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Véget ért a szegedi borünnep
Ez v o l t a

második.

gedi borfesztivál. A cent e n á r i u m á t ünneplő Hógi é t t e r e m b e n h á r o m
napon át folyt a bor.
Persze, n e m ugy, mmt o
hamarosan „beköszönt ő " Mars tél i soc feszlivo
Ion, h a n e m c s a k ú g y
m é r t é k k e l . Mert, mint
a z t a megnyitón a zsűri
e l n ö k é t ő l . G u l y á s Fer e n c t ő l is h a l l o t t u k : a
bort nem vedelni, hanem inni kell. Igy igaz. S
a három kellemes n a p
a l a t t a l á t o g a t ó k e z t is
tették. Kóstolgatták a finomabbnál finomabb
nedűt. Ebből is e g y kortyot, abból is e g y e t . Aztán csettintettek e g y e t o
nyelvükkel é s a z t mondt á k : „Ez i g e n , é r d e m e s
V O I T oeterni iae:
A Puskás és Tsa.-Dep©
Kft., a Nemzetközi Vásár- és
Piacszervező Kft, valamint
a Délmagyarország Kft.
szervezésében tartott 11. szegedi borfesztivál - kiállítás
és vásár - jól sikerült. Legrövidebben így sommázhal
nánk a három nap történéseit. Elégedettek voltak a szervezők, a kiállítók és a házigazda, a 100 éves Hági is,
hiszen több ezren fordultak
meg a patinás étterem kiállí

Karadzsics lemondott?
Lemondott a boszniai „Szerb Köztársaság" elnöke,
bár Paléban cáfolták a hírt. (2. oldal)

Félmaratoni érmek
Szegeden a maratoni és félmartatoni futóversenyen a
hazaiaknak két érem jutott. (A Dél Sportja)

Lapáton a bankárok?
Az OTP-nél még nincs szó „klasszikus"
csátásról. (3. oldal)

elbo-

Tragédia
a húsboltban
• Tudósítónktól

- emiékül...
tási csarnokiban péntektől
vasárnapig a kiállításon, a
különféle együttesek fellépésem és a hagyományossá kerekedett borbákn i s
Tegnap délelőtt még egyszer összejöttek a szervezők
és a kiállítók, részt vettek
azon az ünnepélyes ceremónián, amelyen a díjakat adták át az arra érdemeseiteknek. Ők pedig a következők.
A Papagáj Markét díját a

Badacsonyi Pinceszövetkezet kapta, a Legjobb zamatú
bor címét az United Dsetillers Hungary érdemelte ki. a
Legjobb küllemű bor megtisztelő cím a Szeri- Vin Bt
borának jutott. Lapunk, a
Délmagyarország díját a
Csoográdbor Kft. vihette haza, a közönség díját pedig
Somodi Sándor ásotthalmi
termelő nyerte. A vásár
nagydíján ketten osztoznak.

(Fotó: Miskokzi

Róbert)

Megosztott díjban részesült
tehát a Villányi Szőlő-Bor
Kft. és az Egervin Rt.
Ez volt tehát a tegnapi
nap egyik hivatalos programja, az azt követő órákban
- éjfélig - pedig cigányzenét
hallgathattak a Hági étterembe betérő vendégek. Később
a Blues Bell, majd a Frankié
Látó Quartett szórakoztatta a
közönséget. A vendégek között elvegyülve, benyomása-

Jótékony Big Mac
• Munkatársunktól
Szombaton éjfélre 21 ezer
712 forint gyűlt össze Szegeden a McDonald's immáron negyedik alkalommal
megrendezett jótékonysági
napján. A leukémiás gyermekek javára rendezett eseményen minden egyes Big
Mac-szendvics bevételéből
80 forintot, valamint az étteremben elhelyezett jótékonysági gömbbe dobott
pénzt a Ronald McDonald
Gyermeksegély Alapítványnak utalják áL A McHappy
Day napjának különlegessége volt, hogy neves szegedi
személyiségek szolgálták ki
a vendégeket, így Sípos István ultramaratoni futó. Király Levente, Szemán Béla,
Janik László, Müller Júlia,
Rác/ Tibor és Fekete Gizi
színművészek, Lékó Péter
sakkozó. Pataki András és
Juronics Tamás, a színház
balett-táncosai, valamint
Aczél Ervin karnagy.

ikat hallgatva, ellesve, zárásképpen mi is azt mondhatjuk, hogy jó kis rendezvény
volt
In vino veritas. Vagyis:
borban az igazság. Ha ez így
van, akkor a megállapításunk is helytálló. Azzal,
hogy a szervezőkkel egyetemben reméljük, a jövő évi,
ül. szegedi borfesztivál ezt
is fölülmúlja majd.
Kisimro Fornnc

átvetette az egyik húskampón, majd felakasztotta magát. A Tisza-parti kisvárosban az a hír terjedt el, hogy
magára a húskampóra ugrott
rá a nyakával a szerencsétlen
fiatalember. Valójában négyöt évvel ezelőtt a Justh Gyula
utcai boltban történt ilyen
eset.

Belebotlottunk
a Májulásba

Döbbenetes
abortusz
• London (MTI)
„Szégyenteljes rekordnak"

minősítette a brit sajtó annak
a kislánynak az esetét, aki kilencévesen esett nemi erőszak áldozatává, s miután a
bűncselekmény után terhes
maradt, ő lett az eddigi legfiatalabb lány, akit kényszerű
abortusznak kellett alávetni.
A Sunday Mirror beszámolója szerint a gyermek hazafelé tartott, amikor egy
londoni parkban az év elején
brutális támadás érte. A kislányt annyira megrázta az
eset, hogy senkinek nem tett
róla említést, s addig hallgatott, mígnem az egyértelmű
külső jelekből már a hitetlenkedő szülőknek is feltűnt a
terhesség cáfolhatatlan ténye.
A kétségbeesett kérdések hatására a kilenc éves áldozat
végül elmesélte, mi történt
vele, de mire a hét végén
kórházba került, már csaknem öt hónapos terhes volt.

RUPESKY
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VALLALKOZOK ELŐNYBEN!
1996. május 20-tól 25-ig (8-17 óráig)
EXKLUZÍV HASZONGÉPJÁRMUBEMUTATÓT TARTUNK! PRÓBÁLJA KI A TELJES KÍNÁLATOT!
6728 Szeged, Fonógyári út 2-4. Tel.: 62/324-800, Fax: 62/324-070

Pénteken reggel Csongrádon a Vasút utcai hentesboltban öngyilkos lett az üzlet 30
év körüli férfi alkalmazottja.
Információnk szerint körülbelül 30 ezer forintot bukott
játékautomatán, s mivel úgy
vélte, nem képes visszafizetni az összeget, nadrágszíját

A M a s k a r a d e s együttes ó r i á s m a d a r a .
(Fotó: Révész Róbert)
• Munkatársunktól
Nem túlzás, a múlt hét
végén májúit egész Szeged.
A Májulás ugyanis olyan
össznépi fieszta volt, ahol fiatalok, középkorúak és idősebbek is megtalalálták a nekik való programokat. Ráadásul akkor is részt vettek a
rendezvényen, ha nem is
akartak. Elég volt csupán sétálni a belvárosban, ahol
úgyis lépten-nyomon belebotlottak a Májulásba.
Bármennyit is beszélünk

a fesztiválvárosi státusról,
annak mibenlétéről egy-egy
ilyen rendezvény alkalmával
tudunk meggyőződni. Merthogy szinte egyedülálló a
maga műfajában a Májulás mindenhol és mindenkinek
szól. A színházi és zenei
fesztivál valóságos hálót
font a belvárosban, színpadot építettek a Széchenyi- és
a Dugonics téren, valamint a
Móra-parkban.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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• Réthi J. Attila és Arató
jelenti

László

Dániából

Hamlet várának
tövében
• Helsingör
Az elmúlt öt nap egyvalamire mindenképpen
elég volt; arra, hogy különösebb elfogultság nélkül megállapítsuk: a dánok sok dologhoz értenek, d e l e g i n k á b b dolgozni tudnak. A magyar
újságírók EU-szemináriumát vezető két úr, John
Hessing és Peter Goldsmith például hétfától péntekig, reggel 8-tól este 9ig f á r a d h a t a t l a n u l szerv e z t e és i r á n y í t o t t a a z
előadásokat, a minisztériumi viziteket, a követségi
l á t o g a t á s o k a t . Tették
mindezt percre pontosan,
elegánsan, mosolyogva,
úgy, ahogy kell.
Nehéz lenne megfogalmazni, hogy mi a dán csoda
titka. Talán a mentalitásuk,
már-már tapintható optimizmusuk és konokságuk repítette az itt élő embereket az
őket megillető helyre, azaz
Nyugat-Európa tetejére. A
vikingek utódai tényleg
büszkék lehetnek 34 ezer (!)
dolláros, egy főre jutó nemzeti jövedelmükre, és arra,
hogy ezen a kontinensen
nélkülük nemigen döntenek
az igazán fontos kérdésekben. Szóval, nekünk magyaroknak már azt is értékelnünk kell, hogy Koppenhágában komolyan foglalkoznak az Európai Unió bővítésével, és kíváncsiak a gondjainkra, terveinkre.
Szerda délután az állami
televízió egyik sztárriportere,
Connie Petterson vendégeskedett Hamlet várának tövében, azaz a helsingőri oktatási központban. Sok egyéb
mellett levetített egy tavaly
forgatott filmet, amely „a
kommunistákat
visszahívó
Magyarországon" készült.
Az időközben üzletemberré
cseperedett Berecz János
azon polemizált, hogy manapság csupán tőke, kapcsolatrendszer és számtalan ötlet
kell egy vállalkozás beindítá-

sához; Thürmer Gyula angolul ecsetelgette, mekkora erő
rejlik a munkáspártban; Gál
Zoltán azt mondta, nálunk
már igazi demokrácia van;
egy kórházi osztály vezetője
egyfolytában panaszkodott,
merthogy ő volt a „kontraszt".
Pedig mindnyájan tudjuk:
a kép azért ennél jóval színesebb.

•

A dán házigazdák, szervezők arra is gondoltak, hogy a
gyakorlatban egy szimulált
tárgyaláson próbáljanak ki
minket. A feladat: építsük
fel az Európa Házat. Öt delegáció kövekre, emeletekre,
alapzatra alkudott. Nagyon
tanulságos volt a tárgyalás.
Eleinte kisebb lobbik alakultak, majd valamennyiünknek
rá kellett jönnünk, hogy
mindenkinek engedményeket kell tennie, nem is keveset. A végén a csoportok
már ugyanazt akarták, de oly
módon, hogy konzultációs
szüneteket kértünk és mindnyájan elvonultunk egy sarokba, ahol megegyeztünk.
Az asztal körül ez nem sikerült, holott ugyanazok tárgyaltak ott is, de valami rejtélyes erő szüntelen lobbizásra csábított bennünket.

•

Hazánk dániai képviseletét Balázs Péter nagykövet
látja el. A követség kis létszámmal dolgozik, de sok
okuk nem lehet a panaszra.
Mind a követség, ahol a konzulátus is helyet kap, mind
pedig a nagyköveti rezidencia csodálatos helyen van.
Az épületek és berendezésük
is jómódról, gazdagságról
árulkodnak. Persze ez a jólét
Dániát jellemzi. A nagyköveti rezidenciát 1973-ban vásárolta hazánk másfél millió
dán koronáért. Most áz épületet 10 millió koronára taksálják. A szorzó huszonöt.
Tudni kell azt is, hogy Koppenhága nem a diplomácia
fővárosa. Valamennyi diplomata Brüsszelbe vágyik.

z

hírek

j .

„Tüntetően
nem baráti..."

A 4 . alabárdos

* Miután „menesztette" a békülékeny Kasagics boszIVm. niai szerb kormányfőt, Radovan Karadzsics egyszemélyes döntést hozott, s ez - egyesek szerint - a politikai életből való kivonulás kezdete. Tudomásul kell
azonban venni, hogy az orvosból politikussá vedlett
Karadzsics a boszniai szerbek jelentős hányadának
képviselője, választott, elfogadott vezetője, s a hágai
fenyegetettség ellenére a szava számít abban a közegben. A helyzet egyáltalán nem egyértelmű - bizonyos,
hogy környezete nem azt várja az „államfőtől", hogy
költői és irodalmi munkásságába meneküljön, avagy
védőbeszédet fogalmazzon. S még azt sem mondhatjuk, hogy ravasz balkáni fogással állunk szemben;
Hága miatt Karadzsics nem tárgyalófél, ezt tudomásul
veszi, s a külügyeket Plavsics asszony nyakába varrja... Az eddigi alelnök előtérbe tolásával a nemzetközi
közösségnek ilymódon immár két, rendkívül keményvonalas szerb vezetővel van dolga. Az hírlik, hogy Biljana Plavsics esetenként még Karadzsicsnál is merevebb irányvonalat képvisel, s a most felállt legfelsőbb
boszniai vezetéstől semmiképpen sem remélhető a
többnemzetiségű bosnyák állam elfogadása,
wyármilyen szemszögből is próbáljuk a harcedzett
MJ ideggyógyász váratlan döntését elemezni, egy dolog borítékolható: Radovan Karadzsics a boszniai
színpadon sohasem vállalja el a 2. ajtónálló avagy a 4.
alabárdos talán hálás szerepét. A nagyhatalmú, a „darabot" töviről-hegyire ismerő, azt befolyásoló rendező
szerepkör inkább megfelel neki...

"S

• Kijev (MTI)
Oroszországgal szembeni,
tüntetően nem baráti lépésként értékelte az orosz külügyminisztérium a nyugatukrajnai Lemberg (Lvov)
városának azt a döntését,
amelynek értelmében a Puskin és Lermontov orosz
klasszikus írók nevét viselő
utcát átnevezték Tarasz
Csuprinka (a vörösök ellen
harcoló Ukrán Felkelő Hadsereg volt parancsnoka), illetve Dzsohar Dudajev utcára. Az utcanevek megváltoztatásának egyetlen célja az
oroszellenes hangulat szítása
volt - mondta Grigorij Karaszin orosz külügyi illetékes.

Összecsapás
Karadzsics és Plavsics. Előttem a z utódom? (MTI Telefotó)
• Belgrád, Pale (MTI)
Radovan Karadzsics
boszniai szerb elnök
s z o m b a t este á t a d t a a z
elnöki t e e n d ő k ellátását Biljana Plavsics eddigi a l e l n ö k n e k - jelentette v a s á r n a p a Politik a cimü belgrádi napilap, s m á r ismertette is
a z új á l l a m f ő első nyilatkozatát, amelyben
m e g h a t á r o z t a a palei
politkai vezetés f e l a d a tait.
A lap szerint Plavsics közölte: a jövőben a daytoni
egyezmény végrehajtása lesz
a boszniai szerb vezetés leg-

• Lengyel

fontosabb feladata. „Ez a
gyakorlatban a békét, a
boszniai Szerb Köztársaság
létének további megerősítését, valamint a parlament által elfogadott határozatok
teljesítését jelenti" - mondta
Biljana Plavsics.
Belgrádban annak ellenére
is véglegesnek és teljesnek
tekintik Karadzsics távozását, hogy az SRNA boszniai
szerb hírügynökség egy szóval sem említette a boszniai
szerb elnök lemondását, s
csak annyit közölt, hogy Karadzsics felhatalmazta Biljana Plavsicsot arra, hogy helyettesítse őt a nemzetközi
közösséggel folytatott tárgya-

magyar...

Maffiaellenes
egyezmény
DM/DV-informáciá
hogyan lehet hatékonyabban
A közép-európai régió or- fellépni ezen bűnözési fországainak biztonságára ko- mákkal szemben.
moly veszélyt jelent az ázsiA közelmúlt fejleményei ai térségből, illetve a volt a Nemzetközi Rendészeti
Szovjetunió tagországaiból Akadémia átadása és a hozzá
Európába áthúzódó szerve- kapcsolódó miniszteri értezett bűnözés. A probléma je- kezlet, a rendőri vezetők köllenlétét sajnálatosan jól érzé- csönös látogatásai és tapaszkeltetni a - főként külföldi talcseréje után - május 15-én
állampolgárok ellen elköve- a két belügyminiszter kortett - leszámolás jellegű, mányegyezményt írt alá Varfegyveres akciók, esetenként sóban a terrorizmus, a kábírobbantásos merényletek tószer tiltott forgalma és a
mind gyakoribb feltűnése a szervezett bűnözés elleni
közép-európai országok bű- együttműködésről. Mindez a
nözési palettáján.
jövőben még hatékonyabb
Lengyelország és Magyar- kooperációt és eredményeország belügyminiszterei az sebb összefogást tesz lehetőelmúlt években kiterjedt tár- vé a lengyel és magyar rendgyalásokat folytattak arról, védelmi szolgálatok között.
•

Bili Clinton
és a szexbűnözök
• Washington (MTI)
Az USA-ban a jövőben
nyilvánosságra hozzák azoknak a rovott múltú embereknek az új lakcímét, akiket
korábban gyermekek ellen
elkövetett szexuális bűncselekmények miatt elítéltek. A
törvényt Clinton amerikai elnök aláírta, miután a kongresszus jóváhagyta az intézkedést. Az új törvényt a hétesztendős Megan Kankáról
nevezték el, akit 1994-ben
New Jersey szövetségi államban két hasonló bűncselekmény elkövetése miatt
már elítélt férfi megerőszakolt, majd meggyilkolt. A
tettes ugyanabban az utcában lakott, ahol áldozata és

családja. A brutális bűntett
után New Jersey-ben és több
más államban olyan törvényeket fogadtak el, amelyek
értelmében a rendőrségen kívül a helyi lakosságot is tájékoztatni kell egy szexuális
bűnöző beköltözéséről. Netán valamelyik állam vonakodnék a törvénynek alávetni magát, a szövetségi költségvetési pénzkiutalások elvesztését kockáztatja. Az államok maguk dönthetik el,
hogy továbbra is veszélyesnek tartják-e a bűnözőt és
milyen formában tájékoztatják érkezéséről a lakosságot.
A törvény ellenzői az önbíráskodás veszélyére figyelmeztettek.

lásokon. „Az elkövetkezendő
A nemzetközi közösség
időszakban a menekültek boszniai főmegbízottja, Carl
ügyének rendezése, a leszere- Bildt szóvivőj Szarajevóban
lő katonák munkahelyének megerősítette Karadzsics
megteremtése, a gazdaság visszavonulásának hírét,
talpraállítása és a szabad tár- amit a békefolyamat szemsadalom létrehozásához pontjából „igen jó dolognak"
szükséges törvények megho- nevezett.
zatala lesz a legfontosabb felAmennyiben viszont
adat. Mivel kénytelen vagyok Karadzsics valóban csak a
néhány kiemelten fontos kér- nemzetközi közösséggel
désre összpontosítani figyel- folytatott tárgyalásokat bízmemet, az elkövetkezendő ta Plavsicsra, akkor nem
időszakban az alkotmánynak tett egyebet, mint elismerte
megfelelően Biljana Plavsics a kialakult helyzetet, hialelnök helyettesít majd a szen hónapok óta egyetlen
nemzetközi közöséggel foly- külföldi politikus sem áll
tatott tárgyalásokon, vala- szóba a háborús bűnök elmint egyéb ügyekben" - áll követésével vádolt politia nyilatkozatban.
kussal.

Izraeli
halálbrigád
• London (MTI)
Az izraeli hadsereg külön
halálbrigádot tart fenn a
Hezbollah nevű libanoni síita terrorcsoport vezetőinek
és fegyvereseinek felkutatására és kiirtására - írta az
Observer című vezető londoni lap, amely szerint a tragikus végű kánai tüzérségi akcióért is közvetve az Egoz
nevű egység egyik kutyaszorítóba került osztaga volt felelős. Az újság, amely kiterjedt nyomozást folytatott a
száznál is több polgári menekült életét kioltó kánai akció hátterének megvilágítására, azt írta, hogy a titkos
alakulatot az áprilisi dél-libanoni invázió csúcspontján
vetették be, amikor világossá vált, hogy légi és tüzérsé-

gi eszközökkel nem lehet kifüstölni a Hezbollah ÉszakIzraelt veszélyeztető rakétafészkeit.
Az Egoz polgári ruhás
kommandósai április 18-án
érkeztek a bibliai településre, azzal a feladattal, hogy
felkutassák a faluban megbúvó Hezbollah-gerillákat,
ám úgy érzékelték, hogy felfedezték őket, s rádión kértek segítséget. Az izraeli katona vezetés visszavonulót
parancsolt az egységnek, s
ezután indította el a helyi
ENSZ-tábort elpusztító tüzérségi akciót. Az Observer
értesülése szerint a zsidó állam mindenképpen titokban
akaija tartani a Hezbollah ellen létrehozott halálbrigád
létét.

• Mardzsajún (AFP/MTI)
Libanoni Hezbollah-gerillákkal csapott össze egy izraeli járőr vasárnap reggel az
Izrael megszállta dél-libanoni övezetben. Az Izrael-barát
libdanoni milícia szerint két
gerilla meghalt, egy izraeli
katona megsebesült.

Kurdirtás
• Diyarbakir (Reuter/MTI)
Török katonák megöltek
legkevesebb 60 lázadó kurdot a délkelet-törökországi
Batman tartományban. Salih
Sarman tartományi kormányzó vasárnapi nyilatkozata szerint a lázadók az
összecsapásban a legutóbbi
idők egyik legnagyobb veszteségét szenvedték el.

Szabadtéri
• Maribor (MTI)
II. János Pál pápa vasárnap délelőtt Mariborban tartott szabadtéri szentmisét,
majd a szlovén kulturális és
tudományos élet képviselőivel találkozott.

Botrányszag
London (MTI)
„Ha igaz, ez a brit parlamentarizmus eddigi legnagyobb botránya" - közölte
vasárnap a munkáspárti ellenzék árnyékkormányának
„külügyminisztere". Robin
Cook arra a Sunday Timesban közölt hírre reagált, miszerint a kormányzó konzervatívok az elmúlt években
összesen több mint 100 ezer
font adományt kaptak a háborús bűnök miatt körözés
alatt álló szerb vezér, Radovan Karadzsics környezetétől.

Ami az íróasztalra kell...

Számítástechnikai
bemutató és vásár

INTERNET

Szegeden, a Hotel
Hungáriában!
Május 21-22-én,
10.00-17.00
a DELFIN Computer
szervezásében.
,v

Várjuk Ont, ha érdekli a számítástechnika és nyerni is szeretne!
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• Bank-bajok:
Pünkösdi
kiállítás

a „vízfejet"

sem

kímélik!

Lapáton a pénzemberek?

