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A DELMAGYARORSZAG ES
A CSONGRÁD MEGYEI HÍRLAP HITI PROGRAMMfUÉKLETE

ALAPÍTVA: 1910-BEN

• A szegedi

Sajtóházban

Megalakult a Teledéi Baráti Kör
#

„Toledóiak" e g y m á s között... Az ötéves
kapcsolatokat tortával (is) ünnepelték t e g n a p
este a Sajtóházban. (Fotó: Karnok Csaba)

TELE-7-TEL ARA: 30 FT

PÉNTEK, 1995. DEC. 1., 85/282.

Tegnap este a Sajtóház Stefánia klubjában,
mintegy ötven résztvevő
jelenlétében megemlékeztek a Szeged-Toledo
testvérvárosi kapcsolatok ötéves évfordulójáról. A jelenlévők - zömmel azok, akik már jártak az Ohio állambeli
testvérvárosban - visszaemlékeztek a fél évtizeddel ezelőtti indulásra, az
együttműködés kezdetére, s az azóta eltel időszak eseményeire.
Az esten részt vett az
amerikai vendégszereplésről hazatért sándorfalvi citerazenekar, s
temperamentumos játékával itthon (is) elkáp-

A Záporkerti Általános Iskolában attól félnek, hogy a szülők máshová - nem a Felsővárosi iskolába - viszik majd el a gyerekeket,
mint a h o v á azt a z ö n k o r m á n y z a t eltervezte. (Fotó: N a g y László)

• Záporkertben

félnek a rossz

döntéstől

összevonást újabbak követik majd. A Záporkerti iskolában a bizottsági döntés előtt afelől
érdeklőddemben az oktatási bizott- tünk, hogy mit hoz majd
ság elé kerüljön, ám ez- az összevonással járó óhaalatt az is kiderült, hogy a tatlan felfordulás.
(Riportunk a 7. oldalon)
Záporkerti-Felsővárosi

Kezdődik a nagy iskolafeKordulás
Tavasszal lehetett először hallani arról, hogy
az önkormányzat a Záporkerti Általános Iskola és a

Ritka vendég
a Forrásban

Felsővárosi Általános Iskola összevonását tervezi,
Fél év kellett hozzá, hogy
az ügy - a jövő héten - érEgy igazi leopárdot is hoztak
magukkal a Biogal
Gyógyszergyár munkatársai
arra a tegnapi tudományos szimpóziumra,
amelyen egyik fájdalomcsillapító
gyógyszerükkel
kapcsolatos
tapasztalataikról
számoltak be az
orvosok. A fájdalom szimbólumaként
„szolgáló"
leopárd nagy érdeklődésre tartott
számot,
hiszen
ritkaságszámba
megy, hogy a
Forrás Szállóban
egy
ilyen
szépséges, de nem
veszélytelen
ragadozó is „szállást" kap.
(Fotó:
Karnok Csaba)

Kiss Pétert kinevezték

A Magyar Köztársaság
elnöke - a miniszterelnök
javaslatára, 1995. december 1-jei hatállyal - Kiss
Pétert munkaügyi miniszterré kinevezte. A kinevezésről szóló o k m á n y t

Göncz Árpád csütörtökön
délután a Parlament Nánd o r f e h é r v á r i - t e r m é ben
nyújtotta át. Az átadáson
jelen volt Kiss Elemér, a
Miniszterelnöki Hivatal
közigazgatási államtitkára.
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AVMDK
nem írta alá
A Vajdasági Magyarok
Demokratikus Közösségének (VMDK) elnöksége úgy
döntött, hogy egyelőre nem
írja alá a Vajdaság autonómiájának helyreállítását követelő f e l h í v á s t , a m e l y e t a
Vajdasági Klub dolgozott ki,
s juttatott el a politikai pártokhoz. A Beta belgrádi hírügynökség csütörtöki jelentése szerint a Vajdasági
Klubnak küldött levélben
Ágoston András, a VMDK
elnöke azzal magyarázta a
döntést, hogy a felhívást
még egyetlen parlamenti
párt sem Irta alá. „Amennyiben a szerbiai demokratikus
ellenzék valamelyik parlamenti pártja aláírja a felhívást, akkor a VMDK ismét
napirendre tűzi a felhívás
megvizsgálását" - emelte
ki. (MTI)

„Készek vagyunk megbékélni a Magyar Köztársasággal" - jelentette ki a szlovák
kormányhoz közelálló Slovenská Republika csütörtöki
számában megjelent interjúban Mihai Dinicu, Románia
pozsonyi nagykövete, aki a
román állami ünnep alkalmából nyilatkozott.
A diplomata szerint a román fél megbékélést célzó
javaslatára „egyes magyar
ellenzéki körök úgy reagáltak, hogy nem lehetek benne
biztos, vajon Magyarország
kész-e" a megbékélésre. Ehhez Iliescu elnök ajánlata
szerint a De Gaulle tábornok
és Adenauer kancellár által
kidolgozott francia-német
kiegyezés szolgálna mintául.
„Sietni azonban nem kell,
mert előbb a megbékélés feltételeit kell megteremteni. A

Románia
megbékélne
velünk?
román-magyar alapszerződésről párhuzamosan folynak a tárgyalások" - tette
hozzá a nagykövet. Szerinte
a kérdésben csaknem minden tisztázódott, eltekintve
egyes „halott dokumentumok" elfogadhatóságának
problémájától, mivel Románia szerint „csakis az érvényes európai dokumentumokat fogadhatjuk el". A „halott dokumentumok" fogalmát magyarázva Dinicu az
Európa Tanács 120l-es számú ajánlásait nevezte meg.

K. F.

a

gyanúsított

Gyerekgyilkosság! ferdüld
Megvan a november 27én történt XX. kerületi brutális gyermekgyilkosság
gyanúsítottja - jelentette be
csütörtöki sajtótájékoztatóján Bodrácska János budapesti rendőrfőkapitány. A
17 éves M. Lászlót - a lefejezett 12 esztendős István
Zsolt barátját - éjjel vitték
be a rendőrök, kihallgatása
jelenleg is folyik. A közvéleményt megrázó bűncselekmény motivációjáról - a
nyomozás kezdeti stádiuma
miatt - egyelőre nem nyilatkozott a főkapitány.
Bodrácska János elmondta, hogy több száz
nyomozó dolgozott a nem
csak a lakosságot, hanem a
rendőröket is megdöbbentő
ügy felderítésén. M. Lászlóhoz tanúvallomások alapján
jutottak el, ugyanis többen
látták őt a kérdéses időpontban az utcán, a háza előtt,
illetve

a

liftben

István

Zsolttal. Ugyancsak észlelték, hogy néhány órával ezután M. László egy szemlátomást nehéz bőröndöt cipelt ki a házból, amelyen
meg is pihent. (A gyanúsított édesanyjával lakik közös lakásban, aki a bűncselekmény időpontjában nem
tartózkodott otthon.) Az
emlftett bőrönd a gubacsi

hfdnál, a holttest közelében
feküdt, a rendőrök vérnyomokat, húscafatokat, illetve
egy M. László nevére szóló
rendőrségi idézést találtak
benne. Ugyancsak vérnyomokra bukkantak a feltételezett elkövető lakásában és
a ház folyosóján. Jelenleg
szakértők azonosítják, hogy
a rögzített vér az áldozattól
származik-e.
M. László az áldozat barátja volt, 4 évvel ezelőtt
végzett ugyanabban a kisegítő iskolában, ahol a kisfiú
is tanult. Az eddigi benyomások alapjárt egyikük sem
tekinthető
szellemileg
visszamaradottnak, inkább
olyan lusta gyerekekről van
szó, akik jobban érzik magukat a kisegítő iskolában.
A gyanúsítottat egyébként
agresszív, problémás fiúnak
ismerte a környezete. M.
László tagadja, hogy ő követte el a gyilkosságot, azt
viszont beismerte, hogy az
emlftett bőrönd az övé.
Egy pályaőr tegnap délután megtalálta a brutálisan
meggyilkolt gyermek fejét a
gyilkossággal gyanúsított
17 éves M. László lakása
közelében. A Semmelweis
Orvostudományi Egyetem
igazságügyi orvosszakértője
azonosította a fejet. (MTI)

• Új kukásautók

Szegeden

Szemétgyűjtés kél műszakban
Új szemétszállító autókat
vásárolt a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú
Társaság. A kocsik hétfőn
lépnek munkába, hogy napi
két műszakban gyűjtsék
majd a város szemetét. A be-
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• Rendőrkézen

ráztatta a közönséget.
Az esten az ünnepi pulyka- és tortaszeletek, valamint a pezsgőbontás
mellett felolvasták Bálint
Erzsébetnek, a Toledói
Testvérvárosi iroda igazgatóhelyettesének a szegediekhez intézett üdvözlő levelét, amelyben
sok sikert kfván a további együttműködés kiszélesítésében.
A tegnapi Stefánia
klubbeli ünnepségen megalakították a Szegedi
Toledói Baráti Kört,
amelynek tagsága éppen
az emlftett kapcsolatok
elmélyítésén fáradozik
majd.
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Nyitva tartás:
h.-p.: 6.00-17.00,
szombat.: 6 . 0 0 - 1 3 . 0 0 ,
vasárnap.: 6 . 0 0 - 1 0 . 0 0
Tel.: 3 1 2 - 7 4 7

Előzékeny
kiszolgálással
várjuk vásárlóinkat!
Nyitva tartás: h-p.: 7.30-16 óra,
szombat: 8-12 óra. Tel.: 310-978
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ruházásnak ezúttal a Szeged
környéki községek is örülhetnek, mivel a régi kocsikkal ott is szeretnék megszervezni a rendszeres szemétszállítást. (További információink az 5. oldalon.)

•

szőnyegpadló
pvc

•
•
.

festék
k i e g é $ l í t ö k

Ünnepi nyitva tartás: h-p.: 9-18 óra, szo.: 9-13 óra
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DÉLMAGYARORSZÁG

2 KÜLFÖLD

Hat évvel a szovjet csapatok távozása után most az egykori ellenség
katonái cserkészik a lankás agrárvidéket, hogy megfelelő hadtápbázist
találjanak a boszniai NATO-müvelet számára. Más helytől eltérően,
ahol talán a lakosság zokon vette volna a harckocsik várható dübörgését
és a szállítógépek
éktelen zaját, a magyarok
szemmel
látható
várakozással üdvözlik az amerikai békefenntartók érkezését - írta a
The Washington Post tudósítója kaposvári keltezésű riportjában.

történelmi krónika
December 1.
1167. Számos északitáliai város megalakítja a
lombard városok szövetségét, mely I. (Barbarossa) Frigyes német-római
császár itáliai politikája
ellen irányul.
1630. A segesvári országgyűlés Rákóczi Györgyöt választja fejedelemmé.
1640. Portugália a spanyol Habsburgok trónfosztásával János braganzai herceg személyében
nemzeti királyi választ.
1865. Szegeden megnyílik a városi zeneiskola.
1905. Ezen a npon születeti Budapesten Kellér
Dezső, író, konferanszié,
kiváló művész, a Vidám
Színpad örökös tagja.
1920-as évek végén kezdett kuplékat, dalszövegeket és kabarétréfákat (rni.
Mint konferanszié 1933ban szerepelt először. Filozófikusan mély, a társadalom jelenségeire és
visszásságaira érzékenyen
reagáló konferanszai utánozhatatlan kapcsolatteremtő készséggel párosultak.
1917. A vilniusi tartományi tanács német beleegyezéssel kikiáltja a független litván államot.
1918. Az erdélyi románok nemzeti gyűlése Gyulafehérváron kimondja a
Romániával való egyesülést.
1920. Teleki Pál gróf
kormánya benyútja lemondását.
1924. Az Országos Demokratikus Szövetség
képviselői kivonulnak a
nemzetgyűlésből. 1925.
május 26-ig nem jelennek
meg az üléseken.

EB

1925. Felavatják a budapesti rádió-stúdiót,
megindul a műsorszóró
rádiózás, az 546 méteres
középhullámon. Az induláskor a heti adásidő 50
óra volt.
1935. Ezen a napon
született Woody Allén,
Oscar-dfjas amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró. Kezdetben Tvműsorok, Brodway-revűk,
éjszakai programok munkatársa volt. Az 1960-as
évek közepétől filmszínészként sajátos vlgjátéktfpust hozott létre.
1944. Megalakul a
Nemzeti Parasztpárt szegedi szervezete, átmenetileg a párt országos központja.
1945. Párizsban megalakul a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség.
1970. Olaszországban
az 1890-es években tiltották meg a házasság felbontását. Egy évszázadnyi
harc után a parlament
ezen a napon fogadta el a
válásról szóló törvényt,
amely - igaz csak ötévi
különélés után - engedélyezte a válópert.
1988. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) ez
évben december elsejét az
AIDS Ellepi Világnappá
nyilvánította, hogy ezzel
is felhívja a figyelmet a
nemzetközi összefogás
szükségességére. A WHO
becslése szerint 1994-ben
világszerte mintegy 16
millióra tehető az AIDSes betegek, illetve HIVvlrushordozók száma, közülük körülbelül egymillió a gyermek.

Dorozsmai u( 5-7.

Vörös csillag helyett vörös szőnyeg

A lap csütörtöki számában megjelent tudósításában
John Pomfret egyebek között úgy vélekedett: a gazdaságiaktól kezdve az érzelmi
okokig bezáróan többféle tényező magyarázza, hogy a
magyarok - akárcsak az
egykori szovjet tömb többi
népe - miért fogadják be oly
készségesen a külföldi katonai erőket néhány évvel az
után, hogy felszabadultak az
előző megszállás alól.
„A zsebükben dollárral

Clinton
Észak-Írországban
Az órákkal korábban tető
alá hozott brit-ír rendezési
keretegyezménynek köszönhetően nem üres kézzel érkezett csütörtök reggel az
északfr tartomány fővárosába az amerikai elnök.
Bili Clinton, aki a hivatalban lévő amerikai elnökök
közül elsőként tette lábát
Ulster földjére, szerdán kezdődött nagy-britanniai látogatásával mindenekelőtt
közvetítői missziót teljesít.
Huszonnégy órával belfasti
érkezése előtt azonban még
úgy tűnt: nemigen lesz miben közvetítenie. Az északír
rendezésben beállt patthelyzet ugyanis azzal fenyegetett, hogy Clinton tartalmatlan látszatlátogatásról lesz
kénytelen beszámolni a ha-

Szivattyúzás,
SZállítÓS
KORREKT ÁRAK!

Az orosz miniszterelnök
bízik abban, hogy tévesnek
bizonyulnak majd a mostani
előrejelzések, amelyek a december 17-i parlamenti választáson biztos kommunista
sikert jósolnak. Mint mondta, pártja számára azt tartaná
sikernek, ha a 450 parlamenti helyből 120-140-et megszerezne.
A kommunisták és a nacionalisták győzelme „tragikus lenne, mert minden nehézség ellenére, kezdünk kijutni az alagútból. Az ő győzelmük az újabb fegyverkezést. a világgal való kon-

érkező NATO-katonák jelenléte bőséges pénzforrást
jelent majd Kelet-Európának
abban a részében, amelyet
keményen megviseltek a
gazdasági átmenet nehézségei" - írta. Utalt arra is,
hogy a Jugoszláviával szembeni ENSZ-szankciók miatt
a magyar gazdaságot egymilliárd dolláros veszteség
érte.
. A tudósító aláhúzta, hogy
másfelől az amerika csapatok jelenléte azon a vidéken,

zai fr választók komoly tömegének.
John Major brit és John
Bruton ír kormányfő azonban szinte percekkel Clinton
szerda reggeli londoni érkezése előtt kompromisszumra
jutott. Az áthidaló, jóllehet
az alapvető nézeteltéréseket
fel nem oldó egyezségben
kitűzték az összes érintett felet - (gy a London ellen küzdő köztársasági erőket (IRA)
is - tárgyalóasztalhoz ültető
érdemi megbeszélések februári kezdő dátumát.
A továbbra is fennálló nézeteltérések dacára Clinton a
feltételes brit-ír egyezséggel
a zsebében már elláthatja
önkéntes közvetítői szerepét.
Ennek jegyében találkozott
csütörtökön késő este a
konfliktusban érintett valamennyi féllel - a Londonhoz
hű unionistákkal, illetve az
IRA politikai vezetőjével,
Gerry Adamsszel.

ahol korábban szovjet egységek állomásoztak, kézzelfoghatóan jelképezheti a
helybeliek számára, hogy országuk végre a Nyugat része
lett. „Különösen áll ez a magyarokra, akik közül sokan
úgy érzik, hogy a nyugati államok cserbenhagyták őket
1956-ban" - jegyezte meg.
Kiemelte, hogy a gazdasági és az érzelmi okok mellett az a számítás is belejátszik a vörös szőnyeges fogadtatásba, hogy az észak-

é Az első tárgyalás

Hongkong visszajár

Először ültek tárgyalóasztalhoz csütörtökön Hongkongban magas rangú kínai
és hongkongi tisztviselők,
hogy megbeszélést folytassanak a brit koronagyarmat
Kínához történő visszakerüléséről.
Nem hivatalos értesülések
szerint a kínai küldöttség vezetője reményének adott
hangot a találkozón, hogy a
hongkongi köztisztviselők a
gyarmat 1997. július elsején
történő visszadását követően
is hivatalukban maradnak. A
tárgyalásról távozó tisztviselők jó légkörűnek nevezték a
találkozót, amely az ismerkedést szolgálta. A megbeszélésen nem volt napirend,
nem készült jegyzőköny,

sem magnófelvétel, és nem
voltak kamerák. A tárgyaláson vita alakult ki a jövőbeli
hongkongi szociális kiadásokról.
„A kínai tisztviselők tettek néhány biztató kijelentést Hongkong jövőjére vonatkozóan. A találkozó nagyon hasznos volt és kedvező jelzést fog adni a hongkongi embereknek" - mondta Dominic Vong, a hongkongi építésügyi államtitkár.
A találkozón a hongkongi
építésügyi, oktatási és munkaügyi minisztérium magas
rangú tisztviselői, illetve a
pekingi vezetés hongkongi
ügyekkel megbízott képviselői vettek részt. (MTI)

A kommunisták győzelme tragikus lenne
frontációt, a gazdaság számára való fenyegetést hozná
magával. Előbb, vagy utóbb
Oroszország visszakényszerülne a civilizált világhoz, de
az út nagyon hosszúvá, drámaivá válhat" - mondta.
Csernomirgyin kormányának eredményei közé sorolta, hogy az átalakítás folyamán sikerült elkerülni a
katasztrófákat: a tömeges
munkanélküliséget és éhezést. a termelés teljes leállá-

sát. Az oroszok életkörülményeit távolról sem lehet
megfelelőnek nevezni, de je-

TANFOLYAM
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lentkeznek az új erők, a magánszektor szélesedik, a válság a vége felé jár, és a kor-

mány már fel tud lépni az
átalakulást legsúlyosabban
megszenvedő rétegek védelmében - hangsúlyozta.
A kormányfő cáfolta,
hogy konfliktusok lennének
közte és Jelcin között. Természetesen vannak viták és
eltérések, de ezek soha nem
lépnek túl a normális munkakapcsolat keretein. Csernomirgyin az olasz lap kérdésére határozottan leszögezte, hogy Jelcint tekinti az
államfőnek, ő semmiképpen

Használt mezőgépek
börzéje

poligrupo

Tragikus l e n n e , h a a z o r o s z o r s z á g i p a r l a menti választásokon a kommunisták és a nacionalisták g y ő z n é n e k - hangsúlyozta a La Repubblica cimü olasz lap csütörtöki s z á m á b a n
m e g j e l e n t i n t e r j ú j á b a n Viktor Csernomirgyin
orosz k o r m á n y f ő . Csernomirgyin azt is leszög e z t e , h o g y a z e l n ö k v á l a s z t á s o n semmifélek é p p nem kiván indulni.
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atlanti szövetség boszniai
békefenntartó műveletének a
támogatásával közelebb lehet kerülni az áhított NATOtagsághoz.
„Közreműködésünkkel
erősödni fognak és szilárdabbakká válnak majd a
NATO-hoz fűződő kapcsolataink" - idézte a lap Horn
Gyula kormányfő kijelentését.
A tudósftó szerint nyugati
diplomaták ugyanakkor felteszik a kérdést, vajon a kelet-európai országok nem remélnek-e túl sokat a „boszniai békeosztaléktól". Idézte
egy amerikai katonatiszt véleményét, amely szerint
pusztán a boszniai művelethez nyújtott segítség még
nem jelent „szabadjegyet
Brüsszelbe".

• Amerikai csapatok Magyarországon
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5 0 % elméleti kedvezmény.

MAGYAR AUTÓKLUB,

Szeged, Kossuth L. sgt.
112. Telefon: 62489-085.

Móroholtm: lel.: 06-60-354-353
Hívható: 0.00-24.00 óráig, mindennap!
Mielőtt használt mezőgazdasági gépet
vásárolna, hívjon lel bennünket is!

Kínálatunkból:
100IE traktor
500 000 Ft+áfa
70 LE traktor GMT

250 000 Ft+áfa

Portugál-magyar
vegyes vállalat

a megye székhelyén
és nagyobb
városaiban

kizárólagos jogú
45 LE traktor VRSVS 700 000 Ft+áfaképviselőket keres.
Kélvasú ekék 50 000-120 000 Ft+áfa
Mi Önre gondoltunk,
4 táblásfogasrögtörővel 70 000 Ft+áfa
ha szolgáltatásunk
értékesítését vállalkozása

fö tevékenységében,

Jöjjön velünk a történelem, az utazások,
a természettudomány és a technika világába
egy páratlan program keretéhen! Naponta 4 órás,
színvonalas ismeretterjesztő műsor 4 témakörben.
December l-jétől új műsor a Szegedi Kábeltelevízió
Rt. kínálatában az EXTRA programcsomag
előzeteseként:
SPREKTUM
TELEVÍZIÓ
a csillagpontosított területeken.
Keresse az UHF 2l-es csatornán!

saját telefonos irodájában
kívánja végezni,
az értékesítési terület bővítésére
munkatársakat foglalkoztat.

Jelentkezzen faxon,
bemutatkozó levélben

az 1/268-02-02
faxszámon, vagy

az 1/268-02-04
telefonon

Szemerédi István
területi vezetőnél

nem kíván az elnökválasztásonjelöltként indulni.
Egy másik kérdésre válaszolva Csernomirgyin kijelentette, hogy Csecsenföld
esetében „a békének nincs
alternatívája. A kormány
nem szándékozik azoknak a
provokációknak engedni,
amelyek újabb konfliktus felé sodornának. Erősíteni kell
a tárgyalásokat, azokba be
kell vonni a társadalom
egészséges erőit, újjá kell
építeni, amit leromboltak, és
el kell kerülni a további vérontást" - hangsúlyozta az
orosz kormányfő.

Robin gyilkosénak
nyilatkozata
Jichak Rabin izraeli miniszterelnök gyilkosa csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy
ő nem vallási megszállott.
Bírósági kihallgatása előtt
Jigal Amir újságíróknak azt
mondta, hogy hosszú megfontolás után hajtotta végre
Rabin ellen a merényletet,
előzetesen pedig nem kérte
rabbi áldását ehhez. A telavivi kihallgatás után a bíróság elrendelte Jigal Amir és
fivére, Hagai vizsgálati fogságának vasárnapig - a vádirat elkészültének tervezett
időpontjáig - történő meghosszabbítását.
„Készek vagytok az egész
nemzetet feláldozni a békéért" - mondotta a 25 éves
merénylő. „Ti a békében
hisztek, én Istenben hiszek
... Ebben megingathatatlan
vagyok" - idézi a Reuter hírügynökség Amirt, aki tettét
azzal indokolta, hogy Ciszjordániát Izrael átadja a palesztinoknak.
Az izraeli büntetésvégrehajtási szervek egyik képviselője szerint Amirt elftélése
után magánzárkában fogják
elhelyezni, hogy megvédjék
a börtöntársak esetleges támadásaitól. Rabin merénylője
ugyanakkor Ígéretet kapott,
hogy jó magaviselete esetén
kényelmet biztosító kölönbözó kedvezményeket kap
majd, cellájába rádió és televízió is kerül, továbbá lehetővé teszik számára, hogy
befejezze jogi tanulmányait.

Merénylettel?
a Sziklamecset
ellen
Egy jeruzsálemi törvényszék letartóztatásba helyezte
azt a szélsőséges zsidó fiatalt, aki gyanfthatólag bele
akart lőni vállról indítható
rakétával a városban magasló Sziklamecsetbe, a muzulmánok nagy becsben tartott
szentélyébe. A 25 éves Ejal
Kenin állítólag hosszasan
gyakorolta e fegyver használatát, készülve a merényletre. A biztonsági szolgálat
megtalálta lakásában a támadásra előkészített kézi rakétavetőt.
A fiatalember úgy nyilatkozott a bírói testület előtt,
hogy „a Tóra törvényét elsőbbség illeti meg Izraelben
a világi törvényekkel szemben".
A bíróság elrendelte pszichiátriai vizsgálatát. (MTI)

pT^MECHANICAL HANDLING
CONSULTANTS SZERVIZ KFT
BŐVÍTENI KÍVÁNJA SZERVIZTEVÉKENYSÉGÉT,
MELYHEZ
SZEGEDEN V A G Y K Ö R N Y É K É N ÉLÖ

SZERVIZTECHNIKUS
M U N K A T Á R S A T KERES.
-EZEN FONTOS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE OLYAN 50 ÉV
ALATTI, VEZETŐI JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ
FÉRFIAK KÜLDJÉK EL PÁLYÁZATUKAT, AKIK TARGONCA
JAVÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET MÁR VÉGEZTEK ÉS EGY
MOBIL, FÜGGETLEN MUNKAKÖRBEN ÖNÁLLÓAN
TUDNAK CSELEKEDNI. TARGONCÁKAT JAVÍTANI.
-A JELENTKEZŐKNEK MECHANIKUS ÉS ELEKTROMOS
SZERELŐI TUDÁSSAL KELL RENDELKEZNIÜK.
-A VÁLLALAT A MUNKAKÖRHÖZ MŰHELYKOCSIT
BIZTOSIT.
KÉRJÜK, KÜLDJÉK EL ÖNÉLETRAJZUKAT:
M.H.C. SZERVIZ KFT.,
1016 BUDAPEST, TIGRIS U. 21. CÍMRE.
KOVÁCS LÁSZLÓ SZERVIZVEZETŐ RÉSZERE.
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• Amerikából

jöttem...

Giczy: „Lelt volna polgári szövetség,
ha nem erőltetik"

Amerikából, a „Magyarok
35. kongresszusáról" nem
késett el Giczy György, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke. Budapesttől
Szeged Amerikánál is
„messzebb" lehet, hiszen a
politikus háromnegyed órát
késéit a sajtótájékoztatóról, s
megvárakoztatta a Katolikus
Egyetemisták és Főiskolások
Egyesülete szervezte fórum
hallgatóságát is.
A magyar emigráció erőforrást jelent az ország számára - összegezte amerikai
tapasztalatait a KDNP elnöke. Magyarország jövőjéről
tartott ott előadást. Ott és itt
egyaránt azt hangsúlyozta,
hogy az ország jövőjét a kereszténydemokráciában látja, ezért tartja fontosnak a
KDNP önállóságát, jelenlétét a magyar politikiai életben és azt a politikai alternatívát, amit ez az erő Európában jelent.

Giczy György: - Nem politikai kategória,
h o g y ki kit szeret. (Fotó: Karnok Csaba)
A KDNP-nek a választmány határozatával megerősített önállóságát mennyire
érinti az a „baráti közelség",
amelyre a Független Kisgazdapárt elnöke oly sokszor
utal? - firtatta a sajtótájékoztató több kérdése is. A

Az államtitkár bejelentette, hogy a kormány áttekintette a törvénykezési munkát
és 23 jogszabály megalkotását minősítette még ebben az
évben szükségesnek. A kabinet ennek nyomán azt javasolja az Országgyűlésnek,
hogy a december 15-ig tartó
ülésszak végeztével december 22-ig tartson rendkívüli
ülésszakot. Ez idő alatt megalkothatok a fontosnak ítélt
törvények, köztük a költségvetés is. Kósáné Kovács
Az MSZOSZ felelőtlen- Magda - aki utolsó napját
nek tartja azt a politikai töltötte munkaügyi minisztegondolkodást és gyakorla- ri minőségében - bejelentettot, amely az Érdekegyezte- te, hogy a kabinet határozatő Tanácsban kötött egyez- tot hozott a feketefoglalkozséget megkérdőjelezi. Ma- tatás és a feketemunkavállgyarországon nem a magas alás elleni hatékonyabb hajövedelműek vannak több- tósági fellépés feltételeinek
ségben, s ezt a kisebbik kor- javításáról. A megalkotandó
mányzó pártnak is tudomá- törvény szerint például a
sul kellene vennie. A vita munkaadónak naplót kell veazt jelzi, hogy az SZDSZ zetnie a foglalkoztatottakról.
inkább kockáztatja a kor- Amennyiben a munkaadók
mány szavahihetőségét, de
nem vagy hiányosan tesznek
nem tágít bizonyos rétegek
eleget nyilvántartási és adatérdekeinek képviseletétől.
Mindezt Bálint Attila, az szolgáltatási kötelezettségeMSZOSZ szóvivője fejtette iknek, rendbírságot kell fiki csütörtökön annak kap- zetniük. Ennek legmagasabb
csán. hogy a kormánypárto- összege 50 ezer forint lesz.
kon belül felerősödött a vita A Munka törvénykönyvének
a jövő évi személyi jövede- megsértésekor a gazdálkodó
lemadótábláról. Mint isme- szervezeteket 3 millió forinretes, az ÉT tárgyalásokon tig terjedő munkaügyi bírság
olyan megállapodás szüle- megfizetésére kötelezheti.
tett a kormány és a munkaKiss Elemér a munkaügyi
vállalók képviselői között, miniszterasszony lemondáamely szerint az adótáblá- sával kapcsolatban jelezte,
ban a legmagasabb mérték hogy Horn Gyula miniszterelérné a 48 százalékot. Az elnök a kabinet ülésén megazóta felfokozódott vitában
ezt kifogásolja az SZDSZ
és csupán 44 százalékos
adóplafont tart elfogadhatónak.
Bálint Attila közölte: az
MSZOSZ szerint a jövő évi
szja-tábláról kötött ÉTegyezség a formálódó árA Pakson október 30-án
bér megállapodás fontos
tartott figyelmeztető sztrájk,
eleme. Ennek utolsó utáni
pillanatban történő újratár- majd a villamosiparban legyalása így megkérdőjelez- zajlott többi demonstráció
heti a további egyezségeket. vezetett a béralkuhoz, ami az
A szakszervezeteknek nincs atomerőműben mindenki
okuk feltételezni, hogy az számára elfogadható megállMSZP frakciója feladja a apodással ért véget.
kormányzati álláspontot, és
Kiss Mihály, a PA Rt.
bíznak abban, hogy a frak- legnagyobb szakszervezetéció számára a szociális part- nek, a Padosz-nak az elnöke,
nerség továbbra is fontos aki a szeptember 15-én meérték maradt. Bálint Attila galakított, de már feloszlott
úgy véli: ha ez az akció az
SZDSZ részéről Bokros La- sztrájkbizottság vezetője is
jos elleni támadást jelent - volt, közölte, hogy a PA Rt.
mint ismeretes, a pénzügy- vezetőitől olyan megállapominiszter állapodott meg az dási ajánlatot kaptak az erőÉT-ben a vitatott adótáblá- mű érdekvédelmi szervezeról - akkor az alighanem tei, ami jó tárgyalási alapot
célt tévesztett. (MTI)
jelentett. Kedden tető alá is

Az MSZOSZ
a jövedelemadótáblavitáról

KDNP választmánya az önállóság mellett voksolt. Örülünk a baráti gesztusoknak,
de pártszövetségről szó sem
lehet! Tudomásul kell venni
- mondta a KDNP elnöke - ,
nem politikai kategória,
hogy ki kit szeret. Léteznek

politikai célok és politikai
alternatívák. E szerint cselekszik egy politikai párt. Ha
egy párt nem tudja elképzelni a politikai életben való
önállóan részvételét, akkor
vagy pártszövetséget köt azzal az igénnyel, hogy megszűnik vagy beolvad valamelyik gyűjtőpártba. Amíg egy
párt önálló, addig - Giczy
elnök - semmi éretelmét
nem látja a másokkal kötött,
korai pártszövetségnek. A
pártelnök további szempontja: egyáltalán nem adható
össze a szövetséget kötő pártok támogatótábora. Európai
példák igazolják, hogy a
csakis „nemzeti értékekek"
felmutatása alapján születő
pártok és szövetségek életképtelenek. Programok és
határozott politikai alternatívák nélkül a polgárok nem
tudnak választanai és nem
kormányozható az ország. A
pártok között különbségek
vannak, amiket hangsúlyozni
kell!
Giczy szerint bizonyos
körök a saját politikai túlélésük lehetőségét látták a polgári szövetségben, nem pedig a „polgári Magyarország" kialakításának módját.
Végül azt mondta: lehet,
hogy létrejött volna a polgári
szövetség, ha nem erőltetik
ennyire...
Ú. I.

