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• A Quaestor '96-ra ígéri az átadást

Tamasi ártatlan
(3.

oldal)

A Régi Hungáriából Stefánia Palota

Jr
ALAPÍTVA: 1910-BEN
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Szeged
és Európa
Előkészítő megbeszélésen vettek részt
csütörtökön a Külügyminisztériumban az
1996. folyamán „Európa-napokat" rendező
nagyvárosok képviselői. Szentiványi Gábor,
a tárca szóvivője emlékeztetett arra, hogy
1996-ra Békéscsaba,
Székesfehérvár, Szeged, Szolnok, Veszprém, Zalaegerszeg
nyerte el a kormány
kommunikációs stratégiája keretében meghirdetett és az EU Phare-programja által is támogatott „Európa-napok" megrendezésének
jogát. A rendezvény
célja az EU és Magyarország különböző régiói közötti dialógus szélesítése, a polgárok
EU-vai kapcsolatos ismereteinek bővítése. A
program 1994. évi kezdete óta Debrecen,
Pécs és Szombathely
adott otthont hasonló
eseménynek. (MTI)

Lavina
Két német turista életét
vesztette, miután lavina ragadta el őket a Matterhorn
közelében. A szerencsétlenül
járt 32 éves frankfurti nőt és
31 esztendős karlsruhei férfit
háromezer méter magasságban sodorta el a hógörgeteg.

TELE-7-TEL ARA: 32 FT

aláírás

Ti

A Stefánia Palota volt Kass, illetve
régi
Hungária
Szálló - hasznosításáról
szóló s a j t ó tájékoztatóra invitálta
tegnap az újságírókat a
Quaestor
Pénzügyi
Tbnácsadó
Rt. Már éppen i d e j e ,
mondhatják
a szegediek,
hiszen
az
1994. decemberi megvás á r l á s óta
csak ú j s á g - Húsz esztendő után ismét élet
költözhet a falak közé.
c i k k e k szü(Fotó: Nagy László)
lettek,
az
épülethez - legalábbis a
külső szemlélő szerint - készültségnél a b b a m a nem nagyon nyúlt a Qu- radt. Most, ki tudja háaestor. A ház éppen húsz nyadszor, újra kezdődik
éve zárta be kapuit, felú- a Hungária-krónika, taj í t á s a - m o n d j a a mai lán S t e f á n i a - k r ó n i k a
gazda - 75 százalékos címmel.
(írásunk az 5. oldalon)
Mintegy háromnegyed
órás megbeszélést folytatott
csütörtökön délután a miniszterelnök dolgozószobájában Horn Gyula kormányfő Medgyessy Péterrel.
Medgyessy Péter - akinek
a neve szóba került a pénzügyi tárca lehetséges leendő
vezetőjeként - nem nyilatkozott a sajtó képviselőinek a
tárgyalás után.
Nem kívánt nyilatkozni

Medgyessy
és Surányi
az újságíróknak Surányi
György sem. A Magyar
Nemzeti Bank elnöke Medgyessy Péter távozása után,
több, mint egy órás megbeszélést folytatott a miniszterelnökkel. (MTI)

Vendéglátós veteránok
Iskolák és o k t a t á s - bizottsági napirenden. (Fotó: N a g y László)

A szegedi önkormányzat
oktatási és ifjúsági bizottságának
nem
akármilyen napja volt tegnap. Soros ülésén ugyanis végig kellett
rágnia magát azon a kásahegyen,
amivé a városi oktatás- és iskolaügy mára dagadt. Ráadásul azzal
is szembe kellett nézniük, hogy a
közgyűlés
oktatásügyben
hozott
határozata elleni, a minap a Deák
Ferenc Gimnáziumban
kezdeményezett tiltakozás
álátámasztására

Moliére a Kamarában

Egy hetet csúszott a Tartuffe bemutatója a K a m a raszínházban. A próbák során három színésznek
kellett b e u g r a n i a a megbetegedett k o l l é g á k helyett.
A m a esti bemutatóról és a címszerepről S z ő k e Istv á n rendező v é l e m é n y é t a 6. oldalon o l v a s h a t j á k .
(Fotó: Révész Róbert)

Az oktatási
bizottság
nagy napja
tegnapi híreink szerint eleddig 15
ezer aláírás gyűlt össze a város választópolgáraitól.

ÁSZfeljeleiilés

A bizottság megbeszélését
nem
csak azért tartották a Városháza
dísztermében,
mivel a
jövőben
amúgyis e méltóbb
környezetet
szánják a bizottsági
összejövetelekre, hanem mert a szép számú érdeklődő be sem fért volna kisebb
terembe. A késői órákba
nyúló
ütésről holnapi lapunkban számolunk be részletesen.

(Az aláírásgyűjtésről
információnk az 5. oldalon)

A megyei vendéglátó vállalat
már nem létezik,
ám egykori alkalmazottai - picérek, szakácsok,
vezetők és többiek
nyugdíjasai
ma is szívesen találkoznak, hogy
egy közös ebéd
keretében, egy
pohár üdítő, bor
A n y u g d í j a s o k kritikus s z e m m e l
mellett elbeszél- nézték a z utánpótlás ténykedését.
gessenek a régi
(Fotó: G y e n e s K á l m á n )
időkről. A vendéglátó és idegenforgalmi kozó a Kék Csillag étteremszakszervezet szervezésé- ben. A rendezvényen az
ben, a Hansági Ferenc Okta- utánpótlás, a Hansági alapíttási Alapítvány valamint a ványi iskola tanulói gondosrégi, neves szegedi vendég- kodtak a felszolgálásról, az
látósok támogatásával jött ételek elkészítéséről.
létre a tegnap délutáni találv.f.s.

Az iskolaérettségi vizsgálatok hava
Jeles hónap a nagycsoportos óvodások - no és
persze szUleik - életében
a f e b r u á r , hiszen e k k o r
zajlanak mindenhol az iskolaérettségi vizsgálatok,
melyek végén eldől, hogy
a legény vagy a leány hova j á r a következő esztend ő b e n . M a r a d még egy
évig az óvodában, mehet
az iskolába, esetleg elsős
lesz egy kiscsoportos osztályban? (írásunk a 6. oldalon)

Az Állami Számvevőszék
csütörtökön feljelentést tett
az Egészségbiztosítási Önkormányzat, illetve az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár hat vezetője ellen.
Az ASZ ugyanis - a CM
Klinikák Rt.-nek átutalt működési előleg kapcsán - számos gazdálkodási szabálytalanságot tárt fel.
Az Állami Számvevőszék
figyelmét az egészségbiztosítás 1994-es gazdálkodásának elemzésekor keltette fel
egy, a CM-Klinikák Rt.-nek
címzett, 150 millió forintos
átutalás.

Az iskola kapujában?
(Fotó: Gyenes Kálmán)

Adjon pár másodpercet, hogy megajándékozhassuk Ont 36 240 perccel!
Es 20% árengedménnyel a belépés díjából! -27-500T 22 000 . ^
Hiszen az alatt a néhány másodperc alatt, amíg végigolvassa ezt a hirdetést,
megtudhatja, hogy február 23-án és 24-én 20%-kai kedvezőbben vásárolhat
Pannon GSM előfizetést és emellett március 31 -én éjfélig a csúcsidőn kívüli
belföldi beszélgetések díját - ami összesen akár 604órányi is lehet! - ajándékba
kapja tőlünk! Azaz hétköznap 20.00-t618.00 óráig, a teljes hétvégén, valamint
a munkaszüneti és ünnepnapokon ingyen beszélhet mobiltelefonjáról. Ha
szeretne többet megtudni akciónkról, keressenfelminket!
Az a k d ö ideje alatt az Optimum tarifarendszer é s a Minimum tarifacsomag kedvezményei nem vehetők igénybe.

USlSMmm
VTVTV

A* élvonal.

Hivatalos viszonteladó:

PROCONTROÜ

Az akaóhoz a fantasztikus készülékárakat is biztosítjuk!

Rádiótelefonok és tartozékok

Szeged, Széchenyi tér 8. Tel.: 62/472-372*
ATC Márkabolt Szeged, Csongrádi sgt. 54. Tel: 62/325-242
Csongrád, Feketevár Áruház Tel.:63/383-6U
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Tízmilliárd
Moszkvának

történelmi krónika
Február
1234. Béla királyfi Jakab pápai legátusnak esküt tesz az eretnekek kiirtására.
1453. Szegedi László
mester a váradi iskola
mellett emelt Szentlélekkórház és -kápolna igazgatója.
1466. I. Mátyás e napra
országgyűlést hív össze
Budára. Az országgyűlés
nemesi felkelést rendel el
a török és az ország többi
ellensége ellen.
1594. Báthori Zsigmond követet küld Prágába I. Rudolfhoz a szövetség részleteinek megbeszélésére.
1614. Bethlen Gábor e
napra erdélyi országgyűlést hirdet Segesvárra. A
város tiltakozása miatt később áthelyezi Medgyesre.
1644. III. Ferdinánd a
megyéknek küldött körlevélben védekezik I. Rákóczi György kiáltványának vádjai ellen.
1813. I. Ferenc beszünteti a magyarországi 60
újonc kiállítását.
1835. I Ferenc (József
főherceg nádor 1853. február 22-én kelt javaslatára) elrendeli, hogy Wesselényi Miklós báró ellen
szatmári beszéde miatt a
Királyi Tábla indítson
hűtlenségi pert. Február
25.: a Királyi Tábla megidézi Wesselényit.
1839. A Királyi Tábla
háromévi fogságra (téli

• Letartóztatott

23.

Kossuth Lajost. A Hétszemélyes Tábla négyévi
fogságra súlyosbítja az
ítéletet.
1844. Az országgyűlés
kerületi ülése törvényjavaslatot dolgoz ki az
évenkénti országgyűlésről.
1847. Megjelenik Pesten Széchenyi István gróf
„Politikai programtöredékek" című munkája. Ismételt éles támadás Kossuth
és hívei ellen.
1908. Munkás tüntetések Budapesten a lakbéruzsora ellen.
1911. A budapesti Vígszínházban bemutatják
Lengyel Menyhért A próféta cfmú darabját.
1918. A központi hatalmak hadseregének támadásait Pétervár alatt megállítják az ekkor megalakult Vörös Hadsereg csapatai.
1919. Károlyi Mihály
gróf saját birtokán. Kápolnán (Heves vármegye) ünnepélyesen megkezdi a
földosztást. Február folyamán mintegy 30 nagybirtokon sajátították ki a földet és létesítettek termelőszövetkezetet.
1930. „Vámfegyverszüneti"
konferencia
Genfben. Célja: az érvényben levő vámok rögzítése néhány évre. amfg
a „vámfegyverszünethez"
csatlakozó országok egységes irányelvekben állapodnak meg.

kereskedők

Magyar férfi árulta
az erdélyi lányokat
Egy bécsi lakásból a ház
lakói segélykiáltásokat hallottak, kihívták a rendőrséget, s két megkötözött romániai magyar lányt, valamint
egy osztrák házaspárt és egy
magyar férfit találtak. Az
esetet, amely három héttel
ezelőtt történt, csütörtökön
hozta nyilvánosságra a bécsi
rendőrség, mert - mint egy
illetékes az MTI-nek elmondta - további tettestársaSzcreti, ha csemetéje
csinosan öltözik? Hozza el,
és mi segítünk Önnek!
A tavasz szinei a Kárász.
Üzletházban.

(X>
r~

'IPoMtijjo
gyerekdivat

kat kerestek. Most lezárult a
nyomozás, s kiderült, hogy a
35 éves P. Sándor és osztrák
tettestársai tavaly nyár óta a nyomozás eddigi eredményei szerint - hat romániai
magyar lányt „vettek meg"
Magyarországon, s hoztak
Ausztriába. Közülük hármat
Bécsben tartottak fogva, időről időre a „megrendelőhöz"
szállították, majd visszavitték őket az emlftett lakásba.
(Közülük egy Sandra becenevű lánynak tavaly szeptemberben sikerült megszöknie.)
A magyar férfi, tettestársaival együtt, a rendőrségi
tájékoztatás szerint jelenleg
vizsgálati fogságban van.
(MTI)

DIVATJELLEGU
É S HAGYOMÁNYOS
MUNKA- ÉS VÉDŐRUHÁK,

Köpenyek, vattakabátok, mellények,
védőkesztyűk, bakancsok, sapkák kaphatók
és megrendelhetők. Termékeinket igény szerint
cégemblémával látjuk el.

Szeged, Hullám u. 5.
(Berlini körútról nyílik)
Tel.: 06-60/385-460,
fax: 06-62/328-336
Nyitva:
h.-p.: 8 - 1 7 óráig.

A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) hozzájárult ahhoz,
hogy valamivel több, mint
tízmilliárd dollár hitelben részesítse Oroszországot a következő három évben - jelentette be csütörtökön Michel Camdessus, az IMF
igazgatója moszkvai sajtóértekezletén.
„Megkaptam az orosz
kormánytól mindazokat a
kulcsfontosságú okmányokat, amelyeknek az alapján
lehetővé válik a három éves
hitel folyósítása" - mondotta Camdessus a sajtó képviselőinek - az AFP és az APDJ szerint.

P a k o l n a k a s z e r b e k . (MTI-Telefotó)

Szarajevó: tüzek, költözés, pánik
Helyszíni jelentések szerint a negyedben több épület
is lángokban áll: az egyik
tűz egy többemeletes épületben tombol, s tűzvész tört ki
a negyed főutcájában lévő
üzletsoron is. A tüzek oltásával senki sem foglalkozik: a
tűzoltók állítólag már kedden távoztak, s az útra készülődő szerbek közömbösen sétálnak el az égő épületek mellett.
A legnagyobb tumultus a
helyi önkormányzat épülete
környékén van, ahol a polgá-

A nemzetközi felhívások és a szarajevói kormány
által szerdán adott garanciák ellenére csütörtökön is
folytatódott a boszniai fővárosban élő szerbek távozása, s a Vogosca negyedben, ahova már pénteken
bevonulnak a muzulmán-horvát föderáció rendőri
egységei, valóságos pánik tört ki a szerbek között.
rok tömegesen kérnek segítséget ingóságaik elszállításához. A palei szerb vezetők köztük Radovan Karadzsics
elnök - szerdán segítséget
ígért a távozni akaróknak, de
a jelek szerint az ígéretek

• Boszniai szerb

csak szavak maradtak: nincs
elég gépkocsi és üzemanyag
az ingóságok elszállítására.
Egyelőre nem tudni, hogy az
óriási zűrzavarban eddig hányan távoztak, ám szerb állítások szerint biztosra vehető,

parlament

Felújítják a kapcsolatokat
A boszniai szerb parlament úgy határozott, hogy a
boszniai szerb állam teljes
egészében felújítja a nemzetközi közösséghez, valamint
a boszniai muzulmán-horvát
föderációhoz fűződő kapcsolatait - áll a parlament ülése
után csütörtökün kiadott palei hivatalos közleményben.
A boszniai szerbek február elején függesztették fel a
közvetítőkhöz és a szarajevói kormányhoz fűződő kap-

csolataikat, miután január
30-án a boszniai muzulmán
hatóságok háborús bűnök elkövetésének vádjával őrizetbe vettek több szerb katonát,
köztük az azóta már Hágába
szállított Djordje Djukics tábornokot és Aleksa Krsmanovics ezredest.
Belgrádi értesülések szerint a parlament határozata a
szerb hadseregre is érvényes, így a vezérkar is felújítja az IFOR-erők parancs-

Dél-Korea
arasz rakétákat kap?
Dél-Korea,
amely egy esetleges észak-koreai
rakétatámadás kivédése végett több
milliárd dolláros
rakétavédelmi
rendszer kiépítését
tervezi, orosz fegyverek beszerzését
fontolgatja - vált
ismeretessé Szöulban.
A védelmi mi-

nisztérum illetékesei közölték: az
orosz S - 3 0 0 - a s
rakétavédelmi
rendszerek alacsony ára annak
megfontolására
vezette őket, hogy
diverzifikálják a
beszerzéseket,
szakítsanak az eddigi kizárólagos
amerikai vásárlásokkal. Dél-Korea

tavaly állapodott
meg Moszkával
arról, hogy Oroszország fegyverszállításokkal törleszti a fennmaradt mintegy 200
millió dolláros
adósságát.
Az
S-300-as föld-levegő rakéták ára
mindössze kétharmada az amerikai
Patriot rakétákénak (darabja 700
ezer dollárba kerül), teljesítményük viszont az
amerikai rakétákéval nagyjából
azonos, ezért fölmerült a vásárlás
lehetősége.

Tisztelt U t a s u n k !
Tájékoztatjuk, hogy a közalkalmazottak
igazolványának 1996. évre történő általános cseréjét
a MÁV Rt. Üzletigazgatóság
1996. március l.-április 30. között végzi.
A két példányos kimutatáshoz egy db 4x4 fényképet
kell csatolni, a kimutatásokat az új igazolványokra
vonatkozó kitöltési utasítás szerint kérjük elkészíteni.
Az új igazolvány kiállítási díja 200 Ft.
Az igényjogosultság tekintetében változás az elmúlt
évekhez képest nem történt.
Az 1995-re érvényesített igazolványok április 30-ig
érvényesek utazásra.
Cím: MA V Rt. Üzletigazgatóság Szeged,
személyfuvarozási osztály, 6701 Szeged, Pf: 425.
Telefon: 62/314-871.
MÁV Rt. Üzletigazgatóság, Szeged

nokságához fűződő kapcsolatait, s részt vesz a klönféle
vegyes bizottságok munkájában is.
A kapcsolatok felújítása
annak beismerése, hogy a
„világ bojkottja" kudarcot
vallott, hiszen az IFOR-erők
és a nemzetközi közösség
képviselői többször is figyelmeztették a szerbeket, hogy
a kapcsolatok befagyasztása
csak a szerbeknek okoz károkat. (MTI)

hogy a boszniai fővárosban
élő mintegy 60 ezer szerb
legalább nyolcvan százaléka
elhagyja Szarajevót, amely a
daytoni egyezmény értelmében március 19-én teljes
egészében a boszniai muzulmán-horvát föderáció ellenőrzése alá kerül.
A boszniai fővárosból elköltöző szerbeket KeletBoszniában, Hercegovinában, valamint a Szarajevóhoz közeli Paléban helyezik
majd el.

Izetbegovics káf4iózbai
Csütörtök délelőtt váratlanul fellépett szívproblémákkal kórházba
szállították Alija Izetbegovics boszniai elnököt.
„Az elnök egészségi állapota megköveteli,
hogy a következő napokban kímélje magát" - olvasható a BH-Press kormányhirügynökség közleményében, amely szerint orvosi bizottságot
hoztak létre a boszniai
elnök gyógykezelésére.

Császári
vendég
magyar
kiállításán
Micsiko japán császárné
megtekintette a tokiói magyar népi hímzési kiállítást,
ami nagyfokú megtiszteltetést jelent. A császárné
ugyan teljesen visszanyerte
egészségét azóta, hogy két
évvel ezelőtti betegségekor
elvesztette beszélőképességét, de még mindig ritkán jelenik meg a nyilvánosság
előtt. Fontosnak tartotta
azonban, hogy e látogatással
is tisztelegjen a millecentenáriumi évforduló előtt.
A japán főváros egyik
elegáns nagyáruházában, az
Iszetanban nyílt meg e hónap elején a Néprajzi Múzeum, az Esztergomi Bazilika
kincstára és a Keresztény
Múzeum, az Iparművészeti
Múzeum és a kalocsai Visi
Károly Múzeum kincseiből
válogatott kiállítás.

Magyarhonba vezet a cseh olajszőkítés szála
nút például néhány nappal
azután, hogy vallomást tett a
rendőrségen, kocsijába rejtett bomba szaggatta szét.
Tavaly karácsony előtt egyes
ellenzéki politikusok azt állították, hogy azért halad
olyan lassan a kivizsgálás,
mert az ügybe a kormányzathoz közel álló személyek
is belekeveredtek. Az érintettek cáfolták a hírt, perrel
fenyegetőztek, ami elmaradt.
A nyomozás során kiderült, hogy az ügy szálai külföldre, egyebek közt Magyarországra is vezetnek. Az
ügy azonban olyan zűrös,
hogy még senkit sem sikerült bíróság elé állítani.
(MTI)

A tanút bomba szaggatta
szét Legalább hét emberéletet követelt eddig a cseh
olajszőkítési botrány, és a
cseh hatóságok már száz
embert vádoltak bűnrészességgel. A Nova magántévé
szerint a rendszerváltás óta
legnagyobb cseh botrány jelenlegi állásáról és legújabb
fejleményeiről szerdán Prágában zárt ajtók mögött értekeztek a nyomozók, vizsgálóbírók és más belügyi szakértők.
A botrány hasonmása a
magyarországinak, s gyökerei 1992-ig nyúlnak vissza.
Cseh vállalkozók hivatalosan fűtőolajat importáltak,
az után fizettek alacsony

adót, majd árujukat sokkal
drágább motorolajként értékesítették. Jelenlegi ismeretek szerint az ügy részesei
legalább hatmilliárd koronával (mintegy 30 milliárd forint) károsították meg a cseh
államkasszát, de az általuk
okozott kár összértéke eléri
a 20 milliárd koronát. Az
évek óta húzódó nyomozást
nehezíti, hogy időközben a
botrányos ügy legaktívabb
szervezőinek és résztvevőinek jó része ismeretlen helyre, külföldre, állítólag
Oroszországba menekült,
több sokat tudó tanút pedig
eltettek láb alól vagy megfélemlítettek, s most nem hajlandók vallani. Az egyik ta-

A SME című szlovák ellenzéki napilap csütörtöki
hírmagyarázata
szerint
„egyenesen
példaértékű,
ahogy Szlovákia
egyetlen
nap alatt, egyszerre
két
szomszédos ország irányába
teremtette meg a viszony
romlásának fellételeit".
A szlovák diplomácia „figyelmet érdemlő
módon
hangolta egybe" azt két lépését, amellyel diplomácia
jegyzéket adott át Ausztriának, és állásfoglalást juttatott el Lengyelország elmére
is. Az sem érdektelen, kik
voltak a szlovák külügyminisztérium jegyzékeinek címzettjei - húzza alá a SME.
Emlékeztet rá, hogy a pozsonyi
„szemrehányások"
egyik címzettje az osztrák bíróság, a másik pedig a lengyel köztársasági elnök volt.
A szlovák diplomáciai jegyzék szerint az osztrák bíró-

ság „vétkezett",
amikor len viszonyáról szóló megszlovák állami szerveket vá- állapítás - vélekedik Ondrej
dolt meg azzal, hogy részük Dostál, a lap hírmagyarázóvolt az ifjabb Michal Kovác ja. Véleménye szerint „Szloelhurcolásában.
vákiát - önhibájából - röviA másik címzett, Kwusni- desen a közép-európai elsziewski lengyel államfő azzal geteltség fenyegetheti".
a kijelentéssel
„vétkezett
Támaszra viszont még
volna", amely szerint Cseh- Csehország részérő! sem
országot. Magyarországot és számíthat, mert a közelgő
Lengyelországot az EU-tagságra egyidejűleg
tartja választások előtt Prágában
esélyesnek, de Szlovákiát - aligha lenne túlságosan vontekintettel az ország belpoli- zó a kapcsolattartás a Mecitikai helyzetére - esetleg ar-típusú politikusokkal csak a három említett ország Magyarországról már nem
is szólva. Ezek után száután vennék majd fel.
munkra
már csak Ukrajna s
Jóllehet ettől még nem
süllyed fagypont alá a kétol- az Orosz Föderáció marad
dalú szlovák-osztrák
és a szomszéd gyanánt - de akszlovák-lengyel viszony hő- kor már nem egészen vafoka, kétségtelenül idejét- gyunk Közép-Európában múlttá vált a Pozsony-Bécs fejezi be írását a szlovák elés a Pozsony-Varsó felhőt- lenzéki lap. (MTI)

A szlovák elefánt
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Még egy hétig igényelhető a családi pétlék
Még egy hétig igényelhetik
a családi pótlékot azok a családok, amelyek
késedelem nélkül, folyamatosan szeretnék
megkapni az
ellátást. Április
l-jétől ugyanis
már új feltételekkel, a jövedelmi helyzettől függően jár
az ellátás.
Alanyi j o gon áprilistól
csak a háromés többgyermekes családoknak, a tartósan
beteg,
testi
vagy értelmi
fogyatékos
gyermeket nevelőknek jár az
ellátás. Családi
pótlék egyébként csak azok
a családok kaphatnak, amelyekben az egy
főre jutó nettó
jövedelem nem
haladja meg a
19 ezer 500 forintot. Teljes
összegű ellátás azonban csupán havi nettó 18 ezer forin-

összegű családi pótlékot folyósítanak. A gyermeküket
egyedül nevelő szülők havi
nettó 23 ezer 400 forint jövedelemhatárig jogosultak a
juttatásra.
Az igénylést az 1995. évi
jövedelmek alapján kell kitölteni. Az adó, a tb-járulék,
a gyes, a gyermeknevelési
támogatás és a gyermek, illetve más családtag eltartására kifizetett összeg a jövedelemből levonható. A kapott tartásdíjat viszont be
kell számítani. Az így kapott, és személyenként
összeadott jövedelmet kell
azután elosztani a családtagok számával, majd 12-vel
(a hónapok számával), hogy
megkapjuk az egy főre jutó
nettó havi jövedelmet.
Igénylőlaphoz általában a
munkahelyükön vagy az'
egészségbiztosítási pénztár
helyi kirendeltségein juthatnak hozzá az érintettek.
Amennyiben valaki jogosult a családi pótlékra, ám
március 1-jéig valamiért
nem tudja benyújtani igényét, később is kérheti az ellátást. Utólagosan azonban
legfeljebb hathavi családi
pótlékot fizetnek ki. (MTI)

Lovasszobrot
Bokrosnak?
A kormány benyújtja az
Országgyűlésnek a természet védelméről szóló törvényt - jelentette be Kiss
Elemér a kabinet csütörtöki
ülését követő sajtóértekezleten. A miniszterelnökségi államtitkár az előterjesztésről
elmondta, hogy az szemléletében is szakít az eddigi szabályozással, ugyanis nem
egyes természeti tárgyak
vagy élőlények védelmére
vonatkozik, hanem általános
védelmi felfogást tükröz. A
törvényjavaslat célul tűzi a
biológiai sokféleség megőrzését,, a természeti erőforrások racionális felhasználását,
valamint a kiemelten értékes
természeti területek és

értékek, élőhelyek és fajok védelmét. Az országos
jelentőségű értékeket miniszteri rendeletben határozzák meg, a helyi és regionális védendő területeket, illetve állatokat pedig az önkormányzatok szabhatják meg.
tos jövedelemhatárig jár, 18 ezer 751 és 19 ezer 500
Ebből fakadóan a védelem
efölött - 18 ezer 1 és 18 ezer forint között pedig nagyobb
az állam, az önkormányzacsökkentett
750 forint között - kisebb. mértékben
tok, a különböző szervezetek
és az állampolgárok összehangolt felelősségi rendszeennek hiányában született. rére épül. A törvényjavaslatKitért arra is, hogy a terhelő nak az az alapelve, hogy
vallomás Magda Marinkótól minden személynek és szerszármazott, még a nyomoza- vezetnek kötelessége a terti szak elején. A bíróság
előtt azonban - érvelt Kraj- mészet védelme. Csak olyan
kó - Tamasi Attila vallomá- mértékben lehet hasznosítani
a természeti erőforrásokat,
A fentiekről tartott sajtó- rendőrállamban él. Mindezt sa nagyobb erővel szerepelt,
hogy az ne veszélyeztesse az
tájékoztatót tegnap a gyanú- arra alapozta, hogy a nyo- mint az elsőrendű vádlotté.
sított, de felmentett másod- mozás megkezdése idején
Elhangzott még az is, alapvető működési rendszerendű vádott édesapja, dr._ Kónya Imre, akkori belügy- hogy az ártatlanul meghur- reket.
Tamasi Mihály és Tamasi miniszter részt vett a Z. colt Tamasi Attila elégtételtA természetvédelmi szaAttila védője, dr. Krajkó Na"gy-gyilkosságról szóló re jogosult. Ez vonatkozik bályok megsértésével járó
Zoltán. A két rendbéli rablás sajtótájékozatatón, s nyo- egyrészt az előzetes letartózfelbujtói bűnrészességével mást gyakorolt a rendőrségre tatásra és annak következ- szankciókat szintén részletegyanúsított ifjabb Tamasi 18 és a közvéleményre is. Kraj- ményeire, másrészt pedig a - zi a törvényjavaslat, kihónapot töltött előzetes le- kó Zoltán megerősítette, sajtó nyilvánosságán keresz- mondja, hogy a szabálytartóztatásban. Tamasi Mi- hogy a Tamasi Attila ellen tül - a közvélemény előtti sértőket 200 ezer forintig
terjedő bírság megfizetésére
hály kijelentette: két éven felhozott vádak nem nyertek erkölcsi rehabilitációra.
keresztül úgy éfezte, hogy bizonyítást, a felmentő ítélet
(arató) lehet kötelezni. (MTI)

• A Marinko-ügy

újabb

fejleménye

Tamasi ártatlan

A Magda-ügyként híressé
vált büntetőeljárás egyik
vádlottja ügyében született
döntés a közelmúltban. Tamasi Attila, másodrendű
vádlott ártatlanságát kimondó ítéletét a Legfőbb
Ügyészség megfellebbezte.
A Legfelsőbb Bírósághoz eljuttatott iratban azonban a
fellebbezést visszavonták,
így a felmentő ítélet jogerőre
emelkedett.

