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A gyilkos a gyermek
fejéi vette
November 27-én 17.00 óra körüli időben elhagyta lakását István Zsolt (született: Budapest, 1983. augusztus 18., anyja
neve: Kácsor Irén, lakás: Budapest, XX.,
Berkenye sétány 3. IX. emelet 58.). A közelben, az Erzsébet áruház mögötti részen
lakó barátját akarta meglátogatni, de gyilkosság áldozata lett. István Zsolt holttestét
november 28-án a reggeli órákban találták
meg a Budapest, XX. kerület Gubacsi híd
erzsébeti hídfőjénél, a parton. Az elsődleges rendőrorvosi vélemény szerint az elkövető István Zsolt fejét valamilyen ismeretlen eszközzel levágta. A kisfiú korának
megfelelő kinézetű, körülbelül 150 centiméter magas, vékony testalkatú, haja szőkésbarna, szeme kék. Eltűnésekor piros
vagy fekete dzsekit, világosszöld sztnű
melegítőalsót és fekete magas szárú cipőt
viselt. (MTI)
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• Profiltisztítás = csonkítás?

Szegedi iskolajátékok

Hiába nyugtatták az igazgatót, a 624-esrdl szóló hír igaznak
bizonyult. (Fotó: Schmidt Andrea)

Hatpárti egyeztetés során • Zöld út a
• Nem panaszkodnak - túlóráznakdöntik
el a parlamenti pártok

Évzárás elélt a Kontavill

- A tervezett
2,1 milliárd forintos árbevé-,
telt ugyan nem
sikerül
elérnünk, de csak
néhány tízmillióval maradunk
el a kétmilliárdtól. A nyereséget tudjuk hozni, ehhez megfelelően a l a k u l nak a novemberi eladások is.
Nincs
már
olyan, hogy 3-4
h ó n a p r a előre
van megrendelésünk, de most
nem panaszkodunk, rendszeresek a túlórák.
Nyáron voltak
rendelési gondjaink, akkor sok
szóbeszéd járt a
Kontavillről, de
ez már a múlt.
Igaz, hogy a
már évek óta
szokásos kétheti nyári szabadság egész hónaposra sikerült,
s a 150 embert
érintő létszámleépítést sem

Nincs mit tenni?
kérdezi szemét
kerekre
nyitva a szülői munkaközösség vezetője,
amikor
azt hallja, az az iskola,
ahol a gyereke
szakmát
tanul,
„profiltisztításra",
vagyis csonkításokra ítéltetett. Az anya meggyőződése: ha
körültekintően
készítenek elő egy döntést, akkor
meghallgatják
annak a véleményét
is,
akit ez a leginkább érint.
Márpedig az anyuka ágy
tudja: a 624. számú Ipari
Szakmunkásképző
Iskola
vezetőit, tanárait a valós
döntéshozók nem kérdezték meg, a ,fejük
felett"
tervezgetnek...
(A részletek a 6. oldalon
olvashatók.)

a magyar alakulatok esetleges boszniai részvételét. Míg
négy párt a részvétel mellett
foglalt állást, az SZDSZ Eörsi Mátyás nyilatkozata
szerint - kompromisszumra
törekszik e kérdésben; a
Független Kisgazdapárt viszont nem támogatja, hogy fegyverzettel - páncélozott
magyar katonákat küldjenek járművekkel, gépfegyvereka délszláv rendezésben részt- kel és páncélos elhárítására
vevő nemzetközi erőbe. A alkalmas eszközökkel párt nemmel szavazna a kor- negyven kilométerre a mamányzatnak arra az elképze- gyar határ másik oldalára, a
lésére, hogy magyar katonai Száva partjához menjenek.
műszaki alakulatok teljes A magyar alakulatok boszni-

Precíz termékele - ingadozó
piacok. (Fotó: Enyedi Zoltán)

kerülhettük el.
E l s ő s o r b a n az
adminisztráció,
műszaki kiszolgáló létszám és
a termelésirányítás karcsúsodott, de mára
egyenesben va-

gyunk - állítja
gazdasági mell é k l e t ü n k , az
Egy százalék
c í m o l d a l á n

H o r v á t h István, a szentesi
K o n t a v i l l vezérigazgatója.

Magyar

egészségügyi gyermekotthonban láttottakat, s új
hazájában gyűjtésbe kezdett, hogy ruhákat, cipőket, édességet és rehabilitációs játékokat szedjen
össze a szegedi otthon kis
lakóinak. Az adomány,
amihez személyesen hozzájárult Cambridge polgármestere, dr. Sortja
Froggette, tegnap jutott el
Szegedre a címzettekhez
az International Rescuse
Corps szervezet ingyenes
szállításának köszönhető-

Mégis lesz
vasutassztrájk?

KvtfoMwk jöniiok^
ai közreműködése kétmilliárd forintba kerülne, és ebből 500 millió forintot a HM
fedezne. A fennmaradó részt
a költségvetésnek kellene
állnia.
(További információk
a 3. oldalon.)

Michal Kovác szlovák államfő tegnap aláírta a szlovák parlament által nevember 15-én jóváhagyott nyelvtörvényt - közölte az MTI pozsonyi tudósítójának érdeklődésére Vladimír Stefko, az államfő szóvivője.

K

Kényszerű okokból
hagyta el az országot ez
év tavaszán, s kért Cambridge-ben letelepédést a
szegedi Simon család.
Angliai kiküldetésük ideje
alatt ugyanis kitették őket
szegedi szolgálati lakásukból. A házaspár a három gyerekkel, köztük
egy autista kislánnyal, itthon az utcára került.
Visszamentek, illetve maradtak kiküldetésük színhelyén, az angliai Cambridge-ben. A feleség, Edit,
nem felejtette el a szegedi

katonáknak

Michal Kovác aláírta a nyelvtörvényt

m

Az angol fiú az otthon egyik lakójától saját készítésű karkötőt kapott, cserébe az ajándékért.
(Fotó: Karnok Csaba)

Magyar Bálint
a jelölt

A Szabad Demokraták
Szövetségének Ügyvivői
Testülete hétfő esti ülésén
döntött arról, hogy kit jelöl a
Fodor Gábor lemondásával
megüresedett művelődésügyi miniszteri posztra erősítette meg az MTI információját hivatalosan is
Schindler Endre, az SZDSZ
sajtófőnöke.
Közölte: a szabaddemokraták jelöltjük nevét kedden
ismertették a koalíciós part-

nerrel. - Az ügyben a kormányzó pártok között még
egyeztetés lesz, ennek
időpontja azonban még nem
ismert - tájékoztatott a sajtófőnök. Megerősítette: a kisebbik kalíciós párt által javasolt személy nevét az
SZDSZ - a koalíciós szerződést betartva - csak az
egyeztetés után hozza nyilvánosságra.

A francia vasutasok már öt napja sztrájkolnak.
(MTI-telefotó)

A vasutas bértárgyalások
keddi fordulóján mindössze
tárgyalástechnikai kérdésekben értettek egyet a felek.
Szabó Tivadar, a MÁV személyügyi igazgatója által ismertetett újabb, 19,5 százalékos alapbéremelési javaslatot a vasutas szakszervezetek egyhangúlag elutasították. Egyben kifogásolták,
hogy korábban béremelési
indítványaikra nem kaptak
részletes választ, s az új 19,5
százalékos alapbér-növelést

is tartalmazó javaslat több
tekintetben hiányos. A feleknek mindössze abban sikerült megegyezniük, hogy a
jövőben prioritási sorrendet
kell felállítani: elsőnek az
alapbéremelésről kell megállapodni, s ezt követi a pótlékok és más bérelemek rendezése. A MÁV és a vasutas
szakszervezetek a jövő évi
béremelésekről folyó tárgyalássorozatot csütörtökön
folytatják. (MTI)

Tudjmait, a z áruló
A horvát parlament köré
vont rendőrkordon előtt zokogva kéri számon Franjo
Tudjman elnöktől az úgynevezett „Boszanszka folyosót" egy idősebb boszniai horvát asszony és közel nyolcszáz tüntető társa,
akik a daytoni békekonferencia ellen tiltakozva árulónak kiáltották ki a horvát
elnököt. (MTI-telefotó)

•

Az MTI értesülése szerint
az SZDSZ jelöltje Magyar
Bálint, a párt jelenlegi ügyvivője, s a szocialisták elfogadják őt a kulturális tárca
élén. (MTI)
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történelmi krónika
November
1481. Bcrnhard von
Rohr salzburgi érsek kiegyezik III. Frigyes császárral, és maga mellé veszi
Bcckensloer János volt esztergomi érseket segédpüspökként.
1537. I. Ferdinánd és I.
János megbízottai újabb
tárgyalást kezdenek Rozgonyban (Abaúj vármegye). Ennek eredményeként
december l-jén egyhónapos fegyverszünetet kötnek.
1543. Erdélyi országgyűlés Székelyvásárhelyen.
Végzést hoz a jobbágyi
adózásról.
1590. III. Murád és I.
Rudolf megbízottai megújítják a drinápolyi békél.
1684. A császári királyi
sereg 24 napos ostrom után
elvonul a Thökölyvel tartó
Epeijes alól.
1780. Mária Terézia
1740 óta Ausztria főhercegnője, magyar királynő,
1743 óta cseh királynő
meghal Bécsben. Utódja az
1765 óta társuralkodó II.
József lesz, az elsőszülött
fia s egyben német-római
császár.
1830. Varsóban kitör a
lengyel hazafias felkelés az
orosz elnyomó hatalom ellen. A kezdeti sikerek után
a lengyel sereg Osztrolenkánál vereséget szenved s
az orosz seregek beveszik
Varsót.
1848. Kossuth kinevezi
a bécsi ostromgyűrűn át
Magyarországra érkező Jo-

£3

29.

zef Bem lengyel tábornokot
az erdélyi hadsereg főparancsnokává.
1852. Császári nyílt parancs 1853. május 1-jei hatállyal kiterjeszti Magyarországra, Horvátországra és a
Szerb Vajdaságra az 1811.
évi osztrák polgári törvénykönyv érvényét. - Császári
nyílt parancs 1853. május
1-jei hatállyal újraszabályozza az ősiség megszüntetésének gyakorlati végrehajtását.
1923. Megalakul a Kossuth Párt. Elnöke Rupest
Rezső.
1938. „Menekülés közben" agyonlövi Zelea Codreanut, a romániai Vasgárda.
1940. Bajcsy-Zsilinszky
Endre a képviselőházban
tiltakozik a Háromhatalmi
Egyezményhez történt csatlakozás ellen. - Romániában a vasgárdisták garázdálkodása miatt elrendelik
az ostromállapotot.
1941. Nagy-Britannia
ultimátuma Magyarországhoz. Ha a magyar kormány
december 5-ig nem vonja
vissza csapatait a Szovjetunió területéről, kinyiivánltja a hadállapotot Anglia
és Magyarország között.
1945. A jugoszláv parlament kikiáltja a Jugoszláv
Szövetségi Népköztársaságot. Miniszterelnök és
külügyminiszter Joszip
Broz Tito, a partizánharc
vezetője és szervezője.

s -frigon
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lalközméretig. Gerendás és vakolatmentes
panelválto/athan. Födémvastagság szerkezeti
igényektől függően változtatható.
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via területén több évszáza-

élő szlovákság megőriz• Szerbek, szlovákok: a kisebbségek ügye belügyda
te nemzeti önazonossságát,

A kisantant szele?

s a kisebbség léte az egyik
támasza Jugoszlávia és
Szlovákia baráti kapcsolatainak. „A két ország valamennyi felmerülő kérdést
civilizáltan és demokratikus eszközökkel oldott
meg, s a szlovák-jugoszláv
kapcsolatok azt bizonyítják, hogy csak a kölcsönös
megértés légkörében alakulhat ki baráti viszony
két ország között" - idézte
a politikusokat a tájékoztatási titkárság közleménye.
(MTI)

Jugoszlávia és Szlovákia
egyetért abban, hogy a kis e b b s é g e k ügye az adott
ország belügyének számít,
s az e kérdés nemzetközivé
tételét célzó törekvések az
állami szuverenitás megsértését jelentik - hangsúlyozta az a hivatalos keddi
belgrádi közlemény, ame-

lyet Szavovics Margit jugoszláv tárca nélküli miniszter és Jozef Rea, a szlovák
parlament kisebbségügyi
bizottságának elnöke közötti t á r g y a l á s o k után
adott ki a szövetségi tájékoztatási titkárság.
A közlemény egyben kiemelte: Szavovics Margit

azon reményének adott
hangot, hogy a délszláv
válság megoldásával a
m ú l t r é s z é v é v á l n a k az
egyes nemzetiségi kisebbségek által dédelgetett szeparatista célkitűzések is.
A két ország viszonyáról szólva a tárgyalófelek
hangsúlyozták: a Jugoszlá-

• Kiriát Shmona
és a tíz rakéta

ellen küzd, az a taktikája,
hogy rakétavetőkkel lövi az
izraeli területeket, ha Dél-Libanont bombabatámadás éri.
Vasárnap az izraeli hadsereg a
Hizbollah dél-libanoni állásait
lőtte. Az akcióban a szélsőséges csoport két fegyverese életét vesztette, másik 3 megsebesült. Libanoni biztonsági
források azt közölték: elképzelhető, hogy a mai rakétacsapás válasz az izraeli légierő
vasárnapi támadására, amikor
a Hizbollahnak a hegyekben
lévő előőrseit lőtte. (MTI)

Szarajevói szerb anyák
tömeges öngyilkossága?

Hizbollah-válasz
Rakéták csapódtak be Izrael északi részén. Négy ember
megsebesült Kiriát Shmona
településen. Jelentések szerint
tlz rakéta jutott az izraeli légtérbe. A Hizbollah szélsőséges
Irán-barát csoportnak, amely
Libanon izraeli megszállása

• Visszaadás

vagy

visszafoglalás?

Kína Hongkongra
készül?
Egy újsághír szerint a kínai haditengerészet több hadihajót épít, amelyeket majdan Hongkong védelmének
szolgálatába ktván állítani.
Keddi számában a hongkongi Ming Pao a kfnai fegyveres erők berkeiből azt jelentette, hogy a brit koronagyarmat 1997. július elsején
esedékes visszaadása után
Ktna tengeri úton csapatok
küldését tervezi a hongkongi

különleges igazgatási övezetbe. A kínai haditengerészetnek fontos szerep jutna a
visszaadási procedúrában is
- írta a Reuter és az APA. Az említett kínai védelmi
források szerint sanghaji és
talieni dokkokban jelenleg
legalább négy rakétakorvett
épül, amelyek állítólag 1996.
derekán elkészülnek, hogy
1997-ben kiköthessenek
Hongkongban. (MTI)

A Szarajevó védelmezéséért életüket áldozó szerb
katonák édesanyái közölték,
hogy csoportos öngyilkosságot hajtanak végre,
amennyiben a főváros szerb
kézen lévő negyedei a muzulmán-horvát föderáció ellenőrzése alá kerülnek - jelentette be az Ilidza negyed
katonai parancsnoka, Nedeljko Prstojevics.
A daytoni egyezmény
Szarajevó státusát meghatározó pontjait elutasító katonai vezető nem közölt további részleteket az anyák
tervezett tömeges öngyilkosságáról, azt azonban elmondta, hogy a szerbek már
több évszázada élnek Szara-

• Karics testvérek

Januártól

jugo
rádiótelefon

jevóban, s így senki sem nevezheti őket agresszornak.
„Szarajevó egységes várossá válhat, azonban a szerb
negyedek nem kerülhetnek
a muzulmánok ellenőrzése
alá" - idézte Prstojevicset a
Beta belgrádi hírügynökség.
Az ilidzai negyed egy másik
szerb katonai vezetője megerősítette, hogy a szerb hadsereg nem hagyja el a boszniai fővárost. „Amennyiben
a nemzetközi szervezetek
szavatolják a Szarajevó
szerb negyedeiben élő lakosság biztonságát, akkor a
fegyverek nem fognak megszólalni" - közölte az ilidzai
szerb erők magas rangú
tisztje. (MTI)

• Borúlátó

Kínai
felderítők
a dalai lámát
figyelik
Az indiai hatóságok
Dharmszalában őrizetbe
vették a kínai titkosszolgálat
két, tibeti származású ügynökét, akik Tibet száműzetésben élő vallási és világi
vezetőjének "környezetét
próbálták felderíteni. Az indiai sajtó kedden arról számolt be, hogy a letartóztatásokat követően Indiában
megszigorították a dalai láma védelmére hozott biztonsági intézkedéseket. Az
ország északi részén fekvő
Himácsal Prades szövetségi
államban további gyanúsan
viselkedő tibetieket tartóztattak le. A dalai láma egyik
szóvivője megerősítette,
hogy a rendőrség fokozta a
biztonsági ellenőrzést a száműzetésben élő tibeti vezető
környezetében. A hírügynökségek emlékeztetnek arra, hogy Kína néhány nappal ezelőtt szokatlanul éles
hangon támadta a dalai lámát és nyíltan erőszakkal
fenyegette meg a tibeti lakosságot. (MTI)

előrejelzés

Állatfajok tízezrei
tűnnek el

Növény- és állatfajok tí- milyen sokat veszítünk anzezreit ítéli kihalásra az em- nak riasztó mértékű csökkeAz orosz jegyber azzal, hogy eltünteti nésével."
bank illetése cáVirágos növények és geA Szerbiai Távközlési vagy megváltoztatja terméfolta azokat a híVállalat januárban indítja szetes környezetüket - han- rinces állatok az átlagosan
reket, amelyek a jegybank első amely ily módon meg a rádiótelefon-hálózat goztatták ötven ország tudó- várható természetes aránynál
szerint külföldön alelnöke kijelen- továbbra is szö- működtetését - jelentette be
50-100-szor gyorsabb ütemadták volna el azt tette: az arany- vetségi tulajdont Koszta Mitrovics, a vállalat sai egy november 14-én napAz angol védelmi minisz- kori Varsói Szerződéshez az aranyat, amely- mennyiséget az képez. Jurij Jarov fejlesztési és befektetési világot látott jelentésben, ben tűnnek el a jelentés szeamelyet az ENSZ Környe- rint. Legkevesebb 5 ezer 400
térium elvi hozzájárulást tartozott országban: Kelet- nek ellenértékét orosz Nemesfém
igazgatója. „Már kiépült a
Programja nyilvántartott állat- és 400
Jelcin és Drágakő Bi- miniszterelnök- belgrádi hálózat, s arra szá- zetvédelmi
adott „Rapicr" típusú légvé- Európába irányuló exportja Borisz
helyettes a hónap mttunk, hogy január elején (UNEP) a biológiai sokféle- növényfajra vár kipusztulás.
orosz
elnök
renzottság
tartalékaidelmi rakétarendszerek el- eddig tilalom alá esett. A védelete értelmében ból a jegybank elején azt mondta, megkezdődhet a telefonok séggel foglalkozó dzsakartai A következő 25 év folyamán
adásához Romániának - je- delmi minisztériumhoz köa
novemberi trezorjaiba helentette kedden az ITAR- zelálló források szerint ha- nyugdíjak kifize- lyezték át. Ez hogy az aranyela- nyilvános árusítása, bekap- értekezletre készttett. 97 or- a trópusi őserdők élővilága a
csolásonként 30 ezer dináros
TASZSZ. A hosszas tárgya- sonló tárgyalások folynak je- tésére fordítják. A utóbbi volt az dásból befolyó (9 ezer német márkás) áron" szág képviselői vettek részt természetes aránynál 1000a tanácskozáson, amely az 10 000-szer nagyobb arányösszeg
az
ország
lások eredményeként létre- lenleg e rakétarendszer el- B u s i n e s s arany vásárlója. A
- mondta Mitrovics. Az ille- 1992-es riói Föld-csúcshoz ban veszít fajaiból.
37
millió
nyugdíadásáról
Magyarország,
jön döntés nyomán az angol
TASZSZ orosz tranzakció során a
tékes elismerte, hogy az ár
De a dokumentum szerint
katonai csúcstechnológiát Lengyelország, Csehország gazdasági hírszol- nemesfém nem jasának az életkö- magas, azonban hozzátette: a kapcsolódik.
a
Föld
nemcsak fajokban
A
jelentés
megállapítja,
rülményin
javít
gálatnak
Alekhagyta
el
az
ordíjak
minden
bizonnyal
és
Szlovákia
képviselőivel
képviselő rakétarendszer elszandr Handrujev, szág területét, majd. (MTI)
csökkenni fognak az előfize- hogy az eddigi legpontosabb szenved veszteségeket, haőször jelenhet meg az egy- is. (MTI)
tők számának növekedésé- becslések szerint a Földön nem génekben és ökorendvel.
13-14 millió faj él, ám ennek szerekben is. „Egyre drámacsak
13 százaléka, körülbe- ibb az emberek káros hatása
A rádiótelefon-hálózatot a
rint a magyar fél árammal fiFolyamalosak az egyeztetézet tartozásáért: 1996-tól Szerbiai Távközlési Vállalat lül 1,75 millió faj van tudo- a Föld biológiai változatossek a Magyar Villamos Mű2016-ig évi 1200 gigawattal. és a „Karics testvérek" nevű mányosan meghatározva. A ságára, és a fenntartható fejvek Rl. és az osztrák VerbundA magyar villanyáram ára vállalat üzemelteti majd. Az fajok felhasználási lehetősé- lődés alapjait fenyegeti" gesellschaft képviselői között
azonban akkor még a világpia- 51 százaiákos többségi tulaj- gei élelemként, gyógyszer- jelentette ki Ruben Olembo,
a nagymarosi vízlépcső építéci ár fele volt, és az osztrák dont a magánvállalat szerez- ként és az ökorendszer fenn- az UNEP igazgató-helyetteséből adódó fizetési köteleáramfelhasználás sem nőtt a te meg.
zettségek nyomán kialakult,
tartására még nagymérték- se. (MTI)
tervezettnek megfelelően,
úgynevezett áramvitában. HétA hagyományos telefon- ben ismeretlenek.
ezért a Verbund számára meg- hálózat helyzetéről szólva
végi bécsi tárgyalásait követő„Azért készttettünk most
Figyelem!
en Tombor Antal, az MVM Ez a folyamatos egyeztetések mindössze annyit mondott: a lehetősen előnytelenné vált az Mitrovics hangsúlyozta: a
korábbi
vezérigazgatói
találközepette
„barátságtalan
léérvényes szerződés. A helyze- szankciók hatása miatt kor- először ilyen jelentést, hogy
Rt. műszaki vezérigazgató-heA Kendertermesztési Iroda
kozón
meghatározott
témakötet bonyolítja, hogy a nagymalyettese az MTI-nek elmondta: pés" - vélte az igazgató. A
rávegyük a világ ezer legismegkezdte
rökről fognak tárgyalni. rosi erőmű sem épült fel és a szerűtlenné vált rendszer
az eddigieknek megfelelően a* döntőbíróság határozata való- Összesen
az 1996. évi rostkender
nem
tarthat
ki
sokáig
a
kapamertebb tudósát: hangját kömintegy 20 milliárd magyar félnek importálnia
színűleg
sokat
várat
magára,
termékértékesítési
magyar érdekek messzemenő eköz.ben esély van arra. hogy schillinges ügyletről van szó,
citások és az árak emelése zösen fölemelve hasson
szerződések kötését.
figyelembevételével tárgyal az. még az idén a két fél meg- amelyben több sz.ereplő is kellene az osztrákoknak szánt nélkül. „A francia Alcatellel Dzsakartában a politikacsiosztrák partnerekkel. Az újabb egyezzen. Kompromisszum- érintett, így nem segíti a meg- mennyiséget. Eddig az osztrák és a német Siemens vezetőiGazdálkodószervezetek
egyez.tetésre szerdán kerül sor készségüket mindkét cég kép- oldást, ha a sajtó találgatások- villamos művek javaslata vált vel folytatott tárgyalások nálókra a hatékony fellépés
és magántermelők
érdekében
mondta
a
Reuismertté, amely szerint a ma- alapján jó esély van arra.
Bécsben.
jelentkezését várjuk.
viselői jelezték a tárgyaláso- ba bocsátkozik - hangoztatta.
ternak R.T. Watson, a proÉujpklődni lehet:
Tombor Antal rámutatott: kon. A megbeszélésekkel kapIsmeretes, hogy a konflik- gyarok csak mintegy 6 és fél hogy a jugoszláviai telefoniyörgjéóntal cégvezetőnél
meglepetéssel vették tudomá- csolatos közös'titoktartási tus kiindulópontja a nagyma- évig szállttanának áramot - szolgáltatások gyors fejlő- jekt amerikai irányítója. [yő, Bartók B. u. 35.
sul, hogy az. osztrák fél döntő- megállapodásra hivatkozva rosi vízlépcső megépítéséhez, ennyi idő alatt telne le Ma- désnek indulhatnak a jövő év Rá akartúnk mutatni, milyen
Tel./fSrx: 06-62/367-086.
bírósághoz fordult, ámbár ezt Tombor Antal nem közölte, nyújtott osztrák hitel, illetve gyarország 4,5 milliárd schil- második felétől" - tette hoz- fontos az emberiség számára
zá Mitrovics. (MTI)
a Verbund képviselői jelezték. hogy hol tart az egyeztetés. az a szerződés volt, amely sze- linges banktartozása. (MTI)
az élővilág sokfélesége, és _ Rádiótelefon: 06-60-385-673.

Anglia rakétákat ad el
Romániának

• Nagymarosi

Aranyfedezett nyugdíj?

gerjesztő

Áram vita

Ünnepeljen velünk!
Arkedvezményes karácsonyi akció.
Ötéves a Porsche Hungaria!
Szeretnénk, ha ez a karácsony mindenki számára emlékezetes maradna,
ezért a Porsche Hungária és márkakereskedésünk összeállított egy
kedvezményekkel teli csomagot, amiben mindenki találhat kedvérevalót.

OQflO
Auöt

Dél-Autó Kft.,
S z e g e d , S á r o s i u . 1 1 . Tel.: 6 2 / 4 8 6 - 9 1 1

Akciós típusok
Volkswagen:
Polo 4 5 '
Golf 1,6 CL
Rabbit
Vento 1,6 Business**
Golf Variant 1.4 CL
Golf Variant 1.9 O
Transporter Profit
Transporter Joker

Akciós á r
1 596 000 Ft
2 767 000 Ft
2 120 000 Ft
2 989 000 Ft
2 393 000 Ft
2 697 000 Ft
2 633 200+áfa
2 752 500+áfa

Árkedvezmény
(a listaárból)
170
352
150
266
270
480
654
615

OOO
OOO
000
000
OOO
OOO
400
OOO

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Audi A 4 és A 6
Mobiltelefon a j á n d é k b ó l
*A P o l o 5 5 é s 7 5 m o d e l l e k is a k c i ó s á r a k o n v á s á r o l h a t ó k m e g .
** A B u s i n e s s t ö b b l e t f e l s z e r e l t s é g : m a g a s s á g á b a n á l l í t h a t ó
vezetőülés, hövédö üvegezés, hátsó fejtámlák.

Akciós áraink
december 11 -ig
érvényesek,
a raktárkészlet erejéig.

SZERDA, 1995. N o v . 2 9 .
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Új munkahelyek
a megyében

GAZDASAGI PROGNOZIS - KOZEP- ES KELET-EURÓPA (1994-1997)
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Egy kis összehasonlítás

Az ipari termelés az első kilenc hónap átlagában 6,8 százalékkal növekedett az előző év
hasonló időszakához képest.
Az ipari értékesítés túlnyomó
részét képviselő belföldi eladások volumene a vizsgált időszakban mindössze 0,6 százalékkal volt magasabb az előző
évinél. Az export értékesítés 21
százalékkal nőtt, növekedési
üteme azonban egyre mérséklődött az év folyamán. Az építőipari termelés I-ÜI. negyedévi
volumene 11 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A mezőgazdasági termékek felvásárlása 17 százalékkal emelkedett január és
szeptember között. A kiskereskedelem és a vendéglátás forgalma összehasonlító áron az
első három negyedévben 7 százalékkal marad alatta az egy
évvel azelőttinek. A beruházások a tavaly ilyenkori szint körül alakulnak.
Az idei év első kilenc hó-
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• Mérséklődik a gazdasági

Javult a pénzügyi egyensúly
A gazdaság fontosabb területein a növekedés lanyhulása, illetve visszaesése vált jellemzővé a z év első háromneg y e d é v é b e n - állapttja m e g a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján a Központi Statisztikai Hivatal jelentése, amelyet kedden juttattak el a z M T I - h e z . A tendenciát egyidejűleg a belső pénzügyi egyensúly javulása kisérte.

napjában az ipari termelői árak
28,4 százalékkal voltak magasabbak, mint egy éve. A belföldi
értékesítési árak 26,5 százalékkal, az exportárak 34,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Az ipari kivitelhez
hasonló ütemben, 33,6 százalékkal, emelkedett az összes kivitel árszínvonala is. A fogyasztói árak január és szeptember között 28,1 százalékkal,
január és október között 28,2

Tegnap az Országgyűlés
- ellenszavazat és tartózkodás nélkül - úgy döntött: eltér a házszabálytól annak érdekében, hogy a parlament a
nap folyamán dönthessen a
délszláv rendezésben részt
vevő nemzetközi egységek
Magyarország területén történő átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról. Az Országgyűlés megkezdte a délÁtlagosan mintegy 18-20
szláv válság békés rendezészázalékkal tervezi emelni
sének végrehajtását biztosító
szolgáltatásainak árát a Ma- erők (IFOR) Magyarországyar Posta Rt. 1996. január gon történő átvonulásáról és
1-tól - közölte Petőfi László, átmeneti állomásozásáról
a Közlekedési, Hírközlési és szóló parlamenti határozati
Vízügyi Minisztérium főosz- javaslat általános vitáját, vatályvezetője az MTI-vel ked- lamint az Észak-atlanti Szerden. A távbeszélő tarifák ződés részes államai és a Bé28,3, a televízió-előfizetési kepartnerség más résztvevő
díjak 15 százalékkal növek- államai közötti, fegyveres
szenek, ha megszületik a erőik jogállásáról szóló megdöntés.
állapodás és annak kiegészíA közgazdasági főosz- tő jegyzőkönyve megerősttétályvezető kifejtette: a postai
szolgáltatások az idén átlagosan 15 százalékkal drágultak. Ez azonban nem fedezte
a társaság tényleges költségnövekedését. A Magyar PosRövid ideig tartó, krimita a további áremelésre jöve- be illő üldözés után a renddelmezőségének folyamatos őrök elfogták azt a férfit,
csökkenése miatt kénysze- aki egy forgótáras gázpiszrül. .
tollyal fenyegetőzve kedElmondta: a jövő év eleji den kirabolta Lőrinciben, a
díjemelésről minisztériumi helyi kínai termékeket árudöntés várhatóan december sító üzletet. A 18 esztendős
közepén születik, az Érdek- apci P. József 11 órakor tért
egyeztető Tanács jövő hónap be az üzletbe. Néhány árut
eleji ülését követően. Ki- összeszedett, majd a pénzemelte: a döntés végrehajtá- tárcája helyett elővette kissát semmiképpen nem sze- puskalőszer kilövésére átaretnék a tervezettnél később- lakított forgótáras gázpisztolyát, és felszólította az elre halasztani. (MTI)

A posta
áremelési
tervei

növekedés

százalékkal haladták meg az
egy évvel korábbit. A nemzetgazdaság egészét átfogó adatok
szerint a teljes munkaidőben
foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 17,6 százalékkal, nettó
keresete 13,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A reálkeresetek minden ágazatban csökkentek, átlagosan 11,5 százalékkal.
A lakosság bruttó pénzmegtakarításának állománya szep-

tember végén 300 millió forinttal, 17 százalékkal volt több,
mint az év elején.
A külkereskedelemben az
importmérséklődés és exportnövekedés ellenére a januárszeptemberi passzívum megközelítette a 2,5 milliárd dollárt,
ez 324 millió dollárral kevesebb a tavaly ilyenkorinál. Valamennyi tételt figyelembe véve január-augusztusban a fizetési mérleg hiánya 2,3 milliárd
dollár volt, ez 210 millióval kevesebb a tavalyinál. Szeptemberben kismértékű aktívum alakult ki. A központi költségvetés
I-III. negyedévi hiánya 216
milliárd forint volt, ez októberben még 20 milliárddal csökkent. A 10 havi 196 milliárd forintos hiány 40 milliárddal haladja meg az előirányzottat.

A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ 23 vállalkozást részesített munkahelyteremtő támogatásban. Összesen 66 millió 860 ezer forintot (ebből 360 ezer a kamatátvállalás) utal át arra a célra, hogy a cégek 112 munkanélküli számára teremtsenek
munkahelyet.
A munkaügyi központ elsősorban azon vállalkozások
programját támogatja, amelyek még 1995-ben befejeződnek, egy adott térség foglalkoztatási feszültségeit enyhíthetik, továbbá biztosítják
az elhelyezkedők tartós foglalkoztatását. Szegeden a
Kenderfonó Rt. 13, a FINES
Kft. 10, a FAKTUM MÖBEL 2 fő foglalkoztatására
kapott támogatást.
Forráskúton Nemes Nagy
János vállalkozó 8, Makón az
ITALO-TRADE Kft. 30, a
FABIO Szövetkezet 3, a
VÁLL-KER Kft. 6, az ISMA
Rt. 6, Kádárné Joó Julianna
1, Kisteleken a Hegedűs Bt.
5, Csengelén a GOLD M Kft.
12, Vásárhelyen a HÓDMAS
Kft. 5, a Drótszamár Szerviz
1, az Orosz és Társa Kft. 4,
Varga József vállalkozó 1, a
Tisza Kenyér Rt. 2, a Quality
Champignone Kft. 16, Mindszenten Lóczi Márta vállalkozó 3, Pálinkó Imre vállalkozó 1, Szentesen a RONTÁSÉT Kft. 12, a Bajory és
Petró Bt. 3, Szegváron Nagy
József vállalkozó 1, Kövegyen a Béke Szövetkezet 6,
Óttömösön a FARMTRADE
Kft. 3, Pusztamérgesen a
Mérgesi Szövetkezet 7 főt alkalmazhat a munkaügyi központ támogatásából.
F. K .

• Zöld utat kapnak a katonák

Külföldiek jönnek; magyarok mennek?

séről és kihirdetéséről szóló
törvényjavaslat általános vitáját. Keleti György expozéjában emlékeztette a honatyákat: hazánknak alapvető
érdeke, hogy mielőbb béke
legyen Boszniában. A Magyar Köztársaság ezért
mindvégig a konfliktus békés rendezését támogatta, és
ennek keretében adott engedélyt az ENSZ-csapatoknak, hogy átvonulhassanak
Magyarországon. Most új
helyzet alakult ki; a béke
fenntartásában döntő szerepe
lesz a békebiztosftó erőknek.
Hazánk (gy a jelentős csapatmozgások egyik útiránya
lesz, területünkön történik

Fegyveres rablás
adót, adja át a kassza tartalmát. Mivel a boltos ezt vonakodott megtenni, P.,József leütötte, majd gyalogosan menekült el a helyszínről. Az elárusító - miután
magához tért - értesttette a
Lőrinci Rendőrörs közelben tartózkodó ügyeletes
nyomozóját, aki üldözőbe
vette a rablót. A Lőrincivel
határos Apc község külterületén sikerült elfognia a
férfit, aki sértetlenül került
rendőrkézre. (MTI)

meg a határ túlsó oldalára
induló csapatok megalakítása. A honvédelmi miniszter
közölte azt is, hogy az USA
logisztikai bázist szeretne
Magyarországon létesfteni,
ezért amerikai szakértők tájékozódtak hazánkban. A
tervezett bázisok várhatóan
Kaposvár és Taszár körzetében lesznek. Az idevezényelt erők szolgáltatásokat
és objektumokat vesznek
majd igénybe, aminek gazdasági jelentősége sem elhanyagolható.
Az Országgyűlés 312
igen, egy nem és hat tartózkodás mellett elfogadta a
délszláv válság békés rendeEgy hónappal ezelőtt Baján emlékeztek meg a vízügyi szakemberek az 1965ös dunai, s az 1970-es tiszai
árvízről. Tegnap is ez utóbbi
kapcsán jöttek össze a magyar és román vízügyesek,
de ezalkalommal a Marosról, annak vízgyűjtő területéről, az árvtz-előrejelzési
technikákról, valamint tapasztalataikról tartottak előadást a szakemberek.
A Technika Házában tartott tegnapi megnyitón Zorkóczi Zoltán, a Magyar Hidrológiai Társaság árvfzvé-

zésének végrehajtását biztosító erők (IFOR) Magyarországon történő átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról szóló országgyűlési
határozatot. Ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megerősítette és
kihirdette a törvényhozás a
NATO részes államai és a
Békepartnerség más résztvevő államai közötti, fegyveres
erőik jogállásáról szóló megállapodást és annak kiegészítő jegyzőkönyvét. A Ház
ugyancsak egyhangúlag
döntött arról, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a
törvények soron kívüli kihirdetését.