• Karácsonyig

Burgenland
és a csángók

Nagy Sándor
Juhász Gyuladíjas
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének
volt elnökének, Nagy Sándornak Juhász Gyula-díjat
adományozott az MSZOSZ
Csongrád megyei képviselete. E díj - az adományozók
szándéka szerint - azon személyek munkáját ismeri el,
akik kulturális, oktatási, érdekvédelmi, valamint a tájékoztatás területén kiemelke-dő teljesítményt nyújtottak.
Az indoklás szerint Nagy
Sándor hosszú évek óta különböző szakszervezeti tisztségekben, különösen a rendszerváltást követően jelentősen hosszájárult a magyar
szakszervezeti mozgalom
megújulásához. A pluralista
szakszervezeti viszonyok
között jelentős szerepe volt
az MSZOSZ helyének és
szerepének megteremtésében. így az MSZOSZ a
munkavállalói érdekképviseletek között képes volt a katalizátor szerepét betölteni.
A szűkkörű és bensőséges
tegnapi ünnepségen a szegedi székházban az alapítók
nevében Tóth József, az
MSZOSZ megyei képviseletének vezetője adta át a díjat.

Mk Trianonnak hálás Sopron emléktáblával köszöM8
ni az első háború utáni békecsinálóknak, hogy
rajta tál kanyarították a határt, s ekképpen megmaradhatott magyar városnak.
A burgenlandi magyarok azonban - számuk újabban megint növekszik - nemigen jutottak magyar szóhoz- Iskolában semmiképp' se! Burgenlandban az ott
őshonos magyarok számára azr osztrák állam jó hatvan
éven át nem nyitott iskolát. Érdekes módon, ezt sose
tettük szóvá, mi, magyarországi magyarok. Először
azért nem, mert a rothadó kapitalizmusban döglődő
testvéreinkkel nem foglalkozott államunk, a nemzet
meg a vasfüggöny mögött hallgatott, azután pedig diplomáciai bonyodalmakat okozó, nagyfokú illetlenség
lett volna az „osztrák sógornak" bármit is fölhánytorgatni. A magyar főnökök taktikusan hallgattak.
A hamis jelmondat Románia vonatkozásában így
hangzott a közelmúltban: „Nem lövünk a repülőgépre,
amelyben túszok ülnek". Talán ezt forgatták ki Ausztria vonatkozásában, emígy: „Nem lövünk a repülőre,
amelyről esetleg majd használt nadrágokat fognak ledobálni nekünk".
Szomorú tény, hogy a nemzetiestől való elzárás mindig megtermi a maga keserű gyümölcsét. A moldvai
csángóknak az a része, amelyik még ma se akar színrománná válni, már nem meri azt mondani magáról,
hogy magyar. A vallásukat tartják maguk elé pajzsnak,
s a kérdésre, hogy maguk kicsodák, így felelnek: „Katolikusok". Ezzel a válasszal különítve el magukat a
keleti egyházaktól, ők a Nyugathoz tartoznak.
Nyugat-Európában azonban a vallás szerepe sokat
csökkent. Meg hát Burgenlandban nehéz is volna a
katolikus vallás alapján kiválni a betelepült, s többnyire szintúgy katolikus osztrákok közül. A burgenlandi
magyar, ha megkérdezik tőle, hogy maga kicsoda, azt
feleli: „Idevalósi". A lokalitást, a honosságot emeli ki
azokkal szemben, akiket nem tart odavalósinak, de 6 se
mondja magáról, hogy magyar. Ugyanazt a végeredményt diktatúrában és polgári demokráciában egyaránt el lehet érni.

törvénykeznek

Egyetemet mentett a kormány

hosszú távon kisebb, modernebb felszereléssel működő,
korszerűen szervezett és vezetett hadsereg kialakítását
tűzi célul, a NATO előírásoknak is megfelelve.
A kormány áttekintette a
világkiállítás lemondása
kapcsán még nyitott kérdéseket is. Ennek alapján úgy
döntött, hogy december 31vel meg kell szüntetni a Világkiállítási Irodát. Az expo
tervezett területén létrehoköszönte Kósáné Kovács bajdi Csaba, titkára pedig zott vagyoni értékeket a
Magdának a kormányban Orsós Éva, a Nemzeti és Ki- Kincstári Vagyonkezelő
végzett tevékenységét, és sebbségi Hivatal elnöke lesz Szervezetnek adják át. A
sajnálkozását fejezte ki távo- - a koordináció mellett fel- pénzügyminiszter javaslatára
a kormány engedélyt adott a
zása miatt.
Tabajdi Csa- adata a középtávú program
Deutsche Bank számára,
ba, a Miniszterelnöki Hiva- kidolgozása is. A jövő évi
hogy 100 százalékos tulajtal politikai államtitkára ez- költségvetés 150 millió fodonnal Magyarországon
után arról számolt be, hogy a rintos támogatást irányzott pénzintézetet alapítson. Egy
kormány elhatározta: válság- elő a közalapítványnak. Ta- másik döntésével a költségkezelő intézkedéscsomagot bajdi Csaba a kabinet dönté- vetés általános tartalékából
dolgoz ki a cigányság hely- seit indokolva rámutatott, 200 millió forint támogatást
zetének javítására. A kabinet hogy jelenleg 450-500 ezer nyújtott a Hungária Televídöntött a minisztériumok és cigány származású polgár él zió Közalapítványnak a Dua különböző főhatóságok az országban, ők a piacgaz- na TV ez évi működésének
munkáját összehangoló Ci- daságra való áttérés egyik biztosítására. Szintén az álgányügyi Koordinációs Ta- legfőbb vesztesei.
talános tartalékból 90 millió
nács, valamint az esélyA Magyar Honvédség forintos támogatásban részeegyenlőség megteremtését átalakításának 1998-ig szóló sítette a Miskolci Egyetesegítő A Magyarországi Ci- középtávú, valamint 2005-ig met, s egyetértett azzal,
gányokért Közalapítvány terjedő hosszú távú prog- hogy elengedjék az intézlétrehozásáról is. A tanács- ramjáról ugyancsak tárgyalt mény 16 millió forintos adónak - amelynek elnöke Ta- a kabinet. Az előterjesztés hátralékát. (MTI)

N

em Sopron az egyetlen, „aki" olykor meleg szívvelgondol vissza Trianonra. Még mindig a fülemben csengenek egy barátom azon szavai, amelyekkel a Ceausescu-korszakot búcsúztatta: „Bár a családi
békét a lezárt határnak köszönhettük sok éven át. Szegény anyósom! Sose tudott Kolozsvárról Pestre jön-

A kormány nem osztja Orbán Viktornak, az Országgyűlés Európai Integrációs Ügyek Bizottsága elnökének Brüsszelben kifejtett értékelését, miszerint
gyengültek Magyarország csatlakozási esélyei. A kabinet változatlanul folytatja a hazai felkészülést és
az együttműködést az unióval annak érdekében,
hogy 1997. nyarán megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások, és hazánk az ezredfordulóra az
unió teljes jogú tagjává váljon - hangsúlyozta Kiss
Elemér, a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára a kormány csütörtöki ülését követő sajtóértekezleten.

• Paksi Atomerőmű

Létrejött a bérmegállapodás
A Paksi Atomerőm ű b e n az e l m ú l t
napokban folytatott
béralku eredményeként 19 százalékkal
nő az 1995-ös átlagkereset. Ez a PA Rt.
3400 dolgozója kö. zül 3100-at érint, a
legnagyobb jövedelmű 300 alkalmazott
nem részesül ebből.
hozták az egyezséget a szakszervezetek, valamint a
munkáltató által kijelölt
egyeztető bizottság közös

tárgyalásán. A bérmegállapodás azzal vált érvényessé, hogy szerdán aláírta Szabó József, a PA Rt. vezérigazgatója, s még aznap estig megvitatta és csaknem
egyhangúlag elfogadta az
atomerőmű négy szakszervezetének összevont bizalmi
testületi ülése. A megállapodást csütörtökön hirdették ki
a dolgozók előtt. A 19 százalékos többletkeresetet járandóságai szerint decemberben egy összegben kapja
meg mindenki. Az atomerőműben a kereset több részből tevődik össze, az alapfizetéshez különböző pótlékok
járulnak, például a veszélyességi pótlék. A kialkudott többletet a várhatóan
250 milliós idei nyereségből
fedezi a Paksi Atomerőmű
Részvénytársaság. (MTI)

MODUL M l

Szentes-makói
téglagyár termékei
S Z E G E D E N IS GYÁRI Á R O N

Szejtcd, L s o n K r á d l sgt.27.
Tel.: 6 2 / 4 9 1 - 0 2 2 .

•

Dorozsmai u. 8—7.
Tel.: 62/311-092

Pontosítás

Egyesüli kisgazdák: nem!
Dr. Szeghő István, az
Egyesült Kisgazdapárt pártfőügyésze az alábbiak közlésére kérte lapunkat:
A z Egyesült Kisgazdapárt

Budapesten nem folytatott
hivatalos tárgyalást és nem
vett részt megállapodásban
más kisgazda szervezetekkel
a tekintetben, hogy azokkal
közös programot készítenek,
hogy Kisgazda Szövetséget
hoznak létre, amelyet országos szervezetként jegyeztetnek be.
Ez a közlés azért is képtelenség, mert az Egyesült Kis-

gazdapárt önálló programmal rendelkezik, országosan
bejegyzett, politikai szervezet, így tehát - önállósága
feladása nélkül - újabb szerveződésbe egyesülő szerv
nem lehet. Továbbá mivel a
szervezettsége országosan
kiépített, érvényes pártalkotmánya szerint a fent említett
szervezeti változáshoz legfőbb testülete - a Nagyválasztmánya - adhat engedélyt. amelynek legközelebbi
összehívása 1996. január közepén esedékes.

Ilyen még nem volt

Szervezik a sztrájkol a pedagógusok
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
(FDSZ) megkezdi a sztrájk szervezését a felsőoktatásban, ha december 8-ig nem tudnak
bérmegállapodást kötni a kormánnyal. így
foglalt állást az érdekképviselet országos választmánya csütörtöki választmányi ülésén tájékoztatta az újságírókat az ülés szünetében Kis Papp László, az FDSZ elnöke.
Elmondta azt is, hogy december 16-ig
egynapos, úgynevezett figyelemfelhívó
sztrájkot kezdeményeznek, amit országos
demonstrációval kötnek össze a fővárosban.
Ez utóbbihoz már csatlakozott a Pedagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, valamint az orvosi
egyetemek és az agrároktatási intézmények
szakszervezetei - tette hozzá.
Az elnök a továbbiakban kifejtette: megfelelő törvényi garanciák mellett el tudják

fogadni a kormányzatnak az ÉT múlt heti
ülésén tett 2 százalékos reálbércsökkentési
javaslatát. Ennek megvalósításához jövő év
január l-jétől 20-25 százalékos béremelésre
lenne szükség - húzta alá. Kis Papp László
rámutatott arra is, hog^ a kormány által garantált 8 százalékos bernövelés legalább 15
százalékos reálbércsökkenéssel járna.
A továbbiakban beszámolt arról is, hogy
egyeztetést kezdenek a SZEF. az ÉSZT, az
MSZOSZ és a Liga közalkalmazotti szakszervezeteivel a sztrájk időpontjának egyeztetéséről. Megemlítette azt is, hogy a munkabeszüntetés idején nem lesz oktatás a felsőoktatási intézményekben. Végezetül hangsúlyozta, hogy Magyarországon még soha
nem volt pedagógussztrájk, ám a tervezett
munkabeszüntetés csak kezdet lesz, ha nem
vezet eredményre. (MTI)

DÉLMAGYARORSZÁG
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• A molekuláris biológia újabb egy éve

S Z B K - n a p o k
A Szegedi Biológiai Központ kutatói évente adnak
számot az elért tudományos
eredményekről: az SZBKnapok elnevezésű konferenciát az idén november 29. és
december 1-je között tartják
az újszegedi kutatóközpontban. (Az SZBK-napok programjához kapcsolódott a
Magyar Biofizikai Társaság
molekuláris biológiai szekciójának kétnapos előadássorozata is, november 28-29én.) A molekuláris biológiai
kutatások legnagyobb akadémiai intézményének, az

SZBK-nak, négy szegedi és
egy budapesti intézete van;
kutatói összesen 42 előadásban számolnak be idei munkájukról.
Mint dr. Venetianer Pál
akadémikustól, az SZBK főigazgatójától megtudtuk, a
konferencián a hagyományok szerint jobbára a fiatal
kutatóknak jut az előadói
szerep, ók ismertetik a munkacsoportok eredményeit.
Ennek az a haszna, hogy a
fiatalok praxist szereznek a
majdani, nagy nemzetközi
konferenciákon való szerep-

Emlékezés Pelri professzorra
Holnap, szombaton délelőtt 10 órakor a Szegedi
Akadémiai Bizottság székházában Petri Gábor sebészprofesszorra emklékeznek' halálának 10. év-

fordulója alkalmából. A
Petri Tanítványok Baráti
Köre által rendezett megemlékezésen tudományos
és emlékelőadások hangzanak el.

léshez. Az SZBK-napokon
teljes áttekintést kaphat az
akadémiai kutatóközpont
munkájáról bárki, aki meghallgatja az előadásokat. Az
alapkutatási témák elsősorban szakmai érdeklődőket
vonzanak, de jónéhány előadás szélesebb körben is érdekes. Ilyen például az
AIDS vfrus gátlásában szerepet játszó, egyik kulcsfontosságú fehérje működéséről
szóló előadás, vagy a ráksejtek védekező mechanizmusait ismertető. Téma a konferencián az egyik legfontoEgynapos nonstop focimeccsre készülnek a Déri
Miksa és a Gábor Dénes középiskola diákjai - a kihívó
és a mérkőzés rendezője a
Déri Miksa Szakközépiskola.
A meccs december 2-án,
szombaton 12 órakor kezdődik és egészen vasárnap délig
tart. Az eredményhirdetés és
a győztesek ünneplése a vasárnapi ebéd után, fél egykor
kezdődik. A gigászi küzde-

sabb haszonnövény, a lucerna genetikája; az ózon növényi fotoszintézisre gyakorolt
hatása: több előadás szól az
állati és növényi sejtek stresszreakcióiról. a környezeti hatásokra való válaszaikról.
Ma, pénteken, az SZBKnapok zárásakor dr. Venetianer Pál főigazgató a kutatóintézet helyzetéről tájékoztatja munkatársait. Átadják a
Qualitas Biologica Alapítvány díjait azoknak a kutatóknak, akik a legértékesebbnek ítélt publikációkat
produkálták az elmúlt évben.
Az alapítványt az SZBK
hívta életre a legjobb teljesítmények díjazása céljából;
az idén néhány szegedi cég elsősorban a Budalakk-Titán
és a Medikémia - támógatásával sikerült gyarapítani az
alapítványi összeget.
S. E.

24 órás

foci

lem helysfcfne a Déri sportcsarnoka (Kálvária tér 7.),
ahová nemcsak a résztvevőket, de 24 órás szurkolókat is
várnak.

Adventi koszerúkészítés
a Tantuszban

5.) 16 órától Süniklub. Kopogtató fagyok címmel Fűzné Kószó Mária tart diaképes előma: 15 órától Szerepadást.
játék Klub; 17-től Manta
Advent első szombatján re is. Aki pedig nem érez
Könnyűbúvár és TerméBETOPPAN A MIKULÁS illetve vasárnapján - Szege- kedvet az önálló alkotáshoz,
szetfotós Klub; 19 órakor
- zenés táncestet rendeznek den első alkalommal - nyílik a helyszínen vásárolhat küMuzsikáló fogorvosok.
16 órától a Legyél a barátom virágkötészeti kiállítás a lönböző asztali és szobadíZenés, táncos est. Díszklubban (Kossuth L. sgt. 53.). Tantusz Művelődési Házban. szeket karácsonyra. A renvendég: dr. Gerle János, a
CSERE-KLUBBA várják a A két nap alatt, december 2- dezvény színesítése érdekéMOK Fogorvosi Tagozagyerekeket 16 órától a Ságvári án és 3-án, a kilenc kiállító - ben pedig még egyedi karátának elnöke. Fellépnek:
Endre Művelődési Házban kétóránkénti váltásban - csonyi üdvözlőkártyákat is
fogorvosok, fogtechnikumegtanítja az érdeklődőket készíttethetnek a szülők kis(Újvidéki u. 4.).
sok, orvostanhallgatók,
A CSILLAGVIZSGÁLÓ az adventi koszorú készítésé- gyermekeikről.
valamint a Senior-Rock,
•a Móra és az Ütköz-Band
(Kertész utca) 18-21 óráig lázenekarok. Sztárvendég:
togatható.
Dobos Attila dr.;
„MINDAZOKNAK,
A MAGNÉZIUMRÚD
holnap: 19 órakor MuAKIK ÖRÖMMEL
REJTÉLYE címmel tart előzsikáló orvosok. Házigazadást Tarcali Gábor, az OrszáFOGADJÁK..."
dák, akik a doktorokat kígos Ufó Szövetség elnöke
sérik: Szekszárdi Jazz
18.30 órától a dorozsmai PetőQuartet, Molnár Dixiefi Sándor Művelődési Házban.
land Band, PRT Rock N"
A JATE KLUBBAN 19 és
Az Ön figyelmébe.
Roll Band. Az öreg roc21 órakor videómozi: Tanú
kerek rendhagyó bulija
Tisztelt Adományozó!
sok zenével, tánccal! Áz
(r.: Bacsó Péter).
első szegedi rocktörténeti
FILHARMÓNIAI HANGLapunk hasábjain a szeretetakció végéig - december 8. könyv dedikálása!
VERSENY - 19.30 órától a
naponta megismételjük a legfontosabb tudnivalókat.
ma és holnap: dr. MáKonzervatóriumban Rossini:
riás Béla képzőművész
Mit érdemes adományozni:
Petite Messe Solennelle (Kis
kiállítása
Elsősorban zárt és originál élelmiszereket (cukor, liszt, rizs
ünnepi mise). Előadják: Szél
étolaj, só. tea. konzerv, csokoládé, gyógynövény stb.)
Bernadett, Szonda Éva,
j—N háztartási szereket (mosópor, szappan, sampon, borotWendler Attila, Altorjai Ta' vahab fogkrém)
MA
más, Pál Tamás (zongora), Pál
r-N a gyermekeknek használható játékok, könyvek, kisfesJudit
(harmónium),
a
CantiA HONFOGLALÁS ll(K)
' tők, ceruzák, filctollak
éve ctmű gyermekrajzkiállftás cum Énekegyüttes. Művészeti
<—\ évszaknak megfelelő jó állapotban lévő ruhákat és ci14 óráig tekinthető meg a vezető Gyüdi Sándor.
^
pókét.
JGYTF 1. Számú Gyakorló
r
\
pénzt, ha teheti (postai csekken az alábbi címre: MaHOLNAP
Általános Iskola II. emeletén.
' * gyar Vöröskereszt Szeged Területi Szervezete, SzeA FÖLD ÉLŐ SÁRMÚZEUMI MATINÉ: délged, Szent Mihály u. 1.)
KÁNYGYÍKJAI cfmmel ás- előtt 10 órától Adventi készüMit
nem érdemes adományozni: Semmi olyant, amelyet Ö n sem
vány- és disznövény-kiállftás lődés címmel tartanak foglalt u d n a használni (rongált h o l m i k a t , lejárt szavatosságú élelmiszert stb.)
lesz a Tantusz Művelődési kozást Kómár Irén, Szűcsné
Házban (Dankó Pista u. 27.). Kopasz Kinga és Rácz Ildikó
Hogyan, hová, meddig...
Megtekinthető december 10- vezetésével.
tudja eljuttatni az összeállított csomagot. Több lehetősége is van:
ig, 9-18 óráig.
SZEMÉLYESEN VISZI EL december 8-ig, hétközA VADASPARK ZOOISA
SZÁZSZORSZÉP KOLÁJÁBAN (Kálvária suGYERMEKHÁZBAN 11 óra- gárút) 10-12 óráig Gyere, lesd
• nap 14-16 óra, szombaton pedig 8-12 óra között az
kor lesz az ünnepi gyermek- meg, mit csinál a teve télen!
alábbi helyek valamelyikére.
könyvhét megnyitója. A rend- Játékos program gyerekeknek.
<—N ÚJSZEGEDRE, A CSANÁDI U. 9. szám alá a Málhagyó irodalomóra vendége a
* tai Szeretetszolgálat új székházába, vagy
A
VÁROSI
ROCK
KLUBKincskereső szerkesztősége.
az ALSÓVÁROSI FERENCES KOLOSTORBA a
BAN, a Juhász Gyula MűveGYERMEKKÖNYVNAMátyás téri templom mellé.
lődési
Házban
19
órától
a
POK: Üllésen. az iskolában
FELHÍVJA AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOK
Mortal
és
az
Exxon
Valdez
ad
. VALAMELYIKÉT és bejelenti adományát. Ezután
14.30 órától Jakucs László tart
munkatársaink személyesen mennek el érte.
előadást Csodálatos sziklator- koncertet.
A JATE KLUBBAN 21-03
<«» 3 1 3 - 7 4 0 ; 3 1 3 - 2 6 7 Tarjániakés Felsővárosiak
nyok címmel.
elsősorban 326-636-os telefonszámot hívják. A teleA
SZÁZSZORSZÉP óráig Mi-csoda buli. Műsorvefonok hétköznap mellett 8-16 óráig ügyeletet tartunk utána peGYERMEKHÁZBAN 15 órá- zető: Mátrai Róbert.
dig üzenetrögzítőre mondhatja telefonszámát és visszahívjuk.
tól „Én ezt gyűjtöm" - képesSEGÍTSÉGÉT KÖSZÖNVE A SZERVEZŐK: ALSÓVÁROSI FERENCES KÖZÖSlap. telefonkártya stb. cserebeSÉG, DÉLMAGYARORSZÁG KFT., MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁAZ ALKOTÓHÁZBAN
re, Szegi László vezetésével.
LAT SZEGEDI CSOPORTJA, MAGYAR VÖRÖSKERESZT CSONGRÁD MEGYEI
(Árbóc
utca
1-3.)
ma
A CSILLAG TÉRI FIÓKSZERVEZETE, MAGYAR VÖRÖSKERESZT SZEGED TERÜLETI SZERVEZETE.
14-18 óráig szövés (és
PARTISCI M RÁDIÓKÉT. TABÁN CSALÁDSEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI HÁZ. AZ AKKÖNYVTÁRBAN (Kereszta tanfolyam vizsgája);
CIÓT TÁMOGATJA: A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KFT. ÉS A TOLKIEN
töltés u. 29.) 15-17 óráig viKÖNYVESHÁZ
holnap 9-12 óráig csipdeóvetftés lesz.
keverés gyerekeknek.
A
RÓKUSI
FIÓKTisztelt Adományozó!
KÖNYVTÁRBAN (Vértó u.
Külön is felhívjuk a figyelmét,
AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN

PÉNTEK, 1995. DEC. 1.

Exkluzív
beszélgetés
a VTV-ben
Szeged város polgármestere, dr. Szalay István és a
Délmagyarország főszerkesztője, Dlusztus Imre
lesz a vendége a Városi Televízió rendkívüli adásának
ma, pénteken este 21 óra
10 perckor. A beszélgetést
Pavlovits Miklós vezeti.

Karácsonyi
csomagok
börtönlakóknak
A Mécses Szeretetszolgálat börtönpasztorációs
társaság a karácsony közeledtével az idén is felhívással fordul a társadalom tagjaihoz: „Humánus és hitbeli
kötelességünk, hogy a már
büntetés alatt élő bűnelkövetőket segítsük a talpraállásban, segítsük megmenteni őket az örök üdvösségre
és a társadalom számára.
Ennek egyik módja az értük
való imádkozás és a karácsonyi csomagküldés."
A szeretetszolgálat kéri,
hogy akinek módjában és
szándékában áll, az küldjön
csomagot a rászoruló börtönlakóknak. Az érdeklődők a Mécses Szeretszolgálat címén (Szeged, Heller
köz 6. Telefon: 62-325139.) jelezhetik szándékukat, ahol bővebb információt is kaphatnak a csomogküldés módjáról.

Irsai M. Nóra Gabriella
november 30-án, 3 óra 25 perckor született, 3800 grammal.
Édesanyja CsomohÉva, édesapja dr. Irsai M. Olivér (Szeged).
Rostás Krisztián Csaba
november 30-án, 10 óra 40 perckor látta meg a napvilágot,
2860 grammal. Édesanyja Rostás Angéla, édesapja
Raffael László (Baks).
Németh Norbert
november 29-én, 13 óra 18 perckor született,
3450 grammal. Édesanyja Jantó Brigitta, édesapja
Németh Róbert (Szeged).
Meleg Anita
november 29-én, 23 óra 10 perckor jött a világra,
3050 grammal. Édesanyja Berta Aranka Ildikó, édesapja
Meleg József (Mórahalom).
Tóth Dániel
november 30-án, 4 óra 45 perckor születeti, 2900 grammal.
Édesanyja Erdőss Noémi, édesapja Tóth Béla (Szeged).
Molnár Tímea
november 30-án, 8 óra 45 perckor látta meg a napvilágot,
3150 grammal.
Édesanyja Igács Mária, édesapja Molnár Imre (Kistelek).
Bokányi Richárd
november 30-án, 12 óra 45 perckor született, 3100 grammal.
Édesanyja Gál Henrietta, édesapja Bokányi Róbert
(Sándorfalva).
Szívből

gratulálunk!

• Joghallgatók perbeszédversenye

Végh Marianna a második

Országos perbeszéd ver- ben a vád, illetve a védelem
senyt rendeztek szerdán képviselőiként párosával
négy hazai egyetem negye- mondták el a versenyzők. A
déves jogászhallgatóinak vádbeszéd kategória győzterészvételével Pécsett. A ház- se Takács Róbert (Pécs), s ő
igazdák mellett budapestiek, kapta a közönség különdíját
miskolciak és szegediek in- is. A legjobb védőbeszédért
dultak a versenyen, melyet
az egykori szegedi ifjúsági járó pénzdíjat Priczinger Péjogásznapok hasonló, de ternek, az ELTE diákjának
több éve megszűnt versenye- ítélte a zsűri. Második helyeinek hagyományát feleleve- zéssel jutalmazták Végh Manítve rendezett meg a JPTE. riannának (Szeged) a vádbeA perbeszédeket egy fiktív szédét és Tuza Péter (Miskettős rablógyilkossági ügy- kolc) védőbeszédét. (MTI)
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Építőanyag-kereskedelmi Raktáráruház

c r
= 1
kínálata: • fenyő fűrészáruk. • lambéria • hajópadló
V 1 '
2 • födémbéléstest • építőkövek • betonacél
t márvány járólapok • Therwoolin hőszigetelő • vb-gerenda
Telephely: Szeged. Fonógyári u. 24. Tel.: 62/421-875.
Rendeléstelvétel: Szeged. Kossuth L. sgt. 23. Tel.: 62/481 -580.

hogy holnap
(szombaton)
mind a Csanádi utca V. sz.
alatti, mind pedig az Alsóvárosi Ferences
Kolostornál
(Mátyás tér) lévő
adománygyűjtő helyeken
8-12
ára
között személyesen
várják
munkatársaink az adományát!

jövő évi tankolásának költségét,
6-ig 2.000
állomásokon.

forint felett vásárol
Százezer

és

tízezer

ha december
a MOL

töltő-

forint

értékű

vásárlási utalványok mellett autós ajándékcsomagot
és gyermek falinaptárat nyerhet.
Szeretettel várjuk töltőállomásainkon!

Figyelem!
Az adománygyűjtő helyeken
adományt nem
osztunk!

m

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
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Próbajogosítvány,
büntető pontrendszer

Az ünnepelt kisfiának dilemmája: kismozdony,
v a g y Inter-City? (Fotó: N a g y László)

A közlekedési balesetek
magas számának visszaszorítása érdekében 1992-ben
hozott szakmai intézkedéssorozat eredményt hozott:
azóta évente 4-4,5 százalékkal csökkent a balesetek aránya. Az idén várhatóan 20
ezer körül alakul ez a szám.
Mindezt Keres László ezredes. az Országos Rendőr-főkapitányság Közelekdésrendészeti Főosztályának vezetője mondta el csütörtökön
Tatán a háromnapos III. országos közlekedésbiztonsági
konferencia második napján,
hozzátéve: további hasonló
célú intézkedések születnek
a közeljövőben. Módosítják
a KRESZ-t, bevezetik az
úgynevezett próbajogosítványt és a büntető pontrendszert; mindezzel a közlekedési kultúra javítását, s a
megelőzést kívánják szolgálni. (MTI)

• Inter-City: a kétmilliomodik utas

A szegedi ápolónő
meglepetése

Tegnap délelőtt - az
összesereglett újságírók legnagyobb bánatára - percnyi
pontossággal, 10 óra 27
perckor befutott a szegedi
Nagyállomásra az Inter-City,
amely a kétmilliomodik utasát szállította.
A MÁV 1991. júniusában
indította az első Inter-City
járatát Budapest és Miskolc
között. Később Nyíregyházára, Szegedre, Pécsre és
Szombathelyre is el lehetett
már jutni a ritkán megálló,
gyorsan száguldó szerelvényekkel.
Tegnap délelőtt Szegeden
köszöntötték a kétmilliomodik utast. A MÁV Szegedi
Üzletigazgatóságának vezetése nevében Tóth Imre igazgató gratulált az ünnepteltnek
és egyebek mellett átnyújtott
neki egy füzetjegyet, amely
10 díjmentes útra szól a hozzá való Inter-City pótjeggyel
együtt.
Márfai Csabáné, szegedi
ápolónő kisfiát, Bencét karján tartotta, miközben nem

győzött csodálkozni a váratlan fogadtatáson. A virágokon, az utazási jegyen kívül
a Paprika Rt. ajándékcsomaggal lepte meg őt.
- Redszeresen utazom
Budapestre a szülőket meglátogatni - magyarázta. - Ha
tehetem, akkor az Inter-Cityt választom, mivel gyors
és kényelmes. Ezzel a mostani, új szerelvénnyel különösen kellemes volt az út.

Ma
AZ MDF székházban
(Római krt. 31.) 17 órától dr.
Varga László jogi tanácsadást tart.

# Az ajándék tíz utazást
biztosít. Mennyi idő használja ki a lehetőséget?

- Általában havonta-kéthavonta vonatozunk Pestre,
de most, ha már ilyen kedves volt a MÁV hozzám, akkor talán gyakrabban megyünk majd.
A két és fél éves Bence
Immár harmadik éve rentürelmesen várta, hogy az
anyu válaszoljon a kérdések- deznek karácsonyi mútárgyre, mivel a kezében lévő aukciót Debrecenben: az idei
ajándék kulcstartón egy árverést december 8-án tartmozdony fütyörészett. Igaz, ják az Aranybika Szálló Barnem modern fajta, de na- tók Termében. A festmények között számos neves
gyon jópofa.
ritka darabja is kalav. r. s. alkotó
pács alá kerül. Elárverezik
például Munkácsy Mihály
Fejkendős nő címú olajképét
380 ezer forintos kikiáltási
áron, Victor Vasarely két képét 250-250 ezer forintos
ségügyi dolgozók és diá- kezdő árakon; 350 ezer fokok részére. A misét P. rinttól lehet licitálni Egry JóSomfai Béla S. J., a bioe- zsef Öregasszony gyermektika professzora (Toronto, kel című olajképére, stb.
(MTI)
Szeged) celebrálja.

Munkácsy
kalapács alatt

Egészségügyiek adventi szentmiséje
December 2-án, szombaton 17 órakor szentmise
lesz Szegeden, a Szent
József ( j e z s u i t a ) t e m p lomban orvosok, egészTorlódás a Temesvári
körúton. Egy közlekedési
szakember szerint elkerülhető lenne a Temesvári körútról balra, a Bal, Középső, és Jobb fasorba kanyarodó járművek okozta torlódás, ha a kétirányú forgalmat elválasztó virágágyás^
ból az említett utcák előtt
leválasztanának egy-egy
kanyarodósávot, ahová beállhatnának a befordulni
szándékozó járművek.
Lakásbérlők. Tegnapi
számunkban közzétett fölhívásunkra - amelyben helyet kerestünk a Lakásbérlók Egyesülete számára máris többen válaszoltak.
Jelentkezésüket köszönjük,
telefonszámaikat továbbítjuk az egyesület vezetőjének.
Szemét az iskola előtt.
Mészáros Zsolt, a Béke utcai Általános Iskola igazgatója arra kéri a környékbelieket, hogy ne az iskola előtti járda elé hordják az
Figyelem!
Biztos pénzkereseti lehetőség
munkanélküliek és diákok
számára (levelező tagozatosokat
is várunk). Jelentkezni szombaton
délelőtt is lehet
a MIND-DIÁK Iskolai Szövetkezet
IRODÁJÁBAN. Vörösmartv u. 3.
(Casino épülete) Tel.: 311-9)17.

csorog a

K(«f»»)))))
WESTEL

Kedves Olvasóink! Közérdekű
problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a héten ügyeletes
munkatársunkkal, Nyilas Péterrel
oszthatják meg. Munkanapokon 8 és
10 óra között, vasárnap 14-től 15
óráig hívhatják a 06-60-327-784-es
telefonon. Fölhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy Szegedről is valamennyi számot tárcsázni kell. Ha
ötletük van Fekete pont című rovatunk számára, kérjük, ugyanitt tudassák velünk.
Elveszett tárgyakat, kutyákat stb. kereső olvasóink
kedvezményes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel 7 és 19 óra között a Sajtóházban.
összesöpört faleveleket, levágott ágakat, háztartási
hulladékot. Az igazgató úr
előre is köszöni az ott lakók segítségét.
Hátsó ajtó, rendszámmal. Kedden reggel nyolc
óra körül, a Bajai úttól
jobbra estő földúton hagyta
el egy autó az utánfutója
U3HMRD

TANKÖNYVBOLT

V / Hétvégi
* nyitva tartás:
Szeged,

hátsó ajtaját, rajta a rendszámmal (XNC-623). Aki
szeretné visszakapni, a 0660-336-137-es telefonszámot hívja föl.
Piszkos kézzel a kenyeret... Egy Bécsi körúti olvasónk helyteleníti, hogy
némely boltban úgy a vevők, mint a boltos, piszkos

december2.,szombat9-12óráig
december 3., vasárnap 9-13 óráig

Egyes
termékek
3096-f»s
árengedménnyel!
Budapesti
krt. 5. («>U Lila Akác étterem) Tel: 62/482-776.