Aláírásokat gyűjt
a kisgazdapárt
Aláírásgyűjtési akciót indít március 14-én a Független Kisgazdapárt. Az MSZP
1994-es szavazatait meghaladó számú - a kormányzat
távozását követelő - kézjegyet kíván összegyűjteni.
Amennyiben a kabinet az 1
millió 781 ezer 504 aláírás
ellenére sem mond le, akkor
törvényen kívül helyezi magát. Ezt Torgyán József hangoztatta a sajtó munkatársai
előtt a kisgazda-frakció szokásos csütörtöki tájékoztatóján. A pártelnök utalt arra is,
hogy a magyar nép ilyen formában megfogalmazott világos üzenetét még a nemzetidegen politikát folytatóknak
is meg kell érteniük, és távozniuk kell a hatalomból.
Az aláírásgyűjtés a kisgazdapárt március 14-i kormánybúcsúztató nagygyűlésén kezdődik. Torgyán József szerint a demonstrációra
hatalmas tömeg várható,
amely a Petőfi-szobortól indul a Parlament elé. A nagygyűlést követően az összegyűltek egy órán keresztül
élő lánccal veszik körül a
törvényhozás épületét.
A pártelnök a tájékoztatón elfogadhatatlannak nevezte, hogy a társadalombiztosítás pazarlása miatt az
idén ne 15 százalék, hanem
csak 14 százalék legyen a
nyugdíjemelés mértéke. Az

FKGP ezért minden eszközt
megragad annak érdekében,
hogy a Horn-Pető-kormány
távozzon.
Lányi Zsolt szóvivő bejelentette, hogy a Független
Kisgazdapárt frakciója igazságügyi írásszakértőt kér fel
annak érdekében, hogy tisztázódjék: mi szerepelt azon
az aláírásgyűjtő íven, amelyen az FKGP politikai vitanapot kezdeményezett az
Országgyűlésben. Mint ismeretes, a kisgazdák politikai vitanapot kezdeményeztek a határon túli magyarok
autonómia-törekvéseinek az
ügyében. Az íveket aláíró
szocialista és szabaddemokrata képviselők többsége
azonban később visszavonta
kézjegyét. Gellért Kis Gábor
(MSZP) pedig a parlament
plenáris ülésén azt közölte,
hogy az aláírási ívek megtévesztőek voltak, ugyanis
nem az autonómia-törekvésekről szóló vitanaphoz kérték a honatyák támogatását.
Amennyiben a szakértői
vizsgálat után Gellért Kis
Gábor és Sarkadiné Lukovics Éva (SZDSZ) - aki az
MSZP-s honatyához hasonlóan nyilatkozott - nem kér
bocsánatot a Független Kisgazdapárttól, akkor a frakció
kezdeményezi majd a megfelelőjogi eljárást. (MTI)

Az egységes fellépésnek
pedig az az oka, hogy a Szegedtej Rt. szeretné vállalkozásba adni a szállítást, s mint
ahogy ilyenkor szokás, szerződést írat alá az érintettekkel. A sofőröket képviselő
telefonálónk szerint kedvezőtlenek a feltételek, hiszen
például bármilyen kár érné
az autót (nagy Nissanokról
van szó), a szállítónak kellene vállalnia érte a felelősséget. És így tovább. Aki nem
írja alá, veheti a kalapját legalábbis informátorunk
szerint.
Ezt követően megkerestük a másik felet, az rt. egyik
vezetőjét, akinek a meglepetése a telefonvonal innenső
végén is érezhető volt. 1.
Nem a szerződést íratták alá
a szállítókkal, hanem egy
felmérést készítettek, kik
vállalkoznának április 1-jétől. 2. Aki nem óhajtja a
szerződéses formát, marad-

Pénzről dönteni sohasem
könnyű feladat, különösen
akkor nem, ha - mint napjainkban — olyan kevés van
belőle mindenütt. A tennivalók, a jogos igények viszont
könyörtelenül követelik a
„részüket". Ezt igazolta tegnap a megyei közgyűlés tagjainak maratóni hosszúságú
vitája, amelynek alapja az
1996. évi költségvetésről
szóló rendelet megalkotása
volt. A tények ugyanis eléggé elrettentő képet festettek
a lehetőségekről. Kiderült: a
központi költségvetésből
származó bevétel, az intézményeknek nyújtott normatív támogatás, a nélkülözhetetlenül szükségesnél lényegesen kevesebb. A megyei
közgyűlés azonban nem
mondhat le költségvetési

• A tejipar és a sofőrök

Elbeszéltek
egymás mellett

Amit a cég megvalósítani
szeretne, az egy értékesítéshez kötött javadalmazási
rendszer, költségkíméléssel.
5. A sofőrökkel harmadszor
ültek le beszélgetni a vezetők, és senki sem jelezte,
hogy ekkora a homály.
A szerződés-tervezetet
10-en írták alá, 22-en nemmel válaszoltak. Információink szerint a Szegedtej Rt.
privatizációja a második negyedévben napirendre kerül.
hat a cégnél, a korábbi mun- Ez valószínűleg árnyaltabbá
kabérért. 3. A példának em- teszi a kérdést.
lített Nissanok esetében csak
Vajon odaért-e ma a tej az
a szándékos rongálásért ter- üzletekbe?
heli a pilótát a felelősség. 4.
F. K.
Azt mondta a „téma" a telefonvonal végén, hogy holnap
(vagyis ma) nem viszik
ki a sofőrök a tejet az
üzletekbe. Negyedmillió ember marad élet,
erő, egészség nélkül,
miközben nagy károk
érik a céget és a kereskedőket egyaránt.

• Ülésezett a megyei

B

okros lMjosnak egyszer még szobrot állítanak.

Azt nem tudom, hogy akkor, amikor a magyar
egészségügy összeomlik, avagy azidőtájt, amikor rádöbben az isten adta nép, hogy agóniája elhúzódik,
s a haldoklás szenvedéseiben még unokáink is „szerencséltetnek".
Bokrosnak most mennie kellelt - még ha önszántából is - , mert akkora falatot akart ledugni egyesek
torkán, ami nem emészthető, sőt már a torkon megakad.
Persze veszélyes vállalkozás egy olyan döntés meghozatala, amely az egész társadalmai mindennél érzékenyebben érintette volna, ráadásul egy több évtizede
megcsontosodott és rosszul működő rendszeri akart
drasztikus refomra kényszeríteni.
Mert lássuk csak, mit is akart a pénzügyminiszter
és csapata? Erről a miniszter lemondása körüli hercehurcában ugyanis kevés szó esett. Talán-tán nem is
véletlenül veszett el a bábák között a gyerek, azaz a
legfőbb dolog: a 36 milliárdos tb-hiány pótlásának
bokrosi tervei.
A Bokros-csapat rendszerértékü változtatásokat
javasolt, nem csak a tb jelenlegi hiányának csökkentése, hanem a társadalombiztosítás valóságos biztosítási elvekre helyezése érdekében. Ez a befizetések és
a szolgáltatások szétválasztását jelentette volna. A
Bokros-féle reformtervben a befizetések jövedelemarányosan történnek, az egészségügyi szolgáltatások
igénybevétele pedig szükségletek szerint, azaz, aki beteg, az kap egészségügyi ellátást. Ezt a formát a művelt nyugaton a szolidaritás elvének hívják. A „szolidaritás" mifelénk úgy fest, hogy példának okáért a
vállalkozók jelentős része minimálbér után fizet tébét, de igénybe veszi a teljes körű egészségügyi szolgáltatást, ugyanakkor jövedelmét nagyobbrészt költségként veszi ki. A becslések szerint többszáz milliárd
az a jövedelem, ami után a lakosság fele nem fizet járulékot, miközben a másik fele minden fillérje után
pengeti a járulékot.
No, többek között ezeken akart volna a Bokros-terv
változtatni, egy igazságosabb társadalmi teherviselést,
de legfőképp a hiányok lefaragását tartva szem előtt.
A tébét fenekestül felforgató, de végre működését
normális kerékvágásba terelő változtatások persze
sok-sok érdeket sértettek volna, s ezért bizonyult torkon akadó falatnak.
A hiány csökkentésére tett új - Bokros utáni - javaslatok a közgazdasági szakértők szerint csak a tűzoltómunkára, azaz a gondok rövid távú megoldására
alkalmasak. Nem beszélve arról, hogy a kormány által szorgalmazott legújabb elképzelés, miszerint az
APV Rt. megvenné az állami cégek tb-tartozásait, azaz visszavásárolná a kinnlevőségeket, jogilag nem lehetséges.
MMfgy tehát a taku-baku a Bokrosék által javasolt
twu
rendszerértékű változtatások megkezdése helyett. Az elodázás pedig a tb-hiány további növekedéséhez vezet, s a helyzet egyre rosszabb lesz. Nekünk.
Pedig már így is riasztó, kivált akkor, amikor az ember a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának
állásfoglalástervezetét olvassa. Ebben ugyanis az áll,
hogy a kényszerű gazdasági megszorítások miatt bekövetkezett egészségkárosodásokért az orvosokat nem
terheli felelősség. Magyarán: ha nem lesz pénz, nekünk annyi. Még akkor is, ha Bokrosnak lovasszobrot állítunk.

u1/cJU

szültségek enyhítése érdekében - júniusig - át kell világítani az oktatási intézményeket. Az iskolák költségeinek finanszírozásához kapcsolódóan került szóba az Észak-Rajna-Wesztfália tartomány anyagi segítségével
- épülő pusztamérgesi mezőgazdasági
szakiskola
problémája. Sőt: Börcsök
Antal. Pusztamérges polgármestere a közgyűlés előtt a
megyei képviselőknek eljuttatott egy levelet is, amely
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közgyűlés

Szorít a pénztelenség
szervei működtetéséről,
ezért egyéb forrásai terhére
97 millió forint többlettámogatást kell számukra biztosítani.
Ez persze nem oldható
meg egykönnyen, mert a jóváhagyásra javasolt bevételi
főösszeggel - 3 milliárd 876
millió 748 ezer forint szemben álló feladatok nagyon behatárolják a lehetőségeket. A testület éppen
ezért úgy döntött, hogy a közoktatásban meglévő fe-

ípo-l

szintén a gondok taglalását
tartalmazta. A polgármester
elsősorban azt kifogásolta,
hogy a megye az általa - az
első beszerzésre - ígért 30
millió forintos támogatást
mindmáig nem biztosította,
pedig az építkezés befejezés
előtt áll, és a szeptemberi
tanévkezdésig be is kellene
rendezni az intézményt. Az
éles kritikai hangtól, a személyeskedésektől sem mentes
levél, illetve hozzászólás természetesen kemény vissz-

hangra talált. A testület a
hosszas vitát végül azzal
zárta, hogy a megyei közgyűlés elnöke március 31-ig
tisztázza a polgármesterrel a
beszerzendő tárgyi eszközök
listáját, és csak azután lehet
felhasználni az e célra tartalékolt pénzt. A képviselők
végül a költségvetési határozati javaslatot és rendeleteket bizonyos módosításokkal
fogadták el.
A tanácskozás további
részében többek között szó
volt a szakosított szociális
ellátásokról, a pedagógiai
szakszolgálatok és az idegenforgalom megyei helyzetéről. A testület zárt ülésen
tárgyalt még a pedagógiai és
közművelődési közhasznú
társaság létrehozásáról is.
N. Rócz Judit

DÉLMAGYARORSZÁG

4 KRÓNIKA

•

Közéleti
Kávéház

Történetek
a színházról
Manapság, amikor a világ
dolgai közül a tündérregeket
kiszorítják az akciófilmek, a
romatikus történeleket a hírlapok véres szenzációi, s a
vendéglátás egykori templomában. a Kassban, ahol a legendás művészasztal állt,
kufárok valutaváltó pénztára
épül, ne csodálkozzon senki
azon, ha a művészi önfeláldozás helyét a pénz utáni kíméletlen hajsza tölti be, s a
teátrum dívái s héroszai
Theszpisz döcögő kordéja
helyett a Mercedeseket meg
az Opeleket választják. A
szegedi színház krónikása,
alkalmatos időben, az üres
nézőtéren gondolatban a rég'
elporladt primadonnák lebbenő szoknyájának nyomába
ered, hajdanvolt, szívtipró
hősszerelmesek kalandjait
kutatja, táncoskomikusokból
ráncos, kedélyes apákká vénült színészek turpisságait
idézgeti, szép lábú szubrettek csókjainak titkát fürkészi, vagyis szóra bírja a színház aranycirádás, ódon falait.
És a sokat megélt, százados épület benépesül! Arnyak suhannak a félhomályos folyosókon, az üres nézőtéren izgatottan reccsepnek a székek, éteri muzsika
árad a feketén tátongó zenekari árokból, a színpad emlékekkel népesül be. Ezek a
múltból előtűnő, ma, péntek
este 18 órakor a Virág Cukrászdában megidézett történetek, mind igaz mesék a
szegedi színházról...
A házigazda:
Sándor János.

•

EBESZ-misszió:

Szegedi tiszt Boszniában
Tóth László tegnaptól tehát igen fontos diplomáciai
küldetésben vesz részt, mégpedig a daytoni és a párizsi,
majd a római megállapodások és azok függelékeinek
gyakorlati alkalmazása és ellenőrzése terén. Tóth őrnagy
úrral tegnap reggel, közvetlenül Boszniába való elutazása előtt beszélgettünk.
• Gratulálunk. Miért éppen önre esett a választás?
- Korábban már dolgoztam együtt az EU megfigyelőivel. Lehet, hogy ezért.
Igazán nem tudom, egyszerűen engem választottak, s
én elvállaltam a feladatot.
• Ez egy komoly diplomáciai küldetés, amelyben

Nagy megtiszteltetés érte a Tisza-parti várost: az
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
kért egy magyar katonatisztet, aki részt vesz majd a
szervezet boszniai ellenőrzési missziójában, s a választás a szegedi Tóth László őrnagyra esett.
ön Magyarország egyetlen
kéviselöje. Voltaképpen mi
lesz a feladata?
- Leszerelési szakértőként
megfigyelési feladatokat
végzek Bosznia-Hercegovinában. Ismeretes, hogy most
Írták alá a korábban háborúskodó felek azt a szerződést, amelynek értelmében
az EBESZ szakértői ellenőrzik a hagyományos fegyverleszerelést.

Három ország - egy régiá
Eurorégió alakul mihamar
a Duna - Tisza - Maros tájon. Magyarország három
délkeleti megyéje, a romániai Arad s Temes megye, illetve Vajdaság alkotja majd.
Országhatároktól szabdalt,
de számos szempontból
együvé tartozó területről van
szó, amely terület egyes részei kapcsolatainak szálai
még szorosabbra fonhatok. S
hogy miként? Erről tartanak
konferenciát február 28-án,
Szegeden a rendezők: a
Csongrád megyei közgyűlés,
és a JATE Európai Tanulmányok Központja - mint lapunk már írt róla.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
marketingszakmai napot
rendez Szegeden, március 7én. a kamara székházában.
Ezen többek között arról
hangzanak el előadások, ho-

Szóba kerül, neves előadók, a téma szakértői által,
a regionális együttműködések szerepe az Európai Unió
fejlődésében, az önkormányzatok külkapcsolatainak szerepe a magyar külpolitikában
éppúgy, mint például a társadalmi együttélés története
Szeged, Temesvár s Újvidék
térségében. A Vajdaságnak
az eurorégióba való bekapcsolásásáról, Arad megye
kapcsolódási lehetőségéről
úgyszintén hallhatnak előadást a konferenciára meghívottak.
Megvitatják a regionalizmus és területfejlesztés té-

• Nemzetközi
csoportban fog majd dolgozni.
Ismeri már a csapat
összetételét?
- Az EBESZ tagállamaiból verbuválták a résztvevőket, s körülbelül ötven főnyi
lesz az együttes. Tudomásom szerint ebben a csoportban, rajtam kívül, lesz egy
angol, egy dán és egy lengyel tiszt is.
• Milyen
időtartamra
máját, de a Csongrád megyei
Kereskedelmi és Iparkamarának a térségi együttműködés
fejlesztésében vállalt célkitűzéseivel is megismerkedhetnek a rendezvény résztvevői.
Nem maradhat ki a környezet- és természetvédelmi
együttműködés lehetőségeinek körvonalazása, s az a téma sem, amely az informatikai rendszereknek a határmenti térség modernizációjában lehetséges szerepét taglalja. A tudományos, kulturális kapcsolatok alakulása, az
oktatás területén létrejövő
együttműködés szintén nagy
hangsúllyal szerepel majd a
konferencián.
F. Cs.

Marketingszakmai nap
gyan változtatta meg a privatizáció a magyar üdítőipar
helyzetét, miként tegyünk
szert versenyelőnyre a marketing segítségével, mi a
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szól ez a
diplomáciai
megbízatás?
- Előreláthatólag hat hónapig tartózkodom Boszniában. De ez majd a helyszínen derül ki igazán. Attól is
függ az ott-tartózkodásunk
ideje, hogy milyen körülményeket találunk a néhány hónappal ezelőtt még véres
csatározások színhelyéül
szolgáló balkáni országban.
Amikor e sorok megjelennek, Tóth László már Bosznia földjén van és, mint
mondta, azonnal hozzálát a
kijelölt feladatok végzéséhez. Amellett, hogy a Csongrád megyeiek és a szegediek
valószínűleg büszkék polgártársuk e diplomáciai
ténykedésére, nyilván féltik
is egy kicsit. Joggal, hiszen
béke ide, béke oda, még
mindig el-eldörren egy fegyver a boszniai hegyekben...
Sok szerencsét, őrnagy
úr!
K. F.

Tárlat
A Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága és a
Szegedi Rendőrkapitányság
közös szervezésében kiállítás nyílik Aranyi Sándor festőművész munkáiból ma,
február 23-án, délután fél
háromkor a Szegedi Rendőrkapitányság előcsarnokában
(Szeged, Párizsi krt. 16-21).
A tárlatot Szuromi Pál művészettörténész ajánlja a
nagyérdemű figyelmébe.

kollektív exportösztönzés.
Jelentkezést még a mai nap
folyamán elfogadnak a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál.

A SZŐREGI FIÓKKÖNYVTÁRBAN (Magyar
u. 12.) 11 órakor mesedélőtt
Andersennel. Előadó: Sebők
Zsuzsanna.
TÓBIÁS MESTER GYERMEKSZÍNHÁZA a Tóbiás
mester beteg című darabot
mutatja be gyerekeknek 14.30
órától a zsombói József Attila
Művelődési Házban.
A KI MIT TUD? elődöntője 15 órától lesz a Károlyi
Mihály Kollégium nagytermében (Kossuth L. sgt. 72.).
A DOROZSMAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN (Negyvennyolcas u. 12.) 15 órakor
Diskay Lenke grafikusművész emlékkiállításának
megnyitója.
A CSILLAG TÉRI FIÓKKÖNYVTÁRBAN (Kereszttöltés u. 29.) 15-17 óráig mesedélután.
A

RÓKUSI

FIÓK-

K Ö N Y V T Á R B A N (Vértói

nn
o^
Mm

programajánlat
u. 5.) 16 órakor Süniklub.
Témája: Az ásványok. Előadó: Gimesi István Miklós.
C S E R E B E R E KLUB
gyerekeknek 16 órától a
Ságvári Endre Művelődési
Házban.
AZ ODESSZAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN (Székely
sor 11.) 16-17 óráig szorobánfoglalkozás.
A LEGYÉL A BARÁTOM KLUB jelmezetes bált
rendez nyugdíjasok részére
17 órai kezdéssel, a Kossuth Lajos sugárút 53. szám
alatt.
A GYÓGYÍTÓ SZERETET KLUBBAN (Indóház
tér 2.) 18 órától'Az élet hét
törvénye címmel tart előadást Bakos Attila író.
A CSILLAGVIZSGÁLÓ

Puma King Szeged, Szeged, Takaréktár u. 1.

HASZNÁLTÉRT

ÚJATI

PUMA-AKCIÓ

H o z z a b e h o z z á n k r é g i ( r o s s z ) p u l ó v e r é t , m e l e g í t ő j é t stb.
és v e g y e n helyette újat 2 f c S
árkedvezménnyel!

(Kertész utca) 18 órától látogatható.
A DIANETIKAI KÖZPONTBAN (Római krt. 38.)
a szellemi hatalmakról tart
előadást Klocker Zoltán 18
órától.
A JATE KLUB videómozijában 19 órától Fosse:
Cabaret című filmjét vetítik.
A FŰ-VÉSZ KLUBBAN
20 órától a Gén Group (Szeged) jazz-rock együttes koncertje.
A REGŐS BENDEGÚZ
Szabadidőközpontban (Bikató mellett) 21 órától az Útközband játszik.

HOLNAP
KI MIT TUD? elődöntő
9-től 17 óráig a Károlyi Mihály Kollégium nagytermében (Kossuth L. sgt. 72.).
MÚZEUMI MATINÉ:
Pompeji, az eltemetett város
címmel történelmi foglalkozás lesz Kómár Irén vezetésével délelőtt 10 órától a
Móra Ferenc Múzeumban.
A DIANETIKA KÖZ-

PONT ingyenes előadásokai
tart 10-18 óráig (vasárnap)
is a Vízmű klubban (Tisza
L. krt. 88.). Lesz filmvetítés
a dianetika alkalmázásáról,
intelligencia- és személyiségteszteket tölthetnek ki az
érdeklődők.
HOGYAN
KERÜLTÜNK A KÁRPÁT-MEDENCÉBE? A gyermekeknek szóló sorozat 15 órakor
lesz a Juhász Gyula Művelődési Központban, a Móra
Ferenc Múzeum közreműködésével.
A VÁROSI
ROCK
KLUBBAN, a Juhász Gyula
Művelődési Központban 19
órától D. N. S.-koncert.
A JATE KLUBBAN
21-03 óráig Micsoda buli.
Műsorvezető: Mátrai Róbert.
Molnár Lajos.
A JAM PUB-ban (Pulz u.
23.) 21 órától a Blues Bell

A G Y Á R T Ó MINTABOLTJA NYÍLT
S Z E G E D E N , Á G U. 1.
l PELIKÁN PATIKA mellett, a Diófával szemben.
Nvitva h . - | v 9.30-18. s » u 9-13-ig.

VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
HITELRE"!
Szegeden ingyenes
h á z h o z szállítás!

Február

241,

február

24.

szökőnap.

A Westel Rádiótelefon Kft. irodáiban csak ezen
a napon szembeszökő
rolhatja

meg a Benefon

mobiltelefont!

kedvezménnyel

vásá-

| |

Delta 450 MHz-es

Szökjön el otthonról és takarítson

meg 55 ezer forintot! Február 24-én meghoszszabbított nyitva tartással várjuk. Siessen, mert

J

a készletek végesek!

Ai árak az áfát és a rendszerbelépési költséget nem tartalmazzák.
Az aiárrlat csak az új rendszerbelépőkre vonatkozik.

játszik.

AZ ALKOTÓHÁZBAN
(Árboc u. 1-3.) ma 1418 óráig szövés; holnap
9-tól 17 óráig közművelődési szakemberképző
tanfolyam (I. évf.).

Mától

M I IS M E G J Ö T T Ü N K ! ! !
G y e r m e k b ú t o r b o l t !