T a r t á s

r

arts ki, Gyula! - mondta valaki Miskolcon a
pártelnöknek, aki egyben az ország miniszterelnöke is. Horn Gyula az MSZP kongresszusának szünetében sétált a miskolci utcán - talán hogy kiszellőztesse a fejét, talán azért, hogy nyugodtan rágyújthasson, nem tudom pontosan, de mint szintén dohányos,
meg tudom érteni, az embernek örökké lelkiismeretfurdalása van, ő csak rápippant, mások szívnak...
Szóval ott a miskolci flaszteren esett meg a miniközvélemény-kutatás, merthogy előbb egy házaspár
szólt, hogy „Csak így tovább!", aztán meg ez a figura,
szólóban, aki közvetlen, nyílt ember lehet, extrovertált
típus, ami a szívén, az a száján, s talán elöntötte az
aggodalom, amint ott látta lépdelni a pártelnök-miniszterelnököt a magányos pöfékelés közepette, kissé
tán meg volt roggyanva a válla, esetleg lógott a feje és
lefelé nézett, mint ahogy mirólunk, mindannyiunkról
mondták egykor, az előző kormány idején, de az is elképzelhető, hogy némileg mikiegeresen festett, miként
elődje látta volt a bennfenteskedő értelmiséget, sosem
fogjuk már pontosan megtudni, miért érzett késztetést
miskolci polgártársunk a biztatásra: „Tarts ki, Gyula!"
Empatikus nép ez a miénk. Volt egyszer egy belügyminiszterünk például, szorult helyzetekre úgy reagált, hogy ki akart mászni - a parlamenti ablak, ha
beszélni tudna, az mondhatná meg, milyen mértékben
volt izgalmi állapotban szegény, s akkor, amint ott
küzdött ama ablakban, integetett, talán még sírt is,
amint a távolabb blokádoló taxikra nézett, s akkor az
utcáról egyszer csak felharsant: „Tarts ki, Balázs!"
De most nem az azonosságra bátorkodom felhíni
én a figyelmet! Hanem éppenhogy a különbségre. Na
nem mintha a Gyula, mint név, jobban tetszene, bár
az is való, hogy egyik kedves barátomat is így hívják,
de ha objektív akarok lenni, bizony a Balázs valahogy
szebben cseng, talán a balázsolás, mint népszokás miatt, vagy tudomisén. Lényeg, ami lényeg: Balázst egy
egész tévénéző ország egyenesben csodálhatta, amint
ott egyensúlyoz az ország házának hirtelen veszélyessé vált, mert éppenhogy nyitott nyílászárójában, alatta
a zord mélység - meg a szimpatizáns tömeg. Gyula ellenben kamerák és más tanúk nélkül bonyolította a
dolgait ott a miskolci flaszteren, s csak aztán számolt
be róla - bizonnyal híven, mert miért is dicsérné magát, ha nem lenne igaza - a pártkongresszuson, meg
az azt közvetítő tévében.
ogy mi következik ebből? Világos, hogy Gyula
H
PR-érzékisége (Public Relations) már sokkal
kifinomultabb, mint Balázsé volt, anno. Világos, hogy

jobb az ilyen visszatarthatatlan szimpátia-kitöréseket
négyszemközt elintézni - s aztán, ha nagyon muszáj,
legföljebb elmondani a legszélesebb nyilvánosság
előtt. Mert tessék csak belegondolni: mi lett aztán a
Balázzsal?
Na ugye!

Schindler tetőablakok

MODULA
IK

63X100
78X120
78X140

Szeded, Csongrádi sgt. 27.
Tel.s 62/491-022.

Dorozsmai u. 5—7.
Tel.s 62/311-092

Atléták, pólók, teniszingek,

<rtr>

KING

2 6 OOO Ft
3 0 0 0 0 Ft
3 2 0 0 0 Ft

BO^

m e z e k , sportalsák, szabadidőruhák.

Csapatoknak,

viszonteladóknak kedvezmény.
Szeged, Takaréktár u. 1 .

Magyar-román vízügyi konferencia Szegeden
delmi és belvízvédelmi szakosztályának elnöke szólt az
egybegyűltekhez (a magyar
vfzügyesek mellett mintegy
20 romániai szakember érkezett a szegedi tanácskozásra). Emlékeztetett arra, hogy
a 25 évvel ezelőtti árvíz idején például Makóról 24 óra
alatt csaknem 30 ezer embert kellett evakuálni. A Maros akkor igazán próbára tette a vízügyeseket, de később

is jelentős árhullámok vonultak le a folyón, s ez mindaddig nagy gondot jelentett, amfg nem épültek meg a
korszerű védőgátak. Beszélt
arról is, hogy a magyar és a
román vízügyi szakemeberek együttműködése évtizedekre visszamenőleg kiválónak minősíthető és más területeken is példaértékű lehetne...Végezetül sikeres munkát kívánt a tanácskozásnak.

majd átadta a szót Gábor
Valeriunak, a „Románia vizei" marosvásárhelyi kirendeltsége igazgatójának, aki
Vízügyi igazgatás a Maros
vízgyűjtő rendszerében címmel tartott előadást.
A konferencián tegnap 10
szakmai előadást hallgattak meg
a résztvevők, ma pedig 8 vízügyi szakember számol be tapasztalatairól a hallgatóságnak.

HALMOZOTT KEDVEZMÉNYEK A RUPESKYNÉL!
(AKCIÓNK DECEMBER VÉGÉIG TART!)
— Már 50% kezdő összegtől, 1 év kamatmentes hitel;
— Ingyen Casco 1 évig; — VECTRA 7,8%-kal olcsóbban;
— Rádiós magnó alapáron!
RUPESKY KFT.

6728 Szeged, Fonógyári út 2-4. Tel.: 62/324-800, fax: 62/324-070.

K. F.
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Néhány hónappal ezelőtt - még e korrupciótól „virágzó" és pénzügyi panamáktól hangos országban is - a megdöbbenés erejével hatott a hír: a Magyar Vöröskereszt főtitkárát, dr. Szilárd Istvánt és gazdasági igazgatóját, Molnár Attilát hűtlen kezelés vádjával felmentették tisztségéből. Több tízmilliós nagyságrendű hiányzó összegekről keringtek hírek a lapokban, s az emberek többsége csalódottan fordult el a szervezettől.

botrány kirobbanása után a megyei szervezet kezdeményezte, hogy azonnal hívjunk
össze rendkívüli kongresszust. Ezekben a megyékben csökkent az adományozási kedv, ugyanakkor más
helyeken fokozott figyelemmel fordultak felénk az emberek. Ők valószínűleg belátNéhány hónapja megbíták, hogy nem az egész szerzott főtitkára van a Vöröskevezet generális problémájáresztnek. akinek megbízatása
ról, válságáról van szó.
válságmenedzselésre szól.
• Az exvezetők eltávolítáAz új főtitkárt, dr. Kató Ersa és a simlik kiderülése
nőt. aki a minap Szegeden
után, az anyagi veszteséjárt, a Vöröskereszt anyagi
Beszélgetés a Vöröskereszt válságkezelő főtitkárával gek
csökkentésére válságés erkölcsi veszteségeiről, a
programot dolgoztak ki.
presztízs és a bizalom visszaVan-e valami eredmészerzésének lehetőségéről
- A banki kölcsön, amit a
- A Kurir szeptemberben
nye?
kérdeztük.
főtitkárék felvettek, 30 millió hármas verzióval rukkolt elő:
- Még július végén elfo• Ön a hűtlen kezeléssel
forint. Nyoma veszett a 280 ha a Vöröskereszt további gadott a vezetőség egy takamegvádolt főtitkár melmillió forintos céltartalé- milliókat invesztál a Családi rékossági programot, aminek
lett, helyettesként dolgokunknak, s néhány 10 millió Lap Kft.-be, akkor a lap első kézzelfogható eredmézott, s hogy úgy mondforintos pályázati pénznek.
megmarad. Ha a Vöröske- nyeként az elmúlt három hójam, mégis tiszta maradt,
reszt nem ad egy fillért sem, nap alatt csak munkabérben
•
Plusz
a
sorsjegy
„ügylegalábbis ezt látszik bilet", ami tömören fogal- akkor a lap csődbe megy. 5,8 millió forintot takarítotzonyítani az a tény, hogy
mazva átlátszó volt, a szó Harmadik: adjuk el 50 száza- tunk meg. Támogatást kérő
most önt hízták meg a főeredeti és átvitt értelmé- lékos részesedésünket. Nos, levelünkre néhány nyugati
titkári teendők ellátásáben. Ezen mennyit bukott eladásról szó sincs, a lap szá- nemzetközi társaság küldött
val.
mára igényelt további millió- számunkia adományt és
a Vöröskereszt?
- A korábbi struktúrában
- A július végi adatok kat pedig nem tudjuk megfi- készpénzt. A menekült-ügyhárom igazgatói poszt volt: a
szerint 71 millió forintot zetni. A lap egyébként évek re, a hazai szegények segítégazdasági, az ifjúsági igazgaadott ki a Vöröskereszt a óta nyereséges, de a Vörös- sére a francia és a német Vötói, valamint a program- és
sorsjegyekre. Ebből 35 mil- kereszt ebből a nyereségből röskereszt juttatott el adoszervezeti igazgatói státus.
lió térült meg, következés- egy fillért sem látott. Ellen- mányt. A 30 milliós banki
Ez utóbbit töltöttem be én,
képpen 36 milliót vesztet- kezőleg: a Családi Lap Kft.- kölcsönt visszafizettük, két
megl űzött fótitkára.
mint helyettes főtitkár. A
tünk ezen a meglehetősen nél a Vöröskeresztnek 8 mil- hónappal a határidő lejárta
(Fotó: Karnok Csaba)
szabályzatunk szerint, a főtitszerteágazó, hibát hibára hal- lió forintja van, aminek előtt, s ez 2,2 millió forint
kárhelyettes teljes jogkörrel
visszafizetési határidejét a megtakarítást jelentett. S ami
mozó sorsjegy ügyleten.
helyettesíti a főtitkárt távol- gazdasági kérdések egy szűk
• S hogy tovább dagad- volt gazdasági igazgató meg- számunkra fó, ebben a nagy
kör
titkai
voltak.
létében, kivéve a gazdálkojon a botrány, a Kurír cí- hosszabltotta.
bajban összefogtak a vörös• Készítsünk emlékeztető
dást és a személyi ügyeket
• Az anyagi kár mellett a keresztes aktivisták mindenmű lap bíróságon támadleltárt, mekkora összeérintő kérdéseket. Ez volt az
presztízs- és bizalomvesz- ütt, s komolyan vették azt,
ja a Családi Lap Kft. gekről van szó, aminek
a két terület, amit a főtitkár
tés a legnagyobb csapás hogy ki kell lábalni a válságaminek 50 százalékos résaját hatáskörében tartott. A
eltűnte okán a Vöröskeegy humanitárius szerve- ból. Ennek érdekében újabb
szese a Vöröskereszt gazdálkodással kapcsolatos
reszt - hűtlen kezelés alazet számára. Érzik az em- és újabb ötletekkel állnak
taggyűlésének azon dönproblémákról, tervekről és
pos gyanújával - pert
berek elfordulását oda- elő, amivel a hiányunkat
tését, miszerint a 40 szátettekről sem igazgatni értekezdeményezett a volt főfenn, az Országos Vezető- enyhíteni tudjuk a jövőben.
zalékos tulajdonrésszel
kezleteken, sem más vezetői
titkár és a volt gazdasági
ségben?
bíró Kurírt kizárták a
fórumokon nem esett szó. A
igazgató ellen.
kft.-ből.
- Néhány megyében - a
Kalocsai Katalin

Humanitárius simlik

Véradás
A Dél-magyarországi
Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, a Bartók Béla Művelődési Központ, a Véradó Állomás és a városi Vöröske-

reszt véradást szervez ma,
szerdán délelőtt 10 órától a
Bartók Művelődési Házban
(Vörösmarty u. 3.). A véradó
napon összegyűlt vért a koraszülött babák, valamint a
szívműtétre szoruló gyermekeknek szánják.
„MINDAZOKNAK,
AKIK Ö R Ö M M E L
FOGADJÁK..."

Az Ön figyelmébe.
Tisztelt Adományozó!
Lapunk hasábjain a szeretetakció végéig - december 8. naponta megismételjük a legfontosabb tudnivalókat.
Mit érdemes adományozni:
e—A Elsősorban zárt és originál élelmiszereket (cukor,
' liszt, rizs étolaj, só, tea, konzerv, csokoládé, gyógynövény stb.)
e—A. háztartási szereket (mosópor, szappan, sampon, borot* vahah fogkrém)
a gyermekeknek használható játékok, könyvek, kisfestők. ceruzák, filctollak
évszaknak megfelelő jó állapotban lévő ruhákat és cipőket.
e—A pénzt, ha teheti (postai csekken az alábbi címre: Ma-

O
O
*

gyár Vöröskereszt Szeged Területi Szervezete, Sze-

g e d , S z e n t M i h á l y u. 1.)

Mit nem érdemes adományozni:
S e m m i o l y a n t , amelyet Ö n sem t u d n a h a s z n á l n i ( r o n g á l t holmik a i , l e j á r i s z a v a t o s s á g ú élelmiszeri slh.)

Hogyan, hová, meddig...
tudja eljuttatni az összeállított csomagot. Töhb lehetősége is van:
S Z E M É L Y E S E N V I S Z I E L d e c e m b e r 8-íg, hétköz-

1* nap 14—16 óra, szombaton pedig 8-12 óra között az.
alábbi helyek valamelyikére.
<—A
*
e-\
'

Ú J S Z E G E D R E , A C S A N Á D I U. 9. s z á m alá a M á l tai S z e r e t e t s z o l g á l a t ú j s z é k h á z á b a , v a g y
az A L S Ó V Á R O S I F E R E N C E S K O L O S T O R B A a
M á t y á s téri t e m p l o m m e l l é .

2* VALAMELYIKÉT és bejelenti adományát. Ezután
FELHÍVJA

AZ ALÁBBI

TELEFONSZÁMOK

munkatársaink személyesen mennek el érte.
3 1 3 - 7 4 0 ; 3 1 3 - 2 6 7 Tarjániak és Felsővárosiak
elsősorban 326-636-os telefonszámot hívják. A telefonok hétköznap mellett 8-16 óráig ügyeletel tartunk utána pedig üzenetrögzítőre mondhatja telefonszámát és visszahívjuk.

SEGÍTSÉGÉT KÖSZÖNVE A SZERVEZŐK: ALSÓVÁROSI
FI KI NCESKÖZÖSSÉG,DÉ1MAG1 UKHHZÁG KKT„
MAGI sk MÁJ TAI SZERETETSZOLGÁLAT SZEGEDI
CSOPORTJA, MAGYAR VÖRÖSKERESZT
CSONGRÁD MEGYEI SZERVEZETE,
MAGYAR VÖRÖSKERESZT SZEGEI)
TEROLETI
PARTISCt'MSZERVEZETE,
RÁD1Ö KFT, TABÁN
Flgyalam!
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI HÁZ,
Az adományA 7. \ M IIII I ÁMOGATJA:
gyűjtő halyeken
\ KÖRNYEZI l'GYZDAI kOII VSl
adományt nam
KM ÉSATOUŰKN
KÖNYVESHÁZ

December 7-8-án horvátmagyar üzleti találkozót és
szakmai konferenciát rendeznek Szegeden - jelentették be tegnap, kedden délben
a Progress Alapftványnál
tartott sajtótájékoztatón. A
Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Progress Alapítvány és a Magyar
Ifjúsági Kamara meghívására Szegedre látogató horvát
üzletemberek többek között
a gazdasági márkakörzetek
programjával ismerkednek
majd meg.
Három világdíjat is nyert
a Magyar Ifjúsági Kamara -

Fanatizmus
és tolerancia
A Szegedi Vallástudományi Szakkollégium keretében november 30-án 19.30kor Fanatizmus és tolerancia címmel rendeznek kerekasztal beszélgetést dr. Popper Péter pszichológus, dr.
Rihár János evangélikus lelkész, Vankó Zsuzsa teológus
és dr. Máté-Tóth András teológus (házigazda) részvételével. Az esemény színhelye
a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola díszterme.

Nissanegyezség
A Nissan autóipari vállalat átadja gépkocsik importjával foglalkozó magyarországi leányvállalatát a Sumitomo kereskedőháznak. A
Sumitomo a megállapodás
értelmében létrehozta a
Summit Motors Hungary nevű, 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalatát,
amely ezentúl egyedüli forgalmazója lesz a Nissan kocsiknak Magyarországon. A
Nissan csoport kereskedelmi
vállalata eredetileg egy helyi
céggel alakított forgalmazó
vállalatot Magyarországon, e
vegyes vállalat azonban elmaradt a fizetések teljesítésével, ezért felszámolták.

megjöttünk
Tóth Alexandra

november 27-én, 18 óra 5 perckor született, 2800 grammal.
Édesanyja Makra Éva, édesapja Tóth László (Szeged).
Cuc Rebeka

november 27-én, 18 óra 15 perckor jött a világra,
3260 grammal.
Édesanyja Faragó Csilla, édesapja Cuc Nicolae (Szeged).
Kalmár Kata

november 28-án, 4 óra 55 perckor született, 3710 grammal.
Édesanyja Borbola Éva, édesapja Kalmár Tibor (Szeged).
Rovó Judit

november 28-án, 9 óra 30 perckor jött a világra,
3340 grammal.
Édesanyja Albert Erzsébet, édesapja Rovó László (Szeged).
Csóty T a m á s Balázs

november 28-án, 12 óra 23 perckor látta meg a napvilágot,
3350 grammal.
Édesanyja Orosz Judit, édesapja Csóty Csaba (Szeged).
Gárdián Renáta

november 28-án, 11 óra 42 perckor született,
3250 grammal.
Édesanyja Vajda Valéria, édesapja Gárdián Ferenc
(Szeged).
Szívből gratulálunk!

ég nem tudom, ki lesz
az új miniszter a
művelődési tárca élén. De
már folynak a találgatások,
sőt mérvadó körök megszellőztették, hogy a szabad ma- sel fenyegetett volna. Az új
darak valószínűleg Magyar jelölés a narancs-pártiaknak
Bálintot próbálják eladni édesmindegy, Hornnak viszont okozhat egy-két kelleHorn Gyulának.
Nem lesz könnyű. Hiszen metlen pillanatot, lenyelje-e
éppen ő volt az, aki a parla- ezt a békát is, ha már általámenti választások két fordu- ban úgy is ennek a totemállója között legkevésbé tudta latnak a feneke alatt vaMagyarországon, hogy koa- gyunk.
líciós kormány lesz, és anEgyetlen problémám le• Nemzetközi Ifjúsági Kamara nak a csavartámasszal meg- hetne
még. Az elmúlt korkoronázott fejű szegfűs párt- szakban általában az volt az
elnök lesz a vezetője. De ha előny, ha valaki még látta
jobban meggondoljuk, ez a Lenint, vagyis ott volt a
probléma éppen Magyar pártalapítás zivataros időszakában. A felröppentett jelölt
Bálint jelölése mellett szól.
Fodor Gábor ugyanis a ja- ennek alapján is reményteli
pán harcművészet szabályai várományos.
szerint került a székébe. EnAz pedig, hogy a szakértájékoztatták az újságírókat. tatta fel tavaly. Ugyancsak nek tanítása szerint, csak az tőinek hirdetett kormány tárA Junior Chamber Internati- világdljban részesítették a az igazi csapás, amely egy- cáit a szakértelem bizonyítéonal 50. világkonferenciáján szervezet lapját, a „Folyam" szerre több célpontot ér. Fo- kai alapján osszák szét, már
Glasgow-ban november ele- cfmű kiadványt. A harmadik dor bársonyszéke igazi vörös elavult alapelv. Sőt, káros
jén többek között a a világ- világdíj Szegedre került, posztó volt a Fidesz szemé- precedenst teremthetne a
szervezet magyar tagjának amiért a helyi szervezet ki- ben, magassága pedig Horn többi bársonyszék betöltéséadtak át dijat, amiért a legdi- dolgozta a gazdasági márka- Gyulánál nagyobbra nőtt mi- nél.
Rigó Béla
namikusabb növekedést mu- körzetekről szóló programot. niszterelnököket is gutaütés-

Horvát üzletemberek
és világdíjak

AZ IFJÚSÁGI
HÁZBAN
ma: 16.30-tól ingyenes jogi tanácsadást tart dr. Szokol
Márta; 17 órától vidóklub: Panskovszky
József: Esti Kornél
csodálatos utazása;
19 órától rendezik
meg a Faludy-díjasok
felolvasó estjét. Bevezetőt mond dr. Fried István egyetemi
tanár. Résztvevők:
Domokos Johanna,
Győréi Zsolt, Jónás
Csaba, Kelemen Zoltán, Nyári János,
Papp P. Tibor, Plugor Magor, Sántha
Gábor;
ma és holnap: dr.
Máriás Béla képzőművész kiállítása

^FIRENZE ÜZLETHÁZ^
&te faros-Arany J. u. sarok
160 tim-en exkluzív olasz
női alkalmi cs férfiruhák,
14 karátos arany ékszerek
(3000 fi/gr)
és távolkeleti ezüst
ékszerek nagy választékával
várjuk kedves vásárlóinkat

MA
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS 15-17 óráig az
Ifjúsági Irodában (Arany J.
u. 7.); az Amiga klub foglalkozása ugyanott 17 órakor
lesz.
DR. SÍPOS TIBOR orvos-természetgyógyász tart
előadást Daganatos megbetegedések és természetes
gyógymódjaik cfmmel 18
órától Zsombón, a Művelődési Házban.
AZ AURA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KLUBBAN (Madách-Bocskai utca
sarok) 18.30 órától Üzenet a
szellemvilágból című előadást hallhaghatják meg az
érdeklődők, Boros Imre
klubvezető előadásában.
D1ANET1KAI
ELŐADÁST tart Mátics Péter
18.30-tól a Vízmű klubban
(Tisza L. krt. 88.).
A CARP DIÁKSZERVEZET jótékonysági hangversenyt rendez az alsóvárosi
Ferences Templomban 19

órakor. Fellép a Bartók Béla
Gyermekkar (vezényel: Fógler Erika), Sutyinszki Beáta
fuvolaművész és Felletár
Melinda hárfaművész. Közreműködik Barna Mária orgonán.
A JATE KLUBBAN 19
órától Temesi Ferenc író és
Veszelka Attila költő irodalmi estjének házigazdája: Ilia
Mihály irodalomtörténész.
Közreműködik Tegzes Miklós előadóművész; ugyancsak 19-től latin táncház
Martha Alvarado vezetésével.
A RIVER SIDE country
együttes 21 órától játszik az
Alagút sörözőben (Nemes
takács u. 16.).
A SZIMPLA SZÍNPAD
Ionesco: Különóra című
egyfelvonásosát 21 órától
láthatják a Juhász Gyula
Művelődési Központban.

HOLNAP
INGYENES JOGI TANÁCSADÁST tart dr. Csep-

Építőanyag-kereskedelmi Raktáráruház
kínálata: • fenyő fürészáruk, • lambéria • hajópadló
• födémbéléstest • építőkövek • betonacél
• márvány járólapok • Therwoolin hőszigetelő • vb-gerenda
Telephely: Szeged, Fonógyári u. 24. Tel.: 62/421-875.
Rendelésfelvétel: Szeged, Kossuth L. sgt. 23. Tel.: 62/481-580.

regi Tamás ügyvéd 1416.30 óráig a United Way
Eszperantó utca I. szám
alatti épületében.
A VESÉMBE LÁT
DOKTOR ÚR - dr. Csenke
Zoltán urológus előadását
délután 3 órától hallgathatják meg a Bálint Sándor Művelődési Ház újszegedi
nyugdíj asklubj ában.
A KATONAZENE című
filmet vetítik délután 3 órától a Dugonics moziban.
A JATE KLUBBAN 17
órakor Storno klub; 21-03
óráig nosztalgiabuli újdonságokkal. Házigazda: Poór
Zsolt.
BESZÉLGETÉS POLITIKUSOKKAL - este 6 órától
Giczy György (KNDP) lesz
a vendég a Katolikus Házban (Dugonics tér 12.), a
Katolikus Egyetemisták és
Főiskolások Egyesülete
szervezte sorozatban.
KOZMO ARKANUM
KLUB: A gondolkodás hibáiról tart előadást 18 órától
Benárik Ádám asztrológus a
Juhász Gyula Művelődési
Központban.
AZ ALKOTÓHÁZBAN
(Árboc utca 1-3.) ma
15-18 óráig hímzés,
16—20-ig kosárfonás;
holnap 15.30-18.30-ig
fazekas szakkör gyerekeknek, 16-19 óráig fafaragás, 16—20-ig csuhéfonás.
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mert ebben az évben 400
• Tömegközlekedési fórum
millió forintot kellett támo-

A „köz" távol maradt

gatásként a két tömegközlekedési cégnek átutalni - s ez
az összeg már nem is elég.
(Azt pedig ugye tudja, kedves
olvasó, hogy kinek a zsebéből való ez a bizonyos 400
A múlt szerdai fórum
millió? Nyert: az önéből...)
azonban egy kissé féloldaNovember 22-én,
Elhangzott ezután a tölasra sikerült: ott volt a polvagyis múlt szerdán
megközlekedési vezetők
gármester és két helyettese;
tartották a szegedi töhelyzetértékelése. A gyér
az illetékes irodák vezetői,
megközlekedésről szószámú hallgatóság megtudés segftő munkatársaik; a
ló közmeghallgatást. E
hatta, hogy a tömegközlekeképviselőtestület jónéhány
fórum arra szolgálna,
dés a világon mindenütt tátagja; a közszolgáltató intézhogy a városlakó polmogatásra, vagy más szómények vezetői - és termégár találkozhassék váhasználattal: díjkiegészítésre
szetesen a város tömegközlasztott vezetőivel, s
szorul; hogy tarthatatlan a
szemtől szembe föltelekedtetését naponta végző
„háztól-házig" szállítás;
hesse kérdéseit az épkét cég, a Volán Rt. és az
hogy - az előbbiből követpen aktuális témában.
SZKT első emberei. Létszákezőleg - meg kell szüntetni
Es hát ki az, aki nem
mukat tekintve lehettek
a párhuzamosan futó vonalaérintett a tömegközleösszesen vagy harminckat; hogy a környezetbarát
kedésben?
negyvenen.
új járművek, meg a kiöregeOtt volt ezen kívül még
dett járműpark cseréje sokba
legalább tizenöt-húsz szegekerül; hogy nagyobb bérletdi polgár (de lehet, hogy túl- több*telefonáló is érdeklő- választék kell, stb.
becsültük a létszámot).
Kiderült még az is, hogy
dött szerkesztőségünkben arA szegedi polgárok túlnyo- ról, hogy mi történt ezen a a városi tömegközlekedés mó többsége tehát érdektelen- bizonyos közmeghallgatá- amely most 1,9 milliárd foA városházi összejövetel. (Fotó: Karnok Csaba)
nek mutatkozott a városi tö- son. Vegyük hát sorra: pol- rintba kerül - a tarifaemelés
megközlekedés ügyében.
után
is
többszázmilliós
tágármester bevezetőjében elKisebbségi önkormányzaMegfogalmazódott vi- mondta, hogy a szervezők mogatásra szorul.
szont utóbb egy olyan véle- nagyon komolyan veszik a
Mindehhez összesen há- ti képviselőket fogadott tegmény is, amely szerint nem fórumot, amelyen többek rom szegedi polgár szólt nap a Városházán dr. Szalay
közömbösségről van szó, ha- között azt is meg kell beszél- hozzá. Egyikük sérelmezte, István polgármester. A pol- "
nem arról, hogy ha a szegedi ni, hogy Szeged is a több- hogy a háza előtt elkanyaro- gármester a 30 kisebbségi
polgár délután fél ötkor ha- milliárdos nagyságrendben dó villamosok miatt repe- képviselőnek vázolta a vározaszédeleg a munkából (már eladósodott városok közé deznek a falak; másikuk ki- si önkormányzat szempontha van neki munkahelye tartozzék-e, mint más, ha- fogásolta, hogy a buszvezető
egyáltalán), bölcsődéből- sonló nagyságrendű városok. le akarta őt szállítani, amikor jából lehetséges együttműködési formákat. A fogadás
óvodából-napköziből magáMegtudtuk, hogy az or- közölte vele, hogy jegy nélhoz veszi a gyermekét, s át- szág 3 ezer 200 önkormány- kül utazik; a harmadik egy után Eszéki Imre, a városi
tekinti a rá váró házimunkát, zata közül körülbelül kétszáz szegedi közlekedési szövet- választási bizottság vezetője
akkor mindezek után vi- működik még hitelek nélkül. ség létrehozását javasolta, adta át a megbízóleveleket
szonylag kevés indíttatást Egyelőre Szeged is közéjük osztrák mintára. Az illetéke- az új kisebbségi önkorérez a közéleti szereplésre, tartozik. A 14 milliárd forin- sek minden fölszólalónak mányzati képviselőknek. Ezt
és arra, hogy maga vegye tos idei költségvetés viszont válaszoltak.
követően vonultak el a kép- zat elnöke: Farkasné Wéber
begyűltektől.
kezébe sorsa irányítását, már jövőre 600 millióval csökAzután nagyjából ennyi- viselők, hogy maguk közül Zsuzsanna, elnökhelyettese:
Dr. Tóth István, a Szegedi
ami a tömegközlekedési tari- ken, és akkor még nem is ben is maradt a közmeghall- megválasszák az adott kiKendi György. A Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkorfák jövő évi kijelölését illeti. számoltuk az inflációt.
gatás, a városatyák pedig sebbség önkormányzatának
Román Kisebbségi Önkor- mányzat elnöke: - NincseLehet, hogy csakugyan
Többek között azért is másnap meghozták a már is- elnökét és vezetőit.
mányzat elnöke: Kimpián nek disszonanciák, mégsem
erről van szó.
mert
döntéseket.
volt szükséges napirendre
A Szegedi Cigány Ki- Péter, elnökhelyettese: dr. könnyű az együttműködés a
tűznie a múlt heti közgyűlésTömogközlekedni pedig városi önkormányzattal.
sebbségi Önkormányzat el- Petrusán György.
Mindezt csak azért tartot- nek a városi tömegközleke- továbbra is - muszáj...
Ny. P. nöke: Bánfi András, elnöktuk fontosnak közölni, mert dés tarifáinak megemelését,
Mérlegkészítésre is alkal- Hogy mást ne említsek: csak
ideiglenes székhelyünk van,
helyettese: Fátyol Károly. A mat adott a találkozó.
Szegedi Görög Kisebbségi
• Milyen tapasztalatokat a működésünkhöz szükséges
ad át az új testületeknek anyagi forrásokhoz megalaNem olyan régen született
kenyér 66 forintba kerül Önkormányzat elnöke: Ungi
a közel egy esztendeje kulásunk után hónapokkal
az Éliker Rt. két gyermeke,
majd. Pálfy úr egyúttal arra Ferencné Papadopulu Fotiszületett szerb és szlovák jutottunk. Össze kell fogni a
Éli-Teri és Éli-Feri, de máris
is felhívta a figyelmet, hogy ni, elnökhelyettese: Purosz
kisebbségi
önkormány- kisebbségek ügyének képviakkorára nőttek, hogy a páa december 1-10. közötti Alexandrosz• A Szegedi Néros hölgytagja megtanult teAdventi Vásáron 62 szállító met Kisebbségi Önkormányzat? - kérdeztük az egy- seletére létrejött szervezetehenet fejni, a férfi pedig ke304 terméke vesz majd részt,
nyeret sütni. Ennek köszöns a jellemző árengedmény
hető a cég legújabb, decem15-20 százalékos lesz.
ber elsejétől boltokba kerülő
Csépai Miklós, a Szegedkét terméke, az Éli-tej és az rábbit, az infláció miatt tej Rt. vezérigazgató-helyetazonban
volumenben
ez
keÉli-kenyér. Tegnap a Royal
tese szerint a lokálpatriotizÉtteremben sajtótájékoztatón vesebb a tavalyinál. Pálfy mus kicsiben is működhetne,
ismerkedhettek az újságírók István vezérigazgató-helyet- azaz hazai, vagyis Csongrád
Ma délután 5 órára falu- bó Ferenc, a Szegedi Köraz egyre határozattabb arcu- tes beszámolójában kiemel- megyei tejet kellene inniuk a
Ma
gyűlésre hívja Röszke polgá- nyezetgazdálkodási Kht.
latú Éliker legfrissebb ke- te, hogy forgalmuk 80 száza- szegedieknek.
léka élelmiszer, s ezúttal
nyerével és tejével.
rait
Magyari
László
polgárügyvezető
igazgatója),
a
AZ MDF szegedi szerveFenyvesi Gábor, a SzegeCsonka Miklós vezérigaz- olyan terméket akartak kita- di Sütödék Kft. szállításve- mester. A Művelődési Ház- szennyvíztisztító és szenny- zete 13-16 óra között ügyegató elmondta, hogy a tár- lálni, amit a gyártó kizárólag zetője a 40 éves múltra ban tartandó összejövetelen vízhálózat előkészítésének letet tart a Szeged, Római
saság közel kétmilliárd fo- a 19 Éliker-üzletnek készít visszatekintő kapcsolaton túl tájékoztató hangzik majd el jelenlegi helyzetéről (elő- krt. 32. szám alatt.
rintos bruttó forgalmat pro- és szállít. A 0,75 literes ki- azt tartotta a legfontosabb- a község telefonhálózatának adó: Magyari László polgárMÉSZÁROS ATTILA, a
dukált az első háromnegyed szerelésű, Éli-tejre például nak, hogy a 90 dekás Éli-ke- fejlesztéséről (előadó: dr. mester), valamint a vákumos 2 5 - ö s v á l a s z t ó k e r ü l e t k é p v i c
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Lednitzky
Péter,
a
Déltáv
Rt.
szennyvízhálózat
működésényér csak természetes és maévben, s a cég piaci részeseselője fogadóórát tart
dése - számításaik szerint - rakja rá a cég, és az így ke- gyar anyagokból készül, ki- marketing igazgatója), a la- ről, építésének lehetőségéről
13.30-17 óráig a tápéi ügya korábbi 35-3 8-ról 43 szá- letkezett veszteséget az ár- fejezetten kézi jellegű ke- kossági szemét (kommunális (előadó: dr. Fábry György,
zalékra növekedett. Az árbe- réstömegből akarják vissza- nyér, nem pedig kémiailag hulladék) elszállításának és a az Axis mérnöki és gazdasá- félszolgálaton (Honfoglalás
kerti hulladék kezelésének új gi tanácsadó kft. manager utca).
vétel nagysága valamivel hozni. A „háromnegyedes" felfújt termék.
DR. BÁLINT JÁNOS, a
meghaladja az egy évvel ko- tej 35 forintba, a 90 dekás
K . A . lehetőségeiről (előadó: Sza- igazgatója).
Szocialista Párt jogtanácsosa
15-16 óra között ingyenes
jogi tanácsadást tart SzegeVizes hypo, vagy hypós nap hangosan vonyít. „VaEllopott iratok. B. L.-né
den, a Szilágyi utca 2. II.
víz? A régóta közkedvelt lakinek gondoskodnia keltáskájából még szombaton
em. 204-es szobában.
hypo fertőtlenítőszer minő- lene szegény állatról!" - ez
emelték el pénztárcáját és
ségére tett panaszt egy hívónk véleménye.
személyes iratait. Az eset a
DR. VÁNYAI ÉVA alhölgy, aki úgy tapasztalta,
Tisza Lajos körúton történt.
polgármester, a 18-as vá„Támogassák a kábelhogy a hypós palackban va- tévéseket!" Egy nyugdíjas
Ha valaki véletlenül rábuklasztókerület képviselője lalami vizes lötty található.
kanna az igazolványokra,
Kedves Olvasójuk! Közérdekű problémáikossági fórumot tart 17 óráhívónk szerint a tarjáni káTalált rendszám. Va- beltévések megérdemlik a
szíveskedjék a dokumentu- kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a hétól a Dózsa György Általásárnap, a tápéi Belvíz utcá- támogatást, hiszen „kedvemokban föltüntetett címre ten ügyeletes munkatársunkkal. Nyilas Péterrel
nos Iskolában (Szt. György
oszthatják meg. Munkanapokon 8 és 10 óra köban lelték a CBM-423-as sek, aranyosak, segítőkéeljuttatni az iratokat.
tér 7.).
zött. vasárnap 14-től 15 óráig hívhatják a 06-60föliratú rendszámtáblát. A szek" - legalábbis olvasónk
Lába kelt a biciklinek. 327-784-es telefonon. Fölhívjuk olvasóink figyelKALMÁR FERENC, a
323-292-es telefonszámon így tapasztalta.
Hétfőn délután, a Kállai ut- mét arra, hogy Szegedről is valamennyi számol
23-as választókerület (Rókeressék, 7-15 óráig.
cából, lezárt tárolóból lop- táresázni kell. Ha ötletük van Fekete pont cimő
kus) képviselője fogadóórát
rovatunk számára, kérjük, ugyanitt tudassák
Ruhák a Hit Gyüleke- " Vény - csak SZTK-ketak el egy piros „hegyjáró"
tart 17 órától a Rókusi Áltaretre.
Nyugdíjas
olvasónk
velünk.
Kiveszett
tárgyakat,
kutyákat,
stb.
kezetétől (is). Várkonyi End(azaz: mountain bike) kelános Iskolában (Kossuth L.
olvasóink olcsó hirdetésben tehetik közzé
re arról értesített bennün- nem érti, miért nem fogadrékpárt, amelyen még egy reső
mondandójukat. Hirdetésfelvétel 7 és 19 óra
sgt. 37.).
ják
el
tőle
a
OFOTÉRT-nál
ket,
hogy
a
lapunkban
megsárga színű, biztonsági
között a Sajtóházban.
DR. PIRI JÓZSEF, Algyő
hirdetett szeretetakcióhoz a kedvezményre jogosító
gyermekülés is volt - tudvárosrész önkormányzati
tuk meg a 431 -826-os tele- végére; már két hónapja javasolják, hogy a Bárka és hasonlóan, a Hit Gyüleke- orvosi vényt. Információink
képviselője 17-18 óráig tart
zete is segít használt ruha szerint azért nem, mert a
fonszámról jelentkező olvatart a fölfordulás, miközben Háló utca sarkán összesö- szétosztással a rászoruló- vény csak SZTK-szemüfogadóórát az algyői kirensónktól.
még a szemetesautó sem pört leveleket gyorsan vi- kon.
deltségen
(Kastélykert u.
vegkeretre,
vagy
-lencsére
Gáz van? T. F. szerint
gyék el a Környezetgazdál40.).
Síró kutya. Egy járni érvényes. Ha valaki „márigencsak lassacskán jutnak tud bemenni az utcába.
Levél a környezetgaz- kodási Kht. munkatársai, nem tudó Ág utcai néni na- kázott" keretet, vagy lenKATONA GYULA, a 13a Pál utcai gázvezetékcsere
dálkodásiaknak... A 324- mert a kupacokat előbb- gyon sajnálja azt a kutyát, csét szeretne, akkor a teljes
as választókerület (Móraváros) képviselője a Kolozsváamelyik a közelben egész árat ki kell fizetnie.
972-es telefonszámról azt utóbb széthordja a szél!
FIGYELEM!
ri Téri Általános Iskolában
Csibe Baromfiholt.
Új baromfiholt nyílik Szegeden,
Jókai utcai üzletház
FIGYELEM!
17-18 óráig tart fogadóórát.
L0MBABD T A N K Ö N Y V B O L T
[ - ^ ^ K )
a Tavasz utcában, nov. 30-án.
KFT.
Frissen vágott baromfik,
Pizsamák
1100 Ft,
V / Ablakmatricák, karácsonyi csomagolópapírok,
VADHÚSOK.
Holnap
dzsekik
3980 Ft,
Jókai u. 6.
Szeretettel várom régi és új
^ masnik, szalagok, kísérőcédulák nagy választéka.
női kosztümök 7980 Ftvásárlóimat, a Rózsa utcai bolt
JOGSEGÉLYSZOLGÁvolt boltosa Lantosné Icuka.
Egyes
termékek
30%-ns
árengedménnyel!
tól reklámáron. És hetente más-más akciós árakkal várjuk
Tavasz u. 10.
LATI FOGADÓÓRÁT tart
Szeged,
Budapesti
krt.
5(volt
Lila
A
k
á
c
é
t
t
e
r
e
m
)
Tel:
62/482-776.
kedves vásárlóinkat
Ny.: 7-17, szo.: 7-13.
az MSZOSZ Csongrád Me-