• Esztergom (MTI)
Több mint száz kiállító jelentkezett eddig az Esztergomi Ipartestület negyedik
nemzetközi pünkösdi kiállítására és vásárára. A május
24-e és 27-e közötti seregszemle mottója: A piac ismerete a jövő sikerének a záloga. A kiállításon képviselteti
magát Esztergom hét testvérvárosa is. A- kiállítás Esztergomban a városi millecentenáriumi programok nyitórendezvénye lesz.

Páskándi Géza
síremléke
• Budapest (MTI)
Páskándi Géza halálának
évfordulóján avatták fel a
Kossuth-díjas író, költő,
színműíró síremlékét a Farkasréti temetőben. A kegyeletteljes eseményen Szakonyi Károly írótárs, a Páskándi Géza Alapítvány kuratóriumának elnöke emlékezett a
Nemzeti Színház irodalmi tanácsadójára, a Magyar Művészeti Akadémia tavaly elhunyt tagjára. A síremlék
felállításához - amely
Kampfl József szobrászművész alkotása - támogatást
nyújtott a művelődési minisztérium, a fővárosi önkormányzat, a Magyarok Világszövetsége, a Magyar Művészeti Akadémia és a XI. kerületi önkormányzat.

Csámpa-patak
• Paks (MTI)
A dunai holtágak vizének
javítását szolgáló új tápcsatornát adtak át pénteken a
paksi atomerőmű térségében.
A 80 millió forint költséggel
épült, csaknem két kilométer
hosszú csatorna az atomerőmű hűtővízéből szállít másodpercenként egy köbmétert a Csámpa-patak medrébe, ahonnan a víz eljut a faddi, utóbb a tolnai holtágba.

Futó Dezső
és a szülőfalu
o B á r á n d (MTI)

Futó Dezső egykori nemzetgyűlési képviselőre emlékeztek szülőfalujában, a Hajdú-Bihar megyei Bárándon.
A tavaly elhunyt kisgazda
politikus 80. születésnapja
alkalmából emléktáblát avattak a helyi polgármesteri hivatal épületének falán. Futó
Dezső a Független Kisgazdapárt színeiben tagja volt a
debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, később pedig
Eckhardt Tibor korteseként
tevékenykedett Makón. Az
emléktábla-avatás alkalmából a kisgazda politikus érdemeit Pálos György, az Országos Eckhardt Tibor Alapítvány kuratóriumának elnöke méltatta.

Bélyegkiállítás
az 1 1 0 0 . évben
• Felsőtárkány (MTI)
A millecentenáriumi rendezvények keretében bélyegkiállítás nyílik május 24-én
az Egerhez közeli Felsőtárkány községben. A bemutató
témája a Honfoglalás két tényezője: az ember és a 16.
Többezer bélyeget, levelezőlapot és levelet állítanak ki
az Oázis vendégházban. Magyarországon jelenleg 40-50
ezer ember foglalkozik aktívan bélyeggyűjtéssel.

OTP - még nincs szó klasszikus „elbocsátásról". (Fotó: Nagy László)
F e l é r e , a v é s z j ó s l ó logika inkább a régi, nagy
számítások szerint a k á r kereskedelmi bankokra,
e g y h a r m a d á r a is csök- igazgatóságaikra, fiókjaira
k e n h e t a h a z a i b a n k - igaz, az újabb alapítású, ves z e k t o r b a n d o l g o z ó k gyes tulajdonú bankokra kelétszáma, a z informati- vésbé. Az utóbbiak már elek a , a számítástechnika ve számítógépes háttérre alaelőretörésével. Az tény, pozva alakították ki szerveh o g y f e j l ő d i k a k é s z - zetüket, itt nem lehet túl sok
pénzkímélő fizetési kul- tartalék. Márpedig, ha súlyotúra, egyre tökéletesebb zott átlaggal számolunk, akhardverek és szoftverek kor egy ötvenszázalékos leszolgálják ki a bankáro- építésnél nagyon megríkatk a t - á m n e m e s z i k ják a régi kereskedelmi bano l y a n f o r r ó n a k á s á t . koknál dolgozókat. Persze
Legalábbis a Csongrád léteznek, még a takarékszömegyei b a n k s z a k e m b e - vetkezetek, ahol azért egy
kicsit minden lassabban törrek szerint.
ténik, s a személyes kapcsolatnak is nagy szerepe van
Nem is olyan régen még
abban, hogy Józsi bácsi Matzsákba tömték a számlákat
rac betétjegyet vásárol. Ő
és az iratokat a Budapest
egy darabig még nem fogja
Bank szegedi fiókjában, felotthoni, nyomógombos teletették a vonatra, a fővárosfonjáról változtatni saját
ban levették, elvitték a közportfolióját, módosítani a lepontba, ahol számítógépre
kötött betét futamidejét.
kerültek az adatok, majd az
információhordozó - akkor
- Nem a bankszféra, a
még papír, számla, átutalási létszám épül le! - mondja
megbízás - újra zsákba ke- Szentgyörgyi Pál, az OTP
rült és utazott vissza. Volt megyei igazgatója.
még néhány bankfiók, me• Mi indokolja a legnagyei igazgatóság, ahol ugyangyobb lakossági banknál
ezt csinálták. A zsákhordó
a racionalizálást?
embertől valószínűsíthetően
- Elsősorban az, hogy az
már korábban megszabadulOTP tőzsdei cég. Kényszerítak a bankok, de hogy a matő erő lehet egy esetleges tőradék alkalmazotti létszámot
keemelés is. Ráadásul, mint
miként lehet megfelezni, azt
a legnagyobb lakossági
most még nehéz megmondabank, mi mindig a figyelem
ni.
középpontjában állunk - kisCsongrád
megyében befektetőink fokozottan
1995-ben az összes beruhá- szem előtt tartják, hogyan
zásra költött pénz egytize- gazdálkodunk az emberi erődét, szűk kétmilliárd forintot forrásokkal, milyen a hatéa pénzügyi szféra fejleszté- konyságunk.
sére fordították. Ennek kiAz OTP egyébként nagy
lencven százalékát gépek - alaptőkével és mérlegfőjellemzően informatikai összeggel bír, ehhez képest
rendszerek - beszerzésére nyeresége már nem kiugró.
költötték. A több számítógép Lakossági bank lévén, az
pedig normális esetben - ügyfelek kiszolgálása igenelőbb vagy utóbb - keve- csak munkaigényes, nem is
sebb embert jelent. De ez a csoda, ha eddig a költségek
• MTI Press
Az utóbbi két évtized
irányzatát követve globális méretekben tovább
javult a s a j t ó s z a b a d s á g
helyzete, de jó n é h á n y
országban tavaly is romlottak a z á l l a p o t o k , és
sok újságírót ért politikai
zaklatás - állapítja meg
idei jelentésében a Freedom House a m e r i k a i
szervezet.
A New York-i székhelyű
csoport Magyarországot a tavalyi évhez hasonlóan most
is csak a „részben szabad"
sajtóval rendelkező államok
közé sorolta, jóllehet minősítése a kategórián belül javult,

60-70 százalékát a bér adta. vidékiek nem annyira erőUgyanakkor az OTP első- sek, s ha egy 10-20 fős fiók
ként valósította meg orszá- létszámát megfelezik, az az
gos méretekben a számítógé- összesen még nem több tíz
pes on-line hálózatot, s piaci százaléknál. Az elbocsátások
lépéselőnybe került verseny- egyébként valószínűsíthetőtársaival szemben. Átrende- en a középvezetőket érintik
ződött így a lakosság kiszol- majd, valamint a középfokú
gálása is, hiszen bárki, bár- végzettségűek lehetnek elsőmelyik fiókban, bármilyen sorban feleslegesek.
ügyet elintézhet.
Mészáros János, az Üllés
- Többek között ez is in- és Vidéke Takarékszövetkedokolt bizonyos létszámle- zet elnöke is túlzottnak tartja
építést. Az idén 10 százalék- a bankszféra létszámát, ám
kal kellett csökkenteni az al- ha a közalkalmazottakkal
kalmazottak létszámát, ez a veti össze, ott még nagyobb
gondokat lát.
megyében 50 főt jelentett.
Egyelőre azonban nincs
- A számítógépekkel
szó klasszikus „elbocsátás- sem oldhatunk meg mindent.
ról" az OTP-nél: az emberek Ráadásul a gépek drágák, a
többségét saját káeftéik vet- munkaerő viszont olcsó.
ték át, kiszolgáló feladatok- Magam is járok bankba, s
ra, többen korengedményes elég lehangolóak a tapasztanyugdíjba mentek.
lataim. Nemrégiben egy
- Minden bizonnyal jövő- nagy bankban másfél órát
re folytatódni fog a leépítés, kellett várnom, miközben
de mindezt úgy kell majd harminc emberből kettő dolvégrehajtanunk, hogy az gozott, a többiek egymással
ügyfélkiszolgálás ne lássa beszélgettek.
kárát. Át kell gondolnunk a
• Mi a helyzet a takarékpénzintézet teljes tevékenyszövetkezetekkel?
ségét: hol lehet visszavonul- Itt is akad olyan, ahol
ni és hol kell előretörni a jö- túlzott a létszám. Lehet hogy
vőben.
furcsán hangzik, de minden
Egy jelenlegi állásában is bank még ma is állam az álfiatal, s ezért a névtelenség- lamban. Erős szemléletválbe burkolódzó bankár úgy tásra lenne szükség. Mindevélekedik a felröppentett le- nekelőtt jó gazdák kellenéépítésekről, hogy ahhoz na- nek a pénzitézetek élére,
gyon kemény kéz kell, amit központi intézkedésekkel
nem szívesen vállal fel ugyanis nem lehet eredegyetlen bank vezetése sem. ményt elérni.
A mai magyar banki felállás
• Hogyan néz ez ki Üllészerint ugyanis a központban
sen?
található sok, a vidéki fió- Mi már három éve áteskokban, igazgatóságokon tünk egy nagy leépítésen,
pedig kevés ember. A nagy így most nálunk nincs szükleépítés tehát már matemati- ség racionalizálásra, olyan
kailag sem kímélheti a „víz- szoros a munkaidő-kihaszfejet". Igen ám, de ott erősek nálás, hogy a nyolc óra minaz emberek, nagyon értenek den percét, mindenki ki tudahhoz, hogyan védjék meg - ja tölteni.
most már számítógéppel is
ékesített - íróasztalukat. A
R. G.-K. A.

jegyzet

Részben szabad
A

Z 1994-es év után megintcsak nem sikerült a magyar sajtónak elérnie a Freedom House „ teljesen
szabad" besorolását, még akkor sem, ha csak néhány
ponttal maradt le arról a kategóriáról, amelyben idén
már hatvannégy ország sajtója szerepel. 1994-ben a
visszaminősítés nem volt váratlan: javában dúlt a médiaháború a televízió és a rádió körül, valamint a budapesti utcákat hetente festette halványkékre a sajtószabadságért aggódó Charta tüntetése. A mostani
visszaminősítésnek - ha szabad ezt a kis különbséget
tenni - lényegesen alattomosabb okai vannak, még ha
a Charta már nem is aggódna annyira. A Freedom
House éppen azt veti a magyar sajtó szemére, amitől a
legnehezebb megszabadulni: a burkolt politikbi elfogultságot és az öncenzúrát. Az új öncenzúrát, természetesen amelynek ízig-vérig egzisztenciális okai vannak.
Az újságírók nagyon jól tudják, mennyire egyszerű
úgy forgatni a szót, úgy összeállítani a műsort, úgy
csöpögtetni a gyanútlan fülekbe az információt, hogy
abból mindig az egyik párt, az egyik intézmény, az
egyik személyiség népszerűsége, sőt pótolhatatlansága
derüljön ki. Ez az, ami például a televízió hírműsoraiban 1994 környékén a szemét verte ki a nézőnek, ma
viszont ezt az egy testrészét megkíméli, de csupán a
műsor megnézése végett. Szakszerűségi inkognitó,
mely alá el lehet bújni. Avagy ahogyan egyik ismerősöm megfigyelte a túlzott médiabefolyással sokszor
megvádolt szabad demokraták kapcsán: a Híradó
hangja elfátyolosodik és gyengéd, ünnepélyes, mármár meghatott lesz Pető Iván láttán.
AJem hiszem, hogy a magyar közvéleményt különö1 V sebben meglepné a hazai sajtó ismételt besorolása a „részben szabad" kategóriába. A magyar újságolvasónak, tévénézőnek öt-hat év után nehéz lenne újat
mutatni, ami a sajtóbeli csúsztatásokat, féligazságokat
és félelhallgatásokat illeti.
Olyan edzettség ez, amely rosszabb az érdektelenségnél is.

Apad az/fyPaz Óceánban!
A tollas árukészletre

badság terén, ötvenötben
azonban visszaesés következett be: általánosságban kilenc százalékponttal emelkedett a sajtó függetlenségének
szintje. A szervezet azonban
felhívja a figyelmet arra,
hogy míg a nyílt cenzúráról
tanúskodó esetek száma egyre csökken, addig a politikaifizikai zaklatástól való félelemmel és egzisztenciális
megfontolásokkal magyarázható öncenzúra szinte minden országban előfordul. Az
ismérvek alapján a beszámoló hatvannégy országot sorolt

a szabad kategóriába, hatvanötöt a csak részben szabad
sajtóval rendelkező államok
közé, ötvennyolcat pedig a
nem szabad csoportba. Az
utóbbiak közé tartozik Algéria, Burma, Kuba, Észak-Korea, Tádzsikisztán és Irak. A
Független Államok Közösségében egyetlen ország sajtója
sem szabad teljes mértékben.
A legtöbb újságíró Algériában és Oroszországban veszítette életét hivatásának gyakorlása közben.
A beszámoló szerint bár
az Egyesült Államok kétség-

árkedvezmény

HUNGÁRIA WEINERBERGER
falazáelemek
5 - 1 0 % kedvezménnyel!

' U / M M I I B A I I Szeged, Csongrádi sgt. 27. Tel.: 6 2 / 4 9 1 - 0 2 2 .
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REGGEL 7-TÖL ESTE
* **

DélmaoyarorszAo ott.

Mit kérdezne a
belügyminisztertől?
a Munkatársunktól
Május 24-én, pénteken
szegedi lakossági fórumon
vesz részt Kuncze Gábor
(SZDSZ) koalíciós miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter, akit lapunk főszerkesztője, Dlusztus Imre
faggat majd Pikó András

Jelentés a sajtószabadságról
és - amint a beszámoló is
megjegyzi - alig maradt le a
„szabad" besorolásról.
A szervezet száznyolcvanhét országra kiterjedő 1996os beszámolójában a korábbi
gyakorlatnak megfelelően az
elektronikus médiára és az
írott sajtóra nehezedő törvényi, politikai, gazdasági és
hatósági korlátozásokat, nyílt
tilalmakat és bújtatott nyomásgyakorlásokat vette figyelembe.
A jelentés szerint tavaly
nyolcvannégy országban mutatkozott javulás a sajtósza-

1 0 %

Szeged, Bakay N. u. 52. 326-268. Moszkvai krt. 15. 323-677/14

rádiós szerkesztővel. A belügyminisztertől olvasóink is
kérdezhetnek, ha kérdéseiket péntekig eljuttatják szerkesztőségünk címére (6740
Szeged, Stefánia 10., Sajtóház). A borítékra kérjük ráírni: Kérdéseim a belügyminiszterhez.

viszont már megtették az első
lépéseket két televíziós csatorna privatizálására.
- A lapok azonban tokívül „szabad" országnak mi- vábbra is politikai pártokhoz
nősül, az amerikai sajtónak kötödő elfogultságot tükrözkomoly kihívásokkal kell nek, és a képlékeny politikai
szembenéznie: szabadságfo- légkörben nagy fokú öncenkának lazulásához éppúgy zúra figyelhető meg - vélekehozzájárulhat az újságírók dik a Freedom House, megjeszemethunyó magatartása és gyezve egyúttal, hogy a tavabizonyos hírek korlátozása, lyi beszámolóhoz képest jamint a szenzációhajhászás és vult a magyar sajtó megítéléa közvéleményt irritáló új- se, és csak három ponttal maságírói túlbúzgóság. A szer- rad el a „szabad" besorolást
vezet a magyar sajtó helyze- jelentő 31 pontos határtól.
tét a legellentmondásosabhA cseh és a lengyel sajtó a
nak minősíti a térségben. szabad kategóriába került, a
Utal arra, hogy az 1994-es szlovák és a román minősítévisszaminősítés a „televíziós se ellenben a magyarénál is
háború" miatt történt, tavaly rosszabb.

4 KRÓNIKA
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Bognárok, asztalosok

JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI FOGADÓÓRÁT tart
az MSZOSZ Csongrád Megyei Képviselete (Szeged,
Eszperantó utca 3-5., I. em.
5.) 14-tól 16 óráig. Dr. Hajdú István ad felvilágosítást a
munkavállalók, munkanélküliek, pályakezdők és
nyugdíjasok részére.
A SZOCIALISTA PÁRT
irodáján (Tisza Lajos krt. 24. I. em. 123-as szoba) dr.
Bálint János ingyenes jogi
tanácsadást tart az érdeklődőknek 15 és 16 óra között.
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT az SZDSZ Földváry utca 3. alatti irodájában 17-tól
18 óráig. Tartja: dr. Pesti Gábor.
PASKUJ MÁTYÁS, a
19-es választókerület (Felsőváros, Fodor-kert) képviselője 17-től 18 óráig a Deák
Ferenc Gimnáziumban (József Attila sugárút) fogadóórát tart.

Éneklő
ifjúság gúla
• Munkatársunktól
Az Éneklő ifjúság hangversenysorozat gálakoncertje
ma délután 5 órakor kezdődik a szegedi Vedres István
szakközépiskola nagytermében. A hangversenyt dr. Ványai Éva alpolgármester
nyitja meg, majd Rozgonyi
Éva Liszt-díjas karnagy ad
értékelést az Éneklő ifjúság
eddigi sorozatáról. Fellépnek: a Tabán Általános Iskola Kicsinyek Kórusa és a
szülőkből és pedagógusokból alakult vegyes kar (vezényel: Gégény Gáborné), a
vásárhelyi Liszt Ferenc
Ének-Zenei Általános Iskola
Kiskórusa (vezényel: Bányai
Lászlóné), a Tarjánvárosi
III. sz. Általános Iskola Kórusa (vezényel: dr. Nagy
Lászlóné), a JGYTF I. sz.
Gyakorló Általános Iskola
Kodály Kórusa (vezényel:
Siposné Csendes Éva), a Karolina Gimnázium és a Piarista Gimnázium alkalmi vegyes kara (vezényel: Lajos
István és Nagy M. Vera), a
Rókus I. sz. Általános Iskola
Kórusa (vezényel: dr. Baricz
Zsoltné), a Tömörkény István Gimnázium Leánykara
(vezényel: Dohány Gabriella), a JGYTF I. sz. Gyakorló
Altalános Iskola Bartók
Gyermekkórusa (vezényel:
Erdósné Fagler Erika) és a
Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola Szegedi Konzervatóriumának Vegyes Kara
(vezényel: Delleyné Halama
Piroska).
A koncert végén Szeged
Város Kórusegyesülete és
kórusai 19 órakor a Széchenyi téren találkoznak és Szeged zenei emlékhelyeit koszorúzzák meg.

Kútfúrás

2 év garanciával,teljesfelszereléssel
minden anyag hozzáadásával (cső,
5-6 m szűrő, kézipumpa motorcsatlakozó ággal, 3-féle csőátmérővel.)
Érdeklődjön, jegyeztesse elő!
Sánta Béla kútfúrómester
6726 Szeged, Marostői u. 33.
Telefon: 62431-438.

• 75 éve

A magyar hadsereg
Varsó mellett álljon!

Lehetetlen - ítja Ptilouzé - , hogy flirteljünk Prágával és Varsóval, Bukaresttel és Belgráddal, hogy
mindenfélét ígérgessünk
Bécsnek, és Budapest felé
hol mosolyogjunk, hol fenyegetőzzünk. Vajon még
tágabbra nyitjuk-e kapunkat az angol befolyás előtt
akkor, amikor oly súlyos
napok állnak előttünk, el-

kerülhetetlenül szükséges,
hogy a magyar hadsereg
Varsó oldalán álljon. Ne
higgyük, hogy Budapestnek nincsen stratégiai jelentősége. Ez a város gócpontja a kelet-európai
közlekedési utaknak, uralja a Dunát, és hatalmas tényező a szociális rend
megszilárdításában.
(1921)

• 50 éve

A békekötések után

HOLNAP

KISS TAMÁS, a 3-as választókerület (Felsőváros)
képviselője 17-től 18 óráig
fogadóórát tart a Kemes utcai óvodában.
DR. GÉMESI GYÖRGY,
Gödöllő város polgármestere
az MDF szegedi szervezetének meghívására.Önkormányzatok 1996" címmel előadást
tart 18 óra 30-kor, a Hági étterem vadász-termében.

miről írt a DM?

Tóth Sándor ajtó- és ablakkereteket, s kisebb bútorokat is készít. (Fotó: Miskolczi Róbert)
Hagyományosan a májusi vásárt tartják a legn a g y o b b n a k Mórahalm o n . Aki a tűzd meleg
dacára körbejárta a tegnapi forgatagot, sokféle
portékával találkozhatott:
mesterember kezéből kikerült szerszámokkal-faragványokkal éppúgy,
mint például gyári tömegtermeléssel készült - ám
nemkülönben hasznos nói fehérneműkkel...
Utóbbi ruhadarabok részletesebb bemutatására majd
más alkalommal kerítünk
sort. Viszont ugyancsak fehér, és gondosan megvarrott
textíliákat láttunk mindjárt a
vásárkapun belül, a fák alatt:
egy fejkendős, mosolygós,
rakott piros szoknyát viselő
asszony a fűbe terített csomagolópapíron kínálta „vagdalásos" térítőit (a körbevarrtlyukas díszítés leginkább az
azsúrozásra hasonlított). Az
asszony Kolozsvárról jött el
Mórahalomra árulni.
• Nyíregyháza (MTI)
A Fidesz-Magyar Polgári
Párt győzelmével végződött
a szombati nyíregyházi időközi önkormányzati szavazás, melyet a helyi politikai
szervezetek az 1998-as parlamenti képviselőválasztás
félidei erőfelmérőjének tartottak, s ennek megfelelően
fokozott kampánytevékenységet folytattak.