Százmillió forintért vásárolt új hulladékszállító autókat a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság - tájékoztatott bennünket Szabó Ferenc igazgató.
A beruházás része a társaság
hosszú távú fejlesztési programjának.
Most hat, Steyr alvázra
telepített Ochsner felépítményű kocsit vásároltak; közülük négy 16 köbméteres, és a
110 literes, 770 literes és
1100 literes konténerek kiürítésére alkalmas.
Háromtengelyes autóból
kettő van: ezek 20 köbméteresek, és a 4 köbméteres
nagykonténerek helyszíni
ürítését végzik el.
A közelmúltban már meg
is történt az új járművek próbaüzemeltetése, így hamarosan (egészen pontosan december 4-étől) már munkába
állnak a gépek. A próbaüzem kellemetlen tanulságokkal is szolgált. Nevezetesen: kiderült, hogy a beöntőszerkezet beállítása nem felelt meg pontosan a kiborítandó kukák méretének. Ráadásul a régi, elhasználódott
szemétgyűjtőedények sem
nagyon bírták már a „strapát", ezért több kuka teteje
megsérült. A tönkrement kukafödőket a társaság kijavította, s természetesen az új
gyűjtőautókat is beállították
a kívánt méretre, úgyhogy
több edénytörésre nem kell
számítani. (Az igazgató úr
tájékoztatásából tudjuk,
hogy a társaság idén 170
konténert javított meg a saját
költségére.)
A gyűjtőautók vásárlása
előföltétele volt annak a változásnak, amely december
4-én lép életbe. Az eddigi
kilenc, részben erősen elhasználódott kukaautó helyett ugyanis „bevetik" az

MÁV:
fuvardfjemelés
Fuvardíjemelésre készül
jövőre a MÁV. A belföldi
vasúti áruszállításban 30, az
export-import forgalomban
pedig 20 százalékkal emelik
az árakat. Minderről a MÁV
sajtóirodája tájékoztatta az
MTI-t csütörtökön a MÁVnál tartott fuvaroztatói tanácskozást követően.
A tájékoztatás szerint
nem lesz áremelés a tranzitszállításoknál. A furvardíjemelés ellenére a MÁV Rt.

• December 4-től: délután is viszik a szemetet

Kél műszakban jár az új kukaautá

Új Steyr jól seper - a z a z h o g y : emel..
(Fotó: Somogyi Károlyné)
újakat. A jövő héttől mindössze négy gyűjtőkocsi végzi majd a konténerek kiürítését - méghozzá két műszakban (a részletes hulladékbegyűjtési rendet mellékelt

A hulladékgyűjtés új rendje
A K ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s i Kht. 1995. december 4-étől (hétfőtől) a következő rend szerint szállítja a hulladékot a 110 literes gyűjtőedényekből (csak a változás átal érintett városrészek, ill. utcák nevét közöljük):
- Hétfő-csütörtök délután:
M ó r a v á r o s , Felsőváros, T á p é , A l s ó v á r o s ,
K e c s k é s t e l e p , J ó z s e f Attila sgt., R ó z s a u..
Csongrádi sgt.. Brüsszeli krt. által határolt terület, Csongrádi sgt.. Berlini krt.. Párizsi krt.,
Kossuth L a j o s sgt., D a m j a n i c h u., Körtöltés
u.. M a k k o s e r d ő sor által határolt terület, Kossuth Lajos sgt., Párizsi krt.. Londoni krt., Bakay Nándor u.. Vásárhelyi Pál u. által határolt
terület, Béketelep.
- Hétfő-szerda-péntek délután:
T a r j á n , Nagykörút. Tisza Lajos krt., Attila
u.. Szűcs u„ Sóhordó u. által határolt terület.

előzetes tervei szerint 1996ban tovább nő a szállított
áruk mennyisége: a cég 48,5
millió tonna rakomány fuvarozására készül, ami az
1995-ös tervhez képest 3,48
százalékos^ növekedést jelent. A MÁV-nál csütörtökön tartott fuvaroztatói tanácskozáson az is kiderült,
hogy a tavalyi év hasonló
időszakához képest 5,7 százalékkal több, összesen 37
millió tonna árut szállított a
MÁV. Örvendetes, hogy
csökkent a fuvardíjjal kapcsolatos reklamációk száma.
A szállíttatók ugyanakkor
kifogásolták, hogy romlott a
MÁV tehervagonjainak műszaki állapota.

kézzel fogdossák össze a m é n y e s z e r i n t n e m m i n d i g
friss kenyeret — ráadásul szerencsés dolog helyének
egyre kisebb a kenyér meg- átadására fölszólítani egy
fogására odakészített pap- fiatalt, hiszen lehet, hogy
ír...
beteg az illető, esetleg maCsalódás. M. I. Jakab ga is kismama. Persze az
Lajos utcai olvasónk csaló- sem ritka, hogy egyszerűen
dott a szegedi polgármeste- csak neveletlen, s akkor
ri hivatalban, mert csak tíz már helyénvaló lehet a fiszázalék támogatást kapott gyelmeztetés.
akkor, amikor bevezettette
„A lottózók nem voltak
a gázt (korábban háztartási
közönyösek!" Hétfői rovafűtőolajat használt). Hívónk
tunkban írtuk, hogy a Mars
úgy tudja, másutt még 50
százaléknál is nagyobb tá- téri lottózóban inzultus ért
mogatást kaptak a polgá- egy asszonyt, akit egy italos ember zaklatott. A sérrok.
tett fölhívott bennünket, s
Diákigazolvány. Vasárnap, a szőregi búcsúban ve- elpanaszolta, hogy senki
szett el egy gyermek diák- sem sietett a segítségére.
igazolványa. A szülők ké- Tegnap megtudtuk, hogy a
rik, hogy a megtaláló az Mars téri lottózó munkatárigazolványban olvasható sainak rosszul esett ezt a
címre juttassa vissza a ne- bejelentés, mivel egészen
hezen pótolható dokumen- másképp történt a dolog:
többen is távozásra szólítottumot.
Ki adja át a helyét? ták föl az ittas férfit, aki
Egy hölgy (névvel, telefon- nagy nehezen el is hagyta a
számmal) a szerdai Csörög- totózóhelyiséget. Mindezt
ben megírt autóbuszos tör- egy szemtanútól tudtuk
ténethez szólt hozzá. Véle- meg.

C A
Lakástextil- és bútorbolt

anyagunkban közöljük). A
költségtakarékos, környezetkímélő módon üzemeltethető járművek délelőtt 6-13
óráig, délután pedig 13-19
óráig járják a városi. Szabó

R L

O

| Szeged, Nemes takács u. 8.

Bútorok- és bútorszövetek diszkontáron.
Román szövet már 1420 Ft-tól. amerikai 1480 Ft-tól.
A nálunk vásárolt bútorszövettel kedvezményesen felújítjuk bútorát kítpítosmúhelyünkben.

Ferenc szerint a szemétszállítás éj rendjét úgy igyekeztek kidolgozni, hogy a délutáni gyűjtés minél kevesebb
szegedi polgárnak okozzon
kellemetlenséget. Előnyént
említette viszont azt, hogy a
délután sorra kerülő teriileteken a konténereket nem kell
előző este, vagy kora reggel
az úttest szélére húzni - erre
egy későbbi, alkalmas órában is sort lehet keríteni.
A régi, de még használható gyűjtőautókat - a távlati
tervek szerint - arra használják majd, hogy a Szeged
környéki településeken is
megszervezzék a rendszeres
hulladékszállítást.

Ny. P.

- Hétfő-péntek délután:
Kálvária sgt.. Londoni krt.. Bakay Nándor
u.. Vásárhelyi Pál u. által határolt terület.
- Kedd-csütörtök délután: Klebclsbcrgtelep.
- K e d d - c s ü t ö r t ö k d é l u t á n és s z o m b a t
délelőtt:
Nagykörút, Tisza Lajos krt.. Szűcs u.. Sóhordó u. Felső Tisza-part által határolt terület.
- Kedd-péntek délután:
S z ő r e g . K i s k u n d o r o z s m a . A l g y ő , Baktó,
Petőfitelep.
Újszegeden:
- Hétfő-csütörtök délelőtt:
Belvárosi híd. Fő fasor mindkét oldalán, a
Tisza-töltés által határolt területen.
- K e d d - p é n t e k délelőtt: a Fő fasortól
jobbra e s ő területen, a Szőregi útig.
A Környezetgazdálkodási Kht. munkatársai arra kérik a t u l a j d o n o s o k a t , h o g y a szem é t g y ű j t ő edények oldalára (rják föl a házszá-

• Dobos Krisztina Szegeden

MDF-es vélemény
az iskolaválságrál

Az MDF országgyűlési
képviselője fórumon beszélt
az oktatáspolitika aktuális
kérdéseiről. Hogy jövőre milyen lesz a közoktatás finanszírozása, azt ma még nemhogy a közvélemény, de a
Parlament sem tudja - állította. Véleménye szerint a
Művelódési és Közoktatási
Minisztériumban már hagyomány, hogy költségvetését későn nyújtja be; káosz
uralkodik a tárcán belül,
méghozzá tudatosan kialakított káosz, azzal a céllal,
hogy ne lehessen előre tervezni.
A politikus szólt arról,
hogy a felsőoktatásban
1952-tól számítva példátlan
méretű elbocsátások voltak
tavaly, azóta pedig folyamatos az ijesztgetés, miszerint
indokolatlanul magas az oktatók száma, s hogy további
elvonások várhatók. A közoktatással kapcsolatban
hangoztatta: nem tudják értelmezni azt az elképzelést,
mely szerint 15 milliárd forintot közalkalmazotti bér-

Az elmúlt másfél év
jó példa arra, hogyan
lehet megfélemlíteni a
pedagógusokat, akik
egyébként 1989-től
kezdve másfél évvel
ezelőttig megélhették
végre az önállóságot, a
közoktatás fejlesztését
szolgáló törekvéseket
- jelentette ki tegnap
Szegeden Dobos Krisztina.
emelésre félretettek, de a
kormány dönti el, hogyan kívánja a béremelést végrehajtani. Ilyen diktatúrára hajlamos költségvetés az elmúlt
időszakban még nem volt mondta a képviselő hiszen
a béremeléssel kapcsolatos
kérdéseket mindig a Parlament tárgyalta meg. A közoktatás tudatos tönkretétele
folyik, ami az MDF, az ellenzéki pártok számára elfogadhatatlan - jelentette ki
Dobos Krisztina Szegeden.

• Államadósság-kezelő Központ

Kedvező változások
Fokozatosan javulnak a
költségvetés belföldi finanszírozásának feltételei. Ez
részben azzal magyarázható,
hogy az idén megkezdte tevékenységét az Államadósság-kezelő Központ, s így
szervezettebbé vált az állampapírok kibocsátása, értékesítése, nagyobb részben jutott el közvetlenül a lakossághoz, másrészt a gazdasági stabilizáció is javította a
feltételeket. Minderről az

Államadósság-kezelő Központ csütörtöki tájékoztatóján számoltak be.
Elhangzott: az első félévben Magyarországon csak
korlátozott mértékben sikerült eladni hosszú lejáratú
értékpapírokat, ennek hatására a korábban lejáró államkötvényeket csak kis részben
sikerült megújítani. A nyár
közepétől a helyzet jelentősen változott.

DÉLMAGYARORSZÁG

6 KULTÚRA

Az összegabalyodás rendje
- avagy Bolha a fülbe

A spanyol férjjel megáldott-megvert úriaSfczony
(Dobos Kati) türelmetlenül
várja a barátnőjét annak szalonjában. A polgári szalon
egyik jellegzetessége, mint
tudjuk, a számtalan ajtó
(díszlet: Menczel Róbert).
Ezek egyikén berobban egy
idegesnek tűnő fiatalember,
számtalan irattal minden kezében, egyiket leteszi, másikat elejti, s közben őrült vehemenciával érdeklődik a
várakozó úriasszonytól nem tudni, miről. A nézők
ugyanúgy meg vannak lepve, mint Lucienne-Dobos
Kati: azt hihetjük, az illető
valami általunk nem ismert
nyelvet beszélő killhonfi.
Holott Camille-Kiss László
egyszerűen csak beszédhibás, nem tudja kimondani a
mássalhangzókat, meri kevés a szájpadlása.
A beszédmód (legyen egy
zsargon, dadogás, más hiba,
vagy az idegennyeivűség)
minden bohózatban a nevettetés egyik forrása. És aztán
van a többi: a helyzetek, a
párhuzamos cselekményszálak (például a szolgák világában ismétlődnek az urak
dolgai, alkalmat adva a minél nagyobb kavarra), a tévedések vígjátékai... Az előadóknak nincs más dolguk:
ezeket jól kell kihasználni.
Hogy érdemes-e előadni
egy bohózatot, vagy nem,
azon múlik, hogy sikerül-e a
rendezónek és a színészeknek - a borotvaélen táncolni.
Mert könnyen válhat visszataszítóan morbiddá egy

Feydeau: Bolha a fülbe című komédiáját november 24-én mutatta be a Szegedi Nemzeti Színház prózai társulata, a további előadásokat december 1-én és
2-án tartják, majd 12-én és 13-án kerül újra a nagyszínházi programba.
volban állt meg az elhullajtott papirostól, Kiss meg
sem kísérelt semmiféle szoknyaemelgetést - a jelenet
mégsem lelt szegényebb,
sőt. Teljes pompájában jött
át a beszédmódból táplálkozó komikum. El tudom képzelni, hogy a színpadi hatás
minden fortélyát roppant tapasztalattal áttekinteni képes
rendező, Angyal Mária „állította le" a színészeket, de ők
ketten is lehettek a kezdeményezők, végtére jó színészek.
Kiss László szinte a főszerepbe küzdötte magát a
dadogós Camille hálás és
nehéz (ripire csábftó) szerepében: ellenállhatatlan,
amint éppen csak kipróbált
új szájpadlását is elhagyja mint az iratait - és kétségbeesve mondogatja: „Oá ünt a
áaáom?" Azaz: Hová tűnt a
szájpadlásom? (Ez a kérdőmondat egyébként azt is jól
mutatja, miféle humor a bohózati. A „mélyenszántás"
úgy esik tőle, mint Makó lovag Jeruzsálemtől - de ki
bfrja ki az ilyen mondatokat
röhögés nélkül? Amúgy, aki
mégis, az meg is érdemli!)
A sokféle bohózati szituációval, színes ötletekkel zsúfolt előadásban számos a hasonlóan jól megoldott jelenet. Ilyen Dobos Kati és

olyan jelenet, amelyben valakinek a testi hibája a humorforrás, könnyen válik
követhetetlenül zűrzavarossá
az amúgy logikusan megszerkesztett bonyodalom,
színpadi rendetlenséggé a
dramaturgiai rend, ripacskodássá a bohózati túlzás, abszolút hiteltelenné az abszurd. Vagyis egy profi módon megírt (mondjuk Feydeau-féle) bohózat - az mindig erős előadói mestervizsga.
Dobos Kati és Kiss
László mintaszerúen oldják
meg az egyáltalán nem
könnyű színészi feladványt,
sikerül valamennyi páros jelenetüket emlékezetesen
könnyeddé és élvezetessé
tenni.
Vegyünk példát, min
múlhat a siker. Az egyik
próbán láttam, hogy Kiss
László (Camille) a fenti jelenet végén úgy vette fel az
elejtett iratot, hogy kissé föllebbentette Dobos Kati-Lucienne rokokós bájú szoknyáját
(jelmez:
Csík
György). A mozdulata még
nagyobb zavarba hozta az
amúgy is meglepett Lucienne-t, de ez az erotikus jellegű zavar szinte semlegesítette-elhomályosftotta a másikat, a beszédmód miattit. Az
előadáson ez a pillanat nem
szerepelt: Dobos tisztes tá-

• Felolvasószolgálat a Hangoskönyvtárban

Bicskey Lukács ékes „spanyol" nyelven előadott házastársi perpatvar-szertartása; Victor-Emanuel potencia-problematikája Rácz Tibor briliáns elővezetésében.
Nézőt kábftóan pergő a forA vak olvasók egyik fele
gatag a Tüzes kandúrról elA Somogyi-könyvtár
nevezett kéj-egységben - és személyes, míg a másik közStefánia 2. alatti Hanvetett módon áll kapcsolatáltalában jó a ritmus. Jakab ban a könyvtárral. „Kérésre
goskönyvtára speciális
közkönyvtár, mely tizeTamás ezúttal végletesen ha- ugyanis vidékre is küldünk
nöt éve elsősorban a
nyagolta a színészi eszközö- könyvet, illetve hangoskönyvakok és gyengénlátók
vet,
kazettát,
mivel
a
posta
ket, szerencséjére segített
olvasási és egyéb kulturajta a puszta fizikuma: a ingyen szállftja küldeményerális igényeit hivatott
inket" - mondta Szőts Katalangaléta termeten úgy áll a lin, a könyvtár vezetője. A
szolgálni. Ma a megyében körülbelül 1300világos frakk, tetejében az megyében élő vakok többsé1400 vak ember él. A
eszelős hajzattal, hogy akár ge hatvanöt év feletti. Az
Hangoskönyvtárnak jemeg se mozduljon, meg se idősebbek kevésbé élnek a
lenleg kilencszáz olvaszólaljon, akkor is vihogunk. könyvtár nyújtotta szolgáltasója
van, ebből közel
Fekete Gizivel viszont éppen tásokkal. „Az öregek megszáz vak, illetve gyenszokták az idők során a rádió
a hiányos öltözékben (a fog- és a televízió hangját, éppen
génlátó és tizenegynéhány dislexiás.
adóban) fergetegesek. Ugya- ezért velük minimális a kapné helyszínen Rácz Tibor öl- csolatunk. Egy bácsinak
tözővirtuózként szintén. A küldtünk például a hozzátar- tanár, de vállalnék korrepetöbbiek is - Szabó Mária, tozója útján kölcsönbe egy tálást is." Gabriella szülei
magnetofont és több hangosFarkas Andrea, Dobó Ale- könyvet, de visszaküldte, Apátfalván laknak, ő maga
xandra, Jachinek Rudolf, mondván: nem tudja ó a pedig Szegeden, egy volt évGalkó Bence, Somló Gábor, magnót kezelni, és fél, hogy folyamtársával él együtt egy
albérletben. Sokat jár a HanBobor György, Herczeg elrontja." A könyvtárba fő- goskönyvtárba, illetve annak
leg
a
fiatalabbak,
és
azok
Zsolt - , mindannyian állják
járnak rendszeresen, akik klubrendezvényeire. Gabria sarat, önzetlenül szolgálva
életük egy részét - húsz-har- ella rendkívül otthonosan
a pontos összeműködés itt minc-negyven évét - látó- mozog a könyvtárban: mi
nagyon lényeges követelmé- ként élték le, így igényük sem bizonyítja ezt jobban,
van az olvasásra. A fiatalok minthogy a kisebb munkáknyét.
ban már be is segít az ott
Határozott rendezői tzlés között nem egy főiskolát, il- dolgozóknak. A magyar szaletve egyetemet végzett.
és feszes, fegyelmező kéz
kos tanárnő egyébként nem
nyoma látszik az előadáson.
Huszár Gabriella például tölti tétlenül idejét - most
Jó, könnyű szórakozást nyújt tavaly kapott diplomát a Ju- például intenzív angol
hász Gyula Tanárképző Fő- nyelvtanfolyamra jár. Ha
a szegedi Bolha a fülbe.
iskolán. Méghozzá olyan megszerzi angolból a középSulyok Erxsébet szakon, ahol rengeteget kell fokút, akkor következik a
olvasni, előadásokat tartani német...
és referátumokat frni. A maA vakok irtóznak a világKarácsonyi meglepetés
gyar szakos tanárnő jelenleg talan megfogalmazástól.
Alacsony úr, m a g a s színvonal!
munkanélküli. „Szerettem Mondják: nekik ugyanúgy
9 nap8 éj Egyiptomban, teljes ellávolna a budapesti vakok is- van világuk, mint a látóktással egy négycsillagos luxushakolájában elhelyezkedni, de nak. A szavakat is ugyanúgy
jón. Mindez csak 51 900 Ft-ért!
közölték velem, hogy leépí- használják, mint a látók. Ok
Karácsonykor és szilveszterkor
^meglepetés, sorsolás a hajón.
tések várhatók, éppen ezért is olvasnak és megnéznek
Jelentkezni lehet:
nem tudnak foglalkoztatni. valamit, mint bárki más.
QUEEN TOURS
Jelen pillanatban a segélyből Csak éppen a kezükkel. A
BUDAPEST, 1114 BARTÓK B. ÚT 49.
és a vakok szövetségétől ka- könyvtárnak kevés BrailleT e l e f o n : 1-267-1262.
pott pénzből élek. Nagyon írással írott könyve van.
Szeged Tourist
szeretnék állást találni; a na- Mindösszesen három: egy
Szeged. Klauzál tér 7.
gyothallók iskolájában pél- szakácskönyv, egy angol
Telefon: 62321-800.
dául szívesen lennék óraadó nyelvkönyv és egy számító-

„Háború és béke" 87 kazettán

gépes szakkönyv. Ezenkívül
járatják a „Vakok világa" című szakfolyóiarot.
A Hangoskönyvtárban
ezerötszáz, kazettán lévő
irodalmi mű közül választhatnak. Tolsztoj „Háború és
béke", illetve Victor Hugó
„Nyomorultak" című regénye például 87-87 darab hatvanperces kazettára fért rá.
Ennél persze vannak rövidebb írások is. Németh
László „Gyász" című regénye tizenkét, mfg Remarque
„Szerelem és halál órája" alkotása tizenhat darab kazettára fért rá. A színészek közül Bodor Tiborra esküsznek. Az ismert budapesti
szinkronsztnész orgánumát,
mély tónusú hangját nagyon
szeretik. Az igényes irodalmi művek mellett rádiójátékok, színházi közvetítések,
kabarék, versek és mesejátékok is kölcsönözhetők kazettán. Mindezeken túl a
könyvtár, természetesen
közvetítőkön keresztül, a
házhoz-ágyhoz kötötteknek,
az idősek otthonaiban lakóknak is rendelkezésére áll.
A Hangoskönyvtár dolgozói egyébként október elsejétől új szolgáltatással várják
a város lakóit. Minden szerdán 10-12 óráig felolvasó
szolgálatot tartanak azoknak,
akik valamilyen oknál fogva
nem tudnak olvasni (dislexiások, vakok, gyengénlátók, analfabéták, bevándorlók stb.). Számukra hivatalos
és magánleveleket, használati utasításokat és bármilyen,
nem regény hosszúságú olvasnivalót a Stefánia 2. szám
alatt - kérésre kazettára is felolvasnak.
S z a b ó C. S z i l á r d

EZT NE NAGYJA

AXON Lízing Kötvény
6 * hat

SZEGEP
NAGYARUHAZ
1995. december 3-án, vasárnap

"

FIOSZOR

PÉNTEK, 1 9 9 5 . DEC. 1.

SZÜLETÉSNAP
A 15 éves Szeged Nagyáruház
születésnapja
alkalmából a 10%-os engedmény mellett számos
meglepetéssel várja kedves vásárlóit a földszinti
osztályokon!

amikor felfedezi,
hogy az évi kamat 36%

«• A SZUPERMARKET DIÉTÁS Pea, Vivil termékeket kínál

KI!

486-os

számítógepek: DX2-K0 MHz processzor, 4 M B RAM. 512KB VGA kártya,
1.44 FDD. toronyház, 340 MB HDD, tasztatúra, használt szHnes VGA monitor

83 200 Ft
Felárak:

- 14" mono SVGA monotor mínusz. 2000 Ft - 420 MB HDD plusz
3OO0 Fi
!!!I5" új SVGA monitor plusz
20 OOOFt - 6 4 0 M B HDD plusz
7000Ft
- D X 2 - 1 0 0 MHz processzor plusz
81X10 Ft - 8 5 0 MB HDD plusz
12 000 Fl
Mullimédia-bóvftés
- C D R O M 2 x + 1 6 bit stereo
- S O U N D B I . A S T E R c o m p . hangkártya 15 6 0 0 Ft
Garancia 1 +2 év
Kártyabcépftést, e g y é b bővítéseket 1200 Fl áron végzünk!
KOMPLETT IRODA SZAKÜZLET, SZEGED, MOSZKVAI KRT. 32. T.: 325-448
F E N T I Á R A K A Z Á F Á T NKM T A R T A L M A Z Z Á K !

20% engedménnyel.

MÁSODSZOR

M HARMADSZOR
T

amikor kiszámolja,

•» Vionettc készítmények 229 Ft/db akciós ár+a járulék

hogy ahányszor 10 0 0 0 Ft-ot köt le,
annyiszor 15 400 Ft-ot kap vissza,
ami csábítóan jó hozom

egyet fizet - kettőt kap.
» lllatszerosztályon 400(1 Ft fdetti vásárlás esetén

NEGYEDSZER
ÖTÖDSZÖR

» Háztartási osztályon L'SPRIT hajfestékek,

amikor megnyugszik,
mert pénze biztos helyen van

Műszaki osztályon háztartási,

Minden termékünkre

hűtő- és robotgépakció.
tTáeir^s.
További meglepetésekkel
várjuk kedves
vásárlóinkat!

hogy így könnyeden legyőzheti
az inflációt

november 20-tól december 8-ig

PADLÓSZÖNYEG-ÁRUHÁZ
Karácsonyi padlosionyegvasar

külön a j á n d é k .
m

amikor lojogyzi

QALIFORN|A

ÍJI^^^Í^IIlüjIÍLÜ^/

Szeged, Róna u. 2 7 . Tel.: 6 2 / 3 2 3 - 4 1 2
Nyitva: H-P 9 - 1 7 óráig, Sz.: 9 - 1 2 óráig

r

I
I
I

A Digital bemutatkozik!
A Digital Equipment Magyarország Kft. meghívja
Önt egész napos számítástechnikai bemutatójára:

(Szeged. Szilién sgt. 2.)

megújult árukészlettel várja
kedves vásárlóit.
Nyitva tartás: kedd-péntek 9 - 1 8 óra,
szombat 9 - 1 3 óra.
bronz- és ezüstvasárnap 9 - 1 3 óra

Program:

Figyelem!
Biztos pénzkereseti lehetőség
m u n k a n é l k ü l i e k és diákok
s z á m á r a (levelező tagozatosokat

12:40 -13:40 ebédszünet

is v á r u n k l . Jelentkezni szombaton

13:40 -16:00 Digital é s partnerei: bemutatók, konzultációk

a MIND-DIÁK Iskolai Szövetkezet

amikor kivoszi

(CAD, GIS, FABS, ügyviteli alkalmazások, irodai rendszerek)

I R O D Á J Á B A N . V ö r ö s m a r t y u. 3.

és kiderül, hogy ez valóban
gyümöksözö befektetés

F.lső kézből szerezhet számítástechnikai információkat a Digital szakembereitől,
megismerkedhet a cég tevékenységeivel, újdonságaival.

ki Onhoi legközelebb eső jegyzesi helyek Inler Európa Bank Rt. Szegeti, Széchenyi tér 2. T.: 62/325 311 Dunoholdrng Kh.
Kiskunhalas, Kozlárscsóg o 7.1.: 77/321 532, Orosháza, lontsxs u 34 1.: 68/413-722, Szeged, Teréz ü. »/h T.: 62/312-836,
IBUSZ Ulazóu IrodaSreged Somogyi u II.I.: 62/471-177, lakarékhank Rt Szeged, Horváth M. u. IA 1:62/326-802

hat x hat = 36%

CIPŐGYÁR RT.
szaküzlete

December 7. - Szeged, Forrás Hotel, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.

10.00 -12:40 PC-től a TurboLaserig. a Digital teljes megoldási kínálata

HATODSZOR

.

MARY

Bővebb Információ: Digital Magyarország Kft. Marketing, tel.: 203-4555
Találkozzunk személyesen, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

délelőtt is lehet

(Casino épülete) Tel.: 311-987.

KEDVES

BETEGEIM!
Értesíteni Önöket, hogy rendelésem
változatlanul működik.

Dr. Nagy Mária
házi- és üzemorvos
Takaréktár u.
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• Oberfrank Géza dirigál

Margit, a hazának
szentelt áldozat

Szokolay Sándor: Margit, játssza. Béla királyt Bátor
a hazának szentelt áldozat Tamás, Mária királynét Sáncímű misztérium-operájának ta Jolán, István királyfit
december 21-én lesz az ős- Ambrus Ákos, Annát Péter
bemutatója az Erkel Szín- Anikó alakítja. A bemutató
házban. Ez alkalomból Szo- dirigense Oberfrank Géza.
kolay Sándor zeneszerző el- Szokolay Sándor hetedik
mondta: eredetileg a Margit- operáját Koltay Gábor renszigeti Szabadtéri Színpadra dezésében láthatják a zene„álmodták" a premiert, mert barátok.
annak közelében még ma is
Az előadás életre hívói
láthatók az egykori Nyulak kérdésre válaszolva sajnálatszigete kolostorának maradtal közölték, hogy a misztéványai. Ebben a domonkos
rium-operát egyelőre csupán
rendi zárdában élt, majd itt
is temették el IV. Béla leá- három előadáson játsszák az
nyát, Margitot. A történelmi Erkel Színházban. A bemuhelyszín volt tulajdonképpe- tatót követően december 25ni ihletője az operának, a té- én este, illetőleg december
mát pedig a Szabad Tér 30-án délelőtt tűzik műsorra.
Színház vezetője „ajánlotta". Mindemellett reményüket
A Kossuth-díjas alkotó első fejezték ki. hogy az opera
ízben vállalkozott magyar végül is megtalálja méltó
színpadát, és az 1943-ban
téma megzenésítésére.
Az opera szövegkönyvét szentté avatott Margitnak
Nemeskürty István írta, Rás- emléket állító misztériumkai Lea „Szent Margit élete" opera a millecentenárium
történetéből. A címszerepet ünnepi évében is hallható, ilZempléni Mária énekli- letve látható lesz. (MTI)

Jól „ollóztak"
Az Országos Fodrász- és
Kozmetikus Ipartestület által Budapesten rendezett
versenyen jelesre vizsgázott a 624-es szakmunkásképző iskola két diákja. A

végzős Ábrahám Bernadett
a felnőttek mezőnyében
második helyezéssel büszkélkedhet, míg a II. évfolyamra járó Vineze Henriett
egy harmadik helyezést
„ollózott" össze. Felkészítő
oktatóik: Zsiga Renáta és
Rácz Irén.

Fiatal szegedi
hegedűsök sikerei
Idén Szombathelyen
rend^jék meg a szakközépiskolás korú növendékek számára a nyolcadik
„Koncz János" országos
hegedűversenyt, amely
1974 óta az ország legrangosabb hegedűs versenyének számít. Az országos
eseményen két szegedi intézmény, a Liszt Ferenc
Zéneművészeti Főiskola
Szegedi Konzervatóriuma
és a Király-Kőnig Zeneiskola indíthatta növendékeit
és ért el sikereket.
A konzervatórium előkészítős növendékei közül
a III. korcsoportban Nagy
Ivett I. díjat nyert (tanára S.
Dobos Márta), a IV. korcsoportban Barnácz István
III. díjat nyert (tanára Huszár Emőke), és Ábrahám
Bence különdíjat kapott
(tanára S. Dobos Márta).

A Király-Kőnig Péter
Zeneiskolából a regionális
válogatók alapján négy tanuló vehetett részt a versenyen, ezért a szegedi zeneiskola elnyerte a zsűri különdíját. A szegedi zeneiskolásokon kívül csak Debrecenből indulhattak még
négyen. A versenyben a
mezőny legfiatalabb résztvevőjeként döntőbe jutott
Tornyai Péter (tanára Demeter László, zongorán kísért Demeter Lászlóné) és
III. díjat szerzett Gárdián
Rita (tanára Baranyai
Györgyné, zongorán kísért
dr. Molnár Gyuláné). Az
országos versenyen részt
vehetett még és szépen szerepelt Behán László (tanára
Baranyai Györgyné, zongorán kísért dr. Molnár
Gyuláné) és Siklósi Nóra
(tanára Gárdián Gáborné,

A Záporkerti és a Felsővárosi iskolák összevonási
tervének első híre óta oktatásügyben történt egy s más
Szegeden. A város hiányzó
600 milliója például - melynek felét az önkormányzat
az iskolák működési költségein akarja megspórolni - a
régmúltnak adta át az ígéretet: több összevonást nem
terveznek a jövő évre. A Záporkerti és a Felsővárosi
ügye persze ettől semmivel
sem lett könnyebb. Még akkor sem, ha felelős önkormányzati berkekben sokáig
azt lehetett hallani, hogy a
két iskola összevonása sokkal könnyebben megvalósítható, mint a további intézményeké.

