világkupa Finnországból. 12.00 Súlyemelő-vb
Kínából. 13.00 Műkorcsolya tegnapról. 14.30 Sl-show Párizsból. 16.30
Alpesi st Kanadából. Műlesiklás.
18.00 Alpesi sf az USA-ból. Műlesiklás. 19.30 Alpesi sl Kanadából.
2. futam. 20.30 Alpesi st az USA-ból.
2 futam. 21.30 Sí-show Párizsból.
22.00 Lovagló világkupa. 23.00 Ökölvívás.
DSF
7.45 Csodálatos sportok. 10.00 Ökölvívás. 11.00 Beszélgetés a fociról.
12.00 Fogyatékosok magazinja. 12.30
Utazási magazin. 13.00 Tenisz Hollandiából. 15.30 Sífutó világkupa.
16.30 Táncverseny. 18.30 Művészi
torna Stuttgartból. 20.15 Olasz labdarúgás. 21.45 Sportriport. 21.55 Labdarúgó Bundesliga. 22.55 Amerikai futball. 23.55 Billiárd. 1.25 Amerikai
labdarúgás. 2.25 Biliárd.

20.00 Horvál nyelvű műsor. 20.30
Szerb nyelvű műsor. 21.00 Az Amerika Hangja magyar műsora. 23.00 24.00 A BBC késő esti magyar műsora.
PETŐFI
6.00 Végre vasárnap! 8.00 Állomáskereső. 8.05 És közben szólt a rádió...
8.23 A tolvajok királya. 9.00 Hírpercek 9.10 Kobak - zenei magazin
gyermekeknek 10.00 Neveletlenek.
11.00 Hírek. 11.07 Vasárnapi koktél.
12.00 Jó ebédhez szól a nóta. 13.00
Hlrpercek. 13.10 Enciklopédia. 13.45
Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00
Égigéró fa 14.30 Zöld jelzés. 15.00
Hírek. 15.03 Fiala és Neumann Táskarádiója. 16.00 Poptarisznya 16.58 Útközben. 17.00 Hlrpercek. 1758 Útközben 18.30 Sportösszefoglaló. Totó.
19.00 Htrek. 20.00 Fiók. 20.30 Daráló
(ism ). 21.(8) Hlrpercek. 21.10 A Rádió Dalszínháza - Kálmán Imre: A
csárdáskirálynő. Háromfelvonásos
operelt, II. és III. felvonás. 22.37
MNNH - Török Erzsébet felvételeiből. 23.00 Htrek. 23.03 Sporthíradó.
23.10 Záróra. 0.15 Éjszaka. A hét
entbrer. 1.03 Energiák testközelben.
2.03 Csak zene 4.03 Nóták.