Itt
aszokoar
Szökőnap! kedvezmény
1996. szökőév,

MA

Császár Balázs
február 21-én, 10 óra 55 perckor született. 3460 grammal.
Édesanyja Jakus Szilvia, édesapja Császár Zoltán (Tompa).
Anond Csilla
február 21 -én. 15 óra 35 perckor látta meg a napvilágot,
3140 grammal.
Édesanyja Hegedűs Judit, édesapja Anond László
(Bordány).
Szabó Gergő
február 22-én, 10 óra 55 perckor született, 4030 grammal.
Édesanyja Mátrai Anita, édesapja Szabó Béla (SzegedKiskundorozsma).
Surján Balázs
február 22-én, 0 óra 2 perckor jött a világra. 3550 grammal.
Édesanyja Tarnai Henrietta, édesapja Surján Ervin (Szeged).
László Klaudia
február 22-én, 3 óra 53 perckor született, 3150 grammal.
Édesanyja Hódi Julianna, édesapja László Imre (Szeged).
Sárdi Róbert
február 22-én, 10 óra 20 perckor látta meg a napvilágot,
2550 grammal.
Édesanyja Nagy Anikó, édesapja Sárdi Róbert (Szeged).
Boldizsár Anna
február 22-én, 11 óra 55 perckor született, 3200 grammal.
Édesanyja Bárkányi Mária, édesapja Boldizsár Attila
(Szeged).
Magyar Dávid Zoltán
február 22-én, 14 óra 40 perckor jött a világra,
4150 grammal.
Édesanyja dr. Seres Marianna, édesapja dr. Magyar Zoltán
(Szeged).
Dervaderics Marcell
február 22-én,\ 5 óra 23 perckor született, 3400 grammal.
Édesanyja Ádám Judit, édesapja Dervaderics Ádám
(Jánoshalma).
Szívből gratulálunk!

oooo

Általános láieio/taiassal 24 órás teleionos ügyfelstolgaiaiunk készséggel 4H rendelkezésére
NMT mobrtieleíonröl a 03-as mgyw hMtaO
i vámon ve/eiétos nlelonrtl a 265-8000 leHonsrtmon
WESTEl IA00A SZEGED, 6720 TISZA IAJ0S KRT 2-4 TEL. 106621 <21 575 RAOIÓTEIÍEON 106 601127 000
EMESERE ÚZlETXOTÚW=?iKEHESOHT SARIZOLTANTEl I0660I327 62I VARGA IASZL0 TTL I0660I3Z7S6
WESTEl FORGALMAZIK • HOOMEZÖVASARHEIV EC0PH0NE GAZ0 ES HÍRADÁSTECHNIKAI KFT 6900
S2ANT0K U 20 tTL .2 -3181 239 • SZENTES ElfKTROEKKFT,6600 JOZSEf A U 6/B TEL 106 63)311 730
RAOlOTELEFON 106 601 327-092 • MAK0 PUSZTA HÍRADÁSTECHNIKÁI BOLT. 6900 SZEGEDI UT 2 FEL
106 621113055 8A0KITLKIN 106 601327 918
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WESTEL

megtudhatja,

szétbomlik vagy nagyobb lesz a Bokros-csomag • kinek volt tavaly aranybánya a
magyar tőzsde • milyen tanárokat képeznek, és milyenek kellenének • mi várható
az idei pápalátogatástól?

L E G F R I S S E B B
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• A szegedi

A VÁROS 5

oktatásért

Eddig tizenötezer
aláírást
gyűjtöttek össze
Mintegy tizenötezer aláírás gyűlt össze tegnapig
annak a városi népi kezdeményezésnek a keretében,
a m e l y e t a Deák F e r e n c
Gimnázium iskolaszékének
szülői oldala indított a szegedi közoktatásért. Mint
ismert, a gimnázium rendkívüli szülői értekezletén
javasolt memorandum felszólítja a közgyűlést, hogy
vonja vissza azt a január
25-i határozatot, amely a
városi költségvetés hiányának pótlása címén a szakmai m u n k a m i n ő s é g é t
veszélyeztető elvonásokat
helyez kilátásba az iskolákban. A felirat felkéri a városi képviselőket, hogy a
költségvetés megállapításakor legyenek tekintettel
szakmai és oktatási szem-

Üj autó
értékesítés
részlet és lízing

<$) <30®
A u d i

Márkaszerviz
Alkatrész-eladás
Dél-Autó Kft.
Szeged, Sárosi u. 11.
Telefon: 62/486-911.

• Lövés az

p o n t o k r a is. Az aláírásgyűjtés a hét végén fejeződik he, és a gimnáziumi isk o l a s z é k vezetői h é t f ő n
nyújtják át az a l á í r á s o s
Iveket a
városházán.
Amennyiben a város szavazóképes lakosságának 10
százaléka, vagyis körülbelül 18 ezer ember aláírja a
memorandumot, egy rendelet szerint a közgyűlés
köteles felülvizsgálni január 25-i határozatát. Tóth
László, a város jegyzője ezzel kapcsolatban a Délmagyarországnak olyan értelemben nyilatkozott, hogy
a memorandumnak nincs
különösebb hatása, hiszen
a költségvetést tárgyaló
közgyűlés az oktatási ágazat finanszírozását amúgy
is újratárgyalja, a költségvetési határozatok ellen pedig nincs népi kezdeményezési lehetőség. A memorandum támogatói azonban k i t a r t a n a k v é l e m é nyük mellett, hogy a választópolgárok szavát nem
lehet fölöslegesnek
tekinteni, s sokat jelent, ha megfelelő számú aláírás kötelezi a közgyűlést az újratárgyalásra.
S . P. S .

A Déléptől egykor a Debreczeni Kálmán vezérigazgató irányította Dunabank
vásárolta meg a régi Hungária Szálló épületét, s kezdett
bele óriási, fiatalos lendülettel a szállodaépítkezésbe.
Ráköltöttek néhány százmillió forintot, majd a munkák
abbamaradtak. A szellempaiotán a finanszírozó bank tehát „bukta" a pénzt, pontosabban az állam nyúlt a zsebébe, amit később úgy hívtak, hogy bankkonszolidáció.
A mai tulajdonos a meglevő szobaszám mellett nem
tartotta g a z d a s á g o s n a k a
szállodai hasznosítást, inkább üzletházban gondolkodik - mondta Szabó István, a
Quaestor regionális igazgatója. S z e g e d n e k u g y a n i s
mind a mai napig nincs
olyan üzleti k ö z p o n t j a ,
amely az igényes hazai és
külföldi befektetők elvárásainak megfelelne. Az üzleti,
kulturális és kongresszusi
központ megépítését a város
vezetése is t á m o g a t j a . Ez
utóbbit a meghívóban különben szereplő Szalay István
polgármester erősíthette volna meg, de nem tudott részt
venni a sajtótájékoztatón. A
kérdésre, miszerint a Stefánia Palota k o n k u r e n c i á j a
lesz a majdan felépülő Világ
Utcájának, azt válaszolta az
igazgató, hogy inkább kiegészítik egymást.
A hatszintes épületbe irodákat üzleteket és bankfiókot álmodott a Quaestor, s
tárgyalnak étterem kialakításáról ís. Az alagsor végleges funkciója külső és belső
igények függvényében dől
el, s ugyanez igaz a nagyteremre is... A ház dolgozói-

éjszakában

A lincselés elmaradt

Lövés dörrent tegnap
a szegedi éjszakában,
szerencsére, csak figyelmeztető jelleggel. Történt. hogy a csütörtökön
éjjel egy óra előtt pár
perccel az egyik cirkáló
rendőrjárőrt megállította
egy taxis, s elmondta,
hogy a Mars téri Sing
Sing diszkó előtt egy
férfi pisztolyt szegez a
biztonsági őrre.
A helyszínen a következő kép fogadta a
rendőröket: J. Tibor kezében egy pisztollyal,
vagy annak látszó
tárggyal, sakkban tartja
a biztonsági őrt, s a körülötte lévő J 0-15 embert. Közben üvöltözik.
Ilyeneket például: „Lelőlek, te szemét! Kinyírom a c s a l á d o d a t ! "
Mondott még mást is,

de azok a kifejezések
már nem tűrik a nyomdafestéket.
A két rendőr felszólította J. Tibort, dobja
el a fegyverét. A meglehetősen részeg férfi
azonban feléjük fordult, s őket vette célbe.
Erre az egyik rendőr figyelmeztető
lövést
adott le a levegőbe, jóllehet a fegyverhasználat is indolkolt lett volna. A lövést követően a
21 éves J. úr meggondolta magát, eldobta a
pisztolyt, melyről később k i d e r ü l t , hogy
gázpisztoly, de megtév e s z t é s i g hasonlított
egy éles fegyverre. A
r e n d ő r ö k némi testi
kényszert alkalmazva
megbilincselték J. Tibort. Ezzel a z o n b a n

Terelőút: A vasárnapi
vonatgázolásos baleset miatt több. mint két órát lezárták az E5-ös utat. Ez idő
alatt sem Ságvári-telepről,
sem Mihálytelekről nem
tudták az ott lakók megközelíteni Szegedet. Az eset
kapcsán hívja fel a figyelmet dr. H o r v á t h Imre 319-745 - a Hattyas-telep
felé vezető terelőút kiépítésének szükségességére.
Mentős-ügy: Ugyancsak
a vasárnapi vonatbaleset
késztette hívásra Kovács Tibort, a SZOTE Pszichiátriai
Klinikájának főápolóját.
T e l e f o n á l ó n k és kollégái
felháborodással szemlélik
azt a sajtóhadjáratot, ami a
baleset kapcsán vétkesnek
kikiálltott mentőtiszt ellen
folyik. Az egészségügyben

nem ért véget a produkció. A 10-15 fős közönség elindult a földön
fekvő J. Tibor felé, s
érezhető lincshangulat
alakult ki. J. még a-földön is próbálkozott, s
megrúgta az egyik biztonsági őrt. Ezzel persze nem tett jót saját
m a g á n a k , mert a közönség még indulatosabban szeretett volna
elégtételt venni. Végül
a rendőrök lebeszélték
a tömeget a lincselésről, s az autóba tuszkolták J. Tibort, aki változatlanul üvöltözve tudatta, hogy mindenkinek, kinyírja a családját.
J. Tibor ellen garázdaság miatt indult eljárás, ő r i z e t b e vétele
mellett.
(arató)

A Régi Hungáriából Stefánia Palota
Cél, hogy minél kevesebb
közös tulajdon maradjon a
palotában. Az úgynevezett
l e f ö l ö z ő e l s ő b b s é g i részvénycsomagból pedig minden „lakó" tulajdoni arányban részesedik. Ez normál
működésben automatikusan
biztosítja azt, hogy a túl magas profit visszakerüljön a
r é s z v é n y e s e k h e z . Maga a
Quaestor regionális igazgatósága is a Stefánia Palotába
költözik, s ilyen alapon gazdaként tárgyalhatott az üzemeltetésre esélyes vállalkozással.

Hat szinten - szinte minden. (Fotó: N a g y László)

nak kényelmét szolgálja a
kéreg alatti ötvengarázsos
gépkocsiparkoló - olvasható a sajtótájékoztató anyagában.
A parkoló az új építészeti
szabvány miatt minden belvárosi építkezésnél kulcskérdés, nagyon költséges dolog,
így nem csoda, ha a Quaestor nem is olyan régen még
úszógarázsban is gondolkodott. Az épület és a park között elképzelt mélygarázs kialakítását valamelyest meg-

A Pick Szeged Rt. tavaly több
mint 300 millió forinttal magasabb 1,7 milliárd forintnyi - adózott eredményt ért el, mint a bázisévben,
1994-ben. A cég értékesítésének
nettó árbevétele, mely több mint
22,6 milliárd forint volt, 26,3 százalékkal haladta meg az előző évit. A
fizetendő osztalék mértékéről még
nem döntött a társaság, ám várhatóan ez az adózott eredmény egyötöde
lesz. Mindez a cég tőzsdei gyorsjelentéséből derül ki, melyet az előzetes adatok alapján készttettek.
A Pick Szeged Rt. dollárbevétele
több mint 10 százalékkal növekedett
a bázisévhez képest, így megközelítette a 67 millió dollárt. Ennek túlnyomó része szalámi-értékesítésből
származott, mely exportszubvencióban nem részesült. A vállalat egyéb
termékeinek exporttámogatása
1995-ben kisebb mértékű volt, mint
1994-ben, és ennek hatására a társaság egyéb bevételei 613 millió forintról 581 millió forintra csökkentek. A cég mérleg szerinti eredménye 1,36 milliár.d forintra rúgott,
ugyanez az érték a konszolidált
eredménykimutatás szerint megközelítette az 1,5 milliárd forintot.

WIESTEL
Kedves Olvasóink! Közérdekű
problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal, Kalocsai Katalinnal oszhatják meg, Munkanapokon 8 és 10
óra között, vasárnap 14 órától 15 óráig
hívhatják a 06-60-327-784-es telefonon. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy
Szegedről is valamennyi számot tárcsázni kell. Ha ötletük van Fekete pont
című rovatunk számára, kérjük
ugyanitt tudassák velünk. Elveszett tárgyakat kereső olvasóink olcsó hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.
Hirdetésfelvétel 7 és 19 óra között a Sajtóházban.
húsz esztendőt eltöltött ápoló - személyes tapasztalatai a l a p j á n - a l e g j o b b
szakemberek egyikének
tartja a meghurcolt szegedi

• Üzleti, kulturális és kongresszusi központ
• A Quaestor Rt '96-ra ígéri az épület átadását

mentőst, aki megszámlálhatatlanul sok ember életét
mentette már meg, ami viszont soha nem volt szenzáció a sajtó számára.

nehezíti az a tény, hogy jelentós k ö z m ű v e z e t é k e k e t
kell áthelyezni.
A s a j t ó t á j é k o z t a t ó legm e g l e p ő b b m o n d a t a úgy
hangzott, hogy a Stefánia
Palotát még az idén átadják.
Erre persze vissza is kérdeztek az újságírók, akik a tulajdonosokhoz hasonlóan nagyon szeretnének minél hamarabb résztvenni az ünnepélyes avatáson. A halovány kételkedés azért merülhetett fel a zsurnalisztákban,

mert konkrét, máskülönben
tökerős jelentkezőket még
ezután is bőven tud fogadni
a Quaestor. Vagyis, ahogy
egy későbbi mondatban elhangzott, most kezdődik a
részenkénti értékesítés, és
hat hét, két hónapon belül
dől el, milyen eredménnyel.
Az irodaház tehát társasházi formában fog működni,
az épületet önálló társaság
üzemelteti - a Qaestor által
kidolgozott, a fővárosi gyakorlattól eltérő üzleti alapon.

Az épület befejezésének
költségeit félmilliárd forintra
becsülik a tulajdonosok mélygarázzsal együtt. (Jó
néhány évvel ezelőtt - még
szállodai hasznosításról beszélve 400 millió forintot
emelegett a Régi Hungária
Rt. - így a félmilliárd kicsit
optimista becslésnek tűnik.)
Az eladási árak máskülönben igazodnak a szolgáltatás
színvonalához és a földrajzi
környezethez. Egy négyzetméter ára k u l c s r a k é s z e n
200-300 ezer forint között
lesz. A szükséges építési engedélyek a Quaestor rendelkezésére állnak, a beruházás
márciusban megkezdődik.
Tervezett átadás év végén. Úgy legyen!
Kovács András

• Pick Szeged Rt.

A siker éve
4

Az alapanyagköltségek - többek
között a felvásárlási árak - 1995-ben
a tervezettnél nagyobb arányban növekedtek, aminek ellensúlyozására
jelentős költségcsökkentő, termelékenységet javító intézkedéseket vezettek be. Ezek hatására a közvetett
költségek növekedése (20,5 százalék)
az inflációs szint alatt maradt annak
ellenére, hogy például az energia ára
ennél jóval nagyobb ütemben emelkedett. A pénzügyi műveletek eredményeként keletkezett több mint 300
millió forintos veszteség 15 százalékkal volt több mint 1994-ben, ami a
nagyobb készletértékhez szükséges
hitelek magasabb kamatai miatt keletkezett. A Pick-csoport saját tőkéje
jelenleg 9,9 milliárd forint, mely 15
százalékkal növekedett az elmúlt évben. Ezen belül a legnagyobb részarányt az anyavállalat saját tőkéje
képviseli. Az idei évre a társaság
több mint 28 milliárd forintos árbevételt tervez. (MTI)

Park vagy parkoló: A
Csongrádi sugárút 94. számú ház U-alakban, kis füvesített pihenőparkot fog
közre, amit sajnos autóparkolónak h a s z n á l n a k . A
471-423-ról ezt panaszoló
olvasónk javasolja, a ház
mögött kialakított - rendszeresen üresen álló - autóparkoló használatát a pihenőpark tönkretétele és elfoglalása helyett.
Nyugdíjaskedvezmény:
A Sportcsarnok kézilabdamérkőzésein a nyugdíjaskedvezményt hiányolja
Tóth K o v á c s Béla. A
324-341-ről jelentkező
Papp Imréné a 78-as busz
Rókusi t e m p l o m előtti
megállójának megszüntetését nehezményezi.
Talált: Az Etelka so-

ron, a benzinkútnál rendszámtáblát találtak. A
CHY-196-os jelzésű tábla
átvehető a megtalálás helyszínén. A Római körút 37.
u d v a r á b a d o b t a k be egy
vélhetően ellopott igazolványköteget. A „csomag"
egy kismotorvezetői igazolványt, egy B-kategóriás
jogosítványt és egy cserkészigazolványt tartalmaz.
Tulajdonosa jelentkezését
a 314-140-es számon várják. Tegnap, csütörtökön
reggel, a Brüsszeli körút
sarkáról elkóborolt óriás
snaucert vitt haza magával
egy kutyabarát. Telefonálónk a láncnyakörves kutya
gazdájának hívását a
323-045-ös telefonszámon
várja.

Erdély volt a téma. (Fotó: N a g y László)

Százszorszép vetélkedő
Tavaly ősztől az idei tavaszig ívelő. Ismerjük meg Erdélyt! címet viselő vetélkedősorozatot hirdetett meg a
Százszorszép Gyermekház
annak idején - amely új fordulójához érkezett tegnap.
Továbbra is szoros a verseny
a résztvevő hat általános iskola felsőtagozatos tanulói
közt - s igazán nem lehet
m e g j ó s o l n i előre, melyik
csapat nyeri az egyhetes, e
nyári, erdélyi táborozást.
Annyi biztos - mondta Orbán Hedvig, a gyermekház
vezetője - , aki részt vesz az
Erdélyország mindinkábbi
megismerését célzó versenyen, nem csupán a virtuális

valóság nyújtotta kereteken
belül láthatja magas Déva
várát éppúgy, mint a Szent
Anna-tavat - hanem igenis
élőben. A vetélkedő április
huszonhetedikétől május elsejéig tartó döntője során
ugyanis mindegyik résztvevő csapat részt vesz egy erdélyi körúton. A tegnapi forduló szervesen kapcsolódott
a leendő döntőhöz - a versengőknek Erdélyt bemutató
utazási irodák helyébe kellett k é p z e l n i ü k m a g u k a t ,
kvázi megszervezve a legtanulságosabb, s egyszersmind
legérdekesebb útiprogramokat.
F. Cs.

MA
B O T K A L Á S Z L Ó országgyűlési k é p v i s e l ő 17
órától fogadóórát tart a Városházán (volt anyakönyvi
hivatal), a Széchenyi tér 10.
szám alatt.
ALGYŐN, A RÉSZÖNKORMÁNYZAT és a FALUHÁZ 17 órától lakossági
LOM&AfiD
^ r y
»

fórumot szervez a megváltozott buszközlekedésről, annak egy hónapos tapasztalatairól a Faluházban, meghívott vendégek részvételével.

TANKÖNYVBOLT
DEKORÁCIÓS ANYAGOK ii.„nP„.r,,k.

szerpentinek, terítők, koktél keverők, szendvics- és pohúrjelzö pálcák stb.)

NAGY VÁLASZTÉKA
Egyes termékek 30%-os árengedménnyel kaphatók!
Szeged, Budapesti krt. 5. (volt Lila Akác é t t e r m i ) Tel: 62/482-776.
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• Szőke István rendező
a Tartuffe-ről és a magyar színházról

Moliére Hamletje

• Az iskolaérettségi vizsgálatok hava

Mehet-e elsőbe a gyermek?
Azok a gyerekek válnak
tankötelessé, akik az adott
naptári év május 31-ig betöltik hatodik életévüket és elérik az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget. Ez
utóbbiról első fokon az óvónők döntenek, a Pedagógiai
Segítő Központba abban az
esetben kerülnek a gyermekek, ha nem jártak óvódába,
vagy ha jártak ugyan, de az
óvónő és a szülő véleménye
nem egyezik meg abban,
hogy iskolaérett-e az óvodás.
Az iskolaérettség fogalma
testi, szociális, érzelmi és értelmi fejlettséget takar, melyeket különböző módszerekkel mérnek. Az iskolai oktatás jellege miatt részben csoportosan zajlanak ezek a
vizsgálatok, ahol kiderül,
hogy miként képesek együtt

E b b e n a h ó n a p b a n zajlanak Szegeden is az iskolaérettségi vizsgálatok, melyek különböző formában,
de minden óvodai nagycsoportba járó - illetve ebben a korban lévő - gyermeket és a szüleiket érinti.
Az iskolaérettségről és a most folyó felmérésekről a
szegedi Pedagógiai Segítő Központ nevelési tanácsadójának munkatársa, Balogh Lujza klinikai szakpszichológus adott tájékoztatást.

lenni és dolgozni más gyerekekkel. milyen könnyen válnak el a szülőktől és hogyan
kommunikálnak idegen felnőttekkel. Az értelmi képességeket konkrét - többek között rajzos - feladatokkal
vizsgálják.
A vizsgálatok négyféle
eredménnyel zárulhatnak: a
gyermek megkezdheti iskolai
tanulmányait; kislétszámú
osztály javasolt; még egy év

óvoda indokolt; a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság további vizsgálata szükséges. Ha a gyermek
az adott naptári évben betölti
hetedik életévét, nem maradhat tovább óvodában
Természetesen érdekes
lenne megfigyelni, hogy az
évek során miként nőtt avagy
csökkent az iskolaérettségi
vizsgálatokon alkalmatlannak minősített gyermekek

A késés oka: a próbák során három színésznek kellett
beugrani. A megbetegedett
Borbáth Ottilia helyett Fekete Gizi vállalta Elmira szerepét, Hőgye Zsuzsanna helyett Bor Adrienn lesz Pernelle asszony, Bobor György
helyett pedig Kiss László
játssza Lojális úr, a törvényszolga szerepét. Dorine:
Müller Júlia. Orgon: Janik
László. AfiaSzemán Béla, a
száma, milyen hatással volt lánya Czifra Krisztina, Valér
az életkörülmények neheze- Bicskey Lukács, Cléante
dése a szociális fejlettségre - Flórián Antal, a rendőr Jaám sajnos nem készültek chinek Rudolf, Pernelle
ilyen statisztikák. A PSK-ban szolgálója Téglás Judit. A
sem tudtak konkrét adatokkal címszereplő: Jakab Tamás.
szolgálni, hiszen a kétlépcsős A tervezők vendégművéelbírálás miatt csak hibás kö- szek, Székely László (díszvetkeztetéseket lehetne lelet) és Fekete Mária (jelvonni az intézménybe, azaz
másodfokra került gyerekek mez). Az előadás rendezője
számából. Ám minden bi- Szőke István.
9 Mit gondol Szőke Istzonnyal számít az iskolaérettség szempontjából, hogy
ván Tartuffe-ről?
óvoda helyett egyre többen
- A mi dolgunk, színhákerülnek az utcára és a sok- ziaké, nem az, hogy minősítszor túlterhelt szülők alig be- sünk, hanem az, hogy kérszélnek a gyerekükkel. A dezzünk. Maga például tudja
vizsgálatok kiderítik persze,
magáról, hogy milyen emhogy a gyermekek értelmi
képességeivel vannak gon- ber?
9 Természetesen gondodok, vagy a problémák a szolok valamit magamról, de
ciális háttérben keresendők.
nem biztos, hogy az megT. V.
felel a valóságnakHa a szülőnek bármilyen
- Na látja! Minősíteni túl
kételye vagy kérdése van
kockázatos. A létező világgyermeke iskolaérettségével
kapcsolatban, akkor nyugod- gal mást nem tehetünk, mint
tan fordulhat a Pedagógiai megpróbáljuk kibogozni, mi
Segítő Központ nevelési ta- miért van, • miért úgy,
nácsadójához, mely Szegeden ahogy... A Tartuffe kétségtea Sás u. 2. alatt található lenül létezik és megszámlál(Tel: 477-358).
hatatlan kérdést indukál.

9 Van kitüntetett színháza?
- Szeged.
9 Miért?
- Mert most itt vagyok.
Ha az ember valahol dolgozik, arra az életét teszi rá.
Hat hét az életemből - tudja,
milyen sok az? Hiszen amikor egy színész, vagy egy
rendező összegzi az életét és
tud mondani hat-nyolc szeMinden korban. Ez olyan repet, vagy darabot, ameszövegszövevény, amelyből lyiknek mágiája van, legenha kiragadnánk mondjuk 10- dája, misztikum leng körü18 sort, nem biztos, hogy lötte - akkor már nagyon
akár egy kulturált, színház- elégedett lehet.
9 Nem lehet azzal „vában jártas ember is felismerdolni", hogy be sem fejené. Lehet, hogy a Rómeóra,
zi az egyik
rendezését,
vagy a Hamletre gondolna.
máris
kezdi
a
másikat...
Szokás mondani, hogy a
- Olyan sokat kivesz beHamlet: minden színész - és
rendező - álma. Nos, a Tar- lőlem egy munka - nem lehet, nem tudok többet.
tuffe: Moliére Hamletje.
9 Nincs állandó színhá9 Még az előző színházi
za, sokfelé hívják; milyen
direkció kérte fel a Tarmost a magyar színház?
tuffe rendezésére?
- Sokkal jobb, mint hin- Pontosabban darab- nénk. Én is kíváncsi voltam
ajánlatokat kértek tőlem, arra, amit kérdez és tavaly
köztük volt a Tartuffe is, ezt elhatároztam, megnézem, mi
választották.
van. Összesen 64 előadást
9 Korábbi Moliére-ren- láttam, ebből 40-et vidéken.
dezései?
Igaz, hogy olyan darabokat
- Az Úrhatnám polgár és választottam, ami engem éra Képzelt betege. Az utóbbit dekelt, de így is meglepett,
Kecskeméten, az előbbit Ka- hogy sokkal jobb színvonaposvárott - pazar szereposz- lat, minőséget találtam, mint
tásban, Helyei Lászlóval, amit feltételeztem. Drága
Molnár Piroskával, Vajda mulatság volt, de megérte.
9 Szegeden mit látott?
Lászlóval - rendeztem meg.
- Egy jó Vízkeresztet és »
9 Szegedről hova megy
egy kifejezetten fűszeres, zadolgozni?
- Sopronba. Gelderode matos Svejket.
Sulyok Erzsébet
Vörös mágiáját rendezem.

A tervezett időpontnál egy héttel
később, február 23án, pénteken este
mutatják be a Kamaraszínházban
Moliére komédiáját,
a TartufFe-öt.

S P R A N Z - S É R V K Ö T Ő K (60)

- MENNYI?

A Z ELŐLEG.
C S A K 30%.