Az iskolamentés érvei
Hogy mi könnyű és mi
nem, természetesen nézőpont kérdése. A Záporkerti
Általános Iskolában ma is
nagy tehernek, jelentős bizonytalanságnak tartják az
összevonást, akár szakmailag, akár emberileg. Egyszóval kényszernek. Már a terv
megszületésekor sem értették, miért kell egy közlekedésileg kiválóan megközelíthető, zöld környezetben fekvő általános iskolát megszüntetni, ahelyett, hogy az
ó épületükbe tennének át
olyan osztályokat, amelyek
másutt méltatlan körülmények között tanulnak. A Záporkerti igazgatónője, Sebőkné Józsa Mária elismeri,
hogy a gyerekek száma
csökken, ám - és ezzel Felsővároson is egyetértenek a megoldást inkább abban
látta volna, hogy a környék
barakkiskoláiból (a Tarján
TV.-hez vagy a Gedóihoz tartoznak ilyenek) vagy Rókus
és Makkosháza konténertermeiből a Záporkerti kihasználatlan épületébe költöztessék a gyerekeket. Ezt többször is kérték már az önkormányzattól: süket fülekre találtak. Mint mondják, a záporkertiek ezzel a javaslattal
nem akaiják a szabad iskolaválasztást sérteni, hiszen az
egyik iskolába beiratott
gyereket még a barakkból
sem lehet átkényszeríteni
máshová. Ám úgy tartják,
amíg az ő kérésük legfennebb sérelmezné a szabad
választást, az iskolaösszevo-

először hallani
a

arról, hogy az

önkor-

mányzat össze akarja vonni a Záporkerti Altalános Iskolát a Felsővárosi
Altalános Iskolával. Június 8-án az oktatási bizottság már
határozatban
kérte a Közoktatási
és Közművelődési
Irodát, hogy vizsgálják meg az
összevonás lehetőségét. Több változat után az iroda előterjesztése
mostanra elkészült, így a következő hetekben már az oktatási bizottság, illetve a
közgyűlés fogja kimondani a döntő szót a két iskola sorsáról. Ha ez a döntő szó igenlő lesz, akkor az 1996/97-es tanévtől a Záporkerti iskola jelenlegi épületét az Osztrovszky utcai Óvoda és Altalános Iskola foglalja el.
*

*

• Az első összevonás eredménye:
7 millió végkielégítésre
• Záporkertben félnek a rossz döntéstől

Kezdődik a nagy
iskolafelfordulás

Sebőkné Józsa Mária
igazgatónő most attól fél,
hogy sok szülő április óta
már eldöntötte, hogy hová
viszi el szeptembertől a gyereket, s ez egyrészt veszélyezteti a megmaradó munkahelyeket, másrészt csak
elmélet marad a tanulócsoportok együttartása.

Hétmillió -

véíWéíí ésre

'

A két iskolában igazgató
és pedagógus egyaránt nehéz
helyzetben van. Az előterjesztés egy elkészített „prónas egyenesen agyoncsapna
ba"
tantárgyfelosztással
azt.
számol, melyből következően
legkedvezőbb esetben is
nyolc pedagógusnak fel kell
mondani. (A bizottság elé az
kerül, hogy hozzávetőlegesen 7 millió forint végkielégítést kell fizetni az összevonás miatt). Hogy melyik isJövő csütörtökön a két iskolából kinek kell elmennie,
kola összevonásának ügyéabba az önkormányzat „nem
ben az kerül az oktatási biszól bele", vagyis az intézzottság elé, hogy ha a Zápormények (a vezetők) kell elkerti jelenlegi 12 osztályából
döntsék egymás között. A
két kislétszámú osztályt a
záporkerti iskolában nagyon
Tarján IV. sz. Általános Isnagy a létbizonytalanság, s a
kolában helyeznek el, két
munkahely kérdésébe még a
nyolcadik pedig elballag, akA Felsővárosi Általános Iskola 16 t a n t e r m e s
kötelezó óraszám emelése is
kor 8 osztályt az osztályköé p ü l e t é b e n 2 6 osztály kell m a j d elférjen
beleszólhat. A pedagógusok
zösségek bolygatása nélkül
a z ö s s z e v o n á s u t á n . (Fotó: N a g y László)
azonban leginkább azt tartátvihetnek
Felsővárosba,
ják
elkeserítőnek, hogy
ahol az ottani 19-cel együtt pedagógusok kötelező óra- ságban senki nem tudhatja,
egyetlen ellenvetésüket sem
27 osztályos lenne a 16 (!)
hogy mi lesz a vége. Bár a fogadták el a tervezésnél.
tantermes intézmény. (A 27 számát és a csoportlétszágyerekeknek és a pedagógumokat,
akkor
összevonás
ide,
a terv szerint 26 marad: a
A Záporkerti iskola igazZáporkerti negyedikes fej- összevonás oda, a számolga- soknak is ez lenne a legjobb gatónője szerint az iskolaállítják
a
szülők
kevés
tás
kezdődhet
élőiről.
lesztő osztályáról az előterszázaléka fogja szeptember- szék, a nevelőtestület, a pejesztés úgy tartja, az idejáró
ben átvinni a gyerekét, dagógusok mindent megtetgyerekek felzárkóztak és pemondván, hogy aki egyszer tek annak érdekében, hogy
dagógiailag indokolt, hogy
érveiket az önkormányzatnál
erről a környékről választott
az ötödiket hagyományos
figyelembe vegyék. Egyedül
iskolát, az nem a Gyík utcá- a nyflt lázadás és a hangos
osztályban folytassák).
Ami a számolgatást illeti: ban fog választani másikat. pocskondiázás hiányzott:
A Felsővárosi Általános
Iskola igazgatója, Rácz Jó- a záporkertiek érveit hallgat- Főleg, ha a közvetlen közel- ezeket nem tartották méltózsefné ezt a 26 osztályt még va nehéz kikerülni azt az ér- ben még hármat talál. (Erre nak a pedagógusi munkához.
elhelyezhetőnek tartja az zést, hogy hamarosan igen vonatkozólag állítólag körle- Most úgy érzik, nem megépületben, ha újabb tanter- nagy lehet a felfordulás. velet kaptak az iskolák: az egyezés, hanem kényszerítés
meket alakítanak ki. Felső- Szerintük ugyanis az össze- önkormányzat kérte őket, ne után fog - rossz - döntés
városon inkább az az ag- vonás szám szerint, papíron vegyék át a Záporkertiből születni.
gály, hogy ha a felemelik a nagyon jól mutat, de a való- érkező gyerekeket !)
P a n e k József

26 osztály,
16 termes
épületben

Szinbád, a Várkert Casino és
a veszprémi Villa Medici. A
legjobb éttermek tízes listáját a Konyhaművészet című
gasztronómiai folyóirat zsűMagyarország tíz legjobb rije csütörtökön hozta nyilétterme az érdi Admirális, a vánosságra. A magazin
Fortuna Étterem, a Fórum mintegy 100 magyar étteSilhuette, a Gambrinus Étte- remnek küldte el versenynerem, a Gundel, a Mágnás- vezési lapját, és összesen 50kert, a Schampi Étterem, a en pályáztak. (MTI)
telefon: 62/324-644 22-es
mellék) 1996. január 15-ig.
A felvételhez az MH egészségügyi alkalmasságvizsgáló
intézetében szerzett „alkalmas" minősítés szükséges. A
jelentkezőknek egy matematika, fizika, történelem és
nak megfelelő érettségit biz- magyar nyelv tárgyakból
tosít, ingyenes kollégiumi összeállított felmérési felelhelyezést és élelmezést, adatsort kell eredményesen
valamint ingyenes tankönyv- kitölteniük, majd a felvételi
, tanszer- és sportfelszerelés- bizottsági elbeszélgetésen
kell megfelelő összértékelést
ellátást nyújt.
A jelentkezés magyar ál- kapniuk. A képzés résztvelampolgárságú, 17-23 éves, vőit diákigazolvány, alapilbüntetlen előéletű, egészsé- letmény és az első vizsga
gileg alkalmas, szakmunkás után tanulmányi pótlék illeti
bizonyítvánnyal rendelkező meg. A Damjanich János
fiúk számára lehetséges. Je- Honvéd Gimnázium (Szalentkezni a hadkiegészítő pa- badkai út 7.) a képzés részrancsnokság pályairányító letesebb tájékoztatója céljáfőtisztjénél kapható jelentke- ból 1995. december 14-én
zési lapon lehet (Hattyas sor 14 órától nyflt napot tart.
6-10.; 6701 Szeged Pf. 377.;
S. P. S.

Továbbképzés - a bevonulás reményében
ző (tiszthelyettesképző) iskola nappali tagozatán folytatják tanulmányukat egy
évig. A gimnázium által kínált képzés olyan időszakban javasol továbbképzési
lehetőséget, amikor a szakmunkás bizonyítvánnyal kikerült fiatalok egy része állástalanul maradt; ugyanakkor ezeket a szakmával rendelkező fiatalokat a hadsereg
felé irányítja, ahol viszont
kevés a tiszthelyettes. A
képzés különleges előnye,
hogy teljesen ingyenes, a
dolgozók szakközépiskolájá-

a tél vége felé lehetett

A legjobb
éttermek

• Munkanélküli szakmunkásoknak

Munkanélküli, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező 17-23 éves fiúknak kínál továbbképzési lehetőséget a szegedi Damjanich János Honvéd Gimnázium. Az
iskola egyéves intenzív, nappali képzési formájú, ingyenes, bentlakásos tanfolyamot
indít, amelynek sikeres elvégzése nyomán a jelentkezők érettségi diplomát kapnak. Cserében az itt végzett
fiúknak a tanulmányi szerződésben vállalniuk kell, hogy
az érvényes érettségi után
valamelyik katonai szakkép-

Valamikor

Jön
a felfordulás?

Lejárnak Háziorvosoknak
a telefon- aA Liilydepresszióról
Hungária támo- Szeged. Holnap, szombagatásával országos szakmai ton délelőtt 9-től 12 óráig,
kártyák továbbképző
program in- az Öreg Körössy Halászdult a háziorvosok számára csárdában tartanak szemiEz év december 30-án lejár az 1991-1992-es Matávtelefonkártyák beváltási akciója. Péntektől pedig nem
lehet telefonálni a pénzbedobós nyilvános készülékeknél a régi pénzérmékkel.
A Matávnál elmondták: egy
évvel korábban szerették
volna kivonni a forgalomból a kártyahasználat hőskorából származó példányokat, de lakossági kérésre
meghosszabbították a használatukat. A régi példányok
bevonását tovább már nem
halogathatják. Az új készülékek ugyanis csak a legújabb technológiával készült kártyákat képesek leolvasni. A régi példányokat
a Matáv ügyfélszolgálati
irodáiban a régi áron váltják
vissza, ám ezek a gyűjtők
körében manapság is nagy
értéknek számítanak.

annak érdekében, hogy minél eredményesebben ismerjék fel a depressziót.
Az országos programsorozat következő állomása

náriumot a háziorvosoknak, a magyar lakosság 10
százalékát érintő pszichés
betegségről, a depresszióról.

RŐFÖS BOLT

PETŐFITELEP, Csap utcán

jó forgalmú
ÉLELMISZERBOLT
bérbe adó,
teljes berendezéssel, árukészlettel.
Klimatizált üzlethelyiség, szociális
helyiségek, raktár,
göngvölegtároló.
Érdeklődni: 06-30456-364.

Vasárnap is nyitva!
Egyes anyagainkból

20-30% árengedmény

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Szeged, Mikszáth K. u. 9.

Tel : 62/328-271

NORDICA • KASTLE • KILLER LOOP • PRINCE • NATURE • PROJECT

Kedvező árakon:
- sílécek; - sífelszerelések; - sícipők; - sfszemüveg; - stkesztyűk;
- síruházat; - sportruházat; - olasz alkalmi női és férficipők és táskák

kis- és nagykereskedelem
NISA TRADING CENTER

Szeged, Cserepes sor 11.
Tel./fax: 36 62/324-006
Tel.: 36 62/310-073.
""
Nyitva tartás: K-P: 7.30-15,30
Szo: 7.30-14.
December 10-én és 17-én vasárnap 8-13.

SHELL

DÉLMAGYARORSZÁG

8 SPORT

• Ducsai Géza kemény edzései • Nem talál magyarázatot
a „hullámzásra" • A négyes döntőbe várja a csapatot

Szabó Mónika, a „szönyegbombázó"
- Nem jöttem idegenek
közé - vallotta - , hiszen a
lányok zömét ismertem, a
különböző diákolimpiákon
nagy harcot vívtunk egymással. A válogatott foglalkozásain pedig Dobos Ildivel nagyon összebarátkoztam, talán ez is döntő volt, hogy ide
kerültem. Debrecenben
ugyanis nincs olyan irányító,
mint az Ildi.
• Azóta a pályán is
„összeszoktak"?
- Pontjaim nagy százalékát az ő feladásaiból szerzem, mert csak akkor tudok
eredményesen leülni, ha a
labda oda van „téve", ahova
kell.
• A mezőnymunkában
azonban mindenki saját
magára van utalva...
- így van, s hiába végez
valaki „szőnyegbombázást",
ha aztán gyatrán fogadja a
nyitásokat, vagy rosszul
szervál. Az utóbbit nem nagyon lenne szabad elhibázni.

Sportműsor
Szombat
Kosárlabda
NB I / B , Nők: Szeged
T E - B E A C , újszegedi Sportcsarnok. 13.
Röplabda
BEK: Medikémia S z e g e d - V o j v o d i n a Novi Sad, újszegedi Sportcsarnok, 17.30.
Vasárnap
Vízilabda
L E N Kupa, a négy közé j u tásért: Becej (szerb)-Sibenik
(horvát), újszegedi Sportuszoda,
II.
„NÉGY ÉVSZAK"

Sportcentrum
Ha tél, akkor síi
O Jó minőségű, használt
és új sífelszerelések,
korcsolyók kaphatók
O Síszervix - teljes körű javítások
O Siköksönxéc komplett,
1 hét 1800 Ft
Csoportoknak kedvezmény,
előjegyzés mór most lehetséges
Szeged,
Csongrádi sgt. &A.
Telefan: 3 1 3 - 0 8 6 .

A bajnokságra való felkészülés kezdetekor Balázsik Kati távozása nagy dilemma elé állította Ducsai
Géza edzót. Center után kellett néznie, hiszen „bombázó" nélkül szinte semmit sem ér a csapat. Szerencséjére Debrecenben volt egy lány, akivel meg lehetett oldani ezt a kérdést. Szabó Mónikának hívják,
tagja a felnőtt válogatott keretnek, s ami a legfontosabb: leütései ellen kevés csapat találta meg eddig
az ellenszert. A gyors megegyezés után Mónika egy
évre (vagy talán többre?) a Tisza-partjára került, s
azóta az SZDRE egyik legeredményesebb játékosa. A
csapat befogadta, állítása szerint már úgy érzi magát
Szegeden, mintha otthon lenne...
hiszen amikor nyit az ember
senki sem zavarja...
• Sokan állnak értetlenül a szegedi , jelenség"
előtt: hullámzik a csapat
teljesítménye. A játékosok körében is téma ez,
vagy csak az edző foglalkozik vele?
- Sokat tárgyaltunk már a
lányokkal erről és eddig még
nem találtunk magyarázatot
rá. Talán jobb összpontosítással, nagyobb lelkesedéssel

•

„Ezt a szervát jól kell
fogadnom..."
(Fotó: őyenes Kálmán)

Kézilabda

I Pályázati tájékoztató 1
%

• • A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
1995. évi vállalkozói képzést segítő, vissza
nem térítendő támogatására nyilvános pályázatot fr ki vállakózások részére szakmai képzéssel kapcsolatos költségeik részbeni fedezésére.
Pályázhatnak:
- társas vállalkozások esetében azok a vállalkozások, amelyeknél az alapítói vagyonban a magyar magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott tőke 100%
- és a tagok és alkalmazottak együttes száma
éves átlagban nem haladja meg a 10 főt
- azok a vállalkozások amelyek az Alapítványtól
ez idáig oktatási vissza nem térítendő" támogatást nem kaptak.
• • A pályázat során a vállalkozáson belül e g y
t a g e g y a d o t t képzésen való részvételének
részbeni támogatására van lehetőség.
^m A pályázatokat személyesen vagy ajánlott
levélben 1995. december 31-ig folyamatosan
lehet benyújtani.
• • A d a t l a p o k a Progress Alapítvány irodájában, alközpontjaiban kaphatók.
• • A pályázatokat a kitöltött adatlappal
együtt a Progress Alapítványhoz kell benyújtani.
Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 6 3 .
Telefon: 62/483-683.
Bővebb felvilágosítás: Kelemen Lfvia
oktatási és PR-menedzser.

• Labdarúgó
• Feledhető

NB /.
első félidő

után

Ferencváros-Kispesl-Honvéd FC 3-1 (0-0)

Üllői út, 6000 néző, V:
Stamler.
Ferencváros: Hajdú Hrutka - Milovanovics,
Kuznyecov - Nyilas. Albert,
Lisztes, Vincze O., Keller Kuntics, Zavadszky (Kecskés). Edző: Nóvák Dezső.
Kispest-Honvéd FC:
Brockhauser - Bánft - Hahn,
Mátyus - Warzycli... Bárányos, Duró (Urbányi), Kovács
B., Pisont (Forrai), Piroska Tóth M. Edző: Török Péter.

Könnyen feledhető első
félidőt produkáltak a küzdőfelek, mindkét csapat előtt
volt gólszerzési lehetőség,
de ezek rendre kimaradtak.
A második félidőben valamit élénkült a játék, de a
gólra egészen a 60. percig
kellett várni. Ekkor Nyilas
pontos beívelését Milovanovics fejjel küldte a kapuba,
majd a 77. percben Keller
nagy szóló után növelte a
Fradi előnyét. A Kispest

nem adta fel, s a 80. percben
az előre húzódó Mátyus fejesgóljával sikerült szépítenie az eredményen. A Ferencváros azonban három
perc múlva Albert révén
újabb gólt lőtt, s ezzel véglegesen eldőlt a három pont
sorsa.

•

Magyar Kupa mérkőzésen: Zalaegerszegi TE-Fehérvár Parmalat 1-2.

• Úszás

A JGYTF nyerte a pontversenyt

P. S á n d o r József

• Monitor Kupa '95

A Kisteleké
i Zákányszék
Kupa
A napokban Zákányszéken 7. és 8. osztályos leány
csapatok részvételével kézilabdakupát tartottak, melyen
a következő eredmények
születtek:
Zákányszék-Sándorfalva
7-6, Odessza Il.-Jánoshalma 15-11, Kistelek-Zákányszék 12-2, Sándorfalva-Jánoshalma 17-13, Odessza
II.-Zákányszék 12-10, Kistelek-Sándorfalva 16-7,
Kistelek-Jánoshalma 13-9,
Sándorfalva-Odessza II.
6-12, Jánoshalma-Zákányszék 14-10, Odessza I I . Kistelek 7-12.

elkerülhető lenne a hullámzás, egyenletesebb lenne a
teljesítmény. Meggyőződésem, hogy Géza bá', aki szerintem sokkal keményebb
edzéseket tart, mint amilyeneket Debrecenben megszoktam, megtalálja a „hullámzás" ellenszerét. A következőkben már nem nagyon engedhetünk ki...
• Már csak azért sem,
mert akkor lőttek a négyes döntőbe való jutásnak.
- Mi mindent elkövetünk,
hogy odaérjünk a négy közé,
ami nem lesz könnyű dolog,
hiszen a BVSC-t kell megelőznünk. De csalódott lennék, ha nem sikerülne...
• Mennyi időre szerződött Szegedre?
- Egy évre adtak kölcsön
Debrecenből, azzal a kikötéssel, hogy az év lejárta
után én döntöm el, maradok
Szegeden, vagy visszamegyek Debrecenbe.
• Ha most kéne döntenie, mit határozna?
- Nagyon jól érzem magam a Tisza-partján, kezdem
megszokni az itteni életet.
Sok függ attól, hogy milyen
eredményeket érünk el. En a
röplabdára tettem fel az életem, s meggyőződésem,
hogy amikor Szegedet választottam, nem döntöttem
rosszul...
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A torna végeredménye
1. Kistelek
4 4 - - 58-25 8
2. Odessza II.
4 3 - 1 47-MI 6
3. Sándorfalva
4 1 - 3 33-34 2
4. Jánoshalma
4 1 - 3 47-40 2
5. Zákányszék
4 1 - 3 29H4 2

A torna legjobb kapusa
Pál Anita (Kistelek), legtechnikásabb játékosa Vadászi Anikó (Odessza II.), legeredményesebb játékosa a
Jánoshalma színeiben 28
gólt szerző Faragó Éva lett.
A tornát a Zákányszéki
Diák Sportkör rendezte a helyi önkormányzat támogatásával, Vass Vilmos és Honti
Tamás tanárok szervezésében. A vándorkupát a Szeged Városi Sportigazgatóság
adta.

„Fergeteges
siker...
Az újszegedi C s o n k a János
Műszaki Szakközépiskola tornac s a r n o k a adott otthont az e l s ő
(zben megrendezett Monitor kispályás labdarúgó-kupának. A
négy résztvevő k ö r m é r k ő z é s e s
formában döntött a dfszes serleg
e g y é v e s birtoklásáról. A végig
sportszerű, a kispályás foci valamennyi rafinériáját felvonultató
összecsapások győztese a Fergeteg S C lett. a m e l y n e k sorában
több, élvonalt is megjárt labdarúgó kergette a bőrt. Második a
Keverő, harmadik a Dentál Stúdió s negyedik helyen a rendezők végeztek. A győztes csapat
n é v s o r a : K ő h a l m i István ( K a vics), Hurguly János, Vágó Attila, Tóth-Kovács Tamás, Biharvári Attila, Márkus Tamás, Kemenes Zoltán, Tóth Zoltán, Pálfi
Zoltán, Baltás Gábor, Gyuris
László.
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Szabadidőruhák
Pizsamák
Kosztümök
Női télikabátok

4 490
1 100
7 980
15 980

Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól
Ft-tól

s hetente más-más akciós árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Fantasztikus ajánlat
a karácsonyi bevásárláshoz!

Akik a legtöbb pontot gyűjtötték: (balról) Molnár János, Zahorán Erika, Savanya Norbert, Sándor Rita, Bognár László, Selmeczi Gabriella és Katona Zsolt.
A képről hiányzik Tóth Erika, Balázs Ágnes, Milyó Orsolya, Téringer Tímea
és Kerék Gyula. (Fotó: Karnok Csaba)
Budapesten rendezték a
magyar egyetemi és főiskolai országos úszóbajnokságot. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola hallgatói
egymás után harmadszor is
megnyerték a pontversenyt.
A csapat 7 arany, 5 ezüst és
3 bronzérmet nyert. A csapat
vezetője Bán Sándor főiskolai adjunktus.
Egyénileg kiemelkedett
Molnár János 3, Selmeczi
Gabriella 2, Sándor Rita 1
győzelemmel és több dobogós helyezéssel.
Eredmények. 50 m férfi
gyors: 1. Molnár János
Tüzeléstechnikai
Szaküzletünkben •
szaktanácsadás mellett
vásárolhat nagy választékban.
- kéménytechnikákat,
- tüzelőberendezéseket
Szeged, Moszkvai krt. 27.
Teleion: 485-077.
Kistelek, Bocskai u. 20.
Telefon: 364-651
Bordány,József A. u . 8 j
Telefon: 382-204.
Szegedi Kéményseprőipari Kft.

Az egész családot
felöltöztetheti

60% engedménnyel
a QUHAPIAC-ról!
Még ma nézzen b e hozzánk!
S z e g e d , Horváth Mihály u. 8.
Nyitva: hétköznap: 9-17-ig,
szombaton: 9—13-ig,
vasárnap: 9—12-ig.

A bútorbolt változatlanul üzemel!

2 0 % engedménnyel

kaphatók.

400 m női gyors: ...4. Balázs Ágnes 5:08,04. 200 m
férfi vegyes: 1. Molnár János 2:21,35. 200 m női vegyes: I. Sándor Rita 2:33,12.
4x100 m férfi vegyesváltó:
1. JGYTF 4:24,00 (Bognár
L., Molnár J., Savanya N.,
Katona Zs.) 4x100 m női
vegyesváltó: 3. JGYTF
5:03,11 (Selmeczi G„ Zaborán E„ Sándor R„ Tót E.)
A pontverseny végeredménye: 1. JGYTF 141, 2.
Testnevelési Egyetem Budapest 86, 3. Egri TK 60 ponttal.

TUV-RHEINLAND

Aw-tu*

AKADÉMIA HUNOÁRIA

KARÁCSONYI AKCIÓ
Decemberen jelentkezzen™"
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐI TANFOLYAMRA.
3

0

%

k e d v e z m é n y

a gyakorlati vezetés díjából)
Jelentkezés: TÜV-RAH KFT., 62/323-150

Lepje meg családját karácsonyra
Társaságunk külföldi

agy SAflYOMikrohullámú sütővel!

érdekeltségű, élelmiszeri-

ELŐNYEI:

pari termékeket forgalma-

parabola formájú

zó cég. Keresünk azonnali

sugárzórendszer

belépésre.

y

egyenletes sütés, főzés

Békés, Csongrád és

süllyesztett forgótányér

Bács-Kiskun

országos 1 évgarania!

megge

területére
élelmiszerkereskedelemben
jártas, gyakorlott, kiépített
kapcsolatokkal, gépkocsival rendelkező

területi képviselőt.
Jelentkezést és önéletrajzot

1 2 0 (slpóboségtol 1 5 0 - i g . Egyes kosztümök

(JGYTF) 24,88. 50 m női
gyors: 1. Selmeczi Gabriella
28,78, 2. Sándor Rita 28,84,
3. Tóth Erika 29,29. 100 m
férfi gyors: 1. Molnár János
54,84 100 m női gyors: ...2.
Sándor Rita 1:02,29. 100 m
férfi mell: ...2. Molnár János 1:13,47. 100 m férfi
hát: ...3. Bognár László
1:06,74, ...6. Kerék Gyula
1:08,26. 100 m férfi pillangó: ...2. Savanya Norbert
1:03,72, ...5. Katona Zsolt
1:04,81 100 m női pillangó: 1. Selmeczi Gabriella
1:08,69. 400 m férfi gyors:
...2. Molnár János 4:27,73.

kérjük az alábbi címre
küldeni:

Hosszú valelines télikabát 9 0 0 0 Ft-tól Boldogasszony sgt. 63.

G E K 0 Kft., 1095 Budapest.

Szeged nagyállomáshoz közel. Nyitva: hétköznap 9-17-ig.

Nagyvásártelep. Csont u. 1.

EMS 100, 20 liter, forgótányér
EMS 200, 20 liter, GRILLEZŐS
l öS
EMS 300, 23 liter, forgótányér
EMG 400, 23 liter, GRILLEZÓS

28 990 Ft
39 990 Ft
29 990 Ft
42 990 Ft

SANYO 850 W TURBO porszívó
Rendkívül nagy szivóeróvel, de kis teljesítménnyel!
Ezek a termékek HITELRE már 20%
előleg befizetésével 24 havi
futamidővel is megvásárolhatók.
Szeged, T a k a r é k t á r u. 4 - 5 . T.: 3 1 3 - 9 4 8
zege
Szeged,
Petőfi S. sgt. 4 0 . T.: 3 2 6 - 2 2 7

Mmm
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Bensőséges ünnepség színhelye volt tegnap délután
az újszegedi Sportcsarnok különterme, ahol a Szeged
Városi Sportigazgatóság vezetése találkozott a helyi diák- és szabadidősportért sokat tevő testnevelő tanárokkal, a különböző városi szövetségek és szakcsoportok
önzetlenül munkálkodó társadalmi aktivistáival. Az év
szegedi sporteseményeinek méltatása, és a megjelentek
tevékenységének értékelése után az arra érdemesek jutalmat vettek át a városi sportigazgatótól.

• Labdarúgó megyei III, osztály

Folytatás, tavasszal

A 15. fordulóval befejeződött a megyei harmadosztályú labdarúgó-bajnokság
őszi küzdelemsorozata. Már
hetekkel korábban biztos
volt az IKV és a Tiszasziget
elsősége, de a dobogós helyezésekért a hét végén még
„szenvedni" kellett az oda
igyekvőknek. Ezüstérmesként várhatja a „tavaszi kikeletet" a Szatymaz és a
Szóreg tartalékcsapata, a dobogó aljáról pedig a Sándorfalva II. és a Deszk startolhat. Az A-csoport meglepetése a szatymazi fiatalok magabiztos győzelme volt a
merészebb terveket szövögető domaszékiek felett. Tizenöt hetet vártak első győzelmükre a balástyaiak: nem hiába. A B-csoportban a papírformának megfelelő eredmények születtek, kivételt talán
a Kertész utcaiak súlyos veresége jelentette Maroslelén.
Az már csak hab volt a tortán, hogy a földeákiak egy
nappal később jelentek meg
Nagymágocson, a mérkőzés
helyszínén...
Eredmények
A-csoport: Sándorfalva
Il.-Ópusztaszer 4-0 (2-0),
Szatymaz-Domaszék 5-1
(3-1), Baktó Szilánk-Öttömös 0 - 2 (0-1), Ásotthalom-lKV-Alsó város 0 - 4
(0-1), Pusztamérges-Bordány 11. 4-0 (2-0), Balástya-Ruzsa 3-0 (2-0), Szent-

Focitalálkozó
Tiszaszigeten
A megyei III. osztályban kiválóan szereplő Ti-

mihály-Mórahalom II. 2-2
(2-2). Szabadnapos: Baktó
SC.
B-csoport: Pázsit SEAmbrózfalva 4-2 (2-1), Derekegyház-Szőreg II. 0-4
(0-2). Pitvaros-Deszk 1-4
(0-1), Eperjes-Kübekháza
5-1 (3-1), Maroslele-UTC
II. 4-1 (2-0), Nagymágocs-Földeák II. (A vendégcsapat nem érkezett meg.)
Szabadnapos: Ferencszállás
II., Tiszasziget.
A bajnokság állása
A-csoport
1. ÍKV-Alsóváros
2. Szatymaz
3. Sándorfalva II.
4. Domaszék
5. Szentmihálv
6. Baktó SC
7. Mórahatom 11.
8. Asotthalom
9. Pusztamérges
10. Öttömös
11. Baktó Szilánk
12. Ópusztaszer
13. Bordánv 11.
14. Kalástva
15. Rúzsa

14
14
14
14
14
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14

12
10
9
9
7
7
7

í
6
6
3
2
2
1

-

1 1 53-15
4 46-19
2 3 32-17
1 4 3+19
5 2 36-20
4 2 32-13
2 4 29-23
4 4 20-16
2 6 2+28
2 6 21-25
2 9 25-32
3 9 15-30
2 10 15-47
2 11 13-52
2 12 11-50

37
30
29
28
26
25
23
22
20
20
11
9
8
5
2

4+7
30-9
22-14
22-14
32-19
2+19
27-21
17-16
2+28
18-30
20-24
11-30
22-43
8-44

32
26
23
23
21
21
20
17
17
14
12
8
7
5

_

B-csoport
1. Tiszasziget
13 10
2. Szöreg II.
13 7
3. Deszk
12 7
4. Pázsit SE
13 7
5. UTC II.
13 7
6. Eperjes
13 6
7. Ambrózfalva 12 6
8. Kübekháza
13 4
9. Ferencszállás II. 13 5
10. Maroslele
12 4
11. Pitvaros
13 2
12. Földeák II.
11 2
13. Nagymágocs 12 2
14. Derekegyház 13 1
Bokor Béla

2
5
2
2
-

3
2
5
2
2
6
2
1
2

1
1
3
4
6
4
4
4
6
6
5
7
9
10

szasziget labdarúgócsapatának vezetősége december 2-án 17 órakor a község vendéglőjében sportköri m e g b e s z é l é s t tart,
melyre szeretettel várja
szurkolóit és (leendő) támogatóit.

Kis-Jugoszláviában vitathatatlanul a Vojvodina a legjobb csapat, ami nem véletlen, hiszen a klubnál régi hagyománya van a sportágnak.
A maiak elődei 1989-ben
például a BEK-ben a legjobb
négybe jutottak, olyan röplabdásokkal, mint az azóta
Olaszországban profiskodó
Stoicskovval és Petroviccsal.
Persze a mostaniak sem piskóták - bizonyság erre az
Eb. A legalacsonyabb játékosuk 194, a legmagasabb
208 centiméter magas. Fáj is
emiatt a feje a Nyári-Nusser
edzőpárosnak, mert a toronyméretű játékosok alkotta gárda ellen nem lesz
könnyű hatásos taktikát találni.
• Mit lehet kezdeni egy
ilyen magas csapattal? gondolkodtam hangosan,
amikor a tegnap délutáni
edzés után a szombati,
nem mindennapi feladatról váltottunk szót Nyári
Sándorral.
- Kiemelt, úgynevezett
normál labdákkal lehetetlen
megfogni őket, ugyanis
kulcsembereik közül hárman
is igen jó hatásfokkal nyitnak felugrásos szervákkal árulta el, hogy alaposan tanulmányozták ellenfelük
harcmodorát. - Támadószervákkal igyekeznek kényszerhelyzeteket előidézni a másik félnél, hogy annak minél
egyszerűbbé, áttekinthetőbbé váljék játéka. A feladó
ezáltal nem, vagy csak ritkán
képes variálni, így aztán roppant rendezett sáncaikkal
rendre meghiúsítják a támadásokat. Az szinte biztos,
hogy a négyes pozícióból,
azaz a háló két szélén aligha
tudunk majd kezdeményezni.
• Megoldás?
- Igyekszünk kifundálni
taktikájuk ellenszerét, figuratív játékkal. Próbáljuk elkerülni a súlyponti helyeken
való támadást. Videón többször is megnéztük a Crvena
Zvezda elleni meccsüket, s a
látottak alapján kíséreljük
meg a leginkább hatásosnak
tetsző játékmóddal meglepni
őket. A Vojvodina sokban

[mcDiK£mm]
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Petheő (a képen középen) kirobbanó formában játszott az elmúlt heti Interliga mérkőzéseken. Reméljük, holnap is hasonló teljesítményt nyújt. (Fotó: Gyenes Kálmán)

o Röplabda BEK
# Az újvidékiek az európai elithez tartoznak
O Az év szegedi mérkőzése

Sporttörténeti esemény színhelye lesz szombaton
a kora esti órákban Szeged, hiszen - labdajátékokban először! - Bajnokcsapatok Európa Kupája mérkőzést játszanak a Sportcsarnokban. Mindez a Medikémia Szeged férfi röplabdásainak köszönhető,
akiknek nem kisebb ellenféllel, mint az európai elithez tartozó, a legjobb öt-hat csapat közé sorolandó
újvidékiekkel szemben kell helytállniuk. A vendégek
a bajnokságban ősszel hét mérkőzést játszottak, s
mind a hetet megnyerték, játszmaarányuk 27:3. A
legutóbbi Európa-bajnokságon harmadik helyen
végzett válogatottjukban több röplabdásuk is helyet
kapott...
hasonlít a Noliko Maaseik
csapatához, de magasabb annál. Az újvidékieknél a mezőnyözés másodlagos, szinte
mindent lecsapásokkal, illetve sáncolással igyekszenek
megoldani.
• Mindent egybevetve,

PCOSTA
B A N K

Nem jött össze..