ket. Ezért alakította meg 11
bejegyzett szervezet a Szegedi Kisebbségi
Tanácsot.
Nem tüske vagyunk Szeged
körme alatt! A hat önkormányzat köré tömörült, kis
létszámú szegedi kisebbség
kiterjedt és jó külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amit ha jól használ a város, akkor abból akár költségvetési szempontból is lényeges eredmény születhet.
Az, hogy a déli országhatárokon túl végre béke lesz,
Szeged gazdasági fejlődésének új szakaszát nyithatja
meg. A kisebbségek segítségével még szélesebbre tárható a Szeged jelentette kapu,
mely Európából nyílik a
Balkánra.
Lung Milán, a Szegedi
Szerb Kisebbségi Önkormányzat elnöke: - Kísérleti
időszakot élünk, hiszen a kisebbségek, de a város vezetői számára is új fórumot jelent a kisebbségi önkormányzati testület. Ritkán
szólalunk meg, de akkor azt
figyelembe kellene vennie a
közgyűlésnek. Jogosultságaink elsősorban a kultúra területén adódnak. Anyagi
gondjaink oly súlyosak, melyek működésünket és programjaink sikerét is veszélyeztetik.
A frissen alakult kisebbségi önkormányzatok vezetői megköszönték azt a
szimpátiát, amit a szavazati
arányok is kifejeztek. Szeged
polgárai toleranciból jelesre
vizsgáztak, hiszen voksaikkal
lehetővé tették a városban
élő kisebbségek számára az
önkormányzatok megalakítását, az önrendelkezési jog
gyakorlását. Hangsúlyozták,
hogy e testületek pártsemlegesek, a város gazdasági és
kulturális éltetét gyarapítva
és gazdagítva. Szeged polgárságának javát szolgálva
dolgoznak.

• Megalakult a négy új
kisebbségi önkormányzat

„Nem vagyunk tüske
Szeged körme alatt!"

•

Éli-tej,
Éli-kenyér

Ú. I.

Falugyűlés Röszkén

Kommunális ügyek

Á((f»)))))))
VNESTEL

gyei Képviselőtestülete
(Szeged, Eszperantó utca
3-5., I. em. 5.) 14-16 óráig.
Dr. Hajdú János ad felvilágosítást a munkavállalók,
munkanélküliek, pályakezdők és nyugdíjasok részére.
A MUNKÁSPÁRT alsóvárosi és felsőoktatási alapszervezete 16 órakor együttes taggyűlést tart a Szegedállomás ebédlőjében.
A MAGYARORSZÁGI
SZOCIÁLDEMOKRATA
PÁRT szegedi szervezete a
Fő fasor 9. szám alatti helyiségében 16 órától díjmentes
pénzügyi és jogi tanácsadást
biztosít az érdeklődőknek.
Tanácsadók: dr. Lázár Sándor szakközgazdász, dr. Halasi Szilveszter szakjogász.
DOBÓ JÁNOS, a lakásügyi bizottság alelnöke
17-19 óráig a Városháza
klubjában fogadóórát tart
(Széchenyi tér 10.).
DOBOS KRISZTINA,
MDF-es országgyűlési képviselő 18 órakor, „Nehézoktatás" címmel fórumot tart
az MDF Római körúti székházában. A fórum vendége
lesz Skultéty Tamás, a HÓKOSZ alelnöke és Szemők
Árpád, a szegedi önkormányzat oktatási bizottságának elnöke.
DR. TICHY-RÁCS CSABA, a 14-es választókerület
(Alsóváros) képviselője fogadóórát tart 18 órától az Alsóvárosi Általános Iskolában
(Dobó utca 42.).

DÉLMAGYARORSZÁG
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• Profiltisztítás

Levélváltás 2.
Tisztelt Főszerkesztő

Úr!

A Délmagyarország alá(ratlan cikkéből úgy látom,
zokon veszi tőlem, hogy
nem választom politikai vitáim színteréül azt a lapot
„amelynek olvasótábora
akkora, hogy lefedi a város
szinte egész felnőtt lakosságát". Hfrlik, vannak jóérzésű munkatársai, akik
ezen nem csodálkoznak, de
mégis adok indoklást, ami
bizonyára meglepi: éppen
olvasótáborára való tekintettel nem kívánom a lapot
nehéz helyzetbe hozni tárgyilagossága megkérdőjelezhetősége miatt, mert
még olyankor is kilóg belőle az elfogultság, amikor
talán nem is áll szándékában. Már több egyszerű
példán (I. polgármesteri
közlemények) megvilágítottam ezt, most még egyszer - ígérem, utoljára megkísérlem.
Gondosan elolvasva „A

nadrágszíj esete az Opel
Vectrával" (aláírás nélküli)
cikket, az alábbin akadt
meg a szemem: „Azt már
nem is föltételezzük, hogy
a két tisztségviselő (gondolom, az egyik én vagyok,
Sz. I.) a telefonbeszélgetés
után jobbnak látta, ha elhagyja a városházát". Miért
is kellene feltételezni, hiszen az ominózus napról
(nov. 24.) több Délmagyarcikk is tudósít, megemlítve,
hogy hol jártam. (Figyelmébe ajánlom a nov. 25-i
számból: „Az országban
egyedülálló sportterápiás
óvoda Újszegeden" és a
„Tanirodát avattak a Vasváriban" cikkeket, amelyek
alatt szignók is voltak.) De,
nehogy azt higgye, saját
városomban bujdosásra adtam fejem, álljon itt a pénteki naptáram. (Egyszer
már tetszett közölni egy hiteles bizonylatot az 1995.
szeptember 16-i számban,
talán most is megadhatom

ezt az egyszerű bizonyítékot.)
Az esetleges olvasási nehézségek miatt külön is leírom, hogy 9 órakor: Felsővárosi templom, Piar.
Gimn., 11 órakor: Tiszaparti óvoda „átadás",
12.30-kor: Sebéné, JGYTF,
13 órakor: Sajtótájékoztató,
14 órakor: Indiai nagykövet
látogatása, 15 órakor: Vasvári P. Szakközép., 16 órakor: Nagy Annamária, Tábor u. 7. sz., 16.30 órakor:
Fontos S. Kiáll. Múzeum.
Talán tetszik látni, ezen
a napon nem ebédeltem,
továbbá fél tizenkettő és
délután három között a városházán voltam, sőt mi
több, 1-től 2-ig sajtótájékoztatót tartottunk a jegyző úrral, amelyen - talán
éppen az ebédidő miatt nem láttam sem a Főszerkesztő Urat, sem egyetlen
munkatársát, pedig akkor
még meg is nézhették volna az Opel Vectra és a

Azt hiszem, ezzel a hangvétellel
adekvát volt a mi cikkünk is, ám mi
Lévén matematikus, biztosan meg legalább ügyeltünk a nyomdafesték
fogja érteni, miért (rom azt, hogy ki- érzékenységére. (Fénymásolt naptárát
térő egyeneseken lépkedünk. Amiről egyébként köszönöm.)
Ön beszél, az egyáltalán nem az,
Azt írja, tárgyilagosságunk megamire mi kérdezünk rá.
kérdőjelezhető. Ezzel az állításával
Olyan ez, mintha folyton lépés- kénytelen vagyok vitatkozni, mert a
kényszerben lennénk, holott ez nem DM - a hadakozás látszata ellenére sakkjátszma, hanem lassacskán a sü- csupán a feladatát látja el: rákérdez
ketek párbeszéde, bár - engedelmé- arra, ami a városlakót foglalkoztatja.
vel - bevallani vagyok kénytelen, Arra, hogy miért kihasználatlanok a
hogy az én hallásommal nincsen baj. parkolók? Ki miatt dobunk ki millióSzóval, a lépéskényszer: mivel Ön kat a város ablakán? Miért kell óvonem érti meg, hogy miről cikkezünk dát venni, amikor iskolákat épftünk
Szilvásy-Ugyben, inkább megsértődik le? S miért nem döbbenetes a város
és igazoló jelentést kér a lap vezető- vezetői számára, hogy a Szilvásy-injétől, mint a régi szép agit-propos dítványt vita és kommentár nélkül
időkben. Ezért aztán el kellett mon- bocsátották szavazásra?
danom, hogy mi is a szerkesztőségi
Ezeket és az ehhez hasonló kérdécikk fogalma és lényege. Most meg
seinket
megírtuk Önnek. Abból inaz Opel miatt jelent föl a városi nyilvánosság előtt, mert mi meg mertük dultunk ki, hogy vitathatatlanul fonÍrni, hogy űj szolgálati autót vett a tos kérdés a színházi pályázat, a parkolóügy, a városatyák korrupt üzleteváros a polgármesternek.
Emlékeztetni szeretném, hogy inek gyanúja vagy az iskolák bezáráamikor a lap külföldi tulajdonosainál sának kérdése. A polgármester azonárult be, akkor azt kérte, az elkövet- ban nem tekinti fórumnak lapunkat, a
kezendőkben öptól kérjünk informá- városi tévé képújságát választja, műciót minden olyan kérdésben, amely sorzárás után.
A képújság, mint tudjuk, nem via polgármester személyét érinti. Ezért
is fordultunk Önhöz az Opelre vonat- tatkozik. Nem kérdez. S ha kék a hátkozó kérdésünkkel - mi indokolta az tér, nem is pirul el.
Ami pedig levelének utolsó bekezautó cseréjét? - , amire Ön durván
elutasította a kollégánkat, sőt még dését illeti: valóban nem kértünk elüzent is a kiadó vezetőinek a bolse- nézést azért, mert megírtuk, hogy a
polgármester jutalékot kap a városi
vik őszinteség nyelvén.
Tisztelt Polgármester

Úr!

„pár éves" Passat adatait
is.
A holnapi napom hasonlóan zsúfolt és a város számos fontos dolgával (pl.
Gyálarét lakosainak újabb
panasza) kell foglalkoznom. Ugye, megérti, hogy
egyéb ügyek elemzésébe
nem kezdek bele?
Ami a „tlz kicsi kérdés"-t
illeti, semleges terepen pl. Közéleti Kávéház - szfvesen kiállók egy politikai
vitára.
Még egy dologban kérem megértését: ezt a levelet elküldöm a szegedi média más fórumainak is. Ha
ezzel esetleg megbántanám, akkor ide írom azt a
szót, amit én nagyon vártam a Délmagyarország
1995. szeptember 16-i - bő
lére eresztett - cikke végén:
elnézést...
Szeged, 1995. november 27.
Tisztelettel
Dr. Szalay István

illetékekből. Emlékeztetni szeretném:
többször kifejtettük, hogy az ilyenfajta premizálás egyáltalán nem illeszkedik a közhivatalnok szerepéhez legyen az polgármester, jegyző vagy
egyszerű előadó. (A népjóléti irodán
sem adnak jutalmat azért, ha kevesebbet osztottak szét a szegények között, s a terven felül maradt még a
kasszában.) Ön viszont megelégedve
nyugtázta azt a Zelei-interjút, amit
most bő lére eresztettnek minősít.
Akkori levelében arról biztosított,
hogy részéről fátylat borít a múltra, s
ezt a kérdést nem bolygatjuk tovább.
Ehhez képest egy hete a városi tévében, saját szavát megszegve, újra
megtámadta a DM-et...
Én, persze, szfvesen lemondanék
arról, hogy naponta vitatkozzam Önnel. Ennek feltételei viszont a következők:
1. A DM szerkesztősége a testületi
ülések előtt - a korábbi helyhatósági
ciklushoz hasonlóan - megkapja a
közgyűlési napirendet és a határozati
javaslatokat.
2. A DM szerkesztőségét pontosan
tájékoztatják a bizottsági ülések helyéről, idejéről és napirendjéről.
3. Szeged Megyei Jogú Város polgármestere nem üvöltözik a DM újságíróival.
Tisztelettel:
Dlusztus Imre

=

Ságvári-napok

Magyar esi
a konzervatóriumban

csonkítás?

Szegedi iskolajátékok

- Szóbeszéd tárgya volt
már egy tavalyi szalagavató
bálon, hogy tőlünk a ruhaipari szakmákat a textilipariba, ami marad, azt a mellettünk lévő 600-asba költöztetik. Már akkor azt jelölték
meg oknak, hogy olyan szép
a mi iskolánk épülete, hogy
az bizony másé, p dául az
újszegedi gimié vagy a piaristáké is lehetne - kesereg
Börcsök László, a 624-es
igazgatója.
E „fülesek" cáfolatában
reménykedett az igazgató,
amikor március 14-én a polgármesterrel találkozott, tőle
kérdezte: milyen sorsot
szánnak nekik. A város első
embere megnyugtatta a kollégái nevében is protestáló
igazgatót, hogy a szóbeszéd
alaptalan. Május közepére
kiderült: mégis igaz a hír.
Az oktatási bizottságnak arra
az ülésére, ahol erről is döntöttek, az iroda előterjesztése
mellé az iskolaigazgató is letette a maga javaslatát. Ebben az oktatási és a szakképzési törvény módosulásából
következő új feladatokra hívta föl a Figyelmet. Ez az intézmény ugyanis már készül
a változásokra.
A jelenlegi másodikosok
például kísérleti képzés részesei. Nekik lehetőségük
van az iskolában oktatott 4
fő szakirányt megismerni. E
tájékozódás után, 16 évesen
kezdik el tanulni azt, amire a
leginkább rátermettek. Ebben a szakmunkásképzőben
jól felszerelt nyelvi laborban
tanulnak idegennyelvet a diákok. Ez a labor is növeli az
1982-ben használatba vett
épület értékét. Meg az is,
hogy a 15 tantermes, tágas

Nincs mit tenni? kérdezi szemét kerekre nyitva a szülői
munkaközösség vezetője, amikor azt hallja, az az iskola, ahol a
gyereke szakmát tanul, „profiltisztításra", vagyis csonkításokra ítéltetett. Az
anya meggyőződése:
ha körültekintően készítenek elő egy döntést, akkor meghallgatják annak a véleményét is, akit ez a
leginkább érint. Márpedig az anyuka úgy
tudja: a 624. számú
Ipari Szakmunkásképző Iskola vezetőit,
tanárait a valós döntéshozók nem kérdezték meg, a „fejük felett" tervezgetnek...
és valóban szép iskolaépületre vigyáztak a tanárok és a
diákok is. Most valaki más ül
a készbe? - kérdezi a szülő.
Fönnmaradásáért küzd
minden oktatási intézmény.
Ezért is kérdés: miért azt az
iskolát verik szét, amelyik
elindít és kitalál új formákat,
amelyik fejleszti a szakképzést és stabil létszámmal működik. Mert minden ellenkező híreszteléssel szemben a
nappali tagozaton közel
1300-an tanulnak, a tanárok
két műszakban tanítanak.
Ráadásul nem valami drága
tanműhelyt tartanak fenn,
hanem 320 gazdálkodó egységgel együttműködve oldják
meg a szakképzést.
A 624-esben szolgáltató
jellegű és a kézművesipar-

Profiltisztítás

Az oktatási bizottság elnöke, Szemők Árpád
szerint az önkormányzat hosszú távú tervei a
szegedi szakképzéssel kapcsolatban változatlanok, vagyis szeretnék véghez vinni az úgynevezett profiltisztítást. Ez azt jelenti, hogy
egyes szakközépiskolákban a város párhuzamos szakképzéseit egyesítenék, (gy például a
Csonkában kapnának helyet az autószerelő
szakmák, a Textilipariban a ruhás szakmák,
de az eredeti tervek között az is szerepelt,
hogy a két „szomszédvárat", a Móra és a
624-es szakmunkásképzőket összevonják. Ez
utóbbi egészen biztos nem következik be a
legrövidebb időn belül: Szemők Árpád szerint szakmai okok szólnak az egy lépésben
történő azonnali összevonás ellen. (Az összevonás ellenzői szerint ha jövőre egy épületbe
költöztetnék a két szakmunkásképzőt, abból
A szegedi konzervatóriumegy monstre-iskola származna, annak minban zajló kortárs zenei soroden anomáliájával együtt).
zat keretében ma este kortárs
magyar szerzők estje lesz. A
Szemők állítja: az egész profdtisztftásban
hangversenyen megszólaló
nem az anyagi, hanem a szakmai okok
művek: Horváth Barnabás - S. Dobos Márta (hegedű), Be- játsszák a főszerepet, ezért nagy hibát követFúvósnégyes, előadja: Szabó hán Pál (brácsa), Haraszti Eri- nének el, ha a lépésekkel a pedagógiai munkát
vagyonát is szeretnék gyara- Norbert (fuvola), Steiler Ta- ka (gordonka); Hollós Máté - komolyan veszélyeztetve sietnének, vagyis az
pítani, éppen ezért minimál- más (oboa), Zoltán Péter (kla- Egy vagy tíz darab, előadja: eredeti cél meemarad. de olvan módon akarták a helyszínen vásárolható rinét), Horváth Barbara (fa- Kerek Ferenc; Huszár Lajos jegyek árát. (A Ságvári Gim- gott); Vántus István - Két A magány dalai (kecsua-indiőszi dal (Lődi Ferenc versei), án népi szövegek Tornai Jónáziumért
Alapítványra előadják: Szonda Éva (ének),
zsef fordításában), előadják:
egyébként a Dunabank 289- Huszár Lajos (zongora); Far- Szécsi Edit (ének), Siklósi
98950 sz. 0298-as csekk- kas Ferenc - Ricordanza, elő- Gábor és Szaniszló Richárd
számlaszámán
lehet befizet- adják: Zoltán Péter (klarinét), (ütők).
ni.) A jubileumi évfordulóra
készült el a gimnázium két
negyedikes tanulójának
könyve, amelyben a szerzők
bemutatják az iskola negyEgyéves születésnapját kesztők az elmúlt egy év
venéves történetét. A köny- ünnepli a Városi Televízió „terméséből" válogatnak.
vet a gála helyszínén is meg Negyedik dimenzió ctmű Az összefoglalóban a legérlehet vásárolni.
UFO-magazinja. A ma, dekesebb, legemlékezeteA Ságvári napok egyéb- szerdán 20 óra 10 perckor sebb beszélgetések kapnak
ként ma délután kezdődnek. kezdődő műsorban a szer- helyet.
A négynapos programban
lesz sakkverseny, diákpódium, rajz-, fotó- és történelemkönyv kiállítás, teaház,
November 27-i lapszáNovember 24-én megjeévfolyamok közötti vetélkemunk 6. oldalán, a Megjelelent,
a
Király-König
Péter
dő, lábszépségverseny, színZeneiskola zongorista nö- níteni - a mesét című íráházi előadás, leány kézilab- vendékének római sikeréről sunkban tévesen közöltük az
datorna, tanár-diák foci és szóló írásunkban tévesen je- óvodás kategória különdíjakosárlabda, valamint sok lent meg a versenygyőztes sa, Trabalka Cecília nevét.
minden más.
neve. Helyesen: Januj Blan- Mindkét esetben elnézést kérünk!
S z . C. S z . ka.

• Sport, kiállítások, gálaműsor

A szervezők gazdagabb
és színesebb programmal
várják az érdeklődőket az
idei Ságvári napokon, mint
az előző években. A negyvenedik évét betöltött JATE
Ságvári Endre Gyakorló
Gimnázium ugyanis a hagyományos programokon túl
- tantárgyi pályázatok, iskolák közötti vetélkedők, kiállttások. tanár-diák sportversenyek stb. - egy gálaműsor
keretében köszönti majd
egykor volt tanárait és diákjait; a szülőket, a támogatókat. és mindazokat, akik valamilyen módon kapcsolódnak az iskolához.
Az újszegedi Sportcsarnokban december 3-án délelőtt 10 órakor kezdődő jótékony célú gálaműsorban a
gimnázium tanítványai lépnek majd fel különböző művészeti ágakban. A szervezők és a támogatók (az iskola szülői munkaközösségének tagjai) e rendezvénnyel
az intézmény alapítványának
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ják megcsinálni, hogy „ne fordítsák fel gyökeresen az intézmények életét".
A profiltisztítást tehát csak fokozatosan
érvényesítik, s a bizottság által a legjobban
előkészftettnek (télt lépéssel kezdik: az autós
szakmák valószínűleg átkerülnek a Csonka
János Szakközépiskolába. A ruhás szakmák
a jövő év szeptemberéig szintén költöznek
majd, ha a Textilipari Szakközépiskolában
sikerül megoldani, hogy csak egy műszakos
legyen a tanítás. A bizottság elnöke, mint
mondotta, tudja, hogy a 624-es szakmunkásképzőben nem örülnek ennek sem, de ezek
az intézkedések, szakmailag már megvalósíthatóak. A Móra és a 624-es összevonására
azonban a jelenlegi állás szerint nem kerül
sor.
Félreértésre adott azonban okot, hogy a
profiltisztítás és intézményösszevonás kapcsán a bizottság előbb fokozatosságról beszélt, majd az eredeti tervről kért véleményezést az iparkamarától. Szemők szerint ezt az
okozta, hogy a bizottság továbbra sem a részelemekről kér véleményezést a szakmai
testületektől, hanem az egészről, lévén továbbra is az a szándékuk, hogy idővel az
egész profdtisztftást megvalósítják.

Nem elég, hogy...

Negyedik dimenzió

hoz tartozó 28 szakmát, fa-,
fém-, textil- és bőrmegmunkálást oktatnak. Ez a forma
bevált, ugyanis egy-egy divatosabb szakma és profil
miatt más szakmákra is szívesen jelentkeznek. Az iskola rangját jelzi, hogy 1994ben 6 szakma országos versenyének döntőjét rendezték
itt.
Kinek áll érdekében mindezt szétverni? Az egyik vélemény szerint a szomszéd
vár képviselővé lett oktatója
fogadta meg személyes és
családi okok miatt, hogy ha
teheti, „betart" a ruhaipari
szakmák 624-es oktatóinak.
A másik, szintén pletykaszintű megközelítés szerint a
textilipari szakközép igazgatója ápol olyan régi és jó
kapcsolatokat a jelenlegi,
MSZP-s városvezetéssel,
hogy megteheti: a halódó
szövő- és fonóipari szakmák
helyett a nagyon is élő ruhaipari szakmák „elrablásával" menti meg magát és intézményét. Pedig ott egy
gyerek képzése kétszer
annyiba kerül, mint jelenleg
a 624-esben. A harmadik állftja: a polgármesteri iroda
szakképzésért felelős munkatársa nem szakember,
nincs megfelelő információk
birtokában az önkormányzati bizottság, ezért nem is
hozhat elfogadható döntéseket.
Az oktatási intézményeket érintő profdtisztítás gazdasági megalapozottsága, a
döntés előkészítése megkérdőjelezhető. Ugye a Torony
alatt se felejtik: Szeged iskolaváros...

Tessék. Még ez is!

P. J.

tmj mtnűn) akcto,< aron
vásárolhatja meg
Egy. UINOLT1 fényképezőgép.
N o v e m b e r 27-töl új
W E S T E L 900 előfizetés
e s e t é n az e l ő f i z e t ő i
kértya mellett egy
MINOLTA fényképezőg é p e t is a d u n k

önnek.

A m í g a készlet tart.
WESTEL
Rádiótelefon Kft.:
Szeged.
Tisza Lajos krt. 2-4.
tel: 6 2 / 4 2 1 - 5 7 5
Ofotért:
Szeged. K é r é s z u. 16
tel: 6 2 / 3 1 2 - 3 9 0

Hibaigazítások

Hódmezővásárhely.
A n d r á s s y u. 5 - 7 .
tel: 6 2 / 3 4 1 - 1 8 1
W E S T E L 900
üzletkötő:
^

Balogh

Tamás

tel: 3 0 / 3 0 3 - 9 3 0
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És a fűmag?

A DM KFT. HETI G A Z D Á S A G I M E L L E K L E T E
• Milyen évet zár idén a
Kontavill?
- Nem könnyűt. A tervezett 2,1 milliárd forintos árbevételt ugyan nem sikerül
e l é r n ü n k , de csak néhány
tízmillióval maradunk el a
kétmilliárdtól. A nyereséget
tudjuk hozni, ehhez megfelelően alakulnak a novemberi e l a d á s o k is. N i n c s m á r
olyan, hogy 3-4 hónapra előre van megrendelésünk, de
most n e m p a n a s z k o d u n k ,
rendszeresek a túlórák. Nyáron voltak rendelési gondjaink, akkor sok szóbeszéd járt
a Kontavillről, de ez már a
múlt. Igaz, hogy a már évek
óta szokásos kétheti nyári
szabadság egész hónaposra
sikerült, s a 150 embert érintő létszámleépftést sem kerülhettük el. Elsősorban az
adminisztráció, műszaki kiszolgáló létszám és a termelésirányítás karcsúsodott, de
mára egyenesben vagyunk.
De hadd mondjak két dolgot,
ami bizonyítja, hogy minden
rendben van a Kontavillnél.
Egy: nagyon fontosnak tartom, hogy a szélsőséges piaci i n g a d o z á s e l l e n é r e leggyengébb hónapunk 68,
legerősebb 256 milliós forgalmú volt - folytatni tudtuk
a modernizációt szolgáló beruházási programot. A tervezett 300 millió forint több
mint kétharmadát elköltjük,
és több tízmillió az áthúzódó
beruházás. Kettő: decemberre elérhetjük a 32 százalékos éves szintű átlagkereset-növekedést.

• Az ősz folyamán bőven
el voltak látva megrendelésekkel. Lehet-e számszerűsíteni azt, mennyi
volt ebből a kampánynak
köszönhető?

•

Kampány után, évzárás előtt

Túlórázik a szentesi Kontavill
Ha valaki úgy érzi, mostanában többet hallott a szentesi Kontavill
Rt.-ről, mint korábban, az nem a véletlen műve. Nagyon is tudatos - a
szakmára korántsem )ellemző - reklámkampányt folytatott ősszel a
francia Legrand-csoport tagja, a szegedi Apple Pie ügynökséggel
összefogva. Az akció a BNV második hetében tulajdonképpen egy
sajtótájékoztatóval kezdődött, s a rádióreklámoknak, az óriásplakátoknak köszönhetően időben megfelelően szét is húzódott. A kampány tapasztalatairól, hatásáról, valamint az év végének közeledtével
a várható eredményekről Is kérdeztük a héten éppen franciaországi
igazgatótanácsi ülésre utazó vezérigazgatót, Horváth Istvánt.

- A kampány kezdeténél
kicsit korábban lendült meg
a piac, valamiféle szezonalitás persze mindig is volt ebben a szakmában. A márciusi Bokros-csomag a mi életünket is megkeserítette, kicsit s o k á i g tartott a piaci
megrökönyödés. Augusztusban azután egyetlen hét alatt
másfél hónapra elegendő
megrendelés érkezett, s kés ő b b is tartott a n y o m á s .
Mostanára érjük utol magunk a t , de c s a k t ú l ó r á k k a l .
Mennyiségben nehezen mérhető, mi köszönhető az eladások növekedéséből a
kampánynak, de határozottan emelkedett a Varilux termékcsalád részesedése. Miután a kampány elsődleges
célja ennek népszerűsítése
volt, s csak utána következett a Kontavill név ismertebbé tétele, érzékeljük a hatást. Az igazsághoz tartozik,
hogy még az akciót megelőzően 7-800 boltba helyez-
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Horváth István
vezérigazgató

- Erőforrásainkhoz képest
is tudatos
piacépítés,
nem volt megrendítő, de önvagy kötelező penzum?
magunkhoz képest többszö- Nem kötelező, hiszen
rösét fordítottuk rá. A követ- akkor nem kérhetnék szákező évben még erre is rá- mon a csoport vállalataitól
az önálló talponmaradást.
erősítünk.
9 Ez diplomatikus volt. De inkább a gyártással kezMennyire rontotta a pia- dem. Az Ausztriában kifejcot a csökkenő építési lesztett Babylux lámpából
kedv, illetve javítja-e a idén 130 ezret, jövőre 700
• Hogyan döntöttek a
mostani mérsékelt fellen- ezret gyártunk. Választékszegedi reklámügynökség
bővítésként Ausztriából,
dülés?
mellett?
Franciaországból, Németor- Amikor százezer lakás
szágból, és Svájból hozunk
- Több kisebb megbízást
épült az országban, 20 millió be termékeket, luxuskategóadtunk különböző cégeknek,
terméket adtunk el, ma har- riában, illetve olyan szerelutána döntöttünk, kivel dolmad-, negyedennyi lakásépí- vényeket, amit a konkurengozunk. Korábban különben
tésnél 15 milliót. Ez semmi- cia is forgalmaz. Lámpatesegy budapesti reklámirodáképpen sem arányos, azaz fő t e k e t , b i z t o n s á g i r e l é k e t ,
val volt k a p c s o l a t u n k , de
felvevőpiacunk az épület-, professzionális kábelcsatorahogy a házasságnak, ennek
lakás-, irodafelújítás. Sike- nákat, portai beléptető-rendsem tesz j ó t a megszokás. rült meglovagolni a privatiszerek szerelvényeit. Tavaly
Ilyen jellegű akció az Apple zációs üzletátalakftásokat, az 20 millió forint volt az imPie ü g y n ö k s é g n e k is, ne- egészségügyi rekonstrukciót, port, idén 40-50, jövőre 150
künk is elsó volt, fgy tanul- de ma inkább bezárják a kór- millió forint felett lesz. Az
s á g o k a t b ő v e n s z e r e z h e t - házakat, mintsem felújíta- idei export elérheti a 2 8 0
tünk.
millió forintot, jövőre ez
nák.
• Mennyibe került a
0 Jövőre Legrand-ter- e g y h a r m a d á v a l f o g növeKontavillnek ez a kammékeket is importálnak, kedni.
pány?
illetve forgalmaznak. Ez
Kovács András
tünk ki Varilux termékállványt, s mikor ezzel készen
voltunk, megérkezett a nyár.
El kellett gondolkodni azon,
hogy holtidőben érdemes-e
ráerősíteni az akcióra, vagy
megváijuk az őszt. Az utóbbi mellett döntöttünk, s mára
kiderült, ez volt a helyes.

