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„A nekem kamatozó
előfizetés!"
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• Medikémiás siker a nyitányon

Lelépték a Kazincbarcikát

1910-BEN

ÁRA: 29 FT
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Elkezdődött a
férfi r ö p l a b d a
NB I. Extra-ráj á t s z á s a , a bajnok Medikémia
Szeged is m e g kezdte menetelését. V a l ó j á b a n
tegnap a sorrendben második
ellenfelükkel, tehát a Csepel SCvel j á t s z o t t a k
volna a szegediek, ám a hétfői ligaiilésen a s z ö vetség v e z e t é s e
úgy
döntött,
hogy ezt a forduMelnicsuk támadásban.
lót március végé(Fotó: Gyenes Kálmán)
re halasztja. így
aztán mégis az eredeti Sportcsarnokba, ahol a
sorsolás szerint kapott medikémiások diadalellenfél, a Kazincbarci- maskodtak.
kai VSE látogatott szer(Tudósításunk
da este az ú j s z e g e d i
a 11. oldalon.)

• Szegedi színész
öngyilkossági kísérlete

Bobor György tói van
az életveszélyen

Mennek: a buszok és a vásár. (Fotó: Karnok Csaba)

• Megmarad a piac: új csarnok és kereskedőház

Kifordítják sarkaibál a Mars teret

A szegedi Mars teret a
nagyárvizet
követő
újjáépítés során
alakították
ki, kezdetben a lovassági
laktanya
gyakorlóteréül
szolgált, majd a I. világ-

háború alatt lett piac-, illetve vásártér. Az ötvenes
évek elején a tér déli falát képező
bérházegyüttes kialakításánál
felmerült a piac
felszámolása

és a terület teljes beépítése is. A piac
megmaradt,
de a tér sorsát
rögtönzött
döntések alakították
évtizedeken keresztül. A hatvanas éveftben
például

MÁ VA UT
buszpályaudvar létesült, majd 1971ben a belvárosból az ipari - később nemzetközi
vásár is ide költözött.
A
megtelt táblát tehát már

negyedszázada
kitehették
volna a Mars térre, s a
helyzet azóta csak tovább
romlott. Sokan,
sokféleképpen akarták már rendet tenni, N ó v á k I s t v á n
városi főépítész
is igazi
kihívásnak tartja a hoszú
távra szóló,
s
minden
érintett által
elfogadható
megoldást.

Öngyilkosságot kísérelt
meg Bobor György, a Szegedi Nemzeti Színház prózai tagozatának tagja. Bobor
György legutóbbi nevezetes
alkotása a Bevíz úr hazamegy, ha... című darab címszerepe. A színész szerdán,

Tizenhárom városi tévés
munkatársnak mondott fel
tegnap azonnali hatállyal Koroknay Károly stúdióvezető.
Az indoklás szerint a VTV
megrendült anyagi helyzete
tette szükségessé - mely az
önkormányzat csökkentett táMindenképpen át kell tekinteni a csütörtö- nem pénzügyi, anyagi ügyekben. Lehetséges, mogatása miatt állt e l ő
ki kormányülésen ebben a kérdésben kiala- hogy egy rendeletnek a hibás végrehajtásáról hogy megváljanak a munkakult helyzetet, és főképpen az orvoslás lehe- vagy értelmezéséről van szó.
társaktól. Hozzá kell tenni,
tőségét - nyilatkozta a tévéhíradónak a miA kormányfő kijelentette: - Ha a korhogy
a felmondás kifejezés
niszterelnök szerdán stockholmi látogatásáról mányszervek vagy az APEH követte el a hihazatérőben a repülőgépen. Horn Gyula a la- bát, akkor én előre is elnézést kérek a magam nem pontos, hiszen az érintett
kosságot érzékenyen érintő nagyobb adóelő- és a kormány nevében ezért, és ha szükséges, munkatársak nem rendelkezleg-levonások okozta hátrányokról kijelentet- mindenképpen korrigáljuk az esetleges hibás tek szerződéssel. így a VTV
te: - Nem irritálhatunk senkit sem, főképp döntést. (További információink a 3. oldalon.) gárdája jelentősen lecsök(Interjúnk az 5. oldalon.)

Horn Gyula az adóelőlegről

Polgármesterek egymás között. Résztulajdonosok.
(Fotó: Révész Róbert)

• Másfélszáz
polgármester
a megyeházán

Elkerülhetetlen
a gázáremelés

Körülbelül másfélszáz település polgármestere várt
tegnap délután 1 órától
kezdve bő húsz percet arra,
hogy megérkezzen a vendéglátó Dégáz - privatizáció
után immár francia urakkal
kibővült - vezérkarának egy
része a Megyeházára. Ez idő
alatt palackot is kellett cserélni a bejárat előtt startra
készen álló hőlégballon kosarában, lévén, hogy az indulással megvárták a későn
érkezőket. Pedig a díszte-

remben gyakorlatilag ott „üldögélt" a Dégáz negyven
százaléka, ennyi ugyanis az
önkormányzatok részesedése
a privatizáció után. A francia
cég képviselői tegnap először találkoztak a tulajdonostársakkal, akik közül az
egyik sokat próbált polgármester a hőlégballon láttán
még befelé menet megjegyezte: „na, ebbe visszük
haza a részvényeket".
(írásunk a 3. oldalon.)

S

zeged jövőjéért aggódik a
Polgári Szegedért Egyesület. Ezért aztán második alkalommal rendezett olyan fórumot, melyen nem csupán a
PSZE Torony alatti küzdelmeiről számolt be az önkormányzati frakció vezetője,
dr. Aradi Antal, hanem a Civil Parlament megalakítása, a
pártoknál erősebb civil szervezetek
összefogásának
Jelentős, 2,1 milliárd fo- szükségessége mellett sorarintos forgalom volt szer- koztatott föl érveket Apró Judán a budapesti Árutőzsde hász János. Mert Szegeden
határidős pénzpiacán. A nincs „önkormány"! A Tisza
dollár alapvetően drágult, Szálló tükörtermében tegnap
este összegyűlt polgárság
míg a márkajegyzések szubjektív politikai pillanattávolabbi határidőre estek. felvételt is kapott. A „nemzeAz ECU elszámolóárainál ti erőkoncentrációt" óhajtó
vegyesen alakult a kép. A Bíró Zoltán, az önmagát
j ú n i u s i é s a d e c e m b e r i nemrégiben feloszlató Nemcsökkent, a szeptemberi zeti Demokrata Szövetség
emelkedett. A japán j e n társelnöke, állította: „Euróárai két stabil határidő ki- pában még nem dőltek el a
vételével csökkentek. A 90 folyamatok".
(A PSZE fórumán elhangnapos betéti kamat piacán
zottakról lapunk 5. oldalán
alig volt változás a jegyzészámolunk be.)
sekben.
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Az erosoao
dollár, no meg
a gabonapiac

Az újtermésű búza, kukorica és az árpa jegyzései
emelkedtek a határidős gabonapiacon, viszont a takarmánykukorica legközelebbi lejáratra jelentősen
gyengült. Csökkentek a
napraforgó-jegyzések s így
mindössze a szeptemberi
árfolyam emelkedett 3 0 0
forinttal. A határidős gabonapiacon összesen 120
millió forintot ért el a forgalom. (MTI)

• A nyomozás

VTV-s
létszámcsökkentés
kent, s várhatóan több műsort
nélkülözni lesznek kénytelenek a nézők. Információink
szerint csak azok az adások
kerülnek majd képernyőre,
amelyek profitot hoznak.

PSZE: „Nincs önkormány!"

Tükörjáték: A PSZE „civilektől" bekerítve. (Fotó: Gyenes Kálmán)

folytatódik

Meghalt az összevert hajléktalan
Hírt adtunk lapunkban arról, hogy múlt héten pénteken hajnalban a Bite Pál utcában, az egykori óvoda területén három hajléktalant
ismeretlenek megtámadtak

miután felvette a fizetést, lakásában hasba szúrta magát.
Kollégái lakásában találtak
rá, miután nem jött be próbára, így rátörték az ajtót. Bobor
Györgyöt azonnali orvosi ellátásban részesítették, s a színész túl van az életveszélyen.

és megvertek. Az áldozatok
egyikét, D. Gábort különösen súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A kórisme
subdurális hematóma volt,
vagyis agyburok alatti vér-

zés. D. Gábort megműtötték, de ennek ellenére másnap belehalt sérüléseibe. A
másik két férfit továbbra is
ápolják, egyiküknek sorozat-bordatörése, másikuknak

pedig arccsonttörése. A kihallgatás során elmondták,
hogy a támadókat az elhunyt
D. ismerhette. Az ügyben
megkezdték a nyomozást, s
a nyomozók az újabb információk reményében begyűjtötték a hajléktalanokat. A
részletekről a későbbiekben
természetesen beszámolunk.
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történelmi krónika
Február 8.
1307. Aba Amadé nádori ctmet visel.
1 4 4 5 . Az országnagyok székesfehérvári tanácskozásukon április 4re országgyűlést hirdetnek Pestre.
1451. Meghal II. Murád szultán. Utódja fia,
II. Mehmed.
1 4 7 4 . Ali s z e n d r ő i
bég (miután végigdúlta a
Temesközt) kirabolja és
felgyújtja Váradot. Utána bántatlanul kivonul
az országból.
1538. Rómában szövetség alakul a török ellen a pápa, a császár és
Velence részvételével.
Ez volt a Szent Liga.
1602. A király Pethe
Márton kalocsai érseket
nevezi ki királyi helytartóvá. Tisztségét 1605-ig
viseli.
- Báthori Zsigmond
fegyverszünetet köt Basta generálissal.
1607. Erdélyi országgyűlés kezdődik Kolozsvárott. A rendek tiltakoznak Bocskai István
politikai testamentumának végrehajtása, Homonnai Bálint f e j e d e lemsége ellen.
1726. A Magyar királyi Helytartótanács átveszi a n a g y s z o m b a t i
egyetemtől a cenzúraü-

gyek intését. Elrendeli,
hogy a nyomdák a jövőben minden általuk kiadott művet 3 példányban küldjenek be utólagos cenzúrázásra.
1863. Porosz - orosz
megállapodás Szentpéterváron (a pétervári porosz követ neve után:
Alvensleben-konvenció): jogot ad az orosz
kormánynak, hogy a lengyel felkelők ellen porosz területen is katonai
akciót hajtson végre.
1866. Az erdélyi országgyűlésen az uralkodó 1865. december 15-i
leiratára készített felirati
javaslatot a bizottság a
képviselőház elé terjeszti.
1 9 3 4 . Meghal Móra
Ferenc.
1935. A Budapesti
Büntető Bíróság (téletet
hirdet Rákosi Mátyás
perében. A Tanácsköztársaság alatti tevékenységéért életfogytiglani
fegyházra ítéli. A Királyi Tábla az í t é l e t e t
megerősíti.
1990. N e w Yorkban
elhunyt a magyar f i l m
rajongott sztárja, Karády
Katalin, akitől a budapesti temetésén tömegek
búcsúznak el.

Aknaszedő boronák
Az utóbbi hetekben
bekövetkezett robbanások fényében további tíz aknaszedő ber e n d e z é s s e l erősítik
meg a boszniai IFORkötelékben szolgáló
amerikai csapatokat.
A súlyos, görgőszerű
boronákat a harckocsik elejére szerelik,
hogy robbanás esetén
a tankok ne sérüljenek meg. Jelenleg hatvan hasonló szerkezet
áll az amerikai egységek rendelkezésére.

Howell Estes légügyi altábornagy, a vezérkari főnökök
egyesített bizottságának műveleti igazgatója keddi sajtóértekezletén elmondta, hogy
a boronákon kívül újabb
nyolc robotgépet is Boszniába küldenek. Az utóbbiak
hőkereső készülékekkel van-

nak ellátva az aknák felkutatására.
Az altábornagy nem volt
hajlandó nyilatkozni az első
amerikai áldozat, Donald Allén őrmester halálának körülményeiről. Bár az első jelentések szerint a szerencsétlenül járt tiszthelyettes halálát
aknarobbanás okozta, később
NATO-forrásokból jelezték,
hogy valójában lőszerrobbanás következtében veszítette
életét.
A washingtoni védelmi
minisztérium bejelentette azt
is, hogy John Shalikashvili
tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának
elnöke a hét végén - pénteken és szombaton - Boszniába látogat. Felkeresi az IFOR
kötelékében szolgáló amerikai csapatokat, illetve tárgyalásokat folytat a NATO-parancsnokokkal és a bosznia
kormány vezetőivel. A boszniai út előtt Romániát és
Olaszországot is felkeresi.

Új lengyel
kormány
Szerdán délután Aleksander Kwasniewski köztársasági elnök előtt letette a hivatali esküt Lengyelország új
kormánya.
Délelőtt még úgy tűnt,
hogy a kormánykoalíció két
ereje közötti nézeteltérések
áthághatatlan akadályt jelentenek a megegyezés útjában.
Waldemar Pawlak exkormányfő, a Parasztpárt (PSL)
elnöke már azt sem tartotta
elképzelhetetlennek, hogy a
Demokratikus Baloldali
Szövetség (SLD) végül a teljes kormányzati felelősséget
magára vállalva kisebbségi
kabinetet lesz kénytelen alakítani.

• Románia,

A holland diplomata, aki
a bizottságon belül az EU
kelet- európai kapcsolataiért
külön is felelős, szerdán délután indult három napos hivatalos látogatásra Bukarestbe és Pozsonyba.
Utazása alkalmával bizottsági részről közölték,
hogy brüsszeli megítélés
szerint Romániában mind a
gazdasági, mind a politikai
reformok terén tapasztalható
előrelépés, de újabb intézkedésekre volna még szükség.
Ami a gazdaság átalakítását
illeti, kívánatos volna a gyakorlatban is mind több elemét útjára indítani a papfron
már megfogalmazott programoknak - jegyezte meg ennek kapcsán a brüsszeli testület illetékese. Hozzátette:
a mezőgazdaságban a privatizáció már sfnen van, de az
ipar és a nagyüzemek vonatkozásában még jelentős haladásra van szükség ahhoz,
hogy Románia közel kerül-

igények
A s z l o v á k i a i demokratikus intézmények, a kisebbségi jogok és a sajtószabadság h e l y z e t é r ő l vár
egyebek között tájékoztatást Pozsonyban
Hans van den Broek,
az Európai Bizottság
külpolitikai kérdésekért felelős tagja, midőn c s ü t ö r t ö k ö n és
pénteken a szlovák fővárosba látogat - jelezték
szerdán
brüsszeli bizottsági
források.

jön a tényleges piacgazdasági modellhez.
Politikai téren a dmokratikus reformok látható eredményeket hoztak, de itt is
maradtak még jelentős fehér
foltok - vélte az említett
forrás.

• Horn Gyula

A szlovák parlament hárompárti Magyar Koalíciója
szerdán megállapodott a Ján Carnogursky vezette szlovák Kereszténydemokrata Mozgalommal (KDH), hogy
közösen az alkotmánybíróság elé viszik a szlovák nyelvtörvény elleni kifogásaikat.
. A KDH képviselői a
nyelvtörvény elfogadásakor
tartózkodtak a szavazástól,
így a Magyar Koalíció alkotmánybírósági beadványának
támogatásában egyedül rájuk
számíthatott. A törvény sze-

eddig elkerülte a csillagászok
figyelmét.
- Arra az eredményre jutottunk, hogy az Abell 3627
névre keresztelt, korábban
már azonosított galaxishalmaznak, amely a „nagy vonzásközpont" közepétől csak

rint ilyen esetekben az alkotmánybírósági beadványhoz
30 képviselő aláírására van
szükség. A Magyar Koalíció
17 honatyája a szerdai megállapodás nyomán most megszerezte a szükséges 13 kép-

kilenc foknyira található, óriási a tömege - írta a tudóscsoport a Nature-ben.
Amos Yahil, a New York-i
Állami Egyetem csillagásza
szerint jelentős a felfedezés
azoknak a tudósoknak, akik
arra keresik a választ, hogy a
világegyetem örökké tágulni
fog-e, elér-e egy állandó állapotot, vagy esetleg valamikor
összeroppan. Ebből a szempontból döntő tényező, hogy
mennyi anyag van a világegyetemben, mert ez befolyásolja a testeket összetartó gravitációs erőt.
- Hogy párhuzamot vonjunk a XV-XVI. század földrajztudományával, azt mondhatnánk: a kozmológusok feltérképezik a kontinenseket, és
a Föld egységesített képének
kialakítása végett összeillesztik őket. Nagyon valószínű,
hogy megtaláltuk a „nagy
vonzásközpont" lehetséges
forrását - mondta Yahil.

hazaérkezett

A svédek készek segíteni
A magyar delegáció délben vezető svéd gazdasági
és ipari szakemberek társaságában a Peter Wallenberg
által Horn Gyula tiszteletére
adott ebéden vett részt. A
vezető svéd üzletember és
vendége áttekintette a tervezett ipari együttműködés
pénzügyi vonatkozásait.
Megállapították, hogy ha a
korábbi emlékeztetőben kitűzött határidőt tartani akarják, fel kell gyorsítani svéd
oldalról az ellentételezési
program különböző tételeinek kidolgozását.

Találkozás a pénzügyminiszterrel. (MTI-Telefotá)
terrel folytatott tárgyalás
után Horn Gyula a stockholmi magyar követségen interjút adott a svéd televízió I.

Szlovákia kapcsán emlékeztetett a tavaly októberi
EU- figyelmeztetésre, amelyet az akkori elnökség intézett a szlovák kormányhoz,
kifejezve ebben a Tizenötöknek a jogállamiság és a
demokratikus intézmények
esetleges megsértése miatti
aggodalmát. Van de Broek
mostani tárgyalásai során ismét felveti majd ezeket az
aggodalmakat, és határozottan utalni fog arra, hogy ha
Pozsony minden tekintetben
részt akar venni a kelet-európai csatlakozást előkészítő
EU-stratégia folyamatában,
akkor sokkal pozitívabb
hozzáállást kell mutatnia e
kérdésekben.
Bizottsági részről ugyanakkor úgy vélik, hogy
összességében - a gazdaságban tapasztalható fejlődésnek köszönhetően - biztató
irányban halad Szlovákiában az átalakulás. Részben
ezzel is függ össze, hogy a
bizottság „külügyminisztere" pénteken hivatalosan is
megnyitja Pozsonyban a testület szlovákiai képviseletét.
(MTI)

Alkotmánybíróság olé kerül
a szlovák nyelvtörvény

Csillagászok arról számoltak be a Nature című
brit tudományos folyóirat szerdán megjelent számában, hogy megoldották a kozmológia egyik rejtélyét:
kimutatták, hogy a Tejútrendszer egy „nagy vonzásközpontnak", több galaxis óriási együttesének közepén helyezkedik el. Ez a galaxistömeg rezegtet más
galaxisokat is.
de a csillagászoknak nehézséget jelent, hogy ,.keresztüllássanak" mindazon az űrbéli
poron, amely a Tejútrendszernek azon a táján található.
Kraan-Korteweg tudóscsoportja viszont most felfedezett egy olyan galaxist, amely

A svéd pénzügyminisz-

Szlovákia

Megtalálták a világegyetem
„nagy vonzásközpontját"
R. C. Kraan-Körteweg, a
párizsi csillagvizsgáló munkatársa, valamint dél-afrikai,
ijletve új-mexikói (Egyesült
Államok) kollégái a lapban
megjelent cikkükben azt írják: a csillagászok számára
érthetetlen, hogy a Tejútrendszerhez közeli, az űrben szétágazó irányban sebesen mozgó galaxisok miért nem azonos gyorsasággal mozognak.
- A sebességbeli eltérés
egy „nagy vonzásköpont" (ötmillió milliárd napnyi hatalmas tömegkoncentráció) létezésére utal.
E tömeg gravitációs vonzása feltétlenül hatással kell,
hogy legyen a többi galaxisra.

Horn Gyula kormányfő
stockholmi látogatásának
második, egyben utolsó napján, szerdán délelőtt megbeszélést folytatott Göran
Persson pénzügyminiszterrel, aki minden valószínűség
szerint a Szociáldemokrata
Párt márciusi refldkívüli
kongresszusa után Svédország következő miniszterelnöke lesz.
A tárgyalás fő témája az
európai integráció volt. Áttekintették a svédek által e téren megtett út és a Magyarország előtt álló megbeszéléssorozat azonosságait és
eltéréseit. Svéd részről jelezték, hogyek készek tapasztalataik átadására, a hosszú és
nehéz tárgyalási folyamat
részleteinek megosztására.
Szóba került a különböző támogatási alapok - így az agrár támogatás - Kelet-Európa felé történő kiterjesztése,
a transzeurópai hálózatok továbbfejlesztése.
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viselői aláírást. Bugár Béla,
az MKDM elnöke elmondta:
a beadványt a lehető leggyorsabban szeretnék eljuttatni a Szlovák Köztársaság
Alkotmánybíróságához, ezért
a KDH-val abban állapodtak
meg, hogy a beadvány véglegesítését és a jogi eljárás további képviseletét - közös
megbízatás alapján - ügyvédre bízzák. (MTI)

Kötelességszegik
Okucaniban
Szolgálati kötelességszegés
alapos gyanúja miatt hazaküldtek két magyar békefenntartó
katonát a horvátországi Okucaniból. Váradi Emil őrnagy, a
kontingens szóvivője szerdán
elmondta, hogy két szerződéses tiszthelyettesről van szó. A
Száva partján láttak el biztosítási feladatot, aknamentesített
területet őriztek, ám elhagyták
őrhelyüket és elmentek egy
boltba italozni. A műszaki
zászlóalj parancsnoka szolgálati kötelességszegés alapos gyanúja miatt feljelentést tett a két
katona ellen a Budapesti Katonai Ügyészségen. Egyúttal javasolta szerződésük felbontását. A két katona pótlásáról
egyelőre még nem született
döntés. Ez volt az első alakalom. hogy katonákat küldtek
haza Okucaniból. (MTI)

A magyar miniszterelnök
kíséretével a kora délutáni
órákban hazautazott a svéd
fővárosból.

csatornájának, válaszolt svéd
újságírók kérdéseire, majd a
magyar sajtó munkatársaival
találkozott.

Hollandia

Búcsú a betegszabadságtól
A holland szenátus
szerdán nagy többséggel
elfogadta azt a törvényt,
amely eltörli a munkavállalók állami betegbiztosítását. A munkapártiliberális kormánykoalíció által beterjesztett, s
feltételesen elfogadott
törvényjavaslat értelmében az állam ezentúl
nem fedezi a magáncégek a l k a l m a z o t t a i n a k
betegszabadságát A szenátus ugyanakkor lehetővé tette, hogy március
elsejétől új jogszabályokat alkossanak.
A törvény, amely ko-

moly megtakarításokat
eredményezhet a költségvetés számára, a magáncégeket viszont arra
kötelezi, hogy alkalmazottaiknak 52 héten át
fizetésük 70 százalékát
utalják át. A cégek maguk is köthetnek magánbiztosítást, kivédve ezzel
az alkalmazottak betegségéből adódó kockázatokat.
A most eltörölt állami
segítséget - eredeti formájában - még 1913 jún i u s á b a n v e z e t t é k be
Hollandiában. (MTI)

Tádzsikisztán

Vége a ze
A zendülő tádzsik katonák - 9 dusanbei kormánnyal kötött kompromisszumos alkuban megszabott feltételnek eleget téve szerdára visszatértek laktanyáikba.
Kurgan-Türbében egy gépesített dandár lázadt fel
Mahmud Hudabergyejev ezredes vezetésével a dusanbei
kormány ellen, Turszunzádában pedig a város polgármestere állt a zendülők élére. Kurgan-Türbe a fővárostól 75 kilométerre délkeletre,
Turszunzáda pedig 50 kilométerre keletre található.
Emomali Rahmonov elnök vasárnap engedett a
nyomásnak és elfogadta a

lázadóknak azt a követelését, hogy több más magas
rangú kormánytisztségviselővel együtt távozzon tisztségéből Mahmadszaid Ubajdullojev, a fegyveres erőket
és a rendőrséget felügyelő
első miniszterelnök-helyettes.
A parlament teljes közkegyelmet szavazott meg a
zendülőknek, de feltételül
szabta, hogy szerdáig térjenek vissza kaszárnyáikba.
Nem csitulnak a harcok
ugyanakkor a Pamír lábánál,
a fővárostól 300 kilométerre
keletre levő Tavildara környékén, ahol az iszlám erők
egy hete támadást indítottak
a kormánycsapatok ellen.
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Parkoló hőlégballon

• Másfélszáz
• Beköszöntek

Polgármesterek egymás között. Résztulajdonosok. (Fotó: Révész Róbert)

polgármester
a Dégáz

a
francia

megyeházán
tulajdonosai

Elkerülhetetlen a gázáremelés

A Gaz de Francé a világ
öt legnagyobb gázszolgáltatójának egyike, 1500 milliárd forintos éves forgalommal. Adózás, illetve osztalékfizetés gyakorlatilag
egyetlen tulajdonosa a francia állam - után hatvanmilliárd forintos nyereséget
könyvelhettek el. Tízmillió
franciának szolgáltatnak
gázt, s az egész világon 26
ezer ember foglalkoztatnak.
Övék a legnagyobb földalatti
gáztároló, s ók rendelkeznek
a legtöbb tárolókapacitással
is.
Természetesen nincsen
Gaz de Francé hiba nélkül,
nekik legnagyobb gyengesé-

Michel Bayle, a Gaz de Francé középeurópai részlegének vezetője csak a kötelező udvariassági körök - kevés sör, sok
bor, szép nők stb. - tért rá a lényegre.
Ami tény, hogy a cég a privatizáció során
ötven százalékot szerzett két magyarországi gázszolgáltatóban, a Dégázban és a
gük az, hogy a talpuk alatt
nem található gáz, s így például a Franciaországban eladott mennyiség 99 százaléka
import. Magyarországra különben tanulni is jöttek, nem
csak tanítani. Bayle úr nagyon örült annak is, hogy a
Dégáz archívumában a múlt
század első feléből szárma-

• Ma tárgyalja a kormány

Szakértői egyeztetés
az adéelöleg-levonásrél
Az adóhatóság kiadott
rendelkezései ugyanis megfelelő útmutatást adnak ez
ügyben, s csak a munkáltatókon múlik, hogy alkalmazzák-e a törvényben rögzített
adójóváírási rendszert. A
szakértők azt is szorgalmazzák: a kabinet kérje fel a
munkaadók szövetségét és a
munkáltatók érdekképviseleti szervezeteit, hogy a lehető
legszélesebb körben alkalmazzák az egyéb kifizetésekben is a normál adótáblát
és arányosan vegyék igénybe az adójóváírás lehetőségeit. Minderről Puch László,
a Magyar Szocialista Párt
országgyűlési frakciójában
működő gazdasági munkacsoport vezetője számolt be
a szocialista és a szabaddemokrata törvényhozók, valamint a pénzügyminisztériumi szakértők mintegy kétórás szerdai megbeszélése
után.
Puch László elmondta,
hogy a szakértők mindannyian tarthatatlannak ítélték az új személyi jövedelemadó-törvény életbe lépése után kialakult helyzetet.
Megállapították ugyanakkor, hogy az APEH útmuta-

A koalíció gazdasági szakértői ^ P é n z ügyminisztériummal
egyetértésben kezdeményezik, hogy a kormány csütörtöki ülésén kérje fel az állami
cégek és közintézmények v e z e t ő i t : az
APEH közleménye
szerint járjanak el a
bérek adóelőleg-levonása során.
tásai részben kezelik a gondokat, e téren tehát nem indokolt a törvénymódosítás.
A kormánynak viszont nyomatékosan fel kell kérnie a
munkáltatókat a meglévő lehetőségek kihasználására.
Továbbra is megoldatlannak
ítélték azonban a nyugdíjszerű járulékok adóztatása
kapcsán támadt helyzetet.
Bár a nyugdíj melletti bevételek esetében is alkalmazni
lehet a jóváírást, a szakértők
szerint jogi garanciát kell
adni arra, hogy ez ne pusztán lehetőség, hanem kötelezettség legyen. Ezért szorgalmazzák, hogy a kormány
terjesszen ez ügyben tör-

győri központú Égázban. Ezért pontosan
168 millió dollárt Fizetett az ÁPV Rt.-nek,
ami a Gaz de Francé szempontjából sem
kis összeg. A cégnek ugyanis ez a legnagyobb külföldi beruházása. Pedig ott vannak Kanadában, az USA-ban, Németországban, Oroszországban és Kínában is.

zó dokumentumokat talált
arról, hogy egy francia cég
érdekelt volt a helyi közvilágításban. A késői leszármazottak tehát járt úton haladhatnak (még szerencse,
hogy nem a németek nyertek - K. A.), jelenleg több
csoportban végzik a Dégáz
átvilágítását.

Az igazgatótnács és a felügyelőbizottság átalakult, illetve francia szakemberekkel bővült. Galambosi István
vezérigazgató urat megerősítették posztján, helyettese,
Thierry Labour két gyermekével és feleségével Magyarországra költözik. A
Gaz de Francé közvetlen

vénymódosítási javaslatot az
Országgyűlés elé. Szót ejtettek az eszmecserén a bányászjáradékról is. Megítélésük szerint ezt az összeget
bérjellegű járadéknak kell
tekinteni, s ennek megfelelően szükséges adóztatni.
A kormány csütörtöki
ülését követően az adóhivatal újabb nyilatkozatban kívánja átláthatóbbá tenni az
szja-szabályok alkalmazását.
A Szabad Demokraták
Szövetsége továbbra is
együttműködik a Magyar
Szocialista Párttal abban a
„kármentésben", amelyet az
adóelőleg-levonással kapcsolatos problémák tesznek
szükségessé - jelentette ki
Ungár Klára, az SZDSZ gazdasági szakértője a koalíciós
pártok és a Pénzügyminisztérium képviselőinek megbeszélését követően.
- A kisebbik koalíciós
párt egyetért azokkal a lépésekkel, amelyeket a szerdai
találkozó résztvevői elhatároztak - hangoztatta Ungár
Klára. Ugyanakkor kiemelte,
hogy a szabaddemokraták
nem éreznek felelősséget a
jelenleg kialakult helyzetért,
hiszen tavaly decemberben
nem szavazták meg a személyi jövedelemadóról szóló
törvényt. Ungár Klára emlékeztetett arra, hogy az
SZDSZ ezzel kapcsolatban
az elmúlt évben elkészített
egy saját tervezetet, de akkor
azt elutasította a parlament.
(MTI)

• Délszláv

Tiltakoznak a munkaadók
A Magyar Munkaadói Szövetség, valamint a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara az MTI-hez is eljuttatott
közleményében visszautasítja azokat a vádakat, amelyek
az utóbbi napokban felelős kormányzati tisztségviselők
szájából hangzottak el a dolgozók „túladóztatásával"
kapcsolatban.
A szakmai szövetség és a
kamara elnöke által aláírt
közlemény szerint nem etikus a munkaadók elítélése
azon az alapon, hogy a január havi bérek elszámolásánál
betartották a személyijövedelemadó-törvény előírásait.
A munkaadók ragaszkodtak
ugyanis a törvény fő szabályához, miszerint akinek
akár egy forint béren kívüli
jövedelme van, vagy lesz

1996-ban, és erről nyilatkozatot tesz, annak az adóelőlegét a normál adótábla alapján, a kedvezőbb adójóváírási kulcsok mellőzésével kell
levonni.
A munkaadók az szja-törvény tervezetét keményen
bírálták, így az ide vonatkozó paragrafus előírásait is.
Látható volt ugyanis, hogy
az ez évi első bérkifizetéseknél tarthatatlan helyzet ala-

kul ki. A Magyar Munkaadói Szövetség többek között azért nem írta alá az Érdekegyeztető Tanácsban az
ár-bérmegállapodást, mert
annak részét képezte - az ide
vonatkozó rendelkezéssel
együtt - az szja-törvény.
A munkaadók úgy vélik,
hogy a túladóztatásért és a
munkavállalók emiatti jogos
elégedetlenségéért a felelősség nem a munkáltatókat,
hanem a törvényelőkészítőket és a törvényhozókat terheli, akik körültekintés nélkül, az adórendszer végiggondolatlan változtatásaival,
teljesen feleslegesen rontották a közhangulatot. (MTI)

párbeszédet szeretne az önkormányzatokkal, a polgármesterekkel, s tulajdonképpen ezt nyitotta volna meg a
szerdai rendezvény.
Konkrét kérdéseket kértek
a franciák, s azokat meg is
kapták. Az első polgármester különösebb körülírás nélkül arról érdeklődött, hogy
milyen árfolyamra számíthat
az az önkormányzat, amelyik eladásra ajánlja fel a rá
jutó részvénycsomagot. Az
attól függ - hangzott a válasz - , hogy 5, 20, vagy még
több százalékot érint ez a kívánság. Ezzel együtt a franciák jobban örülnének, ha
társtulajdonosok
maradnának az
önkormányzatok.
Természetesen rövid időn
belül minden települést megkérdeznek, hogy mi a szándékuk a részvényekkel,
vagyis egy speciális piackutatást kezdenek el.
Egy másik kérdést arra
irányult, hogy az önerős fejlesztés miatt eredetileg is az
önkormányzatok tulajdonát
képező vezetékeket, a Dégáz
majd bérli, vagy megvásárolja a településektől? A válasz határozott volt, vissza
szeretnék vásárolni, s valószínűsíthetően az árban is sikerül majd megegyezni. Az
gázárakról röviden annyit
tudhattak meg a polgármesterek, hogy a közületinek
számító fogyasztók már
most is körülbelül az értékarányosat fizetik, a magánfelhasználóknál viszont elkerülhetetlen az emelés.
Tőzsdére a részvényekkel
csak akkor készülnek, ha
nyereséges lesz a cég, az
osztalékfizetés pedig már
igazán közös érdek.
Kovács András

országok

Magyar vállalkozások esélyei

Jó eséllyel indulhatnak a
magyar infrastrukturális vállalkozók a délszláv háború
sújtotta országok újjáépítéséért folyó versenyben. Különösen utak, hidak, vasútvonalak építésében és távközlési hálózatok létesítésében járnak élen világviszonylatban is a hazai cégek
- közölte Scharle Péter közlekedési helyettes államtitkár. Kijelentését azzal indokolta, hogy a legtöbb hazai
vállalkozó teljesítménye már
megfelel a nyugati színvonalnak. Magyarország területi közelségéből adódóan a
hazai társaságok meglehetősen olcsón tudják kínálni
szolgáltatásaikat.
Scharle Péter elmondta:
az újjáépítéshez szükséges

kölcsönöket nem közvetlenül
kapják majd a vállalkozók. A
hitelnyújtást megfelelő projektekhez kötik majd, és szigorú feltételek szerint bírálják el. Hangsúlyozta: bizonyára sok múlik azon is,
hogy a magyar cégek készek-e külföldi társaságokkal
együttműködni az újjáépítésben. Valószínűleg nagyobb
eséllyel pályáznak a kivitelezésre a vegyes tulajdonú hazai cégek. Ugyanis a magyar
társaságban tulajdonnal rendelkező világcégek inkább
magyar leányvállalatukat indítják a pályázatokon, mint
például egy távol-keletit. A
szállítási költségek bizonyos
feladatok végrehajtásában
nagyon jelentős tételeket képezhetnek. (MTI)

Serlésgondok

32-33 milliárd forint jut az
élelmiszerexport támogatására. A termelők ezt sérelmezik, hogy a tetemes összeget
a közvetlen termelői támogatás rovására fizetik ki. Minderről Tóth István, a MOSZ
titkára számolt be a Sertéstenyésztők Országos Választmányának szerdai ülésén.