BARTÓK
6.00 Hírek. 6.03 Népszerű muzsika koránkelőknek. 8.00 Hírek. 8.05 MariClaire Alain Franck-móveket orgonál.
9.05 Nagy magyar operaénekesek.
10.00 Hírek 10.05 Új Zenei Újság.
10.50 A bartóki első dialektus. 11.05
Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagylermél! kb 12.40 Gitárduók. 13.00 Han
gok és visszhangok. 13.10 Személyes
viszonyok.. 13.50 A Magyar Rádió és
Televízió Gyermekkórusa énekel.
14.00 Hírek. 14.05 Jubilate Deo.
15.00 Aida. Részletek Verdi operájából. 16.00 Hirek. 16.05 Szalon. 17.00
SAT 1
Waller Gieseking hangversenyfelvéte6.05 Labdarúgás. 7.25 Beszélgetés a
leiből. 18.00 Hírek. 18.05 Ünnepek és
Bibliáról. 7.30 Űrszekerek. Am. sor.
hétköznapok. 19.00 Purcell művészi
8.20 Az élet koronája. Am.film.10.10 pályája. 19.35 A siker kapujában.
A marsall. Am. western. 12J0 Kátya. kb.21.30 Operarészletek. 22.00 Hirek.
Francia film. 14.15 Űrrandevú. Am.
22.05 A Rádiószfnház bemutatója sci-fi. 16.25 Ég és pokol. Am. sor.
Rigó a Rádióban. 24.00 Hfrek. 0.05
18.15 Szerencsekerék. 19.00 Hírek.
Komolyzenei zsákbamacska.
19.10 Labdarúgás. 20.15 Esküdtbíróság. Némel sor. Szennyes. 22.10
Talkshow a toronyban. 23.30 24 óra.
SZEGED RÁDIÓ
Riporterek bevetésen. 0.05 A szenzá8.00-10.00 Vasárnapi magazin.
ció áldozata. Am. thriller. 2.10 Ég és
Szerk.: Zanati Zsófia. Műsorismertepokol. Am. sorozal. 3.50 MacGyver.
tés, htrek, meteor, útinform. progAm. sor. 4.40 Időösvény. Am. sci-fi.
ramajánlat. 8.10 Az embereket (gy is
szeretni kell - a kiskunhalasi bíróság
RTL
elnökasszonyának portréja. 8.30
5.50 A kis hableány 6.15 Goofy és
Htrek, tudósítások, meteor, útinform.
Max. 6.45 Aladdin. 7.10 Dink. a kis programajánlat. 8.40 Élőszó: Pillánál
dinó. Am. rajzfilm. 7.35 Vissza a jövő- - Balog József. 9.30 Zeneszótár. 9.55
be. Rajzfilmsor 8.05 Mupetl-bébik.
Hírek.
8.30 V. R. Troopers. Am. sor. 9.00
13.00 Szlovák műsor. 14.30 Román
Disney-délelótt. 9.15 A kis hableány.
műsor.
Rajzfilmsor 9.40 Goofy és Max.
16.00-19.00 óráig délutáni szórakoz10.10 Klasszikus rajzfilmek. 10.20
tató magazin a 94.9 MHz-en.
Aladdin. 10.45 Gargoyles - a jog szárnyain. Rajzfilm. 11.10 Fantasztikus
RÁDIÓ 88
utazás. Am. sor. Város a hegy mögött.
a 95.4 MHz-en.
12.00 Mann és a gép. Am. sor. 13.00
és 17 órától 100.2 MHz-en.
Ki itt a főnök? Am sor. Cowboy roAz adás ideje alalt hívható telefonszámánc. 13.30 A Dada. Am. sor. Az apa
mok: 421-253, 421-353. 6.30-tól 8-ig
meg a lánya. 14.00 Disney filmparádé.
félóránként. 8.00-tól 20.00 óráig órán15.50 seaQuesl DSV. Ám. sor. Szákét: hfrek, sport, jelentés az időről,
razföldi szabadság. 16.45 Föld 2. Scifi sor. Halálos vírus. 17.45 Állatfilm- útinform. 6.00-10.00 Ébredjen ránk!
Reggeli információs műsor. Benne:
magazin. 18.45 Hírek. 19.10 Vasárnap
lapszemle, útravaló, horoszkóp, évfornyitva. Német sor. Örökké fiatal.
20.15 Hóakadály. Am. dráma. 22.10 dulók, szülinapi. névnapi köszöntő, recept,
piaci árak. Szerk. mv.: Szatmári
Spiegel TV. 22.55 Késő esti kiadás.
Gábor. 10.05-14.005 Tóth András
23.15 Késő esti Playboy. 23.45 Érzelzenei csemegéi 15.05 DJ Genscher.
mek. Sorozal. 0.15 Négyes csatorna.
0.50 Késó esti talkshow.
17.05 Praktikák a jövó hétre. Szerk.
m.v.: Tüske Ferenc. 22.00-01.00 DJ
Maki. Zenei szerkesztők: Tóth AndPRO 7
rás. Maki. Genscher.
5.40 Négyöklű trió. 6.25 Parker Le
wis. 6.50 Slimer és barálai. 7.20 Peter
MÉDIA 6 RÁDIÓ SZEGED
Pan és a kalózok. 7.45 Heathciff és
Dingbat. 8.15 Droopy. 8.35 Grafield
Reggel öttől délelólttizenegy óráig a
és barátai. 9.05 Scooby Doo 9.35