Jóságos asszony mondja a reggeli igét a rádióban.
Kellemes a hangja, kedves lehet. Most a fásításról beszél.
Elevenünkbe vág minden szava.
Pontosan idézni nem tudom, de azt mondja, ültessünk minél több fát. Próféta nem szólhatna szebben.
Vagy cserjét. így mondja, cserjét, és nem bokrot.
Vagy legalább virágot! Ez is szép lenne, ha lenne, és
ha végre virágozna minden virág, noha az ősz nem
éppen a virágültetések ideje. Nagyon tetszik, hogy
nem akar ajtóstól rohanni a házba, fokozatokat hirdet.
Kegyes jóindulata itt ütközik ki legjobban, mert hozzá
is teszi azonnal teljes zöldkeresztesi jósággal: a kis településekre gondolta a virágot.
Bennem azonnal fölállt a kajáni sorrend. Nagyot a
nagynak, a kicsinek kicsit? Fákat tehát a székesfővárosba, cserjét városokba és nagyobb községekbe, arra a
bizonyos vidékre, virágot a kisebbekbe? Azonnal talpra is ugrik bennem az aggodalom: és a tanyákra? Mert
még mindig vannak szép számmal, és ha országos
lelkülettel beszél valaki, ki nem hagyhatja őket. Ott is
emberek élnek még mindig.
Oda meg fűmagot kérünk?
Dehogy kérünk! Mindenki tudja, fát oda kell ültetni,
ahol leginkább hely v a n számára. Ha nem o d a
tesszük, nyomorog egész életében, és időnap előtt elpusztul. Hová fér leginkább? A tanyára több, és a kisebb falukba is. Ott is ennek az országnak a levegőjét
javftja. Városaink annyira helyhiánnyal küszködnek, az
emberek is csak emeletesen fémek el bennük. Fővárosunk kínlódik füsttel, korommal, porral, ahogy egyre
inkább a többi város is, neki valóban jussa lenne nagy
fákra is, de ha helye nincsen, mit tegyen? Legföljebb
fűmagot tud vetni, de biztosan kiszárad a fü is, vagy
kitapossák az emberek.
Mindig mondtam, igaz, hogy kis ország vagyunk,
de annyi helyünk azért még lenne, hogy elférjünk
benne. Fástól is. Nagyobb lakásban is. Még talán kertes házban is elférnénk.
Megeshet azonban, hogy a hiba megint forró fejemben van. A fa drága akkor is, amikor még csemete, és a kis településeknek nincsen rá pénzük. Szerencsénkre azonban ott még tudják, miből lesz a cserebogár, és nevelni is tudnak fákat. Összeszedik a famagot,
és elültetik. És az egészségre is tudnak gondolni, központi sorrendek nélkül is. Igaz, nem is olyan régen
még fátlan Alföldről beszélt, aki az országnak ezt a hatalmas részét is bejárta, de az már az emberek és a fák
korával mérve is régebben volt.
És azóta az országnak majdnem a legnagyobb tájegysége lett a csonkítások árán.
A fásítási fásult fejekben látom a legnagyobb bibit.
Ha már egy újabb mozgalom elindításánál is a kötelező átokprotokollt akarjuk betartani, döglött ló se lesz
az egészből. Ha én biztathatnék valakit, azt mondanám: ásóra, magyar! Ültess fát, minél többet, mert ha
nem ültetsz, biztosan belegebedsz. Kicsi országban a
te igyekezetedre is nagy szükség van.

V

J

ŐID
Az Országos Takarékpénztár
és Kereskedelmi Bank Rt.
széles körű pénzügyi szolgáltatásokkal áll
a vállalkozók rendelkezésére!

Tíz ország, nyolcvan kiállító

Ideális IDEA

Modem technika és kézimunka egyszerre. (Fotó: Enyedi Zoltán)

Kelendő

tenderek

Az egyszerűsített privatizáció első fordulójában meghirdetett 73 cég iránt továbbra is
élénk a befektetői érdeklődés.
Nevember 20-áig 666 tenderfüzet kelt el - közölte Both János, az Állami Privatizációs ás
Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. egyszerűsített privatizációs ügyekkel megbízott igazgatója.
Az idei év első nyolc hónapjában a hazai ipar teljesítménye 7,4 százalékkal volt
magasabb, mint egy évvel ko-

rábban. Az ipari termelésből a
nagyvállalatok 65 százalékkal
részesedtek. A nagyvállaltok
termelésnövekedése valamivel
az átlagos ipari növekedés
alatt maradt, ugyanakkor a
kis- és középvállalkozások termelése 14 százalékkal bővült.
Ez a tendencia bíztató az egyszerűsített privatizációba bevont feldolgozóipari cégek
számára. A most felkínált vállalatok limitára 40 és 180 millió forint között változik.

Az év első kilenc hónapjában a behozatal - f o l y ó
áron számolva - 1367,4 milliárd forintot tett ki, amely
29 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Ugyanebben az időszakban a kivitel
1076,8 milliárd forint, a növekedés itt 40 százalékos adja hírül a KSH legfrisebb
jelentése.
Az áruforgalomban 290,6
milliárd forint hiány alakult
ki az idei esztendő első kilenc hónapjában. Dollárban
számítva 2,5 milliárd a defi-

Kapcsolók, igény szerint faburkolattal

• Szeptember

végéig

Szerényen nőtt a kivitel
cit, amelyből 1,8 milliárd
terheli a fizetési mérleget.
Összehasonlító áron számolva a behozatal 3 százalékkal
- a Boeing-ügyleteket leszámítva 1 százalékkal - csökkent. A kivitel - ugyancsak
összehasonlító áron - 4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát.

származik. Az átalakuló országokból érkező import kilenc hónap alatt 7 százalékkal esett vissza. A fejlett ors z á g o k b a i r á n y u l ó export
g y a k o r l a t i l a g stagnál. A z
átalakuló országokba irányuló magyar kivitel - ami a
teljes exportnak mintegy neA behozatal közel 75 szá- gyede - viszont csaknem 17
zaléka a fejlett országokból százalékkal bővült.

jelentős szakmai sikerrel zárult az elmúlt
hét végén az első alkalommal megrendezett
Kelet-Nyugat Járműipari
Beszállítói Kiállítás, az
IDEA. A svájci Agoraexpo szervezésében és a
Magyar Befektetési é s
Kereskedelemfejleszté sl Részvénytársaság
(ITDH) közreműködésé
vei l é t r e j ö t t k i á l l í t á s
helyszfnválasztása a
magyar járműalkatrészgyártás elismerését Jelzi, a nagyarányú szakmai érdeklődés pedig
blzonyít|a, hogy ez az
Iparág lehet a középkelet-európai országok
fejlődésének
egyik
kulcságazata.

Az IDEA-kiállítás - részben a szakmai körökben jól
ismert torinói és párizsi kiállítások mintájára - valójában
egy újszerű fórum, ahol alkatrészgyártók találkozhatnak, illetve üzleti tárgyalásokat folytathatnak különböző
autógyárak (fgy például a
Suzuki, Opel, Skoda vagy
Fiat) beszerzési vezetőivel.
A kiállítással a szervezők a

közép-kelet-európai alkatrészgyártás ösztönzését, az
alkalmazott kutatási és az
üzleti információ cseréjét és
további autóalkatrészgyártó
beruházások elősegítését célozták.
A szakmai kiállításon 10
o r s z á g 8 0 k i á l l í t ó j a vett
részt. A kiállítók csoportján
belül a magyar részvétel
mellett a lengyel, román és
szlovén kiállítók száma volt
jelentős, mfg Nyugat-Európából Németország, Olaszország, Ausztria, Franciaország és Belgium cégei képviseltették magukat nagyobb
számban. A tapasztalatok
szerint azok a rendezvények
bizonyultak a legsikeresebbnek, m e l y e k k ö z v e t l e n ü l
szolgálták a tapasztalatcserét
és a nemzetközi kooperációba v a l ó b e k a p c s o l ó d á s t .
Több mint 40 előadás hangzott el és különösen sokan
ragadták meg az alkalmat,
hogy meghallgassák a Mercedes-Benznek a beszállítói
kiválasztásról szóló előadását, az Európai Uniónak a
közép-kelet-európai országok integrációját bemutató
Fehér Könyvét, az Opel régióbeli tapasztalatait és a
szlovén autógyártás bemutatkozását.
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II. GAZDASÁGI MELLÉKLET

Az (gy szerveződő egyesületek működésére jellemzőek a demokratikus és kölcsönösségi elvek, a kockázatarányos biztosítási díj, az
üzemeltetési, a kárkifizetési
költségek ellenőrzése, és
nem utolsósorban a kockázatmegelőzés javítása. A
nonprofit elven működő
egyesületek célkitűzései között fontos helyen szerepel a
közös védekezés a károk
mérséklésére. Erről beszélgettünk dr. Erent Gáborral,
az Argosz Biztosító ügyvezető igazgatójával Szegeden
tett látogatásakor.
- Az Argosz Biztosító Rt.
brüsszeli tulajdonosai már
1990-ben felismerték, hogy
Magyarországon a mezőgazdasági termelők számára
fontos a hosszú távon is kiszámítható módon működő
biztosítási rendszer, a biztosítási kultúra fejlesztése. Az
egyesületek kiépítésének segítésével és a viszontbiztosítási rendszer felvállalásával
az Argosz Biztosító Rt. sokat tett azért, hogy a mezőgazdasági termelők összefogásuk következményeként
biztonságosabb gazdasági
környezetben dolgozhassanak.
1995. évben 9 egyesület
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A mezőgazdasági
termelők kockázatk e z e l é s é n e k egyik
lehetséges ú| módszere az Igazi polgárosodás alapintézményeinek kialakítása, többek között a
saját biztosító egyesQletek a l a p í t á s a ,
melyek működésük
során nem számítanak fel profltot tagjaiknak, alacsony
k ö l t s é g e k k e l műk ö d n e k , korrektté
teszik a kárkifizetéseket. Ezt Ismerték
fel a Csongrád megyei szövetkezetek,
amikor létrehozták a
nonprofit növénybiztosító egyesületet.
Nem bánták meg, az
elsó. Idei évet nyereséggel zárják.

működött és 3 újonnan alakuló egyesület kezdte meg
tevékenységét. Az egyesületek közül 6 foglalkozik növénybiztosítással, 2 állatbiztosítással (közülük 1 növény- és állatbiztosítással

.
•a1

együtt), 1 egyesület pedig a
vadásztársaságok vad- és
gépjármű ütközésből eredő
felelősségi kárait kezeli.
A növénybiztosító egyesületeknél a biztosított terület 35 ezer 398 hektár, a biztosított érték mintegy 1,85
milliárd forint. Az állatbiztosító egyesületeknél közel 10
ezer szarvasmarhát, több
mint ezer sertést, 12 igáslovat biztosítottak több mint
300 millió forint értékben.
1995-ben összesen több mint
2 milliárd forint biztosított
értéket védtek az egyesületek.
A növénybiztosítások
1995. évi kárhányada 51,8
százalék, az állatbiztosításoké várhatóan 80 százalék körül alakul. Ezek az adatok
meggyőzően bizonyítják a
nonprofit egyesületek szakmai hozzáértését, az Állami
Biztosításfelügyelet, valamint az Argosz szakmai
megítélésének helyességét.
Valamennyi egyesület a célkitűzéseknek és az engedélyezett biztosítási dokumentumoknak megfelelően
jól működött, várhatóan az
egyesületek taglétszáma is
nőni fog. £ nonprofit biztosító egyesület 80-90 százalékos arányban az Argosz
Biztosítónál van viszontbiztosítva.
Sz. L. I.
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Állatbiztosítások: 80 százalékos kárhányaddal?

mindenki egész életre szóló
» Amit ló tudni az APEH-ről
adószámot kap, akinek vi-

Adószámot tessék!
Aki vállalkozásra adja a
fejét, alsó alkalommal az
adóalany nyilvántartási osztállyal találkozik: itt kap
ugyanis adószámot, ez előfeltétele annak, hogy az
adott céget bejegyezzék, illetve az egyéni vállalkozó
megkapja igazolványát az
önkormányzattól. Az adóhivatal ma már - legalábbis a
magánszemélyeknek - azonnal kiadja az adószámot. Ennek persze előfeltétele a
pontosan kitöltött formanyomtatvány. Társasvállalkozásoknál jó időben bevinni a cégbejegyzés iránti kérelmet is, hiszen az adóhivatal igyekszik tájékozódni:
gyakran kíváncsiak a vállalkozás telephelyére, az ügyvezetésre. Nem bizalmatlanságról, alaposságról van szó,
ne fordulhasson elő olyan,
hogy egy kilencedik emeleti
panellakásba több tucat vállalkozásjelentkezzen be.
Azt is ajánlják a bejelentkező adóalanyoknak, hogy a
kitöltési útmutatót figyelmesen olvassák el, hiszen aki
nem jelentkezik be áfa-körbe, az már csak a következő
év januárjától teheti meg.
Fontos, hogy a vállalkozók
minden megváltozott adatot
egy adatmódosító lapon, a

Az APEH Csongrád
Megyei Igazgatósága
szokásos sajtóbes z é l g e t é s é n a napokban dr. Papp István adóügyi Igazgató-helyettes,
dr.
K o n c z István a d ó nyilvántartást és dr.
Nagy Gyula adóeljárási osztályvezetők
az adó hatásági munka kulisszatitkaival
Ismertették meg az
újságírókat.

változást követő 15 napon
belül be kell hogy jelentsék.
Az adószám kiadása után,
ugyanezen a módosító lapon
kell bejelenteni a bankszámlaszámot és a vállalkozási
igazolvány számát, amelyeket később kapnak meg az
adóalanyok.
A vállalkozásoknak persze nemcsak kezdetük, de
végük is akad. Aki felszámolja vállalkozását, ugyancsak az adatmódosító lapon
teheti ezt. Tévedés azt hinni,
hogy elég az önkormányzatnak visszaadni a vállalkozási
igazolványt, ezzel még az
adókötelezettség nem szűnik
meg. Januártól egyébként

szont már van, annak megmarad az a „sírig".
Mi mindennel foglalkozik
az adóeljárási osztály? Erről
is hallhattunk a beszélgetésen. Tömören: jogokat és
kötelezettségeket állapít meg
az adózók számára. Többek
között az elhunyt személyek
adójának soron kfvüli megállapítása, a behajthatatlan
követelésekkel kapcsolatos
áfa-elengedés, valamint a fizetési könnyítések, részletfizetések és a méltányossági
kérelmek tartoznak az osztály hatáskörébe. Nem éppen
leányálom az itt dolgozók
munkája, hiszen a feldühödött fellebezők az alázatos
kéréstől a durva gyalázkodásig mindennel megpróbálkoznak olykor. Jó tudni, ma
már az adóhivatal sem ad
„ ingyen " kölcsönt: a jegybanki alapkamatot felszámttja és 53 százalékos késedelmi kamattal is megfejeli, ha
valaki nem mutat fizetési
hajlandóságot.
Sokan lefelejtik az adóhivatalhoz benyújtott ügyiratokról a személyi
számot,
vagy legalábbis az utolsó
négy, „azonosító" számjegyet. Jó tudni, még a következő adóbevallásnál sem alkotmányellenes a személyi
szám használta - sót, adóügyekben egyelőre kötelező.
R. G.
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A Credit Lyonnais
Magyarországon
Az idei év első tíz hónapjában 24 milliárd forintos mérlegfőösszeget ért el a Credit Lyonnais Bank Magyarország
Rt., a párizsi központú Credit Lyonnais budapesti leányvállalata. A múlt év hasonló időszakában a bank mérlegfőösszege 14 milliárd forintot tett ki.
Sándor Béla vezérigazgató-helyettes az MTI-nek elmondta, hogy jelentősen növelték a hitelállományt, ami elérte a 12
milliárd forintot. A bank első 10 hónapi üzemi eredménye
meghaladja a 900 millió forintot és az év végére várhatóan
több mint egymilliárd forintra emelkedik.
A világ nyolcvan országban jelenlévő francia pénzintézet
elnöksége a közelmúltban úgy foglalt állást, hogy e régió,
köztük a magyarországi bank stratégiai jelentőséggel bír. A
Credit Lyonnais Bank Magyarország jelenleg 500 vállalattal
tart fenn szoros kapcsolatot, ezek kétharmada vegyes vállalat, egyharmada pedig közép- és nagyvállalat.

•

Axon-kötvények

Mint ismeretes, az
Axon Rt. november
20. óta új kötvényével Jelentkezett az
értékpapírpiacon. Dr.
K o z m a Gábort, az
Axon Rt. szegedi Irod á j á n a k vezetőjét
kötvénypiaci tapasztalatairól kérdeztük:

- A befektető olyan, mint
egy szeszélyes asszony, nem
lehet belelátni a fejébe. Nehéz előre megmondani, hogy
milyen tényezők fogják döntően befolyásolni, amikor
befektetésre szánja el magát.
Több kötvénykibocsátási periódus után csak annyi
mondható, hogy volt idő,
amikor kizárólag a hozamszint érdekelte a befektetőt,
volt, amikor a jó reklám ösztönözte kötvényvásárlásra.
Néha elég csak a kibocsátást
jól időzíteni és különösebb
erőfeszítés nélkül sok papfr
eladható. Manapság sokat
számít a biztonság, az ismeretség.
• Hogyan halad az új
Axon Lízing D kötvény
eladása?
- Míg az egy évvel ezelőtti kibocsátásokra a „nagy
vásárlási bumm" volt a jellemző, azaz a jegyzési időszak első két napján eladtuk
a kötvénycsomag 70-80 szá-

• December

zalékát, addig manapság a
jegyzési időszak teljes ideje
alatt folyamatos és egyenletes az eladás. Ha az eladási
ütemet tartani tudjuk, akkor
el fogjuk adni az összes kibocsátásra szánt kötvényünket.
9 Hogyan fogadták a befektetők az új kötvényt?
- Egyöntetű véleményünk
szerint különös erénye a
papírnak, hogy csökkenő
inflációs prognózis ellenére
másfél év futamidő alatt a
kamata fix 36 százalék. El
kell mondani, hogy az idő
előtti „visszaváltásra" mód
van, hiszen napi árfolyamjegyzés mellett a Takarék
Bróker Kft. és az Inter-Európa Befektetési Kft. kereskedik vele. A kisbefektető számára kifejezetten kedvező,
hogy a kötvény címlete 10
ezer forint. Egy kötvényen
elérhető hozam tehát 5400
forint, amelyet a kibocsátó
egy összegben lejáratkor fizet meg.
• Hol lehet jegyezni a
papirt?
- A Takarékbank Rt. és
az Inter-Európa Bank Rt. fiókjaiban, az IBUSZ-irodákban, a Dunaholding Rt. irodájában és egy egészen újkeletű megállapodás értelmében a Cenzor Bróker Kft.
irodáiban.

4-től

Ú) számlaszámok az APEH-nél
10032000-01018062
1 (8)32000-01076019
10032000-01076277
1(8)32000-01076301
10032000-01076428
10032000-01076435
10032000-01076552
10032000-01076772
10032000-01076813
10032000-01076868
1(8)32000-01076978
10032000-01076985
10032000-01076992
1(8)32000-01079043
10032000-01079050
10032(881-01079146
10032000-01856103
10032(8)0-0605(88)9
10032(881-06056016
10032000-06056023
I (8)32(8)0-06056030
10032000-06056047
1(8)32000-06056054
1(8)32(881-06056281
10032000-06056353
10032000-01905049
10032000-01905070
10032000-01905135
10032000-01905245
10032000-01905324
10032000-01905410
1(8)32(881-01905520
10032000-01905537
10032000-01905568
10032000-01905575
1(8)32000-01905582
10032000-01907003

Vállalati egyéb befizelés bevételi számla
Társasági adó bevételi számla
Egyéb kötelezettségek bevételi számla
Bfrxág, mulasztási bírság és önellenőrzéssel
kapcsolatos befizetések bevételi számla
Visszavont beruházási támogatás
visszafizetési bevételi számla
Kereskedelmi adó bevételi számla
Különleges helyzetek miatti befizetések
bevételi számla
Fogyasztási adó bevételi számla
Kárpótoltak mezőgazdasági támogatásának
visszafizetése bevételi számla
Általános forgalmi adóbevételi számla
Pénzintézetek társasági adója bevételi
számla
Késedelmi pótlék bevételi számla
Játékadó bevételi számla
Belföldi gépjárműadó (súlyadó) bevételi
számla
Önkormányzati költségvetési szervek
vállalkozási befizetése bevételi számla
Importengedély illeték bevételi számla
Útalap üzemanyag befizetési és
visszatérítési lebonyolítási számla
Munkaadói járulék beszedési számla
Munkavállalói járulék beszedési számla
Pénzintézetek forrásadója beszedési számla
Indegenforgalmi hozzájárulás beszedési
számla
Nemzeti kulturális járulék beszedési számla
Bérgarancia járulék beszedési számla
Rehabilitációs hozzájárulás beszedési
számla
Személyi jövedelemadó beszedési számla
Egyedi termelési árkiegészítés és dotáció
folyósítási számla
Fogyasztási árkiegészítés folyósítási számla
Egyéb támogatás folyósítási számla
Mezőgazdasági és élelmiszeripari
exporttámogatás folyósítási számla
Meliorációs és öntözés fejlesztés
támogatása folyósítási számla
Normatív termelési árkiegészítés és dotáció
folyósítási számla
Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás
folyósítási számla
Reorganizációs hitelek kamattámogatás
folyósítási számla
Agrártermelés költségeit csökkentő
támogatás folyósftási számla
Hitelkamat kedvezmény folyósftási számla
Mezőgazdasági gépvásárláshoz, bérlethez
nyújtott támogatás folyósftási számla
Egyéb támogatások folyósftási számla
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MAGYAR NEMZETI BANK

Valutaárfolyamok
p é n z n e m
Angol font
Ausztrál dollár
Belga és lux.frank (100)
Dán korona
Kinn m á r k a
Francia frank
Görög drachma (100)
Holland forinl
ír font
Japán yen (100)
Kanadai dollár
Kuvaiti dinár
Német márka
Norvég korona
O l a s z lira(ÍOOO)
Osztrák schilling
Portugál escudo (100)
Spanyol peseta (100)
Svájci frank
Svéd korona
USA dollár
E C U (Közös Piac)

vételi
közép
eladási
árfolyam 1 egységre, forintban
210,02
99,67
462,45
24,55
31,92
27,63
57,69
84,90
217,06
132,87
99,60
448,79
95,08
21,57
84,75
13,52
90,90
111,22
117,99
20,89
134,82
175,16

212,14
100,69
467,02
24,79
32,23
27,90
58,26
85,74
219,22
134,21
100,60
453,26
96,02
21,78
85,58
13,65
91,80
112,30
119,16
21,08
136,16
176,89

214,26
101,71
471,59
25,03
32,54
28,17
58,83
86,58
22138
135,55
101,60
457,73
96,96
21,99
86,41
13,78
92,70
11338
12033
21,27
137,50
178,62

I Új és átmeneti szabályok

Apportesélyek decemberig
Bár az ú j v á m törvények hatályba
lépésekor megszűnik az apport vámmentessége, a törvényhozók á t m e neti r e n d e l k e z é sekkel lehetővé
teszik, hogy a külföldi befektetők a
már m e g k e z d e t t
beruházásaik esetén a régi feltételekkel hozzanak
be t e r m e l ő e s z k ö zöket. Minderről a
Pé nzügyml nisztéri um tájékoztatta az
MTI-t.
Mint ismeretes, a vámjogról, a vámeljárásról és a
vámigazgatásról szóló törvény kihirdetésekor hatályát
veszti egy másik fontos jogszabály: a külföldiek magyarországi befektetéseiről
szóló törvénynek az a bekezdése, amely biztosítja az apport vámmentességét. Ez a
rendelkezés azt tartalmazza,
hogy a vegyes vállalatok
törzstőkéjét képező apport,
illetve a devizaszámlán tartott tőkerész terhére vásárolható termelőeszközök - elidegenítési korlátozás mellett - vámmentesen hozhatók be. Ez a lehetőség tehát

megszűnik. Az átmeneti rendelkezések viszont megengedik, hogy azok a vegyes,
illetve külföldi tulajdonban
lévő cégek, amelyek meghatározott időn belül döntenek
alaptőke-emelésről, illetve
azok az új vállalkozások,
amelyek szintén ebben az
időkeretben jönnek létre és
az igazoló iratokat a Cégbírósághoz benyújtották, időkorlátozás nélkül továbbra is
a régi feltételekkel importálhassák az apportnak számító
termelőeszközöket. A Cégbírósághoz a vámtörvény kihirdetését követő 30. napig
kell a társasági alapító okiratot, vagy az alapítói vagyon
felemeléséről szóló taggyűlési, közgyűlési határozatot
benyújtani. Az ennek az okiratnak megfelelő apportlista,
illetve a befizetett törzstőkéből vásárolt termelőeszköz
esetében maradnak változatlanok a feltételek.
A pénzügyminiszter szerint a vámtörvény kihirdetése előreláthatólag november
végén várható. így gyakorlatilag december végéig van
lehetőség arra, hogy a külföldi befektetők új beruházásokról és ennek alapján a
társaság alaptőkéjének felemeléséről döntsenek és a
döntésekről szóló határozatokat, okiratokat a Cégbíróságokhoz benyújtsák.

Könyvajánlat

A Szeged, Tisza Lajos krt.
(tel.: 314-681) ajánlata.
1988 óta ez az első olyan
átfogó, gyakorlati kézikönyv, amely a családjog
tárgykörében a sok tekintetben változó és új kérdésekkel szembesülő bírói és közigazgatási gyakorlatot - a
törvény szövegéhez kapcsolódva - feldolgozza. A mű
nem szorítkozik a szűk értelemben vett családjogi szabályok és joggyakorlat ismertetésére, hanem a családjogi kapcsolatokban tipikusan megjelenő polgári jogi
szabályokat is tárgyalja, valamint hazánk európai integ-

58. sz. alatti Szakkönyvbolt
rációja fontosságának tudatában jelentős teret szentel a
nemzetközi családjogi kérdéseknek. A könyv 1995.
május 31-i lezárású, megjelenésével szinte egy időben,
1995. július 4-én lépett hatályba a Családjogi Törvény
legújabb módosítása, az
1995. évi XXXI. törvény,
amelyet a szerzők már beépítettek az anyagba. Ezáltal
a munka naprakész jogi ismeretanyagot ad a gyakorló
jogász kezébe.
Dr. Tanács Károly

A z 1%-OT SZERKESZTETTE: RAFAI GÁBOR
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Terjeszkedés: Románia, Ukrajna, Szlovákia
MOL részvényjegyzés december 4-től

már hamarabb forog
A MOL valamennyi fontos üzletágában piacvezetőnek számít Magyarországon,
súlyát a fokozódó verseny
ellenére is meg tudta szilárdítani. Széles körű üzleti tevékenysége során mintegy
16 000 alkalmazottat foglalkoztat.
A társaság szénhidrogén
készletei jelentősek, a meglévő mezők 15 évre biztosítják a termelés folyamatosságát, mely a cég által lebonyolított importtal együtt az
elkövetkező évekre zavartalan olaj- és gázellátást biztosít. A társaság tervezi, hogy
növeli a termelést a meglévő
kőolaj- és földgázmezőkön,
más országokra is kiterjeszti
a kőolaj- és földgázlelőhelyek felkutatását.
A cég Dunai és a Tiszai
Kőolajfinomítók révén korszerű, és földrajzilag kedvező helyen lévő finomító kapacitással rendelkezik, és az
elmúlt években végrehajtott
beruházások segítségével jelentős mértékben növelte e
két kőolajfinomító hatékonyságát.
A 316 töltőállomás 30
százalék feletti piaci részesedést biztosít az olajtermékek
kiskereskedelmében. A
MOL üzemelteti a legtöbb
benzinkutat Magyarországon
és a jövőben is folytatni kívánja a töltőállomás-hálózat
bővítését és korszerűsítését.
A társaság töltőállomáshálózatát Romániára, Ukrajnára és Szlovákiára is kiterjeszti, és 1998 végére mintegy 60 benzinkút megnyitását tervezi az említett országokban. A MOL Magyarországon mintegy 2,3 millió
háztartást lát el gázzal a helyi gázszolgáltatókon keresztül és számos nagyfogyasztó részesül a gázból a
MOL vezetékhálózata révén.
Az Állami Értékpapír és

A MOL Magyarország nemzeti olaj- és
gázipari társaság bevételei alapján az ország legnagyobb vállalata, tevékenysége
átfogja a kőolaj és
földgáz kutatását,
termelését és feldolgozását, valamint az
olajipari termékek
kis- és nagykereskedelmi értékesítését.
Mindebből a nagyközönség számára a
társaság 316 benzlnkútból álló, és gyors
ütemben modernizálódó töltőállomáshálózata a legismertebb.

Tőzsdefelügyelet 1995. november 23-án jóváhagyta a
MOL Rt. részvényeinek
nyilvános forgalomba hozatalához készített tájékoztatót.
Az Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Részvénytársaság („ÁPV Rt.") felajánlja
a társaság alaptőkéjének 3
százalékát kitevő 2 952 ezer
darab részvényt, valamint
ezen túlmenően a munkavállalói értékesítés során el nem
kelt 139 eze,r a vezetői „kivásárlás" során esetlegesen
megmaradt, 492 ezer darab
részvényt.
A jegyzési időszak 1995.
december 4-től december
13-ig tart, de előbb is lezárható. A kibocsátási ár részvényenként 1100 forint.
Belföldi magánszemélyek, amennyiben készpénzért kívánnak jegyezni, a
részvények árából - függetlenül a jegyzett darabszámtól - 10 százalék kedvezményt kapnak. Lehetőség
van a részvények részletfizetési kedvezménnyel történő
megvásárlására is, oly módon, hogy jegyzéskor a részvények vételárának 30 szá-

zalékát kell befizetni, míg a
fennmaradó 70 százalékot
1996. február 1. és november 15. között kell egy
összegben kiegyenlíteni. E
kedvezmény igénybevételével is minden jegyző korlátlan mértékben jegyezhet
részvényt. A kétféle kedvezmény egymással nem kombinálható, de lehetőség van
mind a két fizetési módban
külön-külön részvényt jegyezni. Ezeket a jegyzéseket
nem vonják össze.
Túljegyzés esetén a MOL
Rt. és 13 kiválasztott többségi tulajdonú leányvállalatának munkavállalói 984 000
darab részvényre elsőbbséget élveznek. A fennmaradóknál - 452 000 darab részvény kivételével, amelyre
intézményes befektetőké az
elsőbbség - a hazai magánszemélyeké az előny. Túljegyzés esetén a részvények
allokációja kártyaleosztás
módszerével történik.
A Tőzsdetanács november 2-i ülése döntött a részvények feltételes tőzsdei bevezetéséről a Budapesti Értéktőzsde jegyzett kategóriájába. A feltételes bevezetési
határozat a részvények tőzsdei kereskedésének megindulását feltételekhez kötötte,
amelyeket a MOL Rt. és a
Forgalmazó 1995. november
24-re teljesített, így a részvények tőzsdei kereskedelme
1995. november 28-án megkezdődik. Ezt követően a
részvényeket bevezetik a
Luxemburgi Értéktőzsdére
és megindul a kereskedelem
a SEAQ International-on is.
A hazai nyilvános forgalomba hozatal vezető szervezője a Creditanstalt Értékpapír Rt., társszervezői az
OTP Bróker Rt. és a Concorde Értékpapír Ügynökség
Kft.
K. A.

• Próbaúton a Land Rover

- Öt éve, amikor megalakult a német-magyar vegyes
vállalat Budapesten, Németországból behozott, használt
autógumikat forgalmaztunk.
• Amit levetettek odakinn, azt mi felraktuk
idehaza?
- Pontosan. A németek,
akár a ruhát, évszak szerint
cserélik az autógumit is. Ősszel levetik a nyári gumit, s
az még idehaza jónak számított. Ma már nincs lehetőségünk a behozatalra, mert a
termékdíj bevezetése miatt a
használt éppen annyiba kerülne, mint az űj. Igény pedig volna rá.
0 Mit kell tudni egy „gumisnak"?
- Ma már ez is külön tudomány, hiszen a technika
folyamatosan fejlődik. Eredetileg karosszérialakatos
voltam, azután végigjártam
Németországot, Ausztriát, a
legnagyobb gumigyártóknál
kellett megtanulni, melyik
márka, mit tud?
0 Sokan ma is apróságnak tartják egy gépkocsin
a gumikat!
- Pedig nem az. Nem véletlen, hogy a nagy gyártók
ma már szinte minden útviszonyhoz gyártanak gumiköpenyeket. Sajnos, a legtöbb
szegedi ma is szinte a szövetig lekoptatja a kerekeit, s
azután úgy jön ide, hogy a
legolcsóbb megoldást keresi,
csak guruljon az autó.
•
Meddig
szabadna
használni az abroncsokat?
- Hallgatni kellene a szerelőkre. Egy jó minőségű autógumival, megfelelő karbantartás mellett akár 80100 ezer kilométert is autózhatunk.
• Nálunk viszont a legtöbben csak az első két
kerékre tesznek új gumikat, a hátsókon, mondják, megteszi a régi...
- Nem jól gondolkodnak.
A két új is lényegesen hamarabb elkopik így. A németek
nem véletlen cserélgetik
ősszel, tavasszal a kerekeiket. Igazából, csak megelőlegezik maguknak a követ-

Defenderrel

Egy p u r i t á n „ f a l r á m á s z ó " ?
Az eredetileg katonai célokra készült autó ősét 1948ban mutatták be először, s
aki ma beül egy ilyen kocsiba, annak az az érzése támad, túl sokat nem változott
a Land Rover négy és fél évtized alatt. A puritán egyszerűséggel megépített alumínium jármű formája igen csak
konzervatív. Igaz, itt nem a
külső forma, hanem a béltartalom, azaz a műszaki tudás
és a rafinált technikai megoldások adják az autó értékét.
Amikor „felmászik" az
ember a Defender 90 TDi pilótafülkéjébe, s magára
csapja az ajtót, egy másik világban érzi magát. Felülről
nézve a forgalmat egészen
más autót vezetni. A műszerfalon semmi felesleges:
csak a kilométeróra, s a legfontosabb adatokat jelző néhány aprócska műszer. Itt
minden célszerű és minden
puritán. Azután felbőg a 2,5
literes, 107 lóerős dízelmotor és az ember érzi, hatalmas erő dübörög alatta. A
Defender előtt szinte nincs
akadály: akár a tápai töltésen
kell átmenni, akár a Tiszaparti, embert marasztó sarat
kell végig dagasztani. Az első lökhárító alatt elhelyezett
csörlő segítségével még 75
fokos emelkedőn is képes

A Defender a legkeményebb tereppel is megbirkózik. (Fotó: Karnok Csaba)
Aki életében sem ült még terepjáróban, az Is tudja, a Land Roverek előtt
szinte nincs akadály. Az afrikai szafarikról készül filmekből Jól Ismert Land
Roverek gyártója az Idén negyvenöt esztendeje készíti a világhírű terepjárókat.

felhúzni magát a Land Rover. Az embernek olykor az
az érzése, éppen csak falra
nem mászik.
Azt mondani sem kell,
olyan terepet, ahol sikerült

volna megizzasztani ezt az
autót, környékünkön sem találtunk. A legelhagyatottabb
dűlőúton sem kellett bekapcsolni a terepváltót. Az állandó négykerék meghajtás

éppen elegendő, hogy az alföldi sárral és dombokkal
könnyedén megbírkozzon a
Land Rover.
Bár az elmúlt években
sokkal kényelmesebbé vált a

• Négy kereket

egymillióért?