Úgy tűnik, az idén kielégítetlen marad a 100-110 milliárd forintos agrártámogatási
igény egy része. Szubvenciós
célokra ugyanis 1996-ban
összesen 80,3 milliárd forintot fordítanak. Ebből mintegy
Ehhez „mindössze" egy
közepes kategóriájú személyi számítógép, egy kiegészítő„modem", valamint egy
telefonvonal szükséges - no
meg egy szerződés az ügyfelek kiszolgálását végző TiszaNet Kft-vei.
Minderről tegnap, a Tantusz Művelődési Házban tartott sajtótájékoztatón értesülhettünk. Ferenci Richárd, a
Matáv Rt. Szegedi Szolgáltató Központjának vezetője
röviden ismertette az Internet szolgáltatás lényegét:
számítógépek, hálózatok és
adatbázisok rendszeréről van
szó.
Az előzményekhez tartozik, hogy Magyarországon,
az akadémiai és felsőoktatási
intézmények bekapcsolódásával már 1986-ban kiépült
egy elektronikai levelezési
rendszer, s 1990-ben csatlakoztunk az Internethez is.

Tömegsírok
MM indannyian ismerjük a hazug emberről és a
MVB sánta kutyáról gyakran használt szólást. Nekem is ez jut az eszembe, amikor a boszniai tömegsírokról szóló információk eljutnak hozzám. Tudniillik,
mára már bebizonyosodott, hogy az 1992-94-es időszakban a boszniai szerb „hadsereg", pontosabban a
Mladics tábornok által vezérelt sok-sok szabadcsapat,
tömeggyilkosságok sorozatát követte el. Ez már nem
csak feltételezés, hanem a nemzetközi, semleges vizsgáló bizottságok is megerősítik.
A napokban John Shattuck, emberi jogi ügyekért
felelős amerikai államtitkár a boszniai
terepszemle
után úgy nyilatkozott, hogy „ugyanolyan rosszul éreztem magam, mint az az amerikai katona, aki a második világháború idején szembesült a vérontás minden
szörnyűségével". Ezt akkor jelentette ki, amikor megvizsgált néhányat a becslések szerint 12-15-re tehető
boszniai tömegsír közül. Shattuck úron kívül az elmúlt néhány hét alatt nyugati polgárjogi aktivisták is
betekintést nyerhettek a szerbek által elkövetett atrocitások „tárgyi bizonyítékaiba". Az eddigi vizsgálatok
alátámasztják, hogy a boszniai háborúban
sokezer.
gyilkosságot követtek el a területszerző szerb csapatok
és az etnikai tisztogatások során csak Srebrenica,
Zsepa és Tuzla környékén mintegy 8 ezer muzulmán
férfit végeztek kt Mindez valójában akkor derült ki,
amikor az IFOR-vezérkar követelésére a háborúzó felek kiengedték a gyűjtőtáborokban lévő hadifoglyokat. A bosnyák lista nagyon terjedelmes volt. A kiszabadultaké pedig igen rövid. Kiderült, hogy többezer
muzulmán férfivel nem tud elszámolni a szerb fél!
Ugyanakkor a Ljubija és Srebrenica környéki elhanyagolt bányák aknáiban többezer oszlásnak induló
holttestet találtak. Az összefüggés egyértelmű, és megfellebbezhetetlenül bizonyítja az öldöklések tényét.
ost térnék vissza a bevezetőben idézett „hazug
ember és a sánta kutya" témára. Az elmúlt
években ugyanis a Karadzsics-Mladics duó győzelmi
mámorában makacs következetességgel cáfolta a vérengzések tényét. Sőt, ki is kérte magának a gyanúsítgatásokat, közben pedig fenyegetőzött: ha a Nyugat
lépni próbál, s esetleg akadályozza a „Boszniai Szerb
Hadsereg felszabadító harcát, akkor bombák robbannak Párizsban, Londonban, Berlinben és Washingtonban!" Mindehhez csatlakozott a szerbiai állami televízió is, amelyben az idézett urak igen gyakran szerepeltek, s tömény formában szították a gyűlöletet a
muzulmán és horvát lakossággal szemben.
Nem tudom, hogy a nyugati
„vizsgálóbiztosok"
eredményeinek közzététele után, mennyi idő telik el
az említett két vezéregyéniség letartóztatásáig. S azt
sem, hogy Belgrádban járva, megkérdezik-e Slobodan
Milosevicstől: tudott-e kebelbarátai piszkos dolgairól?

M

• Júniusi

pápalátogatás

Elkészült
az előzetes program
Elkészült II. János Pál pápa júniusi magyarországi látogatásának előzetes programja - közölte Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára
szerdán.
A részletekről szólva közölte: II. János Pál Pannonhalmán és Győrben tesz látogatást, a pannonhalmi
apátság alapításának évfordulója alkalmából, a millecentenárium keretében. A

programot Horn Gyula miniszterelnök jövő heti olaszországi, illetve vatikáni
tárgyalásai során a pápával
történő találkozásán véglegesítik. Az érintettek változatlanul erőfeszítéseket tesznek arra, hogy még az idén
létrejöjjön II. János Pál pápa
és Alekszij orosz ortodox
pátriárka találkozója. Több
helyszín merült fel lehetőségként, és az időpont is
tisztázásra vár még. (MTI)

A Matáv is bekapcsolódott az Internetbe
Szegeden már három hónapja hozzáférhető az Internet információs világhálózat. Most a Magyar
Távközlési Rt. Szegedi Szolgáltató Központja is
csatlakozott a rendszerhez, amelynek segítségével a
világ bármely adatbázisától eljuthatnak az információk a szegedi fölhasználókhoz.
Az Internet ma mintegy 20
millió adatbázis és 45 millió
felhasználó napi kapcsolatát
jelenti. Szolgáltatásait „nem
profi" partnerek számára is
könnyen hozzáférhetővé teszik.
A Matáv Rt. szegedi központja 1996. február l-jén
lépett be a szolgáltatók közé.
Ferenci Richárd a „MatávNet" előnyeiről beszélt.

Ezek: közvetlen kapcsolat az
amsterdami Internet-központtal; az országon belüli
Internet-kapcsolatok határokon belül tartása (ennek
eredményeként az információk még gyorsabban jutnak
célba); valamint: a TiszaNet
Kft-vel közösen, az egyéni
és vállakozói szféra kiszolgálása.
A TiszaNet Adatkommu-

nikációs Kft. ügyvezetője,
Erdélyi Tamás arról beszélt,
hogy a dél-alföldi régióból
helyi információkat is el lehet juttatni az Internet hálózatába, s a tervek szerint Baján, Kecskeméten és Békéscsabán is létrehoznak központokat.
Ferenci Richárd egy kérdésre válaszolva elmondta,
hogy „kedvező árstruktúrával" vátják az érdeklődőket.
Pontos és végleges árakról
csak február 15. után lehet
beszélni, de annyi már most
is tudható, hogy „alapcsomagokra" és „sávokra" bontják
majd föl a szolgáltatásokat.
Ny. P.
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Változó adóelőleg - vékonyabb boríték?
Január elsején lépett életbe az adóelőleg-levonás új
rendje. Az idei adótörvények
megszüntették a „null-kulcsos" kedvezményt, s keményebb előleg-levonási szabályok léptek életbe. így fordulhat elő az, hogy a legtöbb
munkahelyen ugyan néhány
százalékkal emelték a béreket, mégis kevesebb lapult
hónap elején a borítékban.
„Az utca emberét" arról
kérdeztük, milyenek az új
adózással kapcsolatos tapasztalatai?
Felhő József (vasúti dolgozó): Egyelőre csak hallomásból ismerem a rossz tapasztalatokat, hiszen nálunk
10-én van fizetés, tehát a januári béremet még nem ismerem. Annyit tudunk, hogy
néhány százalékos fizetésemelés volt a MÁV -nál, s
persze azt várjuk, több lapuljon a borítékban, ami sajnos
egyáltalán nem biztos, hogy
úgy is lesz. Az állam azzal is
jól jár, hogy egy évig ingyen

a hét kérdése

Fotó: Somogyi Károlyné
használja a pénzünket. Sajnos túl hosszú a tél, sokba
kerül a fútés és az árak egyre
emelkednek. Ezt az adószabályt mindenképpen módosítani kell.
Bokor Brigitta (énekkari
művész): Eleve nagyon alacsonyak a színházban a fize-

Magyar-román vasúti tárgyalás
Szegeden tanácskoztak
tegnap a Magyar Államvasutak Rt. Szegedi Üzletigaz-gatóságának és a Román Vasutak Temesvári Igazgatóságának képviselői. A két delegáció - Tóth Imre szegedi
üzletigazgató és Mihai Ola-

ru temesvári igazgató vezetésével - értékelte a Lőkösháza-Kürtös határmenet
múlt évi munkáját, valamint
egyeztette az idei feladatokat
is.
A Tisza-parti városban
rendezett tanácskozás részt-

tések, januárban pedig 2-3
ezer forinttal kevesebbet
kaptam, mint eddig. Nevetséges, hogy 15-16 ezerből
kellene megélni. Mire mindent kifizetek, marad egy
hónapra 5 ezer forintom.
Szerencsére van egy kis
mellékjövedelmünk, amiért

vevői megállapították, hogy
a közös határállomás tevékenysége mind mennyiségben, mind minőségben javult. Növekedett a személyés tehervonatok, valamint a
ki- és belépő kocsik száma,
és javulás tapasztalható a
MAV-tól kiléptetett személyvonatok menetrendszerűségében is.

• Te leszel a testvérünk?

Nevelő nagymama

Szimfonikus
hangverseny
A Nemzeti Filharmónia
bérletsorozatában ma 19.30tól a Szegedi Nemzeti Színházban Acél Ervin vezényletével a Szegedi Szimfonikus
Zenekar ad hangversenyt.
Műsoron: Berlioz - Római
karnevál; Saint-Saens - Bevezetés és Rondo capriccioso;
Dukas - A bűvészinas; Ravel
- La valse, Tzigane; Honegger - Pacific 231. A hangverseny szólistája: Kosztándi
István hegedűművész.

A négyévfolyamos osztályokba jelentkező tanulók az
ún. általános felvételi eljárás
keretében kell, hogy jelentkezési lapjukat kitöltsék, és
azt az általános iskola 1996.
február 15-ig gimnáziumunkba eljuttassa. Négyévfolyamos képzésen belül az
alábbi szakirányokra lehet
jelentkezni: speciális angol
(angol, matematika, magyar
Írásbeli vizsga, angol szóbeli
vizsga), matematika-történelem (matematika, magyar
írásbeli vizsga, történelem
szóbeli vizsga), magyar-történelem (matematika, magyar írásbeli vizsga, történelem szóbeli vizsga) - ez
utóbbi kettő adja együttesen
a humán szakirányt - , reál:
biológia-fizika (matematika,
magyar írásbeli vizsga, fizika szóbeli vizsga), általános

Pusztamérges eddig sok
mindenről htres volt, de arról még nem, hogy lakói
más gyerekének a fölnevelése után kapadoztak volna.
Úgy látszik, megtörőben a
jégCsuka Sándorékról eddig
is tudtam, hogy négy gyönyörű fiuk született, és azt is
sejtettem, a legkisebb is kiröpülőben van már a családi
fészekből. Egyik pincér, a
másik kőműves, a harmadik
tűzoltó, a negyedik hentes.
Az édesanyát, Farkas Gizellát tanítottam is rövidke tanárságom idején, tudom azt
is, fiúunokából is van már
három. Látom, hatalmas az
öröm a családban: nevelőszülők lettek.
Végre kislány is van a
családban!
- Véletlenül történt mondja Gizi.
G Igazi gyerekkel is meg
szokott az esni.
- A gondolat régi volt
már, de most jött az alkalom.
Otthon is emlegettem, puhatolóztam, mit szólna hozzá a
család, de csak olyasmit
mondtak, jó, majd meglátjuk. Úgy adták ki először, ha
akármelyikünk meggondolja, vissza lehessen csinálni.
Közel lakik a nevelőotthonhoz a nagyobbik fiunk, oda
vittem be először.
• Mit mondott?
- Tényleg, te leszel a testvérünk? Puszi jobbról, puszi
balról, és kész. Anyukám is,
apukám is jó egészségben
van még, elvittem hozzájuk
is, anélkül, hogy bejelentettem volna előre. Anyukám is
azt mondja: téfiyleg? Akkor
te az unokám vagy? Puszi
jobbról, puszi balról, és
kész. A nyáron zajlott le az
egész, szabadságon voltam,
elvittem sétálni az unokáinkat, és velünk jött Zsani is, a
kislány. Minden ismerős
megkérdezte: ez most melyik gyereked kislánya?
Egyiké se, a fogadott Iá-

most duplán büntetnek az
adólevonással. Engem nem
vigasztal az, hogy jövőre jóváírhatjuk és visszakapjuk a
most levont előleget. Áddig
is meg kellene élni valamiből. Szóval, szerintem megdöbbentő és felháborító ez
az eljárás.
Simonovits Csaba (egyetemi hallgató):
Egyelőre
nincs személyes tapasztalatom, de azt látom, édesanyám így is nagyon keveset
keres. Elszomorító, hogy ha
az ösztöndíjam eléri a 110
ezer forintot, adót kell fizetnem. Nem lesz könnyű utólag, egyszerre 20-30 ezer forintot befizetni. A családban
én is hallottam, akadt, akinek emelték a fizetését és
mégis kevesebbet vitt haza.
A pénznek így is egyre kisebb lesz a vásárlóértéke.
Odahaza ketten vagyunk
egyetemisták, nem vigasztaló, hogy visszakapja a család
a levont adóelőeleget, amikor most kellene leginkább a
pénz. Az állam így újabb bevételhez, kölcsönhöz jut, ráadásul kamatmentesen.
R. G .

CSÜTÖRTÖK, 1996. FEBR. 8.

Munkatársakat vár
a telefonos
lelkisegély szolgálat
Szegeden már tizenöt éve
működik az S.O.S. Telefon
Lelkisegély Szolgálat, amely
a nap huszonnégy órájában
készen áll arra, hogy bajbajutott embertársainkon segítsen. Akinek nincs kivel
megbeszélnie legégetőbb
problémáit, bármikor fölhívhatja a 311-000-s telefonszámot, s mindig számíthat rá,
hogy megértő beszélgetőpartnerre talál.
A szolgálat olyan munkatársak jelentkezését várja,
akik szeretnének másokon
segíteni, s idejük, energiájuk
is van arra, hogy hetente három-négy órát szánjanak e
nemes feladatra, havonta pedig néhány nappali, vagy éjszakai ügyeleti szolgálatot is
vállaljanak.
Az S.O.S. Telefon Lelkisegély Szolgálat olyan munkatársakat keres, akik elmúltak 23 évesek, érettségizettek, és várhatóan hosszabb
ideig laknak városunkban.
A szolgálatban azok vehetnek majd részt, akik sikeresen elvégzik a közel tíz hetes (80 órás) fölkészítő tanfolyamot.
Kérik a jelentkezőket,
hogy bemutatkozó levelükben írjanak arról is, mi indította őket arra, hogy csatlakozzanak a lelkisegély szolgálathoz.
Jelentkezési határidő: február 12. Levélcím: dr.
Ónody Sarolta, 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 42.
Ny. P.

Családi boldogság. (Fotó: Enyedi Zoltán)
nyunk ő. Erre is azt mondták: tényleg?
• Azóta?
- Azóta nagyon tudom,
egészen más lánygyereket
nevelni, mint fiút. Karácsony előtt például nem tudtuk, milyen baj üthetett belé,
mert hirtelen beteg lett. Nem
evett, kókadozott, a tanító
néni is mondta, hányt. Kínomban kérdeztem: mi a baj,
kislányom? Vállamba kapaszkodott, és zokogott: tudod, Mama, engem az anyukám karácsonykor el szokott
lopni. Nyugodj meg, gyermekem, most nem lop el!
Mondjárt meggyógyult.
• Előtte?
- A gyógypedagógiára
járt, és semmit nem akart tanulni. Osztályt kellett ismételnie.
G Most?
- Akár osztályelső is lehet, annyi a piros pontja,
csillagja meg az ötöse. Ami-

kor hazahoztuk, akkor mondta, idősek vagyunk már hozzá, meg azt is, hogy messzire van ez a Mérges. Nem
sokkal később már azt kérte
volna, testvért is hozzunk
neki. Mondtam, kislányom,
itt van három unokánk, vedd
úgy, hogy ők a testvéreid.
Elmentünk az iskolába,
hogy legalább fényképet készíthessünk róluk. Megrendezni se lehetett volna jobban. Jött ki a kicsi Zsanett,
és már kapaszkodott is a
Mama nyakába. Hogy a
fényképezőgép is látja?
Hadd lássa!
Útközben hallottuk, Katiéknak kettő jutott. Nekik
nem születhetett, két édestestvért fogadhattak örökbe.
Na, Katalin, nagy lehet az
öröm nálatok is! Egymás
után kétszer lehetett puszi
jobbról, puszi balról, és
kész.
Harváth Dezső
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Molnár Henrietta
február 7-én, 9 óra 33 perckor látta meg a napvilágot,
3380 grammal.
Édesanyja Gyenes Henrietta, édesapja Molnár József
(Kiskundorozsma).
Bogdán Aliz
február 7-én, I óra 33 perckor szülelett, 3500 grammal.
Édesanyja András Hajnal, édesapja Bogdán Csaba (Szeged).
Gyuris Marianna
február 7-én, 7 óra 30 perckor jött a világra, 2250 grammal.
Édesanyja Nagyajtai Mária, édesapja Gyuris József
(Forráskút.
Tok Bence
február 7-én, 9 óra 38 perckor született, 3700 grammal.
Édesanyja Adonyi Rózsa, édesapja Tok István (Szatymaz).
Kádas Melinda
február 7-én, 10 óra 25 perckor látta meg a napvilágot,
3400 grammal.
Édesanyja Zsótér Éva, édesapja Kádas János (Mórahalom).
Szívből gratulálunk!
Gyorsítani kívánja az idén az
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. a cégeinél
megindult felszámolási és végelszámolási eljárásokat. Az ÁPV Rt.
Végelszámolási és
Felszámolási
Igazgatóságához
jelenleg mintegy
550 cég tartozik,
ebből 400 felszámolás, a többi vég-

Felszámolások
elszámolás alatt
van. A cégek együttes, utolsó nyilvántartott mérlegfőösszege
221
milliárd forint
volt. Az ÁPV Rt.nél, illetve elődszervezeteinél eddig a megindított
eljárások többsége
évek óta tart,
mindössze 4-5
százalékuk zárult

le - közölte Nádasy Zoltán, az
ÁPV Rt. illetékes
igazgatója. A végelszámolásból tavaly a második félévben 1,3 milliárd forint bevétele
keletkezett
az
ÁPV Rt.-nek - ez
több volt, mint addig az összes ilyen
jellegű bevétel.

Felvételi jelentkezés a Deákba
A Deák Ferenc Gimnázium felvételt hirdet nyolcadikos tanulóknak négyévfolyamos gimnáziumi
osztályaiba, hatodikos tanulóknak hatévfolyamos
gimnáziumi osztályaiba az 1996/97-es tanévre.
A gimnáziumba való felvétel alapfeltétele sikeres felvételi vizsga letétele.
szakirány (matematika, magyar írásbeli vizsga, általános szóbeli meghallgatás).
Az írásbeli felvételi vizsgák
időpontja 1996. február 22.,
csütörtök, 15 óra, a szóbeli
vizsgák időpontja 1996. február 29., csütörtök, 15 óra.
A gimnáziumban folyó
hatosztályos képzésen belül
haladó angol, haladó német,
kezdő angol nyelvi osztá-

MA
INGYENES JOGI TANÁCSADÁST tart dr. Csepregi Tamás ügyvéd 1 4 16.30 óráig a United Way
Eszperantó utca 1. szám
alatti épületében.
AZ ÚJSZEGEDI NYUGDÍJASKLUBBAN (Temesvári krt.) délután 3 órától a
Látszik-e Újszeged a Torony
alól? című beszélgetés vendége dr. Szalay István polgármester lesz.
MAGYAR FILMBARÁTOK KÖRE. Az Érzékeny
búcsú a fejedelemtől című
filmet vetítik délután 3 órától a Dugonics moziban.
A JATE KLUBBAN 17
órától Storno klub - Kortárs
Kultúra Közérhetően. Indul
a fraktálláz! agytorna, usonka nélkül; Rocky Horror
Picture Show - interaktív

Frank Martin
február 6-án, 18 óra 40 perckor született, 4060 grammal.
Édesanyja Oláh Éva, édesapja Frank Róbert (Szeged).
Rostás Lilla
február 6-án, 17 óra 10 perckor jött a világra,
2660 grammal.
Édesanyja Fekete Ágnes, édesapja Rostás Antal
(Hódmezővásárhely).
Nagy Orsolya
február 6-án, 19 óra 20 perckor született, 2890 grammal.
Édesanyja Gera Aranka, édesapja Nagy Zoltán (Szatymaz).

lyokba lehet jelentkezni az
általános iskolák hatodik
osztályos tanulóinak az ún.
általános felvételi eljárás keretein belül. A felvételnek itt
is előfeltétele a sikeres felvételi vizsga. Az Írásbeli felvételi vizsgákat 1996. február 23-án, pénteken tartják 15
órai kezdettel (haladó nyelvi
osztályokba jelentkezőknek
a célnyelv, matematika és

programajánlat
mozielőadás (utána beszélgetés a magasságról); 21
órától hajnali 3-ig Studentest. Műsorvezető: Poór
Zsolt, Mátrai Róbert.
KOZMO-ARKANUM
KLUB - A szerencséről és
balszerencséről tart előadást
Benárik Ádám asztrológus a
Juhász Gyula Művelődési
Központban, 18 órától.
A SZEGEDI SZIMFONIKUS ZENEKAR hangversenye este fél 8 órakor kezdődik a Szegedi Nemzeti Színházban. Vezényel: Acél Ervin. Közreműködik: Kosztándi István (hegedű).
A FŰ-VÉSZ' KLUBBAN

KELL

MOSOGATNI!

Eldobópoharak 1 -2-3-5 dl-es - szívószálak - papírtálcák, papírtányérok, műanyag
tányérok - eldobható kés, villa, kanál, keverőlap - folpackok, alufóliák, sütőfóliák,
szalvéták, csomagolópapírok - szemeteszsákok nagy választékban a legkedvezőbb
áron. Viszonteladóknak, vállalkozóknak mennyiségi engedmény.
M I N I P A C K Kft., S z e g e d , T a k a r é k t á r u. 3 . T e l e f a x : 6 2 3 1 2 - 8 5 9 .
Diákoknak diákigazolványra 5% engedményt

biztosítunk!

este 8 órától szférikus teaház.
A BLUES BELL este 9
órától a Regős Bendegúz
Szabaidőközpontban (Makkoserdőnél) játszik.

HOLNAP
A CSILLAG TÉRI FIÓKKÖNYVTÁRBAN (Kereszttöltés u. 29.) 15-17 óráig mesedélután.
A
RÓKUSI
FIÓKKÖNYVTÁRBAN (Vértó ut
5.) 16 órától mesedélután.
CSERE-KLUB gyerekeknek 16 órától a Ságvári Endre Művelődési Házban.
A JUNIOR
MENEDZSER KLUB keretében
16.30 órától Érdekel, hogy
lehet valaki sikeres? címmel
Jack Lemon amerikai üzletember ad választ 10-18 éves
gyerekek kérdéseire az Euromenedzser Iskolaközpont-

magyar; kezdő nyelvi osztályokba jelentkezőknek matematika és magyar tantárgyakból). A szóbeli vizsgák
1996. március l-jén lesznek,
15 órai kezdettel (haladó
nyelvi osztályokba jelentkezőknek célnyelvből, kezdő
nyelvi osztályokba jelentkezőknek általános meghallgatás).
Amennyiben a gimnázium felvételi előkészítő tanfolyamán részt vevő tanulóknak a tanfolyam alatt egy
adott tantárgyból a megírt
felmérő dolgozatok átlageredménye eléri a 80 százalékot, abban az esetben a tanulók felvételi mentességet élveznek az adott felvételi tantárgyból.

ban (Tisza Lajos körút 2-4.,
II. em.). A részvétel díjtalan.
DARÁZS JÓZSEF festőművész kiállítását délután 5
órakor nyitja meg Nagy Imre művészettörténész a Bartók Béla Művelődési Központ B Galériájában. Megtekinthető március 8-áig, munkanapokon 10-18 óráig.
HID A SZABADSAGBA
címmel tart előadást Klocker
Zoltán, 18 órától a Szegedi
Dianetikai Központban (Római krt. 38.).
A CSILLAGVIZSGÁLÓ
(Kertész utca) 18-21 óráig
látogatható.
A FŰ-VÉSZ KLUBBAN
20 órától Altér antidisco.
A JATE K L U B B A N
2 0 - 0 2 óráig Rock and roll
party. Műsorvezető: Mátrai
Róbert.
AZ ALKOTOHAZBAN
(Árbóc utca 1-3.) ma
15.30-18.30-ig fazekas
szakkör (gyerekeknek),
16-tól 19 óráig fafaragó
szakkör; holnap 14-18
óráig szövés.
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influenzahelyzet

Száz áldó ;at v< It
Január 29. és február 4.
között - számolt be az új
adatokról Straub Ilona összesen 55 ezer 97 megbetegedést jelentettek be, 24
százalékkal kevesebbet, mint
az azt megelőző héten. Az
influenzások száma valamennyi területen csökkent,
és vidékenként eltérő volt.
Hajdú-Bihar, Nógrád, valamint Zala megyében 40 százalékkal, mlg az ország déli
részén - Baranya, Bács-Kiskun. Békés és Csongrád megyében - csak 10 százalékkal csökkent a megfertőződöttek száma. A betegek
24,3 százalékát vették táppénzes állományba, 9,4 százalékuknál állapítottak még
szövődményt.
A betegek 30,8 százaléka
az idén is 15 éven aluli, 9,2
százalékuk viszont 59 évesnél idősebb volt. A szövőd-

• PSZE: „Nincs

A két hete tartó infl u e n z a j á r v á n y ideje
alatt együttesen mintegy 400 ezer megbetegedést jelentettek be,
azaz a l a k o s s á g 3,9
százaléka fordult orv o s h o z az i n f l u e n z a
tüneteivel - mondta
Straub Ilona, az Országos Közegészségügyi Intézet Járványügyi Osztályának vezetője szerdán Budapesten tartott sajtótájékoztatóján. A j á r ványnak eddig összesen 100 halálos áldozata van.
ményes esetek több mint a
fele hörghurutnak, 15,7 százaléka tüdőgyulladásnak,
11,2 százaléka arcüreggyul-

ladásnak, 8,1 százalékának
torok- illetve mandulagyulladásnak, 5,3 százaléka középfülgyulladásnak bizonyult. A 15 éven aluli betegek aránya Borsod-AbaújZemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyében megközelítette a 40 százalékot, Budapesten, Baranya és Hajdú-Bihar megyében alacsonyabb volt 22
százaléknál. Tolna és Békés
megyében kiemelkedően
magas volt a szövődmények
aránya: Tolnában minden
harmadik, Békésben megyében minden ötödik betegnél
szövődményt állapítottak
meg.
Kórházba 243 beteget
szállítottak, és influenza következtében heten haltak
meg - vonta meg az elmúlt
hét mérlegét Straub Ilona.
(MTI)

önkormány!"

„Nem tudni, itt demokrácia
vagy diktatúra születik"
A várost irányító „nagykoalíció" a hatalommal járó
„konc" elosztása után bomlani látszik - mondta dr.
Aradi Antal, a PSZE frakcióvezetője. Pártszempontok
és nem a szakértelem döntött, mikor kijelölték az önkormányzati bizottságok vezetőit. Ezért aztán e testületek többségének élén alkalmatlan, alulképzett képviselők befolyásolhatják
a sok
milliót érő és minden polgár
sorsát érintő döntéseket. A
város jövőjét pozitív módon
befolyásoló történés nem is
volt az elmúlt egy esztendőben - állította Apró Juhász
János, a Világ Utcája Kft.
ügyvezetője, aki szerint meg
kell alakítani Szegeden a Civil Parlamentet. Eddig 15
szervezet
20 ezer
polgár
képviseletében
csatlakozott
a kezdeményezéshez.
Remény van arra, hogy amit
Szegeden nem tesznek meg
a pártok, a civil szerveződések összefogása helyrebillenti!
Rossz, nagyon rossz az
ország helyzete - kezdte előadását Bíró Zoltán. Ennek
oka, hogy a rendszerváltást

Éretlen a demokráciánk, ezért aztán kiforratlan a pártstruktúra, nem találják a
helyüket a civil szervezetek sem - hangzott el a Polgári Szegedért Egyesület tegnapi fórumán. A szegedi közgyűlésben a
PSZE, a harmadik
legtöbb vokssal bejutott szerveződés képviselői viaskodnak a
kevesebb szavazattal
sokkal több hatalmat
megszerző
önkormányzati frakciókkal
és városatyákkal.
már a Németh-kormány
„sínre tette". Vagyis az akkor született jogszabályok
következtében menthette át
magát az akkori nómenklatúra a gazdasági hatalomba.
Az Antall-kormány minősíthetetlenül rossz kárpótlási
törvénye becsapta az országot. A kormány elszalasztottá a törénelmi pillanatot,
nem szabadította meg az országot az államadósság ter-

napló
MA

HOLNAP

AZ MDF szegedi szervezete 13-16 óra között ügyeletet tart a Szeged, Római
krt. 31. alatt.
JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI FOGADÓÓRÁT tart
az MSZOSZ Csongrád Megyei Képviselete (Szeged,
Eszperantó utca 3-5., I. em.
5.) 14-16 óráig. Dr. Hajdú
István ad felvilágosítást a
munkavállalók, munkanélküliek, pályakezdők é s
nyugdíjasok részére.

ANNUS JÓZSEF országgyűlési képviselő és meghívott vendége, dr. Csenke
László alpolgármester 16
órai kezdettel a Tabán Utcai
Általános Iskolában lakossági fórumot tart egészségügyi- és szociálpolitikai kérdésekről.
AZ MDF székházban
(Római krt. 31.) 17 órától dr.
Varga László jogi tanácsadást tart.
A FÜGGETLEN KISGAZDA FÖLDMUNKÁS
ÉS
POLGÁRI
PÁRT
Csongrád megyei szervezete
18 órakor lakossági fórumot
tart az Apátfalvi Művelődési
Házban. Az előadást Pancza
István országgyűlési képviselő, az FKGP megyei elnöke tartja.

A MAGYARORSZÁGI
SZOCIÁLDEMOKRATA
PÁRT szegedi szervezete a
Fő fasor 9. szám alatti helyiségében 16 órától díjmentes
pénzügyi és jogi tanácsadást
biztosít az érdeklődőknek.
Tanácsadók: dr. Lázár Sándor szakközgazdász, dr. Halasi Szilveszter szakjogász.

hétől. Azt, de amazt és'ezt a
magyar kormányt is a multinacionális nagytőke irányltja. A legfőbb baj az, hogy a
kormányok a lehetséges lépéseket sem lépték meg.
Ezért aztán kiérleletlen, kezdetleges, szakadozott rendszerváltás a miénk, aminek
ráadásul a végét sem látjuk.
Nem tudni, Magyarországon
demokrácia vagy diktatúra
születik. Ráadásul Európában sem dőltek el a folyamatok. A magyar demokráciát
eredményező végkifejlethez
- Bíró szerint - az szükséges, hogy az MDF és a
KDNP rendezze sorait, s
összefogva megmutassa azt
a nemzeti erőt, melyben bízhat a polgár, melyre bizton
szavazhat az 1996-os választásokon. Mert a Kisgazdapárt népszerűsége nő, holott
" semmiféle jele annak, hogy
e pártban megvan a szellemi
erő és a garancia: át tudja
vinni az országot egy jobb
pályára. A pártok márciusi
nagy öntisztulása után látszik: az ország szekere a demokrácia vagy valamiféle
diktatúra felé halad.
Ú. I.
A megállapodás szerint
1996-ban a jelenlegi hétosztályos helyett nyolcosztályos
bértáblát vezetnek be a közalkalmazottaknál. Ezt az önkormányzati oldal hosszas
vita után fogadta el két feltétellel. Az egyik feltétel,
hogy 1997-ben tízosztályosra módosítsák a bértáblát. A
másik kikötés szerint az F
osztályban már az idén csökkenteni kell a béremelési
mértéket.
A vitában az önkormányzati oldal estig nem engedett
abból, hogy már 1996-ban
vezessék be a közalkalmazottaknál a végzettség szerint a jelenlegi hét helyett
legalább tíz osztályba soroló
bértáblát. Eszerint kívánták
elosztani ugyanis a február
l-jétől esedékes tíz-, illetve
a szeptember l-jétől hatályos további ötszázalékos
béremelést.
A szakszervezetek és a
kormány végül is megfelelőnek tartotta a nyolcosztályos
bértáblát az idei esztendőre,
mivel már ez is megoldja az
adott munkakörhöz szükséges több diplomával vagy

- A Mars tér egy kicsit
személyes ügyem is, nyolcvanéves édesanyám pédául
szívesen kijárna, de akkora a
tömeg, hogy elsodorják, eltapossák - mondja Nóvák
István főépítész. - Megfogadtam, ha egyszer olyan
helyzetbe kerülök, hogy tudok rajta változtatni, akkor
mindent megteszek az áldatlan állapot felszámolásáért. A
buszállomás, a piac és a nemzetközi vásár nem fér meg
egy helyen. Első körben a
buszpályaudvar kitelepítéséről kell gondoskodni, mégpedig az általános rendezési
tervvel összhangban. Több
helyszín is felmerült már,
egyik a Rókusi vas-útállomás
melletti terület. A Tisza Volánnal egyeztetve megvizsgáltunk még két szóba jöhető
helyszínt. A legjobb megoldásnak a Bakay Nándor utcai, Volán-telephellyel szembeni rész látszik, amelynek
egy részét a konzervgyártól
már korábban megvásárolta a
Tisza Volán. Az biztos, hogy
kevesebb lenne a garázsmenet. A harmadik terület a
helykijelölési dokumentáció
szerint a harmadik körút új
szakasza mellett lehetne.
Egyébként ennek a megoldásnak a legkisebb és a Bakay Nándor utcainak a legnagyobb a valószínűsége.
• Mikorra várható az
első konkrét döntés?
- Nyárra, nyár elejére.
Phare-programpénzeket is
szeretnénk bevonni, hiszen
ez tulajdonképpen környezetvédelmi kihelyezés lenne.
Ezzel összefüggésben folyamatosan méretjük a zaj-, illetve levegőszennyezést, az
biztos, hogy a mai forgalmi
terület nagyon kevés.
• Nehezen
fér meg
együtt a piac és a nemzetközi vásár is. Ez ügyben
mit javasolnak a tanulmánytervek?