30?
1

Ha b e f i z e t i , m á r
t e l e f o n á l h a t is.
A k é s z ü l é k és
a WESTEL 900
előfizetés árának
fennmaradó
részét 6-12 h ó n a p
alatt is
törlesztheti.*
WESTEL 900 OTP Bank
hitelakció
a WESTEL 900 és
a Westel Rádiótel e f o n Kft. m i n t a b o l t j a i b a n és
üzletkötőinél, val a m i n t a Keravill
üzleteiben.
WESTEL
Rádiótelefon Kft.:
Szeged,
Tisza Lajos k r t 2-4.
Tel: 6 2 / 4 2 1 - 5 7 5
Házhozszállítás
megrendelése:
30/30-30-30

* A z a k c i ó b a n csak
magánszemélyek
v e h e t n e k részt.
Kezes s z ü k s é g e s .

Bízzék az ORKI által minősített, 80 év óta több
százezer példányban eladott, kiváló német találmányban! Rugó és combszíj nélkül mm-re pontosan a sérvkapura beállítható. Teljes védelmet nyújt
a lágyék-, a here-, a küldök és a hasfalsérvre.
Információ (levélcím): Spranz Kft.
Pilisborosjenő, Fő út 3. 2097. TeHax: 06-26-336-322
Méretre rendelhető: 1996. február 28. szerda
Szentes, 10-11 óráig Szt. Dámján Patika, Sima F. u. 42.
Szeged, 13-15 óráig Kristály Patika, József Attila sgt. 4.

Február 23-24-25.

Vegyen részt a Pannon G S M
hét végi k e d v e z m é n y e s akciójában
és megtakaríthat 20-30 ezer Ft-ot.
M i n d e n akciós telefonhoz 1 hetes
egzotikus utazást k a p a j á n d é k b a .

Napfény,

VIDEOTON MÁRKABOLT

egzotikum...

Szeged, Mérey u. 643. Telefon: 06-62/470-561.

PANNON
Ki KlftH.I.

Nyitva: péntek 8 - 1 7 óráig.
Szombat-vasárnap 8 - 1 2 óráig.

A f C H i í C f e CSOPORT TAGJA

Megjelent nyári
keresse
"

Szenzációs
szökönapivásár
1996. február 24-én
a Domus Áruházban

24-féle áru
2 4 % engedménnyel
vásárolható meg.
Szeged területére 50 000 Ft feletti
vásárlás esetén díjmentes házig szállítás.
Domus Áruház
Szeged, Dugonics tér 8-9.
Nyitva: 10 órától 16 óráig.

„DOMUS
"IGAZI

OTTHONT

'96

Thaiföld Bangkok - tengerparti nyaralással
- 9 n a p 7 éj március 21., 28.
129 900 Ftfő
Kenya - Ismerkedés fekete Afrikával
márc. 4. 16 nap44 éj
139 900 Ftfő
Japán - a cseresznyefa-virágzás idején
ápr. 26. 11 n a p 9 éj charterjárattal
209 900 Ftfő

G S M

S P Q M U H A N C KFT

tenger;

1

programfüzetünk,
irodánkban!!!

Repülős útjaink (MALÉV-charterjáratokkal)
Korfu jún. 17-től
hetente 3 alkalommal
32 900 Ft-tólföhét
Kréta jún. 19-től hetente
41 900 Ft-tólfőfiét
Spanyolország jún. 8-tól szállodában
54 900 Ft-tólfcVhét
Törökország jún. 21-től szállodában
64 900 Ft-tóHőhét
Tunézia jún. 13-től szállodában
54 900 Ft-tóffőfiét
Málta jún. 16-tól szálltxlában
69 900 Ft-tólfőbét

Egyénileg

utazóknak:

Horvátország (llmag, Porecs), Olaszország (Lido
di Jesolo)
Hajóutak (nyugat-karibi hajózás, Bahamák,
földközi-tengeri)
Nyelvtanfolyamok (Anglia, Egyesült Államok)
Tan-Túra-vásár 96. február
24-én
szombaton 9-től 16 óráig.

TAN-TÚRA Utazási Iroda

TEREMT

Szeged, Kálvária sgt. 16.
Tel.: 62325-488, 323-287.
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. • Romániai kiránduláson a bajnokjelölt

A bíró is „besegített" a hazaiaknak
Aradi Telecom-Kiskundorozsma

Amikor megkezdődött a
mérkőzés, amelyet a CFRstadion elfogadható talajú
pályáján bonyolítottak, gyorsan kiderült, hogy nem hiába
dicsérték a helyi játékosokat.
A Telecom csapatának tagjai
ugyanis gyorsak, erőszakosak, kombinatívak, gólratörőek voltak. Ezért volt érthetetlen számunkra, hogy a helyi játékvezető, bizonyos
Tripa Claudiu, miért segítette minden eszközzel a hazaiakat. A 17. percben például
a dorozsmai kapu előtt az
egyik aradi két kézzel lökte
el Szabó T.-t a labdától és
úgy lőtte azt Horváth kapujába. A játékvezető a helyi
nézők nagy derültsége közepette szabadrúgás helyett
gólt ítélt a románok javára.
Egy perccel később, miután
a Szegeden is játszott Újvári
kirúgta az oldalvonalon kívülre a labdát, a játékvezető
elnézte, hogy az aradi végezze el a bedobást is, ami után
Lisca elhúzott, s Szabó T.
már csak szabálytalanul tudta szerelni a 16-oson belül.
A sértett büntetőjét azonban
Horváth nagy bravúrral hárította. A 26. percben Szabó
T. nem számított arra, hogy
a hóban megáll egy előrevágás után a labda. Nini viszont igen, egyedül húzott
kapura, majd kicselezte az

Szombat
Asztalitenisz
Megyei újonc, serdülő és
ifjúsági verseny, újszegedi
Sportcsarnok edzőterme,
8.30.
Kézilabda
NB /., férfiak: Pick Szeged-Fotex Veszprém, újszegedi Sportcsarnok, 17.30.
Teke
Szuperliga, nők: Szegedi
Petrolszervíz-BKV Előre,
Juhász Gyula Művelődési
Ház, 10. Férfiak: Snowfox

Több mint száz kilométert utaztak szerdán a Kiskundorozsma labdarúgócsapatának tagjai, hogy Aradon - remélve a jobb
pályaviszonyokat előkészületi mérkőzést
vívjanak. Amint a
helyszínen kiderült,
nem az UTA, a város
jobbik csapata, hanem
egy másik együttes, a
B-ligás (nálunk NB
III-asnak számító) Telecom volt az ellenfél.
Amint megtudtuk ez a
gárda ebben az esztendőben már kétszer is
legyőzte városi riválisát, az UTA-t, tehát
nem Ígérkezett könnyű
ellenfélnek a dorozsmaiak számára sem.

eléje futó Horváthot is, s az
üres kapuba lőtt. így alakult
ki a 2-0-as hazai vezetés az
első félidőben.
Szünet után a dorozsmaiak bátrabban játszottak, nagyobb sebességre kapcsoltak, s öt perc alatt ki is
egyenlítettek. Először Szécsényi szabadrúgása után talált utat a kapuba a labda,
majd egy szép akció végén
Szabó Zs. egyenlített ki. Két

Sportműsor
Szeged-Elmax Vasas, Postás tekecsarnok, 11.
Vízilabda
OB /., nők. Becsej-Kassa,
újszegedi Sportuszoda, 14.30.
Labdarúgás
Előkészületi mérkőzések:
Kiskundorozsma-Tápé, Felső Tisza-parti stadion edzőpályája, 10. Algyő-SZEAC,
Algyő, 10.

3-2

perc múlva Kubát B. fejese
után már mindenki gólt látott, de a labda a kapufáról
pattant a mezőnybe. A 66.
percben Teaca kilépett a lesre játszó dorozsmai védők
közül (sokan esküdtek rá,
hogy lesről indult az aradi
csatár) és a kifutó Horváth
mellett megszerezte csapata
győztes gólját. Utána hiába
támadott teljes erővel a vendégcsapat, gólt már nem tudott elérni, s így maradt a
3-2-es hazai siker, de az általános vélemény az volt,
hogy a döntetlen jobban
megfelelt volna a játék képének.
Aradi TelecomKiskundorozsma 3-2 (2-0)
Nemzetközi barátságos
mérkőzés, Arad, 500 néző.
Vezette: Tripa Claudiu.
Telecom: Mot - Újvári
(Bulgariu), Barna (Danciu),
Iancu - Pirvu, Cimpeanu,
Bolos, Mados (Teaca), Plisca (Orosz) - Maris, Nini
(Petrut). Edző: Popa Ionut.
Kiskundorozsma: Horváth - Szabó T., Tóth-Kovács (Hűvös L.), Gábor Varga-Tóth,
Kothencz
(Csonka), Szécsényi, Kubát
B„ Móra (Nagy S.) - Szabó
Zs., Tóth G. (Csányi). Edző:
Vágó Attila.
P. Sándor József
Kispályás torna: V. Szökő Kupa, mórahalmi sportcsarnok, 8.

Vasárnap
Kézilabda
Teremkézilabda Kupa V.
forduló. Újszegedi Sportcsarnok, 8.
Labdarúgás
Előkészületi
mérkőzés:
Kiskundorozsma-Sándorfalva, Felső Tisza-parti stadion
edzőpályája, 10.

G u l y á s (balról) a levegőben is biztosan mozog

A sárkányok Hollandiába készülnek
Szegeden vitathatatlanul
népszerű a koreai karate, a
taekwon-do. Annak is WTF
ága, amely a védőfelszerelések legszélesebb repertoárját
vonultatja fel, ügyelve a harcosok testi épségére. Az alkar-, mell-, fej-, sípcsontvédővel, valamint szuszpenzorral felszerelt versenyzők
full contact (azaz a találato-

kat teljes erővel beviszik - a
szerk.) szabályrendszerben
küzdenek egymással. A Vörös Sárkány TC elnökével, a
három dános Gulyás Lászlóval ezúttal eredményeikről,
terveikről beszélgettünk.
• Mintha lanyhult volna
az érdeklődés a misztikus
távol-keleti harcművészetek iránt.

- Valamelyes visszaesés
kétségtelenül tapasztalható,
bár elég népes a klubunk. Ez
többek között azzal is magyarázható, hogy a WTF Taekwon-do az elmúlt két
olimpián bemutató sportág
volt, amely mindenképpen
emeli az ázsiónkat.
• Más stílusok szabályrendszerét is kipróbálják?

egészen. Akkora a jegyszerzési mizéria, hogy a legnagyobb megrökönyödésemre
az egyik telefonáló már a
március 24-i Hameln elleni
hazai találkozóra akarta biztosítani a helyét - fakadt ki
tegnap Teimel Zoltán, a Tisza
Volán SC sportigazgatója a
sokadik telefonhívás, jegyért
való könyörgés után. - Nem
akarják megérteni a szurkolók, hogy szerdán este az
utolsó jegy is elkelt, ezért már
nem nyitjuk ki a pénztárt.
Ha valakit megnyugtat az,
hogy végülis ha közvetlen részese nem is lehet a Pick Szeged-Fotex Veszprém összecsapásnak, de nem marad le
senki az eseményről, hiszen a
TV2 szombaton, 17.30 órától
közvetíti az év NB l-es férfi
bajnoki kézilabda-mérkőzését.
A Pick Szeged öltözője
tegnap is a megszokott képét
mutatta: kincstári rendetlenség, izzadt és tiszta mezek
garmada a fogasokon. A sokmozgásos edzés végén Bartók
Csabát megkörnyékeztem a
kérdésemmel: mit vár a
szombati Veszprém elleni találkozótól?
- Bevallom, nem tartok ettől a találkozótól annyira,
mint a hátralévő nyolc bajnokitól. Nagyon jó passzban
van a csapat, s ha a közönségünk is mellénk áll, akkor
nem lehet gond a tabella első
helyének az elhódítása. Abban bízom, hogy sikerül az
elején „megroppantani a Fotexet", s akkor meglesz 4-5
gólos győzelmünk.
• Milyen formában érzi
magát?
- Nem vagyok a csúcson,
legalábbis Győrben nem voltam. Nagyon remélem, hogy
most a társaimmal együtt a
tudásom legjavát nyújtom,
ami elegendő lesz a sikerhez.
Dr. Oszlánczi András a
győri mérkőzés első félidejében nem igazán mutatott válogatott formát, de aztán a
második harminc percben a
csapat egyik legjobb játékosának bizonyult.

• Minden jegy elkelt!
• Éles csak a lelátóról

Szeged a kézilabda-rangadó lázában ég

Bartók ( k a p u r a ló) nem tart a Fotextől
(Fotó: G y e n e s K á l m á n )

• A Veszprém ellen melyik formát veszi elő?
- kérdeztem a címeres mezes szélsőtől.
- Olyan össezcsapás előtt
állunk, amelyet meg kell
nyernünk. Én kimondom azt,
amit eddig eléggé szőrmentén
kezeltek a klubnál: a Pick
Szeged a bajnoki cím elhódftásáért küzd. Szeretnék ehhez
a sikerhez maximális erőbedobással hozzájárulni. Egyébként az ETO elleni találkozón
nem ízlett a déli mérkőzéskezdés. Nehezen lendültem
játékba, szerencsére a második félidőben sikerült korrigálnom.
Kíváncsi voltam, vajon a

Úszásoktatás felnőtteknek
Ismét lesz úszótanfolyam
felnőtteknek az újszegedi
Sportuszodában. A foglalkozások február 26-án (hétfő)
kezdődnek, és hétköznaponként este fél 9-től fél 10-ig

- Legutóbb Makón, a SECAB Kupán indultak versenyzőink. Nyitottak vagyunk, bár a saját stílusunkra „esküszünk", de elismerjük a többi harcművészetet
is és vállaljuk a más szabályrendszerekből adódó kihívást is.
• Jelenleg Hollandia felé kacsintgatnak.
- A közeljövőben Hollandiában, az Amsterdamhoz
közeli Ossban rendeznek
WTF Európa-bajnokságot.
Ez a XVIII. Pardoel Kupa. A
névadó nagymesterrel évek
óta jó a kapcsolatunk. Súlycsoportonként országosan
csak 2 - 2 versenyzőt lehet
indítani, amely behatárolja a
lehetőségeket.
Utoljára
1994-ben voltunk kinn. Akkor egy arany, egy ezüst és
egy bronz éremmel tértünk
haza. Jelenleg a Vörös Sárkány TC-n belül mindenképpen 7-8 esélyes versenyzővel számolok. Sajnos, a legnagyobb gondot az anyagiak
előteremtése jelenti. Itt szeretném megjegyezni, hogy
szponzorokat várunk. Edzéseink minden este 19 órától
a Vedres István Szakközépiskolában vannak. Erre az
Eb-re Marokkótól Leningrádig jönnek a versenyzők.
Velük könnyebben tudunk
megküzdeni, mint az anyagiakkal.
Kép és szöveg:
Hárs László

szemlélődik

tartanak. Jelentkezés és felvilágosítás 26-án este 8 órakor az újszegedi Sportcsarnok előterében. A jelentkezők felszerelést vigyenek
magukkal.

Molnár
triplázott
Az úszó ORV első fordulóját rendezték a hét végén
Békéscsabán. A versenyen
Békés, Csongrád, Bács-Kiskun és Szolnok megye csapatai vettek részt, összesen
13 egyesületből. A megyeszékhely sportolói közül
Molnár Ákos szerezte a legtöbb aranyat, szám szerint
hármat.
A Szegedi Úszó Egylet
versenyzőinek dobogós helyezettjei:
10 éves fiúk. 50 m mell:
1. Molnár Ákos, 2. Szőcs
Péter. 100 m pillangó: 1.
Molnár Ákos. 400 m gyors:
1. Molnár Ákos. 4x100 m
gyors: 1. SZUE (Molnár,
Szőcs, Csöke, Remzső). 10
éves lányok. 100 m hát: 3.
Kovács Andrea. 4x100 m
gyors: 2. SZUE (Kovács,
Katona, Lajkó, Molnár).
12 éves fiúk. 50 m mell:
3. Hidegkúti Diána. 800 m
gyors: 3. Bullás Imre. 12
éves lányok. 50 m mell: 2.
Lukács Lilla, 3. Bunford
Nóra. 100 m pillangó:
1. Lukács Lilla. 200 m vegyes: 1. Várkonyi Anna, 2.
Lukács Lilla. 200 m hát: 1.
Várkonyi Anna, 2. Lukács
Lilla. 800 m gyors: 2. Várkonyi Anna, 3. Sóki Annamária. 4x100 m gyors:
1. SZUE (Sóki, Várkonyi,
Sódar, Lukács).

Fotexnél hogyan készülnek a
nagy összecsapásra. A telefonvonal végén Hajnal Csaba
technikai igazgatót találtam.
- Tisztában vagyunk azzal,
hogy milyen nehéz hatvan
perc vár reánk Szegeden mondta a-veszprémi vezető.
Majd így folytatta: - Az elmúlt öt esztendőre visszatekintve ilyen kiélezett még
nem volt a bajnokság. A győri vereségünk súlyával érkezünk Szegedre, ahol remélem
feledtetni tudjuk a fiaskónkat.
Ebben segítségünkre lesznek
a szurkolóink is, hiszen két
busszal kísérnek el bennünket. Azt kívánom, hogy a jövőben minden héten legyen

A közelmúltban Sebők
Ferenc, a Biliárd Casino
kft. elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy cége
és az illetékesek között
megegyezés született a vidámpark bérleti jogának
ügyében. Sebők Ferenc információjával kapcsolatban Básthy Gábor alpolgármester közölte: a tárgyaláson a Biliárd Csaino
kft. felajánlotta, hogy számára megfelelő helyszín
biztosítása esetén a Vidámparkot öt éven belül
áttelepíti, ha az önkormányzat a bérleti szerző-

• Teke városi

ilyen nehéz mérkőzés, ha
nem is sorsdöntő, mert ez viszi előre a világbajnokságon
leszerepelt magyar kézilabdát.
Éles József, a veszprémiek
121-szeres válogatottja, 1992
és 93 év játékosa, 94-ben a
világ-, majd tavaly az Európa-válogatott tagja a csapat
győri vereségekor súlyos sérülést szenvedett. Otthon találtam a neves kézilabdázót.
Először a sérülése felöl érdeklődtem.
- A jövő héten, hála az istennek, leveszik már a gipszet
a kezemről. Aztán befekszem
a Sportkórházba, ahol úgy
rendbe hozzák a könyökömet,
hogy ki tudom majd teljesen
nyújtani. Bízom abban, hogy
április közepére már teljes értékű harcos tudok lenni.
• A szegedi mérkőzést is
kihagyja?
- Mint játékos természetesen. mint néző, nem. Én is elutazom pénteken a társakkal
együtt. Áz összecsapást pedig
a lelátóról nézem.
• Lefogadom, a csapata
győzelmére tippel...
- így van. mert bízom a
társaimban. Szerintem az a
csapat nyer, amelyik jobban
megszervezi a védelmét. Kevés gólra számttok.

•
A Volán Taxi a nagy érdekődésre való tekintettel, s a
parkolási nehézségek kiküszöbölésére az újszegedi
Sportcsarnokba és onnan
vissza törzsutas (kedvezményes) tarifával szállít mindenkit. A megrendelést a
488-488-as telefonszámon
várják.

Süli József

A vidámpark
ölévé

dését a Ligetben öt évre
meghosszabbítja.
Az
egyeztető tárgyalás eredménye, hogy a szóba jöhető helyszínek feltárása
után a felek ismételten
egyeztetnek, majd a két
fél által elfogadott anyag a
Közgyűlés elé kerül, mivel a kérdésben a döntéshozatal joga a Közgyűlést
illeti.

bajnokság

„Félidőben" a Pick vezet
A napokban fejeződtek be
Szeged város amatőr bábudöntögetőinek az 1995/96.
évi bajnokság őszi fordulói.
A tavalyi aranyérmesek, a
szalámisok fordulhatnak minimális előnnyel a már jövő
hét elején startoló következő
„körbe". A bajnokság végén
az első négy helyezett playoff rendszerben dönt a végső
sorrendről.

A bajnokság
1. Pick
II 10
2. Petrolszerv. 1. II 9
3. kábel I.
11 9
4. Merdösz
11 8
5. Petrolszerv. II. 11 í
6. Yamaha-k. 11 5
7. Olajkutató
11 5
8. Olajbányász 11 4
9. Vízügy SF.
lt 4
10. kábel II.
II 2
11. Kuroteke
11 I
II 1
12. Tiszasziget

állása
1 - 61-27 20
- 2 61-27 18
- 2 56-32 18
- 3 56-32 16
1 4 46-12 13
1 5 47-41 11
1 5 44—14 II
1 6 42-16 9
- 7 36-52 8
- 9 28-60 6
- 10 26-62 2
- 10 25-63 2

Felvételi - sporttagozatos
osztályba
A Felsővárosi Általános
Iskola felvételt hirdet az
1996/97-es tanévben induló
röplabda és cselgáncs versenysportra felkészítő testnevelés tagozatos osztályába. A leendő sportolók felkészülését a Medikémia és a
Tisza Budo SE segfti. A
gyerekek az angol mellett
második nyelvként németet.

olaszt, vagy oroszt tanulhatnak, ezenkívül lehetőségük
nyílik lovaglásra, teniszre,
sítáborra, úszásoktatásra. A
felvételi időpontjai: február
27 (kedd) 17 óra, valamint
február 29 (csütörtök) 17
óra. Helye: Felsővárosi Általános Iskola Szeged, Gytk u.
5. A jeletkezők tornaruhát
vigyenek!

DÉLMAGYARORSZÁG

8 HIRDETÉS

DÉLMAQYARORSZÁQ
Hirdetését

feladhatja,

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG:

reggel 7-től este 7-ig

(lakossági
csak

a Sajtóházban,

SZEGED, STEFÁNIA 10..
Tel.: 481-281, fax: 481-444

tájoló
HOGY TUDJA, MERRE INDULJON...

7-12

• HÍZÓ, 110 kg-s és választási malac
eladó. Tel.: 472-786.
• ALIG. használt ipari fagyasztókamra 500 ezerén eladó. 321-050 üzenetrögzítő.
•'KÉTSZEMÉLYES rekamié eladó.
Tel.: 476-863, egész nap.

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

KtlIS, PK'k.CHIMOIN, MOL,
GRABOPLAST, HUMÁN, RICHTF.R,
OTP, ALKALOIDA, BIOGÁL, DOMl'S

és egyéb részvényeket
letéti igazolással is veszek.

Tel.: 62/344-61 l-es t e l e f o n s z á m o n
hélfőtől-csütörtökig K-I5 óráig,
p é n t e k e n 8—12 óráig.

• p 3 P Minőségi redőnytik rozsdamentes lókkal, fémcsapággyal,
^ ^
hosszú élettartamra! Reluxák, harmonikaajtók,
szalagüfl'ögönyök. közvetlenül a gyártótól.
Tóth Árpád. Tel.: 62/345-46!; 06-30-530-395.

KAPUTELEFONOK, LAKÁSCSENGŐK. ELEKTROMOS AJTÓM ITÓK
Utólagos beépítés, javítás, szerelés.
Nagy Sándor. Szeged. Bor u. 8.
Tel/fax: 475-123. rádiótelefon: 06 60/383-212.

REDŐNY, ERKÉLYBEÉPÍTÉS, SVÉD RELUXA, HEVEDERZAR-KÉSZITES
forgóahlak átalakítás, harmonikaajtó. szalaglüggöny,
könyökkaros napellenzők, szúnyogháló, garázskapuk készítése,
javítása megrendelhető garaneiával. Rendkívüli kedvezmények a 10 éve
fennálló cégtől! Kgetó Zsolt. Tel.: 317-797,471-927:06-60-381-147.

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

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFÚTÉS-SZERELÉS ÉS SZERVIZ
Fég konvektorok, vízmelegítők, Vesla. Pclgrim túzholyek
- tel.: 367-071; 06-20-423-548 - és Berctta, Ferroli, Junkers.
Óceán, Sticbel-Ellron. Vaillant, Wolf gázkazánok szerelése,
beüzemelése, javítása karbantartása garanciával! Erdélyi János.
Tel.: 401-150; 06-30-533-852.

Műszaki k e r e s k e d é s új üzlettel bővüli
Kínálatunk: hűtőgépek, mosógépek, gáztűzhelyek,
tv-k, videók, mikrosütők, vízmelegítők és egyéb
háztartási kisgépek 5—lO °/b kedvezmény
Szeged, Kossuth L sgt. 49-51. Teleion: 317-719
Dorozsmai út, Adél köz 1. Telefon: 421-122

• BARNA tojótyúk vásár. Sándorfala. Brassói u. 29/A. Tel.: 251-426.
• 1 Ft/lap önköltség alatti A/4-A/3,
ZOOM-os fénymásolók, extra kiegészítőkkel eladók, kiadók. Telefon:
62/328-161.

MOL részvényt,
dolgozóit, letéti igazolással
és részletfizelésest is
készpénzért vásárolok.
Tel.: 62/344-611
• 3,2 m új kombináton 9 leveles 45
cm levelekkel új tárcsa eladó. Érd.:
Szeged. Adai 14. 06-30-437-730.
• 3 hónapos fehér siildő eladó, Kiskundorozsma. Balabás u. 43. (Vásártérnél ).
• MÉLYHŰTŐLÁDA (Gorenje 310
1) és hűtőszekrény (orosz 240 I) eladó.
Érd.: 317-392 vagy 437-364.
• ELADÓ fekete-fehér TV, villanyrezsó. 2 db paplan. 318-747.
• TÁPKOCKÁS karfiol palánta február végi ültetésre, kondor vetőburgonya. VT-I. II qeladó. Tel.: 327-491.

ZUHANNAK
A KAMATOK!
Ne hagyja ki
az utolsó lehetőséget:
Kamatozó kincstárjegy
1997/II.

2 6 , 5 %
Cenzor Bróker Kft.

g $ t EÁN

T )

Szeged, B a k a y N á n d o r u. 52. Tel.: 6 2 4 2 6 - 2 6 8
Szeged, Moszkvai krt. 15. Tel.: 6 2 4 2 3 - 6 7 7 / 1 4 .

Lajos tatát 70. születésnapja
alkalmából köszöntik
felesége, lányai, vejei, unokái.

Laczik Sándornak Algyőre!
Születésnapod alkalmából minden
jót kíván: lányod, vejed, Csilla
és Laci.
Sinkovicz János és Németh
Rózsa 33. házassági évfordulója
alkalmából sok boldogságot kíván:
Gabika és Robika.

adásvétel
• RÉGI, dc nem antik bútorok, kiegészítők. olcsón, eladók. Megtekinthető
szombat-vasárnap, de. 10-1.3-ig. Szeged. Szűcs u. 13/R II. em. Hajabács
lakás.
• NAGYTÉTELŰ salgópolc léláron.
műanyag palánlázócserepek termelői
áron, co-huzal. kábelok, csavaráru féláron eladó. Forráskút. Zrínyi 5. 0660-380-742.