OO

AKCIÓ A HANSA LÁNC
BOLTJAIBAN, dec. l - l O-ig
2 , 8 % 1 i Bócstej
4 5 Ft
Zsombó Kenyér 0,9 kg
5 8 Ft
1OO d b - o s p a p í r z s e b k e n d ő
7 8 Ft
F o n y ó d i á s v á n y v í z 1,5 I
6 7 Ft
1,5 I C o c a - C o l a
7 9 Ft+betét
1,5 I P a n t a
7 9 Ft+betét
1,5 I SpriteE
7 9 FT+betét
2 I Coca-Cola
1 3 9 Ft
2 I Fanta
1 3 9 Ft
2 I Sprite
1 3 9 Ft
Prima almaié 1 I
6 9 Ft
C y p r u s citromlé
8 8 Ft
V é n u s étolaj
1 6 9 Ft
Kristálycukor 1 k g
8 9 Ft

-

83-as Mini ABC, Szeged, Hont F . u. 24/A
Diszkont 99 ABC, Szeged, Csö u. 2/B
FGT Markét, Szeged, Kossuth L. sgt. 8.'
Köszi ABC, Szeged, Rózsa u. 11.
LE-LO ABC, Szeged, Hajós u. 12.
Lila ABC, Szeged, Klapka tér 6.
Mini Maxi ABC, Szeged, Retek u. 5.
Nemes Sarok ABC, Szeged, Petőfi S. sgt. 33.
Platán ABC, Szeged, HaHyastelep,
Vaskapu u. 45.
- "Sport" ABC, Szeged, József A. sgt. 37.
- Szomszédok Boltja, Szeged, Bimbó u. 1 /A
- Tavasz ABC, Szeged, Kossuth L. sgt. 57.

Újszeged! foci
Az Újszegedi Gimnázium
és a Csonka János Szakközépiskola diákjai ma 15 órától 24 órás futballmérkőzésen mérik össze tudásukat
(és állóképességüket). Helyszín: a szakközépiskola tornaterme.

sftményét és a csapat csapnivalóan rossz védekezését
említhetném. Ami a támadásokat illeti, abban sem tudok
sok jót mondani, mert az
összeszokottság hiánya ebben is kiütközött. Most is
bebizonyosodott, hogy még
mindig nem állt össze a csapat. Ha például a cseh és a
magyar játékosokat egyénileg összehasonlítanánk, egészen biztosan a mieink lennének a jobbak, képzettebbek.
• Az első félidőben még
két gól (16-14) volt a különbség, a végére hat
lett...
- Nem volt ez ilyen egyszerű. Az 58. percben csak
három gól volt a hátrányunk,
s aztán a hibáinkat könyörtelenül kihasználták a hazaiak.
• A gólok majdnem felét, tizenkettőt, szegediek
szerezték...
- Ez igaz, de ők sem játszottak kiugróan jól. Mezei
Szombaton 10
órától a budapesti
MEDOSZ-szállóban rendezik meg a
labdarúgók országos közgyűlését,
amely ezúttal zárt
esemény. A nyilvánosság úgy értesülhet a fejleményekről, hogy az MLSZ
délután sajtóértekezleten számol be

ha jól sejtem, alighanem
az év szegedi mérkőzését
láthatjuk szombaton a
Sportcsarnokban...
- Osztom véleményedet!
A mai európai csapatok közül - pechünkre - az egyik
legjobbal hozott össze a

Széchenyi
tér 17.

H

A férfi kézilabda Eb-selejtező szerdai fordulójában
34-28-ra vereséget szenvedett a magyar válogatott
Csehország legjobbjaitól.
így a cseheknek kilenc pontjuk lett, míg válogatottunknak öt pontja maradt, de
ugyanannyit gyűjtöttek a
szlovákokat két góllal verő
macedónok is. így a csehek
mellett a második továbbjutó
vasárnap dől el a Magyarország-Csehország és a Szlovákia-Macedónia összecsapáson.
A szerdai vereség után
Kővári Árpád szövetségi kapitányt kértük meg a találkozó értékelésére.
- Nem jött össze az, amire én titkon számítottam. Bár
nem voltam túlzottan optimista, hiszen 50 százalék
esélyt adtam a sikernek és a
kudarcnak egyaránt. A csapat nem tudta átlépni saját
árnyékát. A vereségünk okaként elsőnek a kapusok telje-

• Eszed és szived szerint
mennyi esélyt adsz a
szombati találkozón fiaidnak?
- Jól megfogtál ezzel a
kérdéssel... A realitások talaján maradva hetven százalékot a Vojvodinának, nekünk
harmincat adok. Óriási bravúr lenne, ha bármilyen
sors. Kaphattunk volna arányban legyőznénk őket,
gyengébbet is, de hiába ám a szívem mást „súg".
imádkoztunk, hogy a pozso- Csapatunk - a sportágat értő
nyiakat és őket kerüljük el... és szerető, remek szurkolóA norvég, ciprusi, portugál, ink segítségével - már többlett és litván csapat közül ször felülmúlta önmagát.
bármelyiket továbbjutási Ám most csak akkor tudjuk
eséllyel fogadhattuk volna, igazán széppé tenni a szomígy viszont közülük többen bat estét, ha nyitásfogadáis állva maradnak. Mielőtt sunk és figuratív játékunk
bárki bármit is belemagya- tökéletes lesz. Tudom, hogy
rázna az általam mondottak- közhely, mégis kimondom,
ba, szeretném leszögezni: ha valamikor, úgy most nasem előre, sem utólag nincs gyon sokat tehet a köiönség
szándékunkban igazolni a csapatért. Ellenfelünk fiasemmit, mint ahogy temetni tal együttes, ezért is merem
sem!
hinni, a fergeteges biztatást
• Gondolom, mindenki, hallva és látva, megcsappanvezető és játékos egy- hat önbizalma...
aránt a BEK-meccs lázáG y ü r k i Ernő
ban él. A szokásos módon készültök, vagy beveA mérkőzés szombaton
tettetek valami különle17.30 órakor kezdődik az újges módszert is?
- Éljük a megszokott éle- szegedi Sportcsarnokban.

Siker csak bravúr úrén lehetséges..

• A szlovákok kezében a kézilabdaválogatott sorsa
•

tünket, minden a régi medrében halad. Változatosságnak
számít, hogy a héten az
edzéseken és azokon kívül is
csak az újvidékiekkel foglalkozunk. A dunaújvárosiak
kedden viszonozták a múlt
heti látogatásunkat, s most is
két meccset játszottunk velük, amiket megnyertünk. A
szerkezeti elemek csiszolása
volt az elsődleges, úgy, hogy
mindenki játszott. Két variációt sulykoltunk. Valószínű,
hogy Csíkos kezd, mert magassága révén, ha jó formában van, megközelíti azt a
mércét, amire most szükség
lesz. Melnicsuk, Belik, Hulmann, Petheó és Schildkraut
mellett vagy Csíkos vagy
Szabó kap helyet, a „hatosfogatban". Megnyugtató Kása és Takács formája, de bevetésre kész Torma és Somodi is, akik akkor lépnek
pályára, ha nem bírunk a
magas újvidékiekkel.
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lázasan vállalta a szereplést,
s csak akkor teljesített jól, ha
Bartók is a pályán volt. Dr.
Oszlánczi kevés labdát kapott. A védekezésben pedig
nem jeleskedett. Bartók sem
találta igazán a helyét a csapatban.
# Vasárnap Veszprémben tévés mérkőzésen eldőlhet a továbbjutás kérdése...
- Nagyon bízom abban,
hogy a játékosokat a törlesztési vágy fűti, mert a győzelem az utolsó szalmaszál
amibe még kapaszkodhatunk, mindaddig, amíg meg
nem ismerjük a szlovák-macedón találkozó végeredményét. Egy már szinte biztos,
át kell szervezni a válogatottat az Eb-selejtező után mondta Kővári Árpád.
•
Tegnap sorsoltak a kézilabda Magyar Kupában. A
Pick Szeged az NB l-es Hort
SE-t, míg az NB II-ben szereplő Makó KC az NB I/B-s
Szászhalombattát kapta ellenfélül. Az első mérkőzést
december 13-án, mfg a
visszavágókat 20-án rendezik.
Süli József

Zárt közgyűlés
azokról. A rendes
éves közgyűlésen
előbb az elnökség
beszámolóját hallgatják meg a küldöttek, majd az
Számvizsgáló Bizottság összefoglaló jelentése kerül
napirendre. Zárás-

ként - az elnökség
előterjesztésében olyan alapszabálymódosító javaslatokat terjesztenek a
„futballparlament"
elé, amelyekről vitát nyitnak, majd
szavaznak.
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Dr. Bánki Horváth Béla
kitüntetése
Az elmúlt napokban Budapesten tartották a szenior
úszók évzáróját, ahol megjelent Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke is, aki kitüntetéseket nyújtott át arra érdemes sportembereknek. Az elismertek között volt
dr. Bánki Horváth Béla, szegedi szenior úszó is, aki jelen
pillanatban Magyarország legidősebb világcsúcstartója.
A neves sportember, eredményes sportpályafutása elismeréseként, az OTSH aranyérmét vehette át Gallov Rezsőtől.

• Boszorkány Kupa '95

Focishow o Sportcsarnokban

Immár hagyományossá vált,
hogy minden esztendőben, az év
utolsó hónapjában, megrendezik
Szegeden a Boszorkány Kupát.
Az idei viadal igazi focishownak ígérkezik. De erről beszéljen a verseny főszervezője. Molnár Ferenc, a Boszorkányok FC
elnöke és edzője:
- Két napon át, december 8án és 9-én, az újszegedi Sportcsarnokban tartjuk a mérkőzéseket, amelyen hét női és hat férficsapat vesz részt. A kupáért
csak a női csapatok versengenek, a f é r f i a k csak b e m u t a t ó
mérkőzéseken vesznek részt. A
hét női csapatot két csoportba
osztottuk, s az első napon a csoportokon belül mindenki játszik
mindenkivel, majd a másodikon
a helyosztók következnek.
• Kik lesznek a kupaküzdelem résztvevői?
- Örömmel ú j s á g o l h a t o m ,
hogy két igen erős külföldi női
együttes is jelezte részvételét.
Nevezetesen az AS Roma és a
Tremblay Párizs. Rajtuk kívül a
pályára lép még a Budapesti Re-

nova Szpartacus, a Budapesti
ÍRISZ, a Békéscsabai FC és természetesen a Szegedi Boszorkányok FC felnőtt és junior csapata.
• Említette a férfiakat is.
- így van, hiszen négy férfi
kispályás együttes, a Magyar
Sztnészválogatett, a Délmagyarország, a Budapesti MTK és a
Szegedi Sportbarátok gárdája is
bemutatja, mire képes. Sor kerül
majd a már hagyományossá vált
Boross József és Katona József
utcai óvodák csapatainak mérkőzésére, amelyen a legkisebbek
mérik össze tudásukat.
• Úgy tudjuk, lesz még egy
másik attrakció is...
- A torna zárásaként megmérkőzik egymással az NB lilás listavezető Kiskundorozsma
és az NB l-ben mindig remekül
szereplő Vác FC csapata is. Ez a
találkozó igazi focicsemege lesz
a szurkolóknak...
P. S. J.
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• Saanxiak

látogatása

után

„Elérhető" lehet a kínai piac

• Régiónk
fejlődése
szempontjából óriási jelentősége lehet egy-egy távoli ország népével kialakított jó kapcsolatnak. De
vajon elmondható-e
ez
már a kínaiak esetéhen.
- Azt gondolom igen, hiszen nem most találkoztunk
először a Shaanxi tartomány
vezetőivel, illetve ott tevékenykedő üzletemberekkel.
Már egy esztendővel ezelőtt.
Göncz Árpád kínai álját követően járt itt egy küldöttség,
majd tőlünk is több szakember tett eleget meghívásuknak,
így, aki ismeri a kínaiak tempóját, tudja hogy ok nélkül
nem fordítottak volna ennyi
időt pusztán csak barátko-

Azóta megjött a hlr: tegnap elindultak.
Nem először és feltehetően nem utoljára vállalkozik
kockázatokkal teli nagy kalandra Gregus József vásárhelyi fiatalember. Az egy
éve Olaszországot biciklivel
bejárt földrajz-testnevelés
szakos diplomás ezúttal földijével, Fehér Zsolttal, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológiatestnevelés szakos hallgatójával szervezett meg - lelkes
támogatók segítségével egy kelet-ausztráliai expedíciót. A megközelítően egy
hónaposra* tervezett túra
főbb állomásai: Sydney, az
ausztráliai Alpok csúcsának
megmászása után Melbourne, Port Cambell, Kengurusziget, Alice Springs. Macdonnell-hegység, Amadensto, Townswille, Green Island. Nagy Korallgát, majd
ismét Sydney. Az útvonalon
megtekintik a nemzeti parkokat. kőzetmintákat, biológiai dokumentációs anyagokat gyűjtenek.
• Csodálatos út, veszélyes kitérők,
rengeteg
pénz szponzorok segítségével. Nem mindennapi
élmény!
- Lehet, hogy sok ember
úgy érzi: én is megérdemelném. Valóban. Csakhogy
semmit nem tesz érte. Nos,
majd ők azt mondják, lám,
neki sikerült,.. Én a dolgoknak ezzel a részével nemsokat foglalkozom. Számomra
ugyanis rendkívül fontos a
személyes élményszerzés,
amelyről majd leendő diákjaimnak beszámolhatok mondta a tamáskodást is felvető megállapításra Gregus
József, majd így folytatta: Véleményem szerint sokkal
érdekesebben tart előadást
az a tanár, aki maga is átélte
az élményeket, ezáltal jobban motiválja a gyerekeket.
Másik fontos szempont számomra a földrajz tényleges
megismerése. Amikor könyvekből tanulja az ember,
gondolatban végigjárja a tá-

A közelmúltban - mint arról hírt is adtunk - kínai delegáció járt Csongrád megyében. Látogatásuk
eredményéről Lchmann Istvánt, a megyei közgyűlés
elnökét kérdeztük.
zásra. Nyilvánvaló üzleti
céljaik viszont a megye érdekeit is szolgálják majd.
• A vendégek leginkább
mely szakterületek iránt
mutattak érdeklődést?
- Tekintettel arra, hogy a
Shaanxi tartomány nemcsak
óriási kulturális bázisáról
vagy mezőgazdaságáról híres, hanem jelentős és gyors
ütemben fejlődő iparáról is,
ezért 16 gazdasági és tudományos szakértő érkezett

ide. Nagy figyelmet fordítottak a mezőgazdasági és élelmiszeripari együttműködés
lehetőségeire, a különböző
technológiák alkalmazására,
illetve az itt folyó tudományos kutatásokra. Számukra
különböző szekcióülések,
találkozók, intézmény- és
üzemlátogatások keretében
biztosítottuk a tájékozódást.
Nyilvánvalóan ez egyben azt
is jelentette, hogy a megyei
szakértők szintén szerezhet-

• Bringával járt

N. Rácz Judit

•

Naponta hatezer fertőzés

A „földrajzosok"
felfedezik Ausztráliái
Meleg hangú ajánlólevél Vásárhelyről az
Ausztrál Vietoriai Magyar Szövetség elnökének, útvonalterv-térképpel. tervezett költségvetés, úticél, rövid
bemutatkozás. A dokumentációt néhány héttel
ezelőtt tette elém Gregus József frissdiplomás tanár, mondván: Remélem sikerül a tervünk, a közel egy év óta
szervezett kelet - ausztráliai expedíció, amelyen az ottani nemzeti
parkok földrajzi, biológiai értékeit tanulmányoznánk barátommal,
Fehér Zsolttal, majd átadnánk főiskolánknak
tudományos, oktatási
célra. Ehhez azonban
több mint 300 ezer forintot kell összegyűjtenünk.

jakat és óriási vágy van benne a tényleges látvány iránt.
• Vajon általános ez,
megvan másokban is?
- Hogyne, hiszen azért
választja valaki a földrajzot,
mert érdekli. Anyagi okok
miatt viszont csak nagyon
kevesen juthatnak el az álmok megvalósításáig. A főiskola ugyan minden erkölcsi és szellemi támogatást
megad, de a szükséges
pénzt, - ami 40-50 ezer forinttól a csillagos égig terjed
- az utazónak kell előteremtenie. Önerőből én sem voltam rá képes, ezért jártam
végig segítségért az ismerős
vagy ajánlott vállalkozókat.
• Az elmondottakon kívül mivel tudott érvelni?

ezek a készülékek a gáz égésekor annak a helyiségnek
az oxigénjét használják,
amelyet velük fűteni kívánnak. Az égéstermékek is a
helyiség légterében maradnak. Ezért fontos, hogy a tulajdonosok abban a szobában, amelyben alszanak,
még átmenetileg se használják a gázkályhát. A külső terepszintnél mélyebb padlószintű helyiségekben se üzemeltessék. De olyan helyen
se, amelyből levegőcsere
nélkül más helyiség nyílik,
vagy olyan, amelyben akna.

AIDS-világnap

A világon mindennap hatezer embert fertőz meg az
AIDS-vírus. Az ENSZ
Egészségügyi Világszervezete szerint a 20(X). évre 40
millió ember hordozza majd
a HlV-vlrust. Már má 15
nek joga van arra, hogy védmillióra tehető a fertőzöttek
je magát az AIDS-fertőzésszáma. Közülük négy és féltől. Ugyanúgy joguk van
milliónál kifejlődött a kór is.
azonban a fertőzötteknek
Mint Peter Piot, az Egészegészségügyi ellátásra - jeségügyi
Világszervezet
lentette ki Piot. A diszkrimiegyik igazgatója Genfben elnáció és az áldozatok megmondta, eddig feltehetően
négymillió ember esett az bélyegzése oda vezet, hogy a
járvány még gyorsabban terAIDS áldozatául.
jed, így például a homoszeAz Egészségügyi Világszervezet a járvány terjedé- xuálisok hátrányos megküsének megakadályozására lönböztetése miatt a HIV víharcot indított az érintettek russal fertőzöttek gyakran
elleni diszkrimináció korlá- eltitkolják megbetegedésütozására. A december 1-jei ket. Különösen a nőkön kell
AIDS-világnap alkalmából segíteni, mert védtelenek,
fel kívánja hívni a világ lel- gazdaságilag és szexuálisan
kiismeretét ezzel a mottóval: kiszolgáltatott helyzetben
„Egyenlő jogok - egyenlő vannak. Ma egyébként a vífelelősség". Minden ember- rus az esetek 75 százaléká-

ban heteroszexuális érintkezés útján terjed.
Diese Staaten, az Egészségügyi Világszervezet másik igazgatója szerint 10 fertőzött közül 9 fejlődő országokban él. Afrikában a
WHO 8,6 millió fertőzöttel
számol. Dél- és Kelet-Ázsiában hárommillióval és LatinAmerikában másfélmillióval. Afrika és Ázsia sok országában az AIDS rendkívül
gyorsan terjed - hangzott el
a WHO genfi székhelyén.
Ugandában a fertőzés nemzeti katasztrófa mértékét öltötte: egyes városokban 30
százalékra tehető a fertőzöttek száma.

Rámában

- Egyebek között azzal,
hogy a szegedi József Attila
Tudományegyetem, illetve a
Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola földrajz tanszékéről
még egyetlen csoport sem
kereste fei tanulmányi céllal
az ausztráliai kontinenst.
Ezért különös jelentősége lehet annak, hogy a szaktantárgynak megfelelő témakörökben diaképeket készítünk
és biológiai, kőzettani dokumentációs anyagokat gyűjtünk. Mindebből mások,
mindenekelőtt a diákok élményt szerezhetnek a nehezen elérhető csodálatos földrész életéről.
• Ezúttal repülőgéppel
utaznak és szállásuk egy
bérelt autó lesz. Egy korábbi kalandján a kerékpár volt a ,Jő ellátó ".
- Egy évvel ezelőtt adódott a lehetőség, amikor Rómában tartózkodott egy magyar különítmány a Játék
határok nélkül vetélkedőn.
Akkor jött az ötlet: meg kellene ismerni a vidéket. És
minthogy Olaszország a kerékpározás hazája, így egy
hátizsákkal, drótszamáron
indultunk el. Közel három
hónapos utánajárással Csányi Róbert barátommal
összegyűjtöttünk annyi
pénzt, hogy éppen enni tudtunk. Csavargó módjára éltünk: tengerpartokon, vasútállomásokon aludtunk. Jó
alaposan meg is fáztam, amit
hetekig éreztem.
• Többen féltőén őrültnek nevezték...
- Ki kell próbálni. Ha bebizonyosodik, hogy őrültség,
nem szabad megismételni.
De én nem ismerek ilyen
embert...
Joó Erzsébet

A gázkályha veszélyt hordoz
Itt a fűtési idény és itt a
reklámkampány, mely a hordozható gázkályhákat népszerűsíti. Az aránylag olcsó
energiahordozót használó
hordozható kályha iránti kereslet ugrásszerűen megnőtt.
Ezért indokolt arról is beszélni: e kályha helytelen
üzemeltetése súlyos tragédiák okozója lehet.
A hordozható gázkályhákról egyre több panasz érkezik a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőséghez. A gázkályha helyes használatát segíti a gépkönyv. A használati utasításban is olvasható:

tek információkat az őket érdeklő kérdésekkel kapcsolatban. Ennek során például
konkrét projektekre vonatkozó anyagokat is kaptunk
tőlük.
• A Saanxi tartomány és
Csongrád megye együttműködési megállapodásán kívül sor került-e
már valamilyen gazdasági szerződés aláírására ?
- Tudomásóhi szerint a
Pankotai Állami Gazdaság, a
Hód - Mezőgazda Rt., valamint a G+G Kft. már ez alkalommal talált magának
üzleti partnert. Ezen kívül a
gazdasági kamarák hivatalosan is felvették a kapcsolatot
egymással, és amit még
eredményként könyvelhetünk el: a tartomány a jövőben egy gazdasági szakértővel képviselteti magát megyénkben, továbbá a tervek
szerint a millecentenáriumi
programok között kínai kiállítást és fesztivált is kínálhatunk majd.
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vízzár nélküli csatornatönk
van, esetleg pincelejárat nyílik. A két szintnél magasabb
panelos szerkezetű épületekben, de a gépjárművek tárolására használt garázsokban
se kapcsolják be a gázkályhát. Fontos, hogy ahol a gázkályhát használják, abban a
helyiségben folyamatosan
szellőztessenek.
Tehát jó a gázkályha, de
csak akkor biztonságos, ha
úgy használjuk, mint ahogy
az a „nagykönyvben", vagyis a gépkönyvben írva vagyon.

A vállalkozók partnere

az egyik legsikeresebb multinacionális vállalatcsoport. Meggyőződésünk,
hogy e hírnevünkhöz munkatársaink jó munkája jelentősen hozzájárul.
Vezető csapatunk bővítése céljából a cash and carry szolgáltatát nyújtó Szegeden nyíló
nagykereskedelmi egységünkbe keresünk 1996. január 15-i kezdéssel

osztályvezetőket és osztályvezető helyetteseket
az a l á b b i
élelmiszer o s z t á l y a i n k r a :

nem élelmiszer o s z t á l y a i n k r a :

• alapvető élelmiszer

• háztartási

• konzerv

• rádió-, tv-, elektro

• édesség

• barkács

• ital / dohány

• írószer / irodafelszerelés

• vegyi / piperecikk

• textil, konfekció

• hús

• cipő / bőráru / lakástextil

• csemege

• játék / sport / camping / kertészet

• zöldség-gyümölcs

• áruátvétel

Feladata az o s z t á l y o n f o l y ó m u n k a megszervezése, i r á n y í t á s a .
valamint:
• TMK vezetőt
• főpénztárost
• dekoratőrt
• szen^lyzeti és munkaügyi ügyintézőt
Elvárásaink Önnel szemben

Ajánlatunk

• k i t ű n ő szakmai f e l k é s z ü l t s é g

• széles feladatkör ígéretes
karrierlehetőséggel

• legalább 5 év szakmai gyakorlat
• piacismeret az élelmiszer és / vagy
nem élelmiszer kereskedelemben
• piacgazdasági ismeretek
• vezetői gyakorlat
• sikerorientáltság

• intenzív betanulási lehetőség
• széleskörű szakmai továbbképzési
lehetőség

• rugalmasság / mozgékonyság
• német nyelvtudás előny
Érdekli Önt? Ha igen, a személyes meghallgatásra kérem hozza magával részletes szakmai
önéletrajzát, végzettségét igazoló dokumentum másolatát és 2 db 4 x 4-es fényképet.
Várjuk jelentkezését.
J e l e n t k e z é s : Élelmiszer osztályokra:
Nem élelmiszer osztályokra:
TMK vezető, tőpénztáros :
dekoretőr, szem. és munkaügyi üi.:

december 6-án (szerdán)
december 7-én (csütörtökön)
mindkét napon
mindkét napon

8 - 1 5 óra között
KISOSZ székházban.
Cím: 6723 Szeged, Debreceni u. 24/B
METRÓ Kereskedelmi Kft.

Sztár termék, sztár ár:
Príma 3300
mosógép
bevezető áron 39.900 Ft

V Á S Á R L Ó I MAGAZIN
II. évfolyam 1. szám.

delta
Panasonic bemutató:
1995. XII. 3. Vasárnap

Házi-mozirendszer. TV videó. HI-FI, audió
termékek működés közben kipróbálhatók

Delta Üzletház
Szeged.Jókai u. 1.
(a Nagyáruház passage-soron)
Telefon: (62) 421-228

Megjelenik hetente.

Moulinex vásár:
1995. XI. 30-XII. 3.

10 % engedménnyel vásárolhat Moulinex
háztartási kisgépeket.

AJANDEK AKCIÓ !

Televízió vásárlása esetén walkmant kap ajándékba.

Panasonic TX-25C1CP

Tisztelt Vásárlóink!
A tulajdonosok és a dolgozók
nevében köszöntjük Önöket.
Megújult arculattal, árubőséggel,
ajándékakciókkal várjuk Önöket
üzleteinkben.
Ajándékakció!
Megajándékozzuk Önt,
hogy Ön is ajándékozhasson!
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSI

Delta Üzletház
Szentes,Kossuth u. 11-13.

Delta Üzletház
Hódmezővásárhely,Andrássy u. 4.

Telefon: (63) 311-798

Telefon: (62) 341-799

Most többet kap a pénzéért!
Bevezető áron csak
Európai minőség!

3300
elölllöltős mosógép
18 program

kg i'szárazruhatöltet
brd./perc centrifuga ford.
MaxlizxMé: 85*60x60 cm

Indesit WDN867

DELTA ÜZLETHÁZ

mosó-szárítógép

Indesit WT600

-18 mosó, 2 szárító program
-5 kg szárazruhatöltet
-2.5 kg szárftóteljesftmény
-850 ford /perc centrifuga ford.
-rozsdamentes mosódob
-MaxSzxMé 85*59*50 cm

felültöltős mosógép

-18 program. 5 kg szárazruhatöltet
-600 ford ./perc centrifuga ford.
-MaxSzxMé: 85*40x60 cm

Indesit D3300

Indesit KN5405

mosogatógép

tűzhely
Ajándék piezogyújtó (1000 Ft)

" }\ 2 teríték, 8 program
/-ECO energiatakarékos program
IDROBLOCK biztonsági rendszer
-magasságban állítható felső kosár
-MaxSzxMé: 85*60x60 cm

Mikrohullámú sütő ajándékakció!

AJANDEK AKCIÓ !
Videó vásárlása esetén 3 db TDK EHG 195 videókazettát kap ajándékba ! ( 3000 Ft)

Philips VR451

Most 3000 Ft értékben mikrozható edényeket
kap ajándékba.

Moulinex Y56 optigrill

-4 fejes videómagnó
-Quick Start (gyorsindítás)
-automatikus szalagvezérlés
-42 programcsatorna
-tökéletes álló és lassított kép

-mikrotelj. 900 W grilltelj II00 W
-17 literes rozsdamentes sütőtér
-kettő sütörács, forgótányér
-kombinált sütési módok
,
^
-pizzasütő funkció
(47.900/

-négy darab gázégő (égésblztosltó)
-gázüzemű sütő, elektromos grill
-nyársforgató, időmérő óra
-MaxSzxMé: 85x55x53 cm

Panasonic NV-SD207EE

-2 fejes videómagnó
-Quick Start (gyorslndltás|
-intelligens szabályozó rendszer
(kristálytiszta képszabályozás)
-superdrive system

Moulinex V98 mikro
-mikrotelj. 750 W
-17 literes sütőtér
-28 cm, átmérőjű forgótányér
-9 teljesítményfokozat
-30 perces óra

Panasonic NV-SD400EU

-4 fejes videómagnó, OSD
-Quick Start (gyorsindítást
-intelligens szabályozó rendszer
(kristálytiszta képszabályozás|
-superdrive system
-utóhangosltás funkció

DeLonghi FPA
forgókosaras fritőz

-I liter olaj folajtakarékos|
-kosárlift
-szag- és gözfilter
-öntisztító kémlelöablak
-20 perces sütőóra
-olajleeresztö
(20.900]

Goldstar MA891 5 mikro
-mikrotelj 900 W
-23 literes sütőtér
-forgótányér, állítható forgási sebesség
-5 tejjesltményfokozat
-60 perces óra
(29.900]

Panasonic bemutató:
1995. XII. 3. Vasárnap

Házi-mozirendszer; TV videó, HI-FI, audió
termékek működés közben kipróbálhatók.
N e h a g y j a ki !

Panasonic SC-DH30
mini audíó torony

-30 W (PMPO) teljesítmény, sztereó
-MASHI -bites CD, beépített 5 sávos ekvaiezer
-kétkazettás deck, kvarc szintézeres tuner
-távvezérlő
-kétutas hangsugárzó rendszer

DeLonghi M31

Rowenta DYMBO

univer2ális takarítógép

Rowenta RB70
3 funkciós takarítógép
-1200 W telj.
-belső vlz és
szennyezett víztartály
-speciális tartozékok

Sony MHC501
mini HI-FI torony

-2*25 W teljesítmény, sztereó
-CD, beépített 3 sávos ekvalézer
-kétkazettás deck, CCIR/OIRT sávos rádió
-távvezérlő
-kétutas hangsugárzó rendszer. BASS REFLEX

A vonalkód beküldése esetén a
Philips 7 darab COt küld nekedl
(Magad választhatod ki)

l

Philips FW 360

|

mini system

Braun

-280 W (PMPO) teljesítmény, sztereó
-CD, ekvalézer Iprogramozott beállítások)
-kétkazettás deck, digitális tuner
-távvezérlő
-kétutas basszus reflex hangsugárzó rendszer

Sony XR1 253

2* 15 (4x7) W telj. OIRT/CCIR URH rádió, automatikus keresés, magas.mély szabályozás

Philips DC245

-1200 W szabályozható telj
supervolume
-fém szívócső
-átkapcsolható komfortkefe
-porzsák telftettségjelző
-kábelvisszahúzás
-1200 W hajszárító
-vászonporzsák

fitachi CV2500

autórádiómagnó (kivehető)

autórádiómagnó (levehető előlap)

4x 12 W telj., OIRT/CCIR URH rádió, automatikus keresés, magas.mély szabályozás

-univerzális takarítógép
-1350 W telj.
-fém szívócső
-integrált vlz és szennyvíztartály
-beépített tartozékok

Braun 2540

porszívó

Braun EE9
női szőrtelenítő

Panasonic CQ-J03 autórádiómagnó (kivehető)

Philips

Philips HQ484
villanyborotva

villanyborotva
Most hajszárítót kap
ajándékba!

női szőrtelenítő
A

4*5 W telj . OIRT/CCIR URH rádió, automatikus keresés, magas.mély szabályozás

Goldstar TCC320

autórádiómagnó (kivehető)

2x25 W telj., OIRT URH rádió, automatikus keresés, autoreverse

-hálózati kivitel
-a legfájdalommentesebb
megoldás
-fémtárcsák

-hálózati kivitel

-Philishave nylrórendszer
-önálló felfüggesztésű
körkések
-duplaélü vágótechnika

Ajándék Gammon arcszesz

-rezgőfejes vágórendszer
-hosszúhaj vágó
-automatikus feszultségineötés
-gyorstöltés
vriék

DÉLMAGYARORSZÁG

12 HIRDETÉS

tájoló
HOGY TUDJA. MERRE INDULJON...
A rovatba a hirdetések
s z e m é l y e s e n a d h a t ó k fel C z a k ó J u l i a n n á n á l , a S a j t ó h á z b a n .
E l ő z e t e s é r d e k l ő d é s a 481-460-as t e l e f o n o n .

ÁRNYÉKOLÁS REDŐNNYEL, RELUXÁVAL
|T3P

Redőny-, reluxa-, szúnyogháló-készítés és -javítás;
erkélybeépltés. garanciával. Nagy tételben kedvezményes ár!
Hívható egész nap. hétvégén is. I'app Ferenc. Tel.: 320-242.
KAPUTELEFONOK, LAKÁSCSENGŐK, ELEKTROMOS AJTÓNYITÓK
|K3p

Utólagos beépítés, javítás, szerelés. Nagy Sándor. Szeged.
Boru.8. Tel/fax: 475-123, rádiótelefon: 06 60/383-212.