Cukrászgyilkosság
Kiskunhalason
Meggyilkolták Kiskunhalason a legrégebbi magáncukrászda, városszerte ismert tulajdonosát, a 83 éves
Éliás Antalt. A helyszíni
szemle és a nyomozás, az
Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi technikusainak bevonásával még tart.
A gyilkos a garázst feltörve, a megölt cukrászmester
piros színű Toyota Corolla
típusú személykocsijával

Ami marad: a piac. (Fotó: Karnok Csaba)

• Költözik a buszállomás és a nemzetközi vásár

Kifordítják sarkaibál a Mars teret

- Tényleg nem fér, s ezt
ma már senki sem vitatja.
De hogyan is férne, ha a
Mars tér területe mindössze
két és fél hektár. A korszerű
nemzetközi vásár elhelyezésére több területet vizsgáltunk meg, az elkészült tanulmányterv három lehetséges
helyszínt vesz figyelembe.
Legalkalmasabb a Csongrádi
sugárút végén található volt
Merkur-telep, a m e g l e v ő
műszaki adottságával, a maga tágasságával, infrastruktúrájával, iparvágányával, jó
megközelíthetőségével. A
másik két lehetőség az öthalmi laktanya, illetve a móravárosi körút már buszpályaudvarnál is említett szakasza. De a szakemberek - valamint a tanulmányt készítő
Balogh Tünde vezette Új
lépték Kft. - szerint is a

menekült el a helyszínről.
Az EGR 944 forgalmi rendszámú ellopott Toyotát időközben szerdán a déli órákban teljesen kiégve megtalálták Szentes környékén.
A rendőrség kéri mindazokat, akiknek a Kiskunhalas Szentes közötti viszonylag hosszú útvonalon valami
okból gyanúsnak tűnt a piros
Toyota Corolla, látták a benne ülő személyt (személyeket), vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban bármilyen felvilágosítást tudnak
adni, értesítsék a rendőrséget. (MTI)

i Hétosztályos helyett

Nyolcosztályos bértábla
a közalkalmazottaknál
Csak este sikerült
megállapodni a közalkalmazotti bértábla
módosításáról a Költségvetési Intézmények
Érdekegyeztető' Tanácsának (KIÉT) szerdai egész napos vitája
során.
tudományos fokozattal rendelkezők gondját. Számukra
külön osztályt alakítanak ki
kiemelt bérezéssel. Ez lesz a
G osztály. A javasolt bértábla megoldást ad arra is, hogy
szigorítsák az önkormányzatok által leginkább kifogásolt, úgynevezett F kategóriába jutás feltételeit. Megszűnik az a lehetőség, hogy a

munkáját tartósan, magas
színvonalon, illetve kiemelkedő munkateljesítménnyel,
de csak egy felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottat is az F kategóriába lehessen sorolni. Igaz, a
módosítás alapján az új besorolás miatt a közalkalmazottak már megállapított illetménye nem csökkenhet.
A hosszas vitát követően
végül az önkormányzatok is
elfogadták a nyolc osztályba
sorolást két feltétellel. Egyrészt annak kimondásával,
hogy 1997-ben már a tízosztályos 140 elemes bértáblát
alkalmazzák, illetve az F kategóriánál már az idei béremelések kiadását is mérséklik.

Merkur-telep lenne a legjobb
megoldás. Az Expo pályázat
nyertes, jó referenciákkal
rendelkező KÉSZ további
referenciákat is szerezhetne
az építéssel - anélkül persze,
hogy a döntés, illetve a pályázatkiírás elébe mennénk.
• A piac tehát marad, s
minden bizonnyal így
már el is fér...
- ... de nagyon sokat változik. Mai formájában rendezetlen, épült ugyanis egy
acélvázas zárt pavilonsor és
elszaporodtak a kiskereskedők bódé jellegű építményei.
Krónikus gond a parkolóhiány, elavult az ideiglenes
jellegű acélvázas piaccsarnok is. A kiskereskedők pedig végleges helyet keresnek. Elképzelésünk szerint
épül egy új piaccsarnok és
egy új kereskedőház. Az

utóbbi finanszírozásába a
kereskedők is beszállnának s ezt már jelezték is - , hiszen jobb körülmények közé
kerülnének, mint a jelenlegi
bódéváros. A tér átépítése
nem nélkülözheti a vállalkozói tőke bevonását. Pályáztatjuk mind a piac, mind a
kereskedőház elhelyezését,
sőt a Mars tér további sorsát
is a funkcióváltásos rekonstrukcióra kiírt ötletpályázat
fogja eldönteni. CSlunk a tér
területfelhasználási, építészeti és forgalmi átalakításához kapcsolódó elgondolások beszerzése. A pályázatot
a környezetvédelmi minisztérium, a város és a vásárigazgatóság együtt hirdeti
meg, várhatóan márciusban.
Eredmény pedig júniusra
várható.
Kovács András

Kedves Olvasóink! Közérdekű
problémáikat, észrevételeiket és tapasztalataikat ezen a héten ügyeletes
munkatársunkkal, Rafai Gáborral
oszthatják meg, aki a 0 6 - 6 0 327-784-es telefonszámon várja hívásaikat, munkanapokon 8 és 10 óra
között, vasárnap pedig 14-től 15 óráig. Felhívjuk olvasóink f i g y e l m é t ,
hogy Szegedről is valamennyi számot tárcsázni kell. Ha ötletük van
Fekete pont című rovatunk számára,
kérjük, ugyanitt tudassák szerkesztőségünkkel! Elveszett
tárgyakat, kutyákat, stb. kereső olvasóink kedvezményes
hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel 7 és 19 óra között a Sajtóházban.

Mennyi? Negyven!
Nem az ismert kabarécímet emlegette olvasónk,
aki a napokban az egyik
szegedi gyógyszertárban
igen csak sokat fizetett
egy doboz gyógyszerért.
A recept szerint negyven,
szemet tartalmazott a doboz, a valóságban azonban csak harmincötöt. Azt
mondja olvasónk, csak
nem számolhat meg az
ember a patikában minden szem gyógyszert. Ráadásul reklamálni sem
tud, mert a doboz nem
volt gyárilag leragasztva.
Újra esett a hó. És a
Gát utca 3. szám elől
most sem takarították el a
havat. Olvasónk szerint
egész télen „pihentek" a
házban lakók, vastag jégréteg borítja a hatalmas
panelház előtti járdaszakaszt, veszélyes a közlekedés. Régen ezért büntették a lakókat, ma miért
nem? - kérdezte a telefonáló.
Névre szóló bérletek?
Somlai Norbert nevű ol-

vasónk azért reklamál,
mert kötelező a bérletigazolványra ráírni a bérletek
számát. Érti is, meg nem
is ezt az eljárást. Érti, hiszen jó üzleti fogás, hogy
a család többi tagja véletlenül se használhassa a
megvásárolt bérletet.
Nem érti, ha arra gondol,
hogy a mozijegyre sem írják rá, ki nézheti meg vele
a filmet.
M e g t a l á l t á k ! A Somogyi utcai Levi's Márkaboltban Dóka Gábor
János bankkártyáját, biztosítási okmányait. Napközben átveheti az üzletben. A C Y D - 1 1 0 - e s
rendszám is várja gazdáját a Gábriel Taxi diszpécserénél, érdeklődni a
4 7 0 - 5 7 7 - e s telefonszámon lehet.
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Farmerszaküzlet
Eredeti -»><v«»r farmerek érkeztek.
Ezenkívül: StafT, Innuendo,
Calvin Klein nadrágok
a legkedvezőbb áron kaphatók.
Szeged, Mérey u. 9/A.
Telefon: 317-610.
Nyitva: h-p.: 9-17 óráig.
Szombat: 9-12 óráig.

DÉLMAQYARORSZÁQ

6 KAPCSOLATOK

olvasószolgálat
Ezt a rovatunkat olvasóink írják. Az itt közölt Írások
szorzóik magánvéleményét tükrözik.

LEVÉLCÍMÜNK: DÉLMAGYARORSZÁG SZERKESZTŐSÉGE,
SZEGED, SAJTÓHÁZ, PF.: 153.6740.

TELEFON: 481-460

A Gutenberg-albumba
Sokszor eszembe jul mostanában Vörösmarty Mihály
„A Gutenberg-albumba" elmű, halhatatlan versének
egyik sora: „Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról..." és a verssor magyarázatára, középiskolás
tankönyvünkbe írott lábjegyzet (nehogy a vers a diákok
ideológiai szilárdságát megingassa): „Vörösmarty,
amikor a verset Irta, még
nem tudhatta, hogy a világosság nem nyugatról keletre, hanem keletről nyugatra
fog kisugározni."
Úgy tűnik a kérdés véglegesen eldőlt, hiszen ma
gyakran dicsekszünk azzal,
hogy magas nyugati körök
és neves újságok részérói elismerő vállveregetést kapunk a megszorító intézkedésekért. Alkalmam volt
szemtanúja lenni a mostanában zajló nagy, francia
sztrájkhullámnak. A francia
kutatókkal kötött kutatási
együttműködésem kapcsán
ugyanis két hetet tölthettem
Párizsban, a nagy sztrájkhullám központjában.
Párizs akkor gyönyörű
volt, a karácsonyi fények
csodálatosak, csak éppen a
közlekedés dolgozóinak
sztrájkja bénította meg a világ fővárosának karácsonykor szokásos, nyüzsgő forgatagát.
Nagy tanulság volt számomra, hogy francia kollégáim részéről szinte panaszt
sem hallottam és különösképpen azt nem, hogy szidták volna a sztrájkolókat,
amiért jócskán megnehezítik
életüket. A párizsiak, szolidaritást vállalva a sztrájkolókkal. keményen rótták
gyalog, kerékpáron, görkorcsolyán, a tehetősebbek gépkocsin a várost, hogy beérjenek munkahelyükre.
Elgondolom, hogy ilyen
méretű sztrájkot csak Franciaországhoz hasonló, mér-

1995 a II. világháború
befejezésének, 1996 az űrkutatás kezdetének 50. évfordulója. Nem véletlen,
hogy ez a két évforduló
ilyen közel van egymáshoz.
A történelem fintora, hogy
a két véres világháború
adott hatalmas lökést a
technika és a tudomány fejlődésének. Az I. világháborúban a repülőgép már harci
eszköz, a háború után pedig
kialakult a polgári és sportrepülés. A II. világháborúban jelent meg a radar, mint
légvédelmi eszköz, majd
miután a radarháborút, azaz
az Anglia fölötti légiháborút az angolok nyerték meg
a németekkel szemben, a
háború utolsó éveiben a németek bevetették a V-1 után
a V-2 rakétákat. A V-2-t
150-200 kilométer magasba
lőtték fel. és innen indították pályára a kijelölt célpont felé. Az angol légvédelem tehetetlen volt a V-2
rakétákkal szemben, mivel
legföljebb észlelni tudták
radarjaikkal a rakétákat, de
nem volt olyan eszköz, amivel ebben a magasságban
meg tudták volna semmisíteni őket. Mindez azonban
már nem befolyásolta a háború végkimenetelét.

hetetlen gazdag ország tud
elviselni. Ha csak mást nem
számítok, a sztrájk a turistákat, látogatókat szinte kisöpörte Párizsból és az ilyenkor szokásos karácsonyi vásárlás is megbénult. Az eset
pikantériája, hogy a kerékpárárusítás fellendült, mint
ahogyan a párizsi lapok írták, a kerékpárok az utolsó
szálig elkeltek a nagy áruházakból.
A sztrájknak része volt az
egyetemi ifjúság napokig
tartó sztrájkja is. Az egyetemistáknak három fő követelése volt:
adjon az állam több pénzt
a felsőoktatáshoz,
építsenek nagyobb tantermeket a hallgatóság befogadására,
növeljék az oktatók létszámát.
Ezek a követelések számunkra is ismerősen csengenek és tanulságosak. Francia
kollégáim könnyen megértették, hogy mi is hasonló
problémákkal küzdünk, csak
az nem ment a fejükbe, hogyan lehet még csak javasolni is, hogy az oktatói fizetés
emelésének ára lehet az oktatók létszámának leépítése.
A francia diákok végül is
megegyeztek a kormánnyal.
Az állam jelentős pénzt juttatott a felsőoktat ás fejlesztésére, és a tanárok és a kisegítő személyzet létszámának
jelentős növelését biztosította több ezer új állás létesítésével.
Vörösmarty látnoki szavaira gondolva, bíznunk kell
benne, hogy Párizs fénye,
világossága majd csak felénk is kisugárzik és meggyújtja a fejekben a felvilágosodás szellemét, ha egyelőre még csak gyertyafényként is...
Dr. Lázár György
egyetemi tanár

A győztes amerikaiak
körülbelül száz V-2 rakétát
zsákmányoltak a németektől a háború befejezésekor.
Ezekkel kezdtek 1946-ban
kísérletezni, majd a tapasztalatok alapján fejlesztették
ki az Aerobee és a Viking
rakétákat. Már 1946-ban a
V-2 segítségével sikerült
100-150 kilométer magasságból fölvételeket készíteni a felhőzetről, ezek továbbfejlesztése lehetővé tette később mozgófilmek készítését is az űrből. 1946ban Bay Zoltán, magyar fizikus is tagja volt annak az
amerikai csoportnak, amelyik radarsugarak segítségével szenzációs pontossággal
megmérte a Holdnak a
Földtől való távolságát. Az
eredetileg katonai célokat
szolgáló rakétatechnika és
radarkészülék a tudomány
békés fejlődésének szolgálatába állt. A háború után
német rakétaszakértőket lehetett találni az USA-ban és
az akkori Szovjetunióban
egyaránt. Érthető tehát,
hogy az 1950-es évek végén, 60-as évek elején ez a
két ország űrnagyhatalommá vált, megelőzve sok más
országot.

O

lvastam Nyilas Péter „Tovább
a tömegközlekedés reformjának útján " cimü cikkét a január
19-i Délmagyarországban, és mint
villám csapott belém a gondolat,
hogy a „reformközlekedés" tényleges megvalósítása milyen következményekkel járna. Lássuk sorjában.
1. Az úgynevezett gyalogos járatok bevezetése baromi nagy kihívást jelentene a cipészek számára,
mivel rövid időn belül
őrült
mennyiségű javítani való (javíthatatlan) topánkával néznének farkasszemet. Manapság ugyanis a
lábbeliket nem gyaloglásra készítik, hanem kizárólag a „rendeltetésszerű használatra ", azaz a nem-

Tisztelt Szerkesztőség!
Mi, a Szeged, Ilona u. 2.
szám alatti társasház alulírott lakói, január 17-i számuk olvasószolgálat rovatában megütközéssel olvastuk a fenti című írást. Annak a ránk vonatkozó rágalmazó és mocskolódó részét határozottan visszautasítjuk.
A társasház üzemeltetését törvények szabályozzák. Az üzemeltetést a társasház közgyűlésén megválasztott közös képviselő
és könyvelő szervezi és intézi. De ha ezt nem is írná
elő jogszabály, talán ezt a
rendkívül megterhelő, kellemetlen és végtelen hálátlan munkát mégiscsak el
kellene végezni valakinek.
Amikor kilyukad a vízvezeték és ömlik felülről lefelé a lakásokon keresztül
a víz az e g é s z házban,
vagy ha eldugul vagy eltörik a csatorna, és elönti a
s z e n n y v í z az alagsort,
mégis csak jó ha valaki^ezt
eiháríttatja, és kifizeti a
számlát a szerelő vállalatnak. Ép ésszel nem lehet
kétségbevonni a közös
k é p v i s e l ő és k ö n y v e l ő
szükségességét. Az pedig a
„Név és cím a szerkesztőségben" nevű úrnál vagy
hölgynél már régen túl van
a skizofrénia határán, hogy
még a két ellenőrző bizottsági tag szükségességével
is bajba van. Az ellenőrző
bizottságot is a jogszabály
írja elő. De ha nem így lenne, akkor is jó, ha vannak
független személyek akik
ellenőrzik, hogy a közös
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Gyalogos ötletek
használatra. Ellenkező esetben néhány órán vagy napon belül leválik
a talpa, szellőzőnyílás keletkezik az
orrán és még sorolhatnám.
No de fel a fejjel, két megoldás
is van! aJ venni kell egy olyan valódi, márkás sportcipőt, ami jól tűri testünk súlya alatt lábunk lépegető mozgását, s máris sokat tettünk az egészségünkért. Csak gondoljunk bele! Egy ilyen cipőre rámegy a fél fizetésünk, a másik feléből kifizetjük a rezsit és ha még ezután is marad, azt mindenképpen
tegyük félre a jövő hónapra, mert

előbb-utóbb a család többi tagjának is járnia kell valamiben. Végre
vége azoknak a gusztustalan, nagy
zabálásoknak! Pfujj! b J Ha ez nem
tetszik, járj mezítláb! Egy-két heti
csekély fájdalom után olyan bikaerős saját talpad lesz
(ingyen!),
hogy se fagy, se parázs nem fog ki
rajta!
2. A menetjegy-érvényesítés forradalmian új megoldása is kolosszális és fenomenális, itt csak
egy dologra kell ügyelni. Azt a kalauzt, akinek már kihullott
az
összes foga, azonnal rokkantosítani

Válasz a „Távfűtés
és e g y e b e k " - r e
képviselő jól gazdálkodike a ház ü z e m e l t e t é s é r e
szánt pénzzel, netalán a
könyvelő szabályosan végzi-e a könyvelést. (Akik
ugye természetesen semmilyen díjazást nem kapnak,
felelősségteljes tevékenységüket társadalmi munkában végzik.)
„Név és cím a szerkesztőségben" nevű levélíró a
ház szerintünk példaszerűen jó üzemeltetéséért a jelképes összegű havi 300 forintot is elvitatni akarja.
(Itt most megajánljuk, jelentkezzen ő erre a munkára ennyiért.) Mi is jártunk
egy házzal odébb összehasonlításként. Ott például az
üzemeltetési munkáért fizetnek egy közös képviselőt, egy könyvelőt, egy jogi tanácsadót, egy karbantartó lakatost, plusz még
egy társasházak karbantartására szakosodott Kft-t is.
Persze, ott a közös költség
az Ilona u. 2. szám alattinak úgy a négy-ötszöröse.
A további rágalmakhoz
még hozzátesszük, hogy a
lépcsőházban a fűtőtest
nincs elzárva. Ott is lakáshőmérséklet van. Bár szerintünk ez feleslegesen pazarló. Hiszen a nálunk még
takarékosabb társasházakban ezeket a radiátorokat
már rég le is szereltették,
ugyanis a lépcsőházban utcai felsőruházatban közle-

kedünk és nem ingben,
gyatya nélkül.
A takarítás színvonala a
lépcsőházban példaszerű.
Ugyanis korábban közgyűlésen ( t a k a r é k o s s á g b ó l )
egyhangúlag azt szavaztuk
meg, hogy a lépcsőházat
szintenként (a hozzátartozó
lépcsősorral), azon a szinten lakó három lakótárs,
heti váltásban takarítja. Az
alagsor takarítása pedig így
egy lakóra tizenöt hetente
jut. A lakótársak egymással v e r s e n g v e v é g z i k a
munkát, hogy ki takarít fel
szebben és gyakrabban. A
közgyűlési szavazáskor
egyetlen személy, Danner
Klára I. em. 1. szám alatti
lakótársunk jelezte, hogy
korára és egészségi állapotára tekintettel ezt nem
tudja vállalni. Tassy Lászlóné II. e m e l e t 5. szám
alatti lakótársunk abban a
pillanatban jelentkezett,
hogy ő ezt helyette ingyen
és szívesen elvégzi. Ezt a
munkát azóta is példaszerűen ellátja.
A társasházi közgyűléseket rendszeresen megtartjuk, mindenki elmondja
hozzászólását, mindenben
az előírás szerinti többségi
szavazással döntünk.
Nem kell tétováznia a
„Név és cím a szerkesztőségben" nevű levélírónak,
hogy a társasházra vonatkozó panaszaival hová for-

Ötvenéves az űrkutatás
1961. december 20-án az
ENSZ közgyűlése határozatot hozott a világűr békés
felhasználásáról. Egyben
fölszólította a Meteorológiai Világszervezetet, hogy az
űrkutatás eredményeinek
segítségével mozdítsa elő a
légkörtudomány fejlődését
annak érdekében, hogy jobban megérthessük azokat a
fizikai erőket, amelyek az
éghajlat alakításában szerepet játszanak. A két űrhatalom vezető meteorológusai
által kidolgozott terv alapján az 1960-as években létrehozták az Időjárási Világszolgálatot, amelynek működésében mintegy 150 tagország vett részt. Ennek keretében a Globális Megfigyelő Rendszer a több ezer
földi mérőállomás mellett
meteorológiai műholdakat
is alkalmazott. Az amerikaiak 1960 és 1965 között tíz
TIROS, 1966-69 között kilenc ESSA, ezeken kívül
több Nimbus és NOAA elnevezésű meteorológiai műholdakat bocsátottak fel. Az

kell, mert ha már egy lyukat sem
képes produkálni,
az
komoly
visszaélésre adhat okot, hiszen ez
esetben az utasok közül is bárki bekaphatja, akár többször is!
3. A Malév szakembereit is szeretném megnyugtatni, mert ha a
rendőrök tudnak vízen járni, mi
mezei állampolgárok már hogyne
tudnánk repülni? Igenis mindennap
repülünk! Ki innen, ki onnan. S
hogy milyen magasan, ez már a
testsúlyunktól függ, ami rohamosan
csökken, s ez olyan kedvezően fog
hatni, hogy hamarosan akár a súlytalanság állapotát is elérhetjük!

oroszok 1966-67-ben lőtték
fel első meteorológiai műholdjaikat, a Kozmosz 122őt, 144-et , 156-ot stb.,
majd 1969-től a METEOR
nevű sorozatból 31-et.
Lehetetlen
röviden
összefoglalni azt a sok eredményt, amit az elmúlt 50
évben az űrkutatás felmutatott. Ezek közül álljon itt
csupán néhány, de talán a
legfontosabbak. A két világháború között a repülőgépes légifelvételek számítottak a legmodernebb térképészeti eszközöknek, a
műholdakról készített fölvételek többszáz, esetleg ezer
légi fölszállást helyettesítenek. Műholdak olykor természeti katasztrófákról adnak jelzéseket. Például Szibériában vagy Kanadában
lévő őserdőkben néha spontán erdőtűz keletkezik lakott helyektől távol. Hetekig égne az erdő, mire az
emberek észrevennék és oltani kezdenék. A műhold
egy-két napon belül „észreveszi" a gyanús füstfelhőt.

A trópusi óceánokon gyakran minden földi megfigyeléstől távol alakul ki egyegy trópusi ciklon, tájfun
vagy hurrikán. Ezek mozgásának előrejelzése nagyon
nehéz, de a műholdak képesek folyamatosan követni
ezek fejlődését és mozgását,
így sok tízezer ember életét
sikerült megmenteni az időben hozott védőintézkedések révén.
Budapesten 1980-ban
Nemzetközi Űrkutatási
Konferencián jóval több
mint száz előadás mutatta
be az addig elért eredményeket. A kőolaj- és földgázlelőhelyek felkutatásában jelentős segítséget
nyújtanak az úgynevezett
Landsat műholdak fölvételei, amelyeken már hektárnyi méretű terepalakzatok is
fölismerhetők. A különböző
színszűrőkkel készített fölvételek árulkodnak a megművelt földterületeken található növényzet minőségéről, a várható termésmennyiségről, a növényi

duljon. K ö z ö l j e a k ö z ö s
képviselőnkkel, mikor engedi ideje, hogy ez ügyben
ö s s z e h í v a n d ó rendkívüli
Közgyűlésünkön részt veg y e n , s mi akkorra azt
összehívjuk. Minden véleményt
meghallgatunk,
minden indítványban szavazást tartunk. (Persze az
se lenne baj, ha befejezné
rosszindulatú összférhetetlenségét.)
„Név és cím a szerkesztőségben" levélírónak javasoljuk továbbá, ne tétovázzon azon panaszaival se,
melyek nem a társasházunkat érintik. Adott az illetékes, ez a városi önkormányzat é s vállalata, a
Szetáv. Azt a rágalmazását, hogy rákényszerítették
az ö n k o r m á n y z a t i lakás
megvásárlását, szerintünk
ott fogják elutasítani. Mindenki szabad akaratából
döntött, hogy megveszi-e
vagy sem.
A levélíróval abban az
egy dologban értünk csak
egyet, hogy a pazarló távfűtés műszaki megoldása,
színvonala, a számlázási
rendszere úgy rossz, ahogy
van. Vele együtt másban
nem igen bízhatunk, mint
hogy egyszer csak megunják már, hogy szemben a
többi közcélú szolgáltatást
végzővel, melyek a tömegkommunikációs eszközökben átlagosan évi egy-két

betegségek fölbukkanásárá, a talaj nedvességtartalmáról. Ugyancsak színszűrők használatával készülnek
azok a fölvételek, amelyek
megmutatják a tavak, tengerek vizének szennyezettségét, hőmérsékletét. A távközlési műholdak teszik lehetővé a kontinensek közötti televíziós vagy rádiókapcsolatot. A repülőgépek,
óceánjáró hajók helyzetének meghatározása, a navigálás mindenkor komoly
feladatot jelentett, és gyakran végzetes tévedés veszélyével járt, míg jelenleg a
működő műholdas helymeghatározó rendszer segítségével 100 méteres pontossággal be lehet mérni a
tartózkodási helyet. Igaz,
hogy ehhez egy nem éppen
olcsó kis készülékre is
szükség van.
Az eddig felsoroltak
mind csak a Földre vonatkozó új eszközök voltak,
ezekhez járulnak a csillagászatban elért eredmények.
A műholdak ugyanis a légkör zavaró hatásától gyakorlatilag függetlenül végezhetnek csillagászati
megfigyeléseket. Minden
eddiginél pontosabban meg

Csatlós Miklósné

fogyasztói elmarasztalást
kapnak, addig ők heti átlagban három, négyet.
Tisztelt Szerkesztőség!
A „Név és cím a szerkesztőségben" levélíróval
szemben mi a nyilvánosság
előtt is vállaljuk nevünket
és címünket. Czinkóczi Jánosné (II. em. 4.), Ferenczi
Dezső (IV. em. 11.), Tassy
László (II. em. 5 . ) . Sári
Tamásné (III. em. 9.), Füleki Istvánné (III. em. 7.),
Pördi G y ö r g y (IV. em.
10.). Magyar Ferencné (V.
em. 14.), Butterer Istvánné
(V. em. 13.). Csikós József
(II. em. 6.), Szikula László
(IV. em. 12.), Danner Klára (I. em. 1.), Bibók Imre
(I. em. 2.), Gráf Károlyné
(V. em. 15.). Két lakó nem
írta alá.
Utóirat: Az Ilona u. 2.
sz. Társasház 15 lakásból
áll (tehát nincs A és B lépcsőház). A v á l a s z l e v e l e t
aláírók között lévő három
személy együtt adta át a tizenöt családnak elolvasásra, úgy a rágalmazó írást
tartalmazó újságot, mint az
arra közösen szerkesztett
válaszlevelet. Igény szerint
gondolkodási időt hagytak
a döntésre. Azt a két alá
nem író család is elolvasta,
s ezt követően utasította el
az aláírást. Szükség esetén
az egyidőben jelenlévő három s z e m é l y ezt a tényt
bármely fórumon tanúsítani tudja.
Köszönettel:
Az aláíró Tizenhármak

tudták mérni a Napból a
légkörbe érkező sugárzás
erősségét és a Föld visszaverőképességét. Felejthetetlen élmény volt, amikor
1969. július 20-án Neil
Armstrong amerikai űrhajós
elsőként lépett a Hold felszínére. Ezután újabb és
újabb amerikai űrhajósok
szálltak le a Holdon. így beteljesült a néhai Kennedy
elnök 1961-ben elhangzott
ígérete, amely szerint még
az 1960-as évtized vége
előtt embert küldenek a
Holdra és biztonságban
visszahozzák a Földre. Űrszondák küldtek hírt a
Mars, a Vénusz felszínéről,
majd a távolabbi bolygókról: a Jupiterről, a Szaturnuszról, az Uránuszról és a
tejútrendszerünkön kívüli
galaxisokról. Mindmegannyi üzenet a világűrből,
hogy milyen piciny a mi
Földünk és ugyanakkor
mennyire egyedülállóan
gyönyörű is a mi Kék Bolygónk; „igazán méltó rá,
hogy lakjunk rajta" - mondotta az egyik amerikai űrhajós, a világűrből visszapillantva.
Dr. Koppány György
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Meghalt az utolsó
Buday-testvér
Volt valamikor Szegednek egy aranykezű
grafikusa, Buday György.
Itthon nagyszerű alkotások sora, és többek között
a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma fűződik
nevéhez. Elment Londonba, és világhírű művész
lett belőle. Kétszer vonták
meg tőle a magyar állampolgárságot. Szegeden
maradt édesanyja, és későn született húga, MargitBuday Margitról azonban nem csupán bátyja révén kell szólnunk. Orvos
lett, pályáját Puijesz Béla
nagyszerű
klinikáján
kezdte. Amikor a kitűnő
professzort kitalált vádak
alapján elmozdították,
iránta tanúsított szolidaritásból ő is elhagyta a "klinikát. Először rendelőintézeti orvos lett, később
pedig - harminc éven át a Tüdőgondozó dolgos
doktora, majd vezetője.
Példaképe, a humánus
professzor törekvéseit
folytatta mindvégig, munkájáról igazán azok a betegek tudnának beszélni,
akiket kezelt, illetve gondozott.

türelem és nagy bátorság
kellett ehhez a munkához,
szívvel, örömmel végezte.
Amikor betegeskedni kezdett maga is, akkor hagyta
abba, de vöröskeresztes
kapcsolatai továbbra is
megmaradtak.
Egész életében arra törekedett, hogy a hazájától
távol élő bátyja szellemi
kapcsolati épek maradjanak a magyarsággal, holta
után pedig az örökségét
ápolta. Ezt, persze, megint sajátosan értelmezte,
könyveit, és végül mégiscsak hazaérkező műveit is
arra érdemeseknek ajándékozta el. Viszonylagos
azonban ez is, úgy tudjuk,
művei egyik országos könyívtárunkban mostanáig
földolgozatlanul várják
értő kezek föltáró munkáját.

Semmi értéket nem
akart megtartani magának, a családtól örökölt
emberség és az eltanult
jóság révén saját dolgait
is sorra elajándékozta. A
zenében, irodalomban,
művészetekben járatas,
munkatársai és betegi által szeretett és nagyon becsült dr. Buday Margit tüNyugdíjazása után a dőgyógyász orvost, a BuVöröskereszt önkéntes és day-testvérek utolsó tagját
ingyenes munkása lett, február 13-án déli 1 óratöbbek között ő volt a kor helyezik örök nyugamegalapitója a Lelki se- lomra a szegedi reformágélyszolgálatnak, ami ak- tus temetőben. Élt 78 álkoriban még személyes dozatos évet.
szolgálat volt. Hihetetlen
H. D.
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Csengele képviselő-testületének tagjai - tekintettel
a községben élők többségének anyagi helyzetére - már
az elmúlt esztendőben kifogásolták a náluk e feladatot
ellátó kisteleki székhelyű
Közüzemi Szolgáltató Kft.
tervezett áremelésének mértékét. Miután pedig a szolgáltató nem tudta elfogadni
az általuk kért alacsonyabb
térítési díjat, a testület úgy
határozott, hogy felbontja az
együttműködést a Közszolg
Kft-vel, és pályázat útján
próbál új üzemeltetőt keresni. A koncessziós pályázat
eredményhirdetését követően Sánta Ferenc polgármestertől érdeklődtünk arról kire
és milyen fetételekkel bízzák
a jövőben a vízmű kezelését.
- Szerencsére sikeres volt
a pályázati kiírás, mert egy,
az eddiginél jóval kedvezőbb lakossági díjfizetést
megjelölő céggel köthetünk
megállapodást, a Gázépszerker Kft-vel. Ok ugyanis az
elózó szolgáltatóval megegyező feltételekkel, de az
azok által javasolt összeg
közel egyharmadáért - 39
forint plusz 12 százalék áfáért - vállalták el a vízmű
üzemeltetését. Ez pedig
olyan jelentős eltérés, amely
nem tehette kétségessé a testület döntését.
• A Közszolg Kft. a pályázatában
is hasonló
magas árat jelölt meg?
- Nem. Ők nem is nyújtottak be pályázatot.
0 Ez meglepő, hiszen a
kft. a Szentesi Víz- és

• Víz - közel óO forinttal
olcsóbban
• Bomlik a kisteleki Közszolg
Kft.?

Csengele már „kiugrottn

A közüzemi szolgáltatások díjának
emelkedése mindig érzékenyen érinti
a családokat, napjaink egyre nehezedő életfeltételei között pedig mindez
f o k o z o t t h a n g s ú l y t kap. Az önkormányzatok éppen ezért igyekeznek
körültekintően dönteni a lakosság
Csatornam
Vállalat
egyik
jogutódjaként
nyolc önkormányzat
köztük Csengele - által
alapított cég és egyben
oszthatatlan
közm vagyonuk kezelője is. Ezek
után mi lesz a sorsa az
önök tulajdonrészének?
- Egyelőre nem léptünk
ki a kft.-ből, így továbbra is
megmarad az ottani mintegy
600 ezer forintos vagyonrészünk. A testület később
mérlegeli majd a ránk eső
vagyon esetleges értékesítésének lehetőségét, de nyilvánvaló, hogy a maradó tagokat megilleti az elővásárlás joga.
0 Mikor kezdi az üzemeltetést az új szolgáltató?
- Lényegében már febru-

Hóeltakarítás:
csak a főutakon
A Környezetgazdálkodási
Közhasznú Társaságtól kapott jelentés szerint az újabb
havazás elleni küzdelmet
február 6-án este 8 órakor
vette föl nyolc IFA (tolólappal és szóróberendezéssel
megerősítve), valamint két
darab T25-ös traktort is bevetettek a minél hatékonyabb síkosságmentesftés érdekében.
A gépeknek összesen 520
kilométeres útszakaszt kell
megtisztítaniuk, s mintegy
144 köbméter só-homok keveréket szórtak ki (az arány
3:1, a homök javára).
Tegnap, február 7-én három IFÁ-t, és négy traktort
dobtak ki a harc vonalba, de a
folyamatos havazás miatt

még hat IFA szórójármű állt
készen a beavatkozásra.
Nap közben 112 hómunkás dolgozik folyamatosan a
tömegközlekedési megállók
és átjárók tisztításán.
A kht. értékelése szerint a
tömegközlekedési és fő közlekedési utak járhatók, bár latyakosak és csúszósak - aki
teheti, használja inkább a tömegközlekedési járműveket.
Azt már korábban megírtuk, hogy a kht. hóeltakarításra szánt pénzéből ezen a télen
csak a már említett fő közlekedési utak, és a tömegközlekedés útvonalainak megtisztítására futja. A környezetgazdálkodásiak kérik a lakosság
megértését és türelmét.
Ny. P.

Válogathatnak a némettanárok.
(Fotá: Révész Róbert)

Szegedre jött
a Goethe Intézet
A Goethe Intézet támogatásával tegnap nyitották meg
a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola és
Gimnáziumban a régió első
módszertani és továbbképzési információs központját. A
könyvtár adatbázisát - német szakfolyóiratokat, szakkönyveket, videó- és hang-

kazettákat - általános és középiskolai német nyelvtanárok használhatják. Dr.
Hans-Wemer Schmidt, a budapesti Goethe Intézet pedagógiai ügyekért felelős munkatársa lapunknak elmondta:
a szegedi az ötödik vidéki
centrum Magyarországon.
Céljuk nem más, mint ellátni

anyagi terheit befolyásoló kérdésekben, így a vízdíjak megállapításánál
is. Hiszen mint ismeretes, a települések vízm veit m ködtető cégek csak
javaslatot tehetnek egy köbméter ivóvíz árára, de annak jóváhagyása a helyi testületek feladata.