100,2 MHz-en. Tel.: 325-202.
Animaniacs. 10.00 Batman. 10.30 A
5.00 Ötről hatra. Reggeli zenés ébtrükk. Rajzfilm. 10.55 A pingvinbanresztő. 6.00 Vegyes vágott. Informácida. 11.20 Simpsonék. 11.50 Utazás a ós százhúsz perc.
tenger fenekére. Am. sci-fi. 12.45 Cousteau kapitány utázása. Francia terTISZA RÁDIÓ
mészetfilm. 13.50 Perry Rhodan - a 100.2 MHz-en, naponta 11-17 óráig.
SOS a világűrből. Német-olasz- spaAdástelefon: 495-495. Minden órában
nyol sci-fi. 15.30 Az utolsó dinoszauhírek, időjárás. 11.05 Nőkrők nőknek.
rusz. Rajzfilm. 17.25 A diagnózis: haTóth Júlia műsora. 12.05 Régi zenéklál. Am. sor. Véres szomjúság. 18.25
ből válogal az Öreg Szenl. 13.05 KörBabylon 5. Sci-fi sor. 19.20 Viersteikapcsolás bajnoki labdarúgó mérkőzénék. Német sor. Nincs ló Rontynak.
sekről. Mv.: Suli Róbert. Közben:
19.55 Híradó. 20.15 Garni-Zóna
13.30 Deutsche Welle nemzetközi híAmerikai film. 22.40 A Palm Beach-i
rei és lapszemléje.
duó. Am. krimisor. Telefonos gyilkosság. 23.40 Tőbe Hooper éjaszaki terMÉDIA 6, SZENTES
rorja. Am. filnt. 1.10 Keltő kettő ellen.
Adásidő: 5-13 és 18-02 óráig a 95,7
Talkshow 1.40 Hirek. 1.50 China
MHz-en. Telefon és fax: 63/312-148.
Doll. Am. dráma. 3.30 Hírek 3.40
5.00-től minden egész órában Hírek,
Cousteau - Óceáni kaland.
időjárás. 5.35 Programajánlat. 5.50
Közlekedésmeteorológia. 6.20 Az utca
6.40 Mozifigyeló. 6.45 Útinrádió hangja
form. 7.15 A katolikus egyház 10 perce. 8.15 Információk 9.15 Telefonos
interjúk. 9.45 Érdekességek. 10.15 SuKOSSUTH
limagazin. 11.15 Programajánlat.
Óránként: hírek, időjárás, útközben.
12.45 Napi hírösszefoglaló. 18.00-tól
6.00 Vasárnapi újság. 8.24 Édes anyaminden egész órában Hírek, időjárás.
nyelvünk. 8.30 Énekeljük együtl! 8.40
18.30 A mozik programja. 19.10 TápMűsorszemle. 9.05 Világóra. 9.54
lálkozás. káros szokások - fórum.
Lottósorsolás. 10.05 Görög katolikus
20.05 Kívánságműsor. 22.10 A nap riszentmise közvetítése. 11.05 Gondoportja. 23.10 Éjszakai beszélgetés.
lat-jel. 12.00 Déli krónika. Sport.
24.00 Másnap. 00.10 Kedvenc együt12.20 Harminc perc alalt a Föld körül.
12.50 Évvégi hajrá - Jegyzet 13.05 tesünk 01.00 Zene. időjárás. 18.30
Moziműsorok. 19.10 Mezőgazdasági
Névjegy. 14.05 Szonda. 14.35 Beethofórum, benne az utolsó szentesi fölven: 1. szimfónia. 15.05 Szavak által
dárverés.
21.10 Különleges hobbik.
homályosan. Dok.műsor. 16.10 Kap22.10 A nap riportja. 23.10 Éjszakai
csoljuk a gyöngyöstarjáni művelődési
beszélgetés 24.00 Másnap 00.10
házat. Népdalkörök pódiuma. ÉvadzáÖrökzöldek. 01.(81 Zene.
ró hangverseny. 17.05 A lélegzet testvére 18.00 Esti Krónika. 18.20 „Szép
a világ" Gondolatok Lehár Ferenctől
RÁDIÓ SZENTES
és Lehár Ferencről. 19.05 Sportvilág.
13-18 óráig az URH 95.7 MHz-en.
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
kábellévén: Szentesen a 67.25 MHz19.40 Vörös Sári legszebb nólafelvéen. Csongrádon a 103 MHz-en. Az
teleiből. 20.05 Rádiófónta. 21.05 Cseh
adás alalt hívható telefon: (63)315pályaudvar. 22.00 Késő esti Krónika.
482. 13.30-kor. majd óránkén!: helyi
22.20 Emlékezetes rádióhangversehírek, tudósítások, időjárás. 13.00 Zenyek. 23.37 Régi híres énekesek műnei kívánságműsor. Gáspár András
sorából.
vátja a hallgatók leveleit és telefonjait.
15.00 Vasárnapi magazin. Szerk.: FeURH: 8.30 Körzeii magazinok. 18.20
hér Mónika. Musica Historica együtEszperantó híradó. 18.30 Szlovák
tes Szentesen. Merre jár Koós János?
nyelvű műsor. 19.00 Román nyelvű
Beszélgetés az erdélyi színjátszásról.
műsor. 19.30 Német nyelvű műsor.