Dobó József, a vásár főrendezője már hajnali fél háromkor talpon volt, mert mint a sátrak között sétálva
elmondta - a kirakodók egyharmada ilyen korán foglal
helyet magának. Négy óra
körül megvolt az állatorvosi
szemle: a doktorok megnézték a marhaleveleket, s szemügyre vették az állatokat is,
amelyekből most kevesebbet
hoztak ki, mint máskor: érződött a két héttel korábbi,
rendkívüli vásár hatása.
Annál többen jöttek viszont a kirakodók. Tóth János, Illés Mihály és Besze
István - a mórahalmi vásárokról elmaradhatatlan három késes mester - ponyváján megcsillantak a fényes
pengék. A cukros sátor nyalánkságait sokan megkívánták, a pecsenyesütők pultjain
aranybarnán illatozó sült halak mellett pedig mindenkinek eszébe jutott, hogy hamarosan itt az ebédidő.
A kiskunfélegyházi Szabó
Tamás édesapja, Szabó Mi-

Győzött a Fidesz
A vasárnap nyilvánosságra hozott tájékoztató-jellegű
adatok szerint a nyíregyházi
4. kerületben tartott időközi
választáson 773-an vettek
részt, s ez a szavazásra jogosult 4447 polgár 17.38 százaléka. A legtöbb voksot,
280-at Dobai Csilla (Fidesz)

MA
HANG-CSEND-JÁTÉK
Időországban - négy évszázad magyar muzsikájából
hangverseny gyermekeknek,
délután 4 órakor a Bálint
Sándor Művelődési Házban.
ETKA-JÓGA Újszegeden, a Fő Fasori Általános
Iskolában, 17 órától.
A GYÓGYÍTÓ KÉZ
KLUBBAN (Kálvária sgt.
8.) 18 órától Karmikus
avagy öröklött betegségek
címmel tart előadást Becsei
József.
A Csemete biokertész
szakosztálya szervezésében
A 300 hektáros biogazdaság
kialakításának tapasztalatai

Kiskunhalason címmel Patyi
Pál tart elődást a tanárképző
főiskola klubjában 18 órakor
(Boldogasszony sgt. 6.).
FINN-EST lesz 18.30
órától a Király-König Péter
Zeneiskolában (Tábor u. 3.).
Az elhangzó művek oktatási
célt szolgálnak.

PÁLYAVÁLASZTÁSI
HÓNAP

9-13 óra: Elhelyezkedési

i . E N F . R G O - T H E R M S Z E G E D K F T . Szeged. Budapesti krt. 37.
Telefon: 485-650

tó

hály szomszédságában árulta
saját készítésű virágdézsáit,
szerszámnyeleit. Láttunk
még a sátra előtt csavarpréses, káposztának való hordót, gyerekjátéknak szánt
kubikostalicskát, fejőszéket
is. Szabó úr - aki még szüreti kádat is gyárt - huszonkét
éve folytatja a kádár-bognár
mesterséget, amelyet hivatalosan „mezőgazdasági szerszámkészítőnek" kell titulálni.
A szíjjártók, lószerszámkészítők sem hagyták ki a
mórahalmi vásárt. Fényes,
fekete bőrök, aranyosan ragyogó rézcsatok és -kapcsok, díszesen font ostorok
sorakoztak a félárnyékot adó
ponyvasátor alatt.
Á vásár főrendezője elkalauzolt bennünket egy helybeli mesteremberhez is: Tóth
Sándor asztalost sárga ajtókeretek és üvegezett ajtók
mellett találtuk: a keretek
leginkább kisebb tanyai házakhoz valók. Tóth úr készít
még kecskelábas asztalt, pa-

Rendkívüli árkedvezmény

a tüzelés-

technikában: Vogel & Noot 5 0 % - o s kedvezmény! Vaillant.
Junkers. V i e s s m a n . Beretta. Hőterm, Feroli. Ó c e á n , Radianl gázkészülékek akciós á r o n ! OTP-hitellehetöség! Cseiépkályhacsempék, kandallók, egyedi megrendelésre.

kapta. A további sorrend:
Szondy György (Nyíregyházi
Független Képviselők Egyesülete) 125, Kertész András
(SZDSZ) 124, Molnár Zoltán (KDNP-MDF) 66, Tóthné Kerülő Judit (MSZP) 56,
Boroska Miklós (FKGP) 51
szavazattal. Volt még jelölt-

dot, hokkedlit is. Régebben
még koporsót is csinált...
Mint mondta, apró gyerekkorában, még édesapjától tanulta a mesterséget. Műhelye hetven éve áll. Egyébiránt három évszázados iparosdinasztiából származik:
fölmenői között számon tartanak asztalost, kovácsot,
hentest. De Tóth Sándor borászként is híres: a rajnai,
tramini, zweigelt borokkal
már díjakat is nyert - ő maga a száraz, fehér „Kunleányt" kedveli.
Dobó Józseffel búcsúzóul
még váltottunk néhány szót,
amikor kikanyarodott mellettünk egy lovaskocsiból kialakított, kis motoros teherszállító alkalmatosság. A
helybeliek csak „ketyerónak", vagy csihegőnek"
mondják, s legtöbbjét még
régi Pannónia-motor hajtja,
amihez alkatrész már csak itt
kapható, a mórahalmi vásárban...
Nyilas Páter

je az MSZDP-nek, a MIEPnek, a Munkáspártnak és a
Létminimum alatt élők egyesületének, de ók csak néhány
voksot kaptak. Az időközi
választásra amiatt kellett kiírni, mert a körzet korábbi
helyi képviselője, Berencsi
Gyula (MSZP), aki egyben a
város alpolgármestere is
volt, munkavégzés közben
gépkocsibaleset áldozata lett.

A biztonsági tanács
ülésén Stettinius amerikai
delegátus megismételte
egy ízben már írásban beterjesztett indítványát az
új tagok felvételéről,
amely a délkelet-európai
államok sorsát is szabályozza. Stettinius hivatkozott a potsdami értekezletre, amelyen a három nagy-

(1946)

• 25 éve

M á j u s i csúcs:
3 0 fok árnyékban
A bécsi meteorológusok úgy nyilatkoznak,
hogy a mostani hőhullám
az évszázad legmelegebb
májusát eredményezte. A
Hohe Wartén - a meteorológiai központban visszalapozták 9 megfigyelési adatokat, és ezek
szerint 1882-ben volt hasonló meleg. Rekordok
döntéséről nem beszélhetünk a mi térségünkben. A

jegyzett adatok szerint
1968-ban 33,8 Celsius fokot is mértek, a '69-es értékek is a mostanihoz hasonlítanak. A levegő alacsony páratartalma - kaptuk a felvilágosítást a Gabonatermésztési Kutató
Intézettől - valóságos légszomjat idéz elő a növényeknél.
(1971)

Az utcát j á r v a ,
Májuláshangulatban
• Munkatársunktól
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Májulásnak nagyon
tetszetős műsorfüzete
volt ugyan, de tulajdonképpen nélküle is kiválóan e l b o l d o g u l t a közönség.
Az
ember
u g y a n i s elindult mondjuk s z o m b a t o n e g y kis
délutáni sétára, csak barangolt és találkozott az
összes programmal.

Kezdte mondjuk a Dugonics téren, ahol éppen a dr.
órakor, a városháza díszter- Valter & The Lawbreakers
mében. Bevezetőt mond dr. játszotta sajátos folkblues
Szalay István polgármester. muzsikáját. Leült a szökőkút
a i á n l ö
BOOGIE-SZANATÓRI- köré, hallgatta a zenét, majd
UM 18 órától a Virág cuk- átsétált a Kárász utcán - ám
a Széchenyi téren nem találrászda Zöld szalonjában.
marketing. Jelentkezés 8.30A FŰ-VÉSZ KLUB- ta a színpadot. Nem is, mert
tól 9 óráig, Ipszilon Vezető BAN 18 órától kézműves itt az utcaszínházak vették
birtokba a placcot, s nekik
Tanácsadó Iroda, Szeged, műhely.
ugyebár nincs szükségük
Vörösmarty u.
ilyen alkalmatosságra. A
AZ ALKOTÓHÁZBAN hársfák lombsátra alatt stiliHOLNAP
(Árboc u. 1-3.) minden nap zált díszleteivel épp a
9-től 17-ig mesterségbemu- Hattyú Dal Színkör mesélte
INGYENES JOGI TA- tatók; ma 16 órától Hogyan Árgyilus és Tündér Ilona
NÁCSADÁS 15-tól 17 óráig oktassuk a kézművességet történetét.
az Ifjúsági Irodában (Arany iskolarendszeren kívül és beAz előadás végén pedig a
lül - bemutatóval egybekö- zöld villamos mögül egy háJ. u. 7.)
A KÉPÍRÓ - Zoltánfy tött előadás; holnap 15.30- romméteres madár vágtatott
István emlékezete - című a tól sl8.30-ig fazekas szak- a publikum közé, hogy külöalbum premierje délután 4 kör felnőtteknek.
nös táncot lejtsen egy szaxofon és dob zenéjére. A maA t a v a s z uj szirtet
dár persze ember, a Maskaa másolásrás Együttes gólyalábas kikitechnikában!
áltója.
Rendkívül kedvező
De ballagjunk tovább,
árakon!
FÉNYMÁSOLÓK
enyhül a nappali hőség, egySprinter Service Bt. Szeged, Pillich K. u. 17.
Telefon: 06-60481-959. Fax: 62327-307. K o n i c a , mint c s ú c s t e c h n i k a !
re többen ültek a múzeum

Konica

hatalom megállapodott
abban, hogy a békeszerződések után támogatni fogja Olaszország, Finnország és a délkelet-európai
államok, tehát Románia,
Bulgária és Magyarország
felvételét az egyesült
nemzetek közé.

lépcsőjén, várják az este első
fellépőjét. Ki mesziről érkezett, hiszen a színpadra lépő
tangóharmonikás fiatal Dávid Yangibariam egyenesen
Örményország fővárosából,
Jerevánból érkezett a Tisza
partjára. Produkcióját hallva
Tabányi Mihály is elismerésen füttyentett volna. A Móra-parkba pedig jöttek-jöttek
az emberek, sétáltak és megmegálltak, fiatalok és idősek, családok és szerelemespárok, rockszeretők és hangversenylátogatók.
Vasárnap este elégedettek
voltak a Májulás szervezői a Kékfa, a SZITI és a
MASZK egyesület -, hiszen
az égiek is m e l l e t t ü k álltak, s
mindössze egyetlen program
maradt el az öt nap alatt;
Kenny O'Comain koncertjét
egy lábtörés hiúsította meg.
A fesztiválért a szervezők
mellett természetesen köszönet illeti a támogatókat, a
Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalát, a
Mol Rt-t, a Démászt, a
SZÉSZ-Elektrobaut, a Virág
Cukrászdát, a Lagúna Koktélbárt, a Pálma Fotót, az
Eurotrade-et, a Coca-Colát,
a Papagáj Marketet, a Bürotech irodát, a Burger Kinget,
a Szegedi Fürdó és Hőforrás
Vállalatot, a Lingé Gázt és a
JATE Klubot. Akik nélkül
nem ferdíthettük volna az Illés-slágert: Az utcát járva,
valami különös Májuláshangulatban.

HÉTFŐ, 1996. MÁJ. 20.
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folyó

U eszállásra várok a Mahart szegedi hajóállomásán.
D Sétahajózásra invitál szombaton délután az egyik
itteni egyesület. Az érkezőket szinte egytől egyig ismerem, így azután nem csodálkozom, amikor hozzám
fordul egy idősebb úr és németül kérdi: Ist das eine
Rundfahrt? (Sétahajó járat?) Mondom, igen. Azt is
tudakolja, mennyibe kerül a kirándulás. Van hely,
elvisszük. Ingyen. Megköszöni, majd beszédbe elegyedünk, s akkor derül ki, hogy stockholmi, svéd. Zenész.
Egy nappal korábban a Dómban lépett fel társaival.
Nem győz hálálkodni, hogy résztvevője lehet egy
másfél órás hajóútnak, melynek során a tápéi hajójavítóig siklunk az árral szemben, aztán vissza a Boszorkányszigetig, onnan pedig ismét a kikötő következik.
Közben persze a Tiszáról értekezünk. Svensson úr
nem tudta elképzelni, amíg nem járt Magyarországon,
hogy itt ennyi folyó van... S milyen szépek. Pestnél a
Duna, Győrben a Rába, itt meg a Tisza... Egy kicsit
„produkálom" magam előtte, s elsorolom a folyó fő
jellemzőit: 977 kilométer hosszú, a Máramarosi havasokban ered, magyarországi szakasza 579 kilométer,
átlagos vízhozama Szegednél 820 köbméter másodpercenként...
Bólogat a svéd, mycket vackert (mükke vakker),
mondja immár svédül, ami a mi szép anyanyelvünkön
annyit jelent, hogy: nagyon szép. Igaza van, gondolom
magamban. Voltaképpen még mindig gyönyörű a valaha szőkének nevezett Tisza. Pedig már nem szőke,
hanem agyagos, szürkés színű.
Amikor erre gondolok, akkor „húz el" mellettünk
egy termetes haltetem. Őt pedig egy százliteres, koszos
olajos hordó követi...

A Tisza,
szakember szemével

K. F.

Az öreg halász
és a Tisza

Idősb Mészáros Balázs úgy szól a Tiszához, mintha
élőlény volna a folyó. Az is. Kérdés, meddig?
(Fotó: Karnok

Többszáz éves halászdinasztia az algyái Més z á r o s B a l á z s é k é . Halász m a is, n y u g a l m a zott, az idősb Mészáros
Balázs, halász az ifjabb
Mészáros Balázs - és
nincs k i z á r v a , a legifjabb Mészáros Balázsból
is halász lesz. Igaz, csupán hatesztendős - de
nyaranta vinni kell le, a
folyóra, s édesapja beleköti a ladikba, ki ne essék; éppúgy, amint
nagyapját kötötte rég az
6 a p j a . Azaz a d é d a p a .
Mert halász volt szintén,
és visszamenőleg a családban nagyon sokan
még. Most az idásb Mészáros Balázs mondja el
mindazt, azaz annak
tört h á n y a d á t , amit hatvanöt éven át megtapasztalt a szőke Tiszán.
- Mikor lehetett vizéből
inni? Még a hetvenes évek
elején is meg-megmerítettük
benne a szapolyt - beszéli az
idős halászember; egyébként
nyugdíjazásáig a Tisza Htsz
tagja volt. Ma sem telik el
nap anélkül, ki ne menne a
vízre; úgy szól a Tiszához,
mintha az élőlény volna. Meglátogatom - mondja, s a
vízre néz.
- Hogyan halásztunk gyerekkoromban, egykoron? kérd' vissza. - Leginkább
horoggal. A varsát, a hálót
csak zavaros víz idején vettük elő, mikor kimondottan
annak volt az ideje. Tilolt
kendercérnából volt a száz
méteres zsinór, s másfél
ölenként a horog. Kérésszel
csaliztunk többnyire, akkor

Csaba)

A tegnapi kánikulában az embert nemigen érdekelte a vízminőség... (Fotó: Karnok Csaba)
Csongrád m e g y e élővizeinek minőségét évtizedek óta rendszeresen
vizsgálja az Állami Népegészégügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. A melegebb, nyári hónapokban nagyobb gyakoris á g g a l nézik a folyók
bakterológiai szennyezettségét.
- Fürdőzés, strandolás
szemponjából, a hideg évszakban mért adatok nem
mérvadóak - tájékoztatott
dr. Fodré Zsófia megyei
tisztiorvos. - A víz felmelegedésével párhuzamosan
szaporodnak a vízben a baktériumok. Az idén még nem
jött el a mérés ideje, ezért a
legfrissebb adatokkal nem
szolgálhatok. Az elmúlt
évek mérési eredményeinek
ismeretében - a víz minőségét illetően - javuló tendenciáról nem beszélhetünk.

még volt kérész... És volt
kecsege is; később, fölcseperedve fogtam három-négykilósakat is akár. Nagy-nagy
ritkán, tízévente, még tokot
is. Olyas, akár a kecsege,
csak épp annak sokszorosa,
Szennyezett víz
és a csőre nem annyira
hosszú; apám tizenhatkilósat ömlik a folyókba
is fogott. Az már abban az
- A '90-es évek vizsgálati
időben is annyira ritka volt, e r e d m é n y e i azt mutatják,
hogy ha egy a partra került, hogy Csongrád megye élőviöt halász is nézte. Ez, meg a zeiben első osztályú, tiszta
viza volt tán az első hal, ami vízminőséget egyetlen mineltűnt a Tiszából. Eltűnőben tából sem regisztráltunk van ma már a többi is.
mondta dr. Fodré Zsófia. - Mit lehet a leggyakrab- A Tiszába omló folyók köban az algyői Tiszán fogni?
Rabsicot; ez messzemenőkig
a leggyakoribb. A halak csak
ezután következnek... Főképpen busa van. Mást szinte alig fog a halász. Ennek
oka? A vízszennyezés; és
nem csupán a Marosból jön
a szennyezett víz ám! Meg
aztán évtizedek óta nem
ment ki a töltések közé a víz,
amennyiben mégis kiment,
vissza is szaladt rögvest,
nem tud leívni a hal. Ha le is
tud, nem nevelődik föl az
ivadék. Az csoda, van még
hal a Tiszában...
- Azért nap nap után kijárok a folyóra. Már csak a fiamnak segédkezem, de minVárady Károly (nyugdíden idegszálam a vizet figyeli így is. A víz olyan, jas raktáros) : - Évek óta
meglehet: hetente csak egy- nem fürödtem a Tiszában.
szer van hal, ha ezt az idő- Gyermekkoromban sokat
szakot lefogja az ember, úsztam, főleg a Tisza-Maros
megkeresi egész havi pénzét torkolatában, volt olyan,
- de ha az alkalmat elmu- amikor még november első
lasztja, az álla fölkopik. Elő- napjaiban is fürödtem a fofordul, még enni is elfelej- lyóban. Most azonban kitek, mikor arról van szó, jön- mondottan egészségtelen á
ni kell. Am a vizet, a Tiszát víz, csak saját magának csinál bajt, aki belemegy a Tikihagynom nem lehet.
Farkas Csaba szába.

zül a Körös vízminősége
kedvezőbb, a minták 35 százaléka II. osztályú. A Tisza
vize Tápénál kevésbé, Mindszentnél, de különösen Tiszaszigetnél erősen szennyezett. A Maros Nagylaknál és
a makói hídnál szintén erősen szennyezett. A vizsgálati
eredmények azt bizonyítják,
hogy a települések tisztítatlan vagy rosszul tisztított
szennyvizét a folyó nem képes „feldolgozni". A megoldás tehát csak a megfelelő
szennyvízgyűjtés-, elvezetés
és tisztítás lenne.

Mintavételi
helyek
Az ÁNTSZ munkatársai
Csongrád megyében a legkedveltebb fürdőhelyeken is
rendszeresen vizsgálják a vizeket. Csongrádon a Köröstoroknál, ahol kiépített üdülőterület van. Szentesen a
várostól 2 kilométerre található kedvelt kiránduló, sátorozó helynél, Mindszenten, a
főleg iskolai nyári táborok
színhelyéül szolgáló partsávnál. Tápénál, a Tisza jobb
partján levő partszakasznál,
Szegeden a népszerű Laposnál ellenőrzik a vízminőséget. Mártélyon a Holt-Tisza
ágnál kialakított, közkedvelt,
országosan is ismert szabad

staranddal bíró üdülőközpont a mérések helyszíne.

Fürdésre,
nem ajánlott
- Az ember egészsége
szempontjából a folyók partmenti vízminőségének van
a legnagyobb jelentősége mondja a főorvosnő - , ezért
a szabad strandokon a mintákat a part közeli sávban
vesszük, minden évben, a
fürdési szezonban - folytatta a főorvosnő. - A Csongrád megyében fellelhető szabad strandok vízminőségének vizsgálatakor I. osztályú
vizet csak a mártélyi HoltTisza ágnál találtunk. E partszakaszon kívül a folyók
parti sávjának szennyezett,
fertőzött a vize, úszásra, vízisporotlásra nem alkalmas,
illetve a benne fürdőzők
egészségét veszélyezteti.
Ezért változatlanul érvényes
az évek óta hangoztatott figyelmeztetésünk: a Tiszában
csak a teljesen egészséges,
jó ellenállóképességű emberek fürödjenek, az időseknek, betegeknek, gyerekeknek nem ajánlott az élóvizi
fürdőzés. Ha mégis megteszik, akkor a folyami fürdést
követően, alaposan tusoljanak le, s a szájukat öblítsék
ki.

Betegségek
Sajnos az emberek többsége nem veszi komolyan a
szakemberek figyelmeztetését, s egyre többen keresnek
felüdüdülést a folyók menti
szabad strandokon. Oka persze ennek az is, hogy a medencés fürdők belépődíjai
mind drágábbak, s a több
gyermekes családok számára
tetemes összeget jelent egyegy hétvégi családi strandolás, így marad az ingyenes
fürdőzés a folyók, tavak, bányagödrök vizeiben. A csaknem mindenütt szennyezett
természetes vizekben fürödni kockázatos, mert különböző betegségek „szerezhetők be". A felszíni vizekben
megtalálható baktériumok
elsősorban a kis ellenállóképességű embereket támadják, így a gyerekeket, az időseket, a krónikus betegségben szenvedőket veszélyeztetik. A szájon át bejutó bélbaktériumok hasfájást, hasmenést, míg más baktériumok a nyálkahártyák gyulladását okozhatják.
így bármennyire is vonzó
a kánikulai napokban megmártózni az egykor tiszta Tiszában, a víz jelenlegi állaga
óvatosságra int.
Kalocsai Katalin

Vízminőség
Csongrádon
Ismeretes, hogy a Tiszaparti kisváros a vizek és a
parkok városa is, a folyó- és
a holtvizek az Ativizig tulajdonában vannak, a Tisza, a
Körös és a Serház-zugi holtág halállománya a Szegedi
Halászati Szövetkezeté, a
bútorgyár mögötti három tó,
az Aranysziget vize, illetve a
György-víz halai felett a
Csongrádi Sporthorgászok
Egyesülete rendelkezik. A
fürdővendégeket a Dob utcai
strandra és természetesen a
Körös-toroki strandra várja
az idegenforgalmi igazgatóság. Június elsejétől 80 forintról 100 forintra emeli a
városi strand felnőtt belépőjegyének árát, ugyanakkor
8-20 óráig tart nyitva. A
Körös-torokban minigolfpálya váija a hazai és külföldi
vendégeket, turistákat, a helyi nagycsaládosok pedig
külön területen élvezhetik a
nyár örömeit. A MAHART
járatain kívül eddig Stéhlik
Gyula Elvis nevű kirándulóhajóján, újabban Olajos Gábor sétabajóján tehetnek körutat a vastagabb pénztárcájú
pihenők.