ár 1-tól, ideiglenes megbízás
alapján a Gázépszerker Kft.
látja el ezt a feladatot.
0 Eszerint megtörtént a
vízm átadása is?
- Részben, mivel a minket megillető két búvárszivattyút - az általunk megbízott szakember véleménye
alapján - nem fogadtuk el,
működésképtelen állapotuk
miatt. De reméljük, hogy kijavítva, hamarosan a rendelkezésünkre bocsájtja azokat
a kft., ellenkező esetben törvényes úton kell érvényt
szerezni jogos követelésünknek - hangsúlyozta befejezésül a polgármester.
Miután az is tudomásunkra jutott, hogy kilépési szándékával nem volt egyedül
Csengele, hiszen a sándorfalviak szintén pályázatot ír-

a régió német nyelvtanárait
az oktatást segítő legaktuálisabb információkkal. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek
a tanárok továbbképzésére
is. így a jövőben rendezendő
kisebb tanácskozásokra és
szemináriumokra a budapesti Goethe Intézettől jönnek
majd le szakemberek. Dr.
Hans-Werner Schmidt hangsúlyozta: az információs
centrumban nem a mennyiség, hanem a minőség a lényeg. Nem az számít, hogy
mennyi szakanyag található,
hanem az, hogyan, mi módon használják fel azokat a
tanárok. Ebben segítenek
majd a Goethe Intézet munkatársai. Az iskola - amelyben három esztendeje kéttannyelvű (magyar-német)
oktatás is folyik - várja a
Dél-Alföldön tanító általános és középiskolai német
nyelvtanárok érdeklődését.
Kölcsönözni ugyan nem,
jegyzetelni, olvasgatni, tanulni viszont minden további nélkül lehet a szakkönyvekből és szakfolyóiratokból.
Sz. C. Sz.

tak ki vízművük üzemeltetésére, felkerestük e település
polgármesterét, Darázs Sándort is.
0 Önöket mi indította arra, hogy más üzemeltető
után nézzenek?
- A gondot számunkra
szintén a javasolt díjtétel
nagysága okozta. Tavaly, a
tulajdonosi taggyűlésen kértük is a Közszolg Kft.-t,
hogy működési feltételeinek
felülvizsgálatával, illetve javításával próbálja meg tartani a korábbi árakat. Az ezt
célzó javaslataink azonban
csak részben valósultak
meg. így a testület 1995. novemberében úgy határozott:
pályázatot ír ki az üzemeltetésre, annak érdekében, hogy
megtudjuk más cég mennyiért vállalná el a vízszolgálta-

tást a községben. A pályázati
anyagot öten vitték el, amiből arra következtethetünk,
hogy a vízmű olyan állapotú,
amelyet érdemes üzemeltetni. Emellett bízunk abban,
hogy a január elsejétől érvényes 58 forint plusz áfás
köbméterenkénti árnál lényegesen alacsonyabbat tartalmazó pályázat is beérkezik. Ez számunkra azért fontos, mert a testület döntése
értelmében különválasztjuk
az üzemeltetési és a lakosság
részére megállapított díjat. A
különbözetből szeretnénk finanszírozni - mivel az önkormányzat költségvetése
ezt nem teszi lehetővé - a
vízmű régebbi vezetékeinek
mára szükségessé vált cseréjét. Emiatt is fontos számunkra, hogy olyan cég „kezébe" adjuk a vízművet,
amelyik hatékonyan tudja
azt üzemeltetni. Sőt: a testület arról is döntött, hogy a
Közszolg Kft. központi működtető vagyonában lévő üzletrészét elidegenfti, és ezt
már közöltük is a tulajdonostársakkal.
N. M e z Judit

Plakátpályázat
13-15 éveseknek
A Csongrád megyei
Könyvtárosok Egyesülete és
a Somogyi-könyvtár a honfoglalás 1100 éves évfordulója alkalmából plakátpályázatot hirdet 13-15 éves fiatalok részére. A plakát témája:
forradalmak és szabadságharcok a XVII-XX. századi
Magyarországon. A képi
elemekkel és rövid jelmondattal készített nagyméretű
propagandaeszköznek élénk
színekkel, szokatlan formájú
betűkkel, rövid, lényegre törő, tömör kohlpozícióval
kell, hogy felhívja a figyelmet a mondanivalóra. A
technika szabadon választott. Méret: minimum 30x40,
maximum 50x70 centiméter.
A pályaművek hátoldalán
nyomtatott betűkkel az alábbi adatokat kell feltüntetni: a
pályázó neve, életkora és lakáscíme; a mű címe; az iskola neve és címe; a felkészítő

(tanár, szülő stb.) neve. Beküldési határidő: február 29.
Beküldési cím: Somogyikönyvtár szervezési osztály,
6720 Szeged, Dóm tér 1-2.
A pályázat elsó három helyezettje ingyen vehet részt a
Csongrád megyei Könyvtárosok Egyesülete és a Somogyi-könyvtár által szervezett
történelmi táborban, amelynek várható időpontja július
második fele, helyszínei pedig Sárospatak-Kassa-Eperjes-Munkács-Verecke. A negyedik, ötödik, hatodik....,
tizedik helyezett értékes
könyvjutalmat kap. A legjobb munkákat a megye
könyvtáraiban vándorkiállításon mutatják majd be. Az
eredményhirdetés és az első
kiállítás megnyitása március
14-én délelőtt 10 órakor lesz
a szegedi Somogyi-könyvtárban.
(szesz)
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0 Matematikus diplomát
szerzett a JATE-n, majd
elvégezte a
pedagógia
szakot. Ha én matematikus lennék, aligha jutna
eszembe a pedagógia!
- Nem olyan különleges
dolog ez. Éppen Kiss Árpád,
a kitüntetés névadója volt az,
aki Magyarországon elindította a méréssel, értékeléssel,
teszteléssel kapcsolatos neveléstudományi kutatásokat.
Neki köszönhetjük, hogy az
ország résztvett azokban a
nemzetközi összehasonlító
vizsgálatokban, amelyek a
tudás- és képességszintet
mérik. Enélkül ma nem tudnánk - és nem lehetnénk rá
büszkék - , hogy minden baj
ellenére a magyar iskolák jó
hatásfokkal működnek, különösen a természettudományos képzésben: évek óta a
nemzetközi élmezőnyben
vagyunk.
0 Az egzákt matematika
után hogyan lehet olyasmivel
foglalkozni,
amelyben „minden folyik"?
- Nem mondanám, hogy
a neveléstudomány nélkülözi az egzaktságot és rendsze-

• Kiss Árpád-díjas: Vidákovich Tibor

„Matematikára a neveléstudományban is szükség van"
A kitüntetést a neveléstudomány eredményeinek
felhasználása területén kiemelkedő tevékenységet
folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók
szakmai munkájának elismeréseként adják. Vidákovich Tibor egyetemi docens a JATE Pedagógiai és
Pszichológiai Tanszékcsoport vezetője 1984 óta dolgozik a pedagógiai értékeléssel, méréssel, teszteléssel, vizsgarendszerekkel foglalkozó kutatócsoportban, amelyet Nagy József professzor vezet. A szegedi
tanszék fő profilja, az ún. empirikus pedagógiai kutatások a matematikai módszereket, a statisztika sok
elemének felhasználását igénylik.

rességet. A helyzet az, mint
minden tudományban, hogy
a megoldandó problémák
változnak. A 80-as években
arra koncentráltunk, hogy a
pedagógiai hatásfok mérésé-

vel igyekezzünk fogódzókat
adni a tanároknak a saját
megújulásukhoz; az új közoktatási törvény bevezetésére készülve, 1989 táján az
úgynevezett kimeneti szabá-

lyozás állt a munkánk középpontjában, a vizsgarendszeren dolgoztunk, annak
hatékonyságát igyekeztünk
visszajelezni. Mostanában az
alapműveltségi vizsga modelljét alakújuk ki, hamarosan országos vitára bocsátjuk. Az utóbbi évtizedben a
pedagógiai értékelésnek amelyben matematikai, statisztikai módszereket alkalmazunk - egyre nőtt a jelentősége; örülök, hogy sikerült
megtalálnom azt a szakterületet, amelyben nagy hasznát
veszem a matematikának.
0 A kutatás mellett olyan
tantárgyakat oktat, amelyeknek nincs nyoma a
régebbi típusú tanárképzésben. Mit rejt például

„Az oktatás szervezeti keretei" elnevezésű tárgy?
- Olyan információkra is
szükségük van a tanároknak,
amelyek nem férnek bele a
hagyományos pedagógiai
tárgyakba. Ilyen például az
iskola és a társadalom kapcsolata, az iskolai szelekció,
a mobilitás problémái: hogyan tudja az iskola befolyásolni - növeli, vagy csökkenti - a társadalmi egyenlőtlenségeket? Miként illeszkedik a társadalmi közegbe,
hogyan szolgálja a társadalmi igényeket? Egyáltalán:
hogyan működik egy iskola?
Milyenek az irányítás, a finanszírozás modelljei - itthon és külföldön? Minderről
tudnia kell a mai tanároknak.
Az iskola másképpen működik, mint korábban. Meg
kell találni a pénzügyi forrásokat, megtervezni a saját
programokat, célokat, megszervezni a munkát - és a
többi. A tanárok korszerű
pedagógiai műveltségéhez
ezek az ismeretek akkor is
hozzátartoznak, ha nem
igazgatóként működnek.
Sulyok Erzsébet

akció
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Urak az óceánban
Az úgynevezett óceán-vonallal
akarnak emlékeztetni az urak divattervezői
ebben a szezonban a '20-as, '30-as évek
nagy óceánjáróira. Zászlóshajós színcsoportjaik: a Key West, a zöld lágy és pasztelltónusai; a Venezia, a barna és a vörös
keveréke; a Brighton, a kék, az ezüst és a
szürke árnyalatai; a Sanghaj, a homokszín és a bambusz tónusai.

A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A CSONGRÁD MEGYEI HÍRLAP MELLÉKLETE

Az öltönyök egysoros, három- négy
gombos variációi a divatosak, enyhén rövidített hajtókákkal, s hosszított zakókkal. A nyárias kabátok is egysorosak, simák, térdig érnek, s egyszerűek. A nadrágdivatot az egyenes szabás, a nagy felhajtó, a bi-elasztikus anyagok jellemzik.
Az ingeknél a fehér alapúak dominálnak,
káróvariánsokkal, csíkokkal, bővebbre
szabott gallérokkal.
Sláger a szalmakalap,
színes, mintás
szalaggal. De divatos továbbra is a baseballsapi és az elegáns angolsapka.
A divatos holmik könnyed anyagokból
készülnek a férfiaknak, természetes-és
műszálakból, kis mintákkal, csíkokkal,
kárókockákkal. Menők a szatén jellegű,
csillogó anyagok, a nylon éppúgy, mint a
vászon.
Összességében: a férfimódi az ápoltságfelé mozdul idén.

Bál előtt
A farsangi bálra készülődést lehetőleg kezdjük egy
kiadós délutáni pihenéssel,
ami ellazít, felfrissít. Közben
tehetünk az arcunkra ráncsimító pakolást (például egy
tojásfehérjéből és pár csepp
citromléből vert habot kb. tíz
percre). Hasznos, ha a szieszta közben a lábunk pár
percig magasra van polcolva.
Pihenés után vegyünk egy
üdítő zuhanyt, a végén langyos vagy hideg vízzel, ami
felpezsdíti a vérkeringést,
fokozza a tettrekészséget. S
aztán jöhet a smink. Az arc
és nyak kikészítést kezdhetjük a szokásos nappali krémünkkel, amit hagyunk jól
beivódni, majd következhet
az alapozó. Vékony rétegben
vigyük fel, ne sötétebb (vagy
ne sokkal sötétebb) szfnnel a
bőrünk természetes árnyalatánál. (A vaskos alapozás kiemeli a ráncokat!) Figyeljünk arra is, hogy az arc és a
nyak kikészítése ne váljon el
éles vonallal egymástól. Ha
kivágott estélyit veszünk fel
alapozzuk a dekoltázs által
szabadon hagyott részt is. A
kontúrokat gondosan dol-

gozzuk el, s púderrel fedjük.
(Divatos most a selyemfényű púder.)
Az arc alaki hibáit próbáljuk optikusán javítani. A festésnél ne feledjük, hogy a világos szín kiemeli, a sötétebb tompítja az arcrészeket,
az állat, az orrot. (Akinek
például az arca hosszúkás,
az a homlokát és az állát sötétebbre „alapozza".) A fes-

tés egyébként akkor szolid,
ha az arcpír természetesnek
hat, s a szemöldök a hajunkkal egyező (legfeljebb egy
árnyalattal halványabb) színnel van kihúzva. A szem
szépségét az alkalmi ruha
színével harmonizáló szemhéjfestékkel emeljük ki.
A fiatalabb korosztály természetesen használhat élénkebb színeket, festhet meré-

szebben. Estélyikhez jól érvényesül az aranyozás és az
ezüstözés, az arcon a csillám.
A frizurát pedig szokatlanná
varázsolhatja egy rafinált
masni vagy ékköves hajcsat.
A készülődéskor ne feledkezzünk meg a dezodorrol
és az illatszerről sem. - Végezetül vegyük fel minden nő
leghatékonyabb
szépítőszerét, a bájos mosolyt...

Vagány, pimasz
A gyermekek ruhatára ezen a tavaszon és nyáron sok
érdekesen kombinálható darabból áll. A divatbemutatókon szerte Európában két szóval jellemezték: vagány, pimasz. Fiúké, lányoké egyaránt.
Ám a kislányok ajánlatára rányomja bélyegét a Young
Fashion hatása, ami leginkább az azsúrban és csipkében,
valamint a ruhák hosszúságában érzékelhető. A lánykákat
most megint illik nőiesen öltöztetni. Már-már pimaszul
nőiesen... S vidám színekkel. Mintásba, kockásba,
pöttyösbe.
A fiúknál megjelentek a shirt új arcai, vagány kombinációkat adva az öltözködésnek. Menők a szélingek, a
kabátingek, a térdnadrágok. Lezserek bennük a srácok.
De a rövid, szűk pulóverek is jól állnak nekik. Természetesen csibészesen hátracsapott sildes sapkákkal...

K í n á l a t u n k b ó l : - Gyógynövények - Gyógyhatású
készítmények - Reformtáplálkozási alapanyagok
- Diabetikus termékek cukorbetegeknek, lisztérzéknyeknek.

14 karátos arany ékszerek 3500 Ft£! ÉkszerjavitAs. garanciával,
ékszerkeszítes hozott anyagiról!

ZSOLNAY ÉS HOLLÓHÁZI ÉTKÉSZLETEK,
Ajkai színes kristályok, német vízüveg
20% engedménnyelll

KEDVEZŐ ÁRAK!
Nyugadíjasoknak 5% kedvezmény!
Nyitva tartás: hétköznapokon: 8-18 óráig.
Szombaton: 8-12 óráig.

Különleges ajAnclékok - különleges eseményre!!!

vásár I
Fehér, csipke felsórészes
jégkék estélyi ruha a dublini
bemutatóról.

Levesszer

még

kapható:

sport- é s sífelszerelések
jég- é s soroskorcsolyák.
(A vásár területén a f ó k a p u mellett).
Nyitva: h - p . : 10-17 óráig.
Szo.: 8 - 1 2 óráig.

a szem a léleknek - mondják. A tükör azonban néha
homályos lesz - elfárad a
szemünk. A hó vakító fehérsége például képes fárasztani. Ha hosszabb időt töltünk
hóval fedett tájon - például
sítúrán - jót tesz a szemünknek este egy langyos kamillateás borogatás, ami megnyugtat, felfrissít.
Persze annak is kifáradhat a szeme; aki-nem jut szabadban való csatangoláshoz
- hanem például naphosszat
egy számítógép elótt ül. A
kamillateás borogatás neki
is jó, de alkalmazhat más
módszert is. Ajánljuk a kanalat. Vagyis azt, hogy egy
evőkanalat tartson forróvíz
alá, törölje meg, aztán szorítsa egy-egy percig a két
szemére.

Szeged, Csongrádi sgt. 9. Telefon: 62014-739.

Aranyékszer-vásár 2 0 - 3 0 % kedvezménnyel

Szeged, Mars tér, „H" pavilonban

Tükre...

NATÚR A

EKSZERUZLET
Kígyó u. 2.

Ha molett,
a I.ady öltözködési g o n d j á t megoldja
változatlanul igényes áruválasztékkal.
Várja kedves vásárlóit a

„Lelkes kozmetika''

B i z o n y á r a k e v e s e n tudják,
h o g y n a g y a n y á i n k nátha elleni j ó l b e v á l t „ g y ó g y s z e r e "
a fűszeres csirkehúsleves
volt. R é g e n a meghűlt embernek jól bezöldségelt, alaposan m e g f ű s z e r e z e t t csirkeh ű s l e v e s t f ő z t e k . A forró leves gőzét j ó mélyen belélegeztették a beteggel, s csak
akkor ehette m e g a „levesszert", amikor már l a n g y o s s á
vált. A f o r r ó , f ű s z e r e s pára
kitisztította a nyálkahártyákat, eltakarította a bacikat, a
náthás pár tányér l e v e s után
m e g g y ó g y u l t . Ki lehet próbálni !

A Belvárosi Ruházati Diszkontban!
Ffi tollkabát
Női kabát
Német ffi szab.-idő
Ffi kötöttpulóver
Női tbermopulóver
Ffi tbermopulóver
Amerikai ingpulóver
Olasz ingpulóver
Koptatolt pulóver
Pamulgarbó
Home-boy pulóver
Pamutpulóver
Farmering
M T R pulóver

Diesel-pamutpul.
Német szab.-id. alsó
Gyerek szab.-idő
Farmerdzseki
Női hálóing
Női pizsama
Ffi gombos pizsama
Gyerekzokni
3 db-os ffi alsó
3 db-os női alsó
Melltartó
Frottírzokni

7290Ft
5490 Ft
3980 Ft
3890 Ft
3890 Ft
3190 Ft
3890 Ft
3890 Ft
2490 Ft
1690 Ft
2190 Ft
1780 Ft
2490 Ft
2980 Ft
2290 Ft
2590 Ft
1980 Ft
1980 Ft
1590 Ft
1490 Ft
1980 Ft
220 Ft
692 Ft
569 Ft
450 Ft
590 Ft

4950
4690
2890
2950
2980
2690
2980
2690
1980
1290
1490
1290
1890
2490
1690
1890
1690
1290
1190
1290
1690
169
490
380
360
390

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

4290 Ft
2950 Ft
1950 Ft
2490 Ft
2490 Ft
1980 Ft
2490 Ft
2290 Ft
1790 Ft
690 Ft
1290 Ft
790 Ft
1490 Ft
1980 Ft
1290 Ft
1490 Ft
1290 Ft
990 Ft
590 Ft
890 Ft
1290 Ft
89 Ft
295 Ft
249 Ft
249 Ft
195 Ft

Egyre nagyobb teret hódft bizonyos körökben a spirituális
kozmetika, a sámánmasszázs. Külföldi terapeuták a természeti népek tapasztalataihoz visszanyúlva újfajta szépítési
módokkal próbálkoznak.
Például gyertyafény mellett, illatos füstölők között kezelik
a pácienst. Sámánmasszázzsal lazítják fel a görcsös izmokat,
amelyek véleményük szerint az évek során megélt negatív
élmények (a félelmek, a szorongások, a szeretethiány, az
ijedtségek, a fájdalmak) kézzel kitapintható „összecsomósodásai". A fizikai lazulással lelki felengedettséget is elérnek.
Ezután következik a különleges, növényi alapanyagú
krémekkel, balzsamokkal a kozmetika. A lelki és fizikai kínoktól szabadulni akarót füvesasszonyok gyűjtötte, készítette szerekkel pakolják, borogatják, kezelik. S hogy hatásosabb legyen, a páciens közben kínai gyógyfüves teát hörpintget. Meg persze beszélget a sámánok kozmetikus utódával...
S z . M.

A „STÍLUSRÓL" STÍLUSOSAN
A sttlus szó általában a művészet valamely ágát juttatja először eszünkbe, de aki figyeli a divat világát Szegeden annak lehet hogy mást is jelent, talán épp a Stílus Stúdióra asszociál. A csapat munkáját nem'lehet figyelmen kívül hagyni, hisz igen látványos események
fémjelzik rendezvényeiket.
Vegyük csak például a tavalyi Virág Cukrászda teraszán
rendezett divatbemutatókat, s az azt követő nagy sikerű
koncertet. Szerénytelenség nélkül állathatjuk hogy a fiataloktól az idősebbekig ezrek látogatták meg ezeket az eseményeket. De volt látnivaló bőven a Nagyszínházban megrendezett divat show-n is. A '96-os év terveiben újdonságként kapott helyet a modellválogatás.
A hagyományokhoz híven a nagy sikerű manökenés fotómodell-tanfolyam folytatódik. Az oktatás célja,
hogy profi szakemberek irányításával megismertesség a
résztvevőket saját értékeikkel és segítséget nyújtsanak
ezek továbbfejlesztésében. Ízelítőül felsorolunk néhányat
a tanfolyam tárgyaiból: mozgáskultúra, tánc- és testtartás, színpadi mozgás, smink és kozmetika, fodrászat, illem, etikett.
A tanfolyam legügyesebb hallgatói hamarosan már a
kifutókon bizonyíthatják, hogy Stílus Stúdiótól új stílust
sajátítottak el, amivel bizonyára sok örömet szereznek a
szegedi, divatot kedvelő közönségnek.

ÍH-'

Jffió

-BAN MANÖKEN
T A N F O L Y A M INDUL!

Felvételi: február 24-én, délelőtt 10 órakor a Szegedi
Vízmű Klubban (Tisza L krt. 88.). Bővebb felvilágosítás
a 62/488-666-os telefonon, munkaidőben.

CSÜTÖRTÖK, 1996. FEBR. 8.

SZÉPSÉG-EGÉSZSÉG II

Hóbortos

Gyógyír egy kolostorból
Egy németországi apát
ságból indul „hódító"
útjára az ABTEI termékcsalád, több mint
száz évvel ezelőtt. Az
itt élő szerzetesek különböző füvekkel gyógyították a betegségeket és a tapasztalatok alapján választották ki a hatékony fajtákat.
Ezt a tudást az 1897-ben alapított
ABTEI cég használta fel, olyanynyira hogy mára a világ egyik legnagyobb gyógyhatású termékeket
gyártó és forgalmazó vállalaltává
nőtte ki magát.
Az ABTEI első magyarországi mintaboltja néhány napja nyflt
meg Szegeden a Klauzál tér 6.
szám alatt a Klauzál üzletházban,
s itt beszélgettünk Vaija Árpád
üzletvezető úrral.
- Milyen széles a cég termékskálája?
- Az ABTEI több mint 250féle terméket forgalmaz, s szinte
minden problémára tud megoldást
ajánlani. Megfázás ellen pl. 15-féle termék közül lehet válogatni,
de valamennyi termékünk jelentős
gyógyhalással blr.
A kovaföldtartalmú készítmények kiválóan regenerálják bőrünket, hajunkat, körmeinket mlg a kovasav kiváló inmumerósltő. A daganatos betegségek kezeléséhen is
segítséget nyújt az ABTEI és gyomor, bél, vese és hólyag panaszaira
is megoldást talál.
A sportolóknak a zselatin tartalmú készítményeket ajánlanám amelyek az izületek, izmok, inak regenerálódását segítik elő.
- Ezek a termékek amelyekrőt

idáig beszélt mind gyógyítanak valamilyen betegséget, de úgy gondolom, célszerű a bajt
megelőzni. Ezen a területen mit kínál az ABTEI?
- 60-féle vitaminkészítményt forgalmazunk és ezek közül kiemelkedik a Q10. Ez egy Nobel-díjas termék amit máris több millió ember
szed a világon. A q enzim nagyon
fontos szerepet játszik a sejtek energiaellátásában, s főleg azon sejtek
táplálásában, amelyek a szív, a máj.
a tüdő szöveteiben a legnagyobb
munkát végzik.
Az immunrendszert is megerősíti. erre bizonyíték az oly kellemetlen herpeszes panaszok megszűnése, valamint mérsékli a cukorbetegek problémáit is.
Létezik egy speciális C-vitamin. amely fokozatosan oldódik
fel a szervezetben, (gy nem ürül
ki a felesleges mennyiség.
- Egy ekkora vállalatnál folyamatos kutatás folyik. Van e
valamilyen új eredmény?
- Igen, hiszen nagyon sok embert
érintő területen egy nem mindennapi
termék fog megjelenni márciusban.
Dohányosok figyeljenek!
- Hol kereshetik az ABTEI
termékekel a vásárlók?
- Üzleteink az Ezerjófű Gyógynövény Szaküzlet Klauzál Üzletház.
Klauzál tér 6., Kisezerjófű Gyógynövény Szaküzlet Török u. 1 l/A.
(Bartók térnél) találhatók, ahol az
ABTEI termékek mellett gyógynövénykülönlegességek és ázsiai fűszerek is kaphatók.
(x)

A könnyű kis tavaszi kosztümkollekciókból
a szegedi kifutón is bemutattak a közelmúltban
jó néhányat. Igaz, ezek még nem a világi hóbortos
stílust mutatták... (Fotó: Karnok Csaba)
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Éva

egészség,
kozmetikai szalon

A nagy divatházak bemutatói már hónapok óta jelzik,
az idén is lesz hóbortja a
nyári divatnak. A hóbort
ezúttal meglepő: kulcsszava
a redukálás. Színt, szabásvonalat a lehető legegyszerűbbre vettek a divatdiktátorok. Az egyszerű, ingvállas,
egybeszabott, rövid kis ruhácskák lesznek mostantól
divatosak. S az lesz sikkes,
aki egyszfnű kis ruháját rövid blézerrel egészfti ki.
Meg persze az, aki szűk,
testhezálló ruhát, csípőre feszülő nadrágot, szoknyát
hord, egy szűkre szabott, és
bikini felsőnél alig nagyobb
kis toppal.
Az anyagválaszték meglehetősen gazdag, hódít az
acetátselyem, a vinyl, a
plasztik, a nejlon, a szűk ruhák mindenféle műszálas
anyagból
készülnek. A
klasszikusokat (a selymet, a
kasmírt, a bőrt) persze nem
szorítják ki.
A hatvanas évek ideáljainál régebbieket keresnek
már a divatkreátorok: hoszszú, pasztellszínű ruhákkal
idézik Grace Kellyt, kis fejkendőkkel Ingrid Bergmant.
Mert a divat az nem halad,
csak...

SPECIÁLIS
ARC- ÉS TESTKEZELÉSEK:
A legkorszerűbb RABOR német és DEYNIQUE
amerikai hatóanyagokkal Ionto Comed gépparkkal.
SZENZÁCIÓS ÚJDONSÁG:
Epilscan készülékkel végleges szóreltávolítás
nem csak szálanként hanem területenként is!
Rosacea eltávolítása!
FÓLIÁS TESTSZOLÁRIUM, FTITNESS KLUB.
Ezen a tavaszon akár előMárcius l-jétől fodrászat, pedikúr, manikűr szalon nyüik! szedhetnénk a régi slágert, s
Batkiné Horváth Éva
Babor Ionto Comed
dudorászhatnánk a „blondes
haar"-t; megint a szőke haj a
mesterkozmetikus
területi képviselő
divat. A frizurakirályok SassoSzeged, Gyergyói u. 6. Telefon: 4 3 0 - 9 9 1 .

Topszöke

A stílus ezen a tavaszon (is) férfias..
(Fotó: Karnok Csaba)

Szemüveg, kontaktlencse - vagy lézer?
Sokak számára talán még mindig
új é s tudományos-fantasztikus regénybe illik az a lézeres műtéti módszer, amelynek segítségével a rövidlátók és más fénytörési hibával rendelkezők megszabadulhatnak a
szemüvegüktől vagy kontaklencséjüktől. Felkerestük d r . B e m á t h Erikát, az Optilex Szemészeti Rendelés ügyvezetői igazgatóját Szegeden,
a Forrás Gyógyszállóban működő
Magánklinikán.
- Mi is ez a műszer, ami szinte
csodákat művel az emberi szemmel?
- A EXCIMER LÉZER a jelenlegi komputer és lézertechnika csúcsát
képviseli ma a világon. A milliméter
ezredrészének pontosságával dolgozik és a legbiztonságosabb eljárás a
fénytörési hibák tartós korrekciójára.
Világszerte már jelentős számban
működik ilyen lézer, csak nálunk
számít még újdonságnak.
- Mire alkalmas ez a készülék?
- Az exeimer lézer egyperces és teljes fájdalommentes beavatkozás során
(szinte nem is műtéi) a szem külső felületéről, a szaruhártyáról párologtat el
néhány mikrométernyi szövetmennyiséget, ezáltal megváltoztatja annak
fénytörési tulajdonságait.
Mivel ez pontosan kiszámítható és a
lézert teljes mértékben számítógép vezérli, a szem fénytörési hibája tökéletesen korrigálható, tehát nem kell többé
szemüveget vagy kontaklencsét hordani. Az orvostudomány mai állása szerint jelenleg ezzel a műszerrel végezhetőek a legbiztonságosabban a látáskorrekciós műtétek.
- Hogyan történik a ,jnűtét"?
- A lézerkezelést minden esetben
nagyon alapos szemészeti kivizsgálás előzi meg, ahol megállapítjuk az
alkalmasságot a műtétre. A beavatkozás helyi érzéstelenítéssel kezdődik, melyet szemcseppel végzünk.
Első lépésben a szemészorvos eltávolítja a szaruhártya külső hámrétegét. Ez a művelet is teljesen fájdal o m m e n t e s é s kb. 2 p e r c e t v e s z
igénybe. Maga a lézericezelés mindössze 30-60 másodpercig tart és kényelmes, fekvő helyzetben történik.
- Sugárirányú
bemetszésekkel
történik ez a műtét is?
- Nem, nincs bemetszés a szaruhártya mélyebb rétegeibe. A kornea
(szaruhártya) teljes vastagságának
csupán 10%-át érinti a beavatkozás.
Valójában a szem saját anyagából
formálja ki a lézer a szükséges lencsét a szaruhártya elülső felszínén.
- Mi a teendő műtét után?
- Kötés nem szükséges, csak egy dioptria nélküli, védő kontaktlencsét helyezünk fel néhány napra. Műtét után
haza lehel menni, bár nagyon távolra
utazni nem érdemes. A lézerkezelés
helye nagon gyorsan gyógyul, csak
azoknak a betegeinknek javasoljuk,
hogy néhány napos táppénzes állományt vegyenek igénybe, akik poros
vagy fíistös helyen dolgoznak.
- Mennyi idő telik el a két szem
lézeres kezelése között?

- A másik szem műtéte előtt körülbelül másfél-két hónap telik el,
addig a még nem operált szemre kívánság szerint kontaklencsét illesztünk fel.
- Előfordulhat,
hogy a műtét
után visszalakul
a szem és újra
szemüveget kell hordani?
- Az e x e i m e r lézeres technika
mindössze hét-nyolc éves múltra tekint vissza, ezért azt még nem lehet
előre m e g m o n d a n i , hogy húsz év
múlva mi lesz. Azt már azonban ma
is b i z t o s a n t u d j u k , hogy a műtét
eredménye stabil és mostani tudásunk szerint szövődmények rendkivül ritkán fordulnak elő. A kezelt
szemre szükség esetén kontaktlencse
is illeszthető. Mivel a lézerkezelés a
legtöbb esetben végleges megoldásnak számít, feltételenül szükséges,
hogy a szem fénytörése is beálljon a
végleges állapotába. Ezért a beavatkozást csak 18 éves kor fölött javasoljuk.
- Mikor indult a vállalkozás és
hány lézerkezelést végeztek eddig?
- A műszert tavaly áprilisban helyezték üzembe, azóta kb. 300 műtétet hajtuttunk végre igert jó eredményekkel.
- Mennyire
biztonságos
ez a
módszer?
- A Németországban nemrégen
elvégzett felmérések szerint az exei^ier lézeres műtét kockázata a kontaktlencse-viselés kockázatával
egyezik meg, tehát tulajdonképpen
minimális. A lézeres kezelést a rövidlátók ( „ m í n u s z o s " , k i c s i n y í t ő
üveget viselők), az asztigmiások
(„cylinderes" szemüveget viselők)
e s e t é b e n t u d j u k e l v é g e z n i szinte
minden esetben. A legjobb eredményeket a (-1,5) és (-8,0) dioptria közé eső rövidlátás és asztigmia korrigálásakor lehet elérni. A (-9,0) dioptria fölötti szemüvegerősség esetén a
műtétet biztonsági okokból két lépésben végezzük el, de természetesen egy műtéti díj fejében. A távollátók („plusszos", nagyító üveggel rendelkezők) kezelését csak egyedi elbírálás alapján, a vizsgálatunk után
vállaljuk el.

- A műtétért tehát fizetni kell?
- Sajnos a lézeres kezelés kozmetikai jellegű beavatkozásnak minősül, ezért a társadalombiztosítás nem
téríti a műtét díját. OTP-hitel felvételi lehetőség azonban van, az összeget
30% előleg befizetése után 24 havi
részletben lehet törleszteni.
- Hol lehet jelentkezni, vagy bővebb információhoz jutni?
Az alábbi címen vagy telefonszámon dolgozik diszpécserszolgálatunk:
Optilex Szemészeti Rendelés,
Forrás Magánklinika
6726 Szeged, Forrás Gyógyszálló
Szent-Györgyi Albert u. 16-24.
Telefon: 62431-951.

N Á L U N K A L E G S Z E B B LEHET!

Ha na|)|eiü|trf! afcá]íl^|p
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Programok: -» relaxáció •* mélyaltatás -» (ágyás, fitness -* energiafeltöltés -» bőrszépség -* dohányzásról leszoktatás -» száraz szauna
•* szuper tanulás.

Primo Stúdió Szeged, Földvári és Dáni u. sarok.
Bejelentkezés: 624321-119 - hét végére is.

Megnyitottuk Újszegeden hölgyek rémire.
a Marastói u. 23. szám alatt lévő

atóhézban:

VRIUM _

Spegctiiagövcs mokríumanl
fogyaatógéppel és Tcchoogym
típusú epodáSs gépekkel ittunk
rtaddkezésübt.
. ,

- ,

.

Nyitva tartás: hétköznap 12-20 óráig,
szombaton 9 - 6 óráig
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SZOlOtl

K E D V E Z M É N Y E S TAVASZI ÁRAINK
l O e s bérlet:

2200 Ft,

5 ö s bérlet:

1300 Ft

Professzionális gépek!
Oskola u. ÍO. Telefon: 3 2 9 - 0 8 5 .

a

Arckezelések BABOR termékekkel, tavaszi testfogyasztó és cellulid kezelőprogram, mikrotetoválás. gyümölcssavas kúrák, fóliás szolárium.
Szeged, Petresi U. 3. Telefon: 62/489 116.
Ny: h-p.: 8 - 2 0 óráig.

Aranypart

Szolárium

Szeged, Hargitai u. és Pinty u. sarok 06-20-455-170.

LÉGKONDICIONÁLT 3 4 3 CSÖVES GÉPPEL
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

Február 8-tól 16-ig, 2 0 % engedménnyei!
TEXTIL KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS
KÖRKÖTŐÜZEM, TRANSZFERNYÓÜZEM
SZEGED, FARAGÓ U. 13. T.: 62/319-827.
Nyitva tartás: H-Cs.: 8-16. P.: &-13 óráig.

ontól Nusskemen át a Schwarzkopf cégig top-ra a szőke színt
tették. Nemcsak a hagyományosat, de a hamuszőkét és a
mogyorós árnyalatot is. A a
második helyre szorult bronzos
és élénk színében egyaránt.
Az ajánlatok szerint azonban nem tanácsos a természetes
hajszínt túl erősen megmásítani. A hajfestő vegyi anyagok
helyett mindinkább a természeteseket, a növényieket favorizálják (például a kamillát).
A természetes felé hajlik az
idei frizuradivat abban is, hogy
a laza hullámok a menők. Á
természetes esésű divatos frizurák rövidek.