/ | mi a világon elképzelhetetlen,
az még megeshet Nekeresdi Ricsók sógoréknál. Olyan savanyú ábrázattal ment haza a minap, Terus
ángyi azonnal ráripakodott:
- Tán savanya uborkára harapott
kend odabent?
- Elkaptam.
- Mit kapott el?
- A savanyúságot.
- Nem tudtam, hogy ragadós lenne. Kitől kapta el?
- A boltostól. Akkora dögunalom
szállta meg a kisnagyságát, ha cigánykereket hánytam volna előtte,
akkor se futott volna végig a száján a
nevetés. Amikor megkérdeztem, merre van a céklavágó, csak odabökött a
fejével, de meg se szólalt.
- El is tudnám képzelni, ahogy
hányja a cigánykereket, ha szép nőt
lát. Mit akar kend a céklavágóval?
- Akarni nem akarok semmit, csak
kíváncsi voltam, van-e, és ha van,
mennyiért van?
-És azt akarta, vigyorogjon, mint
fakutya az oltáron?
- Törvénybe hoznám, minden gyereket az iskola köteles megtanítani
mosolyogni.
- Mit csálni? Csak puhul már a
kend veleje. Azelőtt máson járt az
esze, ha fehércselédet látott, most

Michael J a c k s o n n a k ítélték a legjobb férfi ének e s n e k , a z izlandi Björknek pedig a legjobb énekesnőnek járó díjat a z MTV Europe csütörtökön a
késő esti díjkiosztó ünnepségén, Párizsban. A legjobb
| O b O <együttes a z ír „ U 2 " , s a legjobb dalért, a Zombie-ért is ír együttes, a Cranberries k a p t a meg a
legmagasabb elismerést. A legjobb élő produkciót a
brit Take
akc That nyújtottta, a legjobb rock-csoportnak
a Bon Jovi-t Ítélték a zsűritagok, a legjobb koreográfiáért pedig a z East 17 együttest díjazták. Képünkön: Björk és a z U2 képviselője. (MTI-Telefotó)