Sxeittosan
A Tisza kedvelt fürdőző-,
pihenő- és horgászó helye a
szentesieknek. A 235-ös folyamkilométer balparti oldalán évek óta működik a szabadstrand. A város évente
egymillió forintot költ a tiszai strandra. A Tisza vizének minőségét, az ÁNTSZ
megyei központja ellenőrzi
havonta, a fürdési szezonban. Tapasztalatuk szerint, a
szentesi szakasz éppoly
szennyezett, mint a megye
egész területén, így fürdőzésre bakteorológiai szempontból nem ajánlják. A folyó ezen szakaszán átlagosan
140-160 méter szélességben,
5-6 méter átlagos mélységben, másodpercenkénti 0,91,1 méter vízsebességgel
kell számolnia annak, aki átúszására „vállalkozik". A
csongrádi szennyvíz érezteti
hatását a halállományra is
Szentesen. Az idén várhatóan már szárnyashajóval utazhatnak a Kurca-partiak Szegedre vagy Csongrádra, hetente egyszer. A vízi teherfuvarozást újabban Szentesen
sem ismerik...

Mikor fürdött legutóbb a Tiszában?

Horváth András (rokkantnyugdíjas
főenergetikus): - Betegségem miatt
nagyon régen fürdöttem a
Tiszában, bár most nem is
lenne egészséges belemenni
a folyóba. Régebben azonban imádtam a vizét. Akkoriban sokkal tisztább volt.
Emlékszem, hogy gyermekkoromban tavasszal virágzott a Tisza, ma már ez sincs
meg.

Kerekes Rózsa (nagyke r.
raktár eladója): - Van annak már 15 éve is, hogy
utoljára fürdöttem a Tiszában, nagyon szennyezett
ugyanis a víz, ráadásul a meder is tele van gödrökkel.
Van összehasonlítási alapom, hiszen Csongrádon
például gyönyörű strandoló
hely a folyó. Minden szegedinek érdemes lenne oda ellátogatni.

Görbe Emánuel (étteremvezető): - Én nem fürödtem még a Tiszában. Korábban volt csónakom, vízi életet éltem, ám le kellett mondani róla az emelkedő bérleti
díjak miatt. A Tisza gyönyörű önmagában, kár, hogy
ilyen piszkos a vize. A Maros torkolatánál látni, hogyan ömlik bele a piszok a
Tiszába - rögtön elmegy az
ember kedve a fürdőzéstől.

Molnár Helga (tanuló):
- Ha jól emlékszem, több
mint öt évvel ezelőtt fürödtem utoljára a Tiszában, nagyon szennyezett ugyanis a
vize. Akkoriban a Sárgára
jártam, nem is igazán fürödni, hanem inkább napozni.
Ma már napozni sem érdemes a Tisza-parton, én is inkább strandra megyek, ott
ugyanis még lehet nyugodtan úszni.
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O Falunap
Sikeres
karolinások

Áldott sportcsarnok

• Munkatársunktól
Makón tegnap befejeződött a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségeinek III.
országos sportversenye, melyen nem kevesebb mint
1500 tanuló mérte össze tudását.
A harminchárom résztvevő iskola között összesítésben a szegedi Karolina Elemi Iskola és Gimnázium
csapata a negyedik, a szegedi Piarista Gimnázium pedig
a hatodik lett. A lányoknál a
Karolina győzött, a fiúknál
pedig hatodik lett, éppen a
szegedi Piarista Gimnázium
után.
A legeredményesebb
lánycsapatnak járó serleget
is a karolinások vehették át.

F e l a v a t t á k a z új s p o r t c s a r n o k o t . (Fotó: Somogyi

A virágos
Szegedért
• Munkatársunktól
Az egyéni önkormányzati
képviselők szegedi egynyári
virágakciója keretében dr.
Mécs László (12-es választókerület) a Déri Miksa szakközépiskola előtt ma délután
fél 4-kor, a Vasas Szent Péter és a Pulcz utca sarkán pedig fél 5-kor adja át a virágpalántákat az érdeklődőknek.
Holnap délután, Kalmár
Ferenc, a 23. választókerület
képviselője, az Arany János
Általános Iskola előtt délután fél 4-kor, a Kisteleki
Ede és a Kukovecz Nana utca sarkán pedig fél 5-kor adja át térítésmentesen az érdeklődő polgároknak a virágcsemetéket.

Domaszéken

Megtámadták
- lőtt a rendőr
• Veszprém (MTI)
Súlyos, nem életveszélyes sérülést szenvedett B.
B. húsz éves budapesti lakos, aki vasárnap reggel rátámadt Z. Gy. révfülöpi
rendőr zászlósra.
A rendőr először figyelmeztette a fiatalembert,
majd lőtt. Az eset előzményeként vasárnap reggel öt
órakor három fiatalember
kereste fel a révfülöpi körzeti megbízottat azzal a panasszal, hogy az Ibolya
presszóban bántalmazták
őket. A rendőr zászlós intézkedett is, értesítette az il-

letékes tapolcai kapitányságot.
Ezt követően - körülbelül tizenöt perc múlva - a
három fiatalember visszatért
a rendőr lakására, mondván,
hogy a presszóból már ismert öt fős csoport az iitcán
megtámadta őket.
Közben odaértek a támadók is. Berúgták a rendőr
házának kapuját és közülúk
B. B. egyenesen a rendőr felé rontott.
A fiatalembert a felszólítás sem állította meg, ekkor
használta fegyverét a törzszászlós.

Mert vannak
értelmű

Ha szomjas,
iszik.
U g y e milyen egyszerű? Döntés, kockázat nélkül.
Hitte volna, hogy egy hasonlóan egyszerű, egyértelmű és j ó
döntés a jövőjét is képes biztossá tenni?
Pedig ez így van. A nyugdíjbiztosítás egy tapasztalt, nagy tőkeerejű, megbízható, többmilliós ügyfelkörrel rendelkező biztosítónál legalább olyan nyilvánvaló, mint az, h o g y ha szomjas,
akkor iszik.

Ha nyugdíjbiztosítás,
akkor

©

Károlyné)

Házasságot kötött: Csányi Mihály és Novaki Ramóna, Ponyeczki Péter és
Czvik Elvira, Hőter Károly
Zoltán és Takács Franciska,
Erdélyi Zoltán és Mucsi
Gyöngyi, Tóth Lajos Mihály
és Takács Beáta Mónika,
Szerető István és Szíjártó
Csilla Éva, Fodor Imre és
Kovács Krisztina, Kucsera
József Zoltán és Masa Katalin Erika, Szabó Csaba és
Priska Márta Zsuzsanna,
Bajsz Róbert és Császár
Gabriella, Paragi Péter László és Monostori Anikó, Tóth
Sándor József és Tösmagi
Tünde Gizella, Soós Sándor
és Zádori Zsuzsanna, Kiss
László Ferenc és Vass Edit
Andrea, Farkas Tamás és
Fabulya Andrea Erika, Zahorán Zoltán János és Bánfi
Flóra.
Született: Muhari Ferencnek és Zergényi Ilonának
Bence Barna, Lakatos Zoltánnak és Kormos Izabellának Nikolett, Vetró Antalnak és Czékus Teréznek Antal, Szabó Sándornak és Botos Irénnek Richárd Márk,
Varkas Csaba Ferencnek és
Tamás Krisztinának Diána,
Németh Lászlónak és Betkó
Gabriellának Gábor, Kismarczi Józsefnek és Vörös
Anikónak Ádám, Takács
Gábornak és Dankó Erzsébet
Ilonának Anna, Gilicze Károlynak és Kiss Erzsébetnek
Péter János, dr. Turai Zoltánnak és dr. Uhercsák Gabriellának Eszter, Kurusa Árpádnak és Fehér Gyöngyinek Levente, Sípos László

Másodszor rendezték meg
vasárnap Domaszék falunapját, amelynek során a nyári
melegben sokféle programmal várták a vendégeket.
Reggel 9 órakor a templomban gyülekezett a falu lakossága, ahol dr. Gyulay Endre
szeged-csanádi megyés püspök celebrálta az ünnepi
szent misét, amit bérmálás
követett. Az új sportcsarnokban Dobó Szilveszter polgármester megnyitója után a
püspök megáldotta a sportlétesítményt, s ünnepi beszédében reményét fejezte ki,
hogy a sportban megedződött fiatalok felnőttként is
helytállnak majd mindennapi munkájukban. A nap további részében kiállítások,
játékok, sportbemutatók várták a látogatókat.

A két bé
Hogy hogy' kapcsolódik össze ballagás és Borfesztivál? Hát így:
Anyuka és apuka ballagást lekísérő ruhában szabrozik a megállóban. Hajukat és a virágcsokrot fújja a
szél. Apuka a hajába túr, a szeme sarkából a csokorra
pillant, és vérvörös arccal megkérdezi:
- Aztán mennyibe került ez a virág?
Anyuka gondolkozik, kerekít:
- Ötszáz forint.
Apuka ujjai megakadnak egy himbálódzó hajtincsben:
- Jesszusom, az öt liter bor ára.
P. Sz.

Felvételi premier
• Budapest (MTI)
A hét első felében több,
mint 50 ezer dolgozatot írnak meg a felsőoktatási intézményekbe felvételizők.
Akik idén fejezik be a középiskolát, azoknak ez egyben érettségi dolgozatuk is.
Hétfőn, 20-án délelőtt fiziká-

családi események
Zsoltnak és Marsi Ilona
Andreának Ákos Bence,
Rapcsák Csabának és Pap
Anikónak Balázs, Kermeci
Jánosnak és Újhelyi Évának
János, Hegedűs Lajos Istvánnak és Tanács Gyöngyi
Máriának Ákos, Miklós Attilának és Vincze Rita Arankának Dávid Viktor, Tóth
Lászlónak és Mészáros
Gyöngyi Editnek László Milán, Lekeny Györgynek és
Pintér Orsolya Vandának
Janka, dr. Posgay Kázmér
Miklósnak és dr. Lovász Éva
Ildikónak Csongor Kázmér,
Popovics Attilának és Deák
Erzsébetnek Boglárka, Hutvágner Mihálynak és Nádor
Krisztina Jolánnak Rea, Nemes András Gábornak és
Maróti Juditnak Ádám Gábor, Sóki Mihálynak és Vajda Etelkának Renáta, Kovács Károlynak és Mózes
Évának Kitti, Keller Ernónek és Fülöp Krisztinának
Dániel, Suda Zoltánnak és
Schopper Mónikának Ágnes,
Török Tamásnak és Feith
Helga Juditnak Tamás, Kocsi Tibor Attilának és Takács Andreának Brigitta,
Dudás Zoltán Péternek és
Szécsi Edit Magdolnának
Bence Péter, Balogh Norbertnek és Sinkovics Kamillának Viktória, dr. Balogh
Lajosnak és dr. Lázár Máriának Bettina, dr. Bibok Ká-

Kedves olvasóink! Közérdekű
problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat az elmúlt héten ügyeletes újságfró munkatársunkkal, Panek Józseffel oszthatták meg. Ezen a
héten munkanapokon reggel 8 és 10,
vasárnap pedig 14 és 15 óra között
Rafai Gábor várja
hívásaikat a 06-20-432-663-as telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket,
hogy Szegedről is valamennyi számot tárcsázni kell. Elveszett tárgyakat kereső olvasóink olcsó hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.
Gödör. K. G. olvasónk
Olasz. Horváth Péter
a Dankó Pista utcából hí- taijáni olvasónk afelől érvott bennünket és mint deklődött, hogy ha a Tarmondotta, az utcában ká- jáni Kábeltévé a saját műbeleket fektetnek le, úgy, sorkínálatában azt írja,
hogy már legalább ötször hogy az olasz állami RAI
kibontották a gödröt és Uno adását lehet nézni,
visszatemették. Mivel a akkor tényleg miért nem
járda is szét van nyomva, teszik be? Jelenleg ugyanolvasónk azt szeretné, ha is a Berlusconi-féle Italia
jobban vigyáznának.
1 adó nézhető.

rolynak és dr. Német-Tóth
Enikőnek Rita, Zombori Ferencnek és Tóth Ildikónak
Anita, Rébék Bálintnak és
Kardos Jolánnak Valentin,
Miklós Ferencnek és Lele
Anikónak Máté Bence,
Fenyvesi Ferenc Attilának és
Juhász Erzsébetnek Eliza,
Danyi Mihálynak és Becski
Brigittának Orsolya, Nagy
Jenőnek és Kovács Eszternek Brigitta, Ördög Gyulának és Masa Katalinnak Dalma, Glózik Istvánnak és dr.
Szabó Dórának Luca, Kocsis
Tibor Tamásnak és Bereczky Karolának Mihály
Tamás, Péter Ottó Sándornak és Ábrahám Erikának
Gréta, Kis Gábornak és Fülöp Ilonának Dorottya Rita,
Vass Györgynek és Batik
Márta Franciskának Márta,
Magyar László Antalnak és
Kurunczi Ágnesnek Máté,
Molnár Ferencnek és Dékány Mártának Viktória,
Szopka Andrásnak és Szabó
Katalinnak András, Barna
Zsoltnak és Turcsoki Andrea
Krisztinának Roland Zoltán,
Balázs Györgynek és Gombkötő Veronikának Dávid,
Gardi Jánosnak és dr. Ferenczi Magdolnának Annamária nevű gyermeke.
Meghalt: Ács-Kovács Józsefné Orosz Erzsébet, Kiss
Imréné Molnár Mária, Berezeli Józsefné Simondán

ból és franciából több mint 9
ezren, délután matematikából és kémiából közel 16 ezren, kedden, 21-én délelőtt
ismét matematikából több
mint 8 ezren, délután biológiából és németből 11 ezren.
Szerda délelőtt angolból több
mint 7 ezren felvételiznek.

Margit, Tyirityán István,
Szabó István, Markovics János István, Révész Mihály,
Kasza Pál, Hós Jánosné Szilágyi Erzsébet, Tóth-Szeles
János, Pető Zsigmondné Kozák Franciska, Kondola Sándorné Forrai Erzsébet, Ádok
Gergelyné Köles Erzsébet,
Szűcs Józsefné Szász Matild, Futó Istvánná Goda Piroska, Molnár Jánosné Tóth
Rozália, Börcsök János,
Ford Viktória, Nagy Viktória, Osznovits Bóka Julianna, Boros Nándorné Fischer
Terézia, Tari Ferenc, dr.
Gróf Györgyné Kohff Andrea, Kószó József, dr. Gergely Győző, Kakuszi Józsefné Ballai Ida, Gyovai Andrásné Bánfi Erzsébet, Vetró
János Gyula, Somogyi Mihályné Valent Erzsébet, Mészáros Béla, Törjék János,
Fejős Jánosné Kiss Hona,
Czirok Balázsné Tóth Irén,
Erdélyi Lajos, Kalmár Józsefné Vecsernyés Erzsébet,
Ádám Mihályné Patik Irma,
Hajdú László, Herter Tivadar, Kovács Sándor, Perványi Ferencné Hegyesi Anna,
Rabcsánszki Józsefné Juhász
Ilona, Sánta Ferencné Szélpál Irén, Nóvák Ferenc, Kórász Ferenc, Tápai József
Ferenc, Markó Istvánná Béda Anna, Torontáli Istvánná
Kálmán Mária, Roczkó János, Soványházi Márton,
Mátyás Ferencné Kovács
Mária Viktória, Tóth Viktória, Szűcs Jánosné Ignácz
Rozália, Laczkó Mihály, Deák Mária Gizella, Csányi Jenő.

Lukács György
és a modernitás

• Munkatársunktól
A Szegedi Lukács Kör
fennállásának 15. évfordulóján, 1994-ben nemzetközi
konferenciát szervezett Lukács és a modernitás, Lukács
az európai gondolkodás történetében címmel. E tanácskozás anyagát formálta kötetté Szabó Tibor, a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola
tanszékvezetője, a Szegedi
Lukács Kör elnöke. Monumentális felvilágosítónak nevezi Lukácsot bevezető tanulmányában Tőkei Ferenc
akadémikus. A szegedi kutatókon (Máté Zsuzsanna, Pató
Attila, Szabó Tibor) kívül, az
MTA Filozófiai Intézet munkatársai (Tóth Tamás, Bendl
Júlia), az ELTE kutatói (Bayer József, Kaposi Márton,
Szerdahelyi István), az Egri
Tanárképző Főiskola képviselője (Loboczky János), a

Kolozsvári Egyetem részéről
Gáli Ernő tanulmányát olvashatjuk a kötetben. Érdekes a két japán tudós, a hungarológus és Lukács-kutató
Maruyama Keiichi és a jogász-politológus Hayakawa
Hiromichi dolgozata. A tanulmánykötet arra keresi a
választ, hogy Lukács György
mit mond nekünk ma, a XX.
század végén. A dolgozatokat A modernitás filozófiája.
Lukács és a XX. századi filozófiai áramlatok, a Modernitás az esztétikában és Lukács
japán szemmel című fejezetek fogják keretbe. A könyvborítón a Szegedi Lukács
Kör „emiémája": Janzer Frigyes szobrászművésznek Lukácsról készített szobra. (A
Szegedi Lukács.Kör eddig
megjelent kötetei megrendelhetőek az alábbi címen: 6729
Szeged, Mozdony u. 4/D.)

• Monacói

Mosf csafnfk
három...
• Mily boldogság önthette volna el Csank János szöIY1 vetségi kapitányunkat, ha az elmúlt szombaton
mondjuk nem az angol nemzeti tizenegy ellen, hanem
a neves írónk, Moldova György fantáziájából elhíresült börtönválogatottal szemben kellett volna harcba
küldeni a legjobbjainkat. Ugyanis ama bizonyos börtöncsapat a kacagtató novella szerint leginkább arra
volt képes, hogy a bírói sípszó után minden játékosa
hátra rohanjon a saját tizenhatosán belülre, ott elsáncolja magát, s nézze a kezdőkör közepén árválkodó
labdát.
Vagyis a Csank-fiókák biztosra vehették volna a
nulla-nullás végeredményt. Ami ugyebár olyan siker,
amilyenről mostanság már csak nem is álmodozunk.
Ám börtön válogatott sehol, csupán angolok. S mivel a
magyar fiúk arcán tükröződő elszántságot nézve még
a nyasszaföldi serdülő három tartalékfocistái is támadásba lendülnének, nem csoda, hogy ezek az angolok
szép rendben berámoltak nekünk hármat, aztán elmentek egy pubba sörözni, s holnap után már arra
sem fognak emlékezni, kit is vertek meg.
Pedig mi olyan remekül végrehajtottuk a mi börtönválogatottas taktikánkat. Szent fogadalmat téve kerültünk minden támadást, s épp annyi hittel vetettük
magunkat a küzdelembe, mint mondjuk a hajmáskéri
műlovarnő tenné a pesti gyorssal vívott egymenetes
bunyóban. Tudom, most erre azt mondják sokan - ez
már csak így van, a magyar sportoló lelkileg derékbatört jószág, hiszen pontosan tudja, hogy ott kint, Nyugaton, sokkal többet és ügyesebben költenek a sportra,
hogy sokkal több tehetségből válogatnak, jobb pályákon edzenek, képzettebb mesterek irányításával. Meg
egyébként is - ők a fejlett nyugat, hát mit is kereshetnénk ellenük.
Nos, uraim, mielőtt eme badarságot még el is hinnénk, kéretik nem megfeledkezni bizonyos kajakosokról, kézilabdázókról, vívókról, birkózókról, pólósokról
és úszókról, akiknek remek magyarországi sportviszonyaink épp annyi hitet adhatnak mint focistáinknak.
Ettől fügetlenül ronggyá vernek nem is kevés ellenfelet a Lajtán túlról. Vagyis nem a magyaros virtus temetéséről szól itt az élet, csupán focink elföldelt hitéről S épp ezért máshol keressük, kérem tisztelettel a
bajok okát.
Mondjuk azt kérdezvén egyszer: egy magyar focista
mennyiért is kishitű? S belátván: hiába cipeljük mi
magunkkal mindenhova szegény Puskás Öcsit, ettől
még nem csuklik össze ijedtében egyetlen ellenfelünk
sem. Bár ki tudja, ha beállna egyszer játszani. ?
Csak birnák-é búsképű gladiátoraink a nagy öreg
tempóját?
i

Panis
győzelme
• Monte-Carlo (MTI)
V a s á r n a p a montecarlói utcákon rendezték
meg a z idei Forma-l-es
autós gyorsasági világb a j n o k s á g hatodik futamát, a Monacói Nagydíjat.

A hölgyeknél termett
több szegedi babér

A maratoni rajtjakor már elviselhetetlen hóség tombolt az újszegedi Ligetben. (Fotó: Miskolczi Róbert)

• Az

angol-magyarról

Gyenge védelem
• London (MTI)
Helyenként gúnyba
hajló, leginkább azonban sajnálkozó hangn e m b e n ír a v a s á r n a p i
brit sajtó a szombati ang o l - m a g y a r (3-0) labdarúgó-mérkőzésen mutatott m a g y a r teljesítményről.
A magyar csapat oly
csekély mértékben tette próbára a vendéglátó angol
együttest, hogy a szombati
mérkőzésből hiábavaló erőfeszítés lenne bármiféle következtetést levonni a hazaiak állóképességére a küszöbönálló labdarúgó EB előtt
- így vélekedik az első számú vasárnapi londoni lap, a
Sunday Times az összecsapásról. A teijedelmes elemzés szerint a 3-0-ás angol

győzelemmel végződött barátságos mérkőzés kétségkívül egyetlen előnye a három
hazai gól jelentette morális
erősödés volt, jóllehet ennek jelentőségét is nagyban
aláásta „az időnként betegesen gyenge magyar védelem, s a kapus teljesítménye, amelyért egy angol
grundcsapatban a magyar
hálóőrt meglincselték volna"...
Az önmagát alázatosan
megadó jelenlegi magyar
csapatot „igen nehéz lenne
rokonítani" ahhoz az együtteshez, amely „túláradó fölénnyel zúzta porrá ugyanebben a stadionban az angolok szűklátókörű önelégültségét" azon a bizonyos
szürke novemberi délutánon, 1953-ban - ltja a Sunday Times elemzése.