Hideg receptek
Szépséget és egészséget óvni télen, hidegben talán
még bonyolultabb, mint a forró nyári napokon. Van néhány kevésbé ismert fortélya. Például:
Az érzékeny orrot úgy lehet védeni ha rendszeresen,
naponta engedünk rá hideg vizet, s gyengéden megmasszírozzuk. Az is jót tesz, ha az orrvörösödésre hajlamosak reggelente egy-két kanál tiszta virágmézet esznek.
A fület „védi", ha nem hordunk félkilós fülklipszeket,
amik vezetik a hideget. Az arcbőrt vastagabb, hidratáló
krémezéssel lehet óvni. A sminket pedig úgy lehet időt
állóbbá tenni a fagyoskodón, hogy a kikészítés előtt egykét percre meleg törölközőt szorítunk az arcra.
Fázó lábunkat tegyük speciális fürdőbe: öt evőkanál
sót tartalmazó 36 fokos vízbe. Áztatás közben dörzsölgessük elgémberedett, hideg lábujjainkat, masszírozzuk
lábfejünket.
Kezünkre húzzunk kesztyűt, s legalább reggel és este
kenjük be krémmel, kézbalzsammal. Könyökünket és térdünket is ajánlatos legalább este bekrémezni, hogy megakadályozzuk a bőr kicserepesedését, amit a zárt, nem
szellőző öltözék „kiprovokál".
A szervezetünk ellenálló képességét pedig sok vitamin
fogyasztásával, mozgással, egészségesebb életmóddal fokozzuk.
Sz. M.

Citromos
Télen a citromot elsősorban C-vitamin forrásként
tartjuk számon. Pedig számos egyéb hasznos tulajdonsága is van.
A nehéz téli ételek - például a kocsonya - könnyebben emészthetők pár csepp
citrom „kíséretében". Javítja
a gyomor- és a hasnyálmirigy működését.
Hatékony nátha
elleni
szer is a citromlé ha az orrba
cseppentjük. Frissen csavart
citromlével .öblögetve pedig
eredményesen lehet kezelni a
torokgyulladást.
A téli kozmetikában is
előnyös ez a savanyú nedű.
A reggelire megivott mézescitromos limonádé szépíti a
bőrt. Ugyancsak bőrszépítő,
és nyugtató hatású, ha a fürdővízbe teszünk két-három
felszeletelt citromot. A hajmosóvízbe cseppentett citromlé pedig szép fényt ad a
hajnak.
A télen könnyen kirepedező kézbőr kiváló ápolója a
glicerinnel kevert citromlé.

ASZEPSEG-EGESZSEG
MELLÉKLETET
SZERKESZTETTE:
SZABÓ MAGDOLNA

A kívülálló számára érthetetlen, hogy amit lát, attól
emberek jobban érzik magukat, meggyógyulnak. Pedig
bizonyára fgy van, ha ők állítják.
Mi az, ami látható? Az, hogy Balogh Larissza természetgyógyász ül a beteggel szemben, esetleg mellette
áll. Mindkettőjük arcán a koncentrálás jelei láthatóak.
De mit érez ilyenkor az, akit kezel?
- Az első alkalommal nagyon meglepődtem - mesélte élményeit egy szegedi asszony. - Larissza hozzám
sem ért, mégis elöntött a forróság. Elkezdtem izzadni.
A forróságot azokon a testrészeken éreztem, ahol éppen
a panaszok voltak. Szinte tapintható volt, hogy valami
folyamat, a gyógyulás elindult.
A rendelésen számos betegséggel fordulnak meg az
emberek. A visszérpanaszoktól, az étvágytalanságon át
egészen a prosztata problémákig. Akadt olyan kezelt,
aki örömmel számolt be arról, hogy Larissza jóvoltából
elmúltak szorongásai, amelyek évek óta nyomasztották.
Szinte ujjongva számolt be egy hölgy arról, hogy az
idegbecsfpődésén is tudott segíteni a természetgyógyász.
Balogh Larissza hétköznap délutánonként rendel a
Hotel Petroban (Szeged, Kállay utca 6-10.). Bejelentkezni a 319-335-ös telefonszámon lehet.

(x)
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Ha minden igaz, Takó Ferenc (a földön) tavasszal már a Száreg csapatát segíti
remek becsúszásaival... (Fotó: Karnok Csaba)

• A szakosztályelnök

nem érti...

Viszik a játékosokat az SZVSE-böl
Hogy mi ebből az igazság, erre próbáltunk választ
kapni Dáni Zoltántól, az
SZVSE nemrégen kinevezett
új szakosztályelnökétől.
- A „menekülés" szó kicsit erős, de tény, hogy többen távozni akarnak a klubtól - közölte érdeklődésünkre a szakosztály első embere.
Majd fgy folytatta: - ö t játékosnak „áll ki a rúdja" az
SZVSE-ből, Takónak, Pikónak, Zámborinak és a két
Várszeginek.
• Arról van szó, hogy

Szorgalmasan készülődnek az SZVSE labdarúgói
a bajnokság folytatására. A Protity-legénység jó tavaszi szereplésben bizakodik, csak éppen még nem
teljesen világos, hogy az esetleges sikereket kik harcolják majd ki?!... Ez a kérdés-megállapítás már
csak azért is igaz, mert úton-útfélen azt csiripelik a
verebek, hogy valósággal menekülnek a futballisták
a Kossuth Lajos sugárúti stadionból...

ezek a futballisták nem
férnek bele Protity Sándor elképzelésébe?
- A csudát..., valami mi-

•
Grundbirkózás
• A Makó tüntetőleg volt távol?
• Megtört a dázsás hegemánia

A csongrádi Széchenyi a bajnok
A Csongrád Megyei Birkózó Szövetség a napokban
rendezte meg a grundbirkózás döntőjét. A megyei bajnoki cím védőjének, a szegedi Dózsa György Általános
Iskola tornatermében megtartott eseményen meglepetés
született, mivel a házigazdák
két együttesét a csongrádi
Széchenyi István Általános
Iskola gárdája legyőzte. Ez is
bizonyítja, hogy a résztvevők
nagyon komolyan készültek
erre az összecsapásra. Azonban Szakács József a megyei
szövetség elnöke mégsem
volt maradéktalanul elégedett, s ennek hangot is adott:

vezérkara csak nagy nehézségek árán tudta felvetetni a diákolimpiai versenyprogramba a grundbirkózást. Megyénkben eléggé népszerű ez
a sportág, éppen ezért érthetetlen számomra az iskolák
hozzáállása. Arról már nem
is beszélek, hogy milyen
költséggel járt ennek a versenynek a megszervezése,
megtartása. Mi mindent megtettünk azért, hogy minden
iskola tudomást szerezzen a
rendezvényről. Külön megemlíteném, hogy tavaly a
makóiak, érzésünk szerint
jogtalanul, megbírálták a versenyünket. Most pedig annyi
- Nagyon meglepett ez az fárdatságot sem vettek, hogy
érdektelenség. Annak idején legalább közölték volnál: a
a Magyar Birkózó Szövetség városi grundbirkózó-verseny

Az olasz bajnokságban

első két csapata nem óhajt
résztvenni a megyei döntőn,
amelyen a területin való indulás jogát lehetett megszerezni - mondta az elnök.
A megyei grundbirkózóverseny eredménye: 1.
csongrádi Széchenyi István
Általános Iskola (Vincze
Csaba. Juhász László, Misik
Albert. Deák Mihály, Muladi
István, Sultz Gyula, Horváth
V. Róbert, Újszászi Róbert,
Lévai László, Lakó Gábor,
Palásti János, Túri Attila),
testnevelő tanár: Vincze
László, 2. szegedi Dózsa
György Általános Iskola I., 3.
szegedi Dózsa Gy. Általános
Iskola II. csapata, testnevelő
tanár: Kása Ferenc.

Az SZVSE szombaton,
10 órakor játssza első edzőmérkőzését a klub ifjúsági
csapata ellen a Kossuth Lajos sugárúti pályán.
Sz. L.

Olimpiai
vetélkedő

• Kosárlabda NB !, B-csoport

Ennyivel jobb volt
a Salgótarján...
Szedeák-Salgótarján
Hétközi fordulót bonyolítottak le a kosárlabdások Bcsoportos küzdelemsorozatában is. A Szedeák vendége
az a salgótarjáni csapat volt,
amelyik otthonában tekintélyes különbséggel győzte le
a szegedieket.
A hazai pálya persze mindig más, s ez az örök igazság
Szegeden is kiderült. Igaz, a
tarjániak szereztek vezetést,
de az egyre javuló Szil Szilárd pontjaival tartották a lépést a házigazdák. Egészen a
10. percig döntetlen körüli
volt az állás, a Búzást nélkülöző diákok jól küzdöttek a
láthatóan sokkal jobb játékosállománnyal - és egy idegenlégióssal - játszó vendégek ellen. Az első félidő má-

sodik fele azonban egyértelműen a vendégeké volt, a
kapitány Borók szinte nem
is tudott hibázni, s ennek 16
pontos vendégvezetés lett az
eredménye. Amikor sikerült
a Molnár-tanítványoknak
Pávliczot játékba hozni, annak mindjárt eredménye is
lett, csökkenteni tudták a
hátrányt.
Fordulás után továbbra is
kiegyenlített volt a játék, de
mintha a szegedi fiatalok
nem hitték volna el igazán,
hogy van keresnivalójuk a
profi Salgótaiján ellen. Egyegy lendületes Szedeák időszak mindjárt szorosabbá
tette a partit: Nyilas kitűnően ziccerezett és kipontozódásáig Vitaszek is méltó

• Táncsport

A szegediek
Vásárhelyen is
otthon voltak ...
Nagyszabású
táncversenyt
rendeztek Hódmezővásárhelyen,
ahol természetesen a szegedi klubok is képviseltették magukat. A
Promenád TK (oktatója Móczó János) rendezvényén
a szegediek megint kitettek magukért. mondhatni
Vásárhelyen is otthon érezték magukat, hiszen dobogós helyezések so-

93-105

kaságával tértek
haza.
A Szeged TK
(oktatója Móczó
János) táncosai
közül a B osztályos felnőtt korcsoportú Ézsiás
Tamás és Zsótér
Anita első, Somogyi Attila és Gulyás Ágnes második lett standard
táncokban.
•

bet) párja, Horváth Róbert é s
Csapó Nóra (E o.,
felnőtt, latin) az
első helyen végzett. Szentesen
Kotogány
Csaba
és Újvári Katalin
(E o., junior I.)
standardban, míg
Szép István és Csikós Tímea (E o.,
junior I.) latinamerikai táncokban lett harmadik.
•

partnere volt. A 33. percben
megcsillant a remény, talán
meglepetést okozhatnak a
szegedi fiúk: Havasi hárompontosával négy pontra szűkítették a különbséget. A
vendégek azonban a találkozó utolsó szakaszában is bizonyították, hogy jobb csapatot alkotnak, s amikor nagyon kellett, bedobták a
győzelmet is hozó pontjaikat.
A Szedeák nem játszott
rosszul, de tudása ezúttal a
tisztes vereséghez volt elég.
Szedeák-Akuterm KESalgótarjáni KK
93-105 (49-57)
NB I., B-csoportos férfimérkőzés. Deák Ferenc
Gimnázium tornaterme, 200
néző. Vezette: Elmauer, Szalontai.
Szedeák: Varga (4), SZDL
SZ. (12/6), NYILAS (24),
PÁVLICZ (24), VITASZEK
(10). Csere: Majoros (8),
Havasi (6/6), Szil B. ( - ) ,
Pálfi ( - ) , Klein R. (5/3).
Edző: Molnár Csaba, Bonifert Domonkos.

Pool Európabajnokság
Békéscsabán

Nagy megtiszteltetés érte
az alig öt éve működő Magyar
Biliárd Szövetséget, hiszen
ebben az évben megrendezheti
a sportág pool Európa-bajnokságát. A rangos eseménynek
március 16. és 24. között a béA Papiron SC késcsabai Fiume Szálloda ad
Versenytáncklub- otthont. Eddig huszonnégy orjának (oktatója szág jelezte, hogy versenyzőt
Zsilák Zsuzsanna) küld - a szervezők 120-130
párjai közül a D- résztvevőre számítanak - a
osztályos, felnőtt kontinensvetélkedőre, amelyen egyéniben hat, míg csakorcsoportú Kasza patban két aranyérmet osztaPéter és Móricz nak ki.
Katalin első, GyéAz Eb-re készülő magyar
mént Norbert és válogatottban a szegedi Tót
Nagy Anett máso- Sándoron és Bandula Norberdik volt standard ten kívül Szalay Gábor, Bátáncokban.
nyai Péter és Várady Emese is
részt vesz.

Az eredeti időpontra kitűzött
szellemi olimpiai vetélkedőt a
rossz időjárás miatt nem tudták
megtartani, így a most követkeA Probitas TSE
ző vasárnap kerül sor az ese(oktatója dr. Taróményre. Ezúttal Csongrád és
diné Tóth ErzséBékés megyék csapatai vetélkednek egymással, s az eseményt a televízió egyenes adásban közvetíti. A Csongrád megyei csapat „főhadiszállása"
Szegeden, a Tanárképző FőiskoAz újszegedi Sportuszo- felvilágosítás a tanfolyam
la Topolya sori tornacsarnokában lesz, így a közönség a hely- da tanmedencéjében febru- kezdetének napján este
színen is végig izgulhatja a ver- ár 12-től - este fél 9-től fél n y o l c t ó l a Sportcsarnok
senyt és buzdíthatja a megye 10-ig - az úszni nem tudó előterében. A jelentkezők
csapatát. A vetélkedő és a tévé- felnőtteknek tanfolyamot felszerelést vigyenek maközvetítés 9.30 órakor kezdődik. rendeznek. Jelentkezés és gukkal.

A Szegedi Birkózó Egylet
váija a sportág iránt vonzalmat érző 6 - 1 4 évesfiúkjelentkezését minden nap
A közgyűlésen a kategóri16-18 óra között a Kossuth ák legjobb megyei tájékozóLajos sugárúti munkacsar- dási futója egy-egy bozótrunokban.
hát vehetett át. A legjobbak
megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük őket,
ezért a közgyűlés után megkértük dr. Tóth Imrét, említse meg őket.
két vendégsikert, Bergamó- Mielőtt a neveket sorolnám, leszögezném: 1995 a
ban a Milán, Udinében pedig
tájékozódási futás éve volt,
a Lazio győzelmére tippelek.
hisz megyénk sportolója,
A többi találkozón csupán
Oláh Katalin második alkaPádovában és Genoában tulommal lett a világ legjobbdok elképzelni döntetlent.
ja, megérdemelten lett
Négy találkozón az l-es látCsondrád megye és a maszik biztosnak. íme tippjeim
Dr. Kovács Gábor.
gyar tájékozódási futó sport
(Fotó: Révész Róbert)
a 6. hétre:
legjobbja a női vonalon. A
megyei „legek" pedig a következők: N 12-es a korcso1. Karlsruhe (12.)-Frankfurt (10.)
1
portban Csiszár Adrienn, N
2. Kaisersluutcrn (14.)-I)ortmond (1.)
1 X 14-ben László Dóra, N 15ben Császár Anikó, N 173. Leverkusen (6.)—Rostock (7.)
1
ben Zombori Erika, N 214. 1860 M ü n c h e n ( l l . ) - S t . Pauli (9.)
1
ben Balogh Piroska, N 355. Schalke 0 4 <8.)-l. F C Köln (13.)
1 2 ben Hideghné Lalák Márta.
A férfiaknál: F 12-ben Novai
6. Uerdingcn (17.J-VÍB Stuttgart (3.)
2
Gergő. F 14-ben Szabó
Zsolt, F 15-ben Nagy Ró7. Atalanta (12.)-Milan (1.)
X2
bert, F 17-ben Vörös Endre,
F 21-ben Novai György, F
8. Bari (17.)-Piacenza (14.)
1
35-ben dr. Sindely Pál bizo9. Internazionalc (9.)-Napoli (7.)
1
nyult a legjobbnak.
• Milyen a sportág hely10. Juventus <5.)-Cagliari (13.)
1
zete megyénkben?
11. Padova (16.)-Vicenza (6.)
1 X
- Csongrád megye, az országos rangsorban mindig az
12. Roma ( 8 . ) - C r e m o n e s e (18.)
1
elsők közé tartozott, így van
13. Sampdoria ( l l . ) - T o r i n o (15.)
X
ez most is, bár a versenyői
létszámunk egy kicsit csök+ 1 mérkőzés:
kent, de ezt én elsősorban a
14. Udinese (lO.HLazio (4.)
2
költségek növekedésének tu-

Totómonológ
Dr. Kovács Gábort, Hódmezővásárhely és Szeged
egykori, Kecskemét mai
kedvencét nem kell külön is
bemutatnunk a szurkolóknak. Azt viszont kevesen
tudják róla, hogy kedvenc
időtöltései közé tartozik a
totózás. Ha csak teheti, minden héten kitölt szelvényt, s
sokszor nem is hiába. Saját
bevallása szerint a német
mérkőzéseket kedveli inkább, de otthonosan mozog
az olasz bajnokságban is.
- Rég várom már, hogy
szerepeljenek a német
meccsek is a totóban - mondotta, amikor tippelni kértük
fel. - Nagyon kiegyensúlyozott Németországban a bajnokság. nincsenek előre lejátszott mérkőzések, bármilyen eredmény előfordulhat
minden összecsapáson. A 6.
heti szelvényen szereplő német mérkőzések közül a legtöbbön hazai győzelmet várok, de két helyen a vendégek sikere sem elképzelhetetlen.

att „mehetnék" jött rájuk.
Egyet viszont nem értek.
Hozzám egyikük sem jött
oda, nekem egyetlen szóval

sem mondtak semmit. Utólag értesültem csak a fejleményekről. Megmondom
őszintén, csalódtam ezekben
a fiúkban...
0 Hallhatnánk arról valamit, hogy az előbb emlegetett játékosok
hová
tartanak?
- Takót tíz napja nem láttam, úgy tudom a Szőregbe
tart, de bennünket még senki
nem keresett meg. Pikó is eltűnt, lehet, hogy befejezi a
labdarúgást. Zámbori aláírt a
Zákányszéknek... Nem gördítünk akadályt a távozása
elé. Nem fog hiányozni... A
két Várszegivel idén még
nem találkoztam, de tudom,
hogy a SZEAC színeiben
már pályára léptek...
• Jó hírekkel is tudsz
szolgálni?
- Szerencsére, igen. Három új futballistával bővült a
keret, leigazoltuk a Battonyából Turbucz Csabát, a
Szegedi Dózsa egykori játékosát, Papp Józsefet, valamint Köröm Szilárdot a Zákányszékből. Egyébként a
„hűséges" labdarúgók kemény edzésekkel készülnek,
nincs senkivel semmi baj, a
„nehézfiúnak" számító Süli
Laci edzésmunkája is példamutató, igazi profi szellemben végzi a gyakorlatokat.
Jót tett neki a Svájcban töltött fél év...
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Úszásoktatás - felnőtteknek

•

Az Európa-bajnokság előli
e hét végén, szombaton és vasárnap a budapesti Gold
Crown Biliárd Clubban a snooker országos bajnokság keretében a Serventa Kupáért vetélkednek a legjobb magyar
versenyzők. Erre az erőpróbára hatvan biliárdozót várnak.

• A megyei „fő tájfutó" elégedett
• Az idén is elfogadná a tavalyi eredményeket

Soha rosszabb évet!
Megtartotta immár hagyományos évzáró és egyben évnyitó közgyűlését a Csongrád Megyei Tájékozódási Futó Szövetség. A jelenlévők dr. Tóth Imre
elnök előterjesztése alapján megvitatták és elfogadták az elmúlt évrúl szóló beszámolót és szó esett a tanácskozáson 1996 fú feladatairól.

dom be. A jövőben az utánpótlás-nevelés területére kell
erőinket koncentrálni.
Ma is vannak példaképek
a megyében. Országos korosztályos bajnokok, válogatottak, szerzik a dicsőséget.
A megyei szövetség tizenegy minősítő versenyt rendezett, amelyek jól szolgálták a
kiválasztást, a felkészülést a
vidék és az országos bajnokságokra. Valamikor több
volt, de jelenleg ezer fős a
versenyzői létszáma Csongrác^megyének. Remélem,
hogy a csökkenő tendenciát
megállíthatjuk.
• Hogyan?
- A nehezedő körülmények ellenére az idén is
megrendezzük a megyei versenyeinket, sőt Honfoglalás

Kupa néven a millecentenáriumi évforduló rendezvényeihez kapcsolódóan rangsoroló versenyt szervezünk.
Főleg általános- és középiskolákban szeretnénk minél
szélesebb körben megismertetni e sportágat és természetesen minél több gyermekkel
megszerettetni. Ezért figyelmet fordítunk a szakemberképzésre és a továbbképzésre. Megyei versenyeinken
úgynevezett nyílt kategóriában is lehetőséget adunk
mindazoknak, akik meg
akaiják ismerni a sportágat.
• Nem hirdettek
eredményt a
szakosztályok
között, miért?
- Valóban ezen a közgyűlésen nem hirdettük ki, hogy
mely szakosztály lett az

1995 év eredményei alapján
a megye legjobbja. A Szegedi VSE magasan a legeredményesebb, nemcsak a meggyében, hanem az országos
szakosztályi rangsorban is
előkelő helyen zárta az elmúlt évet. A többiek ilyen
versenyzői gárdát nem tudnak felvonultatni, mindössze
egy-két kategóriában tűnnek
ki. Ezért nincs jelentősége a
megyei rangsornak, minden
működő szakosztályunkra
számítunk a jövőben is. Azt
szeretném, ha a Szentesi
VSC sem szűnne meg, mert
nagymúltú szakosztályról
van szó.
• Mivel lenne elégedett
1996-ban?
- Szerintem a tavalyi
eredményeket szinte lehetetlen megismételni, mert az
idén nem lesz csak főiskolás
vb. Elégedett lennék egy
1995-höz hasonló országos
bajnoki szerepléssel, s örülnék, ha sikeres lenne augusztus 10-11-én a Honfoglalás Kupa versenyünk
Ópusztaszeren.
B a r a n y a i Antal
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• Holnap, 17 óra, Magyar Kupa döntő
• Nyolc hónap utón újabb aranyérem?

Folytassa Medikémia
Az elmúlt év júniusa remélem nem árulok el
nagy titkot - a röplabda
szerelmeseinek a hónapja
volt. A több ezer Medikémiás szurkoló jelenlétében
Pethőék a bajnoki arany bezsebelése után, egy fordulatokban gazdag mérkőzésen,
az újszegedi Sportcsarnokban a Csepel-Kordax gárdáját is kapitulációra késztették, s ezzel már másodszor hódították el a MK díszes trófeáját. S utána? Ki
ne emlékezne! - pezsgőfürd ő a csarnokban, örömkönnyek a ligetben, csóközön ismeretlenek között, s
t e r m é s z e t e s e n „Marina,
Marina..." Nyári Sándor
tolmácsolásában.
0 Mester! Csak a szépre
emlékezik?
- Még élénken él bennem
a kupagyőzelem, a Sportcsarnok, a liget... Csodálatos
közönségünk előtt szinte
megdicsőültünk. Ilyen érzést
kívánok minden kollégámnak legalább egyszer pálya-

futása során. Jól tudom, nem
váltottunk örökre bérletet a
szívükbe, de túláradó szeretetük jelével mérkőzéseinken a mai napig megajándékoznak bennünket.
• Itt az újabb lehetőség?
- Természetesen élni szeretnénk vele. Ilyen motivációk után az ember úgy érzi,
hogy a „számlát" csak egy
aranyéremmel lehet kiegyenlíteni.
• Hogyan készülnek a
fiúk?
- Elszántan! Tudják, a
Vasas ellen egészen más
lesz a hangulat, a miliő. A
tét nem kevesebb, mint a dicsőség megvédése, illetve a
KEK-ben való indulás joga.
Szilárd m e g g y ő z ő d é s e m ,
hogy az angyalföldiek úgy
érhetnek célba, ha nálunk
sokkal, de sokkal jobb csapat... Szabóék megszállottan
készülnek a megmérettetésre, s ha csodálatos közönségünk mind a két helyszínen
buzdítja Melnicsukékat, akkor a fővárosiaknak örök

Gráf és Huber
nincs beszéli viszonyban
„Soha nem beszélünk
egymással. Steffi nagyon
magányos, meglehetősen
megkeseredett" - mondja
Huber a világranglista első
helyén álló honfitársnőjéről.
A jelenleg 21 éves Huber,
akinek Kuharszky Zoltán az
edzője, az utóbbi időben különösen sikeresen szerepel. Tavaly novemberben a Mesterek
Tornája döntőjében Steffivel
szemben maradt alul, majd
másfél héttel ezelőtt Melbourne-ben először játszott egy
Grand Slam-toma fináléjában.
Az ausztrál nemzetközi bajnokságon az amerikai Szeles
Mónika győzte le a szakemberek szerint egyre javuló és
egyre magabiztosabbá váló fiatal játékost.
Steffi Gráf adócsalási
ügyével kapcsolatban Huber
hihetetlennek tartja, hogy a
világsztár ne tudott volna a
visszaélésekről. Szerinte
Gráf, aki az elmúlt esztendő

A két l e g j o b b német teniszezőnő, Steffi
Gráf és Anke Huber
nincs beszélő viszonyban egymással. A világranglista ötödik helyén álló Anke Huber
nyilatkozik erről, valamint a teniszezőnők
életéről a Bunte című
magazin legújabb számában.
végén lábmútéten esett át, az
idei évet feltehetően még végigharcolja, ám jövőre esetleg végleg búcsúzik a versenyzéstől.
Anke Huber nyíltan beszámol arról is, hogy rendkívül nagy a rivalizálás a teniszezőnők között. „Fennáll a
veszélye annak is, hogy a fiatal lányokkal kikezdenek a
leszbikus teniszezőnők" mondja. Majd megemlíti saját esetét, hogy amikor még

óhaj marad a kupagyőzelem...
0 Kik szerepelnek a maródiak listáján?
- Csíkos és Takács influenzás, de remélem számíthatok játékukra. A derékbecsípődést szenvedett Melnicsuk pedig, Csiszér főorvos
úr ígérete szerint - „feltámasztható". A többiek
egészségesek és hadra foghatóak.
0 Kikre figyeljünk pénteken az ellenfél soraiban?
- Már sorolom is a meghatározó kulcsembereiket,
akikből természetesen Nusser kollégámmal felkészültünk. Smoguljev, Glózik,
Dalacu, Lombos, Neizer... öt
centi híján ezek mind kétméteres óriások, roppant kell
rájuk figyelni.
• Végezetül, mi a sikeres
szereplés titka?
Titok nincs, csak munka.
Játékosaim számtalan esetben bizonyították már átlagon felüli küzdőképességüket, emberi tartásukat, s mivel kiváló hangulat uralkodik a csapat házatáján, párosulva egészséges önbizalommal, megfogadtuk szurkolóinknak, nem fogunk csalódást okozni...
B e k o r Béla

15 éves volt, a világ élvonalához tartozó egyik versenyzőnő egy alkalommal átkarolta és közölte vele: kész
gondoskodni róla és minden
kívánságát teljesíteni...
Steffi Gráf adócsalási
ügyében egyébként változatlanul folyik az ügyészségi
vizsgálat, s továbbra sem
tudni, hogy mikor várható
vádemelés a teniszezőnő
édesapja, Peter Gráf ügyében, aki augusztus óta vizsgálati fogságban ül.
Az ügyben illetékes felsőbadeni adóhatóság különben a leghatározottabban
visszautasította a tartományi
parlament vizsgálóbizottságának azt a megállapítását,
hogy a Graf-család megkülönböztetett bánásmódban
részesült. Az adóhatóság vezetőije közölte, hogy felsőbb
szerveik a korábbi ellenőrzések során rendben találták a
teniszezőnő adózását. Az
utóbbi évek visszaéléseire
pedig éppen az adószervek
hívták fel a figyelmet, tehát
alaptalan a Graf-családdal
szembeni elnézéssel vádolni
az adóhatóságot.

A hölgy rajzol, tervez
és cselgáncsozik
Kurucz Krisztina 18 éves,
mosolygós és nem akad emberfia, aki első ránézésre kitalálná, hogy az ifjú hölgy
egy kemény, férfias sportág
művelője. Pedig a Tisza Budo SE sportolója immár kilenc éve cselgáncsozik, s
mint eredményeiből is kitűnik, igen sikeresen.
0 Hogyan lett belőled
cselgáncsozó?
- Az az igazság, hogy véletlenül. A szüleim megláttak egy felhívást, és ők Írattak be. Elsó edzőm Molnár
Franciska volt, őt Nagyhala
Mihály követte, most pedig
Katona Pál irányításával készülök.
0 Gondolom, a gyengébb nem képviselői kisebbségben
vannak az
edzéseken...
- Olyannyira, hogy pillanatnyilag rajtam kívül egyetlen lány sincs az egyesületben. Ez azonban nem okoz
problémát, a velem azonos
súlyú fiúkkal szoktam edzeni.
• Mikor érted el első sikereidet?

Kurucz Krisztina már 18 évesen több bajnoki érem
tulajdonosa. (Fotó: Gyenes Kálmán)
- Azt hiszem, az 1989-es
diákolimpián nyújtott teljesítményemet kell először
említenem. Országos bajnoki versenyeken egy bronz,
négy ezüst és két aranyérmet
szereztem. Annak külön örülök, hogy a felnőtt OB-n is
sikerült dobogón végeznem:
1993-ban második, tavaly
harmadik lettem. Ugyanebben az évben meghívást kaptam a válogatottba is - iga-

zán nem lehetet panaszom a
93-as évre.
0 Ami a kihívásokat illeti, 1996 sem ígérkezik
eseménytelennek...
- Az év egyik legnagyobb
versenye a tavasszal tartandó
,A" kategóriás Hungária Kupa lesz, melyen japánok is indulnak. Nagyon szeretnék bizonyítani ázsiai sportolók ellen, de ahhoz, hogy ezen a
megmérettetésen részt vehes-

A kazincbarcikaiaknak
nem okozott gondot a legjobb hatba jutás, ugyanis az
ősszel alaposan megerősödtek. A két volt válogatott,
Nagypál és Kiss Zsolt mellett egy belorusz, valamint
két ukrán idegenlégióssal is
erősödtek, így az alapszakaszban egyik ellenfelük
sem mehetett biztosra ellenük. Ezért aztán a szegediek
szakvezetői, Nyári Sándor
és Nusser Elemér a szokásosnál is óvatosabban latolgatták az esélyeket a mérkőzés előtt. Hozzátették ugyan,
sikerük nem lehet kétséges,
ám mégis nagy küzdelemre
számítanak.
I. játszma (31 perc). Kilenc (!) forgás után esett az
első „találat", amit a vendégek szereztek, majd utána
sorozatban ugyancsak ők
szaporították pontjaikat
(0:5). Ekkor időt kért Nyári
Sándor, de ez sem segített,
továbbra is a vendégek voltak eredményesek. Ezután
Melnicsuk védhetetlen leütéseivel parancsolt álljt a barciakiaknak. A továbbiakban
ugyancsak ő, majd Csíkos és
Belik jó sáncolással „követett el" pontokat (4:6). A
változatos folytatásban viszont megint a vendégek
voltak elemükben (5:10),
amikoris a medikémiások
ébresztőt fújtak önmaguknak
és megkezdték a fölzárkózást (8:10, 12:12). Ekkor
Petheőék átüthetetlenül sáncoltak, támadásaikat hárithatatlanul fejezték be, szóval
remekül
röplabdáztak,
mondhatni, a sírból hozták
vissza a szettet a hetedik
játszmalabdával a szegedi fiúk.
II. játszma (21 perc). A
kezdésnél tapasztaltaknál
valamivel élénkebben és határozottabban vetették magukat a küzdelembe a szegediek. Igyekeztek kézben tartani a játék irányítását (3:0),
ez azonban csak részben sikerült nekik, mert sok nyitást elhibáztak és ütéseik
sem mindig értek rendelteté-

Szabó is kiválóan játszott. (Fotó: Gyenes Kálmán)

• Röplabda

NB I.,

Extra-rájátszás

Meggyőző, bajnokhoz illő játék
Medikémia

Szeged-Kazincbarcikai

si helyükre. A hazaiak bizonytalankodása szerencsére
csak időlegesnek bizonyult,
(gy aztán ellenfelük tudomására hozhatták, hogy nincs
miben reménykedniük (9:5).
A továbbiakban aztán remek
sáncolásokkal, okos, helyezett leütésekkel oszlattak
minden kétséget Melnicsukék szettgyőzelmüket illetően.
IU. játszma (14 perc). A
vendéglátók végre úgy kezdtek, ahogy ezt tőlük mindenkor elvárható (5:0). Esélyt
sem hagyva ellenfelüknek,
lendületesen, szellemesen
röplabdázva gyűjtögették
pontjaikat. Ritmusukból az
sem tudta kizökkenteni őket,
hogy Szabó Kálmán bokájára Jánosi véletlenül ráugrott.
A szegedi játékost azonnal
lecserélték, ám ahogyan Csiszér Előd főorvos elmondta,

bokasérülése (szalaghúzódása) hál'Istennek, nem komoly.
Az első játszmában valamennyi szegedi röplabdás,
de különösen Schildkraut,
rendkívül idegesen játszott,
igencsak „szórtan" emelt s
ez megzavarta társait. A továbbiakban viszont a játékmester kiválóan osztogatott,
Belik pedig szerváival és
nyitásfogadásaival, Melnicsuk kiváló ütéseivel nagyban hozzájárult a csapat sikeréhez. A társaság összességében meggyőző, bajnokhoz illő játékkal abszolválta
a találkozót.
Nyári Sándor: - Az első
szettben a barcikaiak igazolták eddigi eredményeiket,
jól játszottak, de ebbe mi is
besegítettünk. A folytatásban olyan játékkal nyert a
csapat, amely elvárható tőle.

Széchenyi » ) ) ) ) ) } ) j
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módszerekkel
Új vezetőség Szőrejen demokratikus
kívánják a csapatot irányítaA február elsejei közgyűlésén a Szőregi Rákóczi SE
tagsága új vezetőséget választott. A kilenc tagú elnökség munkáját a jövőben Váradi András elnök irányítja.
Az elnökség tagjai Szőreg
labdarúgásáért aggódó lokálpatrióta vállalkozók, akik

sek, sikerrel kell szerepelnem
a tavaszi rangsorversenyeken.
Ezenkívül készülök a nyári
felvételi vizsgáimra, így aztán van tennivalóm bőven.
0 Az elmondottak nem
kis igénybevételt jelentenek. Marad időd hobbyra, kikapcsolódásra is?
- Szeretek rajzolni, az
egyesületi pólók emblémáját
is én terveztem és rajzoltam.
0 Gondoltál már arra,
hogy mindazt amit tanítványként
elsajátítottál
később esetleg edzőként
kamatoztasd?
- Most még nem érzek
elég elhivatottságot magamban ehhez, talán azért, mert
túl távolinak tűnik. Egyelőre
versenyzőként szeretnék minél jobb eredményeket elérni.
Beck

Kurucz latén nyert
A minap Tatán felnőtt, első osztályú cselgáncs-ranglistaversenyt
rendeztek, melyen 136
sportoló lépett tatamira.
A nők mezőnyében a
48 kg-os Kurucz Krisztina (Tisza Budo SE)
valamennyi mérkőzését
ipponnal nyerve első
lett.

ni. Az összefogás reményében találkozót szerveznek a
helyi vállalatok képviselőivel, vállalkozókkal és a bajnokság kezdete előtt a szurkolókkal.
A tavaszi szezonban a vezetőedzői munkát Portörő
Gábor látja el.