REDŐNY, ERKÉLYBEÉPÍTÉS, SVÉD RELUXA, HEVEDERZÁR-KÉSZÍTÉS
r f i S P Idrgóahlak-átalakítás, harmonikaajtó, szalagfiiggöny.
^ ^
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
ir2p

Európai szabvány szerint készülő hőszigetelő üvegek gyártása,
beépítése igény szerinti színben és kivitelben. 30*-os
fútéskőltség megtakarítással. Varga-műhely. Szeged. Teréz u. 42.
Tel/fax.: 62/313-633. Nyitva: h-p: 7-18, sz: 7-12 óráig.

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS ÉS SZERVIZ
ipgp

Fég konvektorok, vízmelegítők, Vesta. Pelgrim tűzhelyek - tel.:
367-071; 06-20-423-548 - és Beretla. Ferroli, Junkers. Óceán,
Stiebcl-Eltmn. Vaillant, Wolf gázkazánok szerelése, beüzemelése,
javítása, karbantartása garanciával! Erdélyi János.
Tel.: 401-150; 06-30-533-852.

A Komplett Rt.
üzleteiben

A Debreceni utcai
Baromfi boltban

TYÚKVÁSÁR

délelőtt
8—9-ig
és délután
6-7-ig
minden
vásárló

Minden héten
más akciá!

20% kedvezményt kap.

Debreceni u. 16/B
Nyitva: H-P 6 - 1 9 ,
Szo.: 6 - 1 3 ,
V.: 7 - 1 0 óráig

Keresse
csütörtöki
és vasárnapi
ajánlatainkat
is!

FÉ@THERM

Gázkazánok, vízmelegítők,
konvektorok, tűzhelyek.
Értékesítés,

szerviz,

szaktanácsadás.

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

SaifteSa. Miklós u 14. Telefon: .114-520.314-38.1 Hödmeiíikúrheti. Zrtnyi o. 4 Telefon: 342 1

MA ŐKET KÖSZÖNTIK
KISTELEKEN, Molnár Zsoltikának
boldog születésnapot kívánunk
Keresztanya, Keresztapa és Viktor.
Németh Kornélt Sándorfalván 20.
születésnapján szívből köszöntjük
-MI"

f~tomfort

ÓRIÁSI ÁRENGEDMÉNY A COMFORT
WO^Éjii
SZAKÜZLETBEN!!!
^ ^ múszaki bázis egyes tv-k, videók, mikrók. Amíg a készlel tart
Szeged
ÚJ! 2 gyémánt fejes videó - bevezeti áron 56 900 Ft helyett 46 ÓOO Ft
56 900 R helyen 46 400 Ft
Horváth Mihály u. 7., 51 cm-es, távirányítós tv OSD. 40 csat.
Music-center CD-vel, egy- és kétkazettás rádiómagnók,
let.: 62-311-815,
2700 Ft-tól .18 600 Ft-ig
a volt Fáklya mozinál hordozható és zsebrádiók

apróhirdetés
adásvétel
• ELADÓ 140 kg körüli hússertés.
Tápé, Tigér u. 52.
• RÉGtSÉGF.T veszek! Szeged,
Józseí A. sgt. 29., 10-17 óráig.
• K É T S Z E M É L Y E S heverő jó
állapotban 2300 Ft-ért elvihető.
310-526.
• ELADÓ két 500 nm alapterületű
horganyzott esőből készült fóliaház.
Ugyanitt 12 000 db bontott hódfarkú cserép. Tel.: 364-942.
• UJ exkluzív fazonú nerc. pézsma,
mormola bundák eladók. Érd.:
326-947.
• 110-120 kg-os hússertés eladó.
Tel.: 255-348. 17 órától.
• 130 kg körüli hízó és választási
malac eladó. Tel.: 472-786.

Bctongercndákatát h i d a i n k a t
egy héten belüli
szállítással
megrendelhetők.
Szeged, Irinyi u. 18.
Telefon: 06-60-304-763.
9 BULGÁR C-ll-es csúcseszterga
1500-as, Strigon 1000-es marógép
eladó. Vásárhely, Királyszék u. 2.
Tel.: 342-994.
• FÉMNYOMÓPAD eladó. Érd.:
62-405-544.
• TANGÓHARMONIKA 80 baszszusos, első kézből eladó. Paprika
u. 44. Tel : 321-187.
• BONTÁSRA házat, melléképületet veszek. Sándorfalva, Csongrádi
u. 74., Sürgős.

9 HAGYATÉKBÓL antik jellegű
hálóbútor, festmények, apróságok
eladók. Szeged-Tápé, Körös sor 5.
(orvosi rendelőnél jobbra).
• ELADÓ 50 l-es söröshordók, keg
fejek. C 0 2 palackok, (olósúlyos
mérleg. Érd.: du. 2-től 62/486-223
telefonon.
• 140 kg-os sertés levágási lehelőséggel eladó 200 Ft/kg. Tápé, Honfoglalás u. 52., 16 után.
• ELADÓK hízók, fiatal vemhes
magyartarka tehén, sodrott fekete
kancaló. Újszentiván. Árpád u. 3.
• 150 kg hússertés eladó. Béketelep. Rengei u. 19., Gombos.
• STRUCCTÁP folyamatosan kapható. Érd.: 62-372-379.
• HÁZAT veszek bontásra. Pontos
határidő, tiszta telek. Előre fizetek.
341-437.
• 140-160 kg-os hfzó van eladó.
Szeged, Csallóközi u. 1/B.
• ANYAKOCÁK helyhiány miatt eladók. Öttömös. Felszabadulás u. 3.
• HB*** 160 l-es hűtőszekrény,
HB*** 200 l-es hűtőszekrény eladó. Érd.: 06-62-325-036, 8-17-ig.
• BEYBI Fun babakocsi, megkíméltem sürgősen eladó. Irányár:
6000 Ft. Tel.: 484-453.
• AZONNALI készpénzfizetéssel
vásárolok megkímélt szánkót, télies
sport-munkaruházati felsőruházatot,
lábbelit, játékot, szabadidőcikket,
színes képeskönyvet, lexikont, atlaszt, földgömböt, asztali-fali órákat. üveg-porcelán-teflonos-rozsdamentes edénykészletet, konyhafelszerelést, kisgépeket, mikrosütőt.
grillsütőt, gáztűzhelyet, gázkonvektort, konvektortartozékokat, gázkazánt, gázbojlert, villanybojlert, fűtőtestet, szoláriumot, szlnestévét, videomagnót, videokamerát, erősítőt,
CD-játszót, rádiós magnót, hűtőgépet, fagyasztót, mosógépel, centrifugát, kéziszerszámokat, kerti gépet-szerszámot, kemping-turisztikai
cikkei! (Rókusi krt. 9.) 481-646.
• KOMPRESSZOR 220 V/1,1 kW
24 900-ért, AL-KO hidrofor
24 900-ért, Pedrolló 17 900-dért,
szivattyúk 3500-4900-11 900-ért,
FÉG-Szieszta gázkályhák 890012 500-ért, mini Szieszta II 500ért, villanyfűtőtestek 1900-4900ért, ventilátorosak 2900-4900-ért,
villanyradiátorok 6900-8900-ért,
villanyvlzmelegftők 3900-6900-ért,
villanybojler új 80 I 17 900-ért, televíziók 3900-6000-ért, hordozható
5500-ért, színes 11 900-16 900-ért,
teletextesek 34 900-ért, teletextes
sztereo 67 cm 44 900-ért, videók
17 900-27 900-ért, ITT muzikcenler 12 900-ért, hangfalpárok 49009900-ért, rádióerősítő 5900-ért, rádiós magnók 2900-4900-ért. hűtőgépek 5500-9900-ért, konyhai robotgépek 2900-7900-ért, fritőzök
2900-35 000-ért, gyümölcscentrifugák 2500-3500-ért, kenyérpirítók
1200—2500-ért, kéziszerszámok,
háztartási kisgépek eladók. (Rókusi
krt. 9.) 481-646.

•

-Kárpótlási jegyek vétele
v j é - Diszkont kincstárjegyforgalmazás.
- Tőzsdei és tőzsdén
kívüli megbízás

PAKETT BRÓKER RT.
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12.
Tel/fax: 323-144 Forduljon
bizalommal tőzsdetagtársaságunkhoz!
9 130 kg hússertés eladó. Érd.:
Szegeik Fówy S. u. 53.
• LENGYEL hegyipásztor szuka
kutya, 6 hónapos eladó. Tel.:
381-072.
• PARABOLAANTENNA, sztereo, távszabályozós és hagyatékból
festmények eladók. József A. sgt.
36.. 15-19 óráig.
• FAGYLALTPULT. hagyományos 8 tégelyes és Orion 14 tégelyes fagylaltgép eladó. Z.
Nagy Cukrászda, Szeged, József
A. sgt. 24.

Diszkont
kincstárjegy
1,3,6,12 hónapos liitamidó
Elérhető éves hozam: 31%
AXON D Lízing kötvény
18 hónapos futamidő
Éves kamat fix 36%
Jegyzési időszak: 1995.11.20-12.01.

Bóvebb információk
a Cenzor Bróker Kft. irodájában
t-S
SZEGED,
K
Kossuth L sgt. 21.
Tel.: 62/474070,477-501
9 NŐI rövid farkasbunda, középméret eladó. Érd.: 62-345-382.
• BONANZA Íróasztal, komód, telefonasztal. barna szinben eladók.
Tel.: 310-562, du. 3 óráig.
• NAGYMÉRETŰ, tisztított kistégla. faanyag, nyílászárók eladók.
Zoltán u. 17.. 06-60-380-058.

9 FORD Escort 1.3 1985-ös benzines, ötajlós, eredeti állapotú eladó.
Irányár: 425 000. Tel.: 06-30430-099.
9 FORD Orion 1.6 i lehet csere is.
Érd.: 62-345-382.
9 AUDI 100-as 1978-as sürgősen eladó. Ár: 110 eFt. Érd.: Daru u. 8/B.

Ismerj m ó r
ezeket
a számokat?
hirdetésfelvétel:
hétfőtől
péntekig

320

239

7-15,

318-999

0

8 - 1 2 , 14-17-ig

481-281
7 - 1 2 - i g (Csak feJárrai és gyósiköilemények|
9 HÁZAT veszek bontásra, teljes
eltakarítást végzem. T e l e f o n :
431-189.06-60-380-058.

jármá
9 LADA 1200-as. vonóhorgos,
1979-es évjáratú, jó állapotú eladó.
Tel : 381-136, du.
9 ETZ 250 15 ezer km kitűnő állapotban eladó. Tel.: 255-353.
9 8 éves gázüzemű zárt Zsuk eladó.
Tel.: 62-314-787.
9 VENNÉK egyhengeres négyütemű 250-350 kem motorkerékpárt.
Tel.: 477-317.
9 FIAT Argenta 2.5 TD két év műszakival eladó. Tel.: 06-30-537-224.
9 LADÁT veszek, saját részemre
100 000 Ft-ig. Teréz u. 25.
9 MERCEDES 307 hosszú, magas,
jó állapotban eladó. 30-436-408.
9 RENAULT Trafic ponyvás
24 000 km-rel eladó. 30-436-408.
9 VW MAN 8.150 1990. ponyvás
eladó. 62-471-128.
9 12 éves Skoda 120 L eladó. Érdeklődni: 490-755. Irányár: 170 eFt.
9 FIAT Uno 1987. 900 kem benzines háromajtós, piros eladó. Érd.:
06-30-406-828.
9 JÓ állapotban lévő Zsuk sürgősen eladó. Kapás u. 10.
9 1985-ös VW Golf I. 1.6 dízel eladó. Érd.: 474-574/84-90 mellék.
16 után.
DACIÁT, ARO-t, L A D Á T
a legmagasabb áron vásárolunk.
HASZONJÁRMŰVEK
adásvétele, importja.

Lédi és Társa Kft.

Érd.: Welsz Károly.
TelVfax: 62/371-488,06-30436-408
Deszk 43-as főút jobb oldal.

P E R I O N
A k k u vásár!
35 Ah-tól - 2 1 0 Ah-ig
Perion 2000 típussorozat!
Akkuk bevizsgálása
és szaktanácsadás!
Garanciális szakműhely!
A

,

teK.lt I I M U L Á T o m
A
HA9VKIK.
tete
6721 Szeged. Római krt. 30.
TelVfax: 62/324-360
Rádiótelefon: 0 6 - 3 0 4 3 3 - 7 7 3

9 ELADÓ 1.6 dizel Opel Kadett
Kombi 86-os, igen jó állapotban,
vonóhorog, rádiós magnó. Érd.:
Szóreg, Zsálya u. 19. Tel.: 406-403.
9 OPEL Kadett Kombi 1.3-as, 84es évj. friss műszakival eladó. Érd.:
06-30458-197.
9 GOLF I. (1978.) ötajtós 1500
kem-es, friss műszakival eladó.
Tel.: 06-30433-408.
9 AUDI 80 1.8 kat. (púpos) hibátlan műszaki állapotban eladó.
Irányár: 865 000. Érd.: 62-406-756.
9 MAZDA B 2200-as pick-up, 2
éves, friss vizgás, kifogástalan eladó. Tel.: 06-30-530-395.
9 PLYMOUTH Voyager 3 éves,
automata, klíma, kifogástalan eladó.
Tel.: 06-30-530-395.

OPEL^

RUPESKY

MÁRKAKERESKEDÉS

AKCIÓ!

KORMÁNYZÁR
2 1 1 1 Ft h e l y e t t
1161 Ft
S z e g e d , Fonógvári út 2—6.
Telefon: 6 2 / 3 2 4 - 8 0 0 .
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ÜZLETHÁZ

CHAMPION-AKCIÓ!
Ablaktörlők, gyújtóés izzftógyertyák 15% engedmény!
illéshuzatok, hangszórók, antennák.
Bonamotó autókozmetika.
Teljes körű ápolási programból
10% kedvezmény!

Dorozsmai út 14.

9 FORD Mondeo 1.8 benzines,
1993-as extrákkal igényesnek eladó.
Érd.: napközben tel.: 342-340. este,
hétvégén Hódmezővásárhely. Koszta József u. 9.
9 VENNÉK sérült nyugati gépkocsit I n a p o s t ó l - 8 évesig. 06-1256-10-10.

albérlet

9 GYÖNGYVIRÁG u. két szoba,
hallos, erkélyes, telefonos lakás, bútorozva, hosszabb időre is kiadó.
December l-jén, 2-án 9-tól 16 óráig. 471-511.
9 KÉTSZOBÁS, belvárosi lakás
bútorozva kiadó, vagy eladó. Tel.:
310-647.
9 BÚTOROZATLAN lakás azonnal kiadó a Kemes utcában. Tel.:
492425.
9 BELVÁROSI irodában december
1 -jétől 20 nm-es terület albérletként
kiadó adminisztratív tevékenységre.
(Max. 3 fő). Telefon: 312-158.

0

lakás

9 KORMÁNYOS utcai. 86 nm-es.
3 szobás, igényes új lakás 52 ezer
Ft/nm. Tel : 312-142.
9 BELVÁROSI nagy lakás bérleti
joga átadó. Telefon: 479-564.
9 1,5 szobás, cseréptetős házban 53
nm-es lakás eladó III. emeleti. Érd.:
este 494411.
9 BELVÁROSI II. em. 60 nm 2
szobás, tehermentes lakás eladó.
Tel.: 325-289.
9 A Budapesti krt.-on 1+2, erkélyes, földszinti lakás eladó. Érdeklődni: 328-062.
9 HONT Ferenc utcai trolivégállomásnál 2 szobás 55 nm-es, telefonos lakás eladó. Tel.: 381-068
napközben, 18 órától 473-212.
9 BELVÁROSI 2,5 szobás. 105
nm-es I. emeleti egyedi fűtéses lakás bérleli joga átadó. Irányár: 3,2
millió Ft. Érd.: 330-244.
9 ÚJRÓLUSI I. emeleti, extrákkal
felszerelt 2 szobás lakás eladó. Tel.:
62-321-965.
9 ÚJSZEGEDEN 2 szobás, összkomfortos, téglaépftésű lakás Liget
közelében eladó. Irányár: 3 250 000
Ft. Érd.: 401-303.
9 H Á R O M S Z O B Á S minden
igényt kielégítő, téglából épült III.
emeleti társasházi lakás 4,7 mFt-ért
eladó. Érdeklődni: 16 órától Nemes
takács u. 39/B., Kránicz.
9 KÉT és félszobás, utcára is nyitható társasházi lakásom kocsibeállással eladó 4,4 millió. Tel.:
315-872.
9 GÁZ utcai 55 nm-es, 2 szoba,
hallos társasházi lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Irányár: 2,2 mFt.
Érdeklődni: 477-207.
9 ÖSSZEKÖLTÖZŐK figyelem!
Belvárosban két földszinti önkormányzati lakások bérleti joga átadó.
Az egyik 107 nm 3,5 szobás, a másik 38 nm, I szobás. Érd.: de.
315-648, du. 324-188.
9 BELVÁROSHOZ közel Felhő
utcában épülő társasházban II. em.
118, III. em. 81, 60, tetőtér 74, 65,
60 nm-es lakások eladók, ill. Szent
L. utcában tetőtéri 73 nm-es lakás
eladó. Tel.: 62-319-780, 06-20460-083.
9 50 nm-es, V. emeleti, erkélyes
panellakás, Kereszttöltés utcában
eladó. Telefon: 401-880.
9 CSONGRÁDI sgl.-on 2,5 szobás,
parkettás, telefonos, erkélyes, IV.
emeleti lakás eladó. 470-612.
9 KERESEK megvételre Felső Tisza parti 10 emeletesben 2,5 szobás
lakást III. emeletig. 470-612.
9 ÚJSZEGEDI 125 nm-es téglablokkos, egyedi gázfűtéses lakás garázzsal, a Ligethez közel, fizetéskönnyítéssel eladó. Tel.: 62430-150.
9 BARÁTSÁG utcai lakótelepen
II. emeleti lakás, garázzsal eladó.
Tel.: 361-602. 16 órától.
9 JÓSIKA u. háromszobás lakás eladó. Tel.: 326-957, esti órákban.
9 1+2-es, előteres lakás beköltözhetően eladó. Juharfás u. 6/B. III.
9., 17 után.
9 MAROS utcában, negyedik plusz
tetőszinten, 70 nm-es Tiszára nézó
téglalakás 3,7 millióért eladó. 62312-915.
INGATLANKÖZVETÍTÉS

ALLES BT.

Attila u. 7. T e l e f o n : 4 7 9 - 5 6 4 ,
322-208, 3 1 6 - 7 2 9

dr. Timár László irodája.
Házak, lakások, helyiségek
készpénzes adásvétele.
- Vállalkozási szaktanácsadás
- Jogi ügyintézés, értékbecslés.
9 100 nm-es Stefániái önkormányzati lakás eladó. ill. tulajdonira cserélhető. Tel.: 318-527, este. reggel.

9 ÚJSZEGEDEN. Bal fasor elején
épüló társasházban IV. emeleti. 45
nm-es lakás, márciusi átadással eladó. Tel.: 432-132.
9 VERES ÁCS utcában. Csongrádi
sgt.-on szerkezetkész társasházi lakások eladók olcsón. Tel.: 313-757.
401-463.
9 DERKOVITS fasor 4. alalt igényes lakás eladó. Telefon: 430-023.
9 SZILLÉRI sgt.-on 2 szoba, hallos, felújított (fehér padlószőnyeg,
tölgyfa konyhabútor) lakás eladó.
Érd.: 327-119.
9 ÚJRÓKUSON 59 nm-es, kétszobás. ebédlős lakás+garázs eladó.
Tel.: 476-365, 16 órától.
9 ÚJSZEGED frekventált helyén, a
Páncél közben induló társasházban
lakások leköthetők. Tel.: 489289/24, 25 m. 317-782, 06-30437-741.06-30-434-047.
9 SZAMOS utcai 47 nm-es, telefonos lakás, garázzsal eladó. Érd.:
330-986.
9 CSONGRÁDI sgt.-on 2,5 szobás.
I. emeleti panellakás eladó. Telefon:
.316-729.
9 ÚJRÓKUS1 1+2. étkezős, VI.
emeleti lakás eladó. Tel.: 322-997.
9 NEMES TAKÁCS utcában II.
emeleti 2 szobás társaslakás eladó.
Telefon: 322-208.
9 ÚJSZEGEDI másfél szobás lakás
téglaházban eladó. Érd.: 323-391.
du.
9 KÁRÁSZ u.-i I szobás lakás bérleti joga átadó. Érd.: 323-391, du.
9 BELVÁROSI 2 és félszobás lakás eladó. Érd.: 323-391. du.
9 ŰRHAJÓS u.-i 2+2-es felújított
lakás eladó. Érd.: 323-391.
9 BUDAPESTI belvárosi lakás eladó. Érd.: 323-391 du.
9 TÉGLABLOKKOS, 2 szobás, 56
nm-es, egyedi gázfűtéses (konvektor, cserépkályha) erkélyes, felújításra szoruló belvárosi társasházi lakás, cseréptetős házban II. emeleten
eladó. Tel.: 311-902.

ingatlan
9 DOMASZEKEN két szoba, összkomfortos ház eladó. Megtekinthető
hétvégeken Rákóczi u. 2.
9 SZEGED, Katona u.. Cserepes
sor saroktelken (270 n-öl) családi
ház eladó. Bármilyen tevékenységre
alkalmas. 06-30-433-205.
9 KISKUNDOROZSMA forgalmas helyén magánház 200 nm-es
eladó. Telefon: 322-208.
9 PETŐFITELEPEN 5 szobás, 180
nm-es új magánház eladó. Telefon:
316-729.
9 TISZASZIGETI 3 szobás, gázközponti fűtéses 2170 n-öles ház,
melléképületekkel, garázzsal eladó,
vagy cserélhető. Érd.: Tiszasziget,
Temesvári u. 38.
9 DESZKEN új osztásban építési
telek alappal eladó. Érd.: tel.: 62326-116.
9 IMPORTRUHA üzlet eladó, sürgős. Érd: lel.: 62-326-116.
9 FODORKERTBEN családi ház
és társasházrész eladó. Tel.:
484-594.
9 ZSOMBÓI vágóhíddal szemben
zárt kert., fóliavázzal, vagy anélkül
eladó. Érd.: 361-084.
9 SZŐREG, Templom tér 3. sz.
ház eladó. Irányár: 3,5 mFt. Érdeklődni: a helyszínen.
9 ELADÓ Kiskundorozsmán egy 2
és 3 szobás lakásból álló, összkomfortos, kertes ház+garázs. Érdeklődni: 06-60-383-315.
9 KISKUNDOROZSMA. subasai
240 n-öl kert, 30 nm-es házzal, vízzel, villannyal ellátva eladó. Érdeklődni: napközben 310-781 este és
hétvégén 327-588,490-647.
9 BÁNOM KERT sori garázssoron
garázs eladó, vagy kiadó. Tel.:
317-685.
9 A 43-as főül melleit (170 m) Szegedtől 5 km-re 8500 nm terület ipari
árammal, vízzel, gáz- és telefonlehetőséggel eladó. 30-436-408.
9 ÁSOTTHALOM-Kissoron azonnal beköltözhető gazdálkodásra alkalmas tanya, több kat. hold földdel, termő spárgával, gyümölcsössel, villannyal, kutakkal sürgősen
eladó. Érd.: Mórahalom. Szövetkezeti u. 16.
9 KISKUNDOROZSMÁN magánház sürgősen eladó. Tel.: 361-602.
16 óra után.
9 DESZKI 3 szobás, g á z f ű t é ses magánház, nagy telekkel eladó. Érd.: bármikor, Deszk, Rákóczi u. II.
9 PETŐFITELEPEN 1,5 szoba,
ö s s z k o m f o r t o s ház, kis kerttel
sürgősen eladó. Szeged, Gábor
Áron u. I/B.
9 SZEGED-szőregi zárt kert 400 nöl sürgősen eladó. Jutányos ár. Érd.:
Fő fasor 40., 14-17 óráig.
9 PETŐFITELEPEN felújításra
szoruló lelkes ház, telekáron eladó.
Tel.: 06-20-445-524.

9 REPREZENTATÍV 2 szintes.
128 nm ház, parkosított udvarr a l 160 nm egyterű melléképület
Baktóban reális áron eladó. Társasházi 120 nm-es csere is érdekel.
Tel.: 487-655.
9 SZENTMIHÁLYTELKEN kétszobás, összkomfortos, kertészkedésre alkalmas magánház eladó.
Érd.: 62-314-934, 14-19-ig.
9 SZEGED környékén pici magánházat vennék, gázfűtésest. Erd.:
327-119.
9 ÚJSZEGEDEN 2 lakásos családi
ház. teljes közművel 40%-os készültséggel
eladó.
Irányár:
II 800 OOO.Érd.: 323-391, du.
9 DOROZSMA, Láp u. 12. számú
ház. beköltözhetően eladó. Tel.: 0660-351-948.
9 ZSOMBÓN két családnak alkalmas tehermentes ház 400 n-öl telken eladó. Szegedi lakást, gépkocsit, garázst beszámítok. Sürgős.
Érd.: 62-255-430 este 19-tól hétköznap tel.: 62-323-627,9-17-ig.
9 KÖZÉP fasori angol tipusú társasház (180 nm) eladó. Érd.:
323-391, du.
9 NÉPKERT sori 200 nm-es építési telek eladó. Irányár: 10 000 000.
Érd.: 323-391, du.
9 MIHÁLYTELEK új osztásban 5
szobás kész ház 1000 nm-es telken
eladó. Tel.: 06-30-433-233. Szeged.
Kökörcsin u. 8/A.
9 RÖSZKÉN faluközpontban családi ház eladó nagy gazdasági épülettel, fóliázható kerttel. Érd.: Röszke. Felszabadulás u. 78. Tel.:
487-011.
9 CSEREPES sori piacon és a Budapestrkrt.-on üzlet eladó. Tel.: 0660-306-965.
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egyéb

So Á\o So BUTIK
- SÍOVERÁLOK
gyermek:
2800 Ft-lól.
felnőit:
5500 Ft-tól.
-ÖLTÖNYÖK
6800 Ft-tól.
- BÉLELT KABÁTOK 7800 Ft-tól.
OLASZ HARISNYANADRÁGOK
A legújabb divat szerint.
Különleges bukléáruk.
Szeged, Fekete sas u. 28.
(Mazda Szalon mellett).
Nyitva: H-P: 9-18. Szo: 9-13-ig.
Tel.: 323-205.
9 SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, melegburkolatok készítése,
kedvező áron, igény szerint takarítással. Tel.: 434-310.

V

INDONÉZ
és OLASZ
NÁDBÚTOROK
nagy választékban.
Szeged, F ű fasor 184.
Nyitva: H-P: 10-12-ig,
13-18-ig. Szo: 9—12-ig.

9 MOZGÁSSÉRÜLT fiatal nó sétálótársat keres intelligens férfi személyében. Lehet nyugdíjas is. Órabér 120 Ft. Jelentkezni: 10-14 óráig
Németh Zoltánné, Zákány u. 8.
9 K Á R T Y Á B Ó L . tenyérből megmondom az életsorsát. Csak az igazat mondom: Kati néni. Clm: Szél
u. 31., Demeter Katalin.
9 86 éves, nagyothalló bácsi mellé
nyugdíjas gondozót keresünk. Tápéiak előnyben. Napi 6 óra maximum.
Szeged, Szilái S. 8.
SZEOEP
NAGYARUHÁZ

BÚTORT
a gyártól gyári áron
A|ÁNLATUNKBÓL:
fotelágy
heverő (rugós)
franciaágy (rugós)
ülőgarnitúra

9900Ft
I I 500 Ft
26 800 Ft
37 700 Ft

VÁLTOZATLANUL
A NAGYÁRUHÁZL EMELETÉN,
LmCLLUiX.
R1M0 X BÚTORIPARI KFT.

SIESTA Márkaboltok
kfnálatából.
Szezonban a vásár!
20% engedmény.
Női csizmák, hótaposók,
gyermek magasszárú cipők.
Anna Cipőbolt, Kossuth L, sgt. 3.,
Kugli Cipőbolt, Somogyi u. 11.

9 VALLALOM egyszeres, kettős
könyvvezetés, bérszámfejtés, TB
ügyintézés, adóbevallások, mérlegek, elemzések készítése, felelősségvállalással. Katona Antalné.
Tel.: 486-223 du. 2-6 óráig.
9 FÜRDŐKÁDAK űjrazománqozása garanciával 8500 Ft-ért. Szobafestés, hegesztett pvc burkolatok
lerakása. Megrendelhető: 489-368.
9 GARÁZS kiadó a Sárosi utcai
garázssoron. Érd.: 16 órától a
432-506 telefonszámon.
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• MEGHÍVÓ december l-jén 18
kezdődő Mikulás eslre a Kék Csillag Étterembe. Kitűnő zene. tánc.
Vezetőség.
• FODRÁSZT felveszek. Saját felszerelés. vállalkozói szükséges.
Érd.: 431-647.
•
TÉLAPÓ házhoz megy!
485-485.

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

NÉZZEN CIPŐJÉRE
ÉS KERESSE FEL ÜZLETÜNKET
Szeged, Tisza L. krt. 19.
(Joker ABC mellett).
DUGULASELHARITAS
garanciával.
Lefolyótisztítás spirállal,
vízzel, levegővel.
482-925.
• NÉMET nyelvoktatást, nyelvvizsgára felkészítést vállal tanárnő.
Tel.: 330-364.

Akció a Színfoltnál!

Nyitva vasárnap is 8—12-ig.

Szekrénysorok 34 800 F-tól.
g a r d r ó b s z e k r é n y e k 29 900 Ft-tól,
heverik, franciaágyak.
Ü l ő g a r n i t ú r á k (3-2-1,3-1-1, s a r o k
kivitelben) gyermek emeletes
á g y a k . Fotelágyak, k a n a p é k .

Dorozsmai út 14.
Telefon: 3 1 4 - 8 5 S T 4 1 .

HORGASZOKNAK
NEM GOND
AZ AJÁNDÉKOZÁS
a korlátlan ideig beváltható
AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL!
Sellő Üzletház, Szeged,
Bartók tér 14.
Tel.: 62-312-125.

0

elveszett

• ELVESZETT november 28-án
egy írszetter kankutya, aki megtalálja kérjük értesítsen. Tel.:
491-254.
• OKTÓBER 20-án, Alsóvároson
elveszett egy egyéves szürke színű
nőstény cica. Kérjük a becsületes
megtalálót, jutalom ellenében jelentkezzen a 312-416-os telefonon.
• ÚJSZEGEDEN elveszett 27-én
egy 1 éves fekete, hosszú fülű doberman kölyökkutya. Kérjük a megtalálót. a 432-449-es telefonszámon
jelentkezzen.

0

bérlemény

• BELVÁROSI orvosi rendelő bérleti joga^jnely más célra is hasznosítható sürgősen átadó. Tel.:
316-367 (18 órától).
• ZÁRT udvarban, fedett. 90 nmes helyiség, illetve fűtött garázs
Szekeres utcában kiadó december
l-jétől. Tel.: 324-554, 14—17-ig.
• BELVÁROSBAN, a Tábor u. 3.
szám alatt, az udvarban 56 nm-es. 2
részből álló helyiség bérleti joga
átadó. Átadási ár: megegyezés
szerint.
• SZEGEDEN, a Széchenyi téren
lévő 270 nm-es üzlethelyiség bérleti
joga profilkötöttség nélkül eladó.
Érd.: dr. Óvári Judit 06-62-321-962.
• TÁPÉN, a főút mellett 30 nm-es
épület raktárnak, vagy üzlethelyiségnek kiadó. Érdeklődni: este
19-21 között a 314-065-ös telefonon.
• BÉRELNÉK Szegeden jól megközelíthető helyen (többszintes)
családi házat garázzsal, telefonnal.
„Hosszú távra 342" jeligére a Sajtóházba.
• BELVÁROSI Petőfi sgt. elején
udvari garázs hosszabb időre kiadó.
„Megbízható 2000" jeligére a Sajtóházba.
• GARÁZS kiadó a Nemes takács
utcában. Érdeklődni: 17 óra után.
Tel.: 318-460.
• GARAZS kiadó a Csongrádi sgt.
24. alatt. Érd.: 492-080-on.

BELVÁROSI
üzletházban
önálló
üzletrész
azonnali
átadással kiadó.
Érd.: tel.: 06-30-436-292.