• JAPÁN kisképernyős színes lévé
videolejátszó együtt 42-45 000 Ft-ért
elvihető. 474-951
•
I

- kárpótlási jegyek vétele
- Dis/konI kincstárjegyforgalmazás.
- Tőzsdei és tó/.sdén kfvüli
nypg bízás

PAKETT BKOKEK

RT.

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

SZEGED.

• MÉLYHŰTŐLÁDA 410 literes, 4
éves, régi bútorok, pb. gáztűzhelye,
fotelok olcsón eladó. Érd.: Szeged.
Ibolya u.2.
• KÉTSZEMÉLYES ágyak, heverő,
könyves szekrény, dohányzóasztal 1315 000-ért elvihető. 474-951.
• AUTÓRÁDIÓS CD (Pioneer)
DEH-690, levehető előlappal eladó.
Tel.: 325-409.
• TÁPKOCKÁS, ültethető salátapalárita eladó. Érd.: Tel.: 382-070
17 órától.
• 160 l-es hűtőszekrény. HB 240 l-es
hűtőszekrény eladó. 62-325-036,
8-17-ig.
• VILLANYFŰTŐTESTEK, hősugárzók. infrás ventilátoros kandallók
1200-14 900-ért. televíziók 4 9006500-ért, színes tévék 12 900-16 900érl. távirányítósak, teletextesek.
24 900-39 900-ért, grillsütők 15004900-ért, mikrosütők 8900-14 900-ért,
Hajdú-Energomat. mosóautomalák
17 000-23 900-ért. újszerű mosóautomalák 26 900-4900-ért, fritőzők, kávéfőzők, gyümölcscentrifugák. turmixok, villanyborotvák, hajszárítók, hajsütők. szőrtelenttők, villanyvasalók,
kenyérpirítók 600-4500-érl. szivattyúk. hydroforok, légkompresszorok, villamos kéziszerszámok 3500-29
900-ért. 11,5-23 kg gázpalackok, gázbojlerek, gázkazánok, gázkonvektorok. Szieszták eladók. (Rókusi krt. 9.)
481-646.
• KÉSZPÉNZÉRT veszek rádiósmagnót. kisméretű televíziót, elektromos háztartási gépeket, lakberendezési tárgyakat, műszaki cikkeket, kultursport-szabadidőcikket, kerti gépet,
szerszámot, gépkocsiba biztonsági
gyermekülést, kemping-turisztikai cikkeket. gázkészülékeket. (Rókusi krt.
9.) 481-646.
• KÖLTÖZÉS miatt bútorok, gobelinek ágyneműk, lámpák, szőnyegek,
stb. sürgősen eladó. Érd.: 330-795.
• KÁRPÓTLÁSI jegyeket tőzsdei árnál magasabban vásárolunk. Tel.: 0620-385-691,06-60-382-354.
• BONTOTT kis és nagytégla, betongerenda. szarufa, gerenda, nyílászárók. slnvas. Jobb fasor 24., 341-437.
• SZŐLŐOLTVÁNYOK csemege-,
bor. lugasszőlők termelői áron, árjegyzék. díjmentesen. Valiskó szőlész.
Gyöngyös. Tel.: 06-37-317-682.

apróhirdetés
felárral)

óráig

481-281

Telefonos
hirdetésfelvétel

KÁRPÓTLÁSI JEGYET

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

1/

Gyászközlemények

személyesen

Kárpótlási jegyek és részvények
készpénzes adásvétele,
tőzsdei megbízások teljesítése.
"

Szeged Kft.

"

Teréz u. 9/B. Tel.: 312-836
Nyitva: H - P . : 8 - 1 5 - i g .
• MOL részvényt dolgozói, leiéli igazolással veszünk. Érdeklődni: 62/
312-126.
• UTÁNFUTÓ, új. 3 mázsás, nagyméretű. rendszám nélkül 52 000. rendszámmal, 68 000-ért eladó. Tel.: 62432-297.
• HERENDI porcelán készletek eladók. Minden nap. Tel.: 62/337-078.
•
TURBOLÓSZOLÁRIUMOK
(újak, felújítottak) most még 1995-ös
áron a legrégebbi egyben a legnagyobb cégtől az országban garantáltan
a legkedvezőbb áron eladók a Margó
szalonban. Ugyanitt lurbócsövek, plexik forgalmazása is. Tel.: 295-3726,
291-5097.
• ROTTWE1LER kölyök, holland
apától eladó. Érd.: 60/383-252.

j á r m ú
• BMW 318 i. 1992-es, sok extrával
eladó. 471-938, 16 után.
• MERCEDES 123/200 Diesel, jó állapotban, kitűnő motorral eladó. Tel.:
312-277,
• FORD Mondeó. 1.8 benzines, 2,5
éves, exlrákkal, igényesnek eladó.
Érd.: napközben 342-340-es telefonon.
• FIAT Uno, 1.5 i. 1988-as. eladó
vagy olcsóbbra cserélhető. 06-30536-273.
• FIAT Panda . 900 cm3-es. piros
szinű eladó. Faragó u. 21.1. 3. Makra
Esli órákban.
• ZASTAVA GTL-I0I. (Hétéves. 61
000 km-el. kékszlnő) kitűnő állapotban eladó. Te!.: 313-365.

Autócentrum Kft
6800 Hódmezővásárhely,

Katari út 69.
T e lefon/fax: 62/ .341-0.31.
06-60-382-659.
Hivatalos F ő k e r e s k o d ő
és M á r k a s z e r v i z .
• 6 éves, Peugeot 405. diesel, kitűnő
állapotban eladó. Tel.: 06-60-305-203.
• FIAT 1VECO tehergépkocsi,
hosszttotl. diesel, kiliinő állapotban eladó. Irányár: 550 ezer Ft. Telefon:
382-092.
• KIS Polski 97-es műszakival, 110
000 Ft-ért eladó. 311-871. este,
317-042.
• VOLKSWAGEN Transporter. hároméves, 8 személyes mikrobusz eladó. hitellehetőséggel. 2 100 000-ért.
06-30-456-690.
• VENNÉK sérült, bármilyen nyugati
gépkocsit 10 évesig! Telefon: 06-1256-1010.
• ELADÓ VW Jetla I. 81. Kedvező áron. Érdeklődni egész nap. Tel.:
484-768.
• LADA 2107. 1990-cs, első tulajdonostól eladó. Tel.: 62/495-258.
• VW Golf. 1,6 Diesel, 5 ajtós, 1986os eladó. Tel.: 62/495-258.
• OPEL Kadett, combi, 85-ös, 1.3-as
benzines (tojás), jó állapotban eladó.
Érd.: 321-633/24 mellék.
• OPEL Astra 1.4 SE. (82 LE) extrákkal 14 hónapos, 17 ezer km-l fulott. eladó. Négyülemű trabamot beszámítok. Telefon: 06-30-451-975,
62/327-578 (este).

HASZONJÁRMÜVEK
adásvétele, importja.
DACIÁT, ARO-t,
a legmagasabb áron vásárolunk.
Nvergesvontatókat kp.-crt veszünk
Lödi és Társa Kft.
Tel/fax: 62/371-488,06-30-436-408
Deszk 43-as főút johb oldal.
• SUZUKI Samurai 87-es terepjáró,
jó állapotban, eladó. 06-30-451 -975.
• AUDI 100 (1978) 1984 cm3-es.
karburátoros, 2 év műszakival, szervóval. alufelnikkel, rádiósmagnóval,
áron alul eladó. Trabant csere értékegyeztetéssel is érdekel. 481 -652.
• BABETTA, hároméves, automata,
metál bordó feslésű. jó állapotban eladó. Irányár: 37 000. Tel.: 435-543.
• GÁZOS. Ford Granada, és Motorola 7200-as rádiótelefon eladó. Tel..
381-506.
• NÉGYÜTEMŰ, ötéves, Trabant Combi eladó. Érd.: 381-119-es
telefonon.
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318-999.
óráig: 320-239
óráig:

• VW Jena, 1,6 TD, 1988 évjárat,
extrák nélkül, eladó. 810 000 Ft. Tel.:
484-026.
• WARTBURG 1.3, 6 éves. jó állapotban eladó. 06-20-461-708.
• VW GOLF II. 1.6 D (1988. decemberi) fehér színű, háromajtós. 2 év
műszakival eladó. Érd.: 30/554-207.
• SUZUKI SW1FT. 1.3 GLX. kétéves, sok exrával eladó. Tel.: 326-359.
• TRABANT Limousine, 4 ütemű. 5
éves. eladó. Érd.: Tel.: 381-119.

albérlet
• JEGYESPÁR, konvekloros garzonlakást bérelne. Irányár: 8-10 eFl+rezsi.
324-201,19-20 között.
• CSILLAG téri. igényesen felújított,
1+2-es, telefonos, bútorozatlan lakás,
garázzsal vagy anélkül, kiadó. 24
ezer+rezsi+garázs. Érd.: 432-082.
• SZEGEDI, bútorozott, telefonos,
főbérlő nélküli lakásba albérlőtársakat
keresek. Tel.: 490-615, 17 óra ulán.
• BELVÁROSI, gázfűtéses garzon
kiadó. Tel.: 314-883. vasárnap, hélfő.
• KISKUNDOROZSMA központjában, kétszobás, összkomfortos magánház. kerttel, garázzsal, búlorozallanul
igényesnek kiadó. 361-413.
• BÚTOROZOTT lakás kiadó. Retek
u. 3/A, V/19.
• 3 SZOBÁS lakás március l-el ki
adó. 473-214.
• ŰRHAJÓS utcában. 2 szobás, főrbérlő nélküli, bútorozott lakás kiadó.
Délelőtt: 324-899, délután: 342-008,
477-021.
• RÓMAI krt. 40. 27 m2 garzonlakás
18 000+rezsi-ért kiadó. Érd.: 315-413.
este.
• ÚJSZEGEDEN, földszinti, kétszobás, telefonos lakás kiadó. Telefon:
470-303. este 491-126.
• ÚJSZEGEDEN, 63 m2-es, üres, te
lefonos lakás kiadó. Tel: 317-894.
• UTCAI bejárató belvárosi 25 m2es. telefonos albérlet kiadó. Érd.:
62/312-158.
• FŐBÉRLŐ nélküli. 1,5 szobás, bútorozott lakás kiadó 25 ezer Fl re-zsivel és egy hónap kaució. Érd.:
316-805 du.
• ÚJSZEGEDI, egyszobás ./kom
fortos, telefonos lakás kiadó. Érdeklődni a 319-346-os telefonon.

lakás
• HÓBIÁRT basa utcában, épülő társasházban 1.5 szobás lakás, októberi
átadással eladó. Tel.: 432-132.
• STEFÁNIÁI 100 m2-es. önkormányzati lakás eladó vagy tulajdonira
cserélhető. Tel.: 318-527.
• KÉTSZOBÁS, téglahlokkos lakás.
2.000.000 Ft-ért eladó. Tel.: 472-758.
• SZENT Ferenc 19.. épüló társas
házban. 2 szobás lakás eladó. Tel.:
312-845.
• PILL1CH Kálmán 5., már épülő társasházban. 3 szobás lakás eladó Tel.:
312-845.
• 20 ÉVES gázfűtéses ház, nagy
leiekkel, Sándorfalván eladó. Tel.:
483-746.
• ÚJSZEGEDEN, Csendes helyen,
földszinti. 38 m2-es, erkélyes lakás,
2,3 millió forintért eladó. 431-532, 14
órától.
• BELVÁROSÁN, egyetem környéki
társasházban, 52 nm-es lakás eladó.
316-816.
• OLAJOS utcában 2+1-es. téglaépítésű, gázfűtéses lakás eladó. 2 200
000-ért. 316-816.
• CSONGRÁDI sgt-i, 1+2-es, telefonos, panellakás eladó. I 900 000-ért.
Tel.: 316-816.
• DANKÓ P. u. 25. sz. új építésű társasházban III. em., 55 nm-es, kétszobás, gázfűtéses, nagy erkélyes lakás
eladó. Érd.: 16 órától. Nógrádi.
• VERES Ács utcában épülő társasházban. 3 szoba+étkezős lakás, novemberi átadással eladó Tel.:
432-132. Februárban befizetőknek
100 000 Ft kedvezmény.
• RÓKUSI, 2 szobás. II. emeleli. telefonos. beköltözhető lakás eladó .
62/490-050.
• VERES Ács utcában 54 m2-es.
szerkezetkész lakás, olcsón, eladó,
szoc.-pol. felvehető. Tel.: 361-208,
8-15-ig.
• ÚJSZEGEDEN, a Fő fasor elején
épülő társasházban lakások eladók.
Érd.: 62/312-557, 330-381-320.
• KÉTSZOBÁS, téglablokkos. IV.
emeleli (zárószinti lakás) reális áron
eladó. Érdeklődni: 13-18 óráig. Tel.:
476-733.
• KERESZTTÖLTÉS u.31 X/59,
1+2-es, 55 m2-es, étkezős, felújított
lakás eladó. Érdeklődni a helyszínen.
• ÚJSZEGED-Maroslöhen 12 000
m2, jelenleg szántó, több darabban is
eladó, középtávú befektetés. 06-62472-0%.

• HÓBIÁRT basa utcában 63 nm-es,
téglablokkos, egyedi fűtéses II. emeleti társasházi, telefonos lakás elad.
Irányár: 2 900 000-ért. Tel.: 405-547,
18 órától.
• SIHA közi 1+2-es. jó állapotban lévő lakás, sürgősen eladó. Tel.efon
312-370.
• BELVÁROSI II. emeleli, 55 m2-es,
2 szobás lakás eladó. .729-996, du. 16
óra után.
• SZEGED. Arany J. utcai, kétszobás. parkettás, gázkonvektoros. III em.
lakás eladó. Irányár: 3,2 millió Ft.
Tel.: 327-146.
• ÁG utcai 2+1-es lakásom, 2 szoba
hallosra cserélem. Tel.: 312-370.
• KÁLVÁRIA térnél induló társasházban. szerkezetkész lakás eladó. 44
e/m2+telekár. 62/482-446.
• CSORBA utcai. 2,5 szobás I. em.
lakás eladó. Tel : 481-542.
• CSONGRÁDI sgl-i, 1+2-es lakás,
fizetéskönnyítéssel, sürgősen eladó.
Tel.: 312-370.
• CSABA utcai, 5 m2-es, 2 szoba
hallos, földszinti lakás eladó. Csaba u.
52/A. fszl. I. Simon.
• ÚJSZEGEDEN. Fésű u-i. 54
m2-es, földszinti lakás eladó, 8-14ig, 324-899, 15-20,477-021.
• FELSŐVÁROSON, ötszintesben
teljesen felújított, új szőnyegpadlós.
47 m2-es, másfélszobás, loggiás, zárószinli lakás eladó. I 550 000 Fi.
321-502.
• BÉCS! krt-on eladó egy 52 m2-es,
téglaépllésű, gázkonvektoros, telefonos lakás. 06-1-284-93-85.
• FELSŐVÁROSI. 55 m2, felújított,
panellakás, garázzsal, sürgősen eladó. Etelka sor 12. V/l 3. Komáromi.
Sipos.
• FÉSŰ utcában. 2 szobás, tégla lakás eladó. Érd.: 316-729.
• ÖTTHALOM utcában. 1 szobás
tégla lakás eladó. Érd.: 322-208.
• 2+2-es, parkettás III. emeleti panellakás, (vízórás) eladó. Tel.: 491-335.
• CSUKA utcai. 82 nm-es, társasházi
lakás eladó. Tel.: 30/354-978.
• MAKKOSHÁZÁN 2.5 s/obas
IV. em. lakás eladó. Tel.: 490-510.
15 órától.
• ÉPÜLŐ társasházban, 62 m2-es lakás. tavalyi áron eladó. Udvari garázslehetőséggel. Iránvár: 2 500 000
Ft+telekár. Érd.: 316-510. este.
• GYÖNGYVIRÁG utcai IX. em.
1+2 lakás eladó. Tel.: 472-881.
• SZEGED. Hont Ferenc utcai 2+2,
földszinti, telefonos lakás, garázzsal
eladó vagy elcserélhető magánházra,
ráfizetéssel. 477-992, 15 óra után.
• BOLDOGASSZONY sugárúti, 105
m2 társasházi lakás, garázzsal eladó.
Tel.: 329-656.
• CSORBA ulcai. másfél szobás,
léglahlokkos. földszinti lakás eladó.
472-8.30.
• FÜRJ utcában. 100 m2-es, 3 szobás
lakás eladó. 4 300 000 Fl. Tel.: 313757.401-46.3.
• SZEGED. Olaj u-i. III. emeleti. 47
m2. 1.5 szobás, felújított, konyhás, telefonos, kábeltévés lakás, léglahlokkos, gázfűtéses házban 2.25 mFt irányáron eladó. Tel.: 486-748.
• SZEGED. Kormányos utcai, épülő
Társasházban. 38 nm2-es III. emeleti
szerkezetkész lakás eladó, esalorna,
gázkazán, vízmelegítő, tűzhely, radiátorok, telefonelőfizelés. Irányár:
2 mFt. Részletben is. Érdeklődni a
486-917-es telefonon, este.
• TÁPAI utcában, 1 szobás, tégla lakás, kertrésszel eladó.
• MAKKOSERDŐ soron. 3 szobás,
szerkezetkész, társasházi lakás, garázzsal eladó. Érd.: 479-564.
• SZEGED, Osztrovszky ulcai léglahlokkos. 3 szobás, 4. emeleli, telefonos, gázfűtéses, társasházi lakás eladó.
Érd : 316-167.17 óra után.
• VERES Ács utcában, épülő társasházban 1,5 szobás lakás, novemberi
átadással eladó. Tel.: 432-132. Februárban befizetőknek 100 000 Ft kedvezmény.

ingatlan
• SZIKSÓSTÓ mellett, 5-6 hektár
üdülőövezet eladó 2 tóval! Érdeklődni: 62/430-111, 18 óra után.
• ALSÓVÁROSON, közművesttett
utcában, építési telek eladó. 421-422,
16 után.
• VASAS Szent Péter u. 5/B . felújított udvarház. 10,5 méter beépíthető
utcafronttal. 3.9 M/Ft-ért eladó. Tel.:
319-442.
• FORRÁSKÚT belterületén, háromszoba. összkomfortos magánház, sürgősen eladó. Tel.: 62/382-393.
• KERTES ház eladó. Érdeklődni:
320-264-es telefonon.
• SZEGED, belvárosi 86 nm-es, teljesen felújított házrész (kis rezsivel)
eladó. Ságvári telepi házat cserébe beszámítunk. Tel.: 317-781.

Hirdetését feladhatja még
személyesen, 7-16 óráig, az

EXPRESS UTAZÁSI
IRODÁBAN,
Szeged, Kígyó u. 3.
Tel.: 481-411, fax: 311-310
• DESZKEN. építési telek lábazatig
készen eladó. Érdeklőd ni: 16-30459-849.
• 2.5 szobás, központi fűtéses, családi
ház eladó. Telefon: 310-999.
• SZEGED, Ősz utcai, új lakóépületben 32 m2, földszinti üzlethelyiség eladó. Irának. üzletnek, raktárnak alkalmas. közvetlen utcai bejáránál.
Irányár: 2,2 mFl. 62/430-725.
• MIHÁLYTELKEN, 5 szobás ház
eladó. Szeged, Kökörcsin u. 8/A. 0630-433-233. Lakást, autót beszámítok.
• 170 m2-es. 4 szobás, pincés, kertes,
garázsos családi ház. sürgősen eladó.
Érd.: 330-795.
• ZSOMBÓN. kettő telek, ikerház
helynek is, 2196 nm eladó. Érd.:
18-20 óráig. Tel.: 361-501.
• K1SKUNDOROZSMÁN új oszlásban 130 nm-es lakóterületű. két garázsos. két fürdőszobás családi ház eladó. Tel.: 361-828.
• CSILLAG ulcai, kétszintes, kertes
ikerházban 150 nm-es lakás, garázszsal eladó. Irányár: 7 800 000. Tel.:
329-953,06-30-381-842.
• MÁTYÁS téri 60 m2-es. magánlakás eladó. Tel.: 62/483-579. 62/
481-399/15
• FORRÁSKÚTON, építési telkek
eladók. Zsombó. Felszabadulás u.
172. Tel.: 62/255-169.
• SZEGED-Szentmihályi újosztásban. kétlakásos, egyenként 110 m2-es,
szerkezetkész épülő ház eladó. Szoc.pol. igénybevehelő. Lakáscsere érdekel. Tel: .715-436,438-693.
• PETŐFI telep. Ibolya u. 2. sz., 4
szoba. 2 fürdőszobás, gázfűtéses, kertes, régi ház. melléképületekkel eladó.
• KISTELEKEN félkész, családi
ház eladó. Érdeklődni a 364-64l-es telefonon
• HARGITAI utcában garázs eladó.
Érdeklődni 16 után. 437-650.
• ÚJSZEGEDEN. Klára u. 20. sz.
alatti zártkert eladó. Érd.: 437-364
vagy 317-392.
• ÁSOTTHALMON. 4 szobás, összkomfortos, gázfűtéses, kertes ház eladó. Érdeklődni: 16-60-488-555. este.
• SÁGVÁRITELEPF.N 5 éves. tetőtér beépítéses. 140 m2 magánház, két
családnak is alkalmas, eladó. Palánkai
u.47.15 óra után.
• PITVAROS! 120 m2-es. gázfűtéses. magánház, 400 n.-öles telekkel,
gazdasági épületekkel eladó. Irányár:
3 mFl. Érd.: Pitvaros, Rákóczi 2.
• ÚJSZEGED, Jobb fasor 7/B. új 260
m2-es családi ház eladó. Irányár: 50
ezer Ft/m2+telek. Érd.: 62/436-128.
• NAGYKÖRÚTHOZ közel, kétgenerációs társasházrész, külön bejárai,
kert, garázs, telefon, nyári költözéssel
eladó. Tel.: 62/492-094.
• ÚJSZEGEDEN, Ligetre néző 16,5
m-es utcafronttal, építési telek eladó.
Tel : 315-417.16-18 óráig.
• BALÁSTYAI sorházban. 80%-os
készüllségú ház eladó, összközmű.
Érd.: 255-343.
• TÖBBCÉLÚ használatra is megfelelő, Szabadsajtó utcai magánház eladó. Tel.: 62/483-579,62/481-399/15.
• ÚJSZEGEDEN. 130 m2. angol típusú. 5 szobás társasházi lakás, garázzsal. kerttel eladó. 432-226.
• KLÁRAFALVA. Felszabadulás
u.25. sz. alatti 2 szoba, hal, összkomfortos családi ház, gazdasági épületekkel eladó. Érdeklődni: ugyanilt
10- 16-ig.
• PETŐFITELEPEN 150 négyszögöles építési telek eladó. Tel.: 313-757,
401-463.
• SÁGVÁRITELEPEN, Szondi utca
7. sz. alatti gázfűtéses, kertes ház eladó. Érd.: Szentmihály, Ponty u. 6„ 17
óra után.
• SÁNDORFALVÁN, 2 szobás, olcsó magánház eladó. Érd.: 316-729.
• CSANYTELEK. Kossuth u. 20. sz.
alatt. 3 szobás gázfűtéses magánház,
üzlethelyiséggel, alápincézett, nagy
melléképülettel, állattartásra alkalmas,
eladó vagy szegedi lakásra cserélhető.
Irányár: 1,6 MFt. 62-475-199, 60380-083.
• TÁPÉI magánház eladő. Ár.: 5,7
MFt. Érd.: 495-157.
• SZEGED, Csongrádi sugárúti, 4
szobás, üzlethelyiséges. 2 garázsos.
központi fűtéses magánház. 390 négyszögöles. megosztható telekkel eladó.
Irányár: 17,0 MFt. Érdeklődni: 62475-199, vagy „Fizeléskön nyítés" jeligére a Sajtóházba.
• A Szeged, Dorozsmai út 62/C számú, újépftésű magánház eladó.
• BELVÁROSI 15-45 nm alapterületű irodák kiadók. Érdeklődni a
421-700/114-es telefonon lehet.
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oktatás
• ANGOL és NEMET nyelvkurzusok. 3-4 fős csoportokban, de egyénileg is. magyar és idegen anyanyelvű
lanárokkal. minden nap 6 - 2 2 óráig,
hétvégén is. sokféle árkonstrukcióval,
részletfizetési lehetőséggel. Állalános
és speciális nyelvi képzés, szakszerű
felkészítés nyelvvizsgára, felvételire.
Érdeklődni lehel, hétfőtől péntekig
8-20 óráig: 62/311-041.

egyéb
• DÉLI APRÓ II. 21. SZÁMÁBAN
MEGJELENT "NYERŐ PÁROS
50 000 FT BAL, 150 000 FT BAL,
5 000 000 FT JOBB PÁRJÁT KERESEM 471-708 HIRDETÉS TÉVESEN JELENT MEG!
• PEPS1 nyerő páros! Keresek jobb 1
mFt. 750 000. 150 000 Ft kupakokat,
bal felek nálam vannak. Felezünk.
62/471-531.
• KERESEM Duó hisztéria 750 000
Ft-os és 25 000 Ft-os kupak jobb felét.
Tel.: 364-662.
• SZAKSZERŰ költöztetés, áruszállítás kedvező áron. 06-30-438-137.
•
VIRÁGKÖTŐT
felvennék,
megbízható, ügyes kezűi, Algyőre.
367-310.
• NÉMET oktatás, vizsgafelkészltés.
minden fokon korrepetálás, nyelvtanárnál. Tel.. 318-253.
• NYERŐ páros 75 000-nek a bal felét keresem. Tel.: 381-538.

STÍLUS bútorboltok.
Tápai 56..
Hajnóczy 4.
Tel.: 314-391.321-761.
INTERSPAN
és M A X BÚTORLAPOK

• FÓLIÁZÁSRA alkalmas 40 nm-es
cső eladó 4,40 fm és 6 fm, gyártótól.
06-30-433-233.
• FILOZÓFIÁBÓL felvételire felkészítést, korrpetálást vállal, egyetemi
hallgató. Érd.: 62/476-792.

BÁLABUTIKOSOK!
Téli, extra válogatott áru
kiárusítása reklám áron.
Tel.: 62/381-321,
06-60-481-138.
• GYÓGYTORNÁSZTATÁST vállal egészségügyi nyugdíjas. Tel.efon
323-493,311-111.
• ANGOL nyelvvizsga-felkészítés és
korrepetálás, reális áron. Telefon:
320-799.

táblában, vagy méretre vágva,
élfóliázva. vagy egyéb élzárással.

Ó N I X Bútoripari Szaküzlet,
Szeged, Bérkert u. 129.
Tel/fax: 431-211/36,431-009/36.