Sztrájkkal
fenyegetőznek
az olasz
focisták
Az olasz labdarúgó-bajnokság élvonalában március
17-re sztrájkot hirdetett az
olasz hivatásos futballisták
érdekvédelmi szervezete, az
AIC. Ezt Sergio Campana,
az AIC elnöke jelentette be.
A döntésre az adott okot,
hogy a sportág vezetése nem
hajlandó kikérni a játékosok
véleményét az őket érintő
döntések meghozatala előtt.
- A játékosok nem sokat
számítanak, s ez nem demokratikus. Szavazni akarunk a minket érintő kérdésekben - nyilatkozta Gianluca Vialli, a Juventus csatára.
- Nem akarunk úgy táncolni, ahogy a vezetők fütyülnek - mondta Campana,
aki hozzátette: sztrájkfelhívásukat valószínűleg a Serie
B és C játékosai is követni
fogják.

Rádiótelefon
Kft.

VSE 3:0

Alexander Gutor: - Az első játékrészben sikerült
meglepni a bajnokot, a továbbiakban viszont a szegediek akarata érvényesült.
A mérkőzés jegyzőkönyve:
Medikémia SzegedKazincbarcikai VSE
3:0(12,7,1)
Férfimérkőzés. Újszegedi
Sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Horváth, Csikós.
Medikémia: Schildkraut,
BELIK, MELNICSUK, Csíkos, Petheő, Hulmann. Csere:
SZABÓ, Torma. Edző: Nyári
Sándor, Nusser Elemér.
Kazincbarcika: Nebotov. Nagypál, BERKES,
BENCSIK, Kiss I., Pilikin.
Csere: Jánosi, Hvorosztyanov. Edző: Alexander Gutor.
G y ö r k i Ernő

SZECOLOR
KFT.

TAXI

488-488

Csak szövetségi
játékvezetőkkel!
A CSLSZ tudomására jutott, hogy Bába Sándor - akit a
CSLSZ elnöksége funkciójából felmentett, és 1996. február
l-jén a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellene fegyelmi eljárást kezdeményezett - játékvezető testület alapítását
szervezi.
A CSLSZ felhívja a megyében működő labdarúgó játékvezetőket, hogy a régió labdarúgó-bajnokságainak rendezése
- a játékvezetők működtetése és kerettagsági kijelölése - a
szövetség joga és kötelessége.
Ezért kéljük a játékvezetőket, hogy a kiküldött jelentkezési lapokat a CSLSZ JB részére február 15-ig küldjék meg.
A jelentkezést elmulasztókat működtetni nem tudjuk,
ezért új kereteket (utánpótlás és NB III., továbbá megyei) leszünk kénytelen kijelölni.
A CSLSZ eltökélt szándéka, hogy az induló tavaszi szezonban csak a JB rendelkezésére álló, és a bizottság által kiküldöttjátékvezetőkkel bonyolítja le a bajnokságot.
Ungi Gyula
CSLSZ elnöke

A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) 2000-ig meghosszabbította szerződését a
nemzetközi sportjogi ügynökséggel (ISPR). Ez a tény
nem kevesebbet jelent, mint
hogy az ISPR rendelkezik az
ezredfordulóig a Bundesliga-mérkőzések televíziós
közvetítési jogával.
A DFB valószínűleg nem
csinált rossz üzletet, hiszen
így évente 180 millió márka
folyik be a szövetség kasszájába. (A jogokat már 1992-

Felvételi - testnevelés
tagozatos osztályba
A szegedi Kodály Téri
Általános Iskola felvételt
hirdet a következő tanévben
induló testnevelés tagozatos

Buhori Károly
CSLSZ JB elnöke

ElkeH
a körvetítési jog
tői az ISPR birtokolta; ez öt
év alatt 300 milliót jelentett
a DFB-nek.) A német nézők
továbbra is az ISPR-rel szorosan együttműködő SAT 1en láthatják a bajnokság
összecsapásait.

első osztályába. A felvételt
nyert gyerekek két félévben
ingyenes úszásoktatásban részesülnek. Az alkalmassági
vizsga időpontja: február 13
(kedd), 16 óra 30. Helye: az
iskola tornaterme. A felvételizők tornafelszerelést vigyenek magukkal.

DÉLMAGYARORSZÁG

12 HIRDETÉS

személyesen

Délmaqyarország
HÉTFŐTŐL

a Sajtóházban,
SZEGED, STEFÁNIA 10.

PÉNTEKIG:

Tel.: 481-281, fax: 481-444

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

JESSICA KUTYAKOZMETIKA
•K3P

Fürdetés, nyírás, trimmelés.
Szeged, Sárosi utca 5/A. Tel.: 06-60-485-678. Tel./fax:
62/491-338. Nyitva: hétköznap 10-17 óráig. Tasnádi Istvánné.

Autózzon sokkal olcsóbban!
M i n d e n típusú gépkocsi
gáztlzeműre való átalakítása

SZEGED, FŐ FASOR 128/A.
Tel.: 62/401-104
•
FORD Granada, 1981-es,
120.000-ért, motorola 7200-as rádiótelefon, autós kihangosttó szettel
55.000-ért eladó. Telefon: 381-506.
• OPEL Kadett 1,2 benzines, 88as, ötajtós eladó. Telefon: 06/30554-549.

ImazDa

REDŐNY, ERKÉLYBEÉPÍTÉS, SVÉD RELl'XA, HEVEDERZÁR-KÉSZÍTÉS
[ K 3 P forgóablak átalakítás, harmonikaajló, szalagfüggöny,
^ ^
könyökkaros napellenzők, szúnyogháló, garázskapuk készítése,
javítása megrendelhető garanciával. Rendkívüli kedvezmények a 10 éve
fennálló cégtói! Égető Zsolt. Tel.: 317-797, 471-927; 06-60-381-147.

ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, PLEXI, LEXAN
i r f S P Üvegezés, tükrözés - méretre vágás, beépítés, csiszolás,
^ ^
fazettázás, hajlítás, domborítás, homokfúvás, hőszigetelő
üvegezés, biztosítási munkák. Varga-műhely. Szeged. Teréz u. 42.
Tel/fax.: 62/313-633. Nyitva: h-p.: 7-18, sz: 7-12 óráig.

/*Vá/«íTr
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BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI GÉPKOCSIVEZETŐI (1996. július I. hotoridó,|,
V Á L L A L K O Z Ó I , A D R , K Ö N N Y Ű ÉS N E H É Z G É P K E Z E L Ő I

SZAKTANFOLYAMOKAT

INDÍTUNK.

Segédmotor- A, B, C, D, E é j sorköteles gkv.-tanfolyam, 95-ös áron.
Jelentkezés Szegedi M K Autósiskola, Szeged, Csongrádi sgt. 67. Tel 62/485-068,
S z e n t e s , C s o n g r á d i 2 6 . Tel : 0 6 - 3 0 / 4 3 6 - 1 8 4

SZUPER ELSZO 57 Kft. = MINŐSÉGI

I

I

AKCIÓI

AKCIÓI

Széles választékban kaphatók klímaberendezések, gyártmányok: Fuijitu, Elektra,
Hitachi, Toshiba, Tadirand stb. Szereti és szervizeti a legnagyobb helyi képviselet.
Kaphatók még akciós áron mosógépek, televíziók, háztartási kisgépek,
gáztűzhelyek, hűlök, kereskedelmi hűlöbútorok, mikrók stb. OTP-hitel.
Clm: Márkaképviselet, Szeged, Fekete sas u. 28. Tel.: 3 2 6 - 9 6 8

apróhirdetés
adásvétel
• DÉMÁSZ részvényekhez kárpótlási jegy eladó. Tel.: 62-344-611.
• RÉGI hútort, hagyatékot vásárolok saját részemre. Tel.: 477-410.
• 1 Ft/lap önköltség alatti A/4-A/3,
ZOOM-os fénymásolók, extra kiegészítőkkel eladók, kiadók. Telefon: 62/328-161.

DÉMÁSZ-dolgozók,
figyelem!
DEMÁSZ
részvénycseréhez
kárpótlási jegyet
napi tőzsdei átlagáron
biztosítunk
1996. 02. 08.: 27%
a Cenzor Bróker Kft.
SZEGED.
Kossuth L sgt. 21.
Tel.: 62/474070,324-984

OLCSÓ, has/.nált
bútorok vétele-eladása.
Textilgyári u. 2.
Telefon: 311-765.
GYERTYÁS RÉGISÉGBOLT
állandóan vásárol régi
bútorokat, festményeket,
porcelánokat, órákat,
mindenféle régiséget, teljes
hagyatékfelszámolás.
SZEGED, JÓZSEF A. SGT. 8.
(a Hungária Szállónál)
Tel.: 323-149
• ÁLLANDÓAN vásárolunk ágytollat, régi bútort, teljes hagyatékot.
Boldogasszony sgt. 29. 330-064.
• VÁLASZTOTT malac eladó.
Szeged, Dorozsmai út 62/D.
• MELINDA elemes konyhabútor,
gyári új, engedménnyel eladó. 62477-796 nappal. 62-476-230 este.

^
• CSERÉPKÁLYHA csempék,
több színben eladók. Telefon:
382-022, egész nap.
• MOL-részvényt dolgozói letéti
igazolással veszünk. Érdeklődni:
62-312-126.
• TÉÉGLA, faanyag, nyílászárók,
szállítással eladók. Sándor u. 18.
311-438.

KÁRPÓTLÁSI JEGYET
EG1S, PICK, CH1N01N, M01„
GRABOPLAST, HllMÁN, RICHTF.R,
OTP, ALKALOIDA, BIOGÁL, DOMl'S
és e g y é b r é s z v é n y e k e t
letéti i g a z o l á s s a l is v e s z e k .
Tel.: 62/344-61 l-es telefonszámon
hétfőtől-csütörtökig 8 - 1 5 óráig,
pénteken 8*12 óráig.

• KÉSZPÉNZÉRT vásárolok szórakoztató elektronikai, híradástechnikai cikkeket, színes TV-t. videót.
..Béta" Szilágyi u.2.
• CÓKMÓK Bizományiban, babakocsik, gyermekágyak, járókák, etetőszékek. bahariiffázat készpénzes
adásvétele. 486-664.
• KISTÉGLA, nagytégla, válaszfaltégla, faanyag, nyílászárók eladók. Boldogasszony sgt. 24. 0660-380-058.
• 4 m széles, világos szekrénysor
áron alul eladó. 315-508.

Diszkont kincstárjegy:
(1,3,6,12 hónapra,
változó hozammal)

Államilag

Telefonos
hirdetésfelvétel

A LADA, DACIA. WARTBURG,
SKODA típusoknál teljes körű
helyszíni ügyintézéssel!

HOGY T U D J A , M E R R E INDULJON...

garantált

I n g y e n e s tőkeszámlanyitás
P A K E T T B R Ó K E R RT.
6722 Szeged, Kossuth L sgt 19-12.
Tel/fax: 323-144

jármű
FORDOK HAZA
SZEGED
PAPP AUTÓHÁZ BERLINI KRT 4.

• GOLF GTI 1,8 Rabbit (1986)
sürgősen, áron alul (485.000) e41adó. Mobiltelefon: 30/ 405-500.
• ELADÓ, 8,5 éves Fiat Uno. 1,3
DS. Telefon: 381-723.
• TRABANT 601 Speciál. 6 éves,
1,5 év műszakival eladó. Irányár:
125.000 Ft. Érdeklődni telefonon:
62/327-988, 8-16 óráig.
• AUDI-100 C.L. diesel, 1982-es
eladó. Irányár: 320.000. Telefon:
06-60/486-212.
• MAZDA-626, 1982-es extrákkal,
jó állapotban eladó, vagy kisebbre
cserélhető. Irányár: 270.000. Telefon: 484-654, esti órákban.
• BMW—324. T.D. 1988-as, sötét
metálszürke reális áron eladó. Telefon: 06/20-445-535.

SZEGED.
FEKETE SAS U. 28.
TEL: 62226-555

9 UAZ gépkocsi, platós, műszaki
nélkül eladó, haszonállatra cserélhető. Irányár: 100 ezer. Tel: 251-459.
9 ELADÓ Mercedes 200 E. személygépkocsi, 1989-es, extrákkal.
Irányár: 1.850.000. Tel: 364-094,
17 órától.
9 FORD Escort 1.1 (5 ajtós) új gumikkal, jó állapotban eladó. Irányár:
315.000.62/406-756.
9 TÖRÖTT, totálkáros autót vennék 1984-estől. Telefon: 06-30-440110,06-30-310-855.
9 SKODA Favorit GLXi, 14 hónapos eladó. Tel.: 438475.
9 126-os 650 E tip. FIAT 8 éves,
friss műszakival, új gumikkal 50 e
km-rel 175 E Ft irányárért eladó.
327-985, Nagy.
9 HONDA Civic 1986-os, szervízkönyvvel, újszerű állapotban eladó.
Telefon: 06-30-439-050.
9 AUDI Quattro V8-as, 1993-as,
full-full extrás eladó, olcsóbbra cserélhető. Telefon: 06-30-536-245.
9 MERCEDES 124/500 E, 1993.
évjáratú, szürke metáll. fullextrás,
igényesnek eladó. Olcsóbb csere érdekel. Telefon: 06-30-439-050.
9 MERCEDES dzsip 1985-as, újszerű állapotban eladó. Telefon: 0630-439-050.

VW-AUDI-OPELalkatrészek
é s nyugati a u t ó a l k a t r é s z
nagykereskedés.

Autó-Hórusz Kft.
A A A
Szeged.
j f k n f
Moszkvai krt. 30.
METEOR Fel/fax: 62-325-369.
9 MERCEDES 140/350 SD, ,
1994-es, fullextrás, igényesnek eladó vagy olcsóbbra cserélhető. Telefon: 06-30-439-050.
9 MERCEDES 124/200 D, 1985ös. nagyon szép állapotban első tulajdonostól eladó. Telefon: 06-30536-245.
9 MERCEDES 124 /500 E, 1991es, kékes-zöld metáll, full extrás,
igényesnek eladó. Olcsóbb csere érdekel. Telefon: 06-30-536-245.

0

albérlet

9 FELSŐ Tisza parti kétszobás lakás berendezve kiadó. Telefon:
317-832.
9 PETŐFI sgt.-i garzonlakás gépkocsibeállással 13 000-ért kiadó.
Tel.: 430-525.
9 MAGÁNHÁZNÁL I összkomfortos szoba kiadó egy férfinek
konyhával, fürdővel. 326-619.
9 ÚJSZEGEDEN, 63 nm-es lakás
kiadó. Telefon: 430-554.
9 TISZA Lajos krt-i. kettőszobás,
bútorozott, gázfűtéses, telefonos lakás kiadó. 06-60-482-033, 06-60385-832.
9 TELEFONOS, másfélszobás lakás hosszú távra azonnal kiadó. Telefon: 434-297.

A

Hirdetését feladhatja még
személyesen, 7-16 óráig, az

Gyászközlemények
LAKOSSAGIAPROHIRDETESEK
(lakossági apróhirdetés
csak felárral)
8-12,14-17
óráig:
7-12 óráig

reggel 7-től este 7-ig

Hirdetését feladhatja,

CSÜTÖRTÖK, 1996. FEBR. 8 .

lakás
Dr. SÁNDOR ZSUZSANNA
INGATLANKÖZVETÍTŐ KH.
Rókusi krt. l/A. Tel.: 486-203
Délelőtt 8-11-ig, 15-18 óráig.

Lakások, ingatlanok
adásvétele, cseréje
teljes jogi ügyintézéssel.
9 BORBAS u. 19. alatti, azonnal
induló építkezésen kettő és félszobás lakás garázzsal eladó. 310-649.
9-13, 15-17 óráig.

481-281

9 VENNÉK belvárosi 90-100 nme-s lakást. Tel: 314-480, 311-094.
9 2+2-es, 69 nm-es, telefonos, III.
emeleti lakás ötszintes panelépületben Szegeden, a Csongrádi sgt.-on,
de csöndes helyen (1,95 M Ft)
eladó. Érd.: 62/323-777.
9 BUDAPESTI, Bécsi úti 3 szobás,
társasházi lakásom eladnám, vagy
szegedire cserélném. 316-729.
9 1+2-es, VII. emeleti, magántulajdonú lakás eladó vagy másfelesre
cserélhető. Telefon: 483-206.
9 ÚJRÓKUSI, 1+2-es, étkezős, VI.
emeleti lakás eladó. 322-997.
9 ÚJSZEGEDI, ötszobás, II. emeleti, kétszintes lakás garázzsal eladó. Telefon: 62/430-150.
9 SZEGEDEN, Jakab Lajos utcában épülő társasházban 1,2 szobás
lakás leköthető. 313-728.
9 ZÖLDFA utcában II. emeleti 2
szobás lakás 1 650 000. Telefon:
486-203.
9 ZSITVA soron I. emeleti 2+2-es
lakás 2 400 000, garázs 600 000.
Tel.: 486-203.
9 PUSZTASZERI utcában 1+2-es
gázfűtéses lakás 2 950 000. Tel.:
486-203.
9 CSONGRÁDI sgt.-on VIII. emeleti 1+2-es 1 620 000. Telefon: 486203.
9 TÁRSASHÁZI angol típusú 75
nm-es igényes lakás 4 200 000.
Tel.: 486-203.
9 ÁG utcai, 65 nm-es lakás bérleti
joga átadó. Tel.: 312-370.
9 SZERKEZETKÉSZ lakások eladók Csongrádi sgt. 64. és Veres
ács u. 29. sz. alatt. Érd.: 06-60380-161.
9 SZEGEDI IV. emeleti tetőtéri lakás padlástér beépítési lehetőséggel
költözés miatt eladó. Érd.: 88-424110 dr. Havasi 16 óráig 20-385983.
9 ÚJSZEGEDEN, Védőnő u. 8. sz.
alatt 6 lakásos tásasházban III. emeleti kétszintes 5 szobás lakás kulcsrakészen, garázzsal eladó. Ára:
6 200 000 kp. Érd.: 06-60-380-161.
9 CSABA utcai 3 szobás társasházi
lakás igényesnek eladó. Tel.: 06-60352-784.
9 JÓSIKA utcai 85 nm-es lakás kocsibeállási lehetőséggel eladó. Tel.:
364-779.
9 SZEGED-móravárosi 38 nm-es
II. emeleti téglaépítésű társasházi
lakás eladó. 06-60-483-752.
9 MAKKOSHÁZÁN 1+2-es X.
emeleti lakás I 380 000. Telefon:
486-203.
9 CSERÉPTETŐS házban 1,5 + étkezős, parkettás lakás 2 150 000.
Tel.: 486-203.
9 ÚJSZEGEDI, 57 nm-es, 2,5 szobás, téglablokkos lakás eladó, 3,3
mFt. 436-694.
9 VERESÁCS utcában épülő társasházban 3 szobás lakás, év végi
átadással eladó. 432-132.
9 ÚJSZEGEDI, Fésű utcai, 55 nmes, téglablokkos, II. emeleti, felújított lakás eladó. J I . emelet 5456"
jeligére a Sajtóházba.
9 SZENT Ferenc 19. épülő társasházban, 2 szobás lakás eladó. Telefon: 312-845.
9 PILLICH Kálmán 5., már épülő
társasházban. 3 szobás lakás eladó.
Telefon: 312-845.

ingatlan

—^ amita a—
INGATLANKÖZVETÍTŐ
és É R T É K B E C S L Ő IRODA

7-15 óráig:

318-999.
320-239

Hajnal u .
társasházban lakások
szoc. pol.
és hitellehelőséggel
leköthetők.

9 VERES ÁCS utcában társasház
építésére alkalmas telek bontásra
érett épülettel eladó. 322-208.
9 DOMASZÉKEN lakható tanya I
hold földdel eladó. 322-208.
9 BÉRKERT utcai 170 nm-es ház
739 nm-es telken 10 000 000. Tel.:
486-203.
9 CSALÁDI ház eladó. Érdeklődni: Boru. 11.
9 DOMASZÉKEN 300 n-öl zárt
kert tüskétlen feketeszederrel, szőlővel, gyümölcsfákkal telepítve
(víz, villany, faház, gáz lehet) eladó. Érd.: Vasút u. 32.
9 KETTŐ szoba, összkomfortos
magánház kertészkedési lehetőséggel eladó. Érdeklődni: 62-314-934
telefonon.
9 TARJÁNI töltésoldalban jóltemperált nagyméretű garázs eladó.
Tel.: 474-591.
9 PETŐFITELEP, Gábor Áron u.
73. gázfűtéses magánház eladó.
Irányár: 3 500 000.
9 PETŐFITELEPEN, nagy ház +
130 nm-es melléképület, bármilyen
célra kiválóan alkalmas, 13 millióért eladó. Telefon: 326-572, este.
9 DOROZSMÁN új magánház eladó. Telefon: 06-60/351-948.
9 DOMASZÉKEN, 180 nm-es, új,
exkluzív magánház, zárt uszodával
eladó. 316-729.
9 RÓKUSI, építési telek, társashház építésére is alkalmas eladó. 0630-439-050.
9 FELSŐVÁROSI építési telek,
társasháznak is alkalmas eladó. Telefon: 06-30-439-050. Nyugati személygépkocsit beszámítok.
9 ÜZLETI célú ingatlanok gyors
közvetítése (40-15.000 nm-ig).
1RING: 434-812
(13-17-ig).
30/534-812.

igyáb
9 HÚSTÍPUSÚ és kettős hasznosítású napos csirke kapható, előnevelt, február 18-tól. Házhoz szállítás
300 db felett. Tel.: 06-60-305-742.
9 BÚTORSZERELVÉNYEK, élfóliák, díszító elemek, mosogatók
kedvező áron Szeged, Petresi u. 3.
(Rókusi ABC mögött).
9 ELHELYEZKEDNÉK telefon
kezelő, portás hivatalsegédi munkakörbe együtt, vagy részmunkaidőben is érdekel. „Megbízható 35 éves
hölgy 122" jeligére a Sajtóházba.
9 ANGOL középfokú nyelvvizsgára felkészítés kiscsoportosán, nagy
gyakorlattal. Tel.: 432-297.
9 PEPSI kupakjáték 50 000 forintos jobb gélét keresem társnak.
Érd.: 491-624.
9 HÁROMAJTÓS házgyári felső

Petőfi S. sgt. 20. TeL: 311-902.

konyhaszekrényt vennék. Telefon:

H-P: 9-12-lg, 14-18 órai.
Házak, lakások. Ingatlanok
adásvétele, cseréje. Ingatlanértékbecslés hitelügyintézéshez.

489-243.
9 REDŐNY. reluxa, többféle.- szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny, roletta, napellenző, árnyika készítés, javítás. Vidékre is. Tel.:
62-475-434.
9 VILLANYSZERELÉSI hibák elhárítása, villanybojler javítás, tisztítás. Tel.: 406-434. Számlaképes.
9 ÁLTALÁNOS iskolások részére
délutáni tanulmányi felügyeletet
vállalok. Telefon: 484-958.
9 DUGULÁSELHÁRÍTÁS hétvégén is. Vfz-fűtésszerelés javítás, vízórafelszerelés. Tel: 494-243.
9 ELÉGEDETLEN pedagógusoknak alternatív lehetőség. Információ
kizárólag személyesen! Időpontegyeztetés 06/30/456-402.
9 MATEMATIKATANÁRNŐ általános iskolások korrepetálását vállalja. Telefon: 318-192.

9 HALLOTTA már? Építkezünk!
Hol? A Sárkány utcában. Ha társasházat kíván építtetni, mi egyéni elképzeléseit valóra váltjuk. Telefon:
62/312-370.
9 SÁNDORFALVA központjában,
kétszobás, gázfűtéses, fürdőszobás,
régi építésű magánház kerettel, melléképületekkel eladó. Irányár:
2.950.000. Telefon: 486-203.
9 KISTELEKEN félkész családi
ház eladó. Érdeklődni telefonon:
364-641.
9 MÓRAHALMI, 80 nm-es tanya
családi okok miatt, sürgősen eladó.
Telefon: 312-370.
9 ALSÓVÁROSON magánházépftési telek eladó. Érdeklődni:
421-422, 16 óra után.

Szeged, Kígyó u. 3.
Tel.: 481-411, fax: 311-310

9 KÖLTÖZTETÉST, nehéztárgyak
szállítását, belső rakodást, padlás,
pince lomtalanítását megegyezés
alapján vállalunk. Tel.: 490-550,
06-60-304-690,485-861.

munka
9 ÜGYVÉDI Irodába érettségizett,
jól gépelő titkárnőt felveszünk. Jelentkezéseket „Ügyvédi

IH'GULASELHARITAS

Tel.: 322-373,311-502.
9 BELVÁROSI 15-45 nm alapteróletú irodák kiadók. Érdeklődni: a
421-700/114-es telefonon lehet.
9 BELVÁROSI üzlethelyiség (220
nm) a Nagyáruház mögött bérbeadó, lízingelhető, vagy megvásárolható. Érdeklődni: 0 421-700/114-es
telefonon lehet.

EXPRESS UTAZÁSI
IRODÁBAN,

Iroda

2204" jeligére kérjük a Sajtóházba
leadni.

garanciával.
Telefon: 06-30-531-443.
9 TÉLI VÁSÁR 20 % engedmény,
dohányzóasztalok, TV-állványok,
virágállványok, telefonasztalok.
„OTTHON-LUX" Dózsa 4.
9 GYÓGYÍTÓ energiaátadás,
megbízható kézből, minden betegségre. Telefon: 62/477-808, este.
9 TAKARÍTÁST, lakást vagy irodát vállalok. Telefon: 326-492.
9 ANGOL nyelvtanár ötéves pedagógiai gyakorlattal április elsejétől
állást keres. Telefon: 491-512.
9 ÓRIÁSI csillárleértékelés 20-3040% engedménnyel. „ OTTHONLUX" Dózsa 4.
9 KLÁRAFALVÁN 22 hektár, 16
éves tölgy erdő áron alul eladó. Érd:
326-297.

9 AUTÓKERESKEDÉS autómosót keres, aki tud polírozni. Érdeklődni: Dorozsmai út 14., ll-16-ig.
9 A RÚZSAI Általános Iskola angol-bármely szakos tanárt keres
azonnali belépéssel. Érdelódni:
62/385-030.
9 MÉLYFÚRÓ cég szakképzett
mérnököt keres gyakorlattal vidéki
munkára. „Jó kereseti lehetőség
164" jeligére a Sajtóházba.
9 148-as Tátra darura gépkezelőt és
egyben sofőrt keresek vidéki munkára, 10 éves gyakorlattal. J ó kereseti lehetőség 165" jeligére a Sajtóházba.
9 ÉLEMISZERBOLTI eladót keresek. Érdeklődni: Csongrádi sgt. 89.
Élelmiszerbolt.
9" A SZOTE Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Intézete 3 műsza-

SZAKSZERŰ
költöztetés, áruszállítás

kos intenzív nővéreket keres felvételre alapbér + 15.500 Ft. munkahe-

kedvező áron

lyi pótlék illetménnyel. Jelentkezés

06-30-438-137.

Gyulai Magdolna főnővémél, Semmelweis u.6. Telefon: 455-170.

elveszett
9 A CSONGRÁD Megyei Honismereti Egyesület Szeged, 1991. feliratú körbélyegzője 1996. január
30-án elveszett. Felhasználása érvénytelen.
9 KÉREM. aki pénteken befogott
Újszegeden egy sárga Labrador jellegű kutyát jelentkezzen a 431 -078as telefonszámon.
9 KERESÜNK egy NOKIA 2010es rádiótelefont, bőrtokban. A kártya és a telefon le van tiltva, használhatatlan. A nyomravezetőnek jutalom jár. Telefon: 62/328-427.

9 A SZEGEDI Sütödék Kft tehergépkocsivezetóket keres felvételre.
Az alkalmazás feltételei: legalább 3
év vezetési gyakorlat, PÁV 3 vizsga, árufuvarozói végzettség. Korhatár 40 év. Csak szegedi lakosok jelentkezését vérjuk a cég munkaügyi- és személyzeti osztályán. Szeged, Tavasz u. 12-14. sz. alatt.
9 GYÓGYNÖVÉNYBOLTBA eladót felveszünk. Csak szakemberek
jelentkezését várjuk. Telefon: 30451-531.
9 ARANYÁGI Kft. Hódmezővásárhely, Tanya 1314. nagy gyakorlattal rendelkező, józanéletű, férfi
tehenészt keres felvételre. La-

bérlemény
9 GARAZS kiadó a Gáz utcában.
Érdeklődni telefonon: 473-881.
9 TISZA L. krt. 83-ban 32 nm-es
üzlet, 50 nm-es iroda kiadó. 06-30431-309.
9 KÁRÁSZ utcában üzlethelyiség
kiadó. Telefon: 06-60-384-478.

(T

kás megoldható. Jelentkezés: Hódmezővásárhely (Téglagyár), Tanya
1314.

közlemény
9 HAGYOMANYOS kínai orvosláson alapuló fitoterápiás szaktanácsadás. Bejelentkezés: 62/311-375.

A z I N T E R F R U C T Kft.
zöldség, gyümölcs, déligyümölcs,
élelmiszerek
hazai és nemzetközi értékesítője
keres
SZEGEDEN

NYÍLÓ

C + C raktáráruházába
- budapesti betanulással szakképzett é s gyakorlattal
rendelkező
- raktáráruház-vezetőt
é s -helyettest,
- pénztárosokat
(számítógépes
gyakorlattal),
- targoncavezetőket.
Kérjük, küldjék jelentkezésüket
(önéletrajz, igazolványkép,
bizonyítványmásolat) az alábbi címre:
INTERFRUCT Kft.
személyzeti és munkaügyi osztály
1453 Budapest,
Nagyvásártelep,
Pf. 45.
P38729 K J

^

^
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Czőgi és Zsa

Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
VAJDA BENŐ
életének 81. évében elhunyt. Temetése február 9. napján, pénteken
10.30-kor lesz az ásotthalmi temetőben.
Gyászoló testvére
és családja.
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk
FÁTYOL JÁNOS
60 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása február 12-én, 15 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család,
te
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
özv. DOMONICS MIHÁLYNÉ
Piti Mária
Kistelek, Gőzmalom u. 4. alatti lakos, február 5-én elhunyt.
Temetése február 9-én, du. 2
órakor lesz a kisteleki temetőben. Minden külön értesítés
helyett.
Molnár és Bozó család,
te
Szomorú szivvel tudatom,
hogy
id. MOLNÁR MIHÁLY
volt algyői temetőgondnok,
életének 73. évében váratlanul
elhunyt. Mivel fia nem tett
eleget végakaratának, nem az
algyői sírhelyre lett eltemetve,
hanem a makói szociális otthon helyezte nyugvóhelyére
1996. február 2-án a makói
református temetőbe. Ezúton
értesítem az algyői nyugdíjasklub vezetőségét, tagjait, barátait, a néptánc együttes zenészeit, tánctagjait és Eke József tanár urat.
Gyászoló táncospárja,
te
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy a felejthetetlen éédesanya, anyós, nagymama, testvér és rokon
id. HÉGER KÁRÓL YNÉ
Viszmeg Rozália
türelemmel viselt rövid szenvedés után csendben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatásáról később intézkedünk.
A gyászoló család.

T e m e t k e z é s i I r o d a
S z e g e d
TÖRÖK U. 11/B. TEI,.: 314-447, H-CS: 8-16-ír, P: 8-15-ig
TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL
Halotts/állitási ügyelet: (rádiótelelön) 06-60-381-557: 0-24-IG

gyászközlemények
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a gyászközlemények
keretes, fényképes formában is feladhatók.
Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, anyós és testvér
LOVÁSZI ISTVÁNNÉ
Rácz Mária
76. éves korában váratlanul
elhunyt. Temetése február 12én, 14 órakor lesz az üllési temetőben. Gyászmise 13 órakor lesz a templomban.
Gyászoló családja,
te

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik szerettünk

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
UHRIN ANTAL
szőregi lakos 58 éves korában
elhunyt. Temetése február 9én, 13 órakor lesz az újszegedi
temető ravatalozójából.
A gyászoló család,
te

MÉSZÁROS ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat
PETROVICS DEZSŐNÉT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család,
te
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat
DULYÁNSZKI MIHÁLYT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család,
te
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk
KOVÁCS FERENC
temetésén megjelentek, Őt
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család.

EZT

MEG KELL

JEGYEZNI

RENDKÍVÜLI
HÉTVÉGI

BUNDAVÁSÁR
A KUNSZENTMÁRTONI
PANNÓNIA S Z Ő R M E G Y Á R B A N
Február 9-én, 14-17 óráig,
10-11-én, 8 - 1 2 óráig.
Minden

termékből
árengedmény

EGYES irha- és pannofix és vadbőrbundák,'

20-30-50%,
árengedménnyel,
amíg a készlet tart!
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk,
PANNÓNIA S Z Ő R M E G Y Á R ,
unszentmárton, Tiszakürti út 2.
Telefon: 56/461-232

építéshez

-

szépítéshez

Február 9-én pénteken

A gyászoló család,
te
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk

A gyászoló család,
te
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat
LAJKÓ MIHÁLYT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család.
a.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket
ROVÓ ISTVÁNNÉT
utolsó útjára elkísérték és virágaikkal mély fájdalmunkat
enyhítették.
Gyászoló család, Sándorfalva,
te
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket
HÁZY LÁSZLÓNÉT
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.

minden termék árából
Nyitva tartás: 8.30 - 19.00

A gyászoló család.

- HALLÓ!
- IGENI Várjuk hirdetését
hétfőtől péntekig:
7-12-ig:

4 8 1 - 2 8 1 ,

(Csak felárral és gyászköileményekj
7-15-ig: 320-239-es
8-12,14-17-ig: 318-999-es
8-14-ig: 4 8 1 - 4 1 1 ,
I ^ A

3 1 1 - 3 1 0 es
telefonszámokon!

^ ^ ^

DfclHAOYARORSZAQ WT.

Festékek,
lakkok

Csempék

E
Szerelvények

Szerszámok

Tapéták

Elektromos
cikkek

Faáruk

Kerti
cikkek

1182 Budapest

1214 Budapest

Pesti út 2.

Üllői Út 661.

Rákóczi Ferenc u. 277.

Velencei út 29.

Tel.: 1-256-2768

Tel.: 1-294-3064

Tel.: 1-277-4378

Tel.: 23-365-205

Kecskemét

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Kuruc krt. 8.

Siklósi út 47.

Dorozsmai út 13-17.

Budai út 171.

Tel.: 76-481-499

Tel.: 72-439-361

Tel.: 62-313-727

Tel.: 22-302-484

A Mórahalom és Vidéke ÁFÉSZ értesíti tagjait
és üzletrész-tulajdonosait, hogy az 1992. évi I. számú
törvényben és az alapszabályban foglaltaknak megfelelően
összehívja évi közgyűlését, részközgyűlési formában.
Napirend:
1. Helyi intézőbizottság beszámolója
az 1995. évben végzett munkáról.
2. Igazgatóság tájékoztatója az 1995. évi gazdasági évről,
valamint az 1996. évi elképzelésekről
3. Egyebek

Mórahalom Szegedi úttól
a Zákányszék felől lévő
városrész és vidékiek részére
4-es Vendéglő (Szegedi u. 18.)
Mórahalom Szegedi úttól
a Kis sor felől lévő városrész
Sarki vendéglő
(Felszabadulás u. 4.)
Domaszék, vendéglő
Zákányszék, művelődési ház
Ásotthalom, vendéglő

nm

1173 Budapest

Hirdetmény

Hely:
1 0 %

®

étM

özv. POKORNYI JÁNOS
temetésén megjelentek, és fájdalmunkban osztoztak.