Isten éltesse!
KATALIN

Hazánkban igen elterjedi név; a német
Katharina magyar rövidülése és módosulata.
A német név a görög
Aekatherine rövidülése,
ez pedig egy egyiptomi
név görög értelmesitése.
A görögben ez a forma
azt jelenti: mindig tiszta. A név eredeti jelentése: korona. Számtalan becézési
formája
van, a kevésbé ismertek
közül néhány: Kacácska, Kaci, Kiska, Katka,
Nina, Tinka. A naptár
kilencszer jelöli, a legtöbb Katalin azonban
ma ünnepli névnapját.
VIRÁG

Vasárnap
köszöntjük. A szülők mindig
szívesen adtak leánygyermeküknek
valamilyen virágnevet, s ennek a szokásnak
köszönhető mai nevünk
is. A Virág
eredete
ugyan a latin Flóra
névre vezethető vissza,
ám mégsem azonos vele, mert annak máskor
van a napja. így régi
magyar névnek kell tekinteni, amely azonban
csak a két világháború
között kelt új életre. A
Virágoknak névnapjukra púfránylevelekkel díszített fehér cikláment
ajándékozzanak.

• Dixie
a Stefánia
klubban

LflSSZO

A Molnár dixieland band
az elmúlt hétfőn a budapesti
operaházban lépett föl egy
nagyszabású jótékonysági
koncerten, ezért az együttes
Stefánia klubba tervezett,
szokásos klubestje elmaradt.
Most hétfőn este 7 órától
azonban minden dixieland
rajongót várnak Molnárék a
szegedi sajtóház klubjába
(Stefánia 10.), ahol a jól ismert dallamokkal szórakoztatják a közönséget.

• Max márkái
Három jugoszláv fiatalember került elő a hegyeshalom-nickelsdorfi határállomáson egy német állampolgár gépkocsijának csomagtartójából. Max A. március
óta összesen körülbelül száz
embert szállított át Magyarországról Ausztriába. Max
A . a helyszínen mindent bevallott, most egy eisenstadti
(kismartoni) fogdában vár
további sorsára.
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e Hasba szúrások
A Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság életveszélyt okozó testi sértés
alapos gyanúja miatt indított
eljárást Sz. Zsolt 25 éves
szegedi lakos ellen, aki csütörtökön a kora esti órákban
Szeged, Székely sori lakásukban, előzetes szóváltást
követően, késsel hasba szúrta feleségét. Sz. Zsolt maga
értesítette a mentőszolgálatot és várta meg a kiérkező
rendőröket. Ugyancsak életveszélyt okozó testi sértés
alapos gyanúja miatt indított
eljárást a rendőrség G. András 58 éves szegedi lakos ellen, aki csütörtökön Retek
utcai lakásában, szóváltást
követően, késsel hasba szúrta a nála látogatóban levő ismerősét, G. Ferenc 43 éves
helyi lakost.

• Merényletek
Korzikán
Merényleteket követtek el
péntekre virradóra Korzikán
a helyi rendfenntartó erők
épületei ellen. Személyi sérülés nem történt, de az
anyagi károk jelentősek.
Porto-Vecchióban egy rendőrfelügyelő lakásánál ismeretlen tettesek benzines palackot helyeztek el, Ajaccio
egyik elővárosában a rohamrendőrség laktanyájának udvarára kézigránátokat dobtak
be, egy harmadik korzikai
településen, Ile-Roussén pedig a határőrség egyik épületénél pokolgép robbant.