IJJRA ITT
A SZOLNOKI
CSAPAT

munka
• ÖNNEK egy főállás érettségivel,
gépkocsival pénzintézetnél. Bejelentkezés: 483-128. Sárosiné.
• NYUGATI típusú forgórakodógépekre gyakorlattal rendelkező
gépkezelőket felveszünk. Érd.:
325-538. munkaidőben.
• AUTÓMOSÓBA női munkavállalót takarítónak felveszek. Jelentkezés: Szamos u. 4., Autómosó.
• ÖNÁLLÓAN dolgozni tudó kőműves szakmunkásokat és segédmunkásokat felveszünk. Tel.:
321-732.
• 100 000 Ft-ot kereshet havonta,
hirdetésszervezési munkával! Cégekkel. vállalatokkal meglévő kapcsolat, jó tárgyalókészség előnyt jelent. H1SZI-MAP Kft. 5700 Gyula.
Jókai u. 20. Tel.: 66^63-323.
• SZÁMÍTÓGÉPES grafika készítésre hölgy munkatársat keresek.
Felvételi követelmény leinformálhatóság. Tipográfia és Corel Draw
ismeret. Tel.: 06-30-480-333.
• AUSZTRÁLIAI munkahelyekre
(Sydney, Melbourne) keresünk láncosnőket 18 éves kortól 26 hónapos
munkaszerződéssel. Oda-visszaúl.
lakás, étkezés biztosított. Kereset:
évente 2 millió Ft-tól. A munka
szexmentes, hivatalos. Részletekről:
06-30-458-688.
• A Resti Rt. pályaudvaron lévő elárusító pavilonjaiba eladókat keres
Jelentkezni lehet: az üzletvezetőnél.
• A Szegedi Tejüzem felvételre keres tehergépkocsivezetőket. Érdeklődni lehet: a Budapesti út 6. sz.
alatt, az üzemi munkaügyön.
• PIACKUTATÓ cég keres 30 és
alatti ambiciózus, megbízható munkatársat hosszú távra. Szeged és
vonzáskörzetében. Nem ügynöki
munka! Végzéséhez saját gépkocsi
és érettségi feltétel! Jelentkezés:
fényképes önéletrajzzal, Tóth
László 7604 Pécs Pf.: 80/46.
• „ROSSO" Élelmiszerboltba szakképzett, gyakorlott női eladót felveszek. Tel.: 312-347.
• AUTÓFÉNYEZŐT, előkészítőt
gyakorlattal, magas kereseti lehelőséggel felveszünk. Érd.: 8—17-ig.
321-249 Huszta János.
• CUKRÁSZ szakmunkást felveszek. Z. Nagy Cukrászda, Szeged.
József A. sgt. 24.
• KONYHAI kisegítőt, egyműszakos, érettségizett, egészségügyi dolgozót keresünk felvételre. Szeged.
Kálvária sgt. 43.

Élelmiszer-ipari kis- és nagykereskedés keres

SZÁMVITELI

VEZETŐT

Feltételek: - 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

Bomberek, vastag mellények,
bakancsok, kabátok,
hátizsákok, hálózsákok,
vegyes amerikai katonai
ruházat nagy választékban.
Vásár helye: Helyőrségi Klub
Szeged. Victor H. u. 6.
Ideje: 1995. december 4-5-6.

SZERETNE Ö N E G Y G Y Ő Z T E S C S A P A T T A G J A LENNI ?
A C O C A - C O L A AMATIL Kft. M O S T KERES

TERÜLETI KÉPVISELŐKET
(MERCHANDISERS)
S Z E G E D ÉS K O R N Y É K E TERÜLETÉRE .
O L Y A N FIATAL, A M B I C I Ó Z U S M U N K A T Á R S A K S Z E M É L Y É B E N , AKIKET Ö S Z T Ö N Ö Z N E
E G Y K I H Í V Á S T J E L E N T Ő M U N K A ÉS E L H I V A T O T T S Á G O T É R E Z N E K A R R A , H O G Y
EGY P I A C V E Z E T Ő M U L T I N A C I O N Á L I S CÉGNÉL D O L G O Z Z A N A K
T E V É K E N Y S É G E A K Ö V E T K E Z Ő TERÜLETEKRE TERJED KI:
• FOLYAMATOS KAPCSOLATTARTÁS A VEVŐKKEL
• ÉRTÉKESÍTÉST SEGÍTŐ E S Z K Ö Z Ö K KIHELYEZÉSE
• POLCOK, HŰTŐK TERMÉKEKKEL VALÓ FELTÖLTÉSE, RENDRENTARTÁSA
O N A Z IDEALIS JELOLT, H A M U N K Á J Á T M I N D I G PRECÍZEN, P O N T O S A N L A T J A EL ÉS
RENDELKEZIK A K Ö V E T K E Z Ő KÉPESSÉGEKKEL:
•
EREDMÉNYORIENTÁLT
• DINAMIKUS SZEMÉLYISÉG
• JÓ ESZTÉTIKAI ÉRZÉK
• ELŐNNYEL PÁLYÁZNAK AKIK HASONLÓ MUNKAKÖRREN SZEREZTEK GYAKORLATOT.
• SZÍVESEN VÁLLALJÁK A Z ESETENKÉNTI H O S S Z Ú MUNKAÓRÁKAT IS.

SIKERES M U N K Á J A JUTALMAKÉNT A KÖVETKEZŐKET A J A N U U K :
• KIHÍVÁST JELENTŐ MUNKA
• FOLYAMATOS KÉPZÉSI PROGRAM
• TOVÁRRLÉPÉSI LEHETŐSÉG
• VERSENYKÉPES FIZETÉS
• VÁLLALATI AUTÓ
H A H I R D E T É S Ü N K FELKELTETTE É R D E K L Ő D É S É T , KÉRJÜK KÜLDJE EL S Z A K M A I
Ö N É L E T R A J Z Á T A Z A L Á B B I C I M R E : 6 7 2 4 S Z E G E D , B A K A Y N Á N D O R U. 52.

HA MAR VASAR,
AKKOR MÁS ÁR!

ÜEG. 1 - 1 0 .

ADVENTI VÁSÁR

közlentóny
• ALLERGIA vizsgálat ekzema.
migrén, gombásodás, nőgyógyászali
betegségek, fájdalmak kezelése.
Tel.: 430-754.
• Dr. FERBER Ferenc fogszakorvos rendelőjét áthelyezte. Új cint:
Marostői u. 23. Telefon: 430-672.
(Bérkert u. - Marostői utca sarokl
Amerikai üzletház.
Keleti orvosi
szakrendelés
Akupunktúrás sebészszakrendelés.
N e u r a l t e r á p i á s , lézeres
k e z e l é s , y i s s z e r e k injekciós
kezelése. Érszűkület, allergia,
mingrén, m o z g á s s z e r v i
betegségek, szexuális
z a v a r o k , prosztatagyullodás,
sérülés utáni állapotok
és emésztőrendszeri
betegségek kezelése.
Rendelés: Sieged, Mikszáth K. u. 18.
Hétfőn, szerdán, pénteken 17-19 óráig.
Tel.: 62/323-883
(rendelési időben)

m
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Ha a nagyobb sok és a kisebb kevés, velünk olcsóbb az evés!

ÉLI-TEJ és
-Tri^íf

éMÁsn KAMcsomnt

K st

ÉLI-KENYÉR

° OLÓ

18 ÜZLETÜNKBEN
december 1 -én
8.00-10.00 és 16.00-18.00-ig

UEGELWEHKE GLEINSTXTTEN

J J Á T l f c Is H l L l L A i m i i W Á S Á I R

JAMINA-CSORNA

az Ifjúsági Házban!

Ipari és mezőgazdasági épületek
fi-r&upíüiilüjr
fedésére alkalmas

Ü D l i S , é&esaiiilbsir U - j & t ® 2 3 » i g

Aki kivágja és elhozza a hirdetést,
vagy felmutatja
nyugdíjasigazolványát,
5% kedvezményt kap!
Ifjúgági Ház, Szeged, Felső Tisza part
Nyitva: H-P 9-18 óráig, Sz-V 9-13 óráig

és Zsa

T e m e t k e z é s i Iroda Szeged
T Ő R Ö K U. 1 l/B. TEI„: 314-447, H - C S : 8 - 1 6 - i g , P: 8 - 1 5 - i g

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL
Haluttxzállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-60-381-557: 0 - 2 4 - I G

gyászközlemények
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a gyászközlcmények
keretes, fényképes formában is feladhatók.
Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak
„Úgy fekszik itt Ő, ki küzdve
tört a jobbra, mint önmagának dermedt, néma szobra."
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a drága gyermek, testvér, feleség és édesanya,
CSANÁDI JÓZSEFNÉ
Nagy Magdolna
életének 47. évében, november 18-án, súlyos betegség következtében, hosszú-emberfeletti élni akarással és akaraterővel tűrt szenvedés után elhunyt. Kívánságának megfelelően, szűk családi körben
november 29-én elbúcsúztattuk, s hamvait szülei otthonában helyeztük el.
Gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa és testvér, jHUCS JENŐ
nyugdíjas tanár, 65 éves
korában váratlanul elhunyt. Temetése december 5-én 14 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló családja.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
ÁBRAHÁM ANDRÁS
(Nurmi)
életének 73. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása december 5-én 11 órakor
lesz a Dugonics temető ravatalozójából.
A gyászoló család.

E*.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanyánk,
HORVÁTH JÓZSEFNÉ
Ezsias Viktória
életének 88. évében hosszú,
türelemmel viselt betegség
után elhunyt. Temetése december 5-én 13 órakor lesz a
Dugonics temetőben.
A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
dr. GÁBOR PÁL
szülész-nőgyógyász 1995. november 28-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékét
örökké őrizzük. Hamvasztás
utáni búcsúztatása 1995. december 8-án 15 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójában. Virágot, kérjük, ne
hozzanak.
A gyászoló család.

Fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. CSONKA ISTVÁNNÉ
Rácz Ágnes
86. évében elhunyt. Temetése
1995. december 4-én 11 órakor a kiskunmajsai alsó temetőben.
Gyászoló családjai,
Deszk, Kígyós.

Köszönetet mondunk mindMély fájdalommal tudatjuk, azoknak. akik a szeretett férhogy a szeretett férj, édesapa, jet és apát,
VÍZVÁRI ISTVÁNT
após, nagyapa.
utolsó útjára elkísérték és
RÁCZ ANDRÁS
73 éves korában váratlanul el- mély fájdalmunkban osztozhunyt. Temetése december 4- tak.
A gyászoló család.
én 13 órakor lesz a kiskundoEX
rozsmai temetőben.
Köszönetet mondunk mindA gyászoló család. azoknak, akik szeretett halottunkat,
Mély fájdalommal tudatjuk
FARKAS MIHÁLYNÉT
mindazokkal, akik ismerték utolsó ú t j á r a elkísérték.
A gyászoló család.
és szerették, hogy
VIRÁG ISTVÁN
a Pick Rt. nyugalmazott dol- Köszönetet mondunk mindgozója, életének 74. évében azon rokonoknak, barátoknak, jó szomszédoknak és ishosszú szenvedés után elmerősöknek, akik
hunyt. Temetése december 4JÓJÁRTJÓZSEFNÉT
én, hétfőn 14 órakor lesz a tisztelték és szerették. KívánBelvárosi temetőben.
ságára hamvasztás után férje
Gyászoló felesége mellé csendben eltemettük.
és hozzátarfozói.
Gyászolói.

PENZTARGEP-BEMUTATO ES -UASAR

'JÁ'fÉXY&IiÁZZi

Qubó építőjáték (legőhoz kapcsolható) 200 Ft-tól
\lajorette kisautó 225 Ft-tól
Társasjátékok 400 Ft-tól
Készségfejlesztő játékok 1100 Ft-tól
F.zenkíviil még 500-féle játékból választhat
Illatszerek: ULRIC DE VARENS parfümök,
BALENCIAGA és BOGÁT illatcsaládok!

Stögi

(szabványon kívüli)
holland mázas cserép

24 Ft+áfa áron

í

békéscsabai gyárból elszállítható,
amíg a készlet tart!
Megrendelhető

MODUL BAU

S z e g e d , C s o n g r á d i s g t . 27.
Tel.: 491-022
S z e n t e s , J ó z s e t A. u. 24.
Tel.: 63/314-011
Szeged, telephely:
D o r o z s m a i u. 5 - 7 .
Tel.: 311-092

az A 8c M üzletházban!
f December 2-án 10-16 óráié J

50 000 Ft kedvezmény
SAMSUNG 250 .GOLD 261
25 000 Ft kedvezmény TEC. ADS.
HORDOZHATO - MINIKO

Ezenkívül árazógépek. írógépek, számológépek
Szervizelés, kellékek, nyomtatványok.
Szeged. Szentháromság u. 22.
Tel.: 62/315-947. 405-198

Számoljon velünk!
ÉPEKRE
5% Gárengedmény

m

- Minden termékünkre

(tekercses fólia kivételével)
December l-jén és 2-án

BARTÓK TÉRI VETŐMAGBOLT
SZEGED, BARTÓK TÉR 12.
Tel.: 6 2 / 3 1 1 1 9 4
1. Sz. M E Z Ő G A Z D A S A G I B O L T
KISKUNDOROZSMA, TAS ti. 2 .
Tel.: 6 2 / 3 6 1 - 8 6 5

DÉLMAGYARORSZÁG

14 SZOLGÁLTATÁS

^

orvosi ügyeletek

O GYÓGYSZERTÁR: Klauzál
léri (13/57-es) este 8-tól reggel
7 óráig. Csak sürgős esetben!
O BALESETI, SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma
a balesetet szenvedeti személyekel Szegeden a S7.0TE Traumatológiai Klinika (az új klinikai
t ö m b b e n , S e m m e l w e i s u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletei a II. Kórház (Kálvária sgt. 57.) tart.
A gyermeksérüllek és gyermeks e b é s z e t i betegek e l l á t á s a a
gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán történik.
O ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél
6 órától reggel fél 8 óráig a felnőtt lakosság részére. Szeged.
Szentháromság u. I. sz. alatl.
idcion n o ioo
O GYERMEKGYÓGYÁSZATI NAPPALI ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 7.30-tól este 19 óráig a TÍsza
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása.
O ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétk ö z n a p és ü n n e p n a p o k o n 19
órától 7.30-ig a Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37.) folyik a sürgős esetek ambulans
ellátása, ezen időszakon belül.
22 órátől 6 őráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos kihívható. Telefon: 435-535.
• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: kedden, szerdán és
pénteken délután 3-6 őráig a
családsegítő szolgálatnál. Eszperantó utca I. szám alatt, telefon: 324-824.
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS.
OPTIMÁLIS CSALÁDTERVEZÉS: Család- és Nővédelmi
Tanácsadó. Debreceni u. 2. Telefon: 322-740.
• MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS:
kedden 10.30-12, csütörtökön
15-18 óráig.
• S. O. S. L E L K I S E G É L Y SZOLGÁLAT: éjjel-nappal
hívható. Telefon: 31 1-000. A hívás ingyenes.
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON

436-355. Munkanapon 8 - 1 6
óráig.
• ADDIKTOLÓGIAI (alkoholgyógyszer) krízisellátó, ambuláns segélyszolgálat 0 - 2 4 óráig.
II. Kórház pszichiátriai osztály,
Kálvári sgt. 57.

0

közérdekű tájékoztatás

• MENTŐK: 04
• RENDŐRSÉG: 07
• MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG: 324-312
• TŰZOLTÓSÁG: 05
• POLGÁRŐRSÉG vlzimentőszolgálat. Szeged. Rókusi krt.
66. Tel : 06-60-301-125
• MÁV-1NFORMÁCIÓ: 421821; belföldi utazási ügyekben
5 - 2 3 óra között: 62-405-112.
• INTERCITY menetjegyren
delés: 310-136
•
VOLÁN-INFORMÁCIÓ:
421-478
• AUTÓMENTŐ: 470-470
• ZÖLDTELEFON: 475-375
•
AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT 088
• T1N1TELEFON: 312-011,
hétköznap 16-19 óráig.
• VÁMUDVARI szolgáltatás:
Zoll-Platz Kft. 325-788
• A P O L G Á R Ő R SZÖVETSÉG ÉS A VAGYONVÉDELMI KAMARA Szegeden, a Rákóczi tér I. 419-es szobában
kedden és pénteken 10-12 óra
között díjmentes szaktanácsot
ad. Tel.: 483-583/194-es vagy
208-as mellék. Az éjjel-nappai
diszpécserszolgálat Szegeden, a
Fó fasor 152. szám alatt. Tel.:
06-62 438-495.
• ÖNKORMÁNYZATI POLG Á R Ő R S É G . Szeged, Rókusi
krt. 66. Tel.: 06-60-301-125.

0

HIBABEJELENTÉS: 314-097
(SZÉSZ); 485-649 (CELSIUS
KFT.); 314-583 (FÉG); PROMETHEUS RT. Munkanapokon
7-15 óráig: 310-222, hétvégén,
ünnepnapokon 0-24 óráig: 472197; P O L Y - G Á Z BT. T e l . .
62/361-594.
• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
HIBABEJELENTÉS: 488-588,
éjjel-nappal hívható (Szetáv)
• VÍZ- ÉS C S A T O R N A H Á LÓZATI HIBABEJELENTÉS:
310-155.

lakossági szolgáltatás
J + I N y o m d a i p a r i 6n
I v Kereskedelmi Kft.

iPiWTOLSlft

névjegykártyák, sorszámozott (egyek
Muudósdmkék, ttutoüiá.
céges fevé)|>.v|»ír, bortlék készítése

s/imftógíyn beWVw^s
nyoinUtv.'Wiyok
cégUbük

(Í ^ J

BÉLVEOZŐK
J ÓIM AJcvrr i
Szeged, Szentháromság u. 6.
Tel/Fax: (62) 323-400, 310-966

Minőségi hőszigetelő
üveg szerelése!

Forgalmazás, kiszállítás!

N Ö I
C S I Z M Á K
1000 Ft-tól 3000 Ft-ig
az Olcsó cipők boltjában.
Amíg a készlet tart.
Lugas u. 8/A

házhoz szállítás
Megrendelhető: (62)313470,312-692
Szeged. Csongrádi sgt. 27.
Telephely:

x f r w

PIK

/GABKEEL?
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Játék1
Naptáron az ajándék.
Figyelje a Rádiá 88 adásátl

Péntek-szombat-vasárnap
adventi koszorúk bemutatásával,
karácsonyi díszek és ünnepi gyertyák széles
választékával várjuk vásárlóinkat!

Gyertyákra 20% árengedmény
Meglepetés: egyet fizet, kettőt kap rózsa akció!!
Megrendeléseket egyéni igények szerint vállalunk

tVX

%/
Vm4C<0ZLfT

Szeged, Fekete sas u. 17.
Retek u. 25/A

Szeged, Boszorkány-sziget

MAROSD<«Í>MPER
6772 DESZK,
ALKOTMÁNY U. 43.

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

Telefon: 62/492-085.
PHOENIX-GOLD Kft.
Kecskeméti u. 31.

MOBILTELEFON BUTIK

tiuináUft* ú| SÍFELSZERELÉSEK
KAPHATOK, TURISZTIKAI KELLÉKEK. • xtezervlz • QnthuroOs

ÍMÍtmiKAir i&ieiries?

Kötetlen munkaidőben, önállóan kíván dolgozni?
s- Szeretné képességeit a világ egyik legnagyobb
holdingjának magyar leányvállalatánál kipróbálni?
»• Átlag feletti jövedelemre vágyik?
>• Fizetését önmaga kfvánja meghatározni
teljesítményével?
HÍVJON BENNÜNKET!*- •Európa-GAN BIZTOSÍTÓ
6722 SZEGED, Csongrádi sgt. 12.
62/324-130; 62/324-140

ícL,

•

Tv, videó, Hi-Fi, autórádió
Ingyenes kiszállás
Garanciás javítás

Szeged.
V BoMog»MO>>y

SZEGED, KÁCSA U. 12.
T.: 06-60-302-716

FOLYAMI

szervizek

# ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI H I B Á K B E J E L E N T É S E :
474-574.
# FÖLDGÁZSZOLGÁLTA
TÁSI HIBÁK (gázhiány, gázszivárgás) BEJELENTÉSE. DÉGÁ7. RT. Munkanapokon 7-18,
szombaton 7-12 óráig: 482-084,
312-287; éjszaka és munkaszüneti nap: 482-084. 314-968; PBgáz: CELSIUS KFT.: 485-649.
# GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS.

DARO-GLAS

Hajózási és
Kereskedelmi
Kft

Z Ú Z O T T K Ő és B E T O N

HA GOND VAN, JÖVÜNK!
ELEKTRO SZERVIZ

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

Szegeden a lap!
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az ünnepe

Ajándék az asztalon,

. , j! 6/'

ajándék a karácsonyfa alatt

Karácsonyra ajándékozza meg
családját és magát
a PICK

téliszalámi

világhírű\ klasszikus

ízével!
alapítva 1869

U

íze!
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NÉVNAP: ELZA
A Nap kel 7 óra 10 perckor,
nyugszik 15 óra 55 perckor.
A Hold kel 13 óra 7 perckor,
nyugszik 1 óra 9 perckor.
A Tisza vízállása csütörtökön
Szegednél 200 cm,
vízhőfok 3,1 "C,
Csongrádnál 133 cm.
Mindszentnél 194 cm,
a Maros Makónál -29 cm.
NYOLCVANÖT ÉVES
Varga Mátyás ((sz. 1910.)
Kossuth-díjas grafikus, díszlettervező, kiváló művész,
Szeged díszpolgára.
HATVANÉVES
Allén Woody ((sz. 1935.)
Oscar-dfjas amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró.

0

színház

SZEGEDI
NEMZETI SZÍNHÁZ
19 órakor: Bolha a fülbe.
Bérletszünet.
KAMARASZÍNHÁZ
19 órakor: A porond, máz,
koncert. Erkel 2. bérlet.

0

mozi

SZEGED, KORZÓ: Pocahontas. Walt Disney produkció. Szfnes, m. b., amerikai
rajzfilm. Kezdés: du. fél 4, este háromnegyed 6 és 8 órakor.
B E L V Á R O S I : Száguldó
erőd. Sztnes, amerikai akciófilm. Kezdés: délután 3,
negyed 6 és este fél 8 órakor.
KAMARATEREM (Belvárosi mozi): Távol és mégis
közel. Szfnes, német film.
Kezdés: este háromnegyed 6
és 8 órakor.
BALÁZS BÉLA FILMTÉKA (Belvárosi mozi): Dolores Claiborne. Szfnes, amerikai film. Kezdés: délután 5
és este 8 órakor.
VÁSÁRHELY: Játssz a
túlélésért! Amerikai akciófilm. Kezdés: du. fél 4-kor.
A hálózat csapdájában.
Amerikai film. Kezdés: este
háromnegyed 6 és 8 órakor.
SZENTES: Damb és Damber - Dilibogyók. Szfnes,
m. b., amerikai filmvígjáték.
Kezdés: este 6 és 8 órakor.
CSONGRÁD: Muriéi esküvője. Szfnes, ausztrál
filmvígjáték. Kezdés: este 7
órakor.

0

magyar tv

TVl
5.30 Gazdalévé. 5.50 Határtól
határig. 6.00 Napkelte. 9.00
Tízórai 9.05 Anyagias világ.
Kanadai tévéfilmsorozat,
19/10. Ilyenek az exbarátok
(ism.). 9.30 Tízórai. Benne:
9.50 Játék. 10.00 Magad
uram. 10.20 Úti-tipp. 10.45
Főzősarok. 10.50 Hírek.
11.00 Dallas. Amerikai filmsorozat Utolsó tangó Dallasban. 12.00 Déli harangszó.
12.05 Gazdasági ábécé, 78/43.
OECD. 12.15 Képújság. 15.40
Tolcsvay László dalai (ism.).
16.00 Htrek. 16.10 Üzlet.
16.25 Topmodell. Brazil tévéfilmsorozat. 17.00 Péntek
délután: Benne: 17.00 Évgyűrűk. 17.30 Téka. 17.40 15
perc. 18.00 Ablak. 19.00 Esti
mese. 19.13 Múzsa. 19.30
Hfradó. 20.03 Telesport. 20.15
Dallas. Amerikai filmsorozat,
258. 21.10 Ön dönt. Horvát
János műsora.. 22.15 Százéves a mozi. Szabó István válogatása. Truffaut-sorozat. Jules
és Jim. Francia film (1961)
FF. 23.55 Kennelh Kvarnström és társulata. Svéd balettfilm. 0.20 BBC-hiradó. 0.40
Képújság.
TV2
12.00 Szieszta. 15.20 Képújság. 15.30 Drehscheibe Európa. 16.00 Magyarország ma.
„Szép Zalában születtem" Za-

borús történet, 3. bef. 12.00
Déli krónika. 12.30 Ki nyer
ma? 12.40 Törvénykönv.
12.50 Külpolitikai figyelő.
13.05 Vendég a háznál. 13.20
A hit hangjai. 13.30 Baptista
egyház félórája. 14.05 Öt perc
a Rádióról - mindenkinek.
DSF
6.30 Csodálatos sportok. 8.30 14.10 Klasszikusok mindenkiJátékok játéka. 9.00 Labdarú- nek. 14.55 Paul Celan versei.
gás a világból. 9.30 Tenisz. 15.05 Justh Zsigmond: Párizsi
Különkiadás. 10.00 Golf. napló (részletek). 15.25 Sok11.00 Motorsport. 12.00 Ötös szemközt az egészégről. Tuakció. 13.00 Csodálatos spor- dományos műsor. 15.55 Cétok. 15.00 A nagyvilág sport- gér. 16.00 Délutáni Krónika.
ja. 16.00 Kosárlabda Európa 16.10 Mindennapi gazdaság.
Forró drót a rendőrségLiga. 17.00 Ötös akció. 18.00 16.2016.25
Népzenei hfradó.
Csodálatos sportok. 19.55 (iez.
17.05 Magyarországról jöSportriport. 20.00 Sportk- vök...
18.00,Esti krónika.
lasszikusok. 20.15 Kézilabda 18.30 Ráadás. 19.05 SportviEB-selejtező.
Németor lág. 19.30 Jóa^jszakát, gyereDUNA TV
szág-Dánia. 22.00 Pankráció. kek! 19.35 Kapcsoljuk a Ze8.00 Képes Krónika. Tájékoz- 22.55 Sportriport. 23.00 Lab- neakadémia nagytermét. 22.00
tató műsor. 10.50 Oroszor- darúgó Bundesliga.
Késő esti krónika. 22.30
szág-USA tenisz Davis Kupa
Visszhang. 23.05 Hangver(éló közvetítés Moszkvából,
SAT1
senymúzeum.
hosszabbítás esetén az Olva- 5.30 Németország ma reggel.
sónapló elmarad). 14.15 Olva- 9.00 Cannon. Am. sor. A Hol- URH: 6.55 Körzeti informácisónapló. Napos oldal. Magyar nap világbajnoka. 10.00 Fan- ós magazinok. 18.30 Szlovák
tévéfilm. 15.35 Amerikából tázia-sziget. Amerikai sorozat. nyelvű műsor. 19.00 Román
jöttem. Dokumentumfilm. Az élet ellentmondásai. 11.00 nyelvű műsor. 19.30 Német
15.55 Éliás, az udvari bolond. Halló, doktor bácsi! Német nyelvű műsor. 20.00 Horvát
Angol mesefilmsorozat. A sor. 12.00 Szerelemhajó. nyelvű műsor. 20.30 Szerb
gyűrű. 16.05 Fejezetek a film Am. sor. Kakaskodók. 13.00 nyelvű műsor. 21.00 Az Ametörténetéből. Amerikai filmti- Trapper John főorvos. Am. rika Hangja magyar műsora.
pusok. 16.50 Mesterművek. sor. Az utak királya. 14.00 23.00 A BBC késő esti maDiego Valazquez: Udvarhöl- Űrszkerek - Az új generáció. gyar műsora.
gyek. 17.00 Heléne és a fiúk. Am. sci-fi. Kapcsolatok. 15.00
PETŐFI
Francia tévéfilmsorozat. A lo- MacGyver. Am. sor. Halott
4.30 Hírek. 4.33 Hajnali dallapás. 17.25 Jelképtár. fj-nyíl.
szavak.
16.00
Mindent
vagy
mok. 6.03 Reggeli csúcs. 7.45
17.30 Gyerekeknek. 18.00
Híradó. 18.15 Petrija koszorú- semmit. Vetélkedő. 17.00 A Zöld/sport/reggel. 8.00 Álloja. Jugoszláv film. 20.00 Kö- Partridge család. Am. sor. máskereső. 8.10 Hely kereső.
zép-európai magazin. 20.45 Az igazmondás hasznos. 8.20 Rivaldafényben. 8.50
Esti kérdés. 21.00 Híradó. 17.30 Regionális műsorok. Apró-csepró - gyerekekről.
21.15 Az első száz év. Az élet 18.00 Ilyen az élet! - Wagen- 9.00 Hírpercek. 9.10 Háló csodaszép. 23.40 Összefoglaló feldék. Német sor. 19.00 Hf- Villám angol öt percben. 9.15
auenisz Davis Kupáról. 1.00 rek/Sporthlrek. 19.30 Szeren- Sok hűhó (ism.). 10.00 ZeneVörösmarty Mihály: Honsze- csekerék. 20.15 Hálószobaab- szó - Petrányi Judittal. 11.10
lak. Am. vígjáték. 22.25 Lab- Háló - Mai tipp. 11.52 Gordiretet.
darúgó Bundesliga. Bayer 04 usz plusz. 12.00 Nóták. 12.50
Leverkusen-SC Freiburg. SV Korkérdés. 13.00 Hírpercek.
HBO
Werder Bremen-1. FC Köln. 13.10 Háló - Formabontó.
16.30 Batman. 17.00 Bír-lak. Borussia Dortmund - TSV 13.15 Slágermúzeum. 13.45
Sorozat. 17.30 Blinky Bili. 1860 München. 23.15 Állandó Időjárás- és vízállás jelentés.
Rajzfilm. 18.20 Detektív két készültség. Olasz erotikus 14.00 Péntektől péntekig.
tűz között. Am. akciófilm. film. 0.40 Az utolsó szolgálat. 14.40 Poggyász. 15.00 Hírek.
16.47 Natúr hét. 17.00 Hfrper20.10 Idegen közöttünk. Am. film. 2.30 Űrszekerek.
cek. 17.10 Háló - A pénz beAm. krimi. 22.00 A bérgyilszél. 17.15 Mágnes. Heti melkosnő. Am. akciófilm. 23.50
RTL
léklet. 18.00 Kapcsoljuk a 22Élő múmia. Am. horrorfilm.
5.30 RTL-hírek. 5.35 Családi es
stúdiót. Nótahang verseny.
párbaj. 6.05 Jeopardy. 6.35 Jó 19.00
Hfrek. 19.03 Garázs.
VTVSZEGED
idők, rossz idők. 7.00 Reggeli 19.30 Péntek
esti jazz. 21.00
0.00 Képújság. 17.45 Szegedi magazin. 7.35 Egymás közt. Hírpercek. 21.10
- Mahírek. 18.00 Paletta. Kulturális 8.05 A Springfield-sztori. napság... 21.15 Háló
Sok hűhó.
magazin (ism.). 18.50 Kásás Am. sor. 9.05 Kalifornia klán. Minden, ami belefér. 23.00
köcsög, A farkas és a kis bor- Am. sor. 10.00 Gazdag és Hfrek. 23.03 Sporthíradó.
jú. Rajzfilmek. 19.15 Szegedi szép. Sorozat. 10.30 Hétköz- 23.10 Záróra - Buli van! 0.15
hírek (ism.). 19.25 Zene. napjaink. 11.00 Forró nyere- Éjszaka - Egy kenyéren. 4.03
19.30 Divatbolygó. 20.10 mény. 11.30 Családi párbaj. Magyar nóták, csárdások.
Exkluzív beszélgetés: vendég 12.00 Déli magazin. 12.30
Szalay István, Szeged város Arany lányok. Am. sor. 13.00
BARTÓK
polgármestere és Dlusztus Gyilkosság a hobbija. Am.
Imre, a Délmagyarország sor. A halál aktusa. 14.00 Be- 6.00 Muzsikáló reggel. 9.05
főszerkesztője. A beszélgetést szélgetés. Volt partnerem Pódium. 10.05 Pegazus istálPavlovits Miklós vezeti. 22.10 tönkretette az új kapcsolatom. lója. Szegény Yorick. 10.56
Neon City. Amerikai kaland- 15.00 Ilona Christen. Beszél- Tánc ábécé. 11.40 Magyar
film. 0.05 Szegedi hfrek getés. Félelem a vizsgától. dallam. 12.00 Hírek. 12.05
((ism.). 0.16 Képújság.
16.00 Hans Meiser. Beszélge- Hangverseny délidőben. 13.40
Westfáliai Kamarakórus
tés. Én vagyok a művem. A
műveket énekel.
17.00 Vetélkedő. 17.30 Egy- Mendelssohn
TELIN
14.00 Hirek. 14.05 A Mester
6.00-18.00 Képújság. Minden más közt. Német sor. 18.00 Jó és Margarita, 4. bef. 14.42
órában: műsorismertetés, sze- estét! Az RTL vidéki maga- Boris Christoff operafelvételegedi programok, lakás-lakbe- zinja. 18.30 Sztármagazin. iből. 15.10 Zenekari muzsika.
rendezés, háztartási gépek, 18.45 Híradó. 19.10 Robbané- 16.00 Hfrek. 16.05 Az új maelektronika, autómánia, szol- kony. 19.40 Jó idők, rossz gyar zene a rádióban
gáltatások: komplex reklámjá- idők. Sorozat. 20.15 Mini (1971-1991). 17.00 Tájak, haték. 18.00 Tini-mix. 19.00 playback-show. 21.15 Szívtől gyományok, emberek. 17.50
Közéleti Kávéház a „Zöld sza- szívig. Am. krimi. 23.05 Ez van! 18.00 Hírek. 18.05
lonban". 20.00 Műsorismerte- Koschwitz-show. 24.00 RTL Francia operákból. 19.05 Batés. 20.15 Kísért a múlt. Ame- - Éjféli hírek. 0.30 Sheers bár. rokk muzsika fúvóshangszerikai film. 21.50 Reklám, mo- Am. sor. 1.00 Borzasztó ked- rekkel. 19.35 Kapcsoljuk a
ziajánló. 22.30 Éjféli emlékek, ves család. Am. sor. 1.25 Is- Zeneakadémia nagytermét!
métlések.
22.00 Hfrek. 22.05 A magyar
1. Amerikai film.
zene négy évtized tükrében.
23.00 Eszencia. 24.00 Hfrek.
TKTV 1.
PRÖ7
7.30 Képújság. 8.00 ATV 5.10 A mi kis farmunk. 5.55 0.05 Lemezújdonságok.
péntek (ism.). 18.00 Képújság. Taff. 6.15 Egy fedél alatt. 6.35
18.30: TKTV Pénteki maga- Hupikék törpikék. 7.00 DenSZEGED RÁDIÓ
zin. A tartalomból: Szeged nis. 7.25 Animaniacs. 7.50 5.55 Alföldi Hírmondó. Zenés
közbiztonsága. Vendég: dr. Flinstone család. 8.20 Walto- hírműsor. Szerkesztő: Vágási
Szőke Péter, Szeged rendőrka- nok. Am. sor. 8.50 Alf. 9.20 Kálmán. A tartalomból: Műpitánya. Hfrek a „torony alól". Grace. Am. sor. 10.20 Az sorismertetés, időjárásjelentés,
Szegedi Paprika Dixieland UNCLE embere visszatér. útinform. 6.00 Reggeli króniFesztivál (1.) 20.00: ATV Am. krimikomédia. 12.05 ka. 6.15 Nehézségek az oktapéntek.
Szívtől szívig. Am. krimisor. tásban. 6.25 Szemle az orszá13.00 Remington Steele. gos lapokból. 6.30 Hírek, tuTKTV 2.
Am. sor. 14.00 Arabella Kies- dósítások, meteor, program20.00 Szív TV
bauer talkshow-ja. 15.05 A mi ajánlat, lapszemle. 6.45 Regkis farmunk. 16.05 Hupikék geli párbeszéd az AIDS-ről.
törpikék. 16.30 Popeye. 16.35 7.00 Reggeli krónika. 7.15
SZŐREGIKÁBELTÉVÉ
19.00 Szív TV. Benne: Egész- Animaniacs. Rajzfilm. 17.00 Ötéves a szentesi Hungerit.
ségmagazin. 20.15 Kapásjel- Tapsi Hapsi. 17.30 Flintstone 7.25 Országos lapszemle. 7.30
ző. 20.30 Hétpróbás. 21.00 család. 18.00 Egy fedél alatt. Hírek, tudósítások, lapszemle,
Am. vígjátéksor. 18.30 Alf. körzeti időjárásjelentés. 7.45
Bajorok a pácban. Szexkomédia.
Am. sor. 19.00 Grace. Am. Péntek reggeli jegyzet. 7.50
8.00 Hírek,
sor. 19.30 Taff. Magazin. Programajánlat.
VÁSÁRHELYI TV
időjárásjelentés,
útinform,
17.00 Képújság. 20.00 HTV 19.55 Hfrek. 20.15 Babilon 5. sport. 8.15 Válogatás a szege30: Rajzfilm. 20.19 Neon Am. sci-fi. 22.00 Halálos érin- di stúdió hangarchívumából.
City. Amerikai sci-fi. 23.00 tés. Am. krimi. 23.25 A világ- 8.55 Hírösszefoglaló. 9.00
vége város. Am. akciófilm. Műsorzárás.
Képújság.
0.55 Ismétlések.
16.00-19.00 óráig délutáni
szórakoztató magazin a 94,9
MHz-en.
0
rádió
EUROSPORT
RÁDIÓ 88
8.30 Tenisz ATP. 9.00 OlimKOSSUTH
pia magazin. 9.30 Triatlon Óránként: hfrek, időjárás, út- a 95,4 MHz-en, és 17 órától
Thaiföldről. 10.30 Úszó-vb közben. 4.30 Reggeli krónika. 100,2 MHz-en.
Az adás ideje alatt hívható teBrazíliából. 11.30 Aerobic-vb. 4.40 Határok nélkül. 5.40 Fa- lefonszámok: 421-253, 42112.00 Ökölvívás. 13.00 Super- lurádió. 8.10 Műsorszemle. 353. 6.30-tól 8-ig félóránként,
bike-szezon. 14.00 Triatlon - 8.28 A Szabó család (ism.). 8.00-tól 20.00 óráig óránkét:
döntő. 15.00 Eurofun - maga- 9.05 Napközben. 11.05 Ci- hírek, sport, jelentés az időről,
zin. 15.30 Nemzetközi motor- gányfélóra. 11.35 Anno... Há- útinform. 6.00 Ébredjen ránk!

lai dalok, táncok. 16.30 Segítőtárs. 17.00 Most. 17.30 RinTin-Tin. Amerikai filmsorozat. 51.18.00 Körzeti híradók.
18.20 Űrgammák. Sci-fi sorozat, 4. Pályamódosítás. 18.45
Olimpiai arcképcsarnok. Kulcsár Győző. 1968. Párbajtőr.
19.00 Root Európába megy.
Angol tévéfilmsorozat, V/5.
19.55 Zenéről - „papucsban".
Aradszky László olthonában.
20.30 Százéves a mozi. Vivien Leigh - Scarlett és a többiek. Amerikai portréfilm.
21.20 RÉS. 21.45 Hfradó.
22.00 Objektív. 22.35 Kék
percek. 22.40 Fociles. Nemzetközi focimagazin totótipekke). 22.55 Cinema du Réel.