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

K ö n y v e l ő k — "Vállalkozók
nyomtatványokat legolcsóbban!
Pénztárkönyv
2 4 0 Ft áfával
Naplófőkönyv
3 8 8 Ft áfával
2x50 I. kp. szia.
160 Ft áfával
Kiadási p. biz.
6 8 Ft áfával
Paxtoll
170 Ft áfával
Faxpapír
4 1 0 Ft áfával
Leporellók nagykcr.-áron.
IOOO Ft felett engedmény.
Németh Papír S z e g e d , V i t é z u. 4 .
Telefon: 6 2 / 3 2 9 - 9 0 3 . Nyitva: h - p . : 9 - 1 7 óráig.

baumax
m

üldjön egy szívet Bálint napjánl/
Február 14. Valentin napja. A szerelmesek ezen a napon lepik meg egymást apró ajándékokkal. Mi is szeretnénk lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy lapunk hasábjain üzenet formájában
juttassák el választottjukhoz vallomásaikat, akár ütkos érzéseiket is. Mindezt papírra vethetik
maximum 12 szóban ezen a szelvényen. (A név és cím nem tartozik az üzenethez). Vallomásaikat
legkésőbb február t 2 - é n , 1 0 óráig személyesen hozzák be szerkesztőségünkbe (Szeged,
Stefánia 10.) - mielőbb, mert csak az első 60. jókívánságot tudjuk közölni február 14-én, az alábbi
két támogatónak köszönhetően ez alkalommal ingyenesen!

PALOMA
VIRÁGÜZLET

Időpont:

lÓZSEf A. SGT. 36.,
ti 314-254,

1996. február 26., 15 óra

Erd

Valentin-napi virágcsokrok, sziv alakú KAR ASZ U. 13.,
díszek, desszertek széles választékban! t: 312-014.

A NAGYÁRUHÁZ EMELETI CIPŐOSZTÁLYÁN
MÉG TART A SZEZON VÉGI AKCIÓ!

1 MAGYAFul

Kérem az alábbi üzenetet megjelentetni:
1996. február 27., 15 óra
1996. február 28., 15 óra
1996. február 29., 15 óra
1996. március 3., 10 óra
Igazgatóság.

Név:
cím:

Előfizetői k á r t y a s z á m a :

DÉLMAGYARORSZÁG
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g

orvosi ügyeletek

0

közérdekű tájékoztatás

• MENTŐK: 04
• RENDŐRSÉG: 0 7
<
• MEGYEI B A L E S E T M E G ELŐZÉSI BIZOTTSÁG: 324-312
• TŰZOLTÓSÁG: 0 5
• POLGÁRŐRSÉG vízimentőszolgálat. S z e g e d , Rókusi krl.
66. Tel.: 06-60-301-125
• A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A V A G Y O N V É D E L MI KAMARA Szegeden, a Rák ó c z i tér 1. 4 1 9 - e s s z o b á b a n
kedden é s pénteken 1 0 - 1 2 óra
közötl díjmentes szaktanácsot
ad. Tel.: 4 8 3 - 5 8 3 / 1 9 4 - e s vagy
208-as mellék. A z éjjel-nappali
diszpécserszolgálat Szegeden, a
Fó fasor 152. szám alatt. Tel.:
06-62 438-495.
• Ö N K O R M Á N Y Z A T I POLG Á R Ő R S É G . S z e g e d . Rókusi
krt. 66. Tel.: 06-60-301-125.
• MÁV-INFORMÁC1Ó: 421-821;
belföldi utazási ügyekben 5 - 2 3
óra között: 62-405-112.
• INTERCITY menetjegyrendclés: 310-136
•
VOLÁN-INFORMÁCIÓ:
421-478
• AUTÓMENTŐ: 470-470
• ZÖLDTELEFON: 475-375
O ÉJSZAKAI ÜGYELET: hét
k ö z n a p é s ü n n e p n a p o k o n 19
• AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLórától 7 . 3 0 - i g a GyermekkórGÁLAT 088
házban (Temesvári krt. 37.) fo- • T I N I T E L E F O N : 3 1 2 - 0 1 I.
lyik a sürgős esetek ambuláns
hétköznap 16-19 óráig.
ellátása, ezen időszakon belül,
• V Á M U D V A R I szolgáltatás:
22 órától 6 óráig a súlyos állaZoll-Platz Kft. 325-788
potú, nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyermekor0
szervizek
vqs kihívható. Tel.: 435-535.
O MÓRAHALMON REUMA
TOLÓGIAI SZAKRENDELÉS:
• ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI Hl
kedden 1 0 . 3 0 - 1 2 , csütörtökön
BÁK BEJELENTÉSE: 474-574.
15-18 óráig.
•
FÖLDGÁZSZOLGÁLTA• CSALÁDVÉDELMI TANÁCS- TÁSI HIBÁK (gázhiány, gázsADÁS: kedden, szerdán és pénzivárgás) BEJELENTÉSE. DÉteken délután 3-6 óráig a családGÁZ RT. Munkanapokon 7 - 1 8 ,
segítő szolgálatnál. Eszperantó
szombaton 7 - 1 2 óráig: 482-084,
utca 1. szám alatt, tel.: 324-824.
312-287; éjszaka é s munkaszü• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS. neti nap: 482-084, 314-968; PBgáz: CELSIUS KFT.: 485-649.
OPTIMÁLIS CSALÁDTERVEZÉS: Család- é s Nővédelmi
• GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS,
Tanácsadó, Debreceni u. 2. Te- HIBABEJELENTÉS: 3 1 4 - 0 9 7
lefon: 322-740.
(SZÉSZ); 4 8 5 - 6 4 9 ( C E L S I U S
KFT ); 3 1 4 - 5 8 3 (FÉG); PRO• S. O. S. L E L K I S E G É L Y METHEUS RT. Munkanapokon
SZOLGÁLAT: éjjel-nappal
htvható. Telefon: 311-000. A hí- 7 - 1 5 óráig: 310-222, hét végén,
vás ingyenes.
ünnepnapokon 0-24 óráig: 472-197;
POLY-GÁZ BT. Tel.: 6 2 / 3 6 1 • IFJÚSÁGI DROGTELEFON
594.
436-355. Minden munkanapon
8-16 óráig.
e TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
HIBABEJELENTÉS: 4 8 8 - 5 8 8 ,
• ADDIKTOLÓGIAI (alkoholgyógyszer) krfzisellátó, ambu- éjjel-nappal hívható (Szetáv)
láns segélyszolgálat 0 - 2 4 óráig.
• VÍZ- ÉS C S A T O R N A H Á II. kórház pszichiátriai osztály. LÓZATI HIBABEJELENTÉS:
Kálvária sgt. 57.
310-155
O GYÓGYSZERTÁR: a Klauzál téri, este 8-tól reggel 7 óráig.
Csak sürgős esetben!
O BALESETI, SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma
a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. Kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel. sebészeti ( n e m b a l e s e t i ! ! ! ) f e l v é t e l i
ü g y e l e t e t a s e b é s z e t i klinika
(Pécsi u. 4.), urológiai felvételi
Ugyeletet a II. Kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a kórház haleseti sebészeti
osztályán, az e g y é b sebészeti
gyermekbetegeket a sebészeti
klinikán látják cl.
O ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél
6 órától reggel fél 8 óráig a felnőtt lakosság részére, S z e g e d ,
Szentháromság u. 1. sz. alatt.
Telefon: 310-100.
O GYERMEKGYÓGYÁSZATI NAPPALI ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 7.30-tól este 19 óráig a Tisza
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása.

/^ákn AKCIÓ A GYÁRI
• •
r

Q2BEÖ3ZB

ÁRBÓL!

E7 FÖDÉMGERENDÁK 20% eng.
VELUX

15% eng.

|DUFfi" |

I SZEGED, DEBRECENI U. 16/A. T.S 62/312-211,
MINTABOLT
1312-848. Nyitva: h-p.: { - 1 6 , s í . : 9-12.

MOBILTELEFON BUTIK

PIK - P O N T KFT.
Szeged, Roosevelt tér 5.
Tel.: 6 2 / 3 1 9 - 8 4 9 .

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

HÜTÖ-, MOSÓGÉP, TV, YIDE0

A

SZERVIZ

ELEKTROMOnT-UlX Bt.

Helyszíni javítás, garancia.

62/431-838

hibabejelentés
P i l l i c h K. u . 1 8 . (nonstop)

lakossági szolgáltatás

PÁLMA FOTC

azámítógépes,

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉSI

NYOMTATVÁNY
névjegykártya, etikett, meghívó
cégespapír, sorszámozott jegy

Saliber

Szeged, Oroszlán n. 3. T.:(62)326-151

A n n a b / ^

Aranyat érő választás"

MENYASSZONYI RUHÁK
KÖLCSÖNZÉSE ÉS ELADÁSA
Új szolgáltatás:
ESKÜVŐK, PARTYK
és más rendezvényele
szervezése és lebonyolítása

[Pa®ft2üus IPíkimrif
SaaiwKSii

Szeged, József A. sgt. 84.
Telefon: 60385-594.

Cím: Szeged^j
s I B

Boldogasszony
20
-

ZÉKÁNYJÁNOS
Hírszerkesztő:
PATAKI SÁNDOR
Rovatvezetők:
K1SIMRK F E R E N C
(informáeiós),
KOVÁCS ANDRÁS
(gazdaság),
PANKK S Á N D O R
(kultúra),
SÜLI J Ó Z S E F (sport),
NAGY L Á S Z L Ó (fotó).

KIADJA:
a Délmagyarország Könyv-,
Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.
Felelős kiadók, a társaság
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H O C Z PÁL
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technikai vezető
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Nyomda: 4725 Szeged, kálvária sgt. 67. Telefon: 323-047.
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Mai lapszámunkat szerkesztette: Szávay István

BÚTOR,

LAKBERENDEZÉS
áruk
7%
• National Bútorstúdió, Fekete sas u. 25. A teljes készletre 3 %
• NeGa Világítástechnikai
Stúdió, Kölcsey u. 2. Világítótestek készpénzzel történő vásárlása
esetén
5 %

B Illatszer és háztartási, vegyi áru,
Ady u. 20/A. 1000 Ft feletti vásárlás lelett
3 %

SZEGED

• Anita Virág-ajándék, Debreceni u. 24. Tef: 325-662. Virágajándék
1o %
• É v a v i r á g - a j á n d é k , Szilléri
sgt. 37. Szálas és cserepes virág
vásárlásakor
1 0 %
• Illatszer bolt, Mikszáth Kálmán u. 23. (Erzsébet virágüzletben)
5 %
• Kínai S á r k á n y Ajándékbolt,
Török u. 1 l / A T.: 326-536. Kínai
fűszerek, ajándéktárgyak
vásárlásakor
1 0 %
• Fiára Design Stúdió, Textilgyári út 3. Cserepes virág, virágkertészeti és ültetési kellékek 1 0 %

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).

irdetését feladhatja
személyesen
Sajtóház,
Stefánia 1 0 .
Telefax: 4 8 1 - 4 4 4
DÉLMAGYARORSZÁG KFT.
A Nagyáruház emeletén

a mozgólépcső mellett

a gyermekosztály
tel|es árukészlete

30%-os

engedménnyel kapható.

KISTELEK

S

• Aranykígyó Ékszerüzlet,
Szeged, Kígyó u. 6. Készpénzes
vásárlás
esetén
a teljes árukészletre
5%
• Aranytopáz Kft., Kárász u.
6 . , Kígyó u. 2. A j k a kristály,
arany-ezüst ékszerek, Zsolnay,
hollóházi porcelán árából 1 0 %
• Dorátó Ékszerüzlet (Kopasz
István), Gogol u. 2. T.: 310-632,
ékszerkészítés-javításra
5 %

• Liber Kft. Könyvesbolt, Tisza L.
krt. 83. T.: 62/473-600 Szilléri
sgt. 47/B
I O %
• Pelikán Papír-, írószer- és
J á t é k s z a k ü z l e t , Kórász u.
13. Akción kívüli teljes órukész
letre
5 %

CIPÓ.

hirdetésszervezőket
keres Csongrád megye 59
településének részletes térképét
tartalmazó Atlaszának kiadásához,
az egész megye területéről.
Az Atlasz áprilisban |elenlk meg.
Kereseti lehetőség 90 nap alatt
akár 300 ezer Ft, |utalék Is
lehetséges.
|elentkezés: HISZI-MAP Kft.
5700 Gyula. Jókai u. 20.
Telefon: 66463-323.

SPORTRUHÁZAT

d é s , ÚjSzeged, Maroslői u. 29/B.
SZEGED
sporteszközök, -felszerelések,
• Divat B o x Sportcipő és
sportruházat, kiegészítők, kölcsönS p o r t r u h á z a t , Mikszáth K. u.
zés, szervizelés árából
3 %
16. Teljes árukészletre
3 %
• Ree Box Sportcipő é s
Sport-ruházat, Mikszáth K u.
25. Teljes árukészletre
3 %
• „O'Jack"

SZEGED

ÍRÓSZER

• Szezám Papír Bt., Eötvös u.
(Eldorádo mellett.) A teljes kész
letre
1 0 %
• Vitarex Bt. Papír- írószer
nyomtatványbolt, Kálvária tér
32. Ateljesárukészletre 1 0 %
• Vitáris Papír, irodaszer,
nyomtatványbolt, Tisza L. krt.
69. A teljes árukészletre 1 0 %

SZEGED

Sportkereske-

KISTELEK
• CipAboit, Kistelek, Bocskai u.
2/A. (a piactérnél). Teljes árukészletből
'
5 %

• Műszaki Kereskedés,
József A . sat. 7 7 . Használt és új
barkácsqépekre
3%

• Sharp Szórakoztató- és
Háztartasi eiektronkia Márkabolt és Szerviz, Mars lér 15.
T.: 477 584 Műszaki cikkekre 8 %
• Szuper ELSZO 5 7 Kft.. Műszaki és villamoscikkek áruháza,
Fekete sasu. 28., 326 968 3 %
Híradástechnikai szaküzlet, Bartók
lér 5., 326 333
3 %
Háztartásigépek és alkatrészek
szaküzlete, 311-928, alkatrészre
3 % , áru
3%
Műszaki bizományi. Moszkvai krt.
15., 323-677
5 %
•
Trendex
Szalon és
Szerviz, SONY és PANASONIC
Márkakereskedés, Mérey u. 17.
Tel.: 3 2 3 - 3 6 6 . Szórakoztatóelektronika és telekommunikáció,
híradástechnikai cikkek
Vfm

MÓRAHALOM
• Elektromos Szaküzlet,
István király u. 2 / A Műszaki
cikkekre
4 %

KUHÁZAT, a p ó . DIVATÁRU. 11X111

• Amira, Mérey u. 7. Felsőruházat, cipő és fehérnemű
5 %
• A n n a By Demetrios, Meny
asszonyi-ruka-kölcsönző, József Á.
sgt. 8 4 / A . (a Hóbiárt bisztróval
szemben)
5 %
POMASZÉK
• R ó z s a V i r á g ü z l e t , Rózsa • Á r k á d Textilház, Bartók térzsinagóga átjáró. A z üzlet teljes
F. 16. A virág, ajándék, játék áráárukészletére
7 %
ból
5 %
• B a b a Centrum, Mars lér Mé
FORRÁSKÚT
rey u. sarok T e l . : 3 2 3 - 3 6 6 .
3 %
• Ő l v e c z k i A j á n d é k b o l t , Teljes árukészletből
• Cók-mók Import használt
Felszabadulás u. 15. Ajándékvágyermekruházat, Etelka sor 4.
sárlás esetén
3 %
Á teljes készletre
1Olt
BALÁSTYA
• Cók-mók Bizományi, Bimbó
• Virág-ajándék,
u. 5. t.: 486 664 Ruházat, e w
Felszabadulás u. 2.
1 0 %
mekágy, járóka árából
donsági
babakocsi, etetőszék, a biztonsr
gyermekülés órából
5 %
• Divatcentrum, Széchenyi lér
ZER. Ó R A
15 Active sportruházati termékek
árából
3 %
• É k s z e r g ö d ö r Ékszerüzlet, B Erfo-Nett Textilruházati bolt,
Kelemen u. 4. Készpénzes vásárlás patyolat. Bécsi krt. 3 7 - 3 9 .
esetén a teljes árukészletre, Vásárlás, szolgáltatás
5 %
valamint a javításra
5%
• Gréta és Jelenő, Petőfi S. sgt.
• N o r i k o Kft., Ékszerüzlet, 25. Felsőruházat és fehérnemű3%
Szeged, Nagyáruház emelet, 3 %
• Griff férfi é s nöi divatáru• K r e i n e r Ó r á s , Attila u. 8. üzlet, Szent Gellért u. 2. Teljes
Tel.: 310-230. Javítás, elemcsere, árukészletből
3 %
óravásárlás
1 0 %
• Gomb B a z á r , Csongrádi sgt
• V a n e s s a Óraüzlet, (Klauzál 69/B. A szabászati kellékeket érté3 %
üzletház) Klauzál tér. 6 . Ó r a - kesítő szaküzlet
ékszer vásárlása esetén a min- • Holland Akciós H á z , Bartók
denköri kedvezmény Felett 1 0 %
tér 9. (Zsinagógánál) T.: 314 610
Az üzlet teljes árukészletére 5 %
• Jókai utcai üzletház, Jókai

KÖNYV. PAPÍR.

u. 6 T.: 317-115. Női és férfi
felsőruházatból
3 %
• L a s s z á F a r m e r b o l t , Mikszáth u 13 T.: 315 209 A teljes
készletre
5 %
• Római r u h a h á z . Római krt.
38. t.: 322 928, a divatárura és a
Kanga Roos sportcipőkre
1D%
• Military Shop, Rókusi kit. 90
A teljes készletre
7 %
• N a g y á r u h á z emeleti rövidáru-üzlet, t : 470-270 A tel
jes árukészletre
3 %
• W a n t e d F a r m e r b o l t , Mik
száth K. u. 2 1 . Levi's-termékek
és bőrruházat árából
5 %

KISTELEK

• Anna menyasszonyiruhak ö l c s ö n z ő , Kistelek, Molnár J .
45/B. Tel : 62/364 591 (a sport
ál). Minden kölcsönzött ruha
5%
• Méteráru-rövidáru, Bocskai
u. 2. A teljes árukészlete
3 %

KISZOMBOR
• M a d e i r a ü z l e t h á z , Nagyszentmiklósi u. 7. A teljes árukészletre
3 %

SÁNPORFALVA

• Mini és Miki g y e r m e k r u házat. Tel.: 251-724. Taibuhin u.
27/A
5 %

ULLÉS

• F a r m e r bolt, Dózsa u. 14
06 6 0 483 242 A teljes árukész
letre
5 %

ÉPÍTKEZÉS,

ÉPÍTŐANYAG

árukészletre
1 0 %
SZEGED
• Pompei K e r á m i a , Hidegbur• Festékcentrum, József A. sgt
kolat-mintaterem, Kálvária sgt. 16.
28. T : 313-384.
3 %
Tel.: 315-999, 30/436 271 A tel• F e s t é k - v e g y i á r u bolt,
jes árukészletre
3 %
PetőfiS. sgt. 67. T : 421-161 3 %
8 Zsuzsi Bt. Építőanyag keres
• F l y B t . , József A sgt. 6 3 . kedés. Szabadkai út 89. T : 310Oltott mészre
3 %
863. K.-halasi nyílószárókra és
B Gépkölcsönzó, Maros u. 40., szállításra
5 %
Kölcsönzési díjból
5 %
• Z a l a k e r á m i a Csempe Márka• Marostói I p a r c i k k á r u h á z ,
bolt, Kereszttöltés u. 17. T.: 321
3 %
Újszeged, Marostői u. 21. A teljes 508. Ateljesárukészletre

u

mert előfizető

SZEGED
• Calendula Bt., Vetómagbolt, Bartók tér 12., 1. sz. Mezőgazdasági bolt, Dorozsma, Tas u. 3.
A tekercses fólia kivételével 3 %

BAKS
• I p a r c i k k b o l t . Fő út 9 6 .
Tel.: 375-062. Kemira műtrágyák,
Summit-Agro növényvédő szerek,
Agropack gombaölő szerek vásárlásakor
4 %
• Balástya Iparcikkbolt, Felszabadulás u. 2. T.: 378-420. Öntözéssel kapcsolatos felszerelések
vásárlásakor
4 %
• Kemira Kertészbolt, Felszabadulás u. á. T.: 378-388. Kemira
műtrágyák, Summit-Agro növényvédő szerek, Agropack gombaölő
szerek vásádásakor
4%

Nywte!

Bárdos Lajos

POMASZÉK

Kistelek,

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

Tóalj u . 7 .

FORRÁSKÚT

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

ULLÉS

• G a z d a b o l t , Felszabadulás u.
26. T.: 382-121. Kemira műtrágyák, Summit-Agro növényvédő
szerek, Agropack gombaölő szerek
vásárlásakor

MÓRAHALOM
B Vegyiáru Kereskedés,
Szövetkezeti u. 2. Tel.: 381-321
Vetőmagok, növényvédő szerek,
egyéb kertészeti termékek 3 %

Felhívjuk figyelmüket,a pénztárosokkal
előre
közöljék, hogy Önök klubkártyával
vásárolnak.

^

ELŐFIZETŐI KLUBKÁRTYA
J Á T É K U N K HETI N Y E R E M É N Y E :

MEZŐGAZDASÁG, KERTÉSZKEDÉS

BALÁSTYA
Magyarország legtöbb
településének térképét kiadó cége

SZEGED

B Pálma Virág-ajándék,
Petőfi u. 8.
1O *
• Rózsa Ajándékbolt,
Rákóczi u. 3.
3 %

SZEGED
A szolgáltató oldal
lakossági, közösségi
szolgáltatások
és szabadidőszórakozás rovataiba

MŰSZAKI. HtEAPÁSTCCHMIKAI CUKIK

• Audiá bolt, Mikszáth K. u. 17.
322-342. A teljes árukészIetreSSk
• Conel C O . Bt., Zárda u 6 / A
(volt Komócsin tér) Tel.: 62/324
123. Bosch szerszámgépekre 3 %
• Delfin C o m p u t e r O K I
N y o m t a t ó s z a l o n , Zárda u. 6.
• Castello Hun Kft., Mars tér • Szolid Lakásfelszerelés és A számítógépes kellékek és
ajándéküzlet, Kiskundorozsma,
„M" pavilon Tel.: 6 2 / 3 2 1 - 3 8 9 ,
kiegészítők árából
3%
Dorozsmai út-Adél köz 1. A teljes
421-368. A teljes készletre 5 %
| Euró D i m e n z i ó M ű s z a k i
készletre
6 %
Üzlet, Szeged-Tápé, Budai Nagy
• Diego Szőnyegcentrum (Fix
Ticotex
L a k á s t e x t i l , A. u. (piadér.) Az üzletteljesáruPont Diszkont), Dorozsmai út 14. •
Osztrovszky
u.
26/B.
T.:
313
508.
készletére
3%
Tel.: 314-588/129. Teljes árukészA teljes árukészletből
2%
• Hifi O k , K e r e s k e d e l m i
letre
5 %
V á l l a l k o z á s , Török u. 8 .
•
Domus
Bútoráruház,
BORDÁNY
Tel./fax: 323-414, 06-20/333Dugonics tér 8-9. T.: 3 2 6 - 9 1 1 2 %
• Joker Bútorbolt, Kossuth u. 2 5 2 Akciós termékek árából
• Eglo-Lux világítás techni- 69. Tel.: 06-60/352-860. A teljes további
3 %
kai szaküzlet, Szeged, Brüsszeli
• Komfort M ű s z a k i Center,
készletből
2%
krt. 12.
5 %
Bartók tér 9. A teljes árukészletére
3 %
SÁNDORFALVA
• Fix Pont Diszkont, DorozsKörúti
vas-műszaki
mai út 14. Szőnyeg, PVC, textília,
• Bútor, lakberendezés, Sán- •
Hobby Bt., Bedini krt. 15. Tel :
műanyag áruk, lakástextília 5 %
dorfalva, piactér, Ady E. u., kiegé323-694
S z e r s z á m o k r a és
• K a p u Diszkont, Tompái kapu szítő" és kisbútorbolt. Ateljesárubarkácscikkekre
5 %
készlet
3%
út 4. üveg-, porcelán-, műanyag
• Monitor, Brüsszeli krt. 2. Tel.:
3 2 3 - 6 7 0 Hifi- és CD-lemezszaküzlet, CD-lemezek árából 3 %
VIRÁG. AJÁNDÉK, ILLATSZER
A t r i u m - P l u s s z Skandináv
Stílusú lakberendezés, Klauzál tér
5. (udvarban)
5 %
• BE-CO Méteráru- L a k á s textil bolt, Kereskedőköz 4. sz.
A teljes árukészletre
5 %

Tel.: 6 2 3 2 1 - 1 6 9
SÁNPORFALVA
Árengedmények:
B Dianella, Ady E. u. 2 7 . 1 0 %
- Kétrészes síruhák 3 0 %
- Pulóverek
15-20%
-Síkesztyűk
10%
ÉK
20% J
L-Sídzsekik

létköznap 7 - 1 9 óráig
Főszerkesztő:
DLUSZTUS IMRE
Felelős szerkesztők:
RÉTHI J. A T T I L A ,
SANDI ISTVÁN,
S Z Á V A Y ISTVÁN
Művészeti vezető:
N É M K T TIBOR
i )lvusósz.crkcsztő:

ÍME, AZOK AZ ÜZLETEK, AMELYEK
ÖNNEK ÉS CSALÁDTAGJAINAK
MINDEN VÁSÁRLÁSKOR KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTANAK:

SZEGED

Szegeden a lap!

ÜÉLMAGYARORSZÁG

^

•

Szeged, Bartók tér 6. Tel.:
3 2 6 - 3 1 2 . - Szeged Nagyáruház
emelete. Tel.: 470-270/224.
Igazolványkép I perc alatt
színesben és fekete-fehérben!

CSÜTÖRTÖK, 1996. FEBR.. 8.

Kártyaszáma:

Hangszóró

1 210 451

Szuper ELSZO 5 7 Kft. Híradástechnikai
Szaküzlet és szerviz, Szeged, Bartók t. 5.
T.: 3 2 6 - 3 3 3 ax ajándékozó.
TEKINTSE M E G A TOVÁBBI KÍNÁLATOT!

A BASA PANZIÓ
(Szeged, Hóbiárt basa u. 13/A)
keleti kényelemmel és 2000 Ft
értékű vacsorával várja Önt,
kedves Kovács
János
Szeged, Róna u. 14/0.
Kártyaszáma:
5 182 7'

Nyeremenyuket átvehetik a Sajtóházban.
Szeged. Stefánia 10.. csütörtök 8-16 óráig,
a terjesztési csoportnál.

MŰSOR 15
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1996. FEBRUÁR 8„
CSÜTÖRTÖK,
NÉVNAP: ARANKA
A Nap kel 7 óra 2 perckor,
nyugszik 16 óra 55 perckor.
A Hold kel 21 óra 11 perckor,
nyugszik 8 óra 23 perckor.
A Tisza vízállása szerdán
Szegednél 140 cm,
vízhőfok: 0 °C,
Csongrádnál 49 cm.
Mindszentnél 109 cm,
a Maros Makónál - 3 cm.
HETVEN ÉVE
született Krempels Tibor
(1926-1985) állami díjas
(1978) mérnök, a Vízügyi
Tervezőiroda vezető mérnöke.
Regionális vízművek koncepcióját alakította ki.

O

szfnház

SZEGEDI
NEMZETI SZÍNHÁZ
19.30 órakor: Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenye.

f

mozi

SZEGED, KORZÓ: Ace
Ventura - Hív a természet.
Színes, amerikai vfgjáték.
Kezdés: délután fél 4, este háromnegyed 6 és 8 órakor.
BELVÁROSI: Ace Ventura
- Állati nyomozó. Színes,
amerikai vfgjáték. Kezdés:
délután 3 órakor. Don Jüan
DeMarco. Színes, amerikai
film. Kezdés: negyed 6 és fél
8 órakor.
KAMARATEREM (Belvárosi mozi): Apám életére.
Színes, francia film. Kezdés:
este háromnegyed 6 és 8 órakor.
BALÁZS BÉLA FILMTÉKA (Belvárosi mozi): Sztracsatella. Színes, magyar film.
Kezdés délután 4, 6 és este 8
órakor.
VÁSÁRHELY: Bérgyilkosok. Színes, amerikai akciófilm. Kezdés: délután fél 4,
este háromnegyed 6 és 8 órakor KAMARATEREM: Egy
apáca szerelme. Olasz-angol
film. Kezdés: este 7 órakor.
SZENTES: Eszelős szerelem. Szfnes, amerikai film.
Kezdés: este 6-kor; Az élet
mindig drága. Szfnes, m. b„
amerikai film. Kezdés este 8
órakor.
CSONGRÁD: Mintamókus.
Színes, amerikai filmvígjáték.
Kezdés: este 7 órakor.

g

magyar tv

TV 1
5.40 Gazdatévé. 6.00 Napkelte. 9.00 Tízórai. 9.10 Taxi.
Amerikai tévéfilmsorozat,
30/11. Bobby és a kritikus.
9.35 Tízórai. Benne: 9.50 Játék. 10.00 Civil világ. 10.40
Játék. 10.50 Hírek. 11.00 Marienhof. Német tévéfilmsorozat, 52/6. Hajsza a gyűrűért.
12.00 Déli harangszó. 12.05
Üzlet délidőben. 12.25 Welcome to Hungary. 12.55 Telepakk. 13.25 Gazdasági ábécé,
85. 15.00 Hírek. 15.10 Segítség! 15.20 Repeta. Irodalom.
16.00 Hfrek. 16.05 Amőba.
Tud. ism.terj. műsor. 16.30
Topmodell. Brazil tévéfilmsorozat, 180/82. 17.00 Kapcsolj
be! Ki tud róluk? Kamaszsorsok. 17.30 Kormányváró.
17.55 Az utódok reménysége.
18.15 Üzlet. 18.30 Hogy is
van ez?! 18.55 Gyereksarok.
19.15 Klip-mix. 19.30 Híradó.
20.01 Telesport. 20.20 Kisváros. A buszon. 21.00 Rendőrakadémia II. Az első bevetés.
Amerikai filmvígjáték. 22.25
Felkínálom. 23.15 Örömzene
az Operaházban. Jazzmuzsikusok gyermekekért, a fóti
Károlyi István Gyermekközpont javára, 2. 23.55 Híradó 3.
0.05 BBC-htradó.
TV 2
15.25 „Legyél helyettem én..."
Egy méltatlanul elfeledett fel-

vidéki költő, Tsúszó Sándor
emlékműsora. 16.00 Tsúszó
Sándor: Szilveszteri ballada.
16.05 Repeta. Kötelező olvasmány. Keresztények. Angol
ism.terj. filmsorozat, 12/6.
17.00 Natura magazin. 17.30
Top-40. 17.55 Műsorajánlat,
időjárás. 18.00 Körzeti híradók. 18.15 Körzeti magazinok. 19.05 MacGyver. Amerikai tévéfilmsorozat. Az utolsó
állomás. 20.00 Jóhír - adó. Jó
híreket közlő híradó. 20.15
Körző. 21.00 Híradó. 21.10
Környezetünk hfrei. 21.15
Kriminális. 21.45 Múzsa.
22.00 Objektív. 22.25 Időjárás. 22.30 Mi újság? 22.35
100 éves a mozi. Á vendéglátó
Renoir - La Sept. Francia
dok.film (97').
DUNA TV
8.00 Képes Krónika. Tájékoztató műsor. 14.00 Lapozó.
Lapszemle, friss hírek. 14.15
Emlékképek - régi híradók.
14.30 Régiók. Tudósítók stúdiója. 15.15 Beáta és az ördög. Magyar film. 16.35 Szlovákiai táncháztalálkozó. 17.10
A svájci gyakorlat. Göröngyös
utakon. Dokumentumfilm.
17.35 Csodakörhinta. 17.55
Műsorismertetés. 18.00 Híradó. 18.15 A Forsyte Saga.
Angol játékfilmsorozat. 26/23.
rész: Sztárjk. 19.05 Hogyan
tovább, Bosznia? - Dokumentumfilm. 19.35 Orchestra Femina. Szimfonikus könnyűzene. 20.00 Váltó. 20.45 Esti
kérdés. 21.00 Híradó. 21.15
Az első száz év. Ingmar Bergman: Úrvacsora. Svéd játékfilm. 22.35 Urán. A Duna
Műhely rövidfilmje. 22.45 Ella István orgonál, a Budapesti
Madrigálkórus énekel. 23.25
Angol nyelvlecke. 23.50 József Attila: Szólt az ember.
HBO
16.30 Taz-mánia. Rajzfilm.
17.00 Alf. Amerikai sorozat.
17.30 Oké, Néró! Am. vfgjáték. 19.15 Falcon Crest. Amerikai sorozat. 20.10 Mezítelenül. Am. film. 22.20 így készült: A skarlát betű. 22.50
Lángoló jég. Am. akciófilm.
0.45 Jelige: Vörös cipellők.
VTV SZEGED
0.00 Képújság. 18.00 30 perc
sport nemcsak férfiaknak.
18.30 Mozijegy (ism ). 19.00
Képújság. 20.10 Paletta. Kulturális magazin. 20.41 KépújTELIN
6.00-10.30 Képújság. Minden
órában: műsorismertetés, szegedi programok, lakás-lakberendezés, háztartási gépek,
elektronika, autómánia, szolgáltatások; Szaknévsor. 18.00
Nyitott stúdió. 19.00 Műsorismertetés. 19.20 Rejtett szemek
(kandi kamera). 20.41 Régi jó
klip. 21.20 Szexuális erőszak.
TKTV 1
7.30 Képújság. 8.00 ATV csütörtök (ism.). 18.30 Képújság.
19.00 ATV csütörtök.
TKTV 2
8.00 Szív TV (ism.).
SZŐREGI KÁBELTÉVÉ
19.00 Szív TV. Benne: 19.10
Gyermekmozi. 19.30 Príma
torna. 20.00 Különjárat. 20.30
Pénzvilág. 21.00 Hazafelé.
Amerikai film.
VTV VÁSÁRHELY
17.00 Képújság. 18.00 Sportmagazin. 19.00 Zalaegerszeg-HKE kosárlabda kupa.
23.00 Képújság.