•
m
-

Több mint kétezer méter m a g a s s á g b a lövellt a
forró g á z a 6 7 5 méter m a g a s , n i c a r a g u a i Cerro
Negro tűzhányóból. A hegy tetején egy kisebb kráter jött létre. A Managuától 100 kilométerrel nyugatra fekvó vulkánból kitörö tűzforró földmag 3 0 0
méter m a g a s s á g b a hatolt. Képünkön: fotós örökíti
meg a kitörés eseményeit. (MTI-Telefotó)

a z egyiptomi k i r á l y n ő
életében készült és
egyike a három ismert
Kleopátra k é p m á s n a k .
A C a e s a r mellszobor a z
ókori
műalkotások
berlini gyűjteménye
i g a z g a t ó j á n a k , WolfDieter H e i l m e y e r n e k
véleménye szerint csak
a római hadvezér halála után keletkezett, feltehetően a Krisztus
utáni első s z á z a d b a n .
A mellszobrot Nagy
Frigyes
uralkodása
idején Párizsban vásárolták.

SZEGED .
NAGYARUHAZ
PASSAGE-SORAN
(MALÉVIRODÁVAL SZEMBENI

• Tizenhármat
egycsapásra

Tunéziában forgatja új filmjét Bujtor István, Rejtő
Jenő Három testőr A f r i k á b a n című regényéből. A
képen: Nyertes Zsuzsa, Koncz G á b o r , Bujtor István
és Stenczer Béla. (MTI-Telefotó)

• Elfogták
a kisteleki
gyilkost
Brutális gyilkosság történt Kisteleken: lakásán
agyonvertek egy idős férfit,
Sólya Mihály 88 éves nyugdíjast. A tettes egy tompa
tárgyal végzett áldozatával,
akinek halálát koponyatörés
okozta. A rendőrség huszonnégy órával később, tegnap
délután már őrizetbe vette a
bűncselekménnyel alaposan
gyanúsítható G. Balázst. Kihallgatása lapzártakor még
tartott. Annyit sikerült megtudnunk, hogy a férfi egyedül támadott áldozatára. A
tettes egyébként 25 éves, és
szintén Kisteleken lakik,
büntetett előéletű. A bűncselekményt előre megfontolt
szándékkal, nyereségvágyból követte el.

Kleopátra és Caesar újra együtt
Újra együtt van a
történelem leghíresebb
szerelmes pár ja inak
egyike,
Kleopátra
egyiptomi k i r á l y n ő és
Julius C a e s a r - legalábbis márványból
készült mellszobruk a
berlini P e r g a m o n Múzeumban, ahol most első izben kerültek együtt
kiállításra.
Az ókori gyűjtemény
újbóli egyesítése során
kiállított
Kleopátra
mellszobor Alexandriából v a l ó . A r e m e k m ű
minden bizonnyal még

I j OLASZ FERFIK0NFEKCI0
MOST BEVEZETŐ ARON!

I M e i ü n . y i t o t t u k
ú j
ü z l e t ü n k e t !
F v k e l e s a s
U . 2 S .
( S l r l l a i a n n Ái-nhn*)
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• Hasonmás

m

Mustárig, Rocco. Happy
Way farmerruhazati
termekek.
farmerbolt
Indiana gumikallatok
akciós aron
S Z G G G D .
8.900 Ft-eií
miHSZÁTHH U.I3.

• Határzür
A lengyel határőrök csütörtöktől betartják a szabályokat és ezért visszafordulásra kényszerült több ezer
német utazó, akinek nem
volt útlevele. Eddig szinte
teljesen általánossá vált méltányos elbírálás alapján a német állampolgárokat személyi igazolvánnyal is beengedték a lengyel határőrök.
Különösebb előzetes értesítés nélkül csütörtöktől azonban minden német utazótól
kérték az útlevelét, s visszafordították azokat, akik ezzel
nem rendelkeztek. A változás a határállomásokon tumultuózus jeleneteket okozott, bár a német határőrség
igyekezett a helyszínen pótútleveleket kiállítani.