MUNKÁÉRT - Pénzt!
Keressen!
62-361-958.
• ANGOL felsőfokú nyelvvizsgával
tanítást/fordítást vállalok. 19 után,
323-578.
• PEPS1 kupak 5 00 000 Ft-os bal.
50 000 és 150 000 Ft-os kupak jobb
felét keresem. 62/325-269.
• ANGOLBÓL tanítás, nyelvvizsgára, felvételire felkészítés, amerikai tapasztalattal. Tel.: 330-268.
•
PEPSI Duó j á t é k . Keresem
5 000 000 bal, 7 5000 bal, 50 000
jobb. 25 000 j o b b felé. Érdeklődni
62/251-708-as telefonon.
• 100 000 Ft-os Pepsi kupak bal felét
keresem társnak. Tel.: 62/478-018.
• TAKARÍTÁST, vasalást vállalok.
„Rendszerető 132" jeligére a Sajtóházba.
• PSZICHOLÓGIÁBÓL, pedagógiából felvételire, vizsgákra előkészítést
vállalok, 20 éves tanári gyakorlattal.
Érd.: 62/475-574.
• DIVATÁRU közvetlen a gyártótól.
Kereskedőknek, magánszemélyeknek
olthonkák, kosztümök, selyem blúzok,
strecs nadrágok, sárga pólók. stb. Baktó. Alkotmány u. 119.
• TÁRSASÁGUNK vállal egyszeres
és kettős könyvvitel könyvelését teljes
körű ügyintézéssel, valamint vállal
bérkönyvelést. Tel.: 318-726
• KUPAKJÁTÉK 5 000 000 bal,
500 000 jobb. 150 000 jobb felél keresem. Telefon: 313-104.
• SZOBAFESTŐT felveszek. Érd.:
17 órától. Nyíl u. 31/B.
• H Á Z V E Z E T Ő N Ő N E K naponta,
délutáni munkaidővel, középkorú, intelligens. gyermekszerető hölgyet foglalkoztatnánk. Érd.: délelőtt. 329-682
telefonon.
• EGÉSZSÉGÜGYI szakiskolát végzett, fiatal lány, főállásban, gyermekfelügyeletet vállal. Tel.: 434-937.
• FELVÉTELIZŐK F I G Y E L E M !
Neves iparművész vállal sikeres felkészítést, rajzból-festésből, tévézésből.
Tel.: 322-176.
• KÖNYVELÉST, teljes körű ügyintézési vállalok. Szeged, Mátyás tér
12/A. 329-117.
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornatisztítás, víz szerelés-javítás. Tel.:
4833-861. RT: 06-20-359-391.
SZEGEP
NAGYARUNAZ

BÚTORT
a gyártól gyári áron
AJÁNLATUNKBÓL:
fotelágy
9 900 Ft
heverő (rugós)
12 800 Ft
franciaágy (rugós)
26 800 Ft
ülőgarnitúra
37 700 Ft

VÁLTOZATLANUL
A N A G Y Á R U H Á Z EMELETÉN
RIMO .R" BÚTORIPARI KFT.

M

Kiemelt kereseti lehetőséggel keres, reprezentatív külsővel rendelkező, tárgyalóképes titkárnőt.
Feltétel: - angol vagy német nyelvtudás
- 35 éves korhatár
- számítógép ismeret.
Jelentkezési lehetőség: személyesen.
Szombaton délelőtt: 9-12 óráig.
Szegeden, a Csuka u. I l/A alatt.

• KÁRTYÁBÓL jósol Ilus. Károlyi
u. 4. V/44.

Teherfuvarozók,
földmunka végzők
figyelem!
Azon teherfuvarozók,
16 tonnás szerelvénytől)
és gépi földmunkát végző
magán vállalkozók
jelentkezését várom.
akik szervezett
formában hajlandóak
munkát vállalni az ország területén.
Érd.: Buchholcz.
Tel.: 62/251-383,
06-30-455-002.

0

társkeresés

• IGÉNYESEBB párkapcsolatteremtés, intellektuális színvonalon. 45-től
férfiaknak olcsóbban. Telefonügyelel:
62/328-313 Hétvégén is!

elveszett
• ELVESZTETTEM Beneton City
rádiótelefonkészülékemeg csütörtök
reggel a szegedi Kábelgyár parkolójában! Kérem a becsületes megtalálót 25
000 Ft jutalom ellenében jelentkezzen
a 20/355-985 telefonszámon!

• AZ Ásotthalmi Községi Önkormányzat. kizárólag cipész műhely céljára kiadja a pavilon soron lévő üzlethelyiségét. Ingyen használat is lehetséges. Érdeklődni a 381-519-es telefonon lehet.
• ÉLELMISZER-hűsbolt, pecsenyesütő kiadó, berendezéssel együtt a
Mars téri piaccsamokban. 62/314-750.
• BAKTÓBAN legalább félig üres
l e r ü l e t e l , vagy kertet b é r e l n é k .
472-0%.
• GARÁZS Szentháromság u. 39-41.
alatl kiadó. Érd.: Oskola u. 25. H/9.
• SZEGEDTŐL 14 km-re összesen
2500 m2 alapterületű gázkazánokkal
fűlhető raktár, illetve termelő épületcsoprt, szociális helyiséggel bérbeadó,
esetleg eladó. Tel.: 322-643. Árva.
• DÓM téren 300 m2-es raktárhelyiség kiadó. Érd.: 479-564.
• DÁVODON, üdülőket bérelnénk a
nyári szezonban. Eladó telkek is érdekelnek. Levélcím: "V" Akció Kft.
7621 Pécs, János utca 9. Tel.: 72/
325-154,fax: 72/325-154.
• KÁRÁSZ u. 144 m2-es üzlethelyiség bérleli joga átadó. Érd.: 06-30433-641.

munka
• A F O D O R József G i m n á z i u m .
Élelmiszeripari Szakközépiskola I fő
kazánfűtől keres azonnali belépéssel
K-Il vizsga szükséges. Jelentkezni
személyesen. Szeged, Szabadkai út 3
sz. alatl lehet.
• KERTÉSZETBE állandó munkára
férfi és női dolgozókat felveszek
405-378.
• FEGYVERES, kutyás biztonsági
őrüket keresünk. Tel.: 62/480-166/131.
mellék. 06-20/450-453.

T e m e t k e z é s i

^ AUTÓSBOLT

Kereskedelmi és szolgáltató kft.
növelése érdekében

Taxisoknak, szervizeknek
külön kedvezmény!

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a gyász köziemén vek
keretes, fényképes formában is feladhatók.
Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak

6724 Szeged, Mars tér 10-11.

Telefon: 490-190,313-880.
Nyitva: h-p: 8 - 1 6 óráig, szombat: 8-11 óráig.

7

A KEK CSILLAG ETTEREM
SVÉDASZTALOS LAKOMA,
BÁL, ÁLLÓFOGADÁS, LAKODALOM.

FOGÁSOS

480-236 Létszámkorlát és záróra nincs! 480-235

•n

megrendezését vállalja kitelepüléssel is. é 5

Hangulatos élőzenével és szolid
á r a k k a l várja
a szórakozni
vágyókat
'3

Borovi
fenyöpalló
mérsékelt áron
eladó.

© 3 3 3

Érd.: Szeged, Kiskundorozsma, Szilva u. 3.
Telefon: 06-30-556-405.

Ij^a^sJjj^LkjiiüPo

Green Forest Kft.

A

r

ÚJ VÁLASZTÉKKAL VARJUK VASARLOINKAT!

szőnyegek
kedvezménnyel!

Ny.: h-p: 9-17 óráig, Szo.: 9-12 óráig.
Telefon: 62323-41 2, Szeged, Róna u. 27. J

figyelem!

Használt, ü z e m k é p e s , komplett

sörgyári berendezést

Feltételek: saját gépkocsi,
t e l e f o n , vállalkozói i g a z o l v á n y .
Jelentkezés a 06-30-555-686.

kínálunk egybeni értékesítésre.
Kapacitás: 4 5 0 l i t e f h a p .

REIKI - tibeti -

Ajánlati ár: 8 millió Ft+ÁFA.
A kiszerelés és elszállítás a v e v ő feladata és költsége.

(hagyományos, tradicionális)

Fizetés módja: készpénzben.
írásbeli jelentkezéseket 1996. március 1-jéig várunk
„Megéri 429" jeligére a Sajtóházba.

radiesztézia(varázsvesszős, inga)
tanfolyamok.
T e l e f o n : 319-583.

X SÍOVERÁLOK

\

S

S

A

L
r
^

A

10-50 % engedménnyel
S A S BUTIK, SAS PINCE L
Szeged. Fekete sas u. 28.
c
Nyitva: 10-18 óráig.
Szombat: 9 - 1 3 óráig.

/

Élelmiszer
nagykereskedelmi cég
gyakorlott, gépkocsival
rendelkező

Naposcsibe-vásár!

Szegeden, a Vedres

Fehér húshibrid és sárga
kettős hasznosítású
naposcsibe

utcában

tavalyi áron
1996. február 27-én,
14 órától.
Amíg a készlet tart.
S z e g e d , D o r o z s m a i út 47/B.
Telefon: 3 6 1 - 8 0 7 .

üzleteknek,
irodáknak kialakított
helyiségek
bérleti joga átadó.
Érd.: 62/434-381,
434-402. .

üzletkötőt

keres.
Jelentkezés: 6Ü484-640.
Tulajdonos pályázatot
h i r d e t Kiskundorozsma
központjában lévő (Tas u. 1.)
490 n m t e r ü l e t ű l a k ó h á z
u d v a r értékesítésére.
Kikiáltási ár: 14 0 0 0 Ftdim.
C í m : 6 7 1 3 Pf.: 97. Beadási
határidő: 1996. február 29.

A FERROEP Fővállalkozó
és Szerelőipari Részvénytársaság
(6800 Hódmezővásárhely,
Mária Valéria u. 11-13.)
1996. március 29. napján 10 órakor
közgyűlést tart
a Favilla étteremben
6728 Szeged, Külterület 47/B. szám alatt.

Olaszország
legkedveltebb
márkája!

áARISTON
beépíthető háztartási készülékek
hivatalos importőre a pécsi v

TORIS Kft.

viszonteladók jelentkezését
Várja.

Érdeklődni

lehet:

TORIS Kit.

Pécs, K i r á l y u . S.
Tel.: 72Z326-70B
Fax: 72/326-515

Ft

Mély fájdalommal tudatom,
hogy szerett feleségem,
KOVÁCS JÓZSEFNÉ
Martonosi Rozália
82 éves korában elhuny t. Temetése február 27-én 13 órakor
lesz a Dugonics temető ravatalozójából. Gyászmise február
27-én 7.45 órakor lesz a felsővárosi templomban.
Gyászoló férje.

J / * " PADLÓSZŐNYEG W *
ÁRUHÁZ
J [

Egyes
I S %

Napirend
1. Az átalakulási vagyonmérleg jóváhagyása
2. Az 1995. év mérleg és beszámoló
3. Az 1995. évi eredményfelosztás
4. Az 1996. évi üzleti terv
5. Az alapító okirat módosítása
A közgyűlésen a részvénykönyvbe bejegyzett
részvényesek gyakorolhatják szavazati
jogukat a helyszínen átadott szavazólappal.

Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy
POLCZNER LAJOS
életének 52. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása február
27-én 15 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család.
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy
id. SEBŐK FERENC
életének 51. évében súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása február 27én 11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család.

(Szibériából) előszárított
és friss vágás

Vállalkozók,

keres

Szeged és környékére.

Halott szállítási ügyelet: ( r á d i ó t e l e f o n ) 0 6 - 6 0 - 3 8 1 - 5 5 7 : 0 - 2 4 - I G

gyászközlemények

piaci részesedésének

téli k a b á t o k , női ruhák.
olasz harisnyanadrágok
leértékelve

S z e g e d

T E M E T É S E K SZERV EZÉSE, T E L J E S ÜGYINTÉZÉSSEL

Széles áruskálával és
kedvező árakkal várjuk
kedves vásárlóinkat.

Szeged, Hóbiárt
basa u. 1SA.

• A Y U R V É D A ( ő s i gyógyászat)
g y ó g y í t ó napokat (ártunk február
23—25-én. T e l . : 6 2 / 3 2 2 - 7 8 9 , 62/
314-350.
• VEGATEST allergiavizsgálat
elektroakupunktúra elven. Bejelentkezés tel.: 62/330-582.
• A TISZAVIRÁG Üdülötársulat területén vízszolgáltatás ideiglenesen
szünelel.
• A DÉMÁSZ Primavill Kft értesíti a
lakosságok hogy a Sárkány u. 2., valamint a Sárkány u. sz. társasháznál lefektetett 1 kV-os földkábelt 1996. 02.
23-án. Feszültség alá helyezi!

•

NYUGATI
AUTÓALKATRÉSZEK

közlemény

területi képviselőt

I r o d a

TÖRÖK U. 11/B. TF.I..: 314-447. H - C S : 8-16-ig, P: 8-15-ig

• SZEGEDEN, nagykereskedésembe. .
komoly ingatlanfedezeltel rendelkező
üzletvezetőt keresek. Telefon: 06-60345-535.
• Könyvterjesztésre keres vállalkozói
igazolvánnyal és iskolai, könyvtári
kapcsolatokkal rendelkező munkatársa
könyvkiadó. Tel.: 82/318-177.
• ELEKTRONIKAI műszerészeket
keresünk kiemeli kereseti lehetőséggel. Alapkövetelmény: B kalegóriás
jogosítvány. Rövid önéletrajzokat a
Magnum Kft.. 6701 Szeged. Pf.: 912
címre kérjük elküldeni.
• A TAURUS Gépgyártó Kii. Deszk.
Alkotmány u. 13. felvételt hirdet az
alábbi munkakörökre: CNC karusszel
esztergályos, marós, lakatos, hegesztő
szakmunkások jelenlkezését várjuk,
valamint v á m ü g y i n t é z ő t kapcsolt
munkakörbe. Érdeklődni: Személyesen telepünkön 7-15 között.
• A MÓRICZ Zsigmond Általános
Iskola angol-történelem szakos tanárt
keres. Tel.: 62/430-341.
• A SZENT-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gazdasági Igazgatósága felvesz K3 vizsgával rendelkező kazánfűtőket, fűtő és hőközpontkezelói beosztásba, valamint felvesz 2 fő
villanyszerelőt, karbantartónak. Jelentklezni lehet munkanapokon 8 és
11 óra között, a Központi Kazánházban, Matuszka Kálmán kazánüzem vezetőnél

• SÁRKÁNY u. 3. sz. ház előtt elvesztettem Nokia típusú rádiótelefonomat. Kérem a megtalálót, jutalom
ellenében jelentkezzen a 401-479-es
telefonon.
• ELVESZETT hároméves, kan magyarvizsla kutya, kb 1 hete. Telefon:
471-659.
• KÉREM azi a becsületes megtalálót, aki 1996. II. 20-án elveszett NOKIA 2110 típusú rádiótelefonomat
megtalálta, jutalom ellenében visszajuttatná. A készülék és kártya letiltva.
Telefon: 434-309 munkanapokon
10-15 óra között.

bérlemény

&ZÖQÍ és Zsa

KERESKEDELMI Kft.

OLCSONjót!
Használtbútor
kereskedés a SZVSEpálya területén a lelátó
mellett.
Tel.: 06-20-438-937,

J

Fa-

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa és

Soha el nem móló fájdalommal
tudatjuk, hogy szeretett férj,
apa. nagy apa és testvér.
PÁLMAI BÉLA
türelemmel viselt, hosszan tartó
betegségben 75 éves korában elhunyt. Temetése február 27-én
de. 11 órakor az újszegedi temető ravatalozójából.
A gy ászoló család.
Ft

„Szerető kezed nem simogat
már, drága mosolyod nem vigasztal többé, hogyan éljek nélküled."
Soha el nem móló fájdalommal
tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, testvér és rokon,
OLÁH LAJOSNÉ
, Bóka Margit
volt öttömösi lakos, 50 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása február 28-án
15 órakor lesz, a Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család.
Ft

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesapánk,
VASSJÁNOS
életének 72 éves korában elhunyt. Kiskundorozsma, Vadliba u. 9. sz. Temetése február
26-án 14 órakor lesz, dorozsmai
temetőben.
Gyászoló család.
Ft

Köszönetet mondunk mindfiú,
azoknak. akik szerettünk.
dr. ROMBERGER ISTVÁN
TAKÁCS ISTVÁN
51 éves korában tragikus hirte- temetésén megjelentek, részvélenséggel elhuny t. Temetése tükkel és virágaikkal mély fájfebruár 27-én 12 órakor a Bel- dalmunkban enyhíteni igyekezvárosi temetőben.
tek. Külön mondunk köszöneA gyászoló család. tet háziorvosának és az onkolóFa
giai terápiás intézet orvosainak
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a és nővéreinek lelkiismeretes
szeretett férj, édesapa, nagvapa, munkájukért.
BALOG JÓZSEF
A gyászoló család.
Ft
84 éves korában elhunyt. Temetése február 28-án 14 órakor Köszönetet mondunk mindazon
lesz a csengelei temetőben.
rokonoknak, ismerősöknek, baA gyászoló család. rátoknak, akik szeretett gyermekünk,
Fa
Mély fájdalommal tudatjuk
RÉVÉSZ KRISZTINA
mindazokkal, akik ismerték és temetésén részi vetlek és mély
fájdalmunkat enyhíteni igyeszerették, hogv
keztek.
özv. VINCZE BÁLINTNÉ
Farkas Anna
A gyászoló család.
Ft
84 éves korában elhunyt. Temetése február 27-én 15 órakor Hálás szívvel mondunk köszölesz az újszegedi temetőben.
netet mindazon rokonoknak,
A gyászoló család. barátoknak, ismerősöknek,
Fa
szomszédoknak, régi munkatárFájó szívvel tudatjuk,
saknak, akik felejthetetlen haid. KÁLMÁN LAJOS
lottunk.
volt evangélikus lelkész, szerető
NAGY MIHÁLY
férj, édesapa, nagyapa, dédna- temetésén részt vettek, virágagyapa, 1996. február 21-én vá- ikkal és együttérzésükkel fájratlanul elhunyt 77 éves korá- dalmunkat enyhíteni igyekezban. Temetése 1996. február tek.
23-án 14 órakor lesz a nagvmáA gyászoló család.
Ft
gocsi temetőben.
Gyászoló család. Köszönetet mondunk mindFa
azoknak. akik drága férjemet.
Mély fájdalommal tudatjuk,
D. TÓTH ELEMÉRT
hogy a szeretett férj, édesapa és utolsó útjára elkísérték. Emlénagvapa,
két őrizzük meg szivünkben!
TAKÁCS ISTVÁN
Gy ászoló felesége
69 éves korában elhunyt. Temeés szerettei.
Ft
tése február 27-én 15 órakor
lesz a szatymazi temetőben. Köszönetet mondunk mindGyászmise 14 órakor.
azoknak. akik szeretett halotA gyászoló család. tunkat,
Fa
özv. NAGY JÓZSEFNÉT
Mély fájdalommal tudatjuk, utolsó útjára elkísérték.
A gy ászoló család.
hogy szerelett férj,fió,édesapa,
Ft
nagv apa és vő,
'id. BENCSIK SÁNDOR
Köszönetet mondunk mindvolt szegedi lakos életének 57. azoknak. akik szerettünk.
évében elhunyt. Temetése febid. TARI GÁBOR
ruár 26-án 10 órakor lesz a temetésén megjelentek, részvézsomhói temetőben. Előtte 9 tükkel fájdalmunkban osztozórakor gy ászmise.
tak.
Gyászoló család.
Gvászoló család.

DÉLMAGYARORSZÁG

10 SZOLGÁLTATÁS

O

orvosi ügyeletek

O GYÓGYSZERTÁR: Klauzál
téri, este 8-tól reggel 7 óráig.
Csak sürgós esetben!
O BALESETI, SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma
a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a SZOTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai
tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. Körház (Kálvária sgt. 57.) tart.
A gyermeksérüllek és gyermeksebészed betegek ellátása a
gyermekklinika gyermeksebész.ctiV)sztályán történik.
O ÉJSZAKAI ORVOSI: este fél
6 órától reggel fél 8 óráig a felnőtt lakosság részére, Sz.cged,
Szentháromság u. I. sz.. alatt.
Telefon: 310-100.
O GYERMEKGYÓGYÁSZATI
NAPPA1.I ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon pedig reggel
7.30-tól este 19 óráig a Tisza
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása.
O ÉJSZAKAI ÜGYELET: hél
köz.nap és ünnepnapokon 19
órától 7.30-ig a Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37.) folyik a sürgős esetek ambulans
ellátása, ezen időszakon belül,
22 órától 6 óráig a súlyos állapotú. nem szállítható gyermekekhez. az ügyeletes gyermekorvos kihívható. Telefon: 435-535.
• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: kedden, szerdán
és pénteken délután 3-6 óráig a
családsegítő szolgálatnál. Eszperantó utca I. szám alatt, telefon: 324-824.
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS,
OPTIMÁLIS CSALÁDTERVEZÉS: Család- és Nővédelmi
Tanácsadó. Debreceni u. 2. Telefon: 322-740.
• MÓRAHA1.MON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS:
kedden 10.30-12, csütörtökön
15-18 óráig.
• S. O . S . L E L K I S E G É L Y S / O I O \l A I c i i c l nappal

hívható. Telefon: 31 l-(XX). A hívás ingyenes.
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON
436-355. Munkanapon 8-16
óráig.
• ADDIKTOLÓGFAI (alkoholgyógyszer) krfzisellátó, ambuláns scgélyszolgálal 0-24 óráig.
II. Kórház pszichiátriai osztály,
Kálvári sgt. 57.
0

•

/ ( I I 1)1 I I E E O N

HA GOND VAN, JOVUNK!

szervizek

• ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: 474-574.
• FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁS! HIBÁK (gázhiány, gázszivárgás) BEJELENTÉSE. DÉGÁZ RT. Munkanapokon 7-18,
szombaton 7-12 óráig: 482-084,
312-287; éjszaka és munkaszüneti nap: 482-084, 314-968; PBgáz: CELSIUS KFT.: 485-649.
• GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS,
HIBABEJELENTÉS: 314-097
(SZÉSZ); 485-649 (CELSIUS
KFT ); 314-583 (FÉG); PROMETHEUS RT. Munkanapokon
7-15 óráig: 310-222, hétvégén,
ünnepnapokon 0-24 óráig:
472-197; POLY-GÁZ BT. Tel.:
62/361-594.
• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
HIBABEJELENTÉS: 488-588,
éjjel-nappal hívható (Szetáv)
• VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI HIBABEJELENTÉS:
310-155

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

TELEFONHÍVÁSRA
ingyen'
KIÁLLÁS,
és KEDVEZMÉNYES tarifa

r Csendes, nyugodt, ^
családias környezetben,
szolid árakkal várjuk
kedves vendégeinket.

marosdcü£>mper
6772 DESZK,
ALKOTMÁNY U. 43.
MAROSI
HOMOK,
BÁNYAHOMOK

v

GSM 9 0 0
telefonok javítása, gépjárműbe
szerelése
C O N T R O L L
Szeged, Oskola u. 19.
Régi ismerősként új helyen várja
Önöket: Somogyi Mih '
Fodor Gábor, Loczi Mik
T.: 06-60/345-835,
06-20/412-027

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot,
hogy Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
& 1 9 9 6 . (II. 16.) Kgy. sz. rend e l e t e szerint 1996. m á r c i u s
1-jétöl a települési szilárdhulladék-szállítási szolgáltatás i g é n y b e v é t e l e ismét k ö t e l e z ő a város k ö z i g a z g a t á s i területén.
A közgyűlés a szolgáltatás megszervezésével és
ellátásával a Szegedi Környezetgazdálkodási
Közhasznú Társaságot bízta meg. T á r s a s á gunk megbízottja a közeljövőben felkeresi Önöket, hogy a szolgáltatás magasabb színvonalon
történő ellátása érdekében szükséges információkat, továbbá az Ön igényeit, megjegyzéseit,
javaslatait rögzítse.
A kötelezően előírt heti egyszeri ürítés é s 110 literes gyűjtőedény (kuka) esetén a szolgáltatás
havi díja 357 Ft. A díj - melyet minden ingatlantulajdonosnak és használónak meg kell fizetnie kéthavonként kerül számlázásra.
Kérjük, együttműködésével segítse a települési
hulladékok által okozott környezetszennyezés
felszámolására irányuló erőfeszítéseinket.
Szegedi Környezetgazdálkodási Kft.

OTP-hitelakció
3 0 % előleg
befizetése mellett.

SZAKKÖNYV = ALTERUM KFT.
Szeged, Bajza utca 4. Tel./fax: 62-321-796
a MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ teljes választéka, F.TK és TERC
kiadványok, tervek, normagyűjtemények és programok.
Házhoz szállítás Bács-, Békés- és Csongrád megyében.

Tévé, videó és egyéb
híradástechnikai cikkek
nagy választéka!

A Naturtex Kft.
Szeged, Cserje sor 2.
szám alatti
telephelyére középfokú szakirányú végzettséggel
és legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező

atzjRtex

értékkönyvelőt
keres felvételre.
Fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet személyesen
Gyovai István főkönyvelőnél.

Szeged, Pécskai u. 8.
Telefon: 431-585 Á

Engedményes
műszakicikk-vásár!
A u t o m a t a m o s ó g é p e k , tűzhelyek, hűtők,
fagyasztók, egyes televíziók

1 0 - 2 0 %

A téli vásár
folytatódik
a Benettonban
Pulóverek,
zakók,
kabátok
rendkívüli
árengedménnyel.
Mert

Vas-Műszaki bolt ajánlata

a K á r á s z utcán,

s p a n y o l fürdőkádak, m o s o g a t ó k
olasz csaptelepek,
Radal-panel radiátorok
k e d v e z ő áron!
Zenner vízórák 3100 Ft-ért
10 db felett 10 % engedmény
Szeged, Kálvária tér-Kátay u. sarok.
Telefon: 313-735, Ábrahám Türesné.

még hideg van...!
Nyitva:
hétköznap 8-19 óráig.
Szombaton: 9-13 óráig.

UNITED COLORS
0F BENETTON

árengedménnyel.
Szeged Nagyáruház passage-során lévő
villamossági szaküzlet
Automata mosógépek, tűzhelyek
engedményes vására.
Vas-edény szaküzlet

B S J 3

S u e g e d , M a r s tér 1.
Tel.: 314-401

Faipari üzem felvételre keres
kereskedelmi képviselőt
t r kereskedelmi és faipari,
vagy építőanyag-ipari ismerettel,
«• saját gépkocsival rendelkező,
fiatal munkavállalók
jelentkezését váijuk.
S.P.S Confer Kfl.
Szeged, Dorozsmai úl 35.
Telefon: 06-62323-591,
Szabó István.