Abroncsok: nem elég,
ha csak gurul az autói
egyáltalán nem mindegy,
hogyan tesznek fel egy abroncsot. Ma már komputerrel állítjuk be a négy kereket, hogy ne kopjanak el . idő
előtt a gumik.
• Úgy tudom, felniket is
kínál a Snowfox!
— Nagyon divatba jött az
alumínium felni, hiszen feldob egy autót. Csak éppen
akadnak, akik csak az esztétikára figyelnék, pedig a
rossz keréktárcsa és a helytelenül megválasztott abroncs igen csak balesetveszélyes.
• Jönnek-e extra kérésekkel az autósok?
Fehér László: Ma m é g sokan „tükörradiált" csinálnak
- Akadt már,, aki a Ladáa gumiból. (Fotó: Kantok Csaba)
jára tetetett négy alufelnit,
szuper gumikkal. A kerekek
Az autósok tudják, akad néhány fontos dolog
többet értek, mint.az egész
egy gépkocsin, amit muszáj rendben tartani: a
autó. A legigényesebbek
kormány, a fék és a gumik olykor életet mentazonban a Mercedes tulajdohetnek. Nálunk mégis évtizedek óta az a „divat",
nosok. Járt már itt olyan
hogy csak akkor vásárolunk új abroncsot, ha az
ügyfél is, aki a négy kerékért
előzőből már „tükör radlált" csináltunk, azaz telitt hagyott több mint egymiljesen elkopott. Fehér László, a szegedi Snowfox
lió forintot.
Gumi Kft. vezetője akár legendákat Is mesélhet• Ezért más egész autót
ne, a szakember szeme olykor milyen életveszvesz!
élyes dolgokat lát egy-egy keréken. Mindennek
Divat most a terepjáró,
oka természetesen a pénz, pontosabban a pénz
ezeket
is hozzák, kicsit dobhiánya.
juk fel a kerekeit. Mostanában pedig mi is kezdjük
kező garnitúra árát, ráadásul rozzuk a nyári abroncsaikat, érezni, feloldották a jugoha megfelelő évszakban ha otthon nem tudják hová szláv embargót. Eddig jöttek
használják a gumikat, to- tenni. Tavasszal azután a szomszédból, beálltak a
műhelybe, feltetették az új
visszajöhetnek a cserére.
vább is tart.
gumikat
és már mentek is
•
Gumiban
is
van
divat?
• Nálunk is próbálkoznak már ezzel?
- Hát... Egy-egy jobb haza. Most már azok is jön- Néhányan. A sok milli- márka minden bizonnyal stá- nek, akik nagyobb tételben
ós kocsik gazdái jobban oda- tusz szimbólum is. De az is viszik az abroncsokat.
• A gumis milyen gumin
figyelnek az abroncsokra is. sokat számít, hogy a gyártók
gurul?
Akik síelni járnak, kénytele- mennyit reklámoznak.
— Most télen, téli abrocso• Szóval, bejön ai ügynek téli gumira cserélni a
kon. A Michelint és a Contifél, kér négy gumit...
nyárit és vinni a hóláncot,
- ... vagy megkérdezi, mi nentált szeretem. De gumimert Ausztriába be sem engedik őket másként. Abban mit javaslunk. Ma már külön abroncs is vaiahol bizalmi
is igyekszünk segíteni most tudomány egy-egy abroncs kérdés. Mindenki másra esmár az ügyfeleinknek, hogy is. Azután a szervízben küszik.
RafaJ Gábor
itt, a Budapesti úton raktá- azonnal fel is szereljük, mert
Land Roverek belseje, ma is
érezhető, a tartósság és az
erő az, amit a tervezők szem
előtt tartottak. A személykocsihoz szokott autós eleinte
sűrűn a fékre lép, amikor a
kuplungot szeretné benyomni - a széles és egymástól
távol eső pedálok abban segítenek, hogy csizmában,
vagy bakancsban is könnyen
vezethető legyen a Defender. Talán egyetlen luxus az
egész autóban a szervokormány. így a városi közlekedés, a parkolás is biztonságosabb, igaz nem a nagyváros aszfaltjára konstruálták
ezt a járművet.
Külön említést érdemel a
2,5 literes dízelmotor, amely
még a fagyos reggeleken
sem igen igényel izzítást, ráadásul „étvágya" - az összekerék meghajtás ellenére is szerénynek mondható, ném
éri el a tíz litert. Az áramvonalas személykocsikhoz szokott autósnak eleinte furcsa,
hogy a pótkereket a motorházfedélre helyezték, s olykor bizony zavarja is a kilátásban. Országúton, bár dinamikusan mozog a forgalomban, még sem érzi magát
igazán otthon az autó - valódi terepjáró. Csak a nehéz
útviszonyok között autózók
tudják értékelni, amit ez a
kocsi nyújt: a megbízhatóságot.
A Defendert a Délász Kft.
december 12-én nyíló Land
Rover szalonja jóvoltából
próbálhattuk ki.
R. G.

• Ötödik

alkalommal

Országos ifjúsági
innovációs verseny
A Magyar Innovác i ó s Szövetség, a
Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint a Magyar Televízió az Ipar
Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány támogatásával az 199596. tanév Időtartamára meghirdeti az
ötödik országos Ifjúsági tudományos és
Innovációs versenyt.

A verseny célja a tehetségkutatás. A szervezők keresik azokat az ötletgazdag,
kreatív fiatalokat, akik érzékenyek környezetük problémáira, azok tudományos
szintű megoldására újszerű
javaslatot tesznek, továbbá
képesek arra, hogy az ötletet
kidolgozzák, megvalósítsák,
az ehhez szükséges erőforrásokat mozgósítsák.
Az országos ifjúsági tudományos és innovációs versenyre minden 14 és 21 év
közötti fiatal nevezhet, egyénileg vagy legfeljebb 3 fős
csoportban., bármilyen természettudományos vagy
műszaki probléma megoldására irányuló javaslattal. A

kétfordulós verseny díjalapja
közel 1,2 millió forint. Az
első fordulóban maximum
kétoldalas terjedelemben a
választott tudományos vagy
műszaki probléma rövid
vázlatát kell beküldeni. A jelentkezésij határidő 1996. január 8. 16 óra.
A zsűri a pályázatokból
kiválasztja azokat, amelyeket érdemesnek tart a megvalósításra. A második fordulóban a versenyzőknek
19%. május 6-ig kell kidolgozniuk a javaslatokat. A díjazott munkákat a Magyar
Televízió külön műsorban
mutatja be, a nagyközönség
pedig 1996 júniusában háromnapos kiállításon ismerkedhet meg velük.
A hazai verseny kapcsolódik az Európai Unió fiatal
tudósok versenysorozatóhoz.
Az európai döntőn a hazai
innovációs verseny legjobbjai is részt vehetnek. Az
1995-ös newcastle-i döntőben két magyar pályázat kapott harmadik'dijat. A zsűri
által az idei versenyen kiválasztott három legjobb pályamunka részt vehet az
1996-ban Helsinkiben sorra
keTÜlő nyolcadik európai
döntőben.
F.X.
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A megbeszélés után
Básthy Gábor, Szeged város
alpolgármestere tartott sajtótájékoztatót. Vázolva a korábbi helyzetet, elmondta, a
nézetkülönbségek miatt a
közgyűlés és az Ativizig
többszöri nekifutás után sem
volt képes megállapodást
kötni. Most azonban, ha
minden igaz, sikerült olyan
egyezségre jutniuk, amely
mindkét félnek megfelel, tehát garantálhatja a világbajnokság zavartalan megrendezését. Megnyugtatásul közölte, a beruházásra korábban jóváhagyott 80 millió
forint megvan, és az inflációt követendó, évente 3 millió forinttal növelik. Ezt az
összeget a következő három
évben a beruházás ütemezésének megfelelően bocsátja
a szervezők-rendezők rendelkezésére a közgyűlés.
A továbbiakban az alpol-

• Kajak-kenu
vb '98
• Tisztázódtak a
nézetkülönbségek
• Elhárulnak
az
akadályok?

Jelentős lépés n végső
Az 1198-ban S z e g e d e n r e n d e z e n d ő kajak-kenu világbajnokság előkészületeiről legutóbb s z e p t e m b e r elején adtunk
hírt. Sok jóról nem tudtunk beszámolni, mert a dolgok akkori állása szerint éppen kötélhúzás volt az ö n k r o m á n y z a t
és az Ativizig között. A félreértéseket, szerencsére, időközben tisztázták. T e g n a p délelőtt a M a g y a r K a j a k - K e n u Szövetség főtitkárának, Külcky A n d r á s n a k a közbenjárására ismét tárgyalóasztalhoz ültek a felek, hogy szót váltsanak a
feltételekről, azok biztosításáról.

gármester kitért arra is, hogy
a vita - a vtzügyi-igazgatóság és az önkormányzat között - mindig abból adódott,

• Női kosárlabda

hogy világbajnokság után mi
lesz a beruházások sorsa, hogyan oldják meg a terület
üzemeltetését. Az önkor-

mányzat a Maty-ér működtetését nem tudja magára vállalni, ezért gondolták, hogy
megfelelő szerződés keretében, a Szegedi Vízügyi SE
garantálná funkcionálását.
A további vitákat és félreértéseket kerülendő, a megbeszélésen részt vevők úgy
döntöttek, hogy két megállapodást kötnek. Az egyikben
- az önkormányzat, az Ativizig, a Vízügyi SE és a sportigazgatóság parafálja - a pálya beruházását, működtetését és világbajnokság utáni
helvzetet tisztázzák. A má-
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I Röplabda NB II.

sik egyezségben - az Ativizig, az önkormányzat és a
kajak-kenu szövetség (íja alá
- azt deklarálják, hogy ki
mit vállal az esemény rendezésével kapcsolatban.
A konkrét megállapodásokat a jövő héten vetik papírra, majd a december 14-én
tartandó közgyűlés elé tárják, ahol eldöntik, abban a
formában alátrható-e, avagy
módosítani kell rajta...
A tegnapi megbeszélés,
ahogyan Füleky András is
mondta, mindenképpen
mérdföldkő az eddigi munkában, hiszen nagy lépéseket
tettek a végső megoldás felé.
Jelentős volt ez a tárgyalás
azért is, mert a következő
időszakokban a szervezők remélhetően - végre azzal
foglalkozhatnak, ami a dolguk.

Az elmúlt hét végén a
Szegedi Lasszó JATE SC
férfi NB Il-es röplabda csapata két mérkőzést is játszott. Szombaton hazai pályán, 3:l-re győzött a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola együttesével szemben,
majd vasárnap Debrecenben
3:0-ra diadalmaskodott az
NB 1-ből visszalépett DTE
csapata ellen. A szegedi röplabdázók mindkét mérkőzésen teljes erőbedobással küzdöttek, s különösen Debrecenben játszottak nagyon
jól.

G y . E.

Lasszó JATE SC-Nví-

két győzelem*
regyházi M e z ő g a z d a s á g i
Főiskola 3:1 (9, -10, 5, 8)
Debreceni DTE-Szegedi
Lasszó JATE SC 0:3 (-14,
- 1 0 , -15).

A Tisza-parti csapatban
Piros Dénes, Hegedűs István, Hegedűs Tamás, Varga
Tamás, Borka Tamás, Csermely Zoltán, Csíkos Szilárd,
Dr. Nikolényi Gábor, Csonka Balázs, Széli Dezső, Chadaide Zoltán és Szűcs Roland szerepelt. Edző: Kovács
András. A csapat támogatója
a szegedi Lasszó farmerbolt
és a Szegedi Egyetem Sportbarlang.

NB l/B

Egerben végre győzelem...
Egri TK-Szeged TE 66-68

Két, egymásután elszenvedett vereség végén, Egerben végre győztesen hagyhatta el a pályát a Szeged TE
női kosárlabdacsapata. A Tisza-parti lányok a Tanárképző együttesével vették fel a
harcot, az ellen a csapat ellen, amelyet Szegeden fölényesen győztek le a Domokos-tanítványok. Most azonban nagyon meg kellett izzadniuk a sikerért.
A találkozón a hazaiak
kaptak jobban lábra, s négy
pontos előnyt szereztek,
amit tartottak a félidő közepéig. Ekkor a szegediek is
megrázták magukat, s a 17.
percben már ők vezettek
35-29-re. Az első játékrész
zárásáig azonban ismét az

egrieknél volt a kezdeményezés és fgy ők vonulhattak
egypontos előnnyel pihenőre.
Szünet után a szegediek
elszántan kezdtek, s a 25.
percben 48-42-re, a 30.
percben pedig 57-50-re vezettek. Ez azonban a hazaiak
győzniakarását nem törte
meg, s kihasználva Zsemberiék lankadását, újra szorossá tették az eredményt. (37.
percben: 60-62). Roppant
idegesen játszott mindkét
fél, hiszen a vendégek két
percig nem szereztek kosarat, mfg a hazaiak ezidő alatt
öt büntetőt hagytak ki. A 19.
percben 66-66 volt az állás,
s ekkor az addig nem nagyoir remeklő Tésits dobott

kosarat és ezzel a Szeged TE
a mérkőzést is megnyerte. A
siker ellenére a Tisza-partiak
most sem játszottak tudásukhoz méltóan, s csak a szerencsének köszönhetik, hogy
sikerült megszerezniük a két
bajnoki pontot.
Egri TK-Szeged TE
66-68 (37-36) Eger, 100 néző. Vezette: Porpáczy, Kovács.
Szeged TE: Zsemberi
(19), Iványi (8), Mészáros
(3), H. Kiss (4), Révész
(11/9). Csere: Tésits (2), Budanovics N. (2), Budanovics
T. (19/9), Czirják (-), Huszka (-) Edző: Domokos Mihály.

• Úszás

Ax érmek zöme a megyében
maradt
A napokban Szegeden 12
egyesület 246 sportolójának
részvételével meghívásos
úszóversenyt tartottak. A
megszerezhető 63 éremből
27 a megyeszékhelyen maradt, 16-ot vittek el a békéscsabaiak, 10 Hódmezővásárhelyre, 6 Bajára került, mfg
a maradék négyen a Tótkomlós, a BVSC, a Honvéd
és a Kalocsa úszót osztoztak.

(Sz) 1:20,92. 11 éves fiú.
100 mell: 1. Nagy Gegely
(H) 1:19,55. 200 gyors. 1.
Nagy Gergely (H) 2:18,23.

A szegedi (Sz) és a hódmezővásárhelyi versenyzők
(H) eredményei: 7 éves lányok. 50 m gyors: 1. Ko-

Felnőtt férfi. 1(M) pillan-

vács Tfmea (Sz) 41,35. 50
mell: ...2. Kovács Tímea
(Sz) 54,68. 9 éves lányok.

50 hát: 1. Torma Evelin (H)
41,23, ...3. Kovács Andrea
(Sz) 42,01. II éves lányok.

100 mell: ...2. Lukács Lilla
(Sz) 1:24,23,3. Bunford Nóra (Sz) 1:27,52. 200 vegyes:
1. Lukács Lilla (Sz) 2:44,67,
2. Várkonyi Anna (Sz)
2:50,36. 13 éves lányok. 200
hát: 1. Várkonyi Anna (Sz)
2:48,22, 2. Risztov Éva (H)
2:49,13, 3. Agócs Edil (H)
2:49,41.
Felnőtt női. 100 hát: 1.

Pataki Ágnes (Sz) 1:14,66,
2. Nagy Enikő (H) 1:18,13,
3. Várkonyi Ágnes (Sz)
1:18,22. 200 gyors: 1. Nagy
Olga (Sz) 2:22,29, 2. Pataki
Ágnes (Sz) 2:23,59, 3. Kövesdi Adrién (Sz) 2:23,71.
9 éves fiú. 50 mell: 1.

Molnár Ákos (Sz) 44,03, 2.
Szőcs Péter (Sz) 44,90. KM)
gyors: 1. Molnár Ákos (Sz)
1:14,89, ...3. Csöke Szilárd

13 éves fiú. 100 gyors: 1.

Paku Zoltán (H) 0:59,36, 2.
Máté Zsolt (Sz) 1:01,31, 3.
Kiss Balázs (Sz) 1:03,88.
200 vegyes: 1. Paku Zoltán
(H) 2:23,99, 2. Máté Zsolt
(Sz) 2:37,70, 3. Várkonyi
Csaba (Sz) 2:46,89.
gó: 1. Molnár János (Sz)
1:00,96, 2. Szabó Gábor (H)
1:03,30, 3. Savanya Norbert
(Sz) 1:04,43. 200 gyors: 1.
Molnár J. (Sz) 2:02,27, 2.
Szabó G. (H) 2:09,67, 3. Savanya N. (Sz) 2:17.64
10x50 m gyorsváltó
(emelkedő korosztály szerint 5 leány - 5 fiú) 1. Sze-

gedi Úszó Egylet „A"
5:33,02, 2. Szegedi Úszó
Egylet „B" 5:38,33.
•
A minap a SZUE versenyzői Kecskeméten, a Bikádi Gábor emlékversenyen
szerepeltek.
Eredmények. 100 m del-

fin fiú mell: 1. Hidegkúti
Dániel 1:36,70. 1(M) m után-

pótlás leány gvors: 1. Lu-

kács Lilla 1:08,93, ...3. Várkonyi Anna 1:10,31. 100 m
utánpótlás leány mell: ...2.

Lukács Lilla 1:26,52. 100 m
serdülő fiú gyors: ...3. Máté
Zsolt 1:00,71. 1(M) m serdülő fiú hát: ...3. Várkonyi
Csaba 1:15,48. 100 m női
pillangó: ...2. Nagy Olga

1:08.49. 100 m férfi mell:

...3. Molnár János 1:11,21.
100 m férfi gyors: 1. Mol-

nár János 0:54,52.

•

Makón a megye béka,
delfin és utánpótlás korú
versenyzői mérték össze tudásukat. A SZUE győztesei.

A vállalkozók partnere

az egyik legsikeresebb multinacionális
vállalatcsoport. Meggyőződésünk, hogy e
hírnevünkhöz munkatársaink jó munkája
jelentősen hozzájárul.
Csapatunk bővítése céljából a cash and carry
szolgáltatást nyújtó Szegeden nyíló nagykereskedelmi
egységünkbe keresünk:

3 FŐ ALKALMAZÁSGAZDÁT
korszerű számítógépes árugazdálkodási
rendszer üzemeltetésére.
Elvárásaink Önnel szemben:
• szakirányú felsőfokú végzettség
• számítástechnikában szerzett
gyakorlat (DOS, UNIX)
• SQL ismeret (Oracle)
• alapfokú angol
és / vagy német nyelvtudás

Ajánlatunk:
• széles feladatkör
• intenzív
betanulás
• széleskörű szakmai
továbbképzési
lehetőség

Béka leányok. 50 pillan-

gó: 1. Kovács Tímea. 100
hát: 1. Kovács Tfmea. 50 ni
gyors: 1. Kovács Tfmea.
Béka fiúk. 50 pillangó: 1.

Molnár Ákos. 100 hát: 1.
Szőcs Péter. 100 mell: 1.
Molnár Ákos. 50 gyors: I.
Molnár Ákos. 200 vegyes:
1. Molnár Ákos. 4x50 ni
gyors: 1. Csöke Szilárd,
Szőcs Péter, Remzső Bálint,
Molnár Ákos. Utánpótlás lányok. 100 pillangó: 1. Lukács Lilla. 100 mell: 1. Lukács Lilla. 50 gyors: 1. Lukács Lilla. 200 vegyes: 1.
Lukács Lilla. 4x50 gyors: 1.
Bunford Nóra, Várkonyi
Anna, Lukács Lilla, Sóki
Annamária. Utánpótlás fiúk. 100 pillangó: 1. Szatmári Márton. 100 hát: 1.
Szőcs Gábor. 100 mell: 1
Szőcs Gábor. 50 m gyors: 1.
Szőcs Gábor. 200 vegyes: 1.
Csöke Balázs. 4x50 m
gyors: 1. Szőcs Gábor, Sávai Tamás, Szatmári Márton,
Csöke Balázs.
További éremszerzők,
akik nagyban hozzájárultak
a csapat sikeréhez: Lajkó
Patrícia, Kovács Andrea.
Bunford Nóra, Szélpál Viktória, Sóki Annamária, Várkonyi Anna, Sávai Tamás,
Csöke Szilárd.

Érdekli Önt?
Ha igen, ne késlekedjen, még ma küldje el pályázatát:
részletes szakmai önéletrajzát, végzettségét igazoló
dokumentum másolatát és 2 db 4X4-es fényképét az
alábbi címre:
METRÓ Beszerzési és Igazgatási Kft.
2041 Budaörs, Budapark Keleti 3.
Czuczor Gáspár
személyzeti vezető
Várjuk jelentkezését!
METRÓ Kereskedelmi Kft.
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Tegnap tartották Bécsben
• A megyei labdarúgóaz európai kézilabda kupák
bajnokságban
negyeddöntőinek sorsolását.

szerdai sziszegés

Elmarod a hél véqére
tervezett forduló

KÖPÉSEK. Az igazság az, hogy futballfronton már
a viszonylag apró dolgoknak is megtanultunk örülni.
Sorolom: a tartalékos Fradi (itthon) nem kapott ki a
Grasshopperstől; a válogatott (végre) megverte Izlandot; Lipcsei (újra) kezdő lett a Portóban; Kovács Kálmán, Kiprich és Kozma (folyamatosan) villog a ciprusi Apoelben; az egykori közönségkedvencet, Détári
Lajost (mindössze) három, szurkolói szájból röppályára állított nyálgombóc találta el a váci stadionban... Igen, ide jutottunk.
Köpködünk.
Már a partvonalon túlról is.
Ez a nem túl gusztusos művelet persze ugyanúgy
hozzátartozik a labdarúgáshoz, mint mondjuk a zoknimosás. Gondoljunk csak a holland Rijkaard jól helyezett sercintésére (a német Völler fürtös feje bánta),
egy-egy, öltözője felé menekülő bíró fölöttébb csúszós
szerelésére, vagy arra a hajdani világklasszisunkra,
aki majd' minden bakija után az ég felé pökött, aztán
pedig „aláállt".
Nem árt tisztázni: a nézőtéren, uram bocsá' a parkolóban elengedett köpetek azért egészen mások.
Gyilkos dühről, kielégületlenségről no meg nyelési
zavarokról árulkodnak.
És arról, hogy manapság a szotyolás zacskók is hamarabb ürülnek, mint régen.

Tokió. A holland Ajax
Amsterdam labdarúgó csapata nyerte a Világ (Interkontinentális) Kupát a brazil
Gremio Porto Alegre ellenében. A tokiói mérkőzés a
rendes játékidőben és a
hosszabbításban sem hozott
gólt, az Ajax 1 l-esekkel 4-3ra győzött. A holland klub
1972 után másodszor nyerte
el a Világ Kupát.
Madrid. Az idény végéig
Javier Iruretagoyenát nevezték ki a spanyol labdarúgó
bajnokság élvonalában szereplő Real Sociedad vezetőedzőjének. A korábban az
Athletic Bilbaónál dolgozó
szakember elődje, Salvador
Iriarte vasárnap mondott le
tisztségéről, de továbbra is a
klubnál tevékenykedik. A
Real Sociedad a bajnokság
16. helyén áll.
Stockholm. Niklas Gudmundsson, az angol labdarúgó bajnokság élvonalában
érdekelt Blackburn Rovershez igazol. A svéd Halmstad
csatára egy orvosi vizsgálaton vesz részt, és ha ezen
megfelel, a jövő év márciu-

A Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség úgy határozott, hogy valamennyi
osztályban elhalasztja a hét
végére tervezett, a tavaszi
szezonból előre hozott fordulót. Az indoklás szerint a
pályák állapota nem engedi
meg, hogy azokon mérkőzéseket játszanak, mivel a
megfagyott talajon 8-10 centis sárréteg van, amely irreálisá tenné rajtuk a küzdelmet. így a bajnokság tavaszi
szezonja 1996. március 10én kezdődik.
Itt hívjuk fel a góltotó
versenyünkön résztvevő olvasóink figyelmét, hogy mivel elmaradnak a mérkőzések, ezért ezen a héten nincs
lehetőség a nyerésre.

A világ
sportja
sáig köt szerződést a bajnokcsapattal.
London. Az angol labdarúgó bajnokságban: Nottingham Forest - Manchester
United l-l. Az élcsoport: 1.
Newcastle 38 pont, 2. Manchester United 33, 3. Arsenal 28.
Hamburg. Immár hivatalosan is Uwe Seeler a német
labdarúgó Bundesliga I. osztályában szereplő Hamburger SV elnöke. Az egykori
válogatott csatár már hét hete megbízott elnökként irányította a klubot és nagy
szerepe van abban, hogy a
csapat az utóbbi időben jól
szerepel.
Szófia. A visszatérés gondolatával foglalkozik Hriszto Markov olimpiai- és világbajnok hármasugró. A 30
éves sportember az 1988-as
szöuli ötkarikás játékokon és

• Rumpf rossz súgókra
• Takács József

ismét

az 1987-es római vb-n egyaránt aranyérmet nyert. Markov újabban labdarúgó edzőként vétette észre magát, irányításával a Rakovszki együttese feljutott az első osztályba.
München. Idén rekord
költségvetéssel, 123.9 millió
márkával gazdálkodott a német Bayern München labdarúgó együttese. Fritz Scherer, a bajor klub kincstárnoka és alelnöke az év végi
közgyűlésen elmondta, hogy
a Bayern nyeresége idén a
tavalyi 158 340 márkával
szemben 9.6 millió márka
volt.
Leverkusen. Elképzelhető, hogy jövőre az Egyesült
Államok profi labdarúgó
bajnokságában folytatja pályafutását Rudi Völler, a német Bayer Leverkusen csatára. Az ajánlat érdekesnek
ígérkezik - mondotta. - Szeretem Amerikát és a liga
most sokkal jobban szervezett, mint 15 éve, amikor
Franz Beckenbauer ott játszott - nyilatkozta a játékos.

hallgatott...

bizonyított

Idős játékos nem vén futballista

- Hogy miért? - kérdezett
vissza szerkesztőségünkben történt beszélgetésünkkor a ballábas játékos. - Akkori lépésemnek több oka is volt. Ismert
tény, hogy a nyáron új ember
került a s z a k o s z t á l y élére,
Rumpf László személyében. Ő
kötötte a szerződéseket, s számomra olyan előnytelent kínált,
amit egész egyszerűen nem fogadhattam el. Ez volt távozásom, vagy mondjuk úgy, leállásom fő indítéka. De arról sem
szabad megfeledkezni, hogy a
csapat házatáján akkora fejetlenség, káosz uralkodott, amiből ki
akartam maradni.
• Konkrétan
mire
gondolsz?
- Kezdeném a legfontosabbak szerintem kötelező lett volna együtt tartani az előző évadban jól szereplő, 4. helyen végzett gárdát. Természetesen kellett az erősítés, de csupán 1-2
meghatározó futballista idejövetele lett volna véleményem szerint ildomos. Az is elég furcsa
volt. hogy a két, „külhonból"
érkezett edző homlokegyenest
más nézetet vallott a fociról.
Taktikai elképzeléseik csak a
legritkább esetben „találkoztak".
Nem véletlenül távoztak idő
előtt Szegedről. Azzal sem értettem igazán egyet, hogy Rumpf
Laci egy személyben döntött
mindenről. Az igazán nagy baj

T a k á c s J ó z s i (jobbról) m é g most, 3 6 é v e s e n is
a z SZVSE húzóembere...
Azt a játékost, akire mindig lehet számftani, aki minden
mérkőzésen kész és képes tudása legjavát nyújtani, aki a
legkétségbeejtőbb p e r i ó d u s b a n is higgadt tud m a r a d n i ,
akinek .Jelzését", szavát az összes csapattárs lesi, nos az
ilven futballista kincs a mai világban. Pontosan ezért nem
értették az SZVSE- szimpatizánsok, hogy a nyáron miért
fordított hátat a vasutasgárdánák az együttes nagy öregje,
Takács József.
nem is ez volt, hanem hogy
rossz súgókra hallgatott. Biztos
jót akart, de mint a példa mutatja, általában rosszul sültek el a
dolgai...
• Nem vagy már „mai gyerek", a 36. életévedet taposod. Több évtizede
benne
vagy a focivilágban. A leál-

lásod után nem hiányzott a
futball?
- Hazudnék, ha „nemmel"
felelnék. Természetesen hiányzott, hiszen az egyik napról a
másikra hagytam abba. A srácokkal nem szakadt meg a kapcsolatom. minden meccsüket
láttam, sokszor még az edzést is
végignéztem.

Mint ismeretes valamennyi
magyar női és férfi csapat az
előző fordulóban állva maradt, (gy a nyolc kupában
még kilenc együttes várta az
újabb ellenfelet. így aztán
volt miért izgulni. Mi szegediek azonban csak - de jó is
volt, amikor a SZESK-ért is
szoríthattunk - a férfi kézilabda City Kupára figyeltünk.
A Tisza-parti együttes
mellé hét csapat közül került
ki az egyetlen ellenfél. A
sors pedig a horvát HK Sisak gárdáját „utalta" ki... Az
első találkozó a horvát csapat otthonában lesz január
16-18 közötti napok valamelyikén, míg a visszavágót,
s ez már fiksz, január 24-én
az újszegedi Sportcsarnokban tartják. A Sisak az első
fordulóban a Azerbajdzsán
Bakut búcsúztatta el, majd a
jugoszláv Bart verte ki
55-48-as gólkülönbséggel.
Ennek az összecsapásnak az
volt az érdekessége, hogy
mindkét találkozót Budapesten játszották, s magyar játékvezetők bíráskodtak. Ez
talán egyfajta tájékozódási
és információ könnyebbséget jelenthet a Pick Szeged
szakmai vezetésének.

• Az első mérkőzés idegenben lesz
• Sorsoltak az európai kézilabdakupákban

A HK Sisak lett a Pick Szeged ellenfele
kevesebb baja lenne a négy
közé jutásért vívandó harcban.
S z e d ő István, a szegedi

kézilabda szövetség elnöke
éppen a hír érteztekor lépett
a szobába, így kapóra jött
feltenni neki a kérdést: Milyen ellenfélnek tartja a Sisakot?
- A horvát kézilabda
mindig meghatározó szerepet játszott földrészünkön.
Szerintem komoly feladat
elé állítja a Picket a HK Sisak. Azonban ha Fekete Robiék nem felejtik el, hogy
egy mérkőzés 60 percig tart,
s nem ötvenig, akkor továbbjuthatnak a City Kupában. Mindenesetre bízok a
srácokban...
Teimel Zoltán, a Pick

L u k á c s J á n o s , a szegedi

klub elnökségének tagja a
hír hallatán a következőket
mondta: - Nem tűnik rossznak a horvát csapat, de azért
ne kiabáljuk el, mert már
egyszer a korai örömünk
ürömmé változott... Egyébként a Niederwürzbach elleni hazai mérkőzés két jugoszláv játékveztője azt kívánta, hogy a Sisakot kapjuk,
mert véleményük szerint a

Egyéniben jobban meni
A napokban Tatabányán első osztályú serdülő asztalitenisz ranglista-versenyen Lukács Levente, a Wanted Szegedi Asztalitenisz Club játékosa egyéniben és párosban
Posfai Gáborral (Postás) harmadik lett. Az NB V B-s női
csapat az Érdért ellen 10:6
arányú vereséget szenvedett.
A szegediek pontjait Bárkányi
2, Bene 2, Viktor 1. Lendvai 1
szerezte. Bene Györgyi Egerben állt asztalhoz, ahol az elődöntőbe jutásért vívott mérkőzésen „elvérzett". Az NB lilás férficsapat 18:0 arányú vereséget szenvedett a Kiskunmajsától.

• Már-már
végérvényesen
lemondtak rólad a drukkerek, amikor, mint a mesében, egyszer csak újra felbukkantál a zöld gyepen.
- Ezzel a „lépéssel" jómagamat is megleptem. Ismeretes,
hogy Rumpf eladogatta ide-oda
a játékosait, s a csapat megmaradt vezetősége azon vette észre
magát, hogy Mezőberényben
már nem tudna kiállni az
SZVSE. Nagy és Kónya Zoli,
valamint Himer Pista kért meg,
hogy az utolsó két fordulóra
szálljak már be. Barátoknak csak
ritkán mond nemet az ember.
• Gyakorlatilag féléves kihagyással is a mezőny egyik
legjobbja voltál. Ez valamelyest minősíti a többieket.
' - Lehet... Egy 20-22 éves fiatalembernek sokkalta többet illene produkálnia. Ezt csak azért
mondom, mert a csapatnak legalább a 80 százaléka azt hiszi
magáról, hogy magasabb bsztályban is képes lenne megállni
a helyét. Ez nem teljesen fedi a
valóságot, hiszen többször bebizonyosodott, hogy jó pár esetben még az NB III. is magas nekik...
• A vállalt két
„beugrás"
már a múlté. Tavasszal lesze folytatás?
- Őszinte leszek: nem tudom.
A vezetés és a társak is szeretnék, de egyre több a munkahelyi
elfoglaltságom. Van egy pékségem, s most már én működtetem
azt a klubhelyiséget a pályán,
ami korábban éjszakai bárként
üzemelt az SZVSE stadionban.
Ide e l s ő s o r b a n s z u r k o l ó k a t ,
egyesületi tagokat várunk. Ezért
a lehetőségért köszönettel tartozom a vasutas vezetésnek.
Szélpál László

Bajusz Sándor (kapura lő) b i z o n y á r a jól ismeri
a Sisak együttesét. (Fotó: G y e n e s Kálmán)

könnyebb ellenfelek közé
tartozik. Az tény, hogy ismeretlenek az európai kézilabda palettáján, de éppen
ezért kell őket óvatosan kezelni.
Kővári Árpád, a Tisza

Volán SC elnöke éppen úton
A szegedi társastáncklubok a közelmúltban megint
több versenyen vettek részt.
A Pro-Artosok Szolnokon
voltak, ahol Varga Norbert
és Jakab Lilla (D, jun. I., st.,
Szeged) első volt. Második
lett Taletovics Milán és Szögi Bettina (E, jun. I., st. és
D, jun. I., lt., Szeged) valamint Karsai Árpád és Megyesi Rita (C, felnőtt, st.,
Szeged). Harmadik helyen
végzett Rivlin Misa és Rúzsa Judit (E, jun. L, st., Szeged), valamint Szász Gábor
és Zabos Orsolya (D, jun. I.,
st., Szeged).

•

A Papiron SC Szeged
Táncsportklub párjai két városban is megfordultak.
Veszprémben Puskás Mi-

Kétezerig
tiltottak el'
egy amatőrt
Szokatlanul hosszú eltiltást szabtak ki az olasz Real
Calvello labdarúgó-csapatában szereplő Giovanni Pecoraróra. A klub amatőr játékosát 2000. november 18-ig
száműzték a pályákról. Pecoraro azzal „szolgált rá" a
súlyos büntetésre, hogy csapata november 19-i, a Pietrapertosa elleni mérkőzésén
kiállítása után meglehetősen
botrányosan viselkedett. Miután felmutatták neki a piros
lapot éktelen káromkodásba
kezdett, majd többször megütötte a játékvezetőt. A btró
csak úgy menekült meg a
komolyabb sérülésektől,
hogy a magáról megfeledkezett játékost társai „levonszolták" a pályáról. Pecoraro életkoráról nem tett említést a hírügynökségi jelentés,
de könnyen lehet, hogy pályafutása végét jelenti a
XXI. századig szóló eltiltás.

volt a magyar válogatott mai
csehországi Eb-selejtezőjének mérkőzéshelyszíne felé,
így a legfrissebb véleményét
nem tudhattuk meg, de korábban azt nyilatkozta, hogy
a svájci, a norvég, a svéd és
a horvát együttessel talán

•

Szeged sportigazgatójának
első reakciója a következő
volt: - Kaphattunk volna n
hezebb, de könnyebb ellenfelet is. Utánanéztem, hogy
a horvát kupacsapatok közül
még áll a BEK-ben a Kroatia
Banka Zagreb, az EHF-ben a
Zadar. A KEK-ből már kiestek. Ez pedig azt jelenti,
hogy a Sisak a legjobb esetbea is a horvát bajnokság
harmadik helyezettje volt.
Bár nem soroltam a horvátokat a szívesen vett csapatok
közé, de szerintem nem jártunk velük rosszul...
Süli József

Táncsport

Érmes helyezések
hály és Kisbodri Cecília (E,
felnőtt, st.) a második helyen
végzett. Szolnokon Szabados Tamás és Zsurkán Zsanett (E, jun. I.) standardban
első, latinban második volt;
Papp Antal és Tóth Orsolya
(D, jun. I.,) standardban a
második helyen végzett.
' •

standard (tangó, angol és bécsi keringő, slow-fox, quickstep) és latin-amerikai (samba, cha-cha-cha, rumba, passodobl, jive) táncok alapjait,
megtanulhatják a divattáncokat. Akik tehetséget éreznek
magukban a táncsporthoz, a
továbbiakban a klub versenytáncosaiként folytathatA Papiron SC Szeged ják. Jelentkezni december 9Táncsportklubja várja azokat én (szombat) 17 órakor és
a kezdőket, haladókat és december 10-én (vasárnap)
idősebbeket (házaspárok is 18 órától lehet az újszegedi
jelentkezhetnek), akiket ér- Sportcsarnok földszinti
dekel a társastánc. A foglal- edzőtermében. Bővebb felvikozásokon megismerhetik a lágosítás a helyszínen.