0

műhold

sport. 16.30 Üszó-vb. 19.00
Alpesi világkupa az USA-ból.
20.30 Eurosport-hírek. 21.00
Ökölvívás. 22.00 Úszó-vb.
23.00 Pankráció. 24.00 Szumó
EB. 1.00 Eurosport-hírek.

Reggeli információs műsor.
Benne: lapszemle, útravaló,
horoszkóp, évfordulók, szülinapi, névnapi köszöntő, recept, garaboly, programajánlat. Szerk. m.v.: Hegyesi
Sándor. 10.05 A Marsról jelentjük. Szerk.: Ádám Péter.
14.05 Kívánságműsor. 15.05
Dj Maki. 19.05 Fiatalokról
fiataloknak. Szerk. mv.: Frányó Andrea. 21.05 Popsoroló.
Szerk mv.: László István. Zenei szerkesztők: Tóth András,
Tóth Viktória, Molnár Sándor,
Török Tamás, László István.
TISZA RÁDIÓ
a 100,2 MHz-en, naponta
11-17 óráig. Adástelefon:
495-495. Minden órában hírek,vidőjárás. 11.05 Szakkönyvekről. Mv.: Pacsika Emília.
12.05 Tisza Magazin. Infomációs óra. Htrek, programajánlat, gazdasági és kamarai hfrek, közélet. 13.05 Üveggolyó
Mv.: Száraz Ferenc. 13.30 A
Deutsche Welle nemzetközi
hírei és lapszemléje. 14.30
Széria. A Csongrád Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság
műsora. 15.30 Érdekképviselet a fogászatban - többszemszögből Mv.: Vaskó Tünde.
16.05 Csak fiatalosan! Mv.:
Horváth Tibor. 16.30 Belvárosi disko-show.
MÉDIA 6, SZENTES
Adásidő: 5-13 és 18-02 óráig
a 95,7 MHz-en. Telefon és
fax: 63/312-148. 5.00-től minden egész órában Hírek, időjárás. 5.35 Programajánlat. 5.50
Közlekedésmeteorológia. 6.20
Évfordulónaptár. 6.40 Mozifigyelő. 6.45 Útinform. 7.15
Lapszemle. 8.15 Orvosi tanácsok. 8.45 Információk. 9.15
Telefonos interjúk. 9.45 Érdekességek. 10.15 Várospolitikai
magazin. 11.15 Programajánlat. 11.30 Kívánságműsor.
12.45 Napi hírösszefoglaló.
18.00-tól minden egész órában
Hírek, időjárás. 18.10-02.00
Péti-show, benne: A humor
órája, Mesteremberek, Add ki
magad. Slágerlista, Illemóra,
Zene...
RÁDIÓ SZENTES
13-24 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)315-482.
1330-kor, majd óránként: helyi
hfrek, tudósítások, időjárás.
13.00 A héten történt. A rádió
ismétlő műsora. 14.00 Közös
hullámhosszon a Petőfi Rádióval. 70 éves a Magyar Rádió.
Ünnepi szfnes műsor, 12 hazai
rádióstúdió közreműködésével.
Szerk. mv.: Kruzslicz Pál. Közreműködik: Bartha László,
Gáspár András, Nagy Róbert,
Fehér Mónika, Vanó Éva, Morzsik János, Besenyei Gábor.
Vetélkednek a stúdiók. Kapcsoljuk a Petőfi Rádiót és a vidéki stúdiókat. Helyszíni közvetítés a szentesi Hungerit Kft.
ötéves születésnapjáról. Riportok tizenegy településről. Tudósítás a szentesi önkormányzatok délutáni tanácskozásáról.
Kb. 1930-22 óráig: Az én rádióm! A hallgatók mondják. Interjúk, stűdióbeszélgetések.
22.00-24.00 Éjszakai kívánságműsor. Gáspár András zenés programja.
DEUTSCHE WELLE
- magyarul
j f j 13.30-14.00
a helyi kábeltévé
hangcsatornáján.
Hírek, nemzetközi lapszemle,
Kultúrkörkép.
Német nyelvlecke: szerdán 18.30
és pénteken 19.30.
ASZTALOSOK,
FIGYELEM!
Falkó bútorlapok natúr
é s színeit kivitelben,
bevezető áron eladók.

Például:
Natúr
12 mm vastag 373 Ft/nm
16 mm vastag 450 Ft/nm
19 mm vastag 642 Ft/nm
Fehér
19 mm vastag 925 Ft/nm
Fautánzat
19 mm vastag 1094 Ft/nm
Ugyanitt lucfenyő fűrészáru
1-2 col vastag
32 OOO Ft/köbméter

5x3 cm cserépléc
Áraink

az áfával

48 Ft/m

értendók.

Érdeklődni
Szeged Furnér Kft.
62-322-833/48.

horoszkóp
I rY*> I KOS: Bekanyarodtunk
I '

I a célegyenesbe, elérkezett az év utolsó hónapja.
Egymást érik az ünnepek, s így
folyamatosan ürül a családi
kassza. Keressen valami jól fizetó másodállást!

BIKA: Már megkezdődött az év végi kapkodás,
fejetlenség. Mindenki kérdésekkel zaklatja, nem tudja a megszokott tempójában végezni a
dolgait. Ne bosszankodjék, vegye kitüntetésnek.
"TT IKREK: Olyan problé-

-*L mával találja magát
szemben, amit csak egymaga tud megoldani. A segítség
bármely nemes is, most csak
akarat kell, hogy maradjon.

H

R A K : Úgy érzi ingoványos talajra tévedt. Ezt a
fajta érzelem nélküli világot nem
Önnek találták ki. Újra és újra
rádöbben, hogy száz évvel ezelótt kellett volna születnie.

Ked
vesét hűtlenségen kaphatSí ja,OROSZLÁN:
ami nem is olyan meg-

lepd. ha belegondol. Hiszen az
utóbbi időben nem túl sok idót
töltött vele. Ne a hiúsága diktáljon most, inkább beszéljék meg.

np

SZŰZ:

S

M É R L E G : Nem a

hidegtől didereg hanem
attól a gondalattól. hogy mennyi
kiadás vár Önre ebben a hónapban. Ne izguljon munkahelyén
nem marad el a várt juttatás.
Ezenkívül egy kölcsönadott
összeget is visszakap.

ni

SKORPIÓ:

Igaza
van, ha valakinek van
egy jó ötlete, ossza meg
társaival. Főnöke nem örül igazán, mert nem neki jutott előbb
eszébe, de aztán belátja, hogy
nem ez a fontos.

" 7 1 NYILAS: Amit egyX

szer már elkezdett azt
nem szabad félbehagynia. Azért mert akadályok gördültek az útjába, még nem kell
megfutamodnia. A végén annál
nagyobb lesz a győzelem.
Z

B A K : Egy idósebb
hölgy megjelenése az
életében komoly gondot
okozhat, s ez valószínűleg nem
rövidtávú program lesz. Ne
akarion jóságos tündér lenni, az
Ön (ehetőségeinek is vannak határai.

V Í Z Ö N T Ő : Abba

hagyta a sértett duzzogást, s megkönnyebbült.
A környezete is. Most meg azon
kezd el aggódni, hogy el tudja-e
végezni azt amit még el kell végezni. vagy kifut az időből.

H A L A K : Szalad az

Szembesülnie

idó, lassan ez az év is
véget ér. ahogy szép lassan
minden. Tulajdonképpen vendégek vagyunk itt a Földön, s a
szíves vendéglátást meg sem köszönjük. Ilyen gondolatok foglalkoztatják ma

8201 Veszprém,
Pf: 296.
Telelőn:
88328-499.

Lapunk tartalomismertetójét
a TOP TV TíLFTiXT
136. oldalán olvashatják.

kell azzal a ténnyel hogy
nem mindenki kedveli.
Nagyon fáj ez Önnek, nem tudja,
hogy kiben bízhat meg ezután.
Nehéz pillanatok ezek, kell egy
kis idő, hogy feldolgozza.

zsuzsi B T . ÉPÍTŐANYAG KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS^
>
POROTHERM téglák AKCIÓS áron.
E 7-es gerendák olcsóbban a gyári árnál.
Bajai ablakok a gyári árnál olcsóbban.
Kerabond csemperagasztó 15% engedménnyel!
j V C i m : Szeged, Szabadkai út 89. Tel.: 310-863. Ny.: 7-16-ig. Szo.: 7-12-ig

Karácsonyig kedvezményes
automata vérnyomásmérő-akció"
Tb-vények beváltásakor
meglepetés, ajándék!

tíEDI

G/OGYASZATI
SEGÉDESZKÖZ BOLT
SZEGED, VASAS SZENT FÉTEFI
U. 2 / C . Tel.: 6 2 / 3 1 4 - 8 1 8

Dr. Török ídit kontaktlenese és
szemészeti szakrendelés ugyanitt.

Műholdvevők
hitelre már 7000 Ft-ért
Duna TV+50 műholdas
adás hitelre
9900 Ft-ért
Film Net mozicsatorna,
Orion magyar televíziók
Szeged,
Petőfi S. sgt. 81/B4.
Telefon: 62-313-113.

ÚJRA JATEK
VIKTORRAL
DECEMBER 1-JÉN,

A MÉREY ÜZLETHÁZBAN
V á s á r o l j o n és
nyerjen I

n

Telin tv mai műsora
-I

18.00 TINIMIX diákmagazin: - Óriásteknősökkel a
Vadasparkban - Koldus és királyfi - Éli-kenyér Élitejjel valamint játékok, rejtvények Műsorvezetők: Timár Krisztina
és Vida Szandra. Telefonszámok: 325-072 és 325-181
19.00 Közéleti Kávéház A Fiatal házasok Házából

1 5

MÁV-INFORMÁCIÓ

ISMÉT SÍBÖRZE ES KARACSONYI AJANDEKVASAR!
1995. december 9-én, szombaton 8-17 óráig
a VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ, Szeged, Rákóczi u. 1.
Rendezvényünkön megvásárolhatja és elcserélheti:
sífelszerelését, síruháját, anorákját, szánkóját,
korcsolyáját, hótaposóját, hócsizmáját,
téli sportfelszerelését, sportkellékeit.
UTAZZON VONATTAL TÉLEN IS!
Tájékoztató menetrendről, kedvezményekről,
menetdíjakról!
A belépődíj 20 Ft, amely egyben tombolajegy is.
Tombola értékes nyereményekkel.
TOMBOLASORSOLÁS: 16.00 órakor!
A rendezvény tiszta bevételét a Nagycsaládosok
Szegedi Egyesületének ajánljuk fel.
Síbőrzénk a TS Nagykarácsony és a
Gyermekkarácsony '95 kapcsolódó rendezvénye
MÁ V RT. Üzletigazgatóság,

Szeged

A kínai kormány hivatalosan jóváhagyta a 11.
pancsen láma kiválasztását a képen látható, hatéves kisfiú személyében, akit a tibeti székhelyen három gyerek közül sorsolással választottak ki. Az
elözö pancsen l á m a még 1989-ben hunyt el. A
buddhista híveknek most választaniok kell a pancsen láma, illetve a száműzetésben élö dalai láma
között. (MTI Telefotó)

Isten

éltesse!
ELZA

A név a német Elisabeth - magyarul Erzsébet - rövidüléséből alakult ki. Ily módon jelentése rokon az Erzsébetével: Isten az én esküvésem. Becézett formái: Elzácska,
Elzus(ka).

• Landolás
egy j á r ó k e l ő n
Egy nyolcéves kisfiú
négy emeletnyi zuhanás után
az alant haladó járókelőre
esett szerdán este Lipcsében.
Ez a véletlen „találkozás"
lett a szerencse a szerencsétlenségben; a gyermek valószínűleg ennek köszönheti
életben maradását. Mindazonáltal (gy is súlyosan
megsérült, ezért kórházban
ápolják. Az a férfi, aki akaratlanul is biztosította számára a viszonylag puha landolást, testi sebek nélkül
megúszta, de a szó szoros
értelmében is megrázó élmény talán nehezen gyógyuló lelki sebeket ütött rajta.

• Röszkén fogták
Lőszercsempészt vett őrizetbe a rendőrség. Röszkén
szerdán délelőtt J. Zivojin 45
éves jugoszláv állampolgárt
tartóztatták le, mert személygépkocsijában kispuskalőszert és különböző pisztolylőszert akart átcsempészni a határon.

• Aréna Bécsben

A RÁDIÓ „PARTISCUM"
zenés hírmagazinja
Szerkesztő: Vajda Horvát Péter.
Zenei szerk.: Hegedűs J á n o s
16.00 Hfrek, meteor, útinform. Ferrero-játék. Nyúzópróba. 16.30 Brit
Singi Chard Show. 17.00 Hírek, lapszemle. Kulturális és sportelőzetes.
FIBFiSZ-forduló. 18.00 Délutáni
krónika. KlA-bemutatn.

„ H a l l g a s s a Ö n is,
Ö n n e k is s z ó l ! "

mindennap 16-19 óráig
a 94,9 MHz-en
Hirdetésfelvétel:
Szeged, Párizsi krt. 32.
Tel.: 325-930, 323-811
TeUFax: 491-119

A TEMPÓ TAXI, a KM T0URS |

és a DÉLMAGYARORSZÁG

100 000 Ft-os
5
nyereményjátéka

• Bővebb informacio a Tempó taxisoknal
W W W V W W W W I M A

Csongrád megyében ma az a l á b b i
városok körzetében
s z á m í t h a t n a k sebességei lenörzési
akcióra a járművezetők. Szeged:5 és
7, v a l a m i n t 1 5 és
23; Makó: 9 és 14;
Szentes: 6 és 22
óra között. A rendőrség a változtatás
jogát fenntartja!

• Spanyol
földrengés
Rengett a föld csütörtök
hajnalban Spanyolország
északi részén. Kilenc földmozgás követte egymást; az
első volt a legerősebb, a
Richter-skála szerint 4,5-es.
Sem halálos ádozatokról,
sem pedig személyi sérülésekről nem érkezett jelentés,
s az anyagi károk sem súlyosak. A spanyol Országos
Földrajzi Intézet közölte,
hogy Galfcia, Asztúria és
León körzetében voltak
érezhetők a földlökések.

kaiak? Nem zavarja. A szovjetek
ügyében sem tartottak közvéleménykutatást, de azokkal is kijöttek. A lakosság azokból is profitált. Bár a
ruszkik inkább eladók voltak: porszívóban, rádióban és egyéb technikai
cikkekben utaztak, az új vendégek pedig inkább vevőként jöhetnek számításba.
Még alig voltak itt, már készülnek
róluk az anekdoták, országos terjesztésre szánt, vidám történetek.
Állítólag a turistáknak álcázott felderítők között néger is volt. A kaposvári utca üzletemberei - az arabok és
a cigányok - a történet szerint egyaránt odakapták a szemüket az errefelé
legfeljebb tévéképernyőn szokott látványra. Az olykor késhegyig menő
konkurenciaharcot felfüggesztve az
egyik fél átszólt a túloldalra:

IflSSZO

Mustang. Rocco. Happy
Way larmerruhazaü
termekek.
farmerbolt Indiana
gumikaliatok
akciós aron
5 Z C G E D .
8.900 Ft-erC
(TllHSZnTHH.U.13.

Jövő hétfőtől a bécsi
• Német
Stadthalle-ban vendégszerepel a veronai Aréna Nabuckampány
co-produkciója. Az 50 méter
Németországban januártól
széles, hűsz méter mély
színpadon építik fel a Vero- megemelik a dobozos italok
nában 1991-ben jól bevált árát, hogy megállítsák e doszínpadképet, amelynek bozok elterjedését. Angéla
egyik fontos alkotórésze egy Merkel környezetvédelmi
15 méter magas torony. Ti- miniszter és az élelmiszerizenegy kamionban és repü- pari szövetség, valamint
lőgéppel négy hatalmas konténerben érkezett Bécsbe az több kereskedelmi hálózat
50 tonna díszlet, valamint a vezetői bejelentették, hogy a
kosztümök. A 120 zenész jövő év elejétől 10 pfennighangszerét egy speciálisan gel megdrágítják a fémdobokialakított hatalmas teherau- zos italok árát. Az ártöbblettó szállította az osztrák fővá- ből egy alapot képeznek,
rosba.
amelyből a fémdoboz terjedése elleni kampányt finanszíroznak.

• Égett a h á z
A bécsi belváros szélén,
az 1. kerületi Ruprechtsplatzon csütörtök hajnalban kigyulladt egy lakóház. A
nagy erőkkel kivonuló tűzoltóság a lakók egy részét a tűzoltólétrán keresztül menekítette ki a lakásokból. Tizenegyen füstmérgezést
szenvedtek, közülük négyet
kórházba kellett szállftani. A
tűz oka egyelőre nem ismeretes. A hatóságok azt feltételezik, hogy egy égő cigaretta okozta, a szomszédos
házak lakói viszont arról
számoltak be, hogy robbanás
zaját hallották.

L J aszárt legtöbben a sötét fejd lelj
mezlovas jóvoltából ismerjük.
Aki a pótkocsijáról leröpülő acéllemezekkel derékba vágott egy autóbuszt sofőröstől, utasostóh
Manapság Taszáron örömteli az
adventi várakozás. Ide NATO-pai mcsnokságot hoz a Jézuska. Erről
előbb értesült a helyi vendéglátó
ipar, mint az országgyűlés külügyi és
hadügyi bizottsága. Aki a NATO-tisztek étkeztetését intézi, állítólag jövőre
új éttermet kíván nyitni a haszonból
elhagyni kényszerült helyi törzsközönségének.
Taszáron csomagol már a magyar
légierő személyzete. Ki Pápára kerül,
ki Kecskemétre. Egyre több olyan
hely van a laktanyában, ahova már
be se engedik a bennszülötteket, folyik a festés, átépítés az új tulaj ízlése
szerint.
A taszári polgármester elegáns legyintéssel söpri félre mikrofonostól a
rádió olcsó trükkökkel provokáló riporterét. Nem zavarja-e az önkormányzat első emberét, hogy őket meg
se kérdezték, jöhetnek-e ide az ameri-

A/-J
1

SHOPBAN

SZEGED

MAOYÁRUHÁZ
PASSAGE

ALKALMI RUHÁK 5998 Ft-tól

• Szeméttenger • Nem nyugsxik e P a v a r o t t i
Prágában
Beregszászon

Luciano Pavarotti jövőre
Beregszász hamarosan
koncertet ad Prágában. Tiszakár Guinness-rekorder lehet
teletdíja annyit tesz ki, mint
az egy főre eső városi szeaz egész háromhetes prágai
mét mennyiségét tekintve,
Tavaszi Fesztivál költségei.
írja Jurij Sip, a kárpátaljai
Pavarotti a Tavaszi Fesztivál
megyei környezetvédelmi
emblémájával díszttett helyhivatal vezető szakembere a
iségben énekel, de nem a
fesztivál idején, hanem
Kárpáti Igaz Szó keddi szá1996. december 22-én. Tamában. Bűzfelhőket eregető
vaszi időpontban nem sikeszemétteleppé váltak a Vérrült megállapodni a tenorral,
k tóparti város külső kerülemert a 60 éves Pavarotti
tei, állapítja meg a környenaptára a 2000. évig tele
zetvédő, aki szerint Beregvan. Prágában a jegyeket
szász utcáit járva leginkább
Nem nyugszik a Cerro már az idén december elsea szemét az, amivel az emNegro
tűzhányó. A vul- jétől kezdve árusítják. A legber lépten-nyomon szembek á n t e v é k e n y s é g é n e k olcsóbb jegy ára 3000 korosül.
erősödése miatt a kör- na.
nyéken élö 12 ezer em• Környezetóvá • N a g p u r :
ber közül sokan kelnek o L u x u s v i l l a
csendörök
útra ingóságaikkal bizk i l e n c halott tonságosabb
Jelcinnek
vidékekre.
A spanyol csendőrség Kilencen meghaltak, több (MTI Telefotó)
Mialatt Borisz Jelcin lávagyis a városokban fel- tucatnyian megsebesültek az
badozik, Oroszország erdős
ügyelő rendőrség falusi indiai Nagpur városának kriészaki részén űj luxusvillát
• Lezuhant
megfelelője - jelentősen kettstadionjában, amikor leépítenek neki az adófizetők
emelni kívánja a kifejezetten omlott az egyik lelátó hátsó
a felvonó
pénzéből - írta a Komszoa környezetvédelemmel fog- fala. A szerencsétlenség az
molszkaja Pravda. KaréliáHatvan
ember
sérült
meg
lalkozó alakulatainak létszá- India-Új-Zéland mérkőzés
ban egy kis tó mellett, közel
mát. A spanyol csendőrség szünetében történt, amikor a Berlinben, amikor egy kilá- a finn határhoz, 9(X) kilomékörnyezetvédelmi alakulata, háromezres befogadóképes- tótoronyba utasokat szállító terre Moszkvától, 160 olasz,
a Seprona 1988-ban alakult, ségű lelátó hátsó fala össze- felvonó leszakadt és öt mé- kanadai és orosz építőmun1200 emberrel: ezt most omlott. Az áldozatok néme- ter magasból a földre zuhant. kás tágas nyári dácsát épft.
mintegy hatszázzal kívánják lyike 15 méter magasságból A német főváros Friedrichs- A többi között lesz ott helikopter-leszállóhely, szauna
növelni. Megalakulása óta a zúzta halálra magát, másokat hain kerületében a karácsoés teniszpálya. Az elnök
nyi
vásár
legfőbb
látványostestület mintegy 320 ezer a leomló faldarabok temetsága a 72 méter magas kilá- egyik munkatársa, Viktor
esetben lépett akcióba.
tek maguk alá.
tótorony, amely helyszínen Safcsenko beismerte, hogy
az építkezést költségvetési
összeszerelt vasszerkezet.
pénzből finanszírozzák, de
tagadta, hogy a villa kizárón
lag Jelciné lesz. „Ha bármeA brit kormány bírságot helyez ki- metlenségnek ne- • „ L á t o g a t ó k
lyik vezető meg akarja látoünneplésre adott látásba annak a vezte a most
A távol-keleti Vagyivosz- gatni Karéliát, a villa rendelalkalmat alattva- csaposnak, aki, nyugdíjazott törlói sörissza körei- hogy ily fondorla- vényt, igaz, elis- toktól északra, a kfnai hatá- kezésére áll majd" - mondta
ben:
eltörölte tos módon csábít- merve, hogy an- ron fekvő Pogranyicsnyij fa- Safcsenko.
ugyanis azt a tör- sa el a kuncsaftot nak alkalmazásá- lu szállodájába öt álarcos kívényt, amely meg- a szomszéd söntés ra fölöttébb ritkán nai hatolt be pisztollyal a ketiltja a kocsmáro- pultjától, a szab- került sor. A szab- zében. A rablók orosz rubelt,
soknak, hogy bő- ványosnál egy-két ványosnál szűkeb- külföldi fizetőeszközöket,
ven mérjék a sert. korttyal több ár- ben mért adagok- ékszereket és személyes
Az 192l-ben kelt palét csurgat a ra vonatkozó tör- használati tárgyakat tulajdodrákói
törvény korsóba. A bel- vény azonban to- nítottak el fegyveres erősza500 font (mintegy ügy m in isztérium vábbra is érvénykot alkalmazva, mintegy 228
780 USA-dollár) illetékese értel- ben van.
millió rubel (50 ezer dollár)
értékben.

Szexis egyenruha dán rendőrnőknek
A dán rendőrnőknek
a j ö v ő b e n nem kell
mar slampos férfiruhában a bűnözők nyomába eredniök. A
J y l l a n d s - P o s t e n című
lap jelentése szerint
u g y a n i s s z a k é r t ő k elkeszítették a nemekhez i g a z o d ó egyenruha modellek terveit. Az
új r e n d ö r e g y e n r u h á k
„ n ő i e s " s z a b á s a péld á u l d a r á z s d e r e k a t ír
elő a n a d r á g r é s z é r e
és érvényre engedi jutni a telt nőies idomo-

- Oda nézz! Ehhez képest mi nem
szólhatunk semmit!
A szerelmi szolgáltatások kisiparosnői közül valakinek sikerült érintkezésbe lépni az egyik jövevénnyel,
állítólag olyan viszontszolgáltatásban volt része, hogy barterben is szívesen prolongálta volna a dolgot. A
legmeghittebb pillanatban azt akarta
elragadtatottan mondani a másiknak,
hogy: te... te... te... Mivel idegen ajkúakkal német nyelven szokott érintkezni, azt mondta: du... du... du...
Ezt értette félre a derék amerikai,
aki azt vette ki a hölgy szavaiból,
hogy az elégedetlen, mivel fokozottabb tevékenységre buzdítja. Ezért
sértődötten visszavágott:
- What can I do? I do my best! vagyis úgy vélte, a maga részéről
minden tőle telhetőt elkövetett.
Ezt a történetet néhányan vándoranekdotaként már ismerték. Lehet, hogy nem is eredeti. De nem ez a
fontos. Inkább az, hogy a derék amerikaifiú hozzáállását mennyiben leszi
magáévá a magasságos NATO-főparancsnokság.

kat az ingblúznál. A
dán lap dicsérő szav a k k a l ír a z új egyenr u h a - s z o k n y á k r o l is:
„nem
hasonlítanak
sátrakra". Végül a z új
köpeny szabása „könvnyed empír" s a nyalttól a t é r d e k i g a r a n y g o m b o k k a l csukódik.
De n e m c s a k egyenr u h a teszi a r e n d ő r t .
Ezért a jövőben a mintegy hatszáz dán rendőrnő felszereléséhez
tartozó revolver, „karperec" és w a l k m a n is

k ü l ö n b ö z n i fog a 13
ezer férfirendör nasonló felszerelési tárgyaitól: n e m b á r b ó l , h a nem széles, testhez sim u l ó , r u g a l m a s műanyagból készült övön
f ü g g e n e k m a j d . Ez
annyiban
is
megkönnyíti majd a dan
rendőrnők
dolgát,
hogy futás közben
nem kell - mint eddig
tették - a pisztolyt a z
e g y i k , « w a l k m a n t pedig a másik kezükben
tartaniok.

o Lövések
egy vonatra
Ismeretlen fegyveresek,
feltehetően egy szélsőséges
iszlám szervezet tagjai az éjszaka rálőttek egy turistákat
szállító vonatra Felső-Egyiptomban. A rendőrség csütörtöki közlése szerint senki
sem sebesült meg a terrortámadásban. A vonat Kairóból
Asszuánba tartott, s mintegy
300 kilométerre délre járhatott a fővárostól, amikor a
támadás érte.

o Humánus
döntés
A svájci kormány hozzá-

járult az anyakönyvezési
jogszabályok módosításához, aminek következtében a
szülők lehetőséget kapnak
arra, hogy halva született
gyermeküknek keresztnevet
adjanak. Ezek szerint 1996.
január elsejei hatállyal keresztnévvel lehet anyakönyvezni a halva született csecsemőket.

o Gázrobbanás
Somogyban
A csodával határos módon maradt életben az az 50
éves kiskorpádi férfi, akinek
a nyári konyhájában csütörtökön reggel felrobbant egy
gázpalack. A helyszínre érkező kaposvári tűzoltók elsődleges feltételezései szerint a robbanást valószínűleg
a helytelen csatlakozás
okozta, vagyis a palack cseréjénél nem kellő elővigyázatossággal jártak el. A robbanás erejére jellemző, hogy
a mintegy kilenc négyzetméternyi melléképülét egyik
oldalát kidöntötte. A tűzoltók szerint a korábbi hasonló
esetekben a helyszínen tartózkodók nem is élték túl a
nagy erejű •robbanást.

o Kenyában
a Malév
Magyarországról és a környező államokból is szállít
turistákat a Malév ezen a héten indult kenyai charterjárata. Az új afrikai járat kéthetente, április 2-ig összesen
tlz alkalommal teszi meg a
Budapest-Mombasa utat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma estig változ ó a n felhós, kissé
szeles idö várható,
c s a p a d é k nem valószínű. A legmagas a b b n a p p a l i hőm é r s é k l e t 1 és 5
fok között alakul.

o Vezetési hiba
Autóbaleset érte az Egyesült Államokban élő Ignat
Szolzsenyicint, a híres orosz
író, Alekszandr Szolzsenyicin 23 éves fiát. Az ifjabb
Szolzsenyicint a springfieldi
kórházba szállították; állapotát kezelőorvosai kielégítőnek nevezték. Járműve lerepült az útról a Massachusetts
állambeli Springfield közelében. Vezetési hibát jelöltek
meg valószínű okként.

iJ H

Heves esőzések okoznak áradásokat az Egyesült
Államokban Washington állam nyugati részén. A
folyók vízszintje rekordmagasságokba emelkedett,
és számos települést elöntött az ár. Képünkön a Seattle melletti kisváros, Sultan főutcája, amely a
Skykomish folyó vizében „fürdik". (MTI Telefotó)
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