A C o c a - C o l a Amatil (Hungary) Kft.
Szegedi Értékesítési Központja keres

szállítása
Megrendelhető:
Tel.: 62/371-407.
Panasonic szerviz
Telefonok, telefaxok, alközpontok szerelése, szervizelése

6721 Szeged, Kiss Ernő u. 5.
T./fox: 62/324-011, t: 318-396

Fortuna Panzió!

gázkonvektorok, egyes háztartási gépek

II / ( I I l O S A G : 115

• POLGÁRŐRSÉG vlzimentószolgálal. Szeged. Rókusi krl.
öö. Tel.: 06-60-301-125
• A POLGÁRŐR SZÖVETs| (I 1 s \ VAGYONVl l)EI
Ml SZÖVETSÉG Szegeden, a
Rákóczi tér I. 419-cs szobában
kedden és pénteken 10-12 óra
közölt dijincnlcs szaktanácsot
ad. Tel.: 483-583/194-cs vagy

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

Tel.: 4 2 1 - 2 2 8
lakosséfi szolgáltatás

könyvajánlat

ELEKTR0<PLUSZ

ELEKTRO SZERVIZ

17S 375

• AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT 088
• T1NITELEFON: 312-011.
hétköznap 16-19 óráig.
• VÁMUDVARI szolgáltatás:
Zoll-Platz Kft. 325-788

0

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

bolti terítésre 61 teherbírású gépkocsit,

közérdekű téjékoitaMs

• MENTÓK: 04
• RENDÓRSÉG: 07
• MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG: 324-312
•

208-as mellék. Az. éjjel-nappali
diszpécserszolgálat Szegeden, a
Fő fasor 152. szám alatt. Tel.:
06-62 438-495.
• ÖNKORMÁNYZATI POLGÁRŐRSÉG. Szeged. Rókusi
krt. 66. Tel.: 06-60-301-125.
• MÁV-1NFORMÁCIÓ: 421-821;
belföldi utazási ügyekben 5-23
óra között: 62-405-112.
• INTERCITY menetjegyrendclés: 310-136
• VOLÁN-INFORMÁCIÓ:
421-478
• AUTÓMENTŐ: 470-470
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akciós
áron
a Róna utcai
Bútorboltban

mely rendelkezik
e legalább 1 t teherbírású hátsó emelőfallal
• és a tehergépkocsi belső magassága minimum 2,2 m.
Jelentkezni lehet: Istók Zoltán raktárvezetőnél
Szeged, Bakay N. u. 52. I
Telefon: 62/3 \ 1-466.

Pályázati felhívás
A SZOTE gazdasági igazgatósága pályázatot hirdet:

műszaki osztályvezetői

iftnnr
étkezőgarnitúrák

95 400 Ft helyett

80 OOO Ft.

IFI szekrénysor
3 5 100 Ft helyett

30 OOO Ft.

Továbbá: ülőgarnitúrák,
sarokülő-garnitúrák,
szekrénysorok, fotelágyak,
heverők, franciaágyak,
körfranciaágyak
kisbútorok.
Több színben és méretre is

ANKER

állás betöltésére.
Az osztály feladatát képezi:
- épületek, építmények, beruházási, felújítási,
kisjavítási munkáinak előkészítése,
lebonyolítása, pü.-i elszámolása,
- gép-, műszerbeszerzések, javítások ügyintézése,
- egyetemi energetikai rendszer felügyelete, üzemeltetése.

{A Ruházati Szöv.
udvarában)
Telefon: 310-634.
Nyitva tartás:
h-p.: 9-18 óráig,
szombaton: 9-12 óráig.

1. I n g a t l a n o k t u l a j d o n j o g á n a k
értékesítésére, profilkötöttséggel.
- S z e g e d , C z i b u l a u . 10. s z á m alatti t e l e p h e l y
telekterülete:
10 511 nm,
beépített terület: 8 9 0 nm.
- 860. sz. Útitárs v e n d é g l ő
D e s z k , Alkotmány u. 52.
telekterülete:
2742 nm,
beépített terület: 4 9 4 nm.
- 982. sz. Fűzfa v e n d é g l ő
Újszentiván, Felszabadulás u. 5.
telek területe: 6 1 2 nm,
beépített terület: 225 nm.
- 960. sz. Sziget V e n d é g l ő
Tiszasziget, Rákóczi u. 4.
telekterülete:
1496 nm,
beépített terület: 510 nm.
2. A b é r l e t i j o g á t a d á s a
- 1 1 1 . s z . ABC Á r u h á z , Szeged, Csongor tér 1.
áruház
területe536
nm,
göngyölegtároló:
8 0 nm.
A
1996.

A pályázathoz benyújtandó:
- szakmai önéletrajz (név, pontos cím telefonszám
és fizetési igény megjöléssel)
- diplomamásolat
- erkölcsi bizonyítvány

Helye: SZOTE műszaki főosztály titkárság
Szeged, Tisza L. krt. 107. I. em. 112.
Módja: zárt A/5 formátumú borítékban
„Műszaki osztályvezető" felirattal.
Eredményhirdetés a beadási határidőt követően
30 napon belül.

pályázatokat
március
1-jéig

kérjük

benyújtani

A Dél-Tisza Menti ÁFÉSZ fenntartja magának
a jogot, h o g y a pályázati kiírását
e r e d m é n y t e l e n n e k nyilvánítsa.
A pályázat feltételeiről
a s z ö v e t k e z e t vállalkozási
osztálya ad felvilágosítást
S z e g e d , Szent István tér 16.
(Telefon: 482-182).

T

Az álláshely betöltésének feltételei:
- felsőfokú szakirányú iskolai végzettség,
- legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
- beruházói szakmai gyakorlat'
- büntetlen előélet
- a pályázat elbírálásánál idegennyelv-tudás előnyt jelent.

A pályázat benyújtás határideje: 1996. március 20.

Róna u. 27.

Pályázati felhívás
A Dél-Tisza Menti ÁFÉSZ pályázatot hirdet

alkor

A Z 50 E V E S

*„„„,. Srt. ,„ vín t í r

Elismert nemzetközi cég
magyarországi
leányvállalata bővülő üzleti
tevékenységéhez és értékesítésének
növeléséhez keres főállású

KERESKEDELMI KEPVISELOT
Feladata lesz az ÁLKOR márkanéven ismertté vált és már
bevezetett termékek (öntapadós tapéták, falburkolók,
asztalterítők, étkezési alátétek, fürdőszobaszőnyegek,
zuhanyfüggönyök síb.) megismertetése, értékesítése a
területükön működő kereskedelmi partnerek részére.
Terület: Délkelet-Magyarország
Elvárásaink:

Ajánlatunk:

» legalább középfokú

» kihívásokkal teli, változatos
feladat egy ismert
nemzetközi vállalatnál
» vonzó jövedelem
» cégautó
» lolyamatos képzés

végzettség
»

kereskedelmi/értékesítési
gyakorlat

» j ó megjelenés
» j ó tárgyalókészség
—- jogosítvány
•

lakástelefon

Kérjük hogy fényképes jelentkezését rövid szakmai önéletrajzával
a megjelenést követő 5 napon belül küldje el az alábbi címre:

A l k o r - D e c o Kft. 2 5 1 0 Dorog Pf. 109.
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PÉNTEK
NÉVNAP: ALFRÉD
A Nap kel 6 óra 37 perckor,
nyugszik 17 óra 19 perckor.
A Hold kel 8 óra 42 perckor,
nyugszik 22 óra 51 perckor.
A Tisza vízállása
csütörtökön
Szegednél 135 cm,
vízhőfok 0,7 "C,
Csongrádnál 5 cm,
Mindszentnél 87 cm,
a Maros Makónál -8 cm.

rozat, 270. Ember tervez.
12.00 Déli harangszó. 12.05
Üzlet délidőben. 12.25 Telepakk. 14.10 Szerb nyelvű magazin (ism.). 14.35 Cigány magazin (ism.). 15.00 Hírek.
15.10 Magyarország ma. Benne: Dixie - Land az öröm szigete, 1. 16.00 Hírek. 16.05 Üzlet. 16.30 Topmodell. Brazil
tévéfilmsorozat, 180/91. 17.00
Évgyűrűk. 17.30 Téka. 17.45
15 perc. 18.00 Ablak. 18.55
Esti mese. 19.15 Naprakész.
19.30 Híradó. 20.01 Telesport.
20.20 Dallas. Amerikai filmsorozat. Ember tervez. 21.15 Ön
dönt! Horvát János műsora.
Kié legyen a gyerek a válás
után? 22.15 100 éves a mozi.
Apa. Magyar film. 23.40 Híradó 3. 23.50 BBC-híradó.

m
Euromenedzser. 20.00: ATV
péntek.
TKTV 2.
16.00 Szfv TV.
SZŐREGI KÁBELTÉVÉ
19.00 Szfv TV. Benne: Különjárat. 19.30 Family album.
20.15 Kapásjelző. 21.00 A sötét oldalon. Ámerikai film.
VTV VÁSÁRHELY
17.00 és 23.00 Képújság.

£

MŰSOR 11

*

kis farmunk. Am. sor. Egyházi
esküvő. 16.05 Hupikék törpikék. 16.30 Tapsi Hapsi. 16.55
Tom és Jerry. 17.25 Egy fedél
alatt. Am. sor. Meglepetés
Omahában. 17.55 Ki itt a főnök? Am. sor. Angéla Bower
professzor. 18.25 Bili Cosbyshow. Ajtótól ajtóig. 19.00
Taff. Napi magazin. 19.30 Hírek. 20.00 Banán Joe. Am. akciókomédia. 22.00 Fekete
macska. Hongkongi akciófilm.
23.40 Jobb holnap. Hongkongi
akciófilm. 1.25 Ismétlések.

műhold

EUROSPORT
8.30 Hódeszka világkupa.
9.00 Műlesikló-vb. Sierra Nevadából. (ism.). 9.30 Férfi óriás műlesiklás. 11.00 Bob világkupa. 12.30 Hódeszka világkupa Eurofun-magazin.
13.00 Férfi óriás műlesiklás 2.
futam. 13.45 Tenisz WTA Essenből. 15.00 Tenisz Antwerpenből. Negyeddöntő. 18.00
Északi kombinációs világkupa
Norvágiából. 19.15 Síugró világkupa. 20.00 Tenisz ATP.
22.30 Férfi óriás műlesiklás.

rádió

KOSSUTH
Óránként: hírek, időjárás, útközben. 4.30 Reggeli krónika.
4.40 Határok nélkül. 5.40 FaluTV 2
rádió. 8.00 Krónika, sport, lap12.00 Szieszta. 14.55 Családi
szemle. 8.28 A Szabó család
élet. Olasz tévéfilm, 2/1. 16.25
(ism.). 9.05 Napközben. 11.05
Emma Bardac szerelmei. NéCigányfélóra. 11.38 Szindbád
NYOLCVANÖT ÉVES
met film (ism.). 17.30 Körzeti
hazamegy, 5. 12.00 Déli króniVörös Vince (*1911) kisgaz- híradók. 18.00 Brooklyn-hfd.
ka. 12.30 Ki nyer ma? - Széda, politikus. 1930-tól a kis- 13/8. Esős nap. 18.30 Urgamkesfehérvárott. 12.40 Törvénygazdapárt tagja, majd vezető- mák. Sci-fi sorozat, 16. A kíkönyv. 12.50 Külpolitikai fije. 1944-ben az Ideiglenes sértet. 19.05 Tövismadarak.
gyelő. 13.05 Vendég a háznál.
Nemzetgyűlés jegyzője. Ku- Amerikai tévéfilmsorozat,
13.20 Lassus: VI. bűnbánati
lákká bélyegezték, kitelepítet- 10/8. 19.55 100 éves a mozi.
zsoltár. 13.30 Az Evangéliumi
DSF
ték. 1989-ben a kisgazdapárt Orsón Welles - Egy filmes élet
Pünkösdi Közösség félórája.
elnöke. 1990 óta tiszteletbeli története. 2/1. 21.00 Híradó. 6.45 Wrigley's sportja. 9.00 14.05 Klasszikusok mindenkielnöke. 1990-94 közt az Or- 21.10 Kék percek. 21.15 Tipp- Golfsport. 11.00 Labdarúgás - nek. 14.55 Új Simeon Tompa
szággyűlés alelnöke volt. Hopp! 21.45 Múzsa. 22.00 Ob- vetélkedő. 11.30 DSF-fitness. Mihály versei. 15.05 Anno
1994-ben visszavonult a köz- jektív. 22.30 Mi újság? 22.35 12.00 Wrigley's sportja. 14.00 Mészöly Miklós elbeszélése.
életből.
Fociles. 22.50 Koktél Bár. Labdarúság - vetélkedő. 14.30 15.22 Szokszemközt az egészBenne: - Aréna - Sztáro(c)k - Labdarúgás a világból. 15.00 ségről. Génsebészet 2000 felé.
Kézilabda Bundesliga. 16.45 15.55 Kamatozó forintok.
Charlie-koncert. 190'
DSF-fitness. 17.15 Wrigley's 16.00 Délutáni krónika. 16.10
0
sxinház
sportja. 18.15 NBA kosárlab- Mindennapi gazdaság. 16.20
DUNA TV
da. 19.15 Labdarúgás. Vetélke8.00 Képes Krónika. 14.00 La- dő. 19.50 Labdarúgás a világ- Forró drót a rendőrséghez.
SZEGEDI NEMZETI
pozó. 14.15 Ház a sziklák alatt. ból. 20.15 A nagyvilág sportja. 16.25 Népzenei híradó. 17.05
SZÍNHÁZ
19 órakor: Bohémélet - Erkel Játékfilm. 15.45 Éliás, az ud- 21.15 Nemzetközi profi boksz. Magyarországról jövök. 18.00
vari bolond. Angol mesefilm. 22.15 Sportriport. 22.30 Késő Esti krónika. 18.30 Ráadás.
1-2. bérlet
15.55 Fejezetek a film történe- esti akció. 23.00 Labdarúgó 19.05 Sportvilág. 19.30 Jó éjKAMARASZÍNHÁZ
téből. Amerikaifilmtípusok,5. Bundesliga összefoglaló, elem- szakát, gyerekek! 19.40 Válo19 órakor: Tartuffe. Kama- 16.50 Az óceánok védelméért.
gatta: Kéri László. 20.05 Mazés.
rapremier
gyar daloskert. 20.30 Határok
Am. dokumentumfilm. 17.20
nélkül. 21.05 Kossuth-klub.
Gyermekeknek. 17.55 MűsorSAT 1
22.00 Késő esti krónika. 22.30
ismertetés. 18.00 Híradó. 18.15
0
mozi Az utca bolondja. Angol film. 5.30 Németország ma reggel. Visszhang. 23.05 Hangver19.35 Varsó. Lengyel ismeret- 9.00 Cannon. Am. krimisor. senymúzeum. URH: 6.55 KörSZEGED, KORZÓ: Despe- terjesztő film. 20.00 Közép-eu- Halálugrás Acapulcóban. zeti információs magazinok.
rado. Színes, amerikai film. rópai magazin. 20.45 Esti kér- 10.00 Vannak szavaid? Agy- 18.30 Szlovák nyelvű műsor.
Kezdés: délután fél 4, este há- dés. 21.00 Híradó. 21.15 A ka- torna. 10.30 Bubi, dáma, Hö- 19.00 Román nyelvű műsor.
romnegyed 6 és 8 órakor.
lap, a láb és az özvegy. Makk rig. Pókerjáték. 11.00 Délelőtti 19.30 Német nyelvű műsor.
BELVÁROSI: A jövő szöke- Károllyal beszélget Xantus Já- talkshow Johannes B. Kerner- 20.00 Horvát nyelvű műsor.
vénye. Színes, m. b„ amerikai nos. 21.55 A nagy balhé. Am. rel. 12.00 Vera délben. Talks- 20.30 Szerb nyelvű műsor.
akciófilm. Kezdés: délután 3, film. 23.55 Csoóri Sándor: how. 13.00 Trapper John főor- 21.00 Az Amerika Hangja mavos. Am. sor A halál várat manegyed 6 és fél 8 órakor.
Faggatódzó óda a nőkhöz.
gára. 14.00 Űrszkerek - A 9-es gyar műsora. 23.00 A BBC kéKAMARATEREM (Belvászámú űrállomás. Am. sci-fi ső esti magyar műsorá.
rosi mozi): Titkom virága.
HBO
sor.
Meridián. 15.00 MacGySzínes, spanyol film. Kezdés: 16.30 Batman. Am. rajzfilm. ver. Am.
PETŐFI
sor. A fal. 16.00 Mineste háromnegyed 6 és este 8 17.00 Bír-lak. 17.30 Blinky dent vagy semmit. 17.00 XXO 4.30 Hírek. 4.33 Hajnali dallaórakor.
Bili. Ausztrál rajzfilm. 18.05 - Frizt és társa. Játék. 17.30 mok. 6.03 Reggeli csúcs. 7.45
BALÁZS BÉLA FILMTÉ- Túl a csillagokon. Am. film. Regionális műsorok. 18.00 Zöld/sport/reggel. 8.00 ÁlloKA (Belvárosi mozi): Neru- 19.35 Golden Globe-díjátadás Ilyen az élet! Wagenfeldék. máskereső. 8.10 Helykereső.
da postása voltam. Színes, 1996. Gálaműsor. 21.50 A Német sor. 18.30 Hírek/Sport- 8.20 Rivaldafényben. 8.50 Apamerikai film. Kezdés délután pusztító. Am. akciófilm. 23.45 hírek. 19.00 Szerencsekerék. ró-cseprő - gyerekekről. 9.00
4, 6 és este 8 órakor.
Rejtélyes félelem. Am. thriller. 20.00 Űrszekerek. A kán ha- Hírpercek. 9.10 Háló - Villám
VÁSÁRHELY: Don Jüan
ragja. Am. sci-fi. 22.20 Labda- angol öt percben. 9.15 Sok hűDemarco. Színes, amerikai
rúgó Bundesliga. Huszadik já- hó (ism.). 10.00 Zene-szó VTVSZEGED
film. Kezdés: délután fél 4. es- 0.00 Képújság. 20.00 Divat- téknap. 23.20 Haraid Schmidt- Ránki Júliával. 11.00 Hírek,
te háromnegyed 6 és 8 órakor. bolygó. 20.30 30 perc sport show. A kölni Capitolból. 0.20 időjárás. 11.10 Háló - Mai
SZENTES: Ace Ventura - nemcsak férfiaknak (ism.). Farkas-tó. Am. film. 1.50 Is- tipp... 11.52 Gordiusz plusz.
12.00 Nóták. 12.50 Korkérdés.
Hív a természet. Színes, ame- 2l.(K) Képújság.
métlések.
13.00 Hírpercek. 13.10 Háló rikai vígjáték. Kezdés: este 6
Formabontó. 13.15 Slágermúés 8 órakor.
TELIN
RTL
zeum. 13.45 Időjárás- és vízálCSONGRÁD: Tengeri álom. 6.00-17.00 Képújság. Minden 5.30 RTL-hírek.
5.35 Gazdag lásjelentés. 14.00 Péntektói
Háromdimenziós film - órában: műsorismertetés, sze- és szép. 6.05 Borzasztó
kedves
Csongrádon elszór. Kezdés: gedi programok, lakás-lakbe- család. 6.35 Jó idők, rossz péntekig. 14.40 Poggyász.
15.00 Hírek, időjárás. 16.47
este 7 órakor.
rendezés, háztartási gépek, idők. 7.00 Reggeli magazin. Natúr
hét. 17.00 Hírpercek.
elektronika, autómánia, szol- 7 . 3 5 E g y m á s közt 8 . 0 5 A 17.10 Háló
- A pénz beszél.
gáltatások; Szaknévsor. 17.00 Springfield-sztori. Am. sor. 17.15 Mágnes.
18.00 Kölyök0
magyar tv Tinimix. 20.00 Telinfilm:Egy 9.05 Kalifornia klán. Am. sor.
18.30 Szocio-krimi.
csepp művészet. 20.20 Esély 10.00 Gazdag és szép. Am. so- rádió.
Bermuda-háromszög.
az életre. 21.56 Egy csepp rozat. 10.30 Válási tárgyalás. 18.50
TV 1
19.00 Hírek. 19.03 Garázs.
5.40 Gazdatévé. 6.00 Napkelte. művészet. 22.22 Patton utolsó Am. sor. 11.00 Forró nyere- 19.30 Péntek esti jazz. 20.00
9.00 Tízórai. 9.10 Taxi. Ame- napja. 1.
mény. Játék. 11.30 Családi Pillantás európai diszkókba.
rikai tévéfilmsorozat. 30/22.
párbaj. Játék. 12.00 Déli maga- 21.00 Hírpercek. 21.10 MaLouie félrelépése. 9.35 Tízórai.
TKTV 1.
zin. 12.30 Arany lányok. Am. napság... 21.15 Az én rádióm.
Benne: 9.50 Játék. 10.00 Ma- 7.30 Képújság. 8.00 ATV pén- sor. 13.00 Gyilkosság a hobbi- 22.15 Sok hűhó. Hoppá! 23.00
gad uram. 10.20 Úti-tipp. tek (ism.). 18.00 Képújság. ja. Am. krimisor. Dráma a Hírek. 23.03 Sporthíradó.
10.45 Főzősarok. 10.50 Hírek. 18.30: TKTV Pénteki maga- Wall Streeten. 14.00 Beszélge- 23.10 Ennyi... 0.15 Éjszaka.
11.00 Dallas. Amerikai filmso- zin: Tiszatáj. United Way. tés. Biszexuális vagyok. 15.00 Ötvenesek klubja. 1.04 ÖtveBeszélgetés. Ne szólj bele! nesek klubja zenei melléklet.
16.00 Beszélgetés. Nélküle 2.04 Koncertek. 4.04 Magyar
A DELMAGYARORSZAG KFT. napilapja
nincs buli. 17.00 Agytorna. nóták, csárdások.
17.30 Egymás közt. Német sor.
Főszerkesztő:
KIADJA:
OLUSZTllS IMRE
18.00 Jó estét! Az RTL vidéki
a Dclmagyarország Kiinyv-,
BARTÓK
Felelős szerkesztők:
magazinja. 18.30 Sztármagalapkiadó és Nyomdaipari Kft.
RÉTHI J. ATTILA,
zin. 18.45 Híradó. 19.10 Rob- 6.00 Muzsikáló reggel. 9.05
Felelős kiadók,
SANDI ISTVÁN.
banékony. 19.40 Jó idők, rossz Pódium. 10.00 Hírek. 10.05 A
a társaság ügy vezető
SZÁVAI ISTVÁN
igazgatói:
idők. Német sorozat. 20.15 Mi- hopik könyve. 11.05 Kari RidMűvészeti vezető, szerkesztő:
MICHAEL RZESNITZEK
ni playback show. 21.15 Törté- derbusch operafelvételeiből.
NÉMET TIBOR
és D I . U S Z T U S IMRF:
netek Sylt szigetéről. Német 11.40 Magyar dallam. 12.00
Olvasószerkesztő:
Kiadói és pénzügy i
sor. Szezonnyitány. 22.15 Hét Hírek. 12.05 Hangverseny déZÉKÁNYJÁNOS
igazgató:
nap - hét fej. 23.10 Robotzsa- lidőben. 13.31 Romantikus kóHírszerkesztő:
BELLAVICS ISTVÁN
ru. Am. sci-fi sor. Krimihősök. rusmuzsika. 14.00 Hírek. 14.05
PATAKI SÁNDOR
Részlegvezetők:
24.00 RTL - Éjféli hírek. 0.30 Szittya-szótyár - síppal, dobVidéki szerkesztőségek vezetője:
HOCZ PÁL
A Sátán testvérisége. Am. hor- bal. 14.56 Debussy: TriószonáJOÓ ERZSÉBET
ta. 15.15 Magyar zeneszerzők.
nyomdavezető
ror. 2.05 Robotzsaru (ism.).
Rovatvezetők:
16.00 Hírek. 16.05 KamarazeMÁRTA IRÉN
KISIMRF. FERENC
nekarok felvételeiből. 17.00
hirdetési vezető
(információs!,
PRO 7
LESTÁR LÁSZLÓ
KOVÁCS ANDRÁS (gazdásági.
5.15 Ismétlések: A mi kis far- Hagyomány és életmód. 17.50
PANEK SÁNDOR (kultúra).
terjesztési vezető
munk. 6.05 Taff. 6.25 Gadget Ez van! 18.00 Hírek. 18.05 LoSÜLI JÓZSEF (sport I.
NYERGES ZSOLT
felügyelő. 6.50 Hupikék törpi- uise. Részletek Charpentier
NAGY LÁSZLÓ (fotói.
technikai vezető
kék. 7.15 Dennis. 7.35 Egy operájából. 19.23 Muzsikáról
fedél alatt. 8.00 Waltonok. versben, prózában. 19.55 HíSzerkesztőség és kiadó: 6740 Szeged. Stefánia 10., Sajtóház.
rek. 20.00 Kapcsoljuk a münTelefon: 481-281. titkárság: 4X1-320. olvasószolgálat: 4X1-460 (fax is),
Am. Sor. 8.55 Ki itt a főnök?
sportrovat: 4X1-730, hirdetéstitkárság: 311-X19, hirdetésfelvétel: 31S-999,
9.25 Bili Cosby-show. Am. cheni Herkulessaalt! 22.05 Hí320-230 Fax: 4X1-444, ügyvitel: 4X1-333. Telex: 82-2X2. Fax: 4X1-333.
sor. 9.55 Excelsior nagyszálló. rek. 22.10 Ruggiero Ricci KreNyomda: 6725 Szeged. Kálvária sgt. 67. Telefon: 323-047.
Olasz vígjáték. 12.05 Dowling isler műveket játszik. 22.20
Terjeszti a Szegedi Postaigazgatóság
atya nyomoz. Am. krimisor. Összkiadás. 23.22 Eszencia.
ÉvSlTtlKr"
(igazgató: Gyimesiné dr. Etsedy Sarolta).
DM
p
a Délhír Rt. liigyvezelő igazgató: Mizsei István) ,
Nemcsak lopni. 13.00 Hangos 0.26 Lemezújdonságok.
és a Délmagyarország Kft.
otthon. Am. sor. 13.30 Déli
Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél.
magazin. 14.00 Arabelle KiesSZEGED RÁDIÓ
ISSN 0133-025X
bauer talksow-ja. 15.00 A mi 5.55 Alföldi Hírmondó. Zenés
v y n ö X ieélöYj>»Á:
ővlövőJ íödévftéfT

hírműsor. Szerkesztő: Vágási
Kálmán. A tartalomból: 5.55
Műsorismertetés, időjárásjelentés, útinform. 6.00 Reggeli
krónika. Csongrád megye idegenforgalma. 6.25 Szemle az
országos napilapokból. 6.30
Hírek, tudósítások, meteor,
programajánlat, lapszemle.
6.45 Reggeli párbeszéd - iskolabezárások. 7.00 Reggeli krónika. 7.15 Gyógyítani gyógyszer nélkül! 7.25 Országos lapszemle. 7.30 Hírek, tudósítások. lapszemle, körzeti időjárásjelentés. 7.45 Péntek reggeli
jegyzet. 8.00 Hírek, hétvégi
sportelőzetes. 8.20 Lemezmustra. 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-től 20-ig óránként hírek, spori. jelentés az
időről, útinform. Üzenetrögzítő: 421-511. Az adás ideje alatt
hívható telefonszámok: 421253. 421-353. 6.00 Ébredjen
ránk! Reggeli információs műsor. Benne: lapszemle, útravaló, horoszkóp, évforduló, szülinapi, névnapi köszöntő, recept,
garaboly, programajánlat, idegenforgalmi magazin. Szerk.
rav,: Hegyesi Sándor. 10.00 A
Marsról jelentjük. Szerk.: Szatmári Katalin. 12.05 Kívánságműsor. 15.05 DJ Maki. 19.05
Önkormányzati
magazin.
Szerk. mv.: Vass Imre. 21.00
Rockregiszter. Szerk. mv.:
László István. 24.00-04.00
Szerk. mv.: Vass íme és Tüske
Ferenc. 04.00- 06.00 DJ Nautilus. Hajnali zenés összeállítás. Zenei szerkesztők: Tóth
András, Molnár Sándor, László István, Tóth Péter. Genscher.
TISZA RÁDIÓ SZEGED
11-17 óráig, naponta a 100,2
Mhz-n. Adástelefon: 495-495.
Minden órában hírek, időjárás,
aktualitások. 11.05 Patkósshow. 12.00 Tisza Magazin.
Információs óra. Programajánlat, közélet, közlekedés, gazdaság. kamarai hírek, baleseti információk stb. 13.05 Játszóra.
13.30 Deutsche Welle nemzetközi hírei és lapszemléje Kölnből. 14.05 Délutáni randevú.
D. Tóth Júlia. Cs. Gát László.
Benne: Áll a bál. Vita a bálozásról. Az év kézilabda rangadója előtt. Játékok. Sziréna.
RÁDIÓ SZENTES
13-24 óráig az URH 95,7
MHz-en, kábeltévén Szentesen
a 67,25 MHz-en, Csongrádon a
103 MHz-en. Az adás ideje
alatt hívható telefon: 63/315482. 13.30-kor, majd óránként: helyi hírek, tudósítások,
időjárás. 13.00 A héten történt.
A rádió ismétlő műsora. 15.00
Délutáni magazin. Szerkeszti:
Besenyei Gábor. Autóklub télen-nyáron. Bevonulás után eskü előtt. Nemzetiszínű mosópor? Elmondják a hallgatók.
18.00 Esti magazin. Szerkeszti:
Bartha László. Égi jelek nyomában. Vendégségben. Esti
beszélgetés. 21.00 Zenei turmix. Jazz - dixieland - beat.
Aramház. Záróra. Éjszakai kívánságműsor - a hallgatók
összeállításában.

horoszkóp
T

K O S : Lehet, hogy nagyon unja a telet, vagy elege van a hétből, de ez még nem ok
arra, hogy mindenkivel összevesszen. Annyira feszült és indulatos, hogy nem képes uralkodni magán.