Darren Anderton, az angol nemzeti tizenegy
csatára (balról) és Nagy Róbert, a m a g y a r
labdarúgó-válogatott játékosa harcol a labdáért. Ki
lehet találni, kié lett a játékszer... (MTI Telefotó)

Nagydíj

atlétika
S z o m b a t o n , reklcená
hőségben
rendezték
meg a z újszegedi Ligetben a II. Coca-Cola nemzetközi félmaratoni és
maratoni versenyt. A
f á k á r n y é k a ugyan enyhített valamit a n a p melegén, de a kanadai
nyárról aláhulló „hó"
fullasztó élményt jelentett az é r d e k l ő d ő k n e k
is. A s z e r v e z ő k nem
csak a profi é s a m a t ö r
futókra, de az apróság o k r a és iskolásokra is
gondoltak.
A délelőtti program játékos vetélkedőkkel indult,
ahol a résztvevők gólyalábon járhattak, abroncsot
hajthattak, egyensúlyozhattak és Coca-Cola ivásban is
összemérhették torkuk kapacitását. Az óvodások és iskolások futóversenye vezette
fel a nap első főattrakcióját,
a félmaratonisták viadalát.
Ezen a távon 66 atléta (58
férfi, 8 nő, közülük 5 külföldi) állt rajthoz. A magyar indulók közül 35 volt profi, 26
pedig amatőr státuszú. Ismert emberek is tolongtak a
rajtnál a startpisztoly dörrenésére várva, mint például
Molnár László, a Molnár-dixi frontembere. (Teljesítette
is a 21 kilométert!) A férfiak
mezőnyében a szegediek sajnos nem „veszélyeztették" a
dobogót, melynek legfelső
fokára - végig vezetve - a
Szolnoki MÁV sportolója
Lajtos Márton (1:09:57) kapaszkodott fel. Az ezüst a
finn Timo Laine (1:11:14),
míg á bronz honfitársa Jaakko Vero (1:11:43) nyakába
került. A hazaiak közül Csaba Vilmos (1:17:17) 8., Prohászka Zsolt (1:20:05) 9.,

Tóth László (1:23:04) 11.
lett. Mindhárman az SZVSE
színeiben indultak. A vásárhelyi Görbe Zoltán (1:31:48)
a 23. helyen végzett. A
győztes. Lajtos Márton fáradtan, de boldogan nyilatkozott: - Elégedett vagyok
az időmmel is, hisz ebben a
nagy melegben és igazi ellenfelek nélkül nem lehetett
jobbat futni. Sajnálom a maratonistákat...
A hölgyeknél már több
babér termett a szegedieknek, igaz, az arany itt sem
sikeredett. A győzelmet a
békéscsabai Jancsó Henriett
(1:43:35) szerezte meg, de a
másik két érem már Tiszaparti amazon tulajdonába került: Sisák Márta (1:50:40)
lett az ezüstös, Szörényi Zsuzsa (1:51:39) pedig a bronzos. A dobogós véleményeA Tisza-parton is
ket az eredményhirdetés diadalmaskodó szlovák
után szedtem csokorba:
bajnok: Jan Kalavszky
Jancsó Henriett: - Maratont eddig egyszer futot- 25 amatőr és 19 profi matam, de a féltávon szívesen gyaron kívül három kassai
indulok. Elsősorban magam- fiatalember volt a mezőnyra figyeltem, a riválisokkal ben, köztük a szlovák bajnok
nem fogalalkoztam, az idő- Jan Kalavszkyval. Ők képvieredménnyel is elégedett va- selték a nemzetköziséget.
gyok.
Esélyeshez méltón KaSisák Márta: - Ez volt az lavszky végig vezetve nyerelső ilyen versenyem, hisz te, 2:48:17-es idővel, a viaegyébként triatlonista va- dalt, Biri Ferenc (Békéscsagyok Az igazi kihívás a ma- bai AC, 2:52:39) és Vozár
raton, egyszer szeretném tel- Attila (Békéscsabai FDSE,
jesíteni.
2:53:28) előtt. A szegediek
Szörényi Zsuzsa: - Jó közül egyedül Mucsi Sándor
edzésnek számított ez a meg- (SZVSE , 3:15:29) teljesítmérettetés, a maraton engem ménye érdemel említést. Az
egyetlen hölgy Nóvák Zsuis csábít.
bár homloküSajnos nem mindenki zár- zsanna,
hatta ilyen kellemes emlék- reggyulladással bajlódott,
kel a napot, az amatőr Moli- hősiesen küzdve - mindenki
torisz Lajos ugyanis rosszul neki szurkolt! - 4:26:12 alatt
lett, súlyos állapotban szállí- ért célba. Ő a következőképpen számolt be tapasztalataitották kórházba.
A maraton, a klasszikus ról: - Már 5 km-nél rosszul
táv, a 42195 m még keve- éreztem magam, 10 km-nél
sebb nevezőt vonzott, mind- fel akartam adni, de annyian
össze 47-en vártak a startra, szurkoltak nekem... Csodálas közülük csak egy hölgy. A tos volt, ez vitt tovább, egé-

szen a célig. A győztes Jan
Kalavszky: - A +12 fok miatt maradtam el 21 perccel a
szlovák 'bajnokságon elért
eredményemtől. Rettenetes
volt a hőség!
A rendezvény értékelésére a szponzoráló, névadó cég
helyi képviselőjét kértem
fel. Grünwald Róbert, a
Coca-Cola Amatil (Hungary) Kft. szegedi értékesítési központjának igazgatója:
- Sikeresnek ítélem a versenyt, bár több érdeklődőre
számítottunk, valószínűleg
elmaradásukban a strandidő
is ludas volt. A versenyzők
viszont már régi ismerőseink, évről-évre találkozunk
velük. A Coca-Cola egyébként mindig eseményt szponzorál, az olimpiát például
már 1928 óta. Mindig arra
törekedtünk, hogy a fogyasztóink és a cég között egyre
szorosabb legyen a kapcsolat, ezt szolgálják a népszerű
események
támogatásai,
mint például ez a szegedi is
volt.
A dobogósok érmet, s
olyan táskát - benne ajándékokkal - kaptak, mellyel
olimpikonjaink utaznak Atlantába. A díjakat Grünwald
Róbert, dr. Szalay István
szegedi polgármester, dr.
Szilvásy László, az önkormányzat sportbizottságának
elnöke, és dr. Esztergomi
Mihály városi sportigazgató
nyújtotta át az arra érdemeseknek. A résztvevők és a
kiszámú közönség jól szórakozott, de jó lenne, ha a szegedi maraton visszanyerné
rangját. Nem is oly régen
még országos bajnokság volt
a Tisza-parti viadal. Vajon
mit kellene tenni a népesebb
és rangosabb mezőny „elcsábítása" érdekében?
Válasz: talán jövőre...
Imre P é t e r

Mivel az időmérő edzésen
a német Michael Schumacher (Ferrari), a kétszeres világbajnok szerezte meg az
első startkockát, és a brit
Dámon Hill (Williams-Renault) a másodikat, a szakemberek nagy csatára számíthattak. Az esős időben
elindított futamon azonban
nem sok szerep jutott a németnek. Az idei pontversenyben magasan vezető
Hill a rajtnál játszi könnyedséggel elhúzott Schumacher
mellett. A vb-címvédő azonnal teljes erőbedobással vetette magát a brit nyomába.
Ez, illetve a vizes aszfalt jelentette „vesztét": Schumacher az első körben, egy
jobb kanyarban nekicsúszott
a korlátnak, így kiesett. A
40. körben ismét nagy fordulat állt be a nagydíjon: Dámon Hill, aki tekintélyes
előnye tudatában nyugodtan
autózhatott az élen, motorhiba miatt kénytelen volt kiállni a versenyből. A kocsi hátuljából nagy füst csapott fel,
majd lángolni kezdett. Jean
Alesi vette át az éllovas szerepét. A francia pilóta az 53.
körben tett újabb „kitérőt" a
depóba, ahonnan - előnyének köszönhetően - ismét
elsőként tért vissza a pályára. Alig tíz kör ment le, amikor a francia versenyző műszaki hiba miatt ismét kénytelen volt kiállni. Ezzel a
francia Olivier Panis (Ligier-Mugen Honda) vette át
a vezetést. Alesi hiába állt
vissza a hetedik helyre, egy
kör megtétele után végleg
abbahagyta a küzdelmet.
Panis mögött 2.8 másodperccel lemaradva száguldott a brit Dávid Coulthard
(McLaren-Mercedes), ám
befognia nem sikerült a franciát, aki élete első F - l - e s
nagydíját nyerte - óriási
meglepetést okozva alighanem saját magának is...

Úszás
• Munkatársunktól
Sok felnőttnek gyermekkorában nem volt arra lehetősége, hogy megtanuljon „vízben járni", most viszont pótolhatja a mulasztottakat. Az
újszegedi Sportuszodában ismét lesz úszótanfolyam felnőtteknek. Az oktatás május
20-án (hétfő) kezdődik, a
foglalkozásokat hétfőtől péntekig este fél 9-től fél 10-ig
tartják. Jelentkezni (fürdőruhával) hétfőn este 8 órakor
lehet az újszegedi Sportcsarnok előterében, bővebb felvilágosítást ugyancsak ott kaphatnak az érdeklődók.

arenav
Szfgcd, Kftlcxcy u, 10.

Játékunk
heti
nyertese:
a kék

108..

• • • • • • • • •

számú szelvény!

II. A DÉL SPORTJA
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A 25. fordulóban a
Kiskundorozsma gárdája k ő t e l e z ő g y ő z e l m e t
a r a t o t t a tuti kieső
Mindszent ellen. A m á sik m e g y e i „ r a n g a d ó n "
a z SZVSE e g y n y o l c a s sal k ü l d t e h a z a a széteső játékot produkáló
Szentesi FC-t. A m a k ó i o k i m m á r n e g y e d i k het e k e p t e l e n e k nyerni, o
Kolozsvári-legénység
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k é t p o n t o t . A SZEAC Kiskunfélegyházán

aranyosabb
Tisza-Úi

W 1
6 por
nye.
a Tápé, a
a Csanytelek é s «
Csongrád, idegenbea
a
A
n

nn

t n t • ••!• n !• i i •*• • 6 • I• i

pofiTOT raooiT f n a r r e i y
•ÓL

1-0(0-0)

hajtott

fejet a n a g y o b b tudás

J ó k : Molnár Z - Szrenka.
Szűcs. ill. Horváth. Szilágyi, ülés T.
tjjúságuA: Mánéh Gyá
karét 3-1

0-2(0-1)
Szentes. 200 néző. Vezette: Kérdő.
Szentes: Vadász - Tóth.
Határ. Papp. Bakai. Varga.
Tari, Bozóki, Németh Z.
<Széli. Szabó. Nagy (Csipke). Edző: Szita Bálint
M ó r a h a l e m : Bubori Savanya, Cserép. Kószó,
Tandarí. Virágh. Bajasz.
Vtasa (Hegycsí L ) . Hevesi
T„ Szita. Hevesi N. (Hevesi
Zs., helyette Császár).
Edző: Hegyen László.
A szervezettebben és lelkesebben játszó vendégek
megérd na hr n nyertek.
GóRövű: Virágh (2).
J ó k : Varga. ilL Virágh.
Cserép.
Ifjúságiak: Szemesi

Tápé, 350 néző. Vezette:
Gera.
Tápé: Kadnár - Jankó.
KiskundorozsmaNagy. Vári (Juhász P-),
Dancsó, Hódi. Bugyinszki
Mindszent
(Döme). Horváth, RozgoA M a k ó FC-ben Márki (a k é p bal oldalán) jó <
i n a m á i f c l k r t l i •• J. „ h j . i JM
i
5-0(2-0)
nvi. Kiss, Szélpál P. Edző:
lovesevei menrciicK ponvoT a fvKiros pai iiuk. ff ovo. wycnes i
Kozma Zoltán.
K T K : Banó - Bertus,
Makó: Hímer - Mező,
Kiskundorozsma, 1000 (Pipicz). Edző: Protity SánSzőrag: Kapitány - KőMárton, Skribics - Fütyü Anda (Kondacs), Kis, Bálint szó, Ganz, Varga. Rácz, Sodor.
néző. Vezette; Tumó.
Szentesi FC: Kovács - (Lapsánszki), Újfalusi, Sí- - Bódi (Márki). Ferenczy, ós. Szirovicza. Sajtos. Van
kiskundorozsma: Csehó
-1
- Varga-Tóth, Szabó T. Mészáros Sz., Molnár, Mus- ber, Csincsák, Fórizs (Kó- Leindler, Karsai — Miklós, csura. Meiszter. Popovics.
(Hűvös L.), Gábor - Fábián, kó, Deák - Gyenes, Puskás kai) - Korom, Kertész Frank (Bárány). Edző: Ko- Edző: Púrtraő Gábor.
Kemenes, Szabó Zs., Barna (Tibrik), Törőcsik, Mészá- (Nagy). Edző: Kurucz Ist- lozsvári János.
A hiraiak nagy mezőny 13. p.: Bányt buktatták a fölénye a második félidőben
- Illés (Farkas), Tóth Á„ ros F. - Jernei, Fazekas. ván.
SZEAC: Dobó - Polon- 16-os előtt, a megítélt sza- crett góllá
Móra (Nagy S.). Edző: Vá- Edző: Janiga László.
0-5(0-2)
4. p.: Jernei remekül tá- kay. Forgács, Imre (Kiva- badrúgást Demjén a jobb
gó Attila.
Jók: Szélpál P . Dancsó.
Kistelek. 500 néző. VeMindszent: ö z e - Gera lalt a kilépő Fazekas elé, aki csics, Ali Mohamed) - Kiss, kapufára rúgta, onnan a lab- Rozgonyi. ill. Szirovicza,
zette: Rácz László.
(Bozó), Dóda, lancsovics - a tehetetlen Köröm mellett a Turján, Várszegi N., Krá- da a hálóba pattant, 1-0.
Ganz.
Kistelek: Berkes — Sejnicz, Adács - Srdics, Mitro38. p.: Gyors szarvasi
Elekes, Mesina, Bullas, Szé- kapuba helyezett, 0-1.
GúBövű: Rácz (angol).
kontratámadás után Bencze
8. p.: Puskás beívelését vics. Edző: Híres Gábor.
csi, Gránicz - Bakó, GyoIfjúságiak: Tápé-Száreg ken, Koncz. Nagy. Kacson.
Horváth. Sejben J„ Virág.
Tóth L. visszaemelte Kispál
16. p.: Egy lövést Banó ugrott ki, és mintegy 14 mé- 2-1
vai. Edző: Jelcnfi István.
Kiszner, Katona, Szeme
13. p.: Tóth Á. tört erő- Cs. elé, ő pedig 16 m-ről kiütött, a labda pontosan terről a rövid - jobb alsó —
rédy. Megbízott edző: Tóth
teljesen kapura, majd ponto- bombagólt lőtt a szentesi ka- Srdics elé került, aki 3 mé- sarokba rúgta a pettyest,
Tibor
terről a hosszú sarokba lőtt, 2-0.
san Szabó Zs. elé passzolt, pu közepébe, l - l .
M É z t n o . Vass - De52. p.: Miklóst szabályta16. p.: Fazekas lövését 0-1.
2-2(0-1)
akinek nem volt más dolga,
ák. Csúcs. dr. Péter. Révész.
28. p.: Fórizs üresen állt lanul szerelték a 16-oson bemint közelről a kapuba kül- Köröm bravúrral hárította,
az ellentámadásnál Tóth L. a kapu előtt, és a hosszú ka- lül, a játékvezető I l-est
Mártély, 250 néző. Ve- Raskó Z_ Móricz. Raskó T_
deni a labdát, 1-0.
Csordás, Prágai, Deák.
22. p.: Gera felvágta a az üresen érkező Puskáshoz pufára emelt. Óriási gól- ítélt. A büntetőnek Márki zette: Kiss Z.
futott neki, lövését Zana
Mártély: C. Molnár - Edző: Tóth Lajos.
16-oson belül a kapura törő passzolt, aki 14 m-ről meg- helyzet maradt ki.
Kisteleken 1 perces
35. p.: Csincsák 25 méte- bravúrosan, lábbal védte.
Kazán. Molnár Z., Kovács
Mórát. Barna büntetőjét szerezte csapatának a vezetést, 2-1.
68. p.: Az állandóan sza- Z.. Szűcs. Tóth Cs.. Erdei, gyászxzüncttel kezdődött a
res szabadrúgása a felső léazonban Öze kivédte.
bálytalankodó Mezőt a má- Kandó, Stráma (Szienka), mérkőzés a 16-án elhunyt
32. p.: Papp J„ Tóth L., cet találta el.
36. p.: Kemenes egy be37. p.: Szép támadás vé- sodik sárga lapja után a já- Dobsa (Kútvölgyi). Kovács Czeigcrschmidt Sándor veadás után a kapufára fejelte Krajczár volt a labda útja, az
zetőedző emlékére. A helyT. Edző: Hegyi Tibor.
utóbbi játékos 5 m-ről he- gén a bal oldalon érkező Sí- tékvezető kiállította
a labdát.
ber a jobb felső sarokba
75. p.: A szarvasi kapu
Gyálarét: Horváth - zeteit jobban kihasználó
40. p.: A sokadik szöglet lyezett az üres kapuba, 3-1.
előtt pattogott a labda. Mik- Szabó. Szilágyi. Dóda, Móraváros megérdemelten
54. p.: Kispál Cs. - miu- bombázott, 1—1.
után az előre húzódó Gábor
50. p.: Fórizs teljesen lós eszmélt a leghamarabb, Oláh, Kiss, Káity. Szűcs. nyert.
fejjel küldte a hálóba a má- tán senki sem támadta - 25
Ifjúságiak: Kittelek Mó
m-ről lövésre szánta el ma- egyedül vezethette volna ka- hat méterről Zana fölött a Maikó, Illés A. (Pipicz), Ilsodik dorozsmai gólt, 2-0.
rmárm 3-1
lés T. Edző: Kovács Béla
46. p.: Újra szögletet gát, a nem túl erős labda a pura a labdát, de nagy hely- bal sarokba ívelt, 2-1.
77. p.: Márki vezetgette a
A hazai csapat mérlege:
Ívelhetett be a bal oldalról meglepett Kovács kapus ha- zetben mellé emelt.
54. p.: A bal oldalon labdát, majd nagy erővel a huszonhárom szöglet, háVarga-Tóth. Labdáját Barna sa alatt vánszorgott a hálóNagy szépen vitte el a lab- 16-osról a jobb sarokba rom kapufa, egy tucat gólszép fejessel küldte a háló- ba, 4-1.
Székkutas
helyzet és mindez egy dönba. 3-0.
65. p.: Kispál Cs. ke- dát, beadását azonban Fórizs bombázott, 2-2.
3-0(0-0)
Feltűnően jól és magabiz- tetlenre elég . Ki érti ezt ?
77. p.: Barna tört kapura, resztlabdáját Puskás 3 m-ről óriási helyzetben elhibázta.
Góllövők: Szrenka. Ko72. p.: Korom a kaputól tosan kezdtek a szarvasiak,
majd pontosan Kemenes elé pöckölte a kapuba, 5—1.
75. p.: A frissen beállt 11 méterre ügyesen átvette a és az első játékrészben telje- vács T„ ill. ülés T. (2).
Zákányszék, 250 néző.
passzolt, aki közelről megKiállítva: C Molnár.
Vezette: Kuhttovics.
szerezte a negyedik hazai ta- Rácz indította Udvarit, aki a labdát egy kiugratásnál, sen megérdemelten kétgólos
kapust is kicsetezve szerezte majd a kapust kicselezve a vezetést szereztek. Szünet
lálatot, 4-0.
után, még 2-O-ás állásnál
83. p.: Újra Barna adott meg a hazaiak hatodik talá- hálóba lőtt, 2-1.
76. p.: Sfberremekülin- Truczka eldönthette volna a
kitűnő labdát, ezúttal a nagy latát, 6-1.
82. p.: Kispál Cs. kény- dította Fórizst, aki a kifutó mérkőzést, teljesen egyedül
akarattal játszó Tóth Á.-nak,
aki végre megzörgette a há- szerítőzött Vándorral, a kapus mellett az alapvonal ment kapura, de az abszolút
visszakapott labdát 8 m-ről közelébe vezette le a labdát, gólhelyzetben a bal kapufa
lót, 5-0.
majd a hosszú sarokba lőtt, mellé lőtt. Óriási meglepetés
A nagy meleg rányomta helyezte a kapuba, 7-1.
volt ezután, hogy az ember90. p.: Rácz passzolt 3-1.
bélyegét a találkozóra. A
90. p.: A lesre játszó sze- hátrányban játszó vendégek
vendégek nem késztették vissza Vándornak, akinek
nagy erőkifejtésre az éllovas beívelése után Kispál Cs. gedi védők közül Lapsánsz- két gólt is tudtak rúgni,
dorozsmaiakat. Ha Barnáék közelről állította be a vége- ki kilépett, majd a hálóba amely egyértelműen taktikai
hibák következménye.
bombázott, 4—1.
belövik helyzeteiket, akkor redményt, 8-1.
J ó k : Zana. Velky. BenA vendégek mindössze
91. p.: Rövidpasszos jáa mindszentiek itt sem úszták volna meg csupán öt nyolc percig állták a sarat, ték végén Srdics a jobb felső cze, ill. Anda. Bálint, Ferenczy.
góllal. Jellemző volt a do- ezután az történt a pályán, sarokba bombázott. 4—2.
Ifjúságiak:
Szarvas
Ma
Óriási melegben a jó erőrozsmaiak fölényére, hogy a amit a hazaiak akartak. A
vendégek csak néhányszor nyolc találaton kívül a házi- ben lévő szegedi csapatot kői FC l-B
jutottak el a hazai kapu elé, gazdák még számtalan hely- remek játékkal és nagy lelTovábbi eredmények:
anélkül azonban, hogy vesz- zetet is elhibáztak. Nem túl- kesedéssel győzte le a KTK.
Jók: Sfber, Korom, Újfa- Kunbaja-Mezőberény 1—3,
zás, akár kétszámjegyű
élyeztették volna azt.
2—2,
J ó k : Móra, Barna, Tóth eredmény is születhetett vol- lusi, Bertus, ill. Srdics, Kiss, Kalocsa-Gyula
Kiszállás-Tótkomlós 6 - 1 ,
Á., Fábián, ill. Öze (a me- na. A két csapat között több Kránicz.
Ifjúságiak: KTK-SZEAC Kiskőrös-Baja 4—1.
osztálynyi különbség mutatzőny legjobbja), Szécsi.
l-l
Ifjúságiak: Kiskundorozs- kozott.
Jók: Kispál Cs. (a mema Mindszent 4—3
Szarvas-Makói FC
25 1* 4 3 <541 a
P. S . J . zőny legjobbja), Vándor,
LK-Hce* 25 l« 4 5 47-27 52
Udvari, Takács J., Turbucz,
2-2 (2-0)
lMáé
25 15 5 5 41-25 a
SZVSí-Szentesi FC ill. Kovács.
25 14 5 < 44-M 47
Ifjúságiak: SZVSE-SzenSzarvas, 500 néző. Vezet- SLKKÓIK 25 14 4 7 54-27 44
8-1
(3-1)
25 12 I 5 • 4 1 44
i U a
tesi FC 6-0
te: Heibl.
7. SZVSE S 12 2 II 47-37 B
S
.
R.
Szarvas: Zana - Bencsik, H U M 25 * M C 34-25 37
Vasutas stadion, 200 néAz ullési falunap keretén
A kilenc gárda küzdel7. Tilt inlíi B
5 14 3t-N 35 belül első alkalommal teaVelky, Darida, Hóbel
ző. Vezette: Berger.
dömőfébeu a Vércse
Ríja
B M 4 II 44-37 34
KTK-SZEAC
(Moldván) — Kontér, Dem- 11
SZVSE: Köröm - Tur11. SZEAC 25 7 7 II 34-M 2S dezték meg a ..Falunap Ku- szabadcsapata diadalmaskojén, Truczka, Bencze — ILknkaja 25 7 5 13 35-51 24 pa" kispályás labdarúgó- dott az Arany János utca
bucz. Takács J., Krajczár,
4-2(1-1)
Bány (Klimaj), Závoda URAfrái 25 • 4 15 27-17 22 bajnokságot. Az eseményen felett. 2—l-re.
Udvari — Vándor, Kiss B.
14. Sarat B 4 4 15 24-45 It baráti együttesek vettek
(Rác/.). Kispál Cs., Papp J. A legjobb játékosnak
Kiskunfélegyháza, 700 (Nagy F.). Edző: Koltai La- l5.Smtet
25 3 « 14 24-57 17
jos.
Puskás (Kispál I ), Tóth L. néző. Vezette: Takács.
< Kormos Csaba - Joker), a
ItMMuH B 1 3 21 12-44 4 részL