A 6. fordulóval
folytatódott a JATE kispályás focibajnoksága. A következő eredmények születtek:
6.

forduló:

Dentál Menetelő
Rákok-Lumbágó
3-1, Legitim Parizer-Áci Dunbár
4-3, McBőrözlek-Ciprusi Retesz 3-2, Barca-Pozitív Kifli
9-3,
Santo-

Menetelnek a Rákok
rin-Tintahalak
2-1.
7.

forduló:

Dentál Menetelő
Rákok-Áci Dumbár 4-2, Legitim
Parizer-Ciprusi
Retesz
4-2,
McBőrözlek-Tintahalak 6-3, Santorin-Pozitív Kifli
3-0, Barca-Lumbágó 5-1.

A

bajnokság

állása: 1. Dentál
Menetelő Rákok
16, 2. Barca 15, 3.
Santorin 13, 4.
Áci Dumbár 13,
5. McBőrözlek
12, 6. Legitim Parizer 10, 7. Lumbágó 9, 8. Ciprusi
Retesz 4, 9. Tintahalak 4, 10. Pozitív Kifli 0 ponttal.

Szegedi VE-Eger
férfi bajnoki víz ilabda-mérközés
a Telin TV-ben, szerda 21 óra
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A u t ó h ó r u s z Kft.
WV-, Audi-, Opel-alkatrészek
Szeged, Moszkvai krt. 30.

'CDINTfllfV
l l T Ű D l V

Fogászati KFT ,

^
Magyar U.

^

MÉREY-JÁRMÜ
1

Mérey u. 15.
A

Kendanyagdepó,
Szeged, Dorozsmai út 33.
JTJ/jÍ
T.: 62061-855190,191

taET* MÉ£

A Di

DÉLMAGYARORSZÁG

12 HIRDETÉS

apróhirdetés

tájoló
HOGY TUDJA, MERRE INDULJON...

adásvétel

A rovatba a hirdetések
személyesen adhatók fel Czakó Juliannánál, a Sajtóházban.
Előzetes érdeklődés a 481 -460-as telefonon.

• 140-150 kg-os hússertés eladó.
Tápé, Rába u. 29.

IMPORT cement
350/10-es áfástól
900 Ft/q vagontételben is.
Tel.: 62-361-748.

ÁGYTOLI,TISZTÍTÁS
l £ 3 P Király J á n o s n é tolltisztltó, Szeged, Algyői üt 27. Tel.: 470-041.
^ ^
Tisztftás hőkezeléssel, huzatcsere, paplankészltés. Házhoz
szállítás megrendelhető. Nyitva: hétfő-péntek 8 - 1 7 óráig.

NONSTOP LAKÁSSZERVIZ
ipsp

Vfz-, központifűtés-szerelés,- javítás, zárak szerelése javítása,
bontás nélküli duguláselhárftás.
H e i t m á r R ó b e r t , Szeged, Budapesti krt. 20/A. Tel.: 06-60-381-614.

REDŐNY, ERKÉLYBEÉPÍTÉS, SVÉD RELUXA, HEVEDERZÁR-KÉSZÍTÉS
[ U 3 p forgóablak-átalakftás, harmonikaajtó, szalagfüggöny.
ablakszigetelés készítése, javítása megrendelhető garanciával.
Rendkívüli kedvezmények a 10 éve fennálló cégtől!
Égető Zsolt. Tel.: 317-797,471-927; 06-60-381-147.

ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, PLEXI, LEXAN
| K 3 P T1FFANY tükrök, ablakok, lámpabúrák, dísztárgyak készítése,
^ ^
ólomüvegezés, egyéni elképzelések kivitelezése. Egyéb
üvegezést munkák. V a r g a - m ű h e l y . Szeged, Teréz u. 42.
Tel.: 62/313-633. Nyitva: hétfőtől péntekig 7 - 1 8 , szombaton 7 - 1 2 óráig.
Nonstop sürgősségi ügyelet!

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI FŰTÉS
j r r s p Kazánok, vízmelegítők tisztítása, fűtési rendszer karbantartása.
Vaillant. Fcrroli, Junkers, Ariston kazánok beüzemelése, javítása
Tóth László, Szeged. Etelka sor. 12. Tel./fax. üzenetrögzítő: 330-905,
06-20-364-693

v í z - , GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS ÉS SZERVIZ
[ p g p Fég konvektorok, vízmelegítők, Vesta, Pelgrim tűzhelyek - tel.:
^
367-072; 06-20-423-548 - és Beretta, Ferroli, Junkers, Óceán,
Stiebel-Eltron, Vaillant, Wolf gázkazánok szerelése, beüzemelése,
javítása, karbantartása garanciával! Erdélyi J á n o s .
Tel.: 401-150; 06-30-533-852.

p E(CTI H E R M

• MORZSOLT száraz kukorica eladó, Szeged, Sárkány u. 28. Tel.:
312-916.

• H O S S Z Ú , kieresztett p é z s m a bunda áron alul eladó. Érdeklődni:
63-381-225, esti órák.
• TEC pénztárgépet, használtat
(üzemképtelent is) készpénzért veszek. 1475 Bp. Pf.: 67. Tel.: 06-1260-9788 (munkaidőben).
• ÚJ rozsdamentes mosogató olcsón e l a d ó t ö b b m é r e t b e n . T e l . :
472-947 9 - 1 7 óráig, 06-30-353-760
egész nap.
• V I D E O K A M E R A Panasonic G
303 tip. s z í n e s n é z ő k e , d i g i t á l i s
képrögzítés 90 000 Ft. 401 -006.
• T É G L Á K , szarufák, lécek, nyílászárók, cserepek, deszkák olcsón
eladók. Borbás u. 19.

•

- Kárpótlási jegyek vétele
v > - Diszkont kincstárjegyforgalmazás,
- Tőzsdei és tőzsdén
kfvüjj megbízás

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

MUNKABUHA KESZITO-ERTEKESITO VALLALKOZAS
Minósltett munka- és védőruhák, vedókesztyük, lábbelik. Egyéb kiegészítők, bélelt •

KARACSONYRA eladók törzsmellenyek. dzsekik, vettanadrégok ertékesllése termelői áron. könyvezett barack színű kis-lörpe
u s z k á r k ö l y k ö k , januári elvitellel.
6724
Szeged, Jakab L. u. 12/C
Tel.: 471-797.

műszaki bázis

Szeged
Horváth Mihály u.7„
lel.: 62-311-415,
a voll fáklya mozinál

Vesta 3 3 gázégós gáztűzhely
' I 7041 helyett 26 0 0 0 Ft
Pelgrim PK 4 1 3 4 gázégós
elektromos grillmoloios sütű
40 74M» helyett 41 800 Fl
Móra 1180P 4 gázégós üvegajtós 35 » « ' helyett 29 900 Ft

Hitellehetőség - ingyenes házhoz szállítás.

A Komplett Rt.
üzleteiben
délelőtt
és délután

minden

8—9-ig
6—7-ig

vásárló

20% kedvezményt kap.
Keresse
csütörtöki
és
vasárnapi
ajánlatainkat
is!

Karácsonyi meglepetés
Alacsony ár, magas színvonal!
9 na/ő? éj Egyiptomban, teljes ellátással egy négycsillagos luxushajón. Mindez csak 51 900 Ft-ért!
Karácsonykor és szilveszterkor
+meglepetés, sorsolás a hajón.
Jelentkezni lehel:
(JUEEN T O U R S
BUDAPEST, 1114 BARTÓK B. ÚT 49.
Telefon: 1-267-1262.
Szeged Tourist
Szeged, Klauzál tér 7.
Telefon: 62321-800.

9 PLATÓ dízel Robur friss műszakival és két fekete-tarka 4 hónapos
üsző eladó. Tel.: 62-251-848.
• BONANZA íróasztal, komód, éjjeliszekrény eladók, barna színben.
Tel.: 310-562, 15 óráig.
• CÓK-MÓK Bizományi vásárol,elad babakocsikat, gyermekágyakat,
egyéb gyermekholmikat. 486-664.

KÁRPÓTLÁSI JEGYET
ÉGIS, PICK, CH1N0IN, MOL,
GRABOPLAST, HUMÁN, R1CHTER,
OTP, ALKALOIDA, BIOGÁL, DOMUS
és e g y é b r é s z v é n y e k e t
letéti igazolással is veszek.
Tel.: 62/344-61 l-es telefonszámon
hétfőtől-csütörtökig 8-15 óráig,
pénteken 8-12 óráig.

Diszkont
kincstárjegy
1,3,6,12 hónapos futamidő
Elérhető éves hozam: 3 1 %
AXON D Lízing kötvény
18 hónapos f u t a m i d ő
Éves k a m a t fix 3 6 %
Jegyzési időszak: 1995. II. 20-12.01.
Bővebb információk
a Cenzor Bróker Kft. irodájában
-j-j
SZEGED,
Kossuth L sgt. 21.
l el.: 62/474-070, 477-501

QACZ L A J O S C8 DEKANY MARIA

56. házassági évfordulótokon
szeretettel köszöntünk!
Lili és Jocó
A S Z T A L O S O K , FIGYELEM!

DRÓTHÁLÓT

Falkó színeit és natúr faforgács
lapok árusítását megkezdtük!
Ugyanitt tölgy, lucfenyő,
mahagóni fűrészáru eladó

tüskésdrótot, dróthuzall. csirkehálót,
rahlt/hálót, szíta- rostaszöveteket

Érdeklődni: 6 2 / 3 2 2 - 8 3 3

a készítőtől vásároljon. Szeged

FURNÉR KFT.,

legolcsóbban
S Á R K Á N Y

U . 29.

Budapesti út. 1., Szeged

Tel.: 312.-916, 3 2 9 - 5 2 8

. C H l L D D E N f i rüH"

SÍKÖLCSÖNZÖ, SÍSZERVIZ

JÁTÉK-, DISNEYÉS FOTÓCIKKBOLT

Nyitás: december elsején
A SZOLGÁLTATÁSOKAT
IGÉNYBE VEVŐK
KÖZÖTT SZEZON VÉGÉN
3 pár sílécet sorsolunk ki
Ny.: H-P 16-18
Dogonics u. 16.

Felnőttek ás gyerekekI
Ajándékot a Mars téri
i
Ft pavilonból vegyelek
Import termékek üzletkötőia láron!

9 HÁZAT veszek bontásra. Pontos
haláridő, tiszta telek. Előre fizetek.
341-437.
• NAGY és kistégla, parketta, faanyag, ablak, tűzifa olcsón eladó.
Petőfitelep, Pápai u. 31.

jármö
• LADA 1200-as, vonóhorgos,
1.979-es évjáratú, j ó állapotú eladó.
Tel.: 381-136, du.
• D A C I Á T k e r e s e k r e á l i s áron
320 000 forintig. 62-436-583, 20449-597.
• MAZDA 121 88. évj. 1.3 kat. kitűnő állapotban eladó. Erd.: 471-247.
• OPEL Kadett Kombi 1.3-as, 84es évj. friss műszakival eladó. Érd.:
06-30-458-197.
9 ZSIGULI, érvényes műszakival
családi okok miatt eladó. Érd.:
16-19-ig, C s e r z y M . u. 31.

• 2,5 szobás, nagykonyhás, kihelyezett előteres, t e l e f o n o s I. em. lakás+garázs 600 eFt, vagy 1,5 szobásra+kp-ért elcserélhető. Tel.: 330-519.
• RETEK u. 1+2 feles IV. em. lakás eladó. 470-612.
• CSONGRÁDI sgt. IV. em. 2+1/2
hallos, parkettás, erkélyes lakás eladó. 470-612.
• S Z A T Y M A Z I utcai I. em. 1+2
feles parkettás lakás eladó. 470-612
• G Y Ö N G Y T Y Ú K utcában decemberben szerkezetkész 1,5 szobás
társasházi lakás eladó. Telefon:
316-729.
• N E M E S T A K Á C S utcában II.
emeleti, 2 szobás társaslakás eladó.
Telefon: 322-208.

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

• TABÁN utcában 1+2-es, 60 nm-es
felújított lakás 1,95 millió. 311-902.

Lödi és Társa Kft.

• TURBÓSZOLÁRIUMOT venni,
csak a legrégebbi, legnagyobb korrekt cégtől, névre szóló üzemeltetési engedéllyel, szervízháttérrel kamatmentes kölcsönnel is a „Margó"
szalonból. Telefon: 06-1-295-3726.

9 NYITRA utcában 1,5-es, telefonos lakás I 470 000. Tel.: 486-203.

KORMÁNYZÁR
2111 Ft helyett
1161 F t

• R É G I S É G E T veszek! Szeged,
József A. sgt. 29., 10-17 óráig.

Sseged, S/i Miklós u. 14 Tdefon: 314-520,314-383. Hiidine/itváwhriy. Zrfnyi u. 4. Telefon: 342-111.

Vesta, Pelgrim, Móra gáztűzhelyek
15%-os kedvezménnyel!

RUPESKY

MÁRKAKERESKEDÉS
AKCIÓ!

DACIAT, ARO-t, LADAT

G á z k a z á n o k , vízmelegítők,
k o n v e k t o r o k , tűzhelyek,
Értékesítés, szerviz, szaktanácsadás.

Tel.+fax: 62/328-336. Nyitva: H-P: 8-17-ig.

OPELIG

• V Á L L A L K O Z Ó K ! Számla nélküli, régen meglévő családi tulajdonú gépeiket, eszközeiket költségként elszámolhatják egy %+áfa-ért.
Tel.: 42-426-015. 42-426-016, Sztanex Bt.

Budapesti mintatermi árak.
Partner KFT. Hitclvásárlási lehetőség 10%-os kamattal
Viszonteladóknak gyári áron!

/ ^ V

KARBURÁTORSZERVIZ
„zöldkártya" Újszeged,
Szőregi út 42/A.
401-817,
H-P: 8-18-ig.

SZERDA, 1 9 9 5 . N o v . 2 9 .

a legmagasabb áron vásárolunk.

HASZONJÁRMŰVEK
adásvétele, importja.
Érd.: Welsz Károly.
Tel/fax: 62/371-488,06-30-436-408
Deszk 43-as főút jobb oldal.
P E R I O N

Akkuvásár!
35 Ah-tól - 2 1 0 Ah-ig
Perion 2000 típussorozat!
Akkuk bevizsgálása
és szaktanácsadás!
Garanciális szakműhely!
5

A

M

A

KKUMULÁTOR
6721 Szeged, Római krt. 30.
Tel/fax: 62/324-360
Rádiótelefon: 06-30-433-773

albérlet
• EGYSZOBÁS összkomfortos, tel e f o n o s lakás kiadó házaspárnak.
Tel.: 62-490-829.
9 BELVÁROSI kétszobás, telefonos, bútorozott lakás hosszabb időre
kiadó. 62-375-334.

• I szobás, cseréptetős I. emeleti
Szatymazi utcai 1,69 millió. 311-902.
9 2 szoba, hallos, igényes V. emeleti
Lomnici utcai 1,75 millió. 311-902.
9 1,5 szobás, extrákkal felszerelt,
VII. emeleti garázsos Szilién sgt.on 2,3 millió. 311-902.
• 2 szobás, I. emeleti, parkettás,
Zöldfa utcában 1,75 millió. 311-902.
• 1+2-es, III. emeleti Csongrádi
sgt.-i lakás 2,15 millió. 311-902.
• ÚJSZEGEDEN, Bal fasor elején
épülő társasházban IV. emeleti, 45
nm-es lakás, márciusi átadással eladó. Tel.: 432-132.
• Á S O T T H A L M O N 3 szobás,
ö s s z k o m f o r t o s , g á z f ű t é s e s lakás
eladó 3 200 000. Telefon: 06-60301-154.
• 100 nm-es Stefániái önkormányzati lakás eladó. ill. tulajdonira cserélhető. Tel.: 318-527 este, reggel.
• VERES ÁCS utcában. Csongrádi
sgt.-on szerkezetkész társasházi lakások eladók olcsón. Tel.: 313-757,
401-463.
9 BELVÁROSI 50 nm-es, kétszobás, gázkomfortos, parkettás lakás
eladó. Érd.: 315-010, este.
• 2 szobás, telefonos, II. emeleti lakás+garázs eladó. 483-106.
• BIHARI utcában 2+2-es I. emeleti lakás 2 500 000. Tel.: 486-203.
INGATLANKÖZVETÍTÉS
A L L E S BT.

• KÉTSZOBÁS összkomfortos lakás albérletbe kiadó, vagy eladó:
Érd.: 327-175.

Attila u. 7. Telefon: 479-564.

9 SZAMOS utcában 2+2-es I. emeleti lakás 2 350 000. Tel.: 486-203.
• FŐ fasorban 4+étkezős.földszinti
lakás 5 850 000, garázs 450 000.
Tel.: 486-203.
• FELSŐVÁROSON 2+2-es lakás
1 9 0 0 000, garázs 550 000. Tel.:
486-203.
• BIHARI utcában 1+2-es IV.
emeleti lakás 1 750 000-ért. tel.:
486-203.
• BELVÁROSI 2 szoba, 73 nm-es
lakás 3 600 000-ért. Tel.: 486-203.
• FESTŐ utcában II. emeleti 2 szobás, gázfűtéses lakás 2 500 000-ért.
Tel.: 486-203.
• ÚJSZEGEDI 2 szobás, gázfűtéses
szép lakás, I. emeleten 2 750 000.
Tel.: 486-203.
• É S Z A K I B A N 1,5-es földszinti
panellakás 1 450 000. Tel.: 486-203.
• SAJKA utcában 2+étkezős lakás
1 5 5 0 000, garázs 4 8 0 000. Tel.:
486-203.
• K E R E S Ü N K C s i l l a g téri 2,5es+étkezős, kéterkélyes, telefonos
lakást. 62-471-774.
• MAKKOSHÁZÁN 47 nm-es, telefonos, liftes lakás, garázzsal
2 000 000-ért. 62-471-774.
• CSORBA utcai I. em. 2+1-es, telefonos panellakás eladó. Tel.: 481-542.
• EGYSZOBÁS, gázkomfortos, telefonos lakás eladó. Tel.: 492-464.
• BELVÁROSI 2 szobás lakás ela d ó . É r d . : C s o n g r á d i s g t . 10/A.
fszt. 2.
• HÜVELYK utcai, téglablokkos,
III. emeleti, telefonos, gázfűtéses
lakás+garázs eladó. Érdeklődni:
475-162 este, hétvégén.
• G A R A M utcai 55 nm-es lakás
I 600 000. Tel.: 486-203.
ALLBAU Építési és Szerelési Kft.
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 25.
Tel.: 62-314-341. Fax: 62-327-302.

Házak, lakások, helyiségek
készpénzes adásvétele.
- Vállalkozási szaktanácsadás
- Jogi ügyintézés, értékbecslés.
9 1+2-es Vág utcai, igényesen felújított, II. emeleti, telefonos, tehermentes lakás eladó. Érd.: nappal 0630-455-651 este: 470-589.
9 HONVÉD tér 20. alatt épülő társasházban 1,5 szobás lakás eladó.
Telefon: 312-845.
• SZENT Ferenc 19. épülő társasházban 2-3 szobás lakás eladó. Telefon: 312-845.
• PILLICH Kálmán 5. épülő társasházban tetőtéri lakás eladó. Telefon: 312-845.

Dr. SÁNDOR ZSUZSANNA
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.
Rókusi krt. l/A. Tel.: 486-203
Délelőtt 8-1 l-ig, 15-18 óráig.

Lakások, ingatlanok
adásvétele, cseréje
teljes jogi ügyintézéssel.
• K E R E S Z T T Ö L T E S utcai V.
emeleti, liftes megvásárolható,
azonnal beköltözhető 2,5 szobás lakás, fizetéskönnyítéssel sürgősen eladó. Érd.: 321-470 munkanapokon
8 - 1 6 óráig.

ingatlan
•

ÚJSZEGEDI, igényesen átalakí-

tott sorház 8 600 000. Tel.: 486-203.
• CSANYTELEKEN 70 nm-es falusi kertes ház 4 8 0 000-ért. Tel.:
486-203.
•

Z Á K Á N Y utcában g a r á z s o s 2

szintes ház 6 900 000. Tel.: 486-203.
• ALGYŐN padlásteres 130-nm-es
szép ház 6 500 000-ért.Tel.: 486-203.

(mjkni) Bt.

Jósika u. 1.

Bartók térnél

Dr. Tatár Rózsa irodája

INGATLANKÖZVETÍTÉS

Lakáscsere, értékbecslés.

Á r v a u. 4. sz. alatt
épülő t á r s a s h á z b a n
l a k á s o k leköthetők
lifttel, pincerésszel.
Érdeklődni: 62-314-341,
06-30-531-527.

• TULAJDONI garázs a gyermekkórházzal szemben 610 000 Ft-ért
eladó. Telefon: 312-020.
• M Ó R A H A L M O N tanya olcsón
eladó. Telefon: 316-729.
• ALSÓVÁROSON forgalmas helyen 70 nm-es új üzlethelyiség szerkezetkészen eladó. Telefon: 479-564.
• Z Á K Á N Y S Z É K E N 5700 nm tanya alappal, lábazattal, építőanyaggal 1,2 millió. 311-902.
• Z S O M B Ó N 2 szobás, 350 n-öl
ingatlan 1,5 millió. 311-902.
• REPREZENTATÍV 2 szintes.
128 nm h á z , p a r k o s í t o t t u d v a r ral,+160 nm egyterű melléképület
Baktóban reális áron eladó, t á r s a s házi 120 n m - e s c s e r e is é r d e k e l .
Tel.: 487-655.
• H É T V É G I ház (vízzel, villannyal) Baktóban eladó. Tel.: 474591.
• E L Ő K E R T E S , régi építésű kőház, 200 n-öles, utcafrontra építhető
társasház az Árvíz utcában 4,2 millió. 311-902.
• ÉPÍTÉSI telek megkezdett építkezéssel, építési engedéllyel, szükséges anyaggal eladó. Sándorfalva,
Úttörő u. 80.
• E L A D Ó ö s s z k o m f o r t o s másfél
szobás, 48 nm-es, telefonos kéterkélyes öröklakás B u d a p e s t e n . Érd.:
62-342-637 telefonon.
• SZAMOS utcai emeletes garázssoron hőszigetelt garázs eladó. Tel.:
470-532, napközben 313-010.
9 VEDRES u. végén lévő garázssoron garázs eladó. 434-560 üzenetrögzítős tel.
• ÜZLETI ingatlanok (telephelyek,
raktárak, üzletek, irodák) közvetítése. Iring: 434-812, (30)534-812.
9 JÓZSEF A. sgt.-on 3 szobás házrész sürgősen, áron alul eladó, Tel.:
323-012.
• H A R G I T A I utcai g a r á z s s o r o n
g a r á z s 17 n m - e s e l a d ó . T e l e f o n :
479-564.
• FŰTÖTT garázs a József A. sgt.
végén, áron alul s ü r g ő s e n eladó.
Érd.: 06-30-435-437 telefonon.

egyéb

322-208,316-729

dr. Timár László irodája.

lakás
• TEGLABLOKKOS, 2 szobás, 56
nm-es, egyedi gázfűtéses (konvektor, cserépkályha) erkélyes, felújításra szoruló belvárosi társasházi lakás, cseréptetős házban II. emeleten
eladó. Tel.: 311-902.

9 F O D O R K E R T B E N házat, vagy
telket vennék. Tel.: 494-094 este,
vagy napközben 313-744.
• D O R O Z S M Á N k ö v e s utcában
régi építésű nagy 5 szobás, telefonos, 2 garázsos gáz-központi fűtésű
ház eladó 11 millióért. Vállalkozónak is megfelel. Érdeklődni: 329385, vagy 431-278 telefonon lehet.

Tel.: 3 2 3 - 7 7 7 .
Ügyfélfogadás: H. Sz. P. 9-13.
K. Cl.: 13-17 óráig.
• PETŐFI sgt.-on (a Jugoszláv bevásárlóturizmus útvonalon) 30-405 0 - 6 0 n m - e s ü z l e t h e l y i s é g e k kiadók. Érd.: 313-113, 329-326.

Cipő-sarok
Cipő Szaküzlet.
Női-, férfi-, gyermek-, bébi
félcipők, csizmák, bakancsok
nagy választékából
kedvező áron vásárolhat.

NÉZZEN CIPŐJÉRE
ÉS KERESSE FEL ÜZLETÜNKET

• A L T A L A N O S iskolások korrepetálását minden tárgyból vállalom.
Tel.: 483-471.

0

elveszeit

• ELVESZET egy hároméves magyarvizsla kankutya, rózsaszín bilétával a nyakán. Aki megtalálja, kérjük értesítsen. Tel.: 322-040.
• ELVESZETT Ericsson rádiióteIefonom vasárnap a színház mellett.
Kérem a megtalálót, jutalom ellenében hívja a 479-164-et. A készülék
le van tiltva!

0

munka

9 A Resti Rt. pályaudvaron lévő elárusító pavilonjaiba eladókat keres.
Jelentkezni lehet: az üzletvezetőnél.
9 AUSZTRÁLIAI munkahelyekre
(Sydney, Melbourne) keresünk táncosnőket 18 éves kortól 26 hónapos
munkaszerződéssel. Oda-visszaút.
lakás, étkezés biztosított. Kereset:
é v e n t e 2 m i l l i ó Ft-tól. A m u n k a
szexmentes, hivatalos. Részletekről:
06-30-458-688.
9 REKLÁM öngyújtók összeállttására keresünk szabadidővel rendelkező munkaerőket. Havi kereset 2023 000 Ft. A mintadarabot, a munkaszerződést és a munkaköri létrás
egy saját ctmre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték és 350 Ft
térítési díj ellenében azonnal megk ü l d j ü k Ö n n e k . 8202 V e s z p r é m ,
Keng Bt. Pf.: 759.
9 A Szegedi Sütödék Kft. tehergépkocsivezetőket keres felvételre. Az
alkalmazás feltételei: legalább 3 év
vezetési gyakorlat, PÁV 3 vizsga,
á r u f u v a r o z ó i , illetve n e m z e t k ö z i
árufuvarozói végzettség. Csak szegedi lakosok jelentkezését várjuk a
cég munkaügyi- és személyzeti osztályán, Szeged, Tavasz u. 12-14. sz.
alatt.
9 I N T E R L O C K K A L rendelkező,
minőségi munkát v é g z ő varrónőt
keresek. Folyamatos munka. Érd.:
0 6 - 2 0 - 4 6 0 - 4 9 4 , v. ü z e n e t r ö g z í t ő
435-332.

közlemény
9 Dr. FERBER Ferenc fogszakorvos rendelőjét áthelyezte. Ú j ctm:
Marostői u. 23. Telefon: 430-672.
(Bérkert u. - Marostői utca sarok).
Amerikai üzletház.

•íh-aifiíiari
L
Szeged, Osztrovszky 2M>.

A Telefon: 313-508.

K

Á Karácsányi vásár
S 10% engedménnyel

T

Szeged, Tisza L. krt. 19.
(Joker ABC mellett).

E
X

9 TŰZIFA fűrészelést, fakivágást
vállalok. Érd.: 325-420, 16 után

L

„ILI" butikáru vásár
Helyőrségi Klubban
30-1 -jén
kedvezménves árak.
9 BIZOMÁNYI (ruha-iparcikk)
bolt n y í l i k , T a b á n A B C m ö g ö t t
(dec. l-jén).
9 REDŐNY, reluxa, hamonikaajtó,
szalagfüggöny készítés, javítás garanciával. T e l : 401-318.'

DUGULASELHARITAS
garanciával.
Lefolyótisztítás spirállal,
vízzel, levegővel.
482-925.
9 KONYHAI kisegítőt felveszek.
Tel.: 475-954.
9 JÁTÉKTEREM létesítéséhez keresek 20 nm-es külön helyiséggel
r e n d e l k e z ő v e n d é g l á t ó h e l y e t l-es
kategóriájú gépek működtetésére.
Érd.: 68/312-436 telefonon.
9 SZŐNYEGEIT, kárpitozott bútorait! Tisztíttassa velünk. Ha mégis
csak magában bízik, kölcsönözzön
nálunk tisztítógépet. Lakások, irodák leljeskörű takarítását is vállaljuk. Telefon: 434-310.
9 KÁRTYÁBÓL, tenyérből megmondom az életsorsát. Csak az igazat mondom: Kati néni. Ctm: Szél
u. 31., Demeter Katalin.

HORGÁSZCIKKET,
HALRADART
a k á r 18 havi

RÉSZLETRE IS
vásárolhat!
SELLŐ ÜZLETHÁZ,
Szeged, Bartók tér 10.
Tel.: 62-312-125.

T
I

olasz bútorvédő huzat
18 700 Et l ó 911 Ft
Flanel ágynemű
4140 Ft
20% engedménnyel
Kiegészítő réz kisbútorok,
maradékfüggönyök

Terjeszkedő nemzetközi cég szegedi
központjának szervezési részlegébe
KIRENDELTSÉG VEZETŐHELYETTEST KERES
E L V Á R Á S A I N K : • 24-34 közötti életkor * felsőfokú végzettség * j ó szervező- és k o m m u n i k á c i ó s készség * saját
személygépkocsi
A J Á N L A T U N K • felkészítés a változatos munkára * ingyenes számítástechnikai képzés * kötetlen munkaidő * kimag a s l ó j ö v e d e l e m * karrierlehetőség
Jelentkezni lehet önéletrajzzal, telefonszám feltüntetésével Írásban a következő címen: ..Kirendeltségvezető-helyettes DM 9 5 1 1 " 6701 Szeged. P f : 2116

Vállalkozók,
befektetők,

figyelem!
Ásotthalmon,
az 55-ös út mellett,

a volt Nemes
Udvarház Fogadó
3233 nm területen,
teljes berendezésével
és árukészletével
eladó.

Irányár:
35 000 000 Ft
Érdeklődni: Szeged,
dr. Botos József
06-30-439-037;
06-62-326-836
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Iliescu
felismerte?
„Rejtett aknaf/
a légionárius
mozgalom

A Szegedi Építőipari Szövetkezet vezetősége és dolgozói mély megrendüléssel
tudatják, hogy a szövetkezet volt elnöke,
SZEKERES ISTVÁN
1995. november 26-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékét kegyelettel
megőrizzük.
SZESZ dolgozói.
Fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy szeretett édesanya és nagymama,
özv. EGYED KAROLYNÉ
Kiss Julianna
nyugdíjas BM polgári alkalmazott, a régi Virág Cukrászda egykori dolgozója, 67 éves
korában súlyos betegségben
elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása december 4-én
11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászolófiaés családja,
te
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, testvér és rokon,
CZIROK BALÁZSNÉ
Beiovai Piroska
életének 62. évében hosszú,
súlyos betegség után elhunyt.
Temetése december l-jén 14
órakor lesz az algyői temetőben.
A gyászoló család,
te
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
özv. DOBÓ IMRÉNÉT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család,
te
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa
és testvér,
VÍZVÁRI ISTVÁN
életének 56. évében váratlanul
elhunyt. Temetése november
30-án 14 órakor sándorfalvi
felső temetőben. Előtte 12 óra
30 perckor gyászmise a templomban.
A gyászoló család,
Sport u. 54.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédi,
ZEMKÓ JÁNOSNÉ
Árok Eszter
92 éves korában csendben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december l-jén 11
órakor lesz az alsóvárosi temető ravatalozójából. Gyászmise fél 8-kor a móravárosi
templomban.
A gyászoló család.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
özv. ÁBRAHÁM SZILVESZTERNÉT
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak. Külön
köszönetet mondunk a Kálvária sgt. Szociális Otthon gondozóinak áldozatos munkájukért.
Gyászoló család,
te
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
BAÁN JULIANNÁT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család,
te
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
özv. MÁSZ JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család,
te
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
HŰBSCH GYULÁT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család,
te
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága szereltünket,
KOROM BÉLÁT
utolsó útjára elkfssérték és
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család.

Az 55 évvel ezelőtt elkövetett „légionárius" - fasiszta
- gyilkosságok évfordulója alkalmából közzétett nyilatkozatában Ion Iliescu román államfő élesen elítélte a két világháború közötti és jelenlegi román szélsőségeseket. 1940.
november 26. és 28. között
gyilkolták meg Corneliu Zelea
Codreanu román fasiszta csoportosulásának - a légionárius
mozgalomnak - kommandói
Nicolae Iorgát, a nagy román
történészt és politikust, továbbá Virgil Madgearu parasztpárti vezetőt, illetve a jilavai
börtönben 64 előzetes letartóztatásban lévő személyt,
köztük számos volt minisztert
és Argesanu tábornok volt miA Pálfl u.-Borbás utca
sarkán induló 6 lakásos
társasházban másfél
és 1 +2 fél szobás lakások,
garázzsal leköthetők.
Érd: 310-649, 9 - 1 3
és 15-17 óráig.

AMELYBEN TE IS VÁGYAKAT
ÉBRESZTESZ
PARTNEREDBEN!

niszterelnököt, politikai ellenfeleiket. Ezt a vérfürdőt követték az 1941. januári légionárius lázadás rémtettei, amelyek
számos román és zsidó életébe
kerültek és magát a román államot veszélyeztették.
Ion Iliescu nyilatkozatában
emlékeztetett arra, hogy a légionáriusok előretörését elősegítette a korabeli politikai erők
passzivitása, az, hogy nem értették meg, milyen veszélyt
képvisel ez a politikai irányzat. Sajnos, Írja Iliescu több
keddi lap által is közölt nyilatkozatában, ma ismét akadnak
erők, amelyek szélsőséges,
idegengyűlölő és antiszemita
eszméket hirdetnek. Egyesek
még programjukba is belefoglalják a légionárius mozgalom
feltámasztását, és ugyanúgy
meg akarják téveszteni a tanácstalan fiatalokat, mint a két
háború között. A jelenlegi politikai színpadon is találhatók
olyan erők és vezetők, amelyek saját törvényeik szerint
akarnák osztani az „igazságot", diktatórikus módon ígérnek „rendcsinálást" szembeszegülnek a megbékéléssel és
a megértéssel, az intoleranciát
és a fanatizmust szítják - állapítja meg az államfő, ha nem
is név szerint, de meglehetősen egyértelműen utalva C. V.
Tudor szenátorra, a Nagy-Románia Párt elnökére és más
szélsőséges politikusokra, pártokra. (MTI)

CSAPÁGYAK
- szinte mindenhez

C

Attila

QUMI

S z e g e d , Mars tár
H pavilon

C S A P Á G Y ^ u. 10.

Az OTP

BANK

FELHÍVJA a vállalkozói és önkormányzati
számlával
rendelkező ügyfeleinek figyelmét, hogy

1995. december 4-től
igazgatóságunk által kiküldött áj bankszámlaszámot
és egyedi számlaszámot <16 jegyű) szíveskedjenek megbízásaikon
feltüntetni és erről üzleti partnereiket értesíteni

Országos Takarékpénztár
és Kereskedelmi Bank Rt.
Csongrád Megyei Igazgatóság

Cg) TOYOTA MOLNÁR
AZ ÚJ TOYOTA HIACE
BEMUTATÓJA
EGY NYÍLT NAP KERETÉBEN
DECEMBER 2-án, 9 - 1 6 óráig.

Szeretettel várjuk Önöket

Moulinex háztartásigépbemutatókra

Ez alkalomból számos kedvező lehetőséget kínálunk:

Autószalonunk
ajánlata:
utolsó lehetőség arra, hogy ilyen kedvező áron
hozzájusson régi típusú TOYOTA
HIACE-hoz
1 979 000 Ft+áfától, már 10% befizetéssel.

TOVÁBB TART A CARINA E AKCIÓNK
M

E

Minden Moulinex márkájú
termék 10% árengedménnyel
kapható december 3-ig.
DELTAKER villamossági szaküzlet
Szeged, Nagyáruház passage-során
(az élei mi szerosztállyal szemben)
Ilik.