műhold
EUROSPORT
8.30 Lovagló világkupa. 9.30
Eurofun - magazin. 10.00 Eurosl - magazin. 10.30 Biatlonvb. 12.00 Motoros magazin.
13.30 Forma-1 - magazin.
14.00 Hódeszka. 14.30 Afrikai
nemzeü labdarugókupa. 16.00
Snooker - Európa Liga. 17.00
Darts. 18.00 Biatlon-vb. 19.00
Ökölvívás. 20.00 Teherautóverseny. 21.00 A ring harcosai. 22.00 Tractor Puliing.
23.00 Fimess.
DSF
8.30 Labdarúgás a világból.
9.00 Biliárd. 10.00 Motor-

sport. 12.00 Ötös akció. 13.00
Wrigley's sportja. 15.00 Kézilabda Bundesliga. 16.45 Motorsport. 18.00 Wrigley's
sportja. Falmászó EB. Hódeszka - magazin. 19.55
Sportriport. 20.00 Kosárlabda
EL. 22.00 Golf. 22.55 Sportriport. 23.00 Késő esti akció.
24.00 Motorsport.
SAT1
5.30 Németország ma reggel.
9.00 Cannon. Am. sor. Az
összeesküvés. 10.00 Vannak
szavaid? Agytoma. 10.30 Bubi, dáma, Hörig. Pókerjáték.
11.00 Délelőtti talkshow Johannes B. Kernerrel. 12.00
Vera délben. Talkshow. 13.00
Trapper John főorvos. Am.
sor. Gyógyíthatatlan beteg.
14.00 Űrszekerek - A 9-es
számú űrállomás. Am. sci-fi
sor. A márkiz, 2. 15.00
MacGyver. Am. sor. Az élet
iskolája. 16.00 Mindent vagy
semmit. 17.00 XXO - Fritz és
társai. Játék. 17.30 Regionális
műsorok. 18.00 Ilyen az élet!
18.30 Hírek/Sporthírek. 19.00
Szerencsekerék. 20.00 Rex
felügyelő. Német sor. Álarcos
halál. 21.00 Margarete Schreinemakers tiszteletlen magazinja. 24.00 Harald Schmidtshow. 1.00 Ismétlések.
RTL
5.30 RTL-hírek. 5.35 Gazdag
és szép. 6.05 Borzasztó kedves család. 6.35 Jó idők, rossz
idők. 7.00 Reggeli magazin.
7.35 Egymás közt. 8.05 A
Springfield-sztori. Am. sor.
9.05 Kalifornia klán. Am. sor.
10.00 Gazdag és szép. Am.
sor. 10.30 Válási tárgyalás.
Német sor. 11.00 Forró nyeremény. Játék. 11.30 Családi
párbaj. Játék. 12.00 Déli magazin. 12.30 Arany lányok.
Am. sor. 13.00 Gyilkosság a
hobbija. Am. krimisor. Nagy,
idős hölgy. 14.00 Beszélgetés.
Mindig gyenge férfiakkal hoz
össze a sors. 15.00 Beszélgetés. A holtak beszélnek. 16.00
Beszélgetés. A hit beteggé
tesz. 17.00 Agytorna. 17.30
Egymás közt. Sorozat. 18.00
Jó estét! Az RTL vidéki magazinja. 18.30 Sztármagazin.
18.45 Híradó. 19.10 Robbanékony. Magazin. 19.40 Jő idők,
rossz idők. Német sor. 20.15
Stefan Frank - Német sorozat.
21.15 A rendőrőrs. Német sor.
Testőrök. 22.15 Mantis. Am.
film. 24.00 RTL - Éjféli hírek.
0.30 Cheers bár. Am. sor. 1.00
Borzasztó kedves család. Am.
sor. 1.30 Ismétlések.
PRO 7
5.50 Ismétlések: A mi kis farmunk. 6.35 Taff. 7.00 Tapsi
Hapsi. 7.25 Hupikék törpikék. 7.45 Tom és Jerry. 8.15
Egy fedél alatt. 8.40 Waltonok. Amerikai sorozat. 9.30
Ki itt a főnök? 10.00 Bili
Cosby show. 10.30 Fiúk.
Amerikai film. J2.05 Dowling
atya nyomoz. Am. krimisor.
Pókerjátszma trükkökkel.
13.00 Déli magazin. 13.30
Csak mi tízen. Am. sor. 14.00
Arabella Kiesbauer talkshowja. 15.00 A mi kis farmunk.
Am. sor. A tengeri szörny.
16.05 Hupikék törpikék. 16.25
Tapsi Hapsi. 16.55 Tom és
Jerry. 17.25 Egy fedél alatt.
Am. sor. 17.55 Ki itt a főnök?
Am. sor. 18.25 Bili Cosby
show. Am. sor. Feleségem, a
. sztárügyvéd. 19.00 Taff. Napi
magazin. 19.30 Hfrek. 20.00
X-akták. Történetek az FBI
titkos ügyeiből. Am. sor. A mi
kisvárosunk. 21.00 Renegát.
Am. akciófilm. Megesett angyal. 22.00 A hetedik jel. Am.
thriller. 23.50 Mozimagazin.
0.30 Riporterek bevetésen.
1.25 Ismétlések.
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rádió

ÉOSSUTH
Óránként: hírek, időjárás, útközben. 4.30 Reggeli krónika.
4.40 Határok nélkül. 5.40 Falurádió. 8.10 Műsorszemle.
8.30 Mindennapi tudomány.
8.40 Paragrafus - Jogálom.
8.50 Gyorsfénykép a kultúráról. 9.05 Napközben. 11.05
Zenés játékokból. 11.35 Mikszáth Kálmán: A Tisztelt Házból, 4. A vándorló tekintély.
12.00 Déli krónika. 12.30 Ki
nyer ma? 12.40 Törvény-

könyv. 12.50 Külpolitikai figyelő. 13.05 Vendég a háznál.
13.20 Egyházi népénekek.
13.30 A római katolisku egyház félórája. 14.05 Klasszikusok mindenkinek. 14.55 Első
közlés. 15.05 Beszéljük meg!
15.55 Biztonsági öv. 16.00
Délutáni krónika. 16.10 Mindennapi gazdaság. 16.20 Forró
drót a rendőrséghez. 16.25 A
hét muzsikusa. 17.05 Magyarországról jövök... 18.00 Esti
krónika. 18.30 Ráadás. 19.05
Sportvilág. 19.30 Jó éjszakát,
gyerekek! 19.40 A drámaíró
drámája. 20.05 Hagyományápolók. 20.30 Határok nélkül.
21.05 Három szólamban.
22.00 Késő esti krónika. 22.30
Magyarok az agnol kertben.
23.05 Egy énekes - több szerep. URH: 6.55 Körzeti információs magazinok. 18.30
Szlovák nyelvű műsor. 19.00
Román nyelvű műsor. 19.30
Német nyelvű műsor. 20.00
Horvát nyelvű műsor. 20.30
Szerb nyelvű műsor. 21.00 Az
Amerika Hangja magyar műsora. 23.00 A BBC késő esti
magyar műsora.
PETŐFI
4.30 Hírek. 4.33 Hajnali dallamok. 6.03 Reggeli csúcs. 7.45
Sportreggel. 8.00 Állomáskereseő. 8.10 Helykereső. 8.25
Rivaldafényben. 9.00 Hírpercek. 9.10 Háló - Villám angol
öt percben. 9.15 Sok hűhó
(ism.). 10.00 Zene-szó Mélykúti Ilona. 11.00 Hírek.
11.10 Háló - Mai tipp. 11.52
Gordiusz plusz. 12.00 Nótaparádé. 12.50 Korkérdés. 13.00
Hírpercek. 13.10 Háló - Magánklinika. 13.15 Örökzöld
filmmelódiák. 13.45 Időjárásés vízállásjelentés. 14.00 Kabarécsütörtök. 15.00 Hírek.
17.00 Hírpercek. 17.10 Háló A pénz beszél. 17.15 Mágnes.
18.00 Észkerék. 18.30 Helykereső. 19.00 Hfrek. 19.03
Blues. 19.30 Jazzlista. 20.00
A Deep Purple együttes összes
lemeze, 35/19. 21.00 Hlrpercek. 21.10 Manapság... 21.15
Petőfi kabaré. 22.15 Sok hűhó. 23.00 Hírek. 23.03 Sporthíradó. 23.10 Ennyi... 0.15 Éjszaka - rockpanoráma. 1.04
Ügyeletben. 3.04 Régi idők
filmzenéje. 4.04 Cigánynóták.
BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel. 9.05
Pódium. 10.00 Hfrek. 10.05
Rádiószínház - Házasságkötő
terem. 10.50 Századunk versenyműveiből. 11.35 A kórusirodalom mesterműveiből.
12.00 Hírek. 12.05 Hangverseny délidőben. 14.00 Hírek.
14.05 Valakit elvisz az ördög.
14.55 Hazatérés idegenből.
15.19 A kamarazene kedvelőinek. 16.33 Rézfúvós kamarazene. 17.00 Zenélő városaink.
17.50 Népzenekutatók műhelyében. 18.00 Hírek. 18.05
Kapcsoljuk a 6-os stúdiót!
19.05 Katedra. 19.35 Zenekari
muzsika. 21.10 Anton Dermota operaáriákat énekel. 22.00
Hfrek. 22.04 A zene üzenete,
58. ^22.19 Napjaink zenéje.
23.30 Barátságos bölcsességek. 24.00 Hírek. 0.05 Azucenától Zerbinettáig... Smetana:
A csók. Kétfelvonásos opera.
SZEGED RÁDIÓ
5.55 Alföldi Hírmondó. Zenés
hírműsor. Szerkesztő: Marik
István. A tartalomból: 5.55
Műsorismertetés, időjárásjelentés, útinform. 6.00 Reggeli
krónika. 6.15 A francia nyelvoktatásról. 6.25 Szemle az
országos napilapkból. 6.30 Hírek, tudósítások, meteor, programajánlat, lapszemle. 6.45 A
művelődés intézményes jövője. 7.00 Reggeli krónika. 7.15
Hogyan fizessük tb-járulékot.
7.25 Országos lapszemle. 7.30
Hírek, tudósítások, körzeti
időjárásjelentés. 7.45 Szegedi
Szimfónikusok. 8.00 Hfrek.
8.15 A tankönyv nem szemét.
8.25 Nappali smink. Női magazin. 8.55 Hírösszefoglaló.
9.00 Műsorzárás. 16.00 Zenés
szórakoztató magazin a 94,9
MHz-en.
RÁDIÓ 88
a 95,4 MHz-en és 17 órától a
100,2 Mhz-en. 6.30-tól 8 óráig félóránként, 8.00-tól 20
óráig óránként: htrek, sport.

jelentés az időről, útinform.
Üzenetrögzítő: 421-511. Az
adás ideje alatt hfvható telefonszámok: 421-253,421-353.
6.00 Reggeli sürgés-forgás.
Benne: lapszemle, horoszkóp,
évforduló, szülinapi, névnapi
köszöntó, recept, garaboly,
programajánlat. Szerk. mv.:
Sári Zsuzsa. 10.00 A Marsról
jelentjük. Szerk.: Ádám Péter.
12.05 Magnós kívánságműsor.
14.05 Kívánságműsor. 15.05
DJ Maki. 18.05 Diagnózis.
Vendég: dr. Baradnay Gyula
orvosprofesszor. Beszélgetőtárs: László István. 19.05 Moziklip. Szerk. mv.: Vass Imre.
21.05 Molnár Dániel angol
nyelvű műsora. 21.30 Tóth
Róbert német nyelvű műsora.
22.00-2.00 Lassan a testtel.
Szerk. mv.: Molnár Sándor.
Zenei szerkesztők: Tóth András, Tóth Viktória, Molnár Dániel. Molnár Sándor.
TISZA RÁDIÓ SZEGED
11-17 óráig, naponta a 100,2
Mhz-n. Adástelefon: 495-495.
Minden órában hfrek, időjárás,
aktualitások. 11.05 Countryóra. Mv.: Moldován László.
12.00 Tisza Magazin. Információs óra. Programajánlat,
közélet, közlekedés, gazdaság,
kamarai hírek, sport, stb.
13.05 Filmvásznon. Száraz
Ferenc műsora. 13.30 Deutsche Welle nemzetközi hfrei,
lapszemléje Kölnből. 14.05
Délutáni randevú. Mv.: Körmendi Edit, Schinkel Thomas.
RÁDIÓ SZENTES
13-18 óráig az URH 95,7
MHz-en, kábeltévén Szentesen a 67,25 MHz-en, Csongrádon a 103 MHz-en. Az adás
ideje alatt hfvható telefon:
63/315-482. 13.30-kor, majd
óránként: helyi hfrek, tudósítások, időjárás. 13.00 Hangoljon
ránk! 14.00 Miénk a mikrofon! A rádió kereskedelmi és
szolgáltató műsora. 15.00 Délutáni magazin. Szerk.: Vanó
Éva. Orvos - mikrofonnal.
Dr. Papp Zoltán rovata. Kunszentmártoni tudósítások. Művelődési élet és a civil szervezetek. Tűzoltás pénzért? Vendég a stúdióban.

DEUTSCHE WELLE
-magyarul
j n j 13.30-14.00
a helyi kábeltévé
hangcsatornáján.
Hírek, nemzetközi lapszemle,
gazdaság, politika és társadalom.
H

Német nyelvlecke:

szerdán 18.30

és pénteken 19.30.

horoszkóp
T

K O S : Állandóan kedvese arca lebeg a szeme eíőtt.
Két eset lehetséges vagy szerelmes,
vagy lelkiismeret-furdalása van.
Végül is az e r e d m é n y ugyanaz,
szétszórt és f i g y e l m e t l e n e g é s z
nap.

BIKA:

Néha szüksége
van nyugalmas napokra, de
a maihoz hasonló unalmas hétköznapot kifejezetten nem kedveli.
Sokkal lassabban telik az idő, ha
nincs mit csinálnia. Vegyen elő
egy jó könyvet!

"TT

I K R E K : Valóban ked-

vet érez az utazáshoz, vagy
csak egy vonzó szempár kedvéért
kerekít egy történetet. Évek óta
nem lehet rávenni hasonló programra, most meg határtalan lelkesedéssel készül.
R A K : R á f é r ö n r e egy
kis kikapcsolódás. Tegye
félre szokásos zárkózottságát és élvezze az életet! Ma olyan ruhát is
felvehet amilyet egyébként nem
venne, s oda mehet ahová nem szokott.
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OROSZLÁN:

Nagyon
belelendült a hívságos örömök élvezetébe. Erejét felülmúlva
vásárol luxus cikkeket, és lubickol
a társasági sikerekben. Mágnesként
vonza a csillogás, a könnyű élet.

SZŰZ:

Ha kedve tartja,
szervezzen kirándulást a
hét végére barátaival. Mehetnek a
közeli hegyekbe ott még találnak
esetleg havat, s némi sport is keveredik a szórakozásba.

np

sr«s2»car

8201 Veszprém,
Pf.: 296.
Teleion:
88/328-499

S K O R P I Ó : Ezen a
hideg, havas zord téli napon beköszönt a tavasz - legalábbis a szívébe. Választottja végre enged a csábításnak, s igazán kellemes napot töltenek együtt.

Z

NYILAS:

Belement,

_ hogy mindig Ön legyen az
aki megbocsát, aki magyarázkodik. aki ha kell elölről kezdi, s túlórázni sem rest. Úgy dönt, felhagy
ezzel s nyolc órát dolgozik, mint
mindenki.
X
B A K : Minden kelléke
megvan, hogy elérhetetlen
dolgokat megszerezzen. Kedvességével mindenkit le tud venni a
lábáról, akiket meg nem azok vessenek magukra.

VÍZÖNTŐ: Tétova
sága elolvadt mint a tegnapi hó. Jobbnál jobb ötletei vannak, csupán a megvalósításukhoz
nincs kedve. Mindössze ez utal arra, hogy még mindig nem a régi.

m

H A L A K : Minden mis-

ként van, mint ahogy elgondolta. Ismeretlenek keresik telefonon, furcsa tárgyakat talál a
táskájában. Nem földönkfvtlliek a
tettesek, feltehetően ugratásról van
szó.

Lapunk tartalomismertetójét
a TOP TV TELETEXT
160. oldalán olvashatják.

SZ &R ELEKTRONIK
TV-, VIDEOSZERVIZ

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

Telin Tv
mai műsora:

18.00 Nyitott Stúdió
- Internet Szegeden: adás alatt
hfvható telefonszámok:
325-181,325-072.
Adás után hfvható:
telefonszámok:
325-960, 325-588
- Telefonőr: nincs több
telefonszámla-reklamáció!
- Bútorbemutató a DOMUS-ban

Szegedi Kéményseprőipari Kit.
iá kereseti lehetőséggel

A FORSZ Kft. következő
lenyomató bélyegzőit
1996. február 3-án,
eltulajdonították:
1 FORSZ Vagyonvédelmi
Információs és Szolgáltató
Kft. Szeged.
2. FORSZ Vagyonvédelmi
Információs
és Szolgáltató KfL
6726 Szeged,
Petrozsényi u. 7.
Adószám: 11083676-2-06

Fenti bélyegzők használata a
jelzett időponttól érvénytelen.

Hallgassa a Phoenix

kéményseprő

Magazint!

a Phoenix étterein és Kft-je különműsorát a Régió Rádió

munkatársat keres

Hozza be ezt a szelvényt az adás ideje alatt
a stúdióba, és indulhat az egyik 500forintos díjért!

Jelentkezés feltételei:
- röszkei
vagy szentmihályi illetőség

Esemény-tár: 20.00: Jó estét! 20.10 Lapozó 20.20 Szüzsé Péter Árpád publicisztikai rovata 2030 Vízválasztó - orvosi
magazin. Vendégünk dr. Bálint Péter gyermekgyógyász 21.00 Rock
'n roll múzeum - szerkesztő. Diviki Sándor 21.30 A stílus az ember:
telefoninterjú Antal Imrével 22.00 Kvfz-show - nyereményesővel
23.00 Slágerlista (szavatazokai 22.00-ig váijuk a 345-860-as
telefonon) közben 2330-kor Aktuális: balesetek tanulságairól
Minden csütörtök este hangolj rá, és hallgasd,
élvezd a Phoenix műsorát!

- katonaviselt 40 év alatti életkor

- szakmunkás végzettség
bármely szakmából
- saját kismotor használat
- erkölcsi bizonyítvány.
Jelentkezni lehet
személyesen:
Szeged, Moszkvai krt. 27.
Telefon: 485-077.

Pályázati felhívás
ÉKF Kft. pályázatot hirdet

I

M E R L E G : A bevá
sárlást és a takarítást ezúttal ne halassza a hét végére! Akkor
nem lesz ideje rá, ugyanis elhatározza, hogy a szezon végi leértékelésnél vásárol magának valamit.

telepvezető
gazdasági helyettese

Vállalkozók,
figyelem!
A Mórahalmi Á F É S Z

kedvező feltétellel

bérbe adja

munkakör betöltésére.

Mórahalom

Pályázati feltételek:

központjában lévő,

- Közgazgazdasági középfokú
és mérlegképes felső fokú végzettség
- Számítógépes ismeretek
- 2 éves vezetői gyakorlat
Elsősorban anyaggazdálkodás, raktározás,
készletnyilvántartás területén gyakorlatot
szerzettek jelentkezését várjuk.

A pályázatok benyújtásának határideje:
1996. február 15-ig,
írásban részletes szakmai önéletrajzzal.
Cím: 6720 Szeged, Dáni u. 14-16.
Munkaügyi és bérosztály

2 szintes

Iparcikk
áruházát.
A bérbevétel
szintenként is történhet!
Érdeklődni lehet
az áfész központi
irodájában.
Telefon: 62/381-009.

Márciustól kezdik árusítani Franciaországban a
képen látható új Renault Spider Sport kétüléses
kabriót - 195 ezer frankos áron. A sportkocsit 16
V-szelepes, 150 lóerős motor hajtja, végsebessége
215 km/óra, 100 km/órás sebességre 6,2 másodperc alatt gyorsul fel. (MTI-Telefotó)

Isten

éltesse!

ARANKA
A név megfejtésénél
könnyű dolga van a
névnapok
kfónikásának: ízig-vérig magyar
név, s benne az „aranyos"
becézőneviink
rejtőzik. A múlt század
elején felhasználták az
Auera és az Aurélia nevek helyettesítésére
is.
A ragyogó nevű Arankákat
aranyfaágakkal
(Forsvthia)
köszöntsük
névnapjukon. Ne áruljuk el, hogy az aranka
(Cuscuta) élősködő növény is, amely a gazdanövényekre rátekeredve
szívógyökereivel
táplálkozik belőle. Egyik fajtája a lucernába kerülve mérgező hatású is.

• Beoltják
a katonákat
A februárban esedékes
bevonulásnál beoltanak
minden katonát rubeóla ellen. Ez azt jelenti, mintegy
tíz é s félezer újonc kapja
meg a védőoltást. Az ehhez
szükséges oltóanyagot már
beszerezték, a költségeket a
Magyar Honvédség állja.
Ezen kívül difftéria és tífusz
ellen is oltják a bevonulókat, valamint tetanusz oltást
is kapnak. Ez utóbbiakon
minden bevonuláskor átesnek az újoncok, a rubeóla
elleni védőoltásra viszont
később nem lesz szükség,
mivel a következő korosztály már korábban kötelezően megkapta a fertőzés
megelőzését szolgáló ellenanyagot.

• Csoportos
kivégzéá
Újabb huszonkét embert
ítéltek halálra és végeztek ki
gyilkosságért és fegyveres
rablásért Kínában. Az elítélteket nagy tömeg előtt kísérték a vesztőhelyre, s agyonlőtték őket. A fővárosban öt
személyt, köztük három vidékről beköltözött mezőgazdasági dolgozót végeztek ki.
Kfna déli részén - köztük
Kantonban - összesen 14
halálos Ítéletet hajoltak végre, amelyeket előzőleg nagygyűléseken hirdettek ki.

o Lezuhant
Boeing 757-es
A Dominika partjainál
kedden késő este lezuhant
Boeing 757-es repülőgép
összes utasa és a személyzet
is - összesen 189 ember életét vesztette. Az amerikai
parti őrségnek pirkadat előtt
még sikerült 25 holttestet kifogni a tengerből Puerto Plata üdülőhelytől 19 kilométerrel északkeletre. Az esetleges túlélők utáni kutatást
akadályozta, hogy a terület
hemzseg a cápáktól.

A RÁDIÓ „PARTISCUM"
zenés hírmagazinja ^
S/erkt's/tíV Marik István.

Csongrád megyében
ma az
alábbi
városok
körzetében számíthatnak sebességellenórzési akcióra a
járművezetők. Szeged: 5 és 7, v a l a mint 9 és 1 4 ; Makó: 15 és 2 3 ; Szentes: 6 és 22 óra között. A rendőrség a
változtatás jogát
fenntartja!

• Európa Z o o február
19-én 19 órakor a Szegedi
Nemzeti Színház Kamarszínházában. (Dillmann József,
Bicskei Lili, Marik István,
Dillmann Vanda.) Jegyek
kaphatók a színház Kárász
utcai jegyirodájában.
(x)

• A Kisosz

az alábbi
tanfolyamokat indítja: - boltvezető, - üzletvezető, - ABC
eladó, - vendéglátó eladó, tüzelő- és építő anyag kereskedő. Jelentkezni: Szeged,
Debreceni u. 24/B., tel.:
62/313-891.
(x)

„Hallgassa Ö n is.
Ö n n e k is s z o l ! "
m i n d e n n a p 1 6 - 1 9 óráig

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

Bármikor, bárhonnan,
I; bárhová a legolcsóbban.;
Ezért kell
a törzsutas kártya!

ket a majdani nagy alakításra, ahol
Podmaniczky Szilárd
nem lesz kecmec és oldalazás, csak
nyíltszíni örömfelmutatás, amelynek
lehetőségét így mindketten saját öncsalásukként fogják megélni, s elveszítik arcuk finom bájköreit. Az egyik
toporgott az ajtóban, míg a másik a
szék karfáján jártatta ujját s lehajtott
csak azért, hogy a párbeszéd szink- fejével a megadást szimulálta, holott
ronja megmaradjon, semmi másért, a cipője fényén ragadt meg a tekintecsak hogy a váratlanságokat
kellő te és súlyos fáradtság telepedett a
hökkenettel fogadhassa, s néha már
tarkójára, amit az egyik észre sem
olyannyira beleélte magát, hogy el is
vett, ő csak valami tagadó gesztust
felejtette, hogy tud mindent, s ehhez a
olvasott ki a szótlanságból, s máris
mindenhez képest úri nyafogás az
egész, olyan álparadicsomi hangulat, haladni akart tovább, bele az egyeamely már a kezdetekkor kijelöli sa- düllétbe, hogy minden ízével megráját végét, s a paradicsomiak halaszt- gódjon, s leszűrje embernyi veszteséhatatlan végzetét. Az viszont egyikő- gét, amely később beleeszi magát a
jüknek sem jutott eszébe, hogy min- csontjaiba is és elviselhetetlenné teszi
dez:t később meggyülölik, hogy önma- bármelyik másikat, hisz innen már
gukat keserítik meg ezen kívülről já- mindig erről fog szólni a muzsika, ez
téknak tetsző áthalolhatatlanságban, pörög fel súlyos képeiben, s ebben az
most már mindig és
amely idővel a fejükrő nő, s kisebb elvesztésben
epizódszerepeik rányomják bélyegü- mindenkit elveszít.

IpáaEÉÉil

Három rendkívül nagy értékű műkincset loptak el a
New York-i J. F. Kennedy
nemzetközi repülőtér csomagmegőrzőjéből, köztük
Pablo Picasso egy rajzát és
egy festményét. A harmadik
eltűnt alkotás egy Camille
Pissarro-festmény, amely
1897-ben készült. A műkincsek értékét tizenötmillió
dollárra becsülik. Az alkotások Avelino Espinosa Gonzalez mexikói üzletember tulajdonát képezik, aki azért
szállította a képeket New
Yorkba, hogy felbecsültesse
őket valamelyik aukciós
házzal.

Több mint 300-an haltak
meg a múlt szombati dél-kínai földrengésben - adta hírül szerdán a Venhuj Pao című sanghaji lap. Az újság
adatai szerint a Richter-skála
szerinti 7-es erősségű földrengésben 3837 személy sebesült meg. A hajléktalanná
váltakat különösen a meleg
ruhák hiánya sújta a mínusz
4-5 fokos hidegben. A sanghaji újság szerint a szombati
földrengés óta 1350 utórengést regisztráltak a térségben.

A temesvári Bega kórházban, Ioan Munteanu professzor osztályán kedden
megszületett Dániel, az első
román lombikbébi. Az in vitro megtermékenyítést Munteanu irányításával olyan fiatal kutatók végezték el, akik
Heidelbergben különleges
tanfolyamot végeztek. A temesvári kórház az Európa
Parlament egyik képviselőnőjének közbenjárására kapta meg a beavatkozás elvégzéséhez szükséges felszerelést - Kelet-Európában elsőként. Dániel 3,6 kilót nyom,
egészséges, és császármetszéssel jött világra.

Hasmenésjárvány szedi
áldozatait Indonéziában. Az
Antara indonéz hírügynökségre hivatkozó jelentés szerint eddig 35-en haltak meg
a járványban, a megbetegedettek közül 140 személyt
kórházban ápolnak. A legsúlyosabb helyzet a Bálitól keletre található egyik tartományban alakult ki, ahol 30an haltak meg. A hatóságok
szerint terjed a járvány,
amelynek okáról egyelőre
nincsenek hírek.

Sirályok százai keresnek táplálékot Szegednél a jeges Tiszán. Időnként
azután pihennek egy kicsit... (Fotó: Enyedi Zoltán)

Michael Jackson nemkívánatos
Michael Jackson számára
kifejezetten rosszul kezdődött az esztendő. Bájos és
dúsgazdag neje, Lisa Marié
Presley tudatta a világgal,
hogy válik. Kíváncsi újságírók közben kiderítették,
hogy ez a házasság az amerikai törvény szerint nem is
volt érvényes. A Dominikai
Köztársaságban kötött frigyet ugyanis nem jegyeztették be az USA ottani nagykövetségén. Sőt, az ifjú
asszony megsértette azt a
törvényi előírást is, miszerint a korábbi válása után
nem várt tíz hónapig. Michael Jackson, úgy tűnt, a munkában keresett vigasztalást.

Mint tudjuk, ebben is balszerencsés volt, valamiféle rejtélyes kimerültség miatt
kényszerpihenőre szorult.
Legutóbb pedig Brazíliában
közölték vele: sem Rio de
Janeirőban, sem Bahiában
nem engedélyezik a tervezett
videoklipjének forgatását! A
felvételekhez ugyanis a szegénynegyedek biztosították
volna a hátteret, a statiszták
pedig az utcán csavargó gyerekek lettek volna. „Ha Jackson a nyomort akarja bemutatni, menjen inkább a neki
közelebbi New Yorkba és a
Harlem néger gettójában forgasson" - üzente az állam illetékes főtisztviselője.

• Román b á l
Gyulán
Ismét megtartják hagyományos országos báljukat a
hazai románok. Az idei farsangi táncmulatság február
10-én, szombaton este lesz
Gyulán, a Tölgyfa vendéglőben. A farsangi mulatságon
nagyváradi népzenészek, valamint hazai román muzsikusok közös zenekara húzza
majd a talpalávalót. A gyulaiakon kívül Békés megye
többi románok által is lakott
településéről érkeznek a
résztvevők, de a hajdú-bihari
és a csongrádi, valamint a
Budapesten élő románok is
képviseltetik magukat.

• Késnek
a repülök
Tavaly minden hatodik,
Európán belül rövid vagy
középtávon közlekedő repülőgép legalább negyedórás
késéssel szállt fel - állítja
Karl-Heinz Neumeister, a 25
céget tömörítő Európai Légitársaságok Szövetségének
főtitkára. Frankfurtban újságíróknak válaszolva Neumeister felhívta a figyelmet
arra, hogy ennél rosszabb
utoljára 1990-ben volt a
helyzet - akkor nagyobb
volt a késéssel induló gépek
aránya. Neumeister szerint a
késéseknek az az oka, hogy
Európában nincs meg a kellő
összehangoltság a légi biztonságért f e l e l ő nemzeti
szervek között.

Újszíves szerelem
A szív romantikusjelkép-szerepét, mint tudjuk,
19 éve egy sebész
alaposan
megtépázta azzal, hogy
kicserélte valakinél a szeretet kizárólagos
letéteményesének tartott beteg
testrészt,
Fokvárosban. Nos, egy paviai szívsebész a
romantikát is rehabilitálta, amikor új szivet adott

óta egy balesetben meghalt fiú
egy 28 esztendős szívével él és már
férfiés ugya- csak utókezelésre
nennyi idős hölgy- jár a kórházba.
betegének. Ivan és De főleg ahhoz a
Roberta
ugyanis római
titkárnőennek köszönhető- höz, aki január 19
en, a klinikán ta- óta immár új szívlált egymásra. A vel szereti.
Az
laptudósítás sze- olasz újság szerint
rint a fájdalom, a
az orvosok és az
haláltól való féleápolónők „ámullem sodorta őket
tán figyelik a gyóegymáshoz, a leggyulás folyamatát,
rosszabb elől való
menekülés. A köz- amely a főszereplők szerint'házasgazdász-hallgató
a múlt év májusa sággal végződik."

Ötezer indiai pár keit egybe azon a nagyszabású
esküvön, amelyet Tamil Nadu állam kormányzó
pártja rendezett a ceremóniát és a z azzal járó ünneplés költségeit megfizetni nem tudó indiai fiatalok számára. Képünkön: Dzsajalalita Dzsajaram,
Tamil Nadu állam föminisztere megáldja a z ifjú házasokat. (MTI-Telefotó)

kedvencének életrekeltésére. De ugyanígy ellenérzést kelt Evita tisztelőiben a Lloyd Webber m u s i c a l Forgatókönyve is, amelyről azt
tartják, hogy hatalomratorö n ö s z e m é l y n e k
ábrázolja a néhai Perón
elnök felesegét.
Madonna január 22-i
Argentínába érkezése
óta szinte naponta ismétlödnek a tüntetések
a popsztár ellen, s
t r a n s z p a r e n s e k jelennek meg a házak falain: „Evita éli Takarodj
Madonna!" felirattal.
Ilyen
előzmények
után kedden Buenos Airesben Madonna, Alan
Parker és Jonathan
Pryce sajtóértekezleten
igyekezett leszerelni a z
argentinok többségének ellenérzését. Az Eva
Perón hajviseletét utánzó frizurával, a negyven évvel ezelőtti diva-

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma estig eleinte
átmenetileg felszakadozik a felhőzet,
de később újra beborul és egyre
többfelé v á r h a t ó
újabb h a v a z á s . A
legmagasabb nappali hőmérséklet
mínusz 2, minusz 7
fok között várható.

Hol szőrit a

Kezdődik az Evita forgatása
A heves viták ugyan
távolról sem ültek el, de
szombaton mégis elkezdődik Buenos Airesben
a legendás argentin
„First Lady", Eva Duarte
Perón életéről Andrew
Lloyd W e b b e r ellentmondásos musicalja
n y o m á n k é s z ü l ő film
forgatása. A film egyes
jeleneteit később Budapesten forgatják.
A filmet a z a n g o l
Alan Parker rendezi.
Eva Perón alakját a botr á n y o k ö v e z t e híres
amerikai popsztár, Madonna eleveníti meg.
Perón elnököt az angol
Jonathan Pryce játssza.
A máig tartó heves
viták középpontjában
Madonna személye áll.
Argentínában sokan
úgy vélik, hogy nem alkalmas a 33 eves korában 1952-ben r á k b e tegségben elhunyt Evita, argentinok milliói

• Temesvári
lombikbébi

• Járvány
Indonéziában

o Tizenötmilliós
ffestménylopás

• Kínai
áldozatok

Zenri s/erkev/tfl: Tamás (.ynls
16.00 Hírek, időjárás, útinform.

Kgés/ségnevelésí program a l>eák
gimná/iumhan. 16.10 Dugóko/.lekeddk figyelmébe. 17.00 Hírek.
iddjárás útintorm, lapelOzetes.
Tini magazin. Teszt-könyv angolul
tanulóknak. IX.00 Hírösszefoglaló,
időjárás útintorm. t ilmo jánlut.
kalendárium.

másik meg csak grimaszokat
vágott, úgy tett, mintha nem
tudna semmiről, mint aki az imént ürgét öntött, de széttárt karjaival jelzi,
hogy nincs nála vödör, a térde fölötti
vlzfoltot azonban nem vette észre.
Kár érte, mondta az egyik, lazítani
próbált az arcráncain, de helyette az
erőlködéstől megfeszült bőrön átütött
a szlnhús pozsgása, és beszélhetett ő
bármiről, a másik mindig csak az arcát meg a kezét figyelte, és máris tudta, egészen másról van szó, nem a
kézzelfogható tényekről, nem megtörtént vagy elvárható
eseményekről,
csupán egy ábrándról, amelynek ismerete fölöslegessé tesz minden szót,
minden gesztust és magyarázatot, de
nem is lehetett ez másként, hiszen beszélni róla olyan, gondolta, mint bűvészt rükk előtt elmondani, hogy hogyan csinálom. A másik egy darabig
belement az egyik tüzetes megfigyelésébe, úgymond felvette a kesztyűt, ám

tot formázó
öltözékben
megjelent
Madonna
ismételten
hangoztatta,
hogy
„csodába
Evitát", a k i
„ a semmiből
verek e d t e föl
m a g á t " és
„minél többet tud meg
róla, annál
jobban meg
a k a r j a öt
ismerni".
Alan ParJonathan Pryce és Madonna.
ker
azon
(MTI-Telefotó)
kesergett,
hogy „nehéz lesz olyan ország- áll szándékában befeban filmezni, mint Ar- ketíteni Evita emlékét,
gentína, ahol az embe- de kérte, tegyék lehetőrek annyira elfogultak - vé, hogy „művészi szaEvita mellett, vagy ép- badsággal tetszése szepenséggel ellene". Azt rint i n t e r p r e t á l j a a z
bizonygatta, hogy nem asszony életét".

Elégedetlen
volt a börtöncellával, ezért feljelentette az államot.
Ez a lényege egy
frissen
szabadult
elítélt

döntésének.

Az eddig raboskodó férfi az Egyesült Államok szövetségi bíróságához fordult, mondván: nem szereztek érvényt a törvénynek,
amely
előírja, hogy az
intézménynek segítenie kell a nehezen alkalmazkodókat.
Anthony
Torcasio
három

g g y ű l é s i Könyvtár
á n y á b ó l törölve

évig lakta a közelebbről meg nem
nevezett helyen az
USA egyik államának
börtönét;
kábítószercsempészésért
utalták
be... De már a bevonulás napján kiderült - állítja panaszában - hogy a
170 centis magasságához
tartozó
198-as
derékbőség (204 kilós
testsúllyal) nehezen hatol át a 60
centiméteresre
méretezett cellaajtón. Ebből eredően gondjai voltak

a zuhany- és fürdőhasználattal,
sőt jelentős erőfeszítés kellett ahhoz is, hogy az étkezdébe
menet
átpréselje magát a
szűk
nyíláson.
Amiért is minden
alkalommal kinevették a cellatársai. Mindez elegendő ok, hogy
jogsértés
miatt
kártérítést
követeljen, immár szabad emberként. A
Legfelsőbb Bíróság úgy döntött,
hogy nem foglalkozik az üggyel.
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