Z á k á n y s z é k : Bagdi Tóth T., Zámbori, Tímár,
Kovács. Szabó, Tóth E.,
Zsikó (dr. Tóth). Hegedűs,
Németh (Száraz), Farkas
(Börcsök). Edző: dr. Tóth
János.
Székkutas: Fenesi "Ke
néz (Csávás), Kérdő, Lengyel, Hortobágyi, Budai,
Forrai. Bajnóczy (Balázs),
Kiss (Doniján), Takács, Kaszás. Edző: Vinnai István.
Megérdemelt hazai győzelem született.
Góllövők: Zámbori (2),
Németh.
J ó k : Tóth T., Zámbori,
dr. Tóth. Ul. Kérdő. Forrai.
Ifjúságiak:
Zákányszék-Székkutas 1-0

CsongrádBordány

2-1(2-0)
Csongrád, 400 néző. Vezette: Sipos.
C s o n g r á d : Kurucz Rau. Bókúti (Justin), Pálfi,
Nagy, Schal. Somodi, Terdics, Tóth E. (Németh),
Tóth Gy., Juhász (Kiss).
Edző: Kajtár István.
IBmdittj Kálmán - Gémes, Király. Kószó (Vince),
Mátyás, Szabó, Simonics,
Takács. Péter (Farkas), Szabó, Gyuris. Edző: Sándor
Zoltán.
Ennyivel jobb volt
Csongrád a vendégeknél.
Góllövők: Tóth (1 l-esből), Juhász, ill. Gyuris.
J ó k : Rau, Pálfí, Schal,
ilL Gyuris.
Ifjúságiak:
Csöngrád-Bordány 1—2
További eredmények:
Csany telek-Sándorfal va
2—1, Tísza-Uj-Csanádpalota-Nagy lak 4—1,

l.ttco4j
1MM>
IMnwm
tlMUka

25 1* 4 1 72-11 44
24 M 4 2 54-21 54
25 15 4 4 43-34 47
25 M 4 7 51-34 44
25 U 7 5 44-25 43
21 12 3 7 34-27 37
7. CMagréd B 7 II 2 27-21 37
t t t a o A 25 7 4 II 35-37 33
M 7 5 12 34-57 24
7 Írnia
fi InMvii
25 4 7 12 37-52 25
ILKwkM
25 514 14 25-14 25
25 5 7 II 27-n 24
atMne
U O M M 25 4 5 14 34-44 23
UCuM
25 4M II 31-a 22
Kófá
5 4 1 13 24-37 24
Wt. Suturain 24 1 7 14 21-52 12

,

A vércse rácsapolt a kupára
gólkirálynak (Bigors Ervin
— Sörizom) és a legeredményesebb kapusnak (Erdélyi
József — Töprengő) Szalai
Géza és Szúnyog András
helyi vállalkozók ajánlottak
fel díjakat.
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Kiszombori nyolcas Ellopták a „varázspálcát"
a Csengelének
Szűcs. Moldován (Haklik),
Tóth, Botlik, Siket, Koczkás,
itt a g y « i I I . o .
Juhász, Kasza, Dégi. Szabó
(Török). Edző: Haklik János.
A kiszombori szurkoCsengele: Kucsora — Szalók igazán nem p a n a s z - bó, Buknicz, Túri, Dorogi,
k o d h a t t a k k e d v e n c e i k - Pataki (Dóczi), Dancsok,
r e , h i s z e n a z o k e g y Francia, Szanka, Tóth, Munyolcassal küldték h a z a hel. Edző: Kun-Szabó Tibor.
a c s e n g e l e i e k e t . Az AlA mérkőzés előtt gyászgyő esélyeshez méltó já- szünettel adóztak a tragikus
t é k k a l n y e r t , m í g a körülmények között elhunyt
Szegvár a Zsombó ellen egykori csengelei játékos,
jókorát botlott.
Czeigerschmidt Sándor emlékének.
A találkozó gyorsan elFábiánsebestyéndőlt, a hazaiak ilyen különbUTC
séggel is megérdemelték a
4-0(2-0)
győzelmet.
Góllövők: Szabó (3), JuFábiánsebestyén, 200 né- hász (3, egyet l l - c s b ő l ) ,
ző. Vezette: Forgó.
Botlik, Koczkás, iD. Szanka,
Fábiánsebestyén: Szűcs Tóth.
- Rózsa, István, Mágocsi,
Kiállítva: Túri, Mubel.
Varjas, Kovács, Györgyi L, Kucsora.
Simái, Györgyi L., Gránicz
J ó k : Szabó, Juhász,
(Komlovszki), Pataki Cs. Szűcs, Tóth, Dégj, ill. SzanEdző: Pataki Antal.
ka.
UTC: Szekeres (Pálfi) Ifjúságiak: Kiszombor—
Gál, Flick (Szabó L.), Barát, Csengele 11-0
Makra, Tiszavölgyi, Tóth,
Szabó F., Szolga (Török),
ÜllésSzokol, Pelsőczy. Edző: GiFőldeák
0-3
dai Sándor.
A jól játszó hazaiak győzelme ilyen különbséggel is
megérdemelt.
Üllés, 100 néző. Vezette:
Góllövők: Görgyi L. (2), Dudov.
Györgyi L, István (1 l-esből)
Üllés: Szilágyi - Sztarek
Jók:
Szűcs, István, (Varga), Bálint Kormos Cs.,
Györgyi L, Györgyi L., Má- Rideg, Gyuris, Juhász, Korgocsi, ill, Makra, Flick.
mos K., Fábián, Kálmán,
Ifjúságiak: Fábiánsebes- Fodor. Edző: Sárközi Sántyén-UTC 0-2
dor.
F ö l d e á k : Bán - Nagy,
Horváth, Szűcs, Knrunczi,
TanárképzóMéhes, Papp, Mészáros, BuFerencszállás
gyi, Szabó, Kalmár. Edző:
4-4 (0-3)
Molnár Tamás.
Jó iramú mérkőzésen a
Kisstadion, 300 néző. Ve- rutinosabb földeákiak felülzette: Ludvig.
kerekedtek a hazaiakon.
Tanárképző: Bodnár Góllövők: Bugyi (2), KuRónai, Pintér, Csipak, Gyüre runczi.
(Szajkó), Balogh (Brinszky),
J ó k : Szilágyi. Bálint,
Klem, Lukács, Albert Z., Gyuris, ill. Szűcs, Bugyi,
Bucsi, Belegrai. Edző: Mis- Szabó.
kolczi József.
Ifjúságiak: Üllés-Földeák
Ferencszállás: Szokol - 4-6
Kovács, Bottyán, Török, Ludányi, Gabnai, Czéma, KatTömörkénye
kó, Nagy (Gyüge), Tamási,
Apátfalva
Juhász. Edző: Kovács József.
4-2 (2-2)
A vendégek már 4—0-ra
Tömörkény, 150 néző.
vezettek, innen tudott a TaVezette: Kalmár.
nárképző egyenlíteni.
Góllövők: Albert (2), BuTömörkény: Papp Z. —
csi, Brinszky, ill. Katkó (2), Kirí, Laczkó. Horváth, SzáNagy G. (2).
raz, Kovács (Rác/ J.), Rác/
Jók: Rónai, Albert, Cs.,-Szalai F., Ormándí,
Brinszky, Szajkó, ill. Tamá- Papp L. (Ambrus), Szalai B.
si, Szokol, Bottyán.
(Tóth). Edző: Dósa-Rácz
Pál.
Apátfalva: Jung - Sóki,
KiszomborRestás, Bartucz, Somodi,
Csengele
Mátó, Rácz, Jari, Köteles,
8-2 (3-2)
Balogh, Serényi. Edző: Restás János.
Kiszombor, 200 néző.
0 - 2 után magára talált a
Vezette: Samu.
hazai csapat és megérdemelKiszombor: Gulyás - ten győzött.

(0-2)

Góllövők: Szalai F. (2),
Papp L., Rácz J., ill. Jari.
Köteles.
J ó k : Szalai F., Horváth,
Rácz J., iD. Köteles.
Ifjúságiak: TömörkényApátfaha 3-4

AlgyóRöszke
3-0(3-0)
Algyő, 300 néző. Vezette:
Avramut
Algyő: Benczúr - Niku,
Kiss, Beck, Piti, Hegedűs,
Makra, Futó (Hetényi). Ambrus, Ács, Andracsek. Edző:
Portön) Imre. Portörő Lajos.
Röszke: Szabó - Csiszár.
Homyák. Kovács A., Papdi.
Tanács R. (Csányi), Csányi
(Nagy T ), Tanács A . Fodktr,
Szekeres, Kovács R. (Ördög). Edző: Berki István.
Jó játékkal biztos hazai
győzelem született
GóRövók: Ambrus. Futó,
Ács.
J ó k : Piti, Benczúr, ill.
Kovács R.
Ifjúságiak Algyő Röszke
9-0

2-2(1-2)
Szegvár, 400 néző: Vezette: Magány.
Szegvár: Bfró - Bárány
P.(Kóthay), Szarka, Vtgh.
Verők, Határ. Rajos (Szalai).
Bárány R.. Kádár (Hornyák). Buda. Bottyán. Edző:
Szarka Attila és Buda Attila.
ZsomIm: Pözsár - Bálint.
Ottlik S. I., Farkas. Dudás.
Kovács. (Ottlik S. II ), Kiss,
Túri (Szűcs), Kakuszi. Ottlik
R., Miklós. Edző: Vasas Róbert.
Küzdelmes mérkőzésen a
gyengén játszó Szegvár ellen
értékes pontot szerzett a
Zsombó.
Góllövők: Buda. Hornyák, ill. Kovács, Farkas
(1 l-esből).
Kiállítva: Miklós
Jók: Szarka. Buda. Hor
nyák. ilL Ottlik R., Kovács,
Bálint.
A JATE-Szíkáncs találkozó a szegedi egyetemistúrája
A bajnokság
25 16 2 7 « 4 I 54
LMcö
ISnp.
25 M 5 6 42 23 47
3 KÖMumfeur 34 II II 2 44-24 41
ILTnuóiiópi* 25 12 7 4 44-27 41
5lF.-W*» 21 II 8 5 57-33 41
4. Ijüfil a 25 II 7 T41-33 44
7.1 il»w 11 25 12 3 14 52-34 J»
25 M 4 9 47-34 34
(IMÜ
9.l0r>
25 9 4 12 29-54 31
14 / i.»6 i 25 9 313 44-15 34
II. JATE SC a 1 4 4 35-34 29
I2L löaMrkfln a S 4 13 35-51 24
13 FöMfóü H é • 4 37-34 31
ML UTC
25 7 412 34-35 27
15.Si*á» M 5 314 24-54 14
lAíwucrtr a 4 417 35-44 14

Dezső és Fülöp b a j n o k
•

Munkatársunktól
Szombaton a Somogy
megyei Nágocs adott
otthont a duatlon sprintbajnokságnak.

Nagy nap volt ez a kis település életében, hisz a különböző korcsoportokban
közel ötszázan álltak rajthoz,
míg a házigazdák összesen
706 főt számláltak, számlálnak. De a Csongrád megyei
versenyzőknek is emlékeze-

tes marad ez a május 18-ai
megmérettetés.
Délelőtt még a kicsik,
egészen óvodás kortól, versengtek egymással, számukra a futballpályán jelölték ki
a távokat. A felnőttekre már
keményebb feladat várt! A
futópálya földes talaja lejtőkkel és emelkedőkkel volt
tarkított, de az erős szélben a
bringázás sem bizonyult
egyszerű dolognak. Az indulókra először S km futás,
majd 20 km kerékpározás, és
végül 2,5 km futás várt a
célbaérkezésig. A bajnokság
teljes Csongrád megyei si-

kert hozott! A férfiaknál a
Hód Triatkm kiválósága Dezső Sándor (ideje: 1:10:21),
a hölgyeknél pedig a Makói
SVSE egyik reprezentánsa
Fülöp
Andrea
(ideje:
1:24:42) diadalmaskodott. A
vert mezőnyben Budapest,
Pécs, Baja. az ország elit
klubjaival.
Ezek az aranyos erednie
nyek is bizonyítják, hogy
Csongrád megye a duatlon
(ne feledjlsük el: Panyor
Krisztina pár hete nyert Európa-bajnokságot) és a tnat
Ion sportágak egyik fellegvára lett.

H.

Astra-Vívó-

0-1

(0-0)

Hódmezővásárhely,
1400 néző. Vezette: FarHAVFC: Soós - Sípos,
Márta, Gardi, Luczás Bánfi, Fazekas, Győri,
V a r g a , Mucsi - Bozó.
f d i ő Pataki Ta

mán, Vass. Edző: Vigh
Tibor.
Csere: Vass helyett
az 57., Fazekas
Szűcs a 69., Kanál helyett N a g y II.,
Gyóri helyett Balogh a
81.. Vigh helyett Tar a
• 7 . percben.
Sárga lap: Mucsi (44.
p.). Bajusz (75. p.).

Nem kétséges, a vásárhelyi Győrinek (balról) még a lába is rövidebb
(Fotó: Gyenes
Kálmán)

zóra átlagosan három védő lenfelét az Astrának sikerült
jutott, míg az ellenfél tám- alulmúlnia.
adásait Mártáék hárították
Pataki Tamás: - A lélekP+
minden nehézség nélkül. A telen játék miatt nem nekem,
4. p-: Mucsi szöglete i
játék így a két 16-os között hanem játékosaimnak kell
Bozó fejdt a kapu fölé.
hullámzott. A kapuk ritkán elnézést kérni a közönsé14. p-: Pkpó beadása után kerültek veszélybe, a 0-0-ás günktől.
Soós mentett.
eredmény az első játékrészt
15. p j Vass ugrott ki egy jól jellemezte. A szünetben
jó indítással, de Soós gyor- Pataki Tamás edző bátrabb,
Keleti csoport: Kecskesabb voh. és felszedte előle támadóbb szellemű játékra
méti
SC-III. kerület 2 - 1
a labdái.
biztatta fiait - mindhiába,
32. p : Bozó jobb sarokba ezen a hétvégén az őszi Ast- (1-0); Hatvan-Salgótarján
tartó lövését Nagy ID. védte. rát láthatta a közönség. A 2-0 (1-0); Kecskeméti TE53. p.: Szabadrúgáshoz győztes gól előtt hazai sza- Gödöllő 1-0 (1-0); Egerjutott a vendégegyüttes, me- badrúgás járt volna, de a já- Tiszakécske 0-1 (0-1); Tilyet Kandóra a jobb alsó sa- tékvezető továbbot intett, az .szavasvári-Kaba 1-2 ( l - l ) ;
Sényő-Diósgyőr 1-6 (0-2);
Astra vesztére.
rokba lőtt, 0-1.
68. pl: Fazekas beadására
A vásárhelyi együttes já- Kazincbarcika-Nyíregyháza
Kanál rajtolt, de estében tékából hiányzott az elmúlt 2-2 (0-2).
csak a kapufát találta eL
mérkőzéseken már érződött
A csoport állása
68. p.: Jobb oldali tám- tűz. Szinte „megmerevedve"
adás végén Varga lövése az védték a játékosok a veresé1. III. kerület 25 16 5 4 53-18 53
oldalhajóban körött ki.
get. A hazaiaknak eszük
2. Tisznkécske 25 14 6 5 45-22 48
Már a mérkőzés elején ágában sem volt, hogy kitá3. Kaha
25 14 6 5 38-22 48
Diósgyőr
25
46-19 47
látszott, hogy egyik csapat- madjanak. Többször is elő- 4.
5.KTE
25
31-25 46
nak sem keiknek különösen fordult, hogy az öt védő 6. Tiszavasvári 25
36-19 45
40-28 40
a pontok. Mindkét együttes gyűrűjében lévő Bozónak 7. Nyíregyháza 25
29-22 37
8. Hajdúnánás 25
tartotta magát az eredeti fel adták a labdát, miközben ki- 9. Salgótarján 25
27-21 36
8 512 26-36 29
álláshoz. így a vendégek két lenc astrás focista nézte, 10. Hatvan
Eger
612 31-34 27
(gyakran bárom) csatárral tá- hogy az előretolt csatár mit 11.
911 30-33 24
12. Barcika
514 20-46 23
madtak. míg a hazaiak Ho- kezd a labdával a védők szo- 13. Gödöllő
614 25-37 21
14. KSC
zóval. Ez nagyjából el is rításában. Közepes játékerőt 15. Sényő
614 25-55 21
döntötte az első félidőt. Ho- képviselő, gyengén játszó el- 16. Vásárhely
221 10-75 5
GóBavő: Kandara (53.

Vigh Tibor: - Második
félidei, átgondoltabb játékunkkal, úgy érzem, rászolgáltunk a győzelemre.
J ó k : Soós, Márta, ill.
Papp, Kondora.

További eredmények

Hegyesi nyolc g ó l j a
put. A góllövőlistát vezető
Hegyesi
László
ezúttal
nyolcszor fogadhatta társai
gratulációját.
Az ötödik forduló eredményei:
Dózsa-Makkosházi 4-1.
Góllövők: Daróczi (3), Batka, ill. Kószó.
Tabán-Kodály 3-1. G.:
Hrepka (2), Teli, ill. Fülöp.
M a d á c h - A l s ó városi
17-2. G.: Hegyesi (8), Rácz
G. (4), Tóth I. (2), Sallai

(2), Ádám, ill. Virág, Ágoston.
Tisza-parti-Ságvári 3-1.
G.: Duba (2), Kárász, ill.
Széchenyi.
Á bajnokság
állása:
1. Madách 9 pont (39-7),
2. Tisza-parti 9 (15-6), 3.
Tabán 8 (16-6), 4. Alsóvárosi 4 (12-29), 5. Ságvári 3
(7-11), 6. Dózsa 3 (8-13), 7.
Makkosházi 3 (9-19), 8. Kodály 1 (8-23).

Ügyfél-diadal
A színvonalas tornán ez
Már hagyománnyá vált, végül a Kőhalmival, Orosháhogy így május közepe Iáján zival, Zakarral, stb. megerőrendezik meg a Westel-kupa sített Ügyfél névre hallgató
kispályás labdarúgó-tornál. társaságnak sikerült, akik
A színhely, akárcsak egy három meccset nyertek, míg
esztendővel ezelőtt, most is a házigazda Westellel 3-3-at
a Radnóti Miklós Gimnázi- játszottak. A második helyet
um sok nagy csatát megért lapunk gárdája szerezte meg,
udvara volt. Erős mezőny s ha nem pártol el a szerengyűlt össze, mind az öt csa- cse a fiúktól, akkor... De elpat (Westel, Secab, Délma- pártolt. A bronzos helyre a
gyarország, Ügyfél (Westel tévések focizták fel maguelőfizetők), körzeti televízió] kat. A „westelesek" a negyeszerette volna megkaparinta- dik hely miatt egyáltalán
ni a díszes trófeái.
nem tűntek elkeseredettnek,

A csoport
(.Siófok

25

16
25 14
3. Kaposvár 25 14
4. Nagytanai 25 13
25 II
5.1
25
6. Paks
7. Soproni LC 25
8. BKV EMrc 25
25
9. Balta
25
10. Füred
25
11. Veszprém
Í Z Érd
24
13. Budafok
25
14. Mohács
25
15. Tatabánya 25
16. Keszthely
24
2. Matáv SC

7
7
«
8

II

611
513
5 13
415
615
715

416

53-17
39-22
34-14
44-30
42-23
29-25
39-29
45-34
35-34
24-37
24-43
25-33
32-48
24-53
24-54
17-12

55
49
«
<7
44
41
31
34
34
34
26
23
22
18
14
13

Toté

DM-gyermekbajnokság

Szegeden, a Dózsa-pályán folytatódott a Dél ma
gyarország által első ízben
kiírt általános iskolás pontvadászat, melyen az 1985.
május 31. után született gyerekek vehetnek részt. Az
ólödik fordulóban az esélyesek győztek (kivéve a Dózsát), de arra azért senki
sem számított, hogy a Madách tizenhét (!) találattal
terheli meg az alsóvárosi ka-

Nyugati csoport: ÉrdSiófok 1 - 4 (0-1); Kaposvár-Budafok 2-0 (0-0); Ta
tabánya-Paks 0 - 1 ( 0 - 0 ) ;
Soproni Matáv-Veszprém
4 - 0 (2-0); BalatonfüredKeszthely 3-1 (2-0); Nagykanizsa-Mohács l - l ( l - l ) ;
Dunaferr-Százhalombatta
2-2 ( l - l ) ; BKV Előre-Soproni LC 2-2 (2-1).

fiatal csapatuk szép jövő elé
nézhet...
A Secab csapatának ezúttal meg kellett elégednie az
ötödik helyezéssel, de hát
valamelyik csapatnak zárnia
kellett a sort...
Egy év múlva ők is javíthatnak...