DECEMBER 3 - Á N , B R O N Z V A S Á R N A P O N
9 - 1 2 Ó R Á I G LESZ NYITVA.

©

10-30%

GRABOPLAST-

AKCIO!

engedmény!

PVC-PADLÓ
495 Fttim

ügynök

Alapáron sok extra felszerelés, kedvező fizetési feltételek.
A nyílt napon lehetőség van arra,
hogy ki is próbálja a CARINA E-t,
amely kategóriája legmegbízhatóbb típusa.
H a e z e n a n a p o n rendel T O Y O T Á T ,
rádiós magnót k a p a j á n d é k b a .
Szervizünk ezen a napon ingyen átvizsgálást végez
autóján.
Alkatrészboltunk 1000 Ft feletti értékben történő vásárlásnál
ajándékcsomagot ad.

Cím: 6 7 2 4 Szeged, Cserzy M. u. 18.
Szalon: tel /fax: 62/311-062
Autósbolt: 62/313-104. Szerviz: 62/311-052

TAPÉTA
298 Fttek

HABTAPÉTA
690 FMek

és

demokrácia

Titokban v é d e n e k
Beszélgetés Nilcolits Istvánnal, a nemzetbiztonságért
felelős tárca nélküli miniszterrel
• Miniszter Úr! Sokan
kérdezik: ha a Sin Bét, a híres izraeli titkosszolgálat
nem tudta elhárítani a politikai gyilkosságot, akkor ez
reális veszély lehet nálunk
is?

Világszerte kíváncsiság övezi a titkokat,
így a titkosszolgálatok
működését is, ám szomorú aktualitást ad
ennek a Rabin-gyilkosság. A merénylet
nyomán számtalan
kérdés fogalmazódik
meg, amire az állampolgárok választ, magyarázatot várnak.
Ám a józanul gondolkodó ember azt is tudja, hogy éppen a demokratikus jogrend és
a jogtisztelő állampolgár érdekében kell e
szervezeteknek titkosan dolgozniuk, amiből következik, hogy
sok minden nem kerülhet a nyilvánosság
elé. Ez nem jelenti a
demokrácia gyengítését, sőt: erősítését
szolgálja. Ezek tudatában kerestük föl a
* nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő
tárca nélküli minisztert, Nikolits Istvánt.

A biztonsági
szolgálat
két iránya
- A kérdésnek két része van:
az egyik a titkosszolgálatok tevékenységével függ össze; a
másik a kormányfők, védett vezetők személyes biztonságával
megbízott szolgálattal kapcsolatos. Nálunk Magyarországon a
titkosszolgálat munkája előzetes, megelőző jellegű. Vagyis
arra irányul, hogy felderítse a
veszélyforrásokat, amelyek
ilyen terrorcselekedetekhez vezethetnek. Ugyanis az ilyen akcióknak mindig vannak előzményei: az elkövetők hosszú időn
keresztül készülődnek, tervezik
a cselekményt, gyakorolnak,
várják a számukra legkedvezőbb alkalmat. Mindez felderíthető, hiszen tökéletes összeesküvés nincs - áruló jelek és kellő időben nyert információk birtokába juthatunk. Hazai viszonylatban a nemzetbiztonsági
szolgálatok - közöttük főleg a
Nemzetbiztonsági Hivatal foglalkoznak azokkal a csoportokkal, mozgalmakkal, amelyeknek alkotmányba ütköző törekvéseik, céljaik vannak. Az
érintett vezetők személyes biztonságáért viszont a belügyminiszter felügyelete alá tartozó
Kormányőrség a felelős. Itt jól
kiképzett emberek teljesítenek
szolgálatot, akik rendőri jogosultsággal is felléphetnek, ha
szükséges. Ez tehát a magyarországi sajátosság, ami természetesen a két szolgálat szoros
együttműködése mellett valósul
meg. Izraelben jelenleg vizsgálják a történteket, ennélfogva
nem kommentálhatom azokat.
Csupán annyit fűzök hozzá:
roppant sajnálatos, hogy az izraeli kormányfőt a merénylő néhány méterre megközelítve lelőhette.
• Hazánkban ez aligha volna lehetséges?

KEDVES VÁSÁRLÓINK!

NOVEMBER 29-ÉN, SZERDÁN

• Hálózat,

- Bízom benne, hogy nem.
Ám anélkül, hogy az izraeli
helyzet taglalásába bocsátkoznék, látni kell a különbséget a
mai magyar viszonyok és az izraeli helyzet között. Ott a konfliktusok erőssége, a polgároknál
lévő fegyverek nagy mennyisége, az éles politikai szituációk,
a környezeti veszélygócok más
alaphelyzetet jelentenek ilyen
tekintetben is. Szerencsére nálunk ezek a tényezők nem állnak fenn.

9 Tudhatunk-e arról, hogy
milyen kapcsolatrendszerrel
működnek a magyar titkosszolgálatok?

Hálózat
áll szemben
hálózattal
- A titkosszolgálatok mindenütt bel- és külföldi kapcsolatrendszerekre épülnek. Nálunk is (gy van. A belföldi kapcsolatok elsősorban a társszervekkel való együttműködésre
irányulnak, azaz a rendőrséggel,
határőrséggel, vám- és pénzügyőrséggel, adóhatóságokkal
dolgozunk együtt. A titkosszolgálatok felderftő munkája után
az ügyek egy részét az a szerv
veszi át, amely jogosult az eljárás lefolytatására. Kiemelten
feladatkörünkbe tartozik a kémelhárltás és a terrorizmus elleni küzdelem.
9 Milyen nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek?
- A rendszerváltozás óta
nagymértékben bővültek az
együttműködési lehetőségeink a
külföldi titkosszolgálatokkal.
Hangsúlyozom, hogy ez a nemzeti önállóság csorbítása nélkül,
a kölcsönös érdekek mentén
alakult (gy. Ez nagy horderejű
változás és nagyon fontos, hiszen a kábítószer-kereskedelem,
az embercsempészet, a fegyverkereskedelem országokon, régió-

Bartók-emlékhangversenyt
tartottak a Bonni Egyetem dísztermében. Heinz Birmanns professzor tartott előadást az ötven
éve elhunyt Bartók Béla életéről
és munkásságáról. Virtuóz zongoraművészként, széles látókörű és elkötelezett humanista zenegyűjtőként és kutatóként, valamint világszínvonalú és hírű

VIASZOSVÁSZON SZŐNYEGPADLÓ

kon ível át, világméretű kitekintést és összehangolt felderítőmunkát kíván.
9 Az ügynökhálózat tekintetében mi az álláspont és a
gyakorlat?
- Minden szakmának megvan a maga sajátos eszközrendszere. A titkosszolgálatnak mindenütt a világon az a dolga,
hogy információhoz jusson,
majd az úgynevezett hálózat. Ez
(gy volt, (gy lesz és máshol is
(gy van. Aligha képzelné el bárki is, hogy egy cukrásznak úgy
kelljen süteményt sütni, hogy
nem kap hozzá lisztet, cukrot.
Tehát a főkérdés nem az, hogy
kell-e a hálózat, hanem, hogy
mire használják. Általában minden eszközt, a hálózatot is, lehet
tisztességtelen módon és célokra fölhasználni, a hiba ennélfogva nem az eszközben, hanem a
felhasználóban keresendő. Remélhető, hogy karácsonyra
megszületik a törvény, amely
erre nézve is - az eddigi szokásjog helyett - szigorú szabályozást fog adni. Hozzáteszem:
1990 óta antidemokratikus célokra az ügynökhálózatot nem
használták fel hazánkban.
9 Az 1990 előtti időkben
ügynökként foglalkoztatottak kilétének felfedése milyen következményekkel járna? Vannak-e nyilvántartások a régebbi ügynökökről?

Figyelők
inkognitója
- Ez roppant érzékeny téma,
mert további feszültségeket indukálhat. Ismeretes, hogy 1990ben jogutód nélkül szűnt meg
az egykori, belső elhárítással
foglalkozó III/III-as ügyosztály,
amelyet sokszor használtak fel
sanda politikai szándékokkal.
Az irattár a belügyminiszter felügyelete alatt működik, a lezárt
ügyeket ott őrzik. Az ügynöktörvény világosanrendezi,hogy
az ügynököt is megilletik a demokratikus személyiségjogok,
amelyeket szintén védeni kell.
Szigorúan szabályozott keretek
között dolgozik két - bírókból
álló - testület, amelynek feladata azok átvilágítása, akik a közélet területén dolgoznak. Hamarosan létrejöhet az Állambiztonsági Történeti Hivatal, ennek
keretében lehetőség nyílik arra,
hogy mindenki betekinthessen a
róla készült és már lezárt iraotokba, ám azt nem tudhatja
meg, ki volt az, aki megfigyelte.
Ennek ugyanis - nem szorul
magyarázatra - beláthatatlan
következményei volnának. Bízom abban, hogy a múltat e téren hamarosan lezárhatjuk, s
erőinket, a mai és jövőbeli, már
említett problémákra tudjuk
összpontosítani.
Dr. Takács Ilona

Bartók B o n n b a n

zeneköltőként mutatta be a magyar és az egyetemes zenei élet
kiemelkedő személyiségét.
Az előadás után két fiatal,
Marosvásárhelyről 1983-ban
Németországba áttelepült művész szólaltatta meg Bartók műveit. Az egyetem dísztermének

közönsége nagy tapssal jutalmazta Barta Attila hegedűművész és Grauer Péter zongoraművész játékát.
Az emlékhangversenyt december második hetében megismétlik Düsseldorfban és Aachenben is. (MTI)
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1 4 SZOLGÁLTATÁS
• VOLÁN-INFORMÁCIÓ:
421-478
• AUTÓMENTŐ: 470-470
# GYÓGYSZERTÁR: Klauzál • ZÖLDTELEFON: 475-375
téri (13/57-es) este 8-tól reggel • AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT 088.
7 óráig. Csak sürgős esetben!
O BALESETI. SEBÉSZETI ÉS • TINITELEFON: 312-011,
UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma hétköznap 16-19 óráig.
a balesetet szenvedett személye- • VÁMUDVARI szolgáltatás:
kel Szegeden a SZOTE Trauma- Zoll-Platz Kft. 325-788
tológiai Klinika (az új klinikai • A POLGÁRŐR SZÖVETtömbben, Semmelweis u. 6. SÉG ÉS A VAGYONVÉDELszám) veszi fel és látja el, sebé- MI KAMARA Szegeden, a Rászeti (nem balese(iü) és urológi- kóczi tér I. 419-es szobában
ai felvételi Ugyeletel a II. Kór- kedden és pénteken 10-12 óra
között díjmentes szaktanácsot
ház (Kálvária sgl. 57.) tart.
A gyermeksérültek és gyermek- ad. Tel.: 483-583/194-es vagy
sebészeti betegek ellátása a 208-as mellék. Az éjjel-nappai
gyermekklinika gyermeksebé- diszpécserszolgálat Szegeden, a
Fó fasor 152. szám alatt. Tel.:
szeti osztályán történik.
O ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél 06-62 438-495.
h órától reggel fél 8 óráig a fel- • ÖNKORMÁNYZATI POLnőtt lakosság részére. Szeged, GÁRŐRSÉG. Szeged, Rókusi
Szentháromság u. I. sz. alatt. krt. 66. Tel.: 06-60-301-125.
Telefon: 310-100.
O GYERMEKGYÓGYÁSZAs z e r v i z e k
TI NAPPALI ÜGYELET: hét- A
köznap 13-tól 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reg- • ÁRAMSZOLGALTATASI HIgel 7.30-tól este 19 óráig a Tisza BÁK BEJELENTÉSE: 474-574.
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelő- • FÖLDGÁZSZOLGÁLTAben történik a sürgős esetek or- TÁSI HIBÁK (gázhiány, gázvosi ellátása.
szivárgás) BEJELENTÉSE. DÉO ÉJSZAKAI ÜGYELET: hét- GÁ7, RT. Munkanapokon 7-18,
köznap és ünnepnapokon 19 szombaton 7-12 óráig: 482-084,
órától 7.30-ig a Gyermekkór- 312-287; éjszaka és munkaszüházban (Temesvári krt. 37.) fo- neti nap: 482-084, 314-968; PBlyik a sürgős esetek ambulans gáz: CELSIUS KFT.: 485-649.
ellátása, ezen időszakon belül. • GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS,
22 órától 6 óráig a súlyos álla- HIBABEJELENTÉS: 314-097
potú, nem szállítható gyer- (SZÉSZ); 485-649 (CELSIUS
mekekhez az ügyeletes gyer- KFT.); 314-583 (FÉG); PROmekorvos kihívható. Telefon: METHEUS RT. Munkanapokon
7-15 óráig: 310-222, hétvégén,
435-535.
ünnepnapokon 0-24 óráig:
• CSALÁDVÉDELMI TA- 472-197; POLY-GÁZ BT. Tel.:
NÁCSADÁS: kedden, szerdán 62/361-594.
és pénteken délután 3-6 óráig a • TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
családsegítő szolgálatnál. Esz- HIBABEJELENTÉS: 488-588,
perantó utca I. szám alatt, tele- éjjel-nappal hívható (Szetáv)
fon: 324-824.
• VÍZ- ÉS CSATORNAHÁ• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS. LÓZATI HIBABEJELENTÉS:
OPTIMÁLIS CSALÁDTER- 310-155
VEZÉS: Család- és Nővédelmi
Tanácsadó. Debreceni u. 2. Telakességi szolgáltatás
lefon: 322-740.
• MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS:
ADMIRALITAS
kedden 10.30-12, csütörtökön
15-18 óráig.
Hajózási és
• S. O. S. LELKISEGÉLYKereskedelmi
SZOLGÁLAT: éjjel-nappal
Kft.
hívható. Telefon. 311-000. A híFOLYAMI
vás ingyenes.
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON
HOMOK, SÓDER,
436-355. Munkanapon 8-16 ZÚZOTT KŐ és BETON
óráig.
házhoz szállítás
• ADDIKTOLÓGIAI (alkoholMegrendelhető: (62) 313470,312-692
gyógyszer) krlzisellátó, ambuSzeged, Csongrádi sgt. 27.
láns segélyszolgálat 0-24 óráig.
Telephely:
II. Kórház pszichiátriai osztály.
Kálvária sgt. 57.
Szeged, Boszorkány-sziget

a

0

orvosi ügyeletek

köxérdtkü tájékoztatót

• MENTÓK: 04
• RENDŐRSÉG: 07
• MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG: 324-312
• TŰZOLTÓSÁG: 05
• POLGÁRŐRSÉG v(zimentőszolgálat. Szeged. Rókusi krt.
66. Tel.: 06-60-301-125
• MÁV-INFORMÁCIÓ: 421-821;
belföldi utazási ügyekben 5-23
óra között: 62-405-112.
• INTERCITY menetjegyrendelés: 310-136

MAROSDCEE>MPER
6772 DESZK,
ALKOTMÁNY U. 43.

MAROSI
HOMOK,
BÁNYAHOMOK
.szállítása
Megrendelhető:
Tel.: 62/371-407.

Szegeden a lap!
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v Kereskedelmi Kft.

névjegykártyák, sorszámozott jegyek

óntdfxidós címkék, mativOÜK

réges levélpapír, boríték készítése

számítógépei bettoV^
—

nyomtatványok

cégtáblák

bílveozők
x óra alatt /
Szeged, Szenlhironvsig u. 6.
TetVFix: (62) 323-400, 310-966

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS
ZANUSSI LEHEL
MÁRKASZERVIZ
Márkabolt

Szeged, József A. sgt. 132.
Tel.: (62) 483-663

DARO-GLAS
SZEGED, KACSA U. 12.
T : 06-60-302-716
Minőségi hőszigetelő
üveg szerelése!
Forgalmazás, kiszállítás!

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

SZERDA, 1 9 9 5 . N o v . 2 9 .

ORRHOSSZAL A MEZŐNY
™ ELŐTT!

KINCSEM
KÖTVÉNY:
névre
fix

Bőrös
félsertés Akció!
308 Ft/kg.
Ugyanitt
kara), comb 590 Ft/kg.
Rókusi krt. 35., húsbolt.
T.: 477-740. Ny.: h-p
8-17, szombat 7-12-lg.

szóló,
kamatozású,

folyamatos

kibocsátású

értékpapír
I. SOROZAT
3 hónapos futamidő - kamat: évi 2 7 , 5 %

II. SOROZAT
6 hónapos futamidő - kamat: évi

28,5%

III. SOROZAT
12 hónapos futamidő - kamat: évi 3 0 %

Asztalosok, figyelem!

Borovi hajópadló és lambéria,
szibériai műszárltott és cseh EBW minóségü
lucfenyő fürészáruk Szegeden!
Szeged, József A. sgt. 63., 324-187,
Máglya sor 12.

„ kötvén

MOBILTELEFON BUTIK
PIK - PONT KFT.
Szeged, Roosevelt tér 5.
Tel.: 62/319-849.

NOKIA, MOTOROLA,
ERICSSON, BOSCH
MOBILTELEFONOK,

tartozékok, kiegészítők,
bőrtokok.
Sxege*.

Boldog»Mony

«gt. zo

Telefon:
62/3II-169-

Játék!
Naptáron az ajándék.
Figyelje a Rádió 88 adását!

A Tisza Volán Rt.
Jármmű- és Alkatrész
Kereskedése értékesít
reklámáron:
-PERION töltött
akkumulátorokat áfás áron
(beszereléssel)
44 Ah-s
5000 Ft
55 Ah-s
5700 Ft
66 AH-s
7000 Ft
92 AH-s
9500 Ft
154 Ah-s 14 600 Ft
- BARUM és MATADOR
gumiköpenyeket áfás áron
145x13
4500 Ft
155x13
5000 Ft
165x13
5400 Ft
175x13
6000 Ft
185x14
8500 Ft
165/70x13
5500 Ft
175/70x13
6200 Ft
- Fagyálló folyadékot
hordós kiszerelésben
(kimérve is) áfás áron
225 Ft/kg

Használt t * ú | SÍFELSZERELÉSEK
KAPHATOK, TURISZTIKAI KELLÉKEK. • sfezervlz • Utohúrozzs

Élelmiszer-ipari kis- és nagykereskedés keres

SZÁMVITELI

Hossteseket keresünk
nappali termékbemutatói
m u n k á r a d e c e m b e r 9-től 23-ig
kampányunkhoz.
Fizetés napi 2400 Ft+
üzemanyagköltség-térítés.
Intelligens, dekoralfv, 1 8 - 2 8 év
közötti, lehetőleg autóval
r e n d e l k e z ő lányok jelentkezését
várjuk s z e m é l y e s e n fényképpel
1995. n o v e m b e r 30-án
11 és 13 óra között az Egri
D o h á n y g y á r Kft. irodájában
(Szeged, Juhász Gyula u. 36/B1/3-4.)

PALYAZATI FELHÍVÁS

VEZETŐT

F e l l é t e l e k : - 10 éves szakmai gyakorlat
- számviteli törvény, adórendeletek
pontos értelmezése
- számítógép ismerete
Feladata:
- kontírozás
- könyvelés ellenőrzése
- mérleg, adóbevallások elkészítése
Fizetés, megegyezés szerint. Pályázatokat „Lehet
részmunkaidős is 5092" jeligére a Sajtóházba kérjük

A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató
Részvénytársaság pályázatot hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Helyközi személyszállítási üzletigazgató
Feladata:
A Tisza Volán Rt. helyközi-távolsági és különjárati, illetőleg
Csongrád megyében, a nem szegedi városok vonatkozásában
a helyi és helyközi személyszállítást lebonyolító autóbuszállomások tevékenységének irányítása.

Szeged helyi személyszállítási üzletigazgató
Feladata:
Szeged város autóbuszforgalmát lebonyolító decentrumok
(forgalomirányító központok)
tevékenységeinek szervezése, összehangolása, irányítása.

A BELVÁROSI
ABC-BEN

Cint: Szeged, Marx lér 10-11 sz.
Nyiiva tartás: munkanapokon 6-14.30 óra
Telefon: (62)421-956
és 421-322/329 mellék

E)

FORGALMAZZA: CIB HUNGARIA BANK RT.: 4400 NYÍREGYHÁZA. SZARVAS U. 7 TEL (42) 422-000 • 6720 SZEGED. KISS
MENYHÉRT U. 1. TEL.: (62) 313-222 • 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 15 TEL.: (52) 442-201 • 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY.
DEÁK FERENC U. 15. TEL (62) 346-911 COOPTOURIST RT.: 5600 BÉKÉSCSABA. ANDRÁSSY U. 6. TEL : (66) 326-856
• 4024 DEBRECEN. HOLLÓ J. U. 4.TEL.: (52) 310-770 • 3530 MISKOLC, SZÉCHENYI U. 14.TEL. (461 328-812 • 6720 SZEGED,
K I S S M E N Y H É R T U. 2. T E L : (62) 3 1 2 - 1 5 8 • 5 0 0 0 S Z O L N O K . S Z A P Á R Y U. 31 T E L (56) 371 -064

(a volt
Napsugár Bisztró
helyén)
OMNIA KÁVÉ 250 gr
Kinder tojás
2
g
s^

379 Ft

Milli tej
Tojás
Burgonya
Éva textilbölftő
Fanny mosogató

szakirányú felsőfokú végzettség,
3 évet meghaladó vezetői gyakorlat,
büntetlen előélet,
egészségügyi és pszichológiai alkalmasság.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- német és/vagy angol nyelvismeret,
- közlekedés területén szerzett vezetői gyakorlat,
- szakirányú közép- és felsőfokú tanfolyami képesítés,
szakvizsga.

Pályázat benyújtása:

Zöldborsó 400 gr
62 Ft
Zöldborsó 1 kg
156 Ft
Kocsonyahús (konyhakész)
233 Ft/kg
Tyúk
még mindig csak 198 Ft/kg
Libafarhát
még mindig csak 66 Ft/kg

I
£

SUPER ÁR

Pályázati feltételek:
-

még mindig csak
még mindig csak
1 kg még mindig csak
4,31
41
11

66 Ft
11 Ft
40 Ft
315 Ft
405 Ft

#KÓSTOLÓ ÉS TERMÉKBEMUTATÓ

A pályázatot a pályázati felhívás megjelentetésétől számított
15 napon belül írásban kell eljuttatni a társaság humánirodájára. Postai cím: 6720 Szeged, Pf.: 185
A pályázatnak tartalmaznia kell a jelenkezó szakmai önéletrajzát, az iskola végzettséget és a szakképzettségeit vázoló okmányai másolatát, valamint 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt.
A bírálóbizottság döntéséről a jelentkezőket írásban értesítjük.
Részletesebb információkkal dr. Forráskúti Tibor a humániroda vezetője áll rendelkezésre a 421-322/108 telefonszámon.
TISZA VOLÁN Közlekedési és Szolgáltató Rt.

1995. november 30-án NESQUIK KAKAÓ-

Tüz*lé(t*chnikai
Szaküzletünkbon
szaktanácsadás mellett
vásárolhat nagy választékban.
- kéménytechnikákat,
- tüzelőberendezéseket
Szeged, Moszkvai krt, 2 7 ,
Telefon: 4 8 5 - 0 7 7 .
Kistelek, Bocskai u. 2 0 .
Telefon: 3 6 4 - 6 5 1
Bordány, József A . u 8 j
Telefon: 3 8 2 - 2 0 4 .
Szegedi Kéményseprőipari Kft.

fai/affat

le fottri a A/famira/

1995. december 1-én a GYŐRI KEKSZ Kft.
#TERMÉKBEMUTATÓJA
ÉS KÓSTOLÓJA.

*

PCíFF./fryAtatrappuie

és „Horváth Rozi Konyhája" az ízlelhető ízelítő
SALÁTAÖNTETEK BEMUTATÓJA!

Nyitva: H: 7-17 óráig, K-p: 7-20 óráig,
Szo.: 8-14 óráig, V: 8-13 óráig.

700 fós ipari részvénytársaság
alkalmazna

munkavédelmi munkatársat
Feladata a
munkavédelemmel
kapcsolatos jogszabályok alkalmazásának
szakmai
irányítása. A munkakör betöltésének
feltétele
minimum középfokú munkavédelmi végzettség és ez irányú
gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell kézzel írott
önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratok
másolatát,
jövdelemigényt,
fényképet.
Jelentkezés: 1995. december 10-ig a Sajtóházba „Főállású 5059" jeligére

SZERDA, 1995. N o v . 29.

1995. NOVEMBER 29.,
SZERDA
NÉVNAP: TAKSONY
A Nap kel 7 óra 8 perckor,
nyugszik 15 óra 57 perckor.
A Hold kel 12 óra 11 perckor.

MŰSOR 15

16.50 Horvát rajzfilm gyerekeknek. A szemüveg. 16.55
Csízió. 17.00 Arborétumok,
gyűjteményes kertek. Vácrátóti Arborétum. 17.15 Álom és
valóság. Portré Keveházi Gáborról (ism.). 18.00 A körzeti
hfradó. 18.13 Magyarország
ma. Diagnózis nincs. 18.55
Root Európába megy. Angol
tévéfilmsorozat, 5/4. 19.55
Szőnyegbe csavarva. 20.35
Médiamix. 21.10 Mindent,
vagy semmit! 21.45 Hfradó.
22.00 Objektív. 22.35 Kék
percek. 22.40 Kisvilág.

DUNA TV
8.00 Képes Krónika. 14.00
Lapozó. 14.15 Szippancsok.
Rajzfilmsorozat. 14.35 A labdarúgás története. Angol ismeretterjesztő filmsorozat, 9/5.
14.55 Helikon. Irodajpii figyelő. 15.25 Alaszka bálnái
SZÁZÖTVEN ÉVE
és vadvilága. Am. ism.terj.
született Dóczi Lajos (1845- film. 16.10 A Forsyte Saga.
1915) író, műfordító, esszéis- Angol játékfilmsorozat. Tata, publicista. Goethe, Schil- lálkozás. 17.00 Heléne és a filer, Wallenstein verseit ültette úk. Francia ifjúsági tévéfilmát magyarra. A Csók (1879) sorozat. Egy költemény.
ctmű verses vígjátéka itthon 17.25 Jelképtár. A páva. 17.30
is, külföldön is nagy sikert Gyermekeknek. 18.00 Hfradó.
aratott. Az ember tragédiáját 18.15 Macao. Am. thriller.
németre fordította.
19.35 Egy erdélyi Bécsben.
Márkus János. 20.00 Régiók.
Tudósítók stúdiója. 20.45 Esti
kérdés. A nap interjúja. 21.00
Htradó. 21.15 Herkulesfürdői
SZEGEDI
emlék.
Magyar film. 22.35 KíNEMZETI SZÍNHÁZ
na a császárság után. 3/1. rész:
19 órakor: Turandot. Bérlet- Kalandorok paradicsoma.
szünet.
23.25 Gál Sándor: Novemberi
KAMARASZÍNHÁZ
játék.
11 órakor: Koldus és királyfi.
Kisherceg bérlet.
HBO
16.30 Tapsi Hapsi és vendé8
mozi gei. 17.00 Egyről a kettőre.
Am. vfgjátéksor. 17.30 Falcon
Crest. Am. sor. Pas de deux.
SZEGED, KORZÓ: Damb 18.30 Rudolf, a rénszarvas.
és Damber - Dilibogyók. Am. rajzfilm. 19.25 V. HenSzfnes, m. b., amerikai vígjá- rik. Angol film. 21.40 Jessie
ték. Kezdés délelőtt 10, dél- Lee bosszúja - Posse - Wesután fél 4, este háromnegyed 6 ternfilm. 23.30 Ördögűző 2.
és 8 órakor.
Am. horror.
BELVÁROSI: Száguldó
erőd. Színes, amerikai akcióVTVSZEGED
film. Kezdés: délután 3, ne- 0.00 Képújság. 19.43 Aranygyed 6 és este fél 8 órakor.
magocska. Kisfilm. 20.00 Esti
KAMARATEREM (Belvá- műsorkezdés. 20.10 Negyedik
rosi mozi): Flört. Szfnes, dimenzió. Magazin. 21.00 Te
amerikai film. Kezdés: este rongyos élet. Magyar szatíra.
háromnegyed 6 és 8 órakor.
23.01 Képújság.
BALÁZS BÉLA FILMTÉKA (Belvárosi mozi): KeseTELIN
rű méz. Szfnes, francia fdm. 6.00-18.00 Képújság. Minden
Kezdés: délután 5 és este 8 órában: műsorismertetés, szegedi programok, lakás-lakbeórakor.
VÁSÁRHELY: Dilibogyók. rendezés, háztartási gépek,
Amerikaifilmvígjáték.Kez- elektronika, autómánia, szoldés: délután fél 4, este három- gáltatások; komplex reklámjáték. 18.00 8 éves a Forrás Honegyed 6 és 8 órakor.
SZENTES: Játssz a túlélé- tel. 18.30 Teleház (ism.).
sért. Színes, m. b., amerikai 19.00 Szfv TV: Gyermekmoakciófilm. Kezdés: este 6 és 8 zi. 19.30 Liberó baba-mama
órakor. FILMTÉKA: A re- torna. 20.00 Tarzan. 20.30 Mi
mény rabjai. Szfnes, amerikai és egyéb állatfajták, 9. 21.00
Szegedi VE-Eger férfi vízifilm. Kezdés: este 7 órakor.
CSONGRÁD: Eszelős szere- labdamérkőzés. 22.00 Szfv
lem. Színes, amerikai film. TV: Egészségmagazin. 22.30
Szín-háztúznéző.
Kezdés: este 7 órakor.
A Tisza vfzállása
kedden Szegednél 287 cm,
vízhőfok 2,8 °C,
Csongrádnál 268 cm.
Mindszentnél 315 cm,
a Maros Makónál -16 cm.

0

0

szfnház

magyar tv

TV 1
5.30 Gazdatévé. 5.50 Határtól
határig. 6.00 Napkelte. 9.00
Tízórai. 9.05 Anyagias világ.
Kanadai tévéfilmsorozat, 19/8.
Kedvenc Martinom (ism.).
9.30 Tízórai. Benne: 9.50 Játék. 10.00 Gyerekszoba. 10.45
Játék. 10.50 Hfrek. 11.00 Az
angol szépség. Francia tévéfilmsorozat, 6/1. Az úr, aki sofőr (ism.). 12.00 Déli harangszó. 12.05 Gazdasági ábécé,
78/41. GAT. 12.15 Welcome
to Hungary! 12.45 Telepakk.
13.15 Képújság. 15.20 Repeta.
Történelem. 16.00 Hfrek.
16.05 Kaláka Folkfesztviál
1995. 16.25 Topmodell. Brazil tévéfilmsorozat, 180/42.
17.00 Mozivarázs. 17.15 Kölyökidő. 17.45 Útmutató - Istenkeresők és irodalom. 18.15
Üzlet. 18.30 Hogy is van ez?
19.00 Gyereksarok. 19.13 Múzsa. 19.30 Híradó. 20.03 Telesport. 20.15 Móricz Zsigmond: Fáklya. Tévéfilm.
21.50 Világsztárok az Operában. Nemzetközi Balettgála a
Gyermekekért, 2/1. 22.30 A
zsákmány. Francia-olasz film
(1996). 0.05 BBC-hfradó. 0.25
Képújság.
TV 2
16.20 Képújság. 16.30 Kuckó.
Különkiadás. - Zenelánc.

TKTV 1
7.30 Képújság. 8.00: ATV
szerda (ism.). 18.30 Képújság.
19.00: ATV
TKTV 2
19.00 SZÍV TV
SZŐREGI KÁBELTÉVÉ
18.30 Teleház. 19.00 Szfv TV.
Benne: Gyermekmozi. 19.30
Baba-mama torna. 20.00 Tarzan. 20.30 Mi és egyéb állatfajták. 21.00 Fitness magazin.
22.00 Egészségmagazin.
VÁSÁRHELYI TV
17.00 Képújság. 18.00 A
VTV magazinja (ism.). 20.00
HTV 30: Rajzfilm. 20.15 Te
rongyos élet. Magyar film.
23.00 Képújság.

0

műhold

EUROSPORT
8.30 Forma-1 -vb-futam.
10.30 Motoros magazin. 12.30
Sfmagazin. 13.00 Ajax Amsterdam-Gremio. 14.30 Snooker Európa Liga. 16.30 Díjugrató világkupa Berlinből.
17.30 Testépítő bajnokság.
18.30 FIA rali-vb. 19.30 Eurosport-hfrek. 20.00 Ökölvfvómagazin. 21.00 Kelet-ázsiai
küzdősportok. 22.00 Sffutó világkupa. 23.00 Aerobic Miss
Fitness. 24.00 Díjugrató világkupa. 1.00 Eurosport-hírek.

DSF
6.30 Amerikai labdarúgás.
8.30 Játékok játéka. 9.00 Gillette. Magazin. 9.30 Vízi sportok. 10.00 Tenisz Hollandiából. 11.00 Teherautó-versenyek. 12.00 Ötös akció. 13.00
Csodálatos sportok. Kosárlabda NBA. 15.00 Sportklasszikusok. 15.15 Kaszkadőrök.
16.00 Sportdokumentumok.
17.00 Ötös akció. 18.00 Csodálatos sportok. 19.55 Sportriport. 20.00 Gillette - magazin.
20.25 Olasz labdarúgás. 22.25
Labdarúgás a világból. 22.55
Sportriport.
SAT1
5.30 Németország ma reggel.
9.00 Cannon. Am. sor. Reménytelen völgy. 10.00 Fantázia-sziget. Am. sor. Hamis varázs. 11.00 Rex felügyelő.
12.00 Szerelemhajó. Am. sor.
Bajos elsősegély. 13.00 Trapper John főorvos. Am. sor.
Gondok kicsikkel és nagyokkal. 14.00 Űrszekerek - Áz új
generáció. Sci-fi sor. A Pegazus terv. 15.00 MacGyver.
Am. sor. Phoenix veszélyben.
16.00 Mindent vagy semmit.
17.00 A Partridge család.
Am. sor. Salom, Danny! 17.30
Regionális műsorok. 18.00
Ilyen az élet! - Wagenfeldék.
Német sor. 19.00 Hfrek/sport.
19.30 Szerencsekerék. 20.15
Egy bajor Rügen szigetén.
Randevú a múlttal. 21.15 Krimináltangó. Német sor. 22.15
Picket Fences. Am. sor. A nép
nevében. 23.20 Counterforce.
Am. akciófilm. 1.05 Ismétlések.
RTL
5.30 RTL-hírek. 5.35 Családi
párbaj. 6.05 Jeopardy. 6.35 Jó
idők, rossz idők. 7.00 Reggeli
magazin. 7.35 Egymás közt.
8.05 A Springfield-sztori.
Amerikai sorozat. 9.05 Kalifornia klán. Am. sor. 10.00
Gazdag és szép. Am. sor.
10.30 Hétköznapjaink. 11.00
Forró nyeremény. Játék. 11.30
Családi párbaj. Játék. 12.00
Déli magazin. 12.30 Arany lányok. Sorozat. Charlie barátja.
13.00 Gyilkosság a hobbija.
Am. sorozat. 14.00 Barbel
Schafer. Beszélgetés. A lányom szépészeti műtétet akar.
15.00 Ilona Chriten. Beszélgetés. Csak a pénz érdekel.
16.00 Beszélgetés. Szerelmi
háromszögek. 17.00 Jeopardy.
Vetélkedő. 17.30 Egymás között. 18.00 Jó estét! 18.30
Sztármagazin. 18.45 Hfradó.
19.10 Robbanékony. 19.40 Jó
idők, rossz idők. Német sorozat. 20.15 Férfi a következő
ajtónál. Am. thriller. 22.10
Stern TV. 24.00 RTL - Éjféli
hfrek. 0.30 Cheers bár. Am.
sor. Vfva, Mexikó! 1.00 Borzasztó kedves család. Am. sor.
I.30 Ismétlések.
PRO 7
5.00 A mi kis farmunk. 5.45
Taff. 6.05 Egy fedél alatt. 6.30
Hupikék törpikék. 6.55 Animaniacs. 7.20 Tapsi Hapsi.
7.45 Flintstone család. 8.15
Waltonok. Am. sor. 9.10 Alf.
9.40 Grace. Am. sor. 10.10 Az
arany ára. Am. film. 12.00
Szívtől szívig. Am. sor. 12.55
Remington Steele. Am. sor. A
nagy dobás. 14.00 Arabella
Kiesbauer talkshow-ja. 15.00
A mi kis farmunk. Am. sor.
Indián örömök. 16.00 Hupikék törpikék. 16.35 Animaniacs. 17.00 Tapsi hapsi. 17.30
Flintstone család. 18.00 Egy
fedél alatt. Am. sor. Johnny
Danger. 18.30 Alf. Am. sor.
19.00 Grace. Am. sor. 19.30
Taff. Napi magazin. 19.55 Hirek. 20.15 Három amigo. Am.
westernvígjáték. 22.15 Édes
bűn. Magazin. 23.05 Álllati
ösztönök 2. Am. film. 0.35
Hfrek. 0.45 Ismétlés.