- Aztán min vigyorogjon? Azon,
Horváth Dezső
hogy bemegy a szőrmók ember, és
mindenre kíváncsi?
- Azért megy be, mert venni akar.
Ő meg azért van ott, hogy kedves legyen. Senki emberfia nem volt benn,
csak ő, egymagában, és állt, mint a
már az is elég lenne, ha a száját húz- cövek. Kiadhatta neki az új gazda,
nem ülhet le egyszer se.
za félre?
- Elég nagy disznó, aki reggeltől
- Azért a pénzért, ha nehezére
estig még leülni se engedi.
nem esne, megtehetné.
- Azt tehát megmondja neki, hogy
- Na, erre befizetnék! Bemegy a
tanító az órára, és azt mondja, ma leülni nem lehet, de azt nem, hogy
nevetést tanulunk. Állj föl, Répa Ro- mosolyogni muszáj? Hogyan is tudzi! Mosolyogj! Ne vigyorogj, mint Ri- na, ha már húzza a görcs a lábát?
- Azt én tudom, mit gondolok
csók sógor a céklavágóra, hanem
kendről,
de azt mondja meg, mit gonszendén mosolyogj! Mit mondasz?dol kend arról a gyöngyvirágszálról,
Nem készültél? Mafla vagy, édes fiamelyik ecetben nevelkedett?
am, főmafla. Tökfilkó. Egyes! Két
- Azt gondolom csak, nem boltosegyes! Úgy kiváglak, hogy elmehetsz
nak való az ilyen. Menjen inkább sia szélmalomra, forgató vitorlának!
ratóasszonynak.
Rozi meg Böködné a mellette ülőt,
- Lánygyerekről beszélt, nem vénhogy súgjon? így képzeli kend?
asszonyról.
- Ennyire azért nem, mert nevetést
- Pedig úgy látom, a mái világban
súgni nem is lehet, de valahol csak arra készítik föl valamennyit. Sírjál
meg kellene tanulni neki, mire való a lányom, akkor is, ha nem tudod, miszája. Enni tud vele, az igaz, károm- ért, mert előbb-utóbb okod lesz rá.
kodni is tud, meglehetős ocsmány-És annyira a lelkére vette, képes
sággal, úrinő létére is, csak mire föl- volt elkapni tőle?
nő, félrehúzni nem tudja. Úgy éli le
- A céklavágót kaptam volna el?
az életét, mintha ecetben fürösztötte Pedig azt szerettem volna. Motorra
volna a bába.
jár már az is.

K l e o p á t r a a z Egyiptomban u r a l k o d ó Ptolemaiosz-dinasztia
utolsó
uralkodója volt. Julius Caesar Krisztus előtt
47-ben ismerte meg őt
Egyiptomban és támogatta a z öccsével vívott
harcban.
Kleopátra
s z e r e t ő j e lett C a e s a r nak és a diktáror életének utolsó éveiben Róm á b a n élt. C a e s a r n a k
Kr.e. 4 4 - b e n történt
meggyilkolása után
visszatért A l e x a n d r i á ba.
I

Szokatlan baleset történt
tegnap Lengyelországban.
Egy Polski Fiat 126p volánja
mögött ülő hölgy egyszerre
tizenhárom katonát ütött el
az út szélén szabályosan masírozó 25 fős alakulatból. A
tragédiára rendkívül rossz
időjárási és útviszonyok
közepette, az eddigi adatok
szerint a járművezető figyelmetlensége miatt került sor.
Tizenkét katonát súlyos törésekkel és zúzódásokkal,
egyet pedig életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

• Megfigyelők
Angolába
Az O r s z á g o s Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma estig felhős,
több helyen p á r á s ,
ködös idő lesz, helyenkét ónos szitálássál. A legmagas a b b n a p p a l i hőmérséklet mínusz 2
és plusz 1 fok között alakul.