A 20. játékheti mérkőzések eredményei:
1. AngliaMagyarország 3-0
2. RostockKöln
0-1
3. DortmundFreiburg
3-2
4. BayernDüsseldorf
2-2
5. BremenSchalke
1-2
6. M.gladbachMünchen
0-2
7. S t PauliUerdingen
0-2
8. StuttgartKartsruhe
3-1
9. Frankfurt1-4
Hamburg
10. LeverkusenK.lautern
l-l
11. Bologna2-0
Luccbese
12.*AndriaReggiana
l-l
13. FoggiaCesena
1-0
Pluszmérkőzés:
14. RegginaPescara

1
2
1
X
2
2
2
1
2
X
1
X
1

1-0 1

adidas^á^
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 9.
Nagy választékban szabadidőruhák, cipők, pólók, pulóverek,
fürdőruhák és egyéb kiegészítők.
Folyamatosan felújított árukészlet

10 HAZAI TÜKÖR

A 96/97-es
tanév
• Budapest (MTI)
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium elkészítette az 1996/97-es tanév
rendjéről szóló miniszteri
rendeletet, amely a közeljövőben a Magyar Közlönyben
jelenik meg.
Eszerint az 1996/97-es
tanév 1996. szeptember 2án, hétfőn kezdődik, és
1997. június 13-án, pénteken
fejeződik be. A félév 1997.
január 31-ig tart, az iskolák
február 7-ig értesítik a tanulókat, illetve szüleiket az első félév tanulmányi eredményéről.
A téli szünet 1996. december 21-től 1997. január
3-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap december
20., péntek, a szünet utáni
első tanítási nap 1997. január 6., hétfő. A tavaszi szünet
1997. március 27-től április
4-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap március
26., szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 7., hétfő. A szorgalmi idő alatt a
nevelőtestület meghatározott
pedagógiai célokra tanítás
nélküli munkanapként további tíz tanítási napot használhat fel.
A tanulók középiskolákba
és
szakiskolákba
az
1997/98-as tanévre előzetes,
általános és rendkívüli felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek. Az előzetes felvételi eljárás 1996. november 15.-december 15., az általános 1997. február
15.—április 11. között lesz, a
rendkívüli felvételi eljárás
május 10-től az iskola által
meghatározott ideig tart. A
beiratkozások 1997. június
24-26. között lesznek.
A gimnáziumi és szakközépiskolai írásbeli érettségi,
érettségi-képesítő vizsgák
1997. május 12-én kezdődnek, a közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgák ideje
1997. május 20-21-22. A középiskolák esti-levelező tagozatán az írásbeli vizsgák
1997. május 26-án kezdődnek.
Az érettségi (érettségi-képesftő) szóbeli vizsgákat a
nappali tagozaton 1997. június 5.-június 20. között, az
esti, levelező tagozaton június 12.-június 27. között kell
megtartani.
Az egyes tantárgyak írásbeli vizsgáinak pontos dátumát a rendelet melléklete
tartalmazza.

Busa
a Virágban
• DM-mfof inocto
A szegedi Virág cukrászda Zöld szalonja ad otthont a
Közéleti Kávéház következő, hétfő este 6 órakor kezdődő rendezvényének is. A
vendég Busa Tamás, a szegedi operatársulat tagja. A
makói származású énekessel, aki az utóbbi időkben
gyakran vendégszerepel
Debrecenben, Márok Tamás
újságíró beszélget.
SZEOED. STEFANIfl ÍO..
SflJTöHrtZ
ITT FEUtDHirnH HIRDETÉSÉT.
REQQEL 7-TöL ESTE T-MI
DÉLMAQYARORSZAa KIT
üP

HÉTFŐ, 1996. MÁJ. 20.

Gyermeknap a Gyertyámosban Hősök e m l é k e
Rövid, de bensőséges és
felemelő megemlékezést tartott tegnap délelőtt a hősök
napja alkalmából a Honvéd
hagyományőrző Egyesület a
szegedi Honvéd téren. A
Vasutas Zenekar fúvósainak
fellépésével kezdődött az
ünnepség a Porta heroum
előtt, majd a Himnusz elhangzása után dr. Maschek
Rudolf, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntötte a szépszámú
közönséget és a honvédeket.
Ezután Lajos István vezényletével a Szent Gellér kórus
lépett fel, ezt követően pedig
dr. Simor Ferenc mondott
emlékező beszédet. Tömör,
lelkesítő ünnepi beszélyében
a magyarságtudat ébredésére, a hazafiasság markán-

• Munkatársunktól
Szombaton nemcsak a
gyerekek, hanem szüleik is
jól kijátszhatták magukat a
Gyertyámos utcai óvodában
rendezett gyermeknapi mulatságon. Bábozás, énekes-gitáros gyermekműsor, játékos
vetélkedők, rajzverseny, kézműves-foglalkozások - a színes kínálatból ki-ki válaszhatott magának kedve szerint.
A büfében szendvicsek, üdítőitalok, palacsinta és más
édesspgek várták azokat, akik
megéheztek a sok mulatság
közepette. És persze az óvodások is bemutathatták, mit
tudnak: verses-dalos köszöntővel rukkoltak elő, szüleik
nagy gyönyörűségére...
Képünkön: a mikrofonnál Maja óvónő.

(Fotó: Révész Róbert)

jegyezhető a
Kamatozó Kincstárjegy 1997/V.
tS" Mert a Kamatozó Kincstárjegy biztonságát az állam
garantálja.
G 1 Mert tőzsdei forgalmazásra kerül, sőt a futamidő
alatt az OTP Bank Rt. és az
MHB Rt. kijelölt fiókjaiban
napi áron adható és vehető.
Mert a futamidő alatt
vissza is váltható. (Figyelem: ebben az esetben csak a
névértéket fizetik ki a befektetőknek.)
t-s Mert - mint az alábbi lis-

A Kamatozó Kincstárjegy
legújabb sorozata (1997A/.)
1996. május 20 - 31-ig jegyezhető. Kibocsátási árfolyam: 1996. május 20-24.
között 99,5%, 1996. május
28 - 31. között 100%.
A kamatozás kezdő időpontja: 1996. június 5.

A celldömölki Kermodul
Üzletberendezéseket Gyártó
Kft. rendszeres partnere a
szegedi Metall üzletközpontnak. Kiállítóként már bemutatkozott a Brüsszeli krt. 21.
szám alatt, a Metall Üzletközpont Iroda és Iskolabútor
Stúdiójában, termékei pedig
ugyanezen a helyen bármikor megrendelhetők.
A Kermodul Kft., ismerve
a kereskedelem elvárásait
több bútorcsaládot, modulrendszert fejlesztett ki mondta Ferencz József ügyvezető igazgató. Ezek tetszés szerint variálhatók, tehát a legkülönfélébb igények
kielégítésére alkalmasak.
Méretválasztékuk, színeik,
felületi kialakításuk révén a

modulrendszerben készült
belső tér akár az egyediség
benyomását is keltheti. A
Kermodul Kft. természetesen bármilyen belsőépítészeti munkát elvállal, tehát
nemcsak kis és nagy élelmiszer és műszaki üzletbelsőket, hanem ratárakat és
egyéb profilú szolgáltató
egységek megbízásainak is
eleget tesz.
A Kermodul Kft. referenciaüzletei a következők: a
budapesti Hangár Áruház, a
szombathelyi TESCO bevásárlóközpont, a debreceni
Heliker üzletlánc, az ÖMV
benzinkút shopjai, valamint
további 5000 négyzetméter
alapterületű kisebb üzlet.
(X)

Finn-magyar
koncert
• Munkatársunktól
Turkui és szegedi fiatal
zeneművészek részvételével
finn-magyar díszhangversenyt rendeznek a Turku-Szeged testvérvárosi
kapcsolat 25. évfordulója
tiszteletére május 21-én 19

órakor a Szegedi Konzervatórium dísztermében. A
hangversenyen köszöntőt
mond Weninger Richárd főiskolai tanár, a konzervatórium igazgatója és Markku
Aulia, a turkui Kulturális
Ügyek Irodájának vezetője.

Évi kamata 24%.

AZ ÁLLAM ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI: OTP Bróker Rt. 1051 Bp., Mérleg u. 4 • OTP Bank Rt.: 6701 Szeged, Széchenyi tér
(Tisza Szálló), Aradi vértanúk tere 3., Szentes, Csongrád, Hódmezővásárhely. Makó, Kistelek, Mórahalom • MKB Rt. 6722
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 8. • Inter-Európa Bank Rt. 6720 Szeged, Széchenyi tér 2. • Magyar Hitel Bank Rt. 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 5., Szeged, Baja
AZ ELSŐDLEGES FORGALMAZÓKKAL SZERZŐDÉST KŐTŐ EGYÉB ÉRTÉKESÍTŐHELYEK: Cenzor Bróker K f t 6722 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 21., Baja, Hódmezővásárhely • Pakett Bróker Értékpapírforgalmazási és Befektetési R t 6722 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 10-12. • Cooptourist Rt. 6720 Szeged, Kis Menyhért u. 2.
VALAMINT: MNB Csongrád Megyei Igazgatóság 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 17.

u
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II Papír-írószer

Nagykereskedelmi és Diszkontáruház
Szeged, Maros u. 29.
Telefax. 62/325-300, 6 2 3 2 1 - 2 0 5 .
Fax papírok:

30 fm

50 finn

239 Ft + áfa

319 Ft + áfa

Copiszke A / 4 80 g fénymásolópapír
410 Ft + áfa/csomag.

Crepto 8 tek. 179,90 Ft

2

Érdeklődni lehet: 62/310-344-es
telefonon.

Varáciá egy üzletre

tából kiderül
sok forgalmazónál vásárolható.

Szeged, Mars tér közvetlen
közelében (Pulz utca 6.)
aknával, WC-vel rendelkező

25 m -es garázs, akár
raktározás céljára is
ELADÓ.

K. F.

Kermodul,
az üzletberendezö

áadásul
2 hétig
Az igen népszerű Kamatozó
Kincstárjegy jegyzési idejét
meghosszabbítottuk: a havonta kibocsátott állampapír két
héten keresztül kapható,
hogy még könnyebben hozzáférhető legyen.
Miért kedveli nagyon sok ember ezt a befektetési formát?
t-ü' Mert az egyéves futamidejű értékpapír évi 24%-os
kamatot nyújt.
Ez kiemelkedően magas erre
az időszakra.

sabb kifejezésre apellált,
mondván, hogy a sokat szenvedett magyar nemzet semmivel sem képvisel kisebb
értéket, mint bármely másik.
Az ünnepi beszéd elhangzása után következett a koszorúzás. A szegedi önkormányzat nevében dr. Szalay
István polgármester és Kalmár Ferenc önkormányzati
képviselő helyezte el a kegyelet korszorúját az első világháborús hősi emlékmű
előtt, majd a honvédség, a
hagyományőrző egyesületek
és a társadalmi szerevezetek
képiselői koszorúztak.
Az ünnepség a látványos
honvédségi díszmenettel és a
Szózat elhangzásával zárult.

A TÖBBSZÖRÖS BIZTONSÁG

SENÁTOR

MÁRKAKÉPVISELET

VISZONTELADÓKNAK
TOVÁBBI ENGEDMÉNYEK.
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Mórahalmon

Naplómargó
A

hogy elkezd az ember naplót írni, már néhány oldal után kérdésessé válik, hogy mindazzal a nekirugaszkodással, amellyel a fantázia - vagy részben a
fantázia - birodalmában teljes szabadságát meg- és
kiélhette, minden a mű pontossága és a szerző szája
íze szerint alakult, majd sokszor néhány év elteltével
kiderült, hogy amit akkor csak fantáziának vélt, létező
(„vanó"). Ellenben a naplónál előbb van meg a történés, az eset, amely többnyire soha nem teljes, nem
egész, s akkor, hogy az valóban olvasható és élvezhető
legyen, elkezdi távolítani magától a szerző, szinte egy
másik valóságba, egy feltételezhetőbe utalja mégis,
ami való. Mert csak így tételezheti fel, hogy bárkit is
érdekeljen a napló, hogy mindaz, ami belekerül, úgymond lényegessé és érdekessé, egyedivé legye magát.
Aztán persze itt vannak azok a különös és köztes
állapotok, amelyek valódiságáról nem győződhet meg
a szerző - ugyanis csak hírből értesült róluk
így
nincs is hová tologatni azokat. Marad a furcsa lebegés, amely inkább csak a rácsodálkozást engedi meg,
de nem a rémületet vagy az együttérzést, ami csak az
eset közvetlen környezetében élőknek adatott meg,
ezért hát a szerzőt, az ő nézőpontját - mely nyilvánvalóan eltérő - nehezen minősíthetjük, vagy foghatunk
rá rossz- vagy jóindulatot.
Toscana tartományban például a néhány száz
négyzetméteres, négy, négy és fél méter mélységű Pra
di Lama tavacska egyik napról a másikra eltűnt. A kiszáradt tómeder repedéseiben különös anyagok bugyborékoltak. Mire a helyiek rémületükben megfogalmazták volna az eset jelentését, azt, hogy ez első jele a
világ végének, addigra a tavacska újra feltöltődött vízzel. A tudósok is csak a szájukat nyalogatják, meg
mondogatják: liftezik a tó.
Na most ha a szerző valaha is ilyet mert vőn írni,
hogy egy tó liftezik, azonnal szürrealista őrültnek kiáltják kL Holott íme...
A napokban egy szegény asszony az ebédhez készített hússzeleteket prézli helyett talajfertőtlenítőbe panírozta, amely a halálát okozta.
A naplóban az is megrendítő, hogy lesz majd egy
esemény, amit már biztosan nem tud feljegyezni a
szerző, s ettől az egyetlen fel nem jegyzett eseménytől
az eddigiek is más fényt kapnak, ami számára már soha át nem élhető értelmezési tartományokba forgatja
át feljegyzéseit.
Podmaniczky Szilárd

Vállalkozók báloztak

A majorettek vérpezsdítő muzsikára táncoltak, megdolgoztak a közönségtál
kapott tapsért. (Fotó: Miskolczi Róbert)

• Munkatársunktól
Néhány lelkes mórahalmi
vállalkozó úgy döntött, megszervezi a településen a vállalkozók bálját. Ennek már
három esztendeje, így az elmúlt hét végén, szombaton
este már a harmadik mulatságra gyülekezhettek a Bounty teraszán a vendégek,
akiket hagyományosan Martonosi István, a Kisosz megyei titkára köszöntött néhány kedves szóval. A közönség jóleső érzéssel nyugtázta, hogy a mórahalmi majorettek és a versenytáncosok színvonalas előadással
rukkoltak ki. Már csak azért
is, mivel a bál ezúttal is jótékony célt szolgált, a bevételből a két tánccsoportot, és a
helyi sportpálya felújítását
támogatják a vállalkozók.

Vadászt
lövő eb
• Phnompen (Reuter/MTI)
Saját gazdáját lőtte le kutyája, amikor véletlenül rálépett a vadász puskájára. A
Koh Santephead (Béke szigete) kambodzsai napilap
szerint az eset Kandal tartományban történt. A 27 éves
Meng Pon kedden AK-47
géppisztolyával és két kutyájával ment nyúlra vadászni.
Már elejtett két nyulat, a
harmadik azonban a sűrű bozótba menekült. A vadász
kikötötte egyik kutyáját,
hogy üldözőbe vegye a nyulat, és puskáját letette a földre. A másik, megkötött kutya hátsó lábára állt, és amikor ismét négy lábára helyezkedett, valószínűleg
mellső lábaival a ravaszra
lépett. A golyó Pon gyomrába fúródott és megölte...

ÜDVÖZÖIJÜK A VILÁG
LEGMAGASABB SZÁLLÓJÁBAN

• A város napja: május 21.

Ünnepi
rendezvények

Szeged város napja május 21. - alkalmából
meghirdetett ünnepi rendezvénysorozat hétfői
programjában ma délelőtt 10.30-kor, a városházán fogadják a finnországi Turku város delegációját, abból az alkalomból, hogy Szeged
és Turku testvérvárosi
kapcsolata éppen 25 évvel ezelőtt jött létre.
Az „Éneklő ifjúság" gálahangverseny délután 5 órakor kezdődik a Vedres István Építőipari Szakközépiskola hangversenytermében.
Köszöntőt mond és a dijakat
átadja dr. Ványai Éva alpolgármester.
„Turku Photo Art - "95"
címmel kiállítás nyílik az ifjúsági házban. A megnyitót
délután 5 órakor tartja dr.
Szilvásy László, az önkormányzat kulturális, közművelődési és sportbizottságának elnöke. Az eseményen
részt vesz Turka Hietanen,
Turku város oktatási ügyekért felelős irodájának vezetője is. Közreműködik Turku
Város Szextettje.
Vásárhelyi Pál szobrát halálának 150. évfordulója
alkalmából - délután 6 órakor koszorúzzák meg a Széchenyi téren. Beszédet mond
Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke.
Ugyancsak a Széchenyi
téren ad térzenét 18.15 órakor a Szeged-MÁV Fúvószenekar, dr. Mucsi Géza
vezényletével.
„Daloló nap Szeged napja
előestéjén" - este 19 órától
Vaszy Viktor, Vántus István,
Király-Kőnig Péter, Fricsay
Ferenc, Huszka Jenő, Erkel
Ferenc, Liszt Ferenc, Bartók

Béla és Kodály Zoltán emléktábláinál tartanak megemlékezést és koszorúzást.
A tiszteletadásra gyülekezők
a Széchenyi tér középső sétányán találkoznak, s onnan
indulnak az emlékhelyekre.
„A városalapító köszöntése" - a Dóm téri Panteonban, IV. Béla király dombormű vénél, 20 órakor mond
köszöntőt dr. Szalay István
polgármester.
Május 21-én, kedden reggel 9 órakor, a városháza
102-es termében dr. Ványai
Éva alpolgármester adja át
az 1956-os emlékmű-pályázat díjait.
Az Alkotói és Pályakezdői díjak átadása 10 órakor
kezdődik a Városháza 118as számú termében. A díjakat dr. Ványai Éva alpolgármester kezéből vehetik át a
kitüntetettek.
Toronyzene szól a városháza tornyából, 10.15 órától.
Ünnepi közgyűlés kezdődik a Városházán 11 órakor.
Szónok: dr. Vastagh Pál, a
Magyar Köztársaság igazságügyminisztere. A közgyűlés díszvendége Kari Hákámies, a Finn Köztársaság
igazságügyminisztere. A
közgyűlésen dr. Szalay István polgármester adja át a
díszpolgári, a Pro Űrbe, valamint a Szegedért Emlékérem kitünetéseket. Turku és
Szeged 25 éves testvérvárosi
kapcsolatát Armas Lahoniitty, Turku polgármestere
méltatja. Az Egészséges
Szegedért Alapítvány díjait
Vágási Kálmán, a kuratórium elnöke adja át.
(A további programokat
holnapi lapszámunkban közöljük.)
Ny. P.

Már a belépéskor vörös szőnyeggel
várjuk. A formaságok gyors és rugalmas
elintézése után Ön máris kényelmesen hátradőlhet,
hogy a magasból csodálja meg a panorámát. Vagy
csak egyszerűen élvezze a különleges kiszolgálást, a
gazdag étel- és italkínálatot, amellyel fogadjuk. Apró
figyelmességek egész sorával igyekszünk emlékezetessé

tenni a nálunk töltött időt. Mindezt hol? Természetesen
a Malév Sky Club business osztályán, ahol Ön ugyanolyan
kellemesen pihenhet vagy éppen dolgozhat, mint a
legjobb szállodákban.
A kilátás pedig igazán páratlan.

S K Y^C L U B

y v u d l e l /

Szállunk

Járatainkról további információ a 267 4333-as telefonszámon, t atamin!
budapesti és ridéki jegyirodáinkban, illette a Mater Partner-irodákban kapható.

rendelkezésére

A SZÉLR0ZSA
MINDEN IRÁNYÁBA

Brüsszel, Amszterdam, Koppenhága,
Helsinki, Stockholm. A szélrózsa minden
irányába indulunk és időben érkezünk, ha az Ön üzletéről
van szó. így rugalmas programszervezéssel mindent el
tud intézni. Üj menetrendünk számos tengerentúli
csatlakozási lehetőséget ajánl. A Malév Sky Club business

osztály különleges szolgáltatásai pedig biztosítják, hogy
Ön pihentebben érkezzen, mint ahogyan elindult.
Akár a hét minden napján*.
«'

S K Y < £ L IJ B

•Stockholmba hetente hatszor repülünk
Járatainkról további információ a 267-4333-as telefonszámon, valamint
budapesti és vidéki jegyirodáinkban, illette a Mátét Partner irodákban kapható.

Szállunk rendelkezésére
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Délmaqyarorszáq

r e g g e l 7 - t ő l este 7-ig

Hirdetését feladhatja,

a Sajtóházban,

SZEGED, STEFÁNIA 10.

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG:

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

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

B

AGYTOLLTISZTITAS
i p g p Király Jánosné tolltisztító Szeged. Algyői úl 27. Tel.: 470-041.
^ ^
Tisztítás hőkezeléssel, huzalcsere, paplankészítés.
Házhoz szállítás megrendelhető. Nyitva: hétfő-péntek 8-17 óráig.

ÁRNYÉKOLÁS-TECHNIKA
| K 3 P redőny, erkélybeépltés, svéd reluxa hevederzár-készítés,
^ ^
forgóablak átalakítás, harmonikaajtó, szalagfüggöny,
könyökkaros napellenzők, szúnyogháló készítése, javítása
megrendelhető garanciával. Rendkívüli kedvezmények a 10 éve fennálló
cégtől! Égető Zsolt. Tel.: 317-797,471-927,321-309,06-60-381-147.

FORGÓABLAK-ÁTALAKÍTÁS NYÍLÓRA
16 féle színben időtálló üvegszálas szúnyogháló műanyag
kerettel; alap és extra kivitelű redőnyök, reluxák,
harmonikaajtók, szalagfüggönyök, rolós szúnyoghálók kivitelezése
- rövid haláridővel. Gyurmán Zoltán, Szeged. Ács u. 3/B.
Tel.: 62/476-417. Nyitva: hétfő-péntek 8-16 óráig.

KERTÉSZETI ALAPANYAG, ÉPÍTŐANYAG
í r j s p ..E" gerenda, fokozott hő- és hangszigetelésű falazőelem,
^ ^
energiatakarékos béléstest, betontörmelék, homok, sóder,
cement, mész, pihentetett oltott mész, föveny, tőzeg, virágföld szállítása.
Csányi Jenő. Tel.: 405-166,405-257 (este).

ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, PLEXI, LEXAN
Műanyag üregkamrás és tömör plexi lemezek méretrevágása és
beépítése. Törhetetlen, könnyű UV-szűrő, hajlítható.
Varga-műhely. Szeged, Teréz u. 42. Tel./Fax: 62/313-633.
Nyitva: h-p: 7-18, sz: 7-12 óráig.

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS ÉS SZERVIZ
| K 3 p Fég konvektorok, vízmelegítők, Vesta, Pelgrim tűzhelyek - tel.:
^ ^
367-071; 06-20-423-548 - és Beretta, Ferroli. Junkers, Óceán,
Stiebel-Eltron, Vaillant, Wolf gázkazánok szerelése, beüzemelése,
javftása karbantartása garanciával! Erdélyi János.
Tel.: 401-150; 06-30-533-852.

P T H 3 8 N + F 153 Ft/db

első beton

k

Tv

112 Ft/db

P T H 2 5 N + F 130 Ft/db

CC

PTH 10/50 N + F 95 Ft/db
PTH38

126 Ft/db

PTH 30
96 Ft/db
Az árak áfát tartalmaznak!