0

rádió

KOSSUTH
Óránként: hfrek, időjárás, útközben. 4.30 Reggeli krónika.
4.40 Határok nélkül. 5.40 Falurádió. 8.10 Műsorszemle.
8.30 Mindennapi tudomány.
8.40 Paragrafus - így döntött.. 8.50 Gyorsfénykép a
kultúráról. 9.05 Napközben.
II.05 Lemezbemutató. 11.35

Anno... - Anyám libái. Kócsóné Dékány Piri írásai, 1. 12.00
Déli krónika. 12.30 Ki nyer
ma? 12.40 Törvénykönyv.
12.50 Külpolitikai figyelő.
13.05 Vendég a háznál. 13.20
Gyülekezeti énekek tára.
13.30 A református egyház félórája. 14.05 Öt perc a Rádióról - mindenkinek. 14.10
Klasszikusok mindenkinek.
Jolanta. Részletek Csajkovszkij operájából. 14.55 Első közlés. 15.05 Beszéljük meg!
16.00 Délutáni krónika. 16.10
Mindennapi gazdaság. 16.20
Forró drót a rendőrséghez.
16.25 Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Házimuzsika. 17.05 Magyarországról jövök... 18.00
Esti krónika. 18.30 Ráadás.
19.05 Sportvilág. 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 „A
múlandóság cáfolatául" -.3.
20.05 Népdalkörök és citerazenekarok felvételeiből. 20.30
Határok nélkül. 21.05 Kossuth-klub. 22.00 Késő esti
krónika. 22.30 Fórum. 23.05
Hangversenymúzeum. URH:
6.55 Körzeti információs magazinok. 18.30 Szlovák nyelvű műsor. 19.00 Román nyelvű műsor. 19.30 Német nyelvű műsor. 20.00 Horvát nyelvű műsor. 20.30 Szerb nyelvű
műsor. 21.00 Az Amerika
Hangja magyar műsora. 23.00
A BBC késő esti magyar műsora.

útinform. 8.15 Válogatás a
szegedi stúdió hangarchívumából. 8.55 Hírösszefoglaló.
9.00 Műsorzárás. 16.00-19.00
óráig délutáni szórakoztató
magazin a 94,9 MHz-en.
RÁDIÓ 88
a 95,4 MHz-en, és 17 órától
100,2 MHz-en. Az adás ideje
alatt hívható telefonszámok:
421-253, 421-353. 6.30-tól 8ig félóránként, 8.00-tól 20.00
óráig óránkét: htrek, sport, jelentés az időről, útinform.
6.00 Koffein! Reggeli információs műsor. Benne: lapszemle, útravaló, horoszkóp,
évfordulók, szülinapi, névnapi
köszöntó, recept, garaboly,
programajánlat. Szerk. m.v.:
Sövény Tibor. 10.00 A Marsról jelentjük. Szerk.: Szatmári
Katalin. 14.05 Kívánságműsor. 15.05 Dj Maki. 18.05
Pletyka-fészek. Szerk. mv.:
Sári Zsuzsa. 21.00 Törökméz.
Szerk mv.: Török Tamás. Zenei szerkesztők: Tóth András,
Tóth Péter, Molnár Sándor,
Török Tamás.

MÉDIA 6 RÁDIÓ SZEGED
Reggel öttől délelőtt tizenegy
óráig a 100,2 MHz-en. Tel.:
325-202. Szerk.: Szilágyi Judit. 5-8-ig félóránként, 8-11ig óránként hírek, időjárásjelentés, útinform. 5.00 Ötről
hatra. Reggeli zenés ébresztő
névnapi köszöntővel, évforduPETŐFI
lónaptárral, slágerlistával, népi
4.30 Hfrek. 4.33 Hajnali dalla- kalendáriummal. 6.00 Vegyes
mok. 6.03 Reggeli csúcs. 7.45 vágott. Információs százhúsz
Sportreggel. 8.00 Állomáske- perc. Benne: 6.10 Közéleti
reső. 8.10 Magánklinika. 8.20 blokk: Munkaügyi sajtótájéRivaldafényben. 8.50 Apró koztató. 6.40 Lapozgató. 6.50
cseprő - gyerekekről. 9.00 SZBK napok. 7.00 Kulturális
Hírpercek. 9.10 Háló. Villám ajánlataink. 7.15 Faludy-díjaangol öt percben. 9.15 Sok hű- sok estje. 7.35 Sport. 7.50
hó (ism.). 10.00 Zene-szó - Pompei-felolvasóest. 8.00
Albert Györgyivel. 11.10 Háló Szeglet. Délelőtti magazin.
- Mai tipp. 11.52 Gordiusz Benne: 8.10 Ismerős hang:
plusz. 12.00 Nóták. 12.50 Csiszár Zsuzsa. 8.20 PróbabaKorkérdés. 13.00 Hfrpercek. ba: A divatról. 8.30 Játék a
13.10 Háló - Formabontó. hallgatókkal. 8.40 Rádiólexi13.15 Operettpanoptikum. kon: a színekről. 8.50 Az utca
13.45 Időjárás- és vízállásje- hangja. 9.10 Könyvajánlat.
lentés. 14.00 Szieszta. 16.47 9.20 Ifjúsági percek: a szegedi
Korhatár nélkül. 17.00 Hírper- középiskolák. 9.30 Zenés jácek. 17.10 Háló - A pénz be- ték. 9.50 100 éves a mozi.
szél. 17.15 Mágnes. 18.00 Kö- 10.00 Mozaik.
lyökrádió. 18.30 Drogambulancia. 19.00 Hfrek. 19.03
TISZA RÁDIÓ
Közvetítés a Madách Színház- a 100,2 MHz-en, naponta
ból - Jutalomjáték. 21.08 Hfr- 11-17 óráig. Adástelefon:
percek. 21.15 Manapság. 495-495. Minden órában hí21.15 Háló - Manapság... rek, időjárás. 11.05 Zenei
21.20 Zeneközeiben a magnó- saláta - Kisvárdai zsolt. 12.05
sok. 22.15 Sok hűhó! 23.00 Tisza magazin - információs
Hfrek. 23.03 Sporthíradó. műsor. Hfrek, útinform, gaz23.10 Záróra - Gőzfürdőben. dasági, kamarai htrek, közélet,
0.15 Éjszaka. 0.15 Népló(m). programajánlat. 13.05 Éljünk
2.03 A kabaré története hang- egészségesen - Vaskó tünde.
szalagon. 3.03 Örökzöld dalla- 13.30 Deutsche Welle nemzetmok. 4.03 Csárdásmuzsika.
közi hírei Kölnből. 1.30 Vállalkozók hullámhosszán BARTÓK
Tóth Júlia. 16.05 Poppanop6.00 Muzsikáló reggel. 9.05 tikum - Vfgh Erzsébet.
Pódium. 10.00 Hfrek. 10.05
Szellemi zarándokutak. HangMÉDIA 6, SZENTES
játék. 11.00 Operaslágerek. Adásidő: 5-13 és 18-02 óráig
11.40 Országok, tájak zenéje, a 95,7 MHz-en. Telefon és
2. 12.00 Hírek. 12.05 Hang- fax: 63/312-148. 5.00-tól minverseny délidőben. 14.00 Hí- den egész órában Hfrek, időjárek. 14.05 A Mester és Marge- rás. 5.35 Programajánlat. 5.50
rita, 2. 15.00 A kamarazene Közlekedésmeteorológia. 6.20
kedvelőinek. 16.00 Hírek. Az utca hangja. 6.30 Progra16.05 Muzsikáról versben, mok, moziajánlat. 6.45 Útinprózában. Andersen - 2/2. form. 7.15 Lapszemle. 8.15
16.40 Hitélet és történelem. Lemezbemutató. 9.15 Telefo17.00 Barokk muzsika. 17.50 nos interjúk. 9.45 ÉrdekesséEz van! 18.00 Htrek. 18.05 A
magyar zene évszázadai.
19.15 Montserrat Caballé és
Renato Bruson operaáriákal
énekel. 19.45 Az Orosz Állami Szimfónikus Zenekar
hangversenye. 21.26 Bartók:
VI. vonósnégyes. 22.00 Hfrek
22.05 Dalnokmesterek. 23.05
Éjszakai jazzklub. 24.00 Hírek. 0.05 Századunk zenéjéből.

horoszkóp
M E R L E G : Ha ko

K O S : Egyik percről a
másikra válságba kerülhet
élete egy-egy részlete. Nem érezte
meg előre, hogy mi a probléma,
váratlanul éri a baj.

miszságot szándékozik
tenni, gondolja meg előbb. Ez nem
az Ön tulajdonsága, alkatától távol
esik. Hagyja ezt másra.

BIKA: Végre képes lesz
e g y e n e s derékkal közlekedni, hiszen kusza mellékútjairól
végre rátalál az egyenes útra. Rájön, hogy így egyszerűbb.

S K O R P I O : Lehet,
m . hogy ez az utolsó nyugalmas napja az évben. Használja ki a
kfnálkoz lehetőségekel. Elmaradt
dolgait végezze el.

IKREK: Világosan látja, mit kell tennie, s ezt az
utat követi is. Megnyugtatja az a
gondolat, hogy az Ón számira helyesnek ítélt irányban halad.

NYILAS: K é p t e l e n
A
megválni régi kacatoktól.
olyasmit gyűjtöget, amiről már akkor is tudja, hogy felesleges lesz.
Ne keverje össze az emléktárgyakkal.

T

R A K : Csak az Ön kedve
napsugaras, az égen felhők
gyülekezhetnek. Máskor ebben az
időben elmegy a kedve, most ez
nem így van. Megenged egy kis lazítást is magának.

a

OROSZLÁN:

Ellen
állhatatlanul vonzzák a
rejtélyes dolgok, az ésszel fel nem
fogható, teljességgel irracionális jelenségek. Egy ilyen rabul is ejti.

tttTI SZŰZ:

Roppant hatás'
sal van Önre minden kívülről érkező inger. Azonnal észreveszi az Önt lopva figyelő szempárt,
könnyen alakít ki kapcsolatot.

gek. 10.15 Kismama magazin.
11.30 Kívánságműsor. 12.45
Napi hírösszefoglaló. 18.00tól minden egész órában Htrek, időjárás. 18.10 Jut eszembe. Rózsa Gábor műsora.
19.10 Fórum az egészségvédelemről. 21.10 Irodalmi kávéház. 22.10 A nap riportja.
23.10 Éjszakai beszélgetések.
24.00 Másnap. 00.10 A zene
bölcsője. 01.00 Zene.
RÁDIÓ SZENTES
13-18 óráig az URH 95,7
MHz-en, kábeltévén: Szentesen a 67,25 MHz-en, Csongrádon a 103 MHz-en. Az adás
alatt hívható telefon: (63) 315482. 13.30-kor, majd óránként: helyi hírek, tudósítások.

B A K : A zene fontosságot nyer a mai nap folyamán, vagy e l k ö v e t k e z ő
életperiódusában. Egy munkájáról
szóló jelentés kedvező.

VÍZÖNTŐ:

Elválik,
hogy mi a fontos, s mi az.
ami egyszer s mindenkorra eltűnhet. Az efféle nagy takarítás ráfér
az emberre.

yf

HALAK: Semmi világra szóló esemény nem
történik ma. Végtére is ez pozitívumként is elkönyvelhető. Ezután
már csak fog történni valami.
időjárás. 13.00 A zene hullámhosszán. Régi dallamok,
mai hallgatók. 14.00 Bemutatjuk a Szentesi Fúvószenekart.
15.00 Délutáni magazin.
Szerk.: Lang János. Diákvilág
- Kárpáti Lajos. Beszélgetés
Pitti katalinnal. Oktatási tervek Szentesen. A művelődési
bizottság elnöke mondja.
DEUTSCHE WELLE
-magyarul
r=f ! r y 13.30-14.00
V i J ^ a helyi kábeltévé
hangcsatornáján.
Hírek, nemzetközi lapszemle,
tudomány, környezetvédelem.
Német nyelvlecke: szerdán 18.30

és pénteken 19.30.

pEDI

Karácsonyig kedvezményes
a u t o m a t a vérnyomásmértJ-akciő
Tb-vények beváltásakor
meglepetés, ajándék!

SZEGED, VASAS SZENT PÉTER
U. 2/C. Tel.: 6 2 / 3 1 4 - 8 1 8

Dr. Török Edit kontaktlencse és
szemészeti szakrendelés ugyanitt.

G
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SEGÉDESZKÖZ BOLT
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rueOC*.

8 2 0 1 Veszprém,
Pf.: 296.
Telefon:
88328-499.

Lapunk tartalomismertetójét
a TOP TV TELETEXT
136. oldalán olvashatják.

Műholdvevők

Telin TV
mai műsora:
18.00:
8 éves a Hotel Forrás
18.37: Teleház (ism.)
19.00: Szfv tv
21.00:
Szegedi VE-Eger
vízilabdamérkőzés
Z S U Z S I

már 14 000 Ft-tól
Duna TV+40 műholdas
program
19 500 Ft-ért
Szuper hitellehetőség!
Orion magyar televíziók
Toshiba képcsővel,
reklámáron!
Szeged,
Petőfi S. sgt. 8ML
Telefon: 62313-113.

B T . É P Í T Ő A N Y A G KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS^

Cement hazai 35(V20
Cement hazai 35010

890 FVq
920 Ft/q

25q-tól S z e g e d területén h á z h o z szállítva
.

Cím: S z e g e d , S z a b a d k a i út

89.

Tel.: 3 1 0 - 8 6 3 . N y . : 7 - 1 6 - i g . S z o . : 7 - 1 2 - i g

HAZAI LAKASALAP

SZEGED RÁDIÓ
5.55 Alföldi Hírmondó. Zenés
hírműsor. Szerk. mv.: Vajda
Horvát Péter. A tartalomból:
Műsorismertetés, időjárásjelentés, útinform. 6.00 Reggeli
krónika. 6.15 Munkahelyi pályázatok. 6.25 Szemle az országos lapokból. 6.30 Hfrek.
tudósítások, meteor, programajánlat. lapszemle. 6.45 Ifjúsági Kereskedelmi Kamara. 7.00
Reggeli krónika. 7.15 Drogkonferencia. 7.20 Országos
lapszemle. 7.30 Htrek, tudósítások, lapszemle, körzeti időjárásjelentés. 7.45 Maros-védelem. 7.50 Programajánlat.
8.00 Hírek, időjárásjelentés.

* ADOKEDVEZMENY
•IO%.OS LAKÁSVÁSÁRLÁSI
KEDVEZMÉNY
INGYENES TŐKESZÁMLA

Wmm mm
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Jegyzési helyek:
A Quaestor Értékpapír Kft. irodái, a K&H
Brókerház Rt. szervezésében a Kereskedelmi
Bank Rt. országos hálózató és az fbusz Bank Rt,
országos hálózata; a Corvinbank Rt. országos
hálózata" valamint a Konzumbank Rt. országos
hálózata és a Takarékszövetkezetek kijelölt fiókjai,
IRODÁINK: 102? BUDAPEST, KM W . 33-34 • T,: 201-6090,201-6017 • F.: 201-9525-4025 DEBRECEN, KOSSUTH ti. 2. • h 15^430-748,430-741 • 3300
EGSt, SÁNDOR « K U. 2. • T„- 1361-428410,412-799 • 9021 GYÓR, JEOtK ÁNTOS U. 9. • T„- |96|-324-3M, 312434 • 7421 PÉCS, JÓKAI U. 11. •!,: (721224-049,335477 • 6720 Sffljffl, OEM FERENC U. 34. * L (621-312-260,312-660 • 8200 VESZPRÉM. RÁKÓCZI tt. 7. • t ; 98420-398 • h 981-326-398

*
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Kétfejű- teknős tekint e szűkre szabott világra neve szerint Ez és Az. G a z d á j a , a N e w p o r t (USA)
városi Nelson főiskola a d j u n k t u s a , John Keinath,
a k i bármilyen módszerrel vizsgálta e „címerállatot", nemét nem tudta megállapítani. Ezért lett a neve Ez é s Az... (MTI-Telefotó)

Isten

éltesse!

TAKSONY

Ősi magyar név, így
hívták Árpád unokáját,
akinek,nevéhez a kalandozások karának messze
nyugatra behatoló rablóhadjáratai fűződnek.
A 'VSS-ris augsburgi vereség után a Balkánon
tett kísérletei hadjáratok
folytatására.
Taksony
970-ben.halt meg, emlékéra Peit megyében levő,község neve őrzi.
a NASSS
kiállítás és vásár a Megyeházán. Mikulás, szaloncukor,
üdítő, perzsgő és borkülönlegességek rendkívül kedvező áron.
(x)

• Bankmentés
Mindössze három hónappal létrehozása után csődbe
jutott fehéroroszország legnagyobb bankja, de az államfő segítséget ígért a megmentésére. Alekszandr Lukasenko elrendelte, hogy az
ország nagy energiaipari vállalatai a fizetésképtelenné
vált pénzintézetbe, az AO
Szberegatyelnij Bank BelaruszBankba helyezzék át
számláikat. A csődbe jutott
bank azt közölte, hogy 3,2
billió belorusz rubelre van
szüksége a pénzügyi válság
leküzdéséhez. A csődbe
ment banknak további 17
millió dollárra lenne szüksége ahhoz, hogy törleszthesse
az orosz Szberbank takarékpénztárral szembeni hátralékát.

Eloltották a legöregebb tiglánt
Betegsége
miatt-el kellett
altatni a világ
valószínűleg eddigi legöregebb
„tiglán"-ját. A
tigris és oroszlán keresztezéséből született
állat, amely a
Tokkelos névre
hallgatott,
a
dél-afrikai Bloemfontein állatkertjének lakója
volt.
Tokkelos
nyálmirigy-daganatban szen-

vedett. Az állatkert illetékesei
szerint további
hasonló keresztezést nem terveznek. Tokkelos utoljára tíz
éve került az érdeklődés középpontjába, amikor egyik gondozóját megtámadta és megölte. Mivel a tigris
és az oroszlán
közeli rokonok,
keresztezésük
lehetséges, bár

A főváros XVI. kerületében kedden délelőtt az Állás
utca .és a Szlovák út sarkánál
egy terméayszállító munkagépből a kezelő le akarta engedni a rakományt, amikor a
meghajtólánc elkapta a kezét
és a fogaskerekek közé rántotta a férfit. A szerencsétlen
embernek a gép leszakította
az egyik karját és a másik
kezének kézfejét. A gépbe
berántott férfit a tűzoltók
szabadították ki, miután
szétdarabolták a berendezést. A- súlyosan sérült férfit
a mentők kórházba szállították.

Lengyelországban várhatóan a Michelin cég.vásárolja meg a Stomil Olsztynban
működő gumigyárat, a debicai gumiabroncsüzem egy
részét pedig az amerikai
Goodyeur vállalat kaphatja
meg. Legalábbis fgy tudja a
Nswa Európa című lengyel
gazdasági szaklap. A Michelin ezek..szerint megelőzte a
Deutsche
Continentalt,
amely már öt éve együttműködik az olsztyni Stomillal.

nehéz, mert az
eddigi tapasztalatok szerint az
utódok
között
sok a torzszülött. 1989-ben
egy dél-koreai
állatkertben három tiglánbébi
is
született,
amelyek azonban maguk nem
voltak alkalmasak utódok nemzésére,
illetve
kihordására.
(MTI)

ki arra a csigára gondol, amei j lyik a hátán viszi a házát, most
téved. Aki nyálashátú, meztelen társára, az is. A szóban forgót fejben
leggyöngébb gyerek se fenyegeti azzal, hogy sós kútba vetnek, onnan is
kivesznek, malomkővel lenyomatnak,
hat ökörrel kivonatnak, és tejjel-vajjal
se kedveskedik neki. Minden hegedűk
legkönnyebben törő toldalékáról van
szó. Talán ki is találták:
Dankó
Pistáéról.
Mintha magában hordaná a nótáját hófehér szobra. Eltörött a hegedűm...
Jóval ifjabb voltam még, amikor
rendre róla vitatkozott a város. Lapunkban természetesen. Akkor még
az a föltételezés vitte a prímet a vita
nagy zenekarában, valamelyik egykori riválisa vagy annak leszármazottja
őrzi a vérbosszúval fölérő cselekedet
jussát: ha hivatalosan visszaragasztják, mindjárt letöri. Azt is beszélték,
szegény Tápai Tóni bácsi külön csigakészletet tart otthon. Ha letörik,
csak benyúl a fiókba, és viszi az újat.
Voltak, akik azt az idétlenséget is
képesek voltak föltételezni, maga a
szobrász töreti le, hogy eladhassa
szunnyadó csigáit. Azóta Tóni bácsi
is elköltözött oda, ahol Dankó Pista
pöngeti a hegedűjét, csigája azóta
sincsen a legmasszlvabb kőhegedűnek. Most már az se lenne, aki pótol-

• Nastase,
a babérvadász
Politikai babérokra tör
llie Nastase egykori román
teniszcsillag, akit máris a romániai kormányzó párt vezetésének egyik tagjává választottak. A 49 éves Nastasét, aki 1973-ban a világ első számú teniszjátékosa volt,
beválaszották a Szociális
Demokrácia Romániai Pártjának új országos tanácsába.
Nastase jóbarátjának, a teniszrajongó Adrián Nastasénak támogatásával került be
a párt irányító testületébe. A
két Nastase egyébként semmiféle rokonságban nincs
egymással.

• Száztíz nap
a z erdőben

Száztíz napi erdei bujkálás után megadta magát a
horvát hatóságoknak egy
krajinai szerb katona. A 46
[ A TEMPÓ TAXI, a KM TOURS j éves Mile Zakulát a rokonai
győzték meg arról, hogy önés a DÉLMAQYARORSZÁG
ként jelentkezzen a horvát
100 000 Ft-os
rendőrségen. A horvát kato;nyereményjátéka ,
nai bfróság csütörtökön 18
szerbet ítélt tíz évig terjedő
börtönbüntetésre.
, 4 9 0 - 4 9 0 ,

nek föl, hogy tekintsük őket a szintén
szoborcsúfltó egykori muzulmánok
utódainak. A gyöngébbek beérik avval is, ha ma kiragasztanak valahová
egy formás plakátot, még ma le is tépik. Emlékeznek még a fejedelem Rákóczi Ferenc sujtásos arcképéből lett
plakátra? Nem kötelező, nem ma törEs az se, aki viatkozzon róla. Las- tént. Azonnal beleverték a csúfol absan-lassan az se lesz, aki emlékszik ba is.
Irritálja őket minden, ami tökélemég rá: volt valamikor csigája is a
tes? A mélylélektan tudná kideríteni
legszebb cigányszobrunknak.
Semmi okom sincs rá, hogy éppen csak az igazi okot, de azt hiszem,
most hozakodjam elő vele, legföljebb minden tökéletes minden tökéiellen
az, hogy mostanában megint eszembe elmét irritál.
Baráti figyelem hívott pár évvel
jutott. Jószerivel ennél nagyobb érv
ezelőtt az egyik öreg ház falához, A
nem is létezik.
Azt találtam ki, azért törik le, mert háború utáni választási csatározások
törhető. Mindent törnek, ami törhető. plakát-emlékei voltak rajta. ÉvtizedeVaskapukat nem döngetnek a Bo- ket vészeltek át esőben, fagyban, tiktond-utódok, mert ahhoz erő is kelle- kasztó melegben. Azon a falon a régi
ne, nemcsak buzogány, de szinte na- plakátok tartották a régi vakolatot.
Pedig a papiros a legromlandóbb
ponta tördelik le vagy csavarják csigába a szemtesedények vasait, bori- a világon. Biztosan jártak plakáttégatják föl a legnehezebb kukákat, pők arra is, de ott valahogy megmaakármilyen kemény fából csinálják is radt mindből egy darab. Szinte kea padok ülőkéit-támláit, szilánkosra gyeletsértő tett végzett vele: újrava^
reccsentik előbb-utóbb. Csak azért, kolták.
Az újat legföljebb
összefirkálja
mert törhető. Az elhagyott épületek
kirakatnyi üvegei is sorra csörömpöl- ugyanaz a sánta elme. Bajuszt rajzol
a legszebb női arcra, vagy kiszurkálnek.
Olyan jó, ha csörög, ha recseg-ro- ja a szemét.
Mi meg kitaláljuk közben a balkapog valami? Olyan jó a rombolás?
Még csak azzal az igénnyel se lép- nizálódás elméletét.

msszo

farmerbolt
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Mustárul Rocco. Happy
Way l a r m e r r u h a z a t i
termekek.
Indiana g u m i k a b a t o k
akciós aron
8.900 Ft-ert!

RENDELJE MEG LAPUNKAT TELEFONON:

»
• Vállalják
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hovatartozásukat

Ady-ünnep, Magyarságnap
A Bihar megyei Margittán a helyi RMDSZ és a magyar
ifjúsági szervezetek rendezésében megemlékeztek Ady Endréről. Ökumenikus istentisztelet után az RMDSZ vezetői,
Markó Béla szövetségi elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök és mások koszorúzták meg a költő tavaly avatott szobrát, majd a zsúfolt helyi kultúrházban politikai fórumon válaszoltak a feltett kérdésekre. Ady Endre állt a központban a
bukaresti magyar nyelvű oktatás 180. évfordulójának ünnepségein is. A róla elnevezett líceumban felavatták a költó
mellszobrát, Balogh Péter szobrász özvegyének adományát.
Az ünnepség résztvevőihez intézett üzenetében Markó Béla
hangsúlyozta, hogy a bukaresti magyar iskola megtartói joggal lehetnek büszkék: teljesen más nyelvű környezetben, a
mindennapokban egy más nyelv használatára kényszerülve
is megőrizték önazonosságukat, ragaszkodásukat az anyanyelvű kultúrához. A Fekete-Körös felső folyása mentén a
Királyhágómelléki Református egyházkerület rendezte meg a
Magyarság Napját. Számos találkozóra, közéleti fórumra,
műsorra került sor ebből az alkalomból.

e 1 3 9 fagyhalál
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• Rajtaütés
A holland rendőrség 27
tonna kábítószert foglalt le a
rotterdami kikötőben egy
brazil zászló alatt Panamából érkezett teherhajón. A
kábítószert, amelynek értéke
59,56 millió dollár, a holland piacon akarták értékesíteni. A teherszállító november 14-én érkezett Rotterdamba. Két héten át megfigyelés alatt tartották a hajót,
majd a rajtaütés után letartóztatott két holland állampolgárt.

A RÁDIÓ „PARTISCUIvr
zenés hírmagazinja
SzrrktszM: Turonykfil Márta. /aiKÍuvrk.: Varga Gvftrxy
Is.mi Htrek. Kinder -játék.
„Dugó" - kü/lrkrdési infurmartAk 17.00 Hfrek. lapszemle. Játék a Tisza F W r t t t l . Jubilál a
Ságvárí Gimnázium. IX.IMI Krónika. Férfi és női szerepek.
Igen-nem játék.

„ H a l l g a s s a Ö n is.
Ö n n e k is s z ó l ! "
m i n d e n n a p 16-19 óráig
a 9 4 , 9 MHz-en
Hirdetésfelvétel:
Szeged. Párizsi krt 32.
TeL: 325-930, 323 811
TelJFax: 491-119

• Szigor
Az Európai Unió tagországainak pénzügyminiszterei brüsszeli ülésükön elviekben elfogadásra ajánlották
a decemberi EU-csúcstalálkozónak azt a német javaslatot, amely további szigorításokat szorgalmaz a majdani
közös pénzben résztvevő országok költségvetési mutatóit illetően. A részletek kidolgozására azonban már csak
1996. során kerül majd sor.

• Vörös v i h a r
Észak-Korea szerint az
augusztusi viharoknak, amelyekhez hasonló százévente
egyszer fordul elő a távolkeleti országban, 60 halálos
áldozata volt, s körülbelül
500 ezer ember vált hajléktalanná. A helyzet katasztrofális, s az emberek attól
félnek, hogy súlyos élelmiszerhiány lesz.

Mától h ű v ö s e b b
légtömegek határozzák meg időjár á s u n k a t . A borongós égbolt alatt kisebb eső lehetséges. A legmagas a b b n a p p a l i hőmérséklet szerdán
3, 6 fok között alakul.

Az európai Airbus-konzorcium bejelentette, hogy
piacra dobja A330-as típusú
kétmotoros gépének egy
újabb változatát, az A330200-ast, amely 256 utast
szállíthat rhajd legföljebb 11
ezer 800 kilométeres távolságra. A most használatos
A330-as Airbus 335 utast
képes szállítani 8500 kilométeres távolságra.

Moszkvában november
eleje óta 139 ember fagyott
• Bővebb információ a Tempó taxisoknál • meg Moszkva utcáin. Csak a
Csongrád megyémúlt héten több mint 51 álben ma az a l a b b i
dozatot találtak, akiknek túlvárosok körzetében
• Japán rakéták nyomó többsége hajléktalan
számíthatnak sebesvolt.
ségellenörzési akcióJapánban a jövő év elejére
ra a j á r m ű v e z e t ő k .
elkészül két új, szilárd • Felszökött
Szeged: 5 és 7, valaüzemanyaggal működő rakémint 15 és 23; Maa svéd korona
ta, amelyeket műholdak pákó: 9 és 14; Vásárlyára állttására szánnak, de
hely: 6 és 22 óra köFelszökött a svéd korona
műszaki adottságaik révén
zött. A rendőrség a
katonai célokra is felhasz- árfolyamaarra a kormány ál• Sajtpaktum
változtatás
jogát
nálhatók. A háromlépcsős, tal később hevesen cáfolt
fenntartja I
Olaszországban trösztel3I méter magas, feltankolva hírre, amely szerint talán
lenes vizsgálat indult két
130 tonnát nyomó, két és fél már a jövő év elején visszanagy sajtgyártó csoport elméter átmérőjű M-5 rakéta tér az európai árfolyamsza1,8 tonnányi terhet képes bályozó rendszerbe (ERM) a • A K é l LoHi (33-ból 3- len. A vizsgálatot azután inalacsony pályára állítani. A svéd valuta. A svéd valuta at) 48. játékhetén sem volt dították a Parmigiano ReggiJ-l könnyebb, csupán 87,8
ano és a Grana Padano nevű
tonnát nyom, átmérője 1,8 árfolyamát 1992. november telitalálat, fgy a 3+3-asokra nagy sajtgyártó konzorciuméter, magassága 33 méter, 19. óta lebegtetik. A svéd jutó 64 millió 236 ezer 170 mok ellen, hogy egy árfigyeterhelhetőságe 900 kilo- pénz árfolyamának rögzítése forint tovább halmozódik. A lő hatóság a parmezánsajt
gramm. Mindkettő nagy elő- az I márka/4,30 korona árfo- háromtalálatosok 38 ezer árának 23 százalékos emelnye, hogy por alakú, szilárd lyamon kisiklathatná a svéd 713, a kettesek 364 forintot kedését jelezte egy év alatt,
üzemanyaggal működik, fgy gazdaság talpraállási folya- érnek. A nyerőszámok: 29, miközben a termék gyártása
viszonylag könnyedén katonai matát - idézte elemezők vé45, 59 és 26, 46, 52. A heti 15 százalékkal csökkent. A
célokra is alkalmassá tehető.
leményét a Reuter.
és előfizetéses szelvényeket hatóság azt állítja, a két válpéntekig veszik át a megyei lalatcsoport paktumot kötött,
postahivatalokban, takarék- amely a Parmigiano Reggianónak engedte át a parmeszövetkezetekben, IBUSZ és zántermelés 51 százaiékát, a
Express irodákban. Sorsolás Grana Padanónak a 49 szákeddenként 10.08-kor a zalékát, s plafont szabott az
Kossuth Rádióban.
(x) éves termelésnek.

Zsombán a kocsmáros rendel..

Vajdasági gabona

vonulva, az esküvői szertartást végigjátszva közönséget gyűjtenek a vendéglőbe, az esti mulatságra. Az sem
baj, ha az alkalmi „menyasszonynak"
háromhetes szakálla van...

Romlott Andreasz Papandreu görög miniszterelnök állapota, akit egy hete
kezelnek kórházban tüdőgyulladással. A kormányfő
veseműködésével kapcsolatban léptek fel problémák.
Lehetséges, hogy Papandreu
rövidesen művesekezelést
kap.

• A330-OS változat

ITÖRZSUTAS KÁRTYÁI

Ma is gyakorolt szokás Zsombón,
hogy a kocsmáros - a bevételét növelendő - tréfás lakodalmat rendez. A
vőlegény s a menyasszony a falu egyegy deli legénye, akik az utcán végig-

• Művesén?

A Szerbia elleni
gazdasági
szankciók felszámolása egyebek
között azt eredményezheti,
hogy
Moszkva olcsóbban tud majd gabonát importálni
Jugoszláviától,
mintha azt a világpiacon szerez9A

H?J01

né be.
Párizsi
szakértők szerint
a hároméves elszigeteltség után
a Vajdaságban I2 millió tonna búzakészlet halmozódott fel. Ez a
mennyiség épp jókor jön Oroszországnak, . ahol
idén az elmúlt 32

mrtvmw
M&ífcJO

r v

év
legrosszabb
terméséi takarították be. Belgrádi
illetékesek
megerősítették:
máris készül egy
bartermegállapodás, amelynek keretében
Szerbia
gabonát
adna
orosz energiáért
cserébe.

A csodálkozó disznó - a z a z v a n n a k helyek, ahol
m á r András-nap előtt disznótoroznak a nagyétkúe k , b á r a h a g y o m á n y szerint csak n o v e m b e r 29.
u t á n lehet k i m o n d a n i a végítéletet a röfik fölött.
(MTI-Telefotó)

1
Boszorkánykutatási központ

• Szeged végleg

lemaradt!?

A mecklenburgi Penziin ódon várában boszorkánykutatási központot létesítenek Észak- és Kelet-Némctország részére - adta hírül a dpa. Az Európában egyedülállóan gazdag boszorkánytörténctekkcl büszkélkedő
vár a lehető legjobb feltételekkel rendelkezik a terv
megvalósításához - szögezték le a nemzetközi boszorkánykutatás szakértői a hét végén Penzlinbcn tartott
szakmai tanácskozásukon. Mindenekelőtt Németország
keleti területein jár még gyermekcipőben az 1560. és
1700. közt lefolytatott boszorkányperek körüli igazság
kiderítése - közölte a dpa-val Sönke Ixirenz tühingeni
történész, a „Boszorkány" nemzetközi kutatócsoport
vezetője. Az adott korszak tanulmányozása egyedülálló lehetőséget nyújt az akkori társadalmi viszonyok
jobb megértéséhez. így például szeles körben elterjedt
tévedés, hogy 1560 után az egyház rendelte el a boszorkányüldözést. Az inkvizíció 1500-ban megszűnt, a
reformáció folyamata is lezárult már 1560-ra - mutatott rá Lorcnz. Különös módon a boszorkányperek Mecklenburgban is - világi bírósagokon folytak. Dieter Harmening würzburgi néprajzprofesszor állandó kiállítást készül szervezni Penzlinbcn. Ezen jelenetekben
örökítenének meg boszorkánypereket és világosan kimutatnák azok összefüggéseit napjaink okkultizmusával. (MTI)