A RADI0 „PARTISCUM"

zenés hírmagazinja
Szerkesztő: Toronykői Mária.
Zenei szerk.: Horváth András
16.00 Hírek, meteor, útinform.
Dugó, információk n város
közlekedéséről. 17.00 Hírek,
meteor, útinform, lapszemle.
A „Tégy a gyűlölet ellen"vonat Szegeden. 18.00
Krónika. 18.30 Anonim AIDSszűrés volt ma Szegeden.
vasárnap
Szerkesztő: Justin Attila.
Zenei szerk.: Varga (ivörgy
16.00 Hírek, sport. BMC öszi
ajánlat. Aktualitások. Játék.
17.00 Hírek, lapszemle.
Beszélgetés Hetest Tamással.
Abo-aho. 18.00 Krónika.
Microsoft kiállítás. \ endégünk
a Controllsoft Szeged.
18.30 A hétvége sportja.

„Hallgassa Ö n is,
Ö n n e k is szól!"
mindennap 16-19 óráig
a 94,9 MHz-en
Hirdetésfelvétel:
Szeged, Párizsi krt. 32.
Tel.: 33SJ30, 323-8/1
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Magyar katonai megfigyelők utaznak az ENSZ angolai missziójába. A 10 tagú
magyar tiszti csoportot pénteken ünnepélyesen búcsúztatták a Magyar Honvédség
Művelődési Házában. A
megfigyelők az ENSZ Biztonsági Tanácsa által létrehozott misszióban vesznek
részt. Feladatuk, hogy hozzájáruljanak a polgárháború
sújtotta ország életének normalizálásához.
• Kontár Szegeden.
A Belissima szépészeti kiállítás vendége Komár László!
Műsora szombaton 22 órakor kezdődik a Tisza Szállóban. Jegyek elővételben a
helyszínen kaphatók.
(x)

A 3 0 éves olasz Paola
Lucignano nyerte Rómában a Marilyn Monroe
hasonmásainak versenyét, amelynek fődíja
m a g á b a n foglal egy
h o l l y v o o d i u t a z á s t is.
(MTI-Telefotó)

• Elefántaktái
rettegnek
Egy kétszáz tagú elefántcsorda tartja rettegésben a
kenyai maszájföld fővárosának lakóit. A közeli nemzeti
park felé tartó ormányosok
kisebb csoportokban haladnák át a településen, eltiporva mindent, ami útjukba kerül.Egyébként teljesen hétköznapinak számit az elefántok vonulása az évnek ebben
az időszakában, ám az rejtély, hogy idén miért a városon keresztül, s nem a megszokott útvonalukon haladnak a Masai Mara Nemzeti
Park felé.

• Téli estélyre

tija
hangversenyteremben i idivathét kezdődött. Az első
napon a Torrento divatház mutatta be kollekcióját, egyebek mellett a képen látható, a báli szezonra ajánlott estélyi ruhát. (MTI-Telefotó)

Csongrád megyében ma az alábbi városok
körzetében
számithatnak sebességellenőrzési akcióra a járművezetők.
Szeged: 5 és 7, valamint 9 és 14; Kistelek: 15 és 23; Vásárhely: 6 és 22 óra között. Vasárnap, Szeged: 5 és 7, valamint
15 és 23; Kistelek: 9
és 14; Vásárhely: 6
és 22 óra között. A
rendőrség a változtatás jogát fenntartja)

Tempó taxival külföldre utazni? Igen!
Ha Ön:

^
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- lapunk előfizetője
490-490
- összegyűjt 5 Tempó-matricát, vagyis 5 alkalommal
(150 Ft felett) Tempó taxival utazik
- december 4-ig beküldi az 5 matricát és lapunk
előfizetői klubkártyaszámát egy levelezőlapon
a Tempó taxi központjába (Szeged, Vlztoroní tér 1.)
Nyerhet:

AffM

1. dlj:. 100 000 Ft értékű
•Jl&lazást
2. dlj: 5000 Ft Tempó taxi utazási csekket
3. dlj: DM-ajándékcsomagot.

Ui

Lapunk e hónap 27-ig még
előfizethető a postahivatalokban