Munka- és védőruhák gyártása, értékesítése 1
nagy méret- és színválasztékban.
t a r t e x | Cégének utalványbeváltására szerződést kötünk.

|

S z e g e d . H u l l á m u. 5. T e l e f o n : 0 6 - 6 0 - 3 8 5 - 4 6 0 .
T e l . / f a x : 62/31 1 -<>44. N y i t v a : h - p . : 8 - 1 7 ó r á i g .
/ k o m f o r t

Pelgrim, Whirpool gáz-, villany-, kerámia-

műszaki bázis lapos, beépíthető, szabadon álló tűzhelyek,

r

Szeged

páraelszívók, hűtők, gázkonvektorok

S

20<7c-os

T

a volt Fáklya mozinál

kedvezménnyel.

Amíg a készlet tart. Hitellehetőség.

/f^ALCEPON
Ács- állványozó, IctOfcdO, egyéb épf.
táipari munkákat. 1996-os évre még
vállalunk. Faanyag-, tetáfedáanyag és
impregnálóoldutokkal is.
Mi valóra váltjuk elképzeléseit.
Tervezés is megoldott.
Kérjen referenciát, megéri.
E g y te l e f o n 0 6 - 6 2 3 7 2 - 3 5 9 .

Kivételesen előnyős pénzkereseti lehetőség elsősorban felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére. (100 000120 000 Ftbó) Nőm termékforgalmazás, nem MIM.
Érdeklődni csütörtök, péntek
06-20-366-664 telefonszámon Dobó
Zsuzsanna vagy 62/494-554.

Sör terítésére
fuvarozókat keresünk
1-3 tonnás gépkocsival.
Jelentkezés: DSÉ Kft.
Szegedi Kirendeltsége,
Szeged, Hét vezér u. 26/B.
Telefon: 4 7 8 - 0 6 9 .

Minden
Vjfc

15%-kal

olcsóbb

május 25-ig.
Szeged, Boldogasszony sgt.
20. Tel.: 30/558-326

tanfolyamok
VIRÁGKÖTŐ
•|K3p

7-12 óráig

Telefonos
hirdetésfelvétel

Gyertyás Antikvitás

• ÁLLANDÓAN vásárolunk ágytollat, régi bútort, teljes hagyatékot.
Boldogasszony sgt. 29. 330-064.

OLCSÓ, használt
bútorok adásvétele.
Textilgyári út 2.
Tel: 311-765.

tanfolyam indul, amely végzettségei ad. Jelentkezés a 06-62312-458-as telefonszámon. Részvételi díj: 35 000 Ft (részletfizetési kedvezményt adunk).

• DIVATÁRU gyártótól! Vásározóknak. kereskedőknek, magánszemélyeknek. Bővülő választék, alacsony ár! Baktó, Alkotmány u. 119.
• TÉGLA, cserép, léc, szarufa, betontörmelék eladó. Veres ács u. 45.
• BAZALTKOCKÁT vennék. Tel:
06-20-431-447,06-30-437-023.
- Kárpótlási jegy
adásvétele
_
- Tőzsdei és tőzsdén
• H
kívüli megbízások
- diszkont kincstárjegy eladása és
vétele kedvező napi árfolyamon
|

481-281

apróhirdetés

Készpénzért vásárolunk antik
bútorokat, festményeket,
órákat, vitrintárgyakat,
régiségeket, hagyatékok
felszámolása, díjtalan kiszállás.
Szeged, József A. sgt. 8.
(Takarékszöv. mellett).
Nyitva: 9-16-ig. Tel.: 323-149

ÉPÜLET-, LAKÁSKARBANTARTÁS
Rózsa Miklós. Minden szakmában - mindig - mindennemű
javítás. Hétfőtől hétfőig.
Tel.: 326-280, Szeged, Kereszttöltés u. 12.

POROTHERM TÉGLA P T H 3 0 N + F

(lakossági apróhirdetés
csak felárral)

adásvétel

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

Szeged, Dorozsmuí út 7-7.
Tel.: 326*778
Suitymaz Kixáruház
(Pmtakoczi csárda mellett)
Tel.: 62/383*107

Gyászközlemények

személyesen

^

PAKETT BRÓKER RT.
6722 Szeged, Kossuth L. sgt 10-12.
Tel/fax: 62/323-144

• ROTWEILER kölyök, holland
kantól eladó. Érd: 62-477-277/121,
60-383-252.
• DALMATA! Jugoszláv Champion szülőktől eladó. 62-435-849, 20431-431.
• ROTWEILER! Európa-győztes,
többször győztes szülőtől eladó. 62435-849,20-431-431.
• BŐRVARRÓ GÉPET vennék,
csak jobbkaros érdekel. Érd:
405-090.
• KERESKEDŐK, ÉPÍTKEZŐK,
FIGYELEM! Szibériai fenyő fűrészáru nálunk a legolcsóbban
22 000 Ft + áfától - 28 000 Ft + áfáig. Cím: D.M.S. Trade Kft. 4600
Kisvárda, Hulics út 47. Telefon: 0645-415-031,06-20-389-490.
• KÁRPÓTLÁSI jegyet vásárolok!
Tel: 06-60-320-744.
• GYŐZTES szülőtől magyarvizsla kölyök eladó. Tel: 324-628.
„Körút" ANTIKVARIUM
& RÉGISÉGKERESKEDÉS
Folyamatosan vásárolunk
»* Antik bútorokat, órákat, porcelán- és vitrintárgyakat " Mindennemű régi lakberendezési tárgyat és festményeket
Használt
kötfyvek felvásárlása, l l - 1 8 - i g
Teljes könyvtárak és hagyatékok felszámolása

KÉSZPÉNZFIZETÉS AZONNAL
N a g y o b b tételnél, tárgynál
dfjtalan k i s z á l l á s .
Tisza L. krt. 59. (Hajnóczy u. saruk)
T.: 319-165, 30/558-979
Ny.: h-p.:9-18.szo.:9-13-ig

9 LAKÓKOCSI rendszám nélkül
eladó. Irányár: 150 000. Telefon:
490-895, este.
9 SZÉP kaukázusi kutya, törzskönyvvel eladó. Érd: telefon: 62473-214.
9 ÜVEGBETÉTES fém garázsajtók kerettel együtt eladók. (1 db
2,5x2,3, 2 db 2,5x2,6)'. Telefon:
431-722, este.
9 SMARAGD tujacsemeték nagytételben is eladók 35 Ft/db. Tiszasziget, Dózsa u. 13.
9 SANYO japán klímaberendezés
3 évi garanciával és egy konyhaszekrény eladó. Bakóné, Füredi u.
8.1/4.
9 ELADÓ fekete-fehér tv, kétlapos
villanyrezsó, Espressó kávéfőző,
zománcos gyermekkád, férfiruhák.
318-747.
9 B-30-as tégla, betontörmelék olcsón eladó. Gyöngytyúk u. 6.
9 PANELBÓL kiszerelt I konyhai,
2 szobai üvegajtó eladó 10 000
Ft/db. Tel: 490-101.
9 ÉLELMISZERBOLTI berendezés eladó (hűtők, polcok, mérleg).
62-251-174.

Kárpótlási jegyek és részvények
készpénzes adásvétele, DÉMASZrészvények vétele letéti igazolással,
MOL dolgozói részvények vásárlása,
tőzsdei megbízások teljesítése.
"rvONAHOLDIN^t
"
Szeged Kft.
^
T e r é z u. 9 / B . T e l . : 3 1 2 - 8 3 6 .
Nyitva: H-Sz.: 8-15-ig. Cs.-P.: 8-13-ig.

• NEVADA román étkező eladó.
Érd: 476-923.
9 ALIG használt újszerű heverők,
fotelek, dohányzóasztal, ruhás- és
konyhaszekrény, szőnyegek, csillárok, hűtőszekrény, gyermekágy,
etetőszék, babakocsi, szeneskályha,
pb. gázpalack olcsón eladó. Kiskundorozsma, Széksósi u. 7. Tel: 62361-677.
9 KÉSZPÉNZÉRT veszek színes
tévét, videolejátszót, félprofi fényképezőgépet, hűtőgépet, mosógépet,
centrifugát, porszívót, konyhafelszerelést, étkészletet, üveg-porcelángarnitúrát, faliórát, képeket, színes meséskönyveket-lexikonokattérképeket-földgömböt, távcsövet,
turisztikai felszerelést, kempingutazási cikket, gázkonvektort, gáztűzhelyet, gáz-vfzmelegltőt, sportos-divatos felnőtt-gyermek felsóruházatot-lábbelit! (Rókusi krt. 9.)
481-646.
9 HÁLÓFÜLKÉS kempingsátorlakósátor 9-24 000-ig, gumimatracgumicsónak-napernyő 500-3900-ig,
hűtőtáska-termosz-turista gázfőzők
1000-3900-ig, hordozható rádiókrádiós magnók 1500-5900-ig, rádiók-rádióerősítők 2500-14 900-ig,
villanyborotvák, hajsütők-hajszárftók-szórtelenítók 1500-3900-ig,
olajsütők 2500-3500-ig, szendvicssütők-flekken sütők-grillsütők
1500-5900-ig, mixerek-gyümölcscentrifugák 1500-3900-ig, fényképezőgépek Fed-Zenit-Jasicha 5 24 000-ig, gázrezsók-villanyrezsók
2900-4200-ig, gáztűzhelyek 6 14 000-ig, hűtőgépek 19-22 000-ig,
fagyasztószekrények-ládák 1124 000-ig, mosógépek 4-5900-ig,
centrifugák 3-7900-ig, porszívók
3-7900-ig, ventilátorok 2-4500-ig,
búvárszivattyúk 4-12 000-ig, szivattyúk 5-19 000-ig, permetezőkmotoros permetezők 5-27 000-ig,
rotátorok kétüteműek-négyüteműek
14-29 000-ig, fűnyírók-adapterek
6-13 000-ig, fúrógépek, marógépek, csiszológépek, körfűrészek, dekopírfűrészek 3-11 000-ig, WCszelepek-csaptelepek, szifonok 1,5—
5900-ig, mosdók-mosogatók 2,55900-ig, kuktafazekak-edények, étkészletek, teáskészletek 2,5-7900ig, villanymotoros táskavarrógépek
4-17 900-ig, gázkazánok, gáz-vízmelegítők, gázkonvektorok eladók.
(Rókusi krt. 9.) 481-646.

Feltámadt
a DISZKONT
KINCSTÁRJEGY
- jó egészségnek
örvend
az államkötvény!
Érdeklődjön a

Cenzor Bróker Kft.
SZEGED,
Kossuth L sgt. 21.

Tel.: 62/47+070,32+984

9 MOL részvényt dolgozói letéti
igazolással folyamatosan veszünk.
62-312-126.
9 FIÁTA sárgadinnye palánta 2000
db eladó. Érd: Mórahalom. VII. kr.
224. Hajdú.
9 KÉTPÁREVEZŐS csillaghegyi
építésű túra, keel-boat igényesnek
eladó. Tel: 321-989,480-445.
9 KOMPLETT tejhűtőpult hűtőrendszer kiszerelve eladó. Tel:
62-318-912.
KÁRPÓTLÁSI JEGYET
MOL dolgozóit letéti igazolással.
ÉGIS, PICK. CHINOIN. MOL
GRABOPLAST, HUMÁN. RICHTER.
OTP. ALKALOIDA, DOMUS
és egyéb részvényeket is veszek.
Tel.: 62-344-61 l-es telefonszámon
hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig,
pénteken 8-12 óráig.

LAKOSSAGIAPROHIRDETESEK

318-999,
7-15 óráig: 320-239

8-12,14-17

óráig:

9 CÓK-MÓK Bizományi készpénzért vásárol babakocsikat, gyermekágyakat. etetőszékeket, járókákat. 486-664.

iármtt

9 MAZDA-323 1982-es 1500-as
benzines személygépkocsi jó állapotban eladó. Érd.: 62-326-377/333
mell., vagy 06-20-457-349 telefonon. Megtekinthető: Szeged, Irinyi
J. u. 1. (Szegker Bt.)

albérlet
Autócentrum Kft

6800 Hódmezővásárhely,
Kutasi út 69.
Telefon/fax: 62/ 341-031,
06-60-382-659.
Hivatalos Főkereskedő
és Márkaszerviz.
9 TÖRÖTT, totálkáros autót veszek magas áron 1984-estől. Tel:
06-30-440-110,06-30-310-855.
9 KARAMBOLOS, törött, sérült
autót készpénzért vásárolok. 06-30381-174.

CITROEN ggj ZIXEM
Hivatalos Márkaképviselet
és Márkaszerviz

AKCIÓ!

Haszongépjármüvekre

C15 1.4E
1 375 OOO Ft + ófo
Jumper 27 c 1.9 D
2 295 OOO Ft + áfa
ZIXEM Kft.

Szeged, Szent L u . 5. Tel.: 62/492-888

9 OPEL Kadett 1,6 D kombi vonóhoroggal 83-as eladó 320 000-ért.
Érd: 437-238.
9 MERCEDES 307 D platós ponyvás, teljesen felújítva eladó. 30436-408.
9 MERCEDES 190 D 1984. extrákkal, jó állapotban eladó. 30436-408.
9 BMW 525 i 92-es fehér, extrákkal 2,78 M Ft-ért eladó. Érd: 06-30451-054.
9 UTÁNFUTÓ 3 mázsás, új 2x1
m-es platóval 60 000 Ft-ért eladó.
62-432-297.

i) AUTÓ-HÓRUSZ
'KFT.
Szeged, Moszkvai krt. 30.
Tel/fax: 62-325-369.
ÚJDONSÁG!
- motortömltések;
- motorcsapágyak;
- dugattyúk, dugattyú

gyűrűk;

minden nyugati tipushoz.
9 TURBÓFELTÖLTŐ javítás, felújítás tuning! 06-30-538-034.
9 PEUGEOT 205 1.3 benzines, ötajtós, 1984-es, friss műszakival kitűnő állapotban 390 000-ért eladó.
06-60-480-770.
9 LADA 1500-as vonóhorgos 17
éves korához képest kitűnő állapotban van, áron alul eladó 130 000.
Érd: tel: 62-311-456.
9 ELADÓ IFA W50, 6 tonnás pótkocsi. Tel: 06-60-384-054.
9 HŰTŐS IFA rendszám nélkül eladó. Tel: 06-60-384-054.

Kerékpáré i mopeddiszkont nyilt
Szegeden, a Dorozsmai
út 7 6 . sz. alatt.
Olcsó árak, óriási választék,
haza i és import kerékpárok,
50 ccm mopedek, scooterek,
szobakerékpárok,
kerékpárköpenyek, tömlők,
kerékparalkatrészek
és •tartozékok értékesítése.
OTP-HITELRE IS.
Nyitva: H-P.: 9-18-ig,
Sz.: 9-13-ig. Tel.: 361-874.
9 VW Passat 1.8 B 86-os évj. megkímélten eladó. Érd: 62-405-284.

KARBURATORSZERVIZ
„zöldkártya".
Ha autója nehezen indul,
rosszul megy, sokat fogyaszt.
Újszeged, Szőregi 42/A.
401-817, Hegyközi.

Tárkány

AUTÓGÁZ

Gépjárművek gázüzeműre való
átalakítása most 39 990 Ft-tól.
Lada. Dacia, Wartburg, Skoda.
Zuk, Ford típusoknál teljes körű
ügyintézéssel! Szeged, Fő fasor
128/A. Tel: 62-401-104.

9 MARS téren, főbérlő nélküli 38
nm-es gázfűtéses lakás bútorozva
kiadó, főiskolás/egyetemistáknak.
Érd: 1-261-94-98, 1-262-08-34.
9 BELVÁROSI, igényesen kialakított 4-5 szobás lakást bérelnék
hosszabb időre. Lehetőleg garázzsal
és telefonnal. Érd: 62-327-816.
9 KIADÓ belvárosi, gázösszkomfortos szoba-konyha-fürdőszobás
lakás+garázs. 481-646 (napközben).
9 KOSSUTH L. sgt. 9-13. alatt
1,5-es bútorozott lakás fiatal hölgyeknek kiadó. Tel: 319-867,14-16
óráig.
9 RETEK utcai 1,5 szobás, fózőfülkés, főbérlő nélküli, bútorozott,
telefonos lakás kiadó. Érd: 489-424
19—20-ig, vagy 491-484-es üzenetrögzítőn.
9 KÉT személy részére külön bejáratú szoba kiadó. 323-102, este.
9 KERESZTTÖLTÉS u. 1,5-es, főbérlő nélküli, telefonos, bútorozott
lakás kiadó. Tel: 405-255.
9 GYÍK utcában 2 szobás bútorozott lakás júliustól kiadó 20 000 +
rezsi, 3 hónapot előre kell fizetni.
481-399/11 10-16-ig.

lakás

Dr. SÁNDOR ZSUZSANNA
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.
Rókusi krt l/A. Tel.: 486-203
Délelőtt 8-1 l-ig, 15-18 óráig.
Lakások, ingatlanok
adásvétele, cseréje
teljes jogi ügyintézéssel.
9 KECSKEMÉTI u. 1. sz. alatt
épülő társasházban lakás eladó.
Irányár 51 000 Ft/nm. Tel: 319-284.
9 MOST induló társasházban lakás
eladó kedvező áron. 62-482-446.
9 ŰRHAJÓS utcában 2,5-es, 7.
emeleti felújftott lakás 1 600 000.
Tel: 486-203.
9 SZILLÉRI sgt.-on 1,5-es 47 nmes parkettás lakás 1 520 000. Tel:
486-203.
9 CSONGRÁDIN 8. emeleti 2,5-es
65 nm-es lakás I 550 000. Telefon:
486-203.
9 MÓRA VÁROSBAN 1,5-es fürdőszoba nélküli lakás 900 000. Tel:
486-203.
9 RÓKUSON 2,5-es 64 nm-es 7.
emeleti lakás 1 450 000. Telefon:
486-203.
9 FRISSEN festett Gutenberg utcai
háromszobás öröklakás 4,5 millióért
eladó. Tel: 431-808, 323-777.

Bt.
CmJiBi)

Szeged, Jósika u. 1.
Bartók léméi

Dr. Tatár Rózsa irodája
INGATLANKÖZVETÍTÉS
Lakáscsere, értékbecslés.
Tel.:

323-777.

Ügyfélfogadás: H. Sz. P.9-13.
K. Cs.: 13-17 óráig.
9 BELVÁROSI (128 nm) 3,5 szobás erkélyes, saját tulajdonú lakás
eladó. 315-532,16 óra után.
9 CSONGRÁDIN 1.5-es lakás
liftes ház 5. emeletén felújítva
I 600 000. Tel: 486-203.
9 ÚJSZEGEDEN 1+2-es egyedi
kivitelezésű lakás extrákkal, vagy
anélkül eladó. Tel: 437-665.
9 4 szobás társasházrész eladó,
vagy lakásra, magánházra cserélhető megegyezéssel. Tel: 310-503.
9 FEKETE sas utcában, első emeleten 116 nm alapterületű 3 és fél
szoba + étkezős lakás eladó. Irányár: 60 000 Ft/nm. Érd: 322-982, ill.
312-816.
9 JÓZSEF Attila sgt.-on I. emeleti
1+3 szobás, 76 nm-es lakás, garázs
eladó. 322-208.
9 BUDAPESTI krt.-on 35 nm-es
1,5 szobás lakás ötszintes épületben
eladó. 316-729.
9 ÁRVÍZ utcában 80 nm-es exkluzív társasházi lakás, garázzsal eladó. 316-729.
9 TARJÁNBAN 1+2-es 11. emeleti
lakás 2 000 000. Nem liftes ház.
Tel: 486-203.

Hirdetését feladhatja még
személyesen, 7-16 óráig, az

EXPRESS UTAZÁSI
IRODÁBAN,
Szeged, Kígyó u. 3.
Tel.: 481-411, fax: 311-310
9 RÓMAI krt.-on, páros oldalon,
cseréptetős II. em. erkélyes, telefonos 2 szobás lakás 2,35 millióért eladó. Érd: este 320-408.
9 CSABA utcai ötszintesben felújított, telefonos, 55 nm-es zárószinti
panel (augusztusi átadás) fizetéskönnyítéssel sürgősen eladó
(1550 000 + garázs 400 E Ft). 322-216.
9 MAKKOSHÁZON 1.5-es II.
emeleti lakás 1 750 000, garázs
520 000. Tel: 486-203.
9 SZEGED, Nyitra utcai 2 szobás
nagy erkélyes, magasföldszinti lakásom eladom 1 850 000 Ft, vagy
tiszaszigeti, újszentiváni, deszki,
sándorfalvira cserélem 2,7 mFt-ig.
Érd.: Szeged, Nyitra u. 19/A, fszt.
3., egész nap.
9 SZEGED-újrókusi 53 nm-es 1,5
szoba, hallos. I. emeleti társasházi
lakás, cseréptetős házban eladó.
Érd: 475-200 telefon, 17 után.
9 FELSŐVÁROSON 2 szobás, étkezős, nagyfürdószobás lakás,
négyszintes kockaházban eladó.
Tel: 430-130.

TAPAI utcában 2+2
lakás III. emeleti,
garázzsal eladó.
62-434-624.
9 VERES ács utcában épüló 9 lakásos társasházban 1+félszobás lakás, év végi átadással eladó.
432-132.
9 RÓKUSI krt .-on öszintesben a
magasföldszinti 2 szoba hallos lakás
felújítva sürgősen eladó 1 880 000
Ft. 481-399/11,10-16-ig.
9 MÓRA utcai új társasházban a
harmadik emeleti 2 szobás, 60 nmes, garázsos lakás eladó 4 600 000
Ft. 481-399/11.
9 RETEK utcán 1+2 60 nm-es,
szobák teljesen külön bejáratúak,
magasföldszinti lakás sürgősen eladó 1 980 000. 481-399/11, 10-16é CSONGRÁDI sgt.-i ötszintesben
a magasföldszinti 2+2-es, erkélyes,
telefonos lakás, sok faburkolattal eladó 3 150 000+garázs 580 000 Ft.
481-399/11.
9 KÁLVÁRIA térnél 28 nm-es
szoba, konyhás, pincelakás (üzletnek is) eladó 1 500 000.
481-399/11,10-16-ig.
9 NYITRA utcai 1+2 60 nm-es kihelyezett előteres, szobák teljesen
külön bejáratúak, felújttott telefonos
lakás eladó 1 580 000. 481-399/11,
10-16-ig.
9 BUDAPESTI krt.-on tízemeletesnek az első emeletén 2 szobás,
erkélyes lakás sürgősen eladó
1 850 000.481-399/11, 10-16-ig.
9 RÓKUSI krt.-on, cseréptetősben
első emeleti 1,5 szobás étkezős lakás sürgősen eladó 2 200 000 Ft.
481-399/11.
9 GÁZ utcai ötszintesben a második emeleten 