BIKA:

A tegnapra tervezett baráti összejövetelt
ma tartják, de csak akkor vehet
részt rajta nyugodt szívvel, ha minden munkát befejez. Meg kell tartania a határidőket, és a szavát!

TT I K R E K : Becsületesen
játszott, jót akart, de a körülmények miatt úgy látszik, mintha nem így lenne. Most úgy érzi,
nyakig ül a pácban. Fogadja el a
felkínált kereseti lehetőséget, törekedjék anyagi helyzete megszilárdítására.
I ^ t ? I RÁK:

Ma még nem volI———I na szerencsés, ha nyüzsgő
társadalmi életet élne. Szentelje ezt
a napot, az elmaradt levelek megírására, valaki már nagyon vár hírt
Önről. Lapozza át határidőnaplóját!

Sl

OROSZLÁN:

np

SZŰZ:

Rosszul mérte fel az erejét,
meg idejét. Ne hagyja, hogy
visszaéljenek munkabírásával és
segítőkészségével! Ráfizethet,
mégpedig alaposan, ha isméi lágyszívű, és királyi kedvében adakozik.

MERLEG: Örömmel
állapítja meg. hogy veszteségei kisebbek a vártnál. Jobban
teszi, ha egy új vállalkozásba is
belekezd. Lehetősége nyílik kisebb kirándulásra a hétvégén.
n f l S K O R P I O : A teg-

ó
jobbkor szegődött Ön
mellé a szerencse, már-már cserbenhagyta optimizmusa. Munkahelyén is komoly elismerésben részesül, ráadásaui a nap vége is jól
alakul, bár a randevúról elkésik.

7 NYILAS:

Ritka alka-

lom. hogy pénteken nincs
munka. Ha nem lenne egy-két elintézetlen magánügye, egész nap
unatkozna. Meg az sem vigasztalja, hogy az. este majd kárpótolja,
hiszen kedvese külföldön van.
"7

B A K : Bátran gondoljon
lakásvásárlásra, felújításra. mert hamarosan szüksége lesz
eggyel több szobára. A jövőjét
építse, ne a múlton rágódjék.
Pénzügyi sikerei egy új kor nyitányát jelzik.

VÍZÖNTŐ:

Minden
kezdet nehéz, de nem Önnek. Ha egyszer tényleg elhatároz
valamit, tűzön-vtzen keresztül viszi. Hfvja az ágy vissza, de kipattan belőle, s még tornázik is. Frissen kezd terve megvalósításához.
SÜX.

Meglepi környezetét, hiszen olyan kedves. amilyennek ritkán látják. Ha
Önnek is tetszik ez a magatartásforma. igyekezzék többször felölteni. (gy sokkal több barátja, ismerőse lesz!

r y n h a l a k : Rádöbben.

8201 Veszprém,
Pf: 296.
Teteíon:
88028-499

Lapunk tartalomismertetójét
a TOP TV TELETEXT
160. oldalán olvashatják.

'
' hogy milyen keveset tud a
gyerekről. Itt az. ideje, hogy
össszeüljenek. s beszélgessenek
egy jót. Gondjait csak súlyosbítja,
hogy közeli hozzátartozójáról is
kedevezőtlen híreket hall

Telin TV
mai műsora:
17.(10 TINIMIX
diákmagazin: - Hip Hop Boyz
a Fotex Recordsban - Megyei
francia nyelvi versenyelőzetes
- Számítógépes játékok
Műsorvezetők: Hudák Dóra ésTimár
Krisztina. Tel.: 325-072. 325-181.

[£B

ELSŐ
BETON

HEGESZTETT |
J y

Szeged,
Dnrnzsmai út 5-7.
h l. G . s - s .
06-30-326-858

Frekventál belvárosi
helyen (Dóm tér)
250 nm alapterület
kiszolgálóhelyiséggel
kiadó.
(Raktár, iroda, üzlet.)
Telefon: 06-60-483-348.

valamint

EGYÉB BETONACÉLOK!
értékesítése minden méretben! |

ZSUZSI T ^ p .í t ő a .n y a ^. i ^ T N a g y k e r e s k e ^ T

E-jelö g e r e; n d á k g y á r i á r o n , h á z h o z száHffe
száRftva
Betonvas 84 Ftfcg-os áfás áron
C S M I N T H A Z A I 3 S O / 2 0 kedvező áron,
nagytételben kedvezmény
Cím: Szaia&ai út 89. Tel.: 310-863. Ny.: 7-16-ig, S**t 7-12-ig

DEUTSCHE WELLE
magyarul

o*v 13.30—14.00
.
7 7 a helyi kábeltévé
hangcsatornáján.
Hírek, nemzetközi lapszemle,
kullúrkörkép.
Német nvelvlecke: szerdán 18.30

és pénteken 19.30.

A Prímagáz Rt.

algyői üzemébe
felvesz fiatal,
agilis férfit

gázszolgáltatási
ügyintéző
munkakörbe.
Feltétel: felsőfokú
műszaki végzettség,
számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent a gázipari
és tervezői gyakorlat.
A munkakörhöz
szolgálati gépkocsi
biztosítunk.
Jelentkezés

a 62/321-244147
telefonszámon
1996. február 26-án.

X

A Vásárhelyi Aranyági Kft.
Kutasi úti Téglagyára ajánlja

\

a jó minőségű, kisméretű
tömör falazótégláját még tavalyi áron,
amíg a készlet tart.
Házhoz szállítást kedvező feltételekkel vállalunk.
Érd.: 346-096 telefonszámon,
MniMMITOIIIM

Már hazánkban is lehetőség van egyedazonositó
mikrochip beültetésére az állatokba. Az állat nyakán, közvetlen a bőre a l á szövetbarát a n y a g b a
ágyazott 1,5x8 mm. átmérőjű mikrochipet ültetnek,
amely 10 jegyű azonosító kódot tartalmaz, amit
egy készülékkel lehet leolvasni, A mikrochip segítségével az állatokat számítógépes
es nyilvántartásba
lehet venni. (MTI bTelefotó)

Isten éltesse!
ALFRÉD
A név eredhet
az
ógermán nyelvből, alwl
„alp"-oknak nevezték a
bajt hozó lényeket, így
jelentése; „törpe, tündér". Ehhez járult hozzá a mai német nyelv
„Rat", azaz „tanácsos"
szava, így a név olyan
férfia utal, akinek van
mersze nemcsak tündérekkel,
varázslókkal,
hanem a tanács tagjaival is szebeszállni,
ha
akarata
keresztülviteléről van szó. De származhat a görög Epaphroditos, Epaphras nevekből is.

• Kutyaszörme

a divat

Rájár mostanában a rúd
az ebekre Mongóliában. A
főváros, Ulánbátor utcáiról
ugyanis gyanús gyorsasággal tűnnek el a kóbor kutyák, hogy azután legújabb
divatáruként tűnjenek fel szórmebunda formájában. A
szélfútta sztyeppék hazájában divatba jött a kutyaszőrmebunda és exportra is jut
belőle. Azon túl, hogy ezek
a bundák nagyon melegek,
eladásuk ötven százalék körüli profitot is biztosit készítőiknek - dicsekedett egy
ulanbátori műhely tulajdonosa. Elmondta, hogy az 51
ezer tugrikba (110 dollár)
kerülő bundák olyan népszerűek, hogy vevőre találnak
még mielőtt kikerülnének a
műhelyből.
• H a r k á l y magániskolában gépírói, számítástechnikai, nyelvi tanfolyamok folyamatosan indulnak Szegeden. Telefon: 321-536. (x)
A RÁDIÓ „PARTISCUM"

zenés hírmagazinja
Szerkesztő: Vujdu Horvát Péter.
Zenei szerkesztő: Hegedős János
lh.00 Ilin k, időjárás, útinform.
16.15 Sportelőzetes.
Angol slágerlista.
16.3(1 Dugó - közlekedők
figyelmébe. 17.(Ml Hirek. időjárás,
útinform. lupelőzetes.
Baleseti mérleg '95.
HUNI Délutáni krónika.
Piek Szeged rangadó.
Autó újdonságok.

„Hallgassa Ön is,
O n n c k is s z ó l ! " i
mindennap 16-19 óráig
a 94,9 MHz-en
Hirdetésfelvétel:
Szeged. Párizsi krt. 32.
Tel: 323-930. 323-811
Tel/Fax: 491-119
WAV.WÍWUYWW

490-490,

i

|TORZSUTAS KÁRTYÁI

i
i
; Bármikor, bárhonnan, ;
bárhová a legolcsóbban.;
>
Ezért kell
a törzsutas kártya! 5

• Eladják
AlCapone
„falát"
Kétszázezer dollár körüli
áron eladó az a golyók lyuggatta téglafal, amely előtt a
hírhedt amerikai gengszter,
Al Capone és legfőbb riválisának banditái vívták tűzpárbajukat csaknem hét évtizede. Egy magángyűjtő kfnálja
eladásra annak a chicágói
garázsnak a falát, amely a
húszas é v e k b e n a „ B u g s "
Morgan-banda főhadiszállása volt. 1929 Bálint-napjának hfrhedt mészárlásában
Al Capone bérgyilkosai törtek be a garázsba és golyózáporral lekaszabolták a rivális banda hét tagját. A falat 1967-ben lebontották és
azt egy ü z l e t e m b e r vette
meg, aki kiállította egy vancouveri mulatóban.

traffipax
Csongrád megyében ma az a l á b b i
városok körzetében
s z á m í t h a t n a k sebességei lenőrzési
akcióra a járművezetők. Szeged:5 és
7, valamint 9 és 14;
M a k ó : 15 és 2 3 ;
Vásárhely: 6 és 22
óra között. A rendőrség a változtatás
jogát fenntartja!

• Földrengés
és s z ö k ö á r
N é g y e n m e g h a l t a k , és
legkevesebb tízen eltűntek
Peruban, amikor a Richterskála szerint 5,7 erősségű
földrengés történt, majd szökőár pusztított az ország tengerpartjának középső részén.
A földmozgás epicentruma
Chimbote kikötőjétől 210 kilométerre délnyugatra volt.
A mintegy hétméteres szökőár húsz perc alatt egy tucat házat lerombolt és négy
halászt elragadott.

« r

J iistöl valami, de az nagyon - észj
lelték azon repülőgépnek az utasai, amely valahonnan valahová igyekezett volna, csakhogy közben kényszerleszállt. S vajon miért tette ezt?
Azt írja az újság, melyben olvasom a
sztorit, hogy az utastérben egyszerre
csak hatalmas füst kezdett terjengeni.
Terjengett, terjengett, mindegyre terjengett, és mikor már teljességgel kiterjedt volt, a gép, amint már említettük, jobbnak látta - bal kanyarral - a
leszállást. Pedig egy Nortwest Airlines méretű légitársaság
gépe ugyanis erről van szó, a gép pediglen
Tampába akart repülni, s ezzel szemben Detroitban kényszerlandolt nos, egy ilyen társaság gépe kétszer
is meggondolja, leszáll, vagy inkább
nem száll le, muszáj neki, avagy inkább mégsem annyira muszáj.
Hát ez leszállt, s ha ezt tette, annak okának kell lennie, nyilván - vélte hihetőleg a repülőtéri mentőszemélyzet, s ezt alátámasztotta a repülőgépnek immáron orrán-száján dőlő
füst, amelynek azonban ekkorra már
határozottan odaégett hamburgerszaga kezdett lenni...

Farkas Csaba

Kisült - hogy kellően stílszerűek
legyünk - egy hamburgert felejtett ott
a légikisasszony a melegltőberendezésben. A hamburger előbb megsült,
aztán másodszor is megsült - ekkor
kifejezetten kétszersült-jelleget
kezdett ölteni -, s midőn már túl volt
mindenen, amin egy hamburger egyáltalán túlmehet, szenesedési tevékenységbe kezdett. Amit kezdett, folytatta is - eltökélt hamburgerről van
szó -, szenesedett, szenesedett, s akkoron is szenesedett, amikor a haboltókkal, miegyébbel fölszerelt tűzoltók
egy egész, lángoló hamburgersütőre
való oltóanyagot elpazaroltak
reá.
Ezek után abbahagyta a nagymértékű
füstöléssel egybekötött
szenesedést,
nyilván azt mondta magában, máma
már nem szenesedek tovább.
Hogy mennyi anyagi és

• Szentesi
szökevény
Budapesten, a VI-VII. kerületi R e n d ő r k a p i t á n y s á g
fogdájából csütörtökön hajnalban megszökött Szarvas
L á s z l ó 20 é v e s s z e n t e s i ,
Adamcsák Zsttlt 26 éves és
Lukács László 31 éves budapesti lakos. A rendőrség körözi a szökött rabokat, és a
lakosság segítségét kéri elfogásukhoz.

e Tömegbe
lőttek
Karneváli tömegbe lőttek
a rendőrök Haitin. Fegyveres fellépésüket az váltotta
ki, hogy egy motoros férfi
egy karneváli autó mellett
pisztolyt rántott. A lövöldözésben 20 ember megsebesült, közülük öten súlyosan.
A haiti televízió e g y e n e s
adásban közvetítette a háromnapos karnevál záró
eseményeit, amelyeken kitört a lövöldözés. A sebesülteket, a riadalmat a képernyőkön is látni lehetett.
Egy szemtanú szerint a motoros akkor vette elő fegyverét, amikor a guruló színpadon mellé ért egy olyan
énekes, aki szimpatizált a
volt katonai rezsimmel.

Igen súlyos helyzet alakult ki Spanyolország északi részén (a Baszkföldön,
Navarra, Cantabria és Asturias tartományokban) a napok óta tartó, szűnni
nem akaró havazás miatt. Az országot Franciaországgal összekötő utakon
szünetel a forgalom, így - legalábbis a szárazföldi közlekedést tekintve - az
ország gyakorlatilag elszakadt Európától. (MTI Telefotó)

• Brazíliai
buszbaleset
Legkevesebb 31-en meghaltak és 16-an megsérültek,
amikor egy autóbusz a brazíliai Belo Horizonté városának közelében egy főútvonalról 20 méter mély szakadékba zuhant. A busz utasai
a riói karnevál négynapos
rendezvényein vettek részt, s
éppen hazatérőben voltak,
amikor a katasztrófa bekövetkezett. Az áldozatok között gyerekek is vannak.

A más fogára fájt
Igencsak roszszul aludt egy délafrikai férfi: álmában kilopták a
fogát,
pontosabban a müfogsorát.
Az ötvenöt
éves
károsult, Maphupu Molatudi
alkalmi munkákból
tengette napjait, s
legféltettebb „vagyontárgya"
mondhatni mindene - a protézisa
volt.
A foglopás valójában
rablás
volt: Molatudi egy
Johannesburg
melletti motelben

aludt. A tettes akinek ki tudja
miért fájt a más
fogára a foga egészen
sajátos
aneszteziológia
módszerhez folyamodott:
„leütötte " az amúgy alvó
áldozatot, aki erre
felébredt. A fograbló ezek után
fojtogatni
kezdte,
Molatudi
pedig,
hogy levegőt kapjon, kitátotta a
száját, s így müfögai könnyű prédának bizonyultak.
A gyanúsítottat
a rendőrség elfog-
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Északi-tenger alatti forró olajmezökben mikroorganizmusokat. Stetter
új felfedezéseit „közabáló ósgolyónak" vagy
„rettenetes tűzgolyónak" nevezte el. Ezek a
baktériumok képesek
fény és levegő nélkül
létezni.
Az
állatocskák,
ahogy a kutató szeretetteljesen nevezi őket,
megjelenésükben sokfélék lehetnek, egyszer
korong, máskor palcika
alakúak, a mozgáshoz
szükséges üstökkel és
ostorocskával. Az élet
törzsfáján az óseredetihez legközelebb a különösen melegkedvelő
ősbaktériumok állnak hangzik Stetter magyarázata. A tanszékvezető m i k r o b i o l ó g u s n a k

• Ma: Szieszta
Péntek lévén ma déli 12
órakor ismét jelentkezik a
Szieszta műsora a TV2-n.
Egyebek között szó lesz a
műsorban a Dél-Alföld telefonhálózatának fejlesztéséről, a naptárak kialakulásáról
a szökőnap apropóján, és arról is, hogy miként próbálnak a könyvtárak talponmaradni a megszorítások között. Ismét jelentkezik a Tipegő, a kismamák szolgáltató rovata. Színházigazgatók
lesznek az u t o l s ó fél óra
vendégei, akik az évad még
hátralévő részéről szólnak.

e Világháborús
bomba
A német rendőrség kiürítette a bonni parlament épületét, miután egy a II. világháború alatt fel nem robbant
bombát találtak az épület közelében. A 250 kilós robbanószerkezetre építkezési
munkálatok közben bukkantak rá a Rajnában. Az elmúlt
hónapokban számos második világháborús bombára
bukkantak építkezések során
Németországszerte. A szövetségi csapatok gyakran
bombázták a Rajna menti területeket, különösen az iparilag fontos Düsseldorf és
Köln környékét.

e Elhunyt
Morton Gould

ta, ám „fogattanul". Feltételezések szerint menekülés közben eldobta, vagy megsemmisítette
a
protézist, hogy ne
legyen ellene bizonyíték, így viszonylag profi fograblónak mondható.
A károsult azzal vigasztalhatja
magát, hogy az
incidens
során
legalább nem
hagyta ott a fogát,
s jó hogy nem a
szemét lopták ki.

Közabáló ösgolyó" a Marson?

(MTI-Panoráma) - A
Mars bolygón esetleg
élnek kis elolenyek Kari
O. Stetter német mikrobiológus professzor feltételezése szerint. Ha
anis a Földön vonolyan élőlények,
amelyek a mélyben
magas
hömérseklet
mellett is képesek létezni, a k k o r ez a v ö r ö s
bolygón is lehetséges.
Stetter elméletét földi
expedícióinak eredményeire alapozza.
Az 54 eves stuttgarti
mikrobiológust vííágszerte s z a k m á j a korifeusai közé sorolják,
1988-ban a német kutatótársaság a 3 miliő
márkával jaró Leibnizdíjjal tüntette ki. O talált először a mélytengeri hullámokban es az

erkölcsi

kárt okozott a repülőgéptársaságnak
a füstölgő hamburger, a nyomábani
kényszerleszállás, nos, arról nem szól
a fáma. Mint ahogy arról sem, mily
hamburger volt, ami volt. Egyáltalában, hamburger volt-e? Mi van, akkor, ha sajtburger? Hogyha mégis
hamburger volt, járt volna-e hozzá
kaporöntet, vagy csak amúgy önmagában szolgált volna egy éhező utas
gyomornedveinek megnyugtatására ?
Na, ez esetben mi van? Hát, különösebben semmi. Semmi nem van, azaz
nincsen. Ami az egészből kiviláglik, a
következő: minél magasabb fejlettségű egy technikai vívmány, annál érzékenyebb a legkülönfélébb
alpári
behatásokra, tűzre, yízre. miegyébre.
Ha az egyén saját lábán kíván eljutni
valahonnét valahová, egy hamburger
aligha okozhat számára gondot leszállnia többek között aligha kell,
sem Detroitban, sem másutt, igazföl
sem száll, eleve el sem jut sehová. A
fejlődés áldozatokkal jár, még ha az
áldozat nem is egyéb, mint egy kiégett hamburger. Persze, lehet sajtburger is akár.

néhány évvel ezelőtt első ízben sikerült ezeket
a kis élőlényeket mesterséges éllettérben kitenyésztenie, a regensburgi egyetem laooratóriumaban
némely
baktérium 113 Celsius
fokon szaporodik.
A Mars gyaníthatóan
forró vulkáni kőzeteinek m é l y é n a kutató
véleménye szerint különlegesen kedvezőek
a körülmények a „közabáló ősgolyó" rokonai számára. A folyók
és h ó s a p k á k n y o m a i
víz jelenletére utalnak a
Marson. A baktériumok
lebontják a ként és más
anyagokat, a légzéshez
levegőre nincs szükségük. Idáig a z o n b a n a
Viking 1 es a Viking 2
amerikai űrszondák ku-

Metró
Szegedi vonatkozása is van a szovjet
á l l a m a d á s s á g legú j a b b , fél m i l l i á r d
dolláros részlete törlesztésének - tudtuk
meg s z e r d a este a
TV-Híradóból. Metró
épülhet belőle Budapesten, a negyedik
vonal. A Kálvin tértől
az Etele térig, 5,2 kilométeres szakaszon
utazhatnak majd vele a fővárosiak.
Hogy hol itt a szegedi v o n a t k o z á s ? A
riportban megszólaló, XI. kerületi polgármester neve: Szegedi Ferenc.
v . f ^ .

• Manökentanfolyam o t indft a Bella Moda
Stúdió és a KIT. Felvétel:
f e b r u á r 25-én délelőtt 10
órától. Szeged, Kálvin tér
Százszorszép Gyermekház.
Felvilágosítás telefonon:
325-805.
(x)
• A K i s o s z az alábbi tanfolyamokat indítja március
első hetében: - boltvezető, ABC eladó. Jelentkezni: Szeged, Debreceni u. 24/B. Telefon: 62/313-891.
(x)
tatórepüléseik során az
életnek semmilyen nyom á t nem t a l á l t á k a
Marson.
De hogyan is kerülhetett volna a Földdel
szomszédos b o l y g ó r a
egy ilyen p a r á n y i kis
élőlény ? Stetter forgat ó k ö n y v e szerint egy
„szállítómeteor" közvetítésével. Eszerint az őskor előtt egy földi vulkán a mikroorganizmusokat a légkörbe szórhatta szét. A meteor pedig a Föld mellett való
elrepülése során magával ragadhatta azokat,
majd utána a Mars felszínére csapódhatott be
velük. A téma világegyetemi vizsgálata
azonban a regensburgi
mikrobiológus számára
csak álom maradhat: a
vörös bolygó megfúrása ugyanis drága mulatság lenne.
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• Lezuhant
egy AN-24-es
Nyolc emberrel a fedélzetén, próbarepülés közben lezuhant egy AN-24 típusú,
szovjet gyártmányú román
repülőgép Nagybánya közelében - közölte a román közlekedési m i n i s z t é r i u m . A
gép legénysége és a velük
utazó műszerészek szörnyethaltak. Két munkás is életét
vesztette a repülőtér közeli
építkezésen, amikor a sűrű
ködben és hóesésben a repülőgép földbecsapódott.

• Szaloniki
robbanás
Nagy erejű pokolgép robbant az észak-görögországi
Szaloniki vasúti pályaudvarán, egy álló s z e r e l v é n y
egyik kocsijában. A robban á s b a n senki nem sérült
meg. A vonat fél órával a
robbanás előtt érkezett Szófiából, s már egy utas sem
volt a szerelvényen, amikor
a pokolgép működésbe lépett. A rendőrség egyelőre
csak annyit közölt, hogy a
pokolgépet a mosdó mellett
helyezték el.

A floridai Orlandóban 82
esztendős korában elhunyt
Morton Gould amerikai zeneszerző. Gould népszerű
amerikai témákat dolgozott
fel szimfónikus művekben.
Amikor első kompozíciói
megjelentek és bemutatták
őket, szerzőjük mindössze
hatéves volt. Gould kiemelkedő zongorista és karmester
is volt, továbbá filmekhez,
Broadway-musicalekhez és
balettdarabokhoz is komponált zenét. Számos kitüntetés
mellett 1966-ban Grammy-,
1995-ben pedig Pulitzer-díjban is részesült.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma estig többnyire erősen felhős
lesz az ég, szórványosan várható hav a z á s , hózápor. A
gyakran élénk szelet helyenként erős
lökések kísérik. Néhol hófúvás is kialakulhat. A hőmérsékleti maximum plusz
1, minusz 4 fok között valószínű.

Újonnan szabadalmaztatott találmány a vitorlás
kerékpár, amelynek prototípusát Pierre-Yves Gires
egykori vitorlásbajnok próbált ki Franciaországban,
a dunkerque-i tengerparton szerdán. (MTI Telefotó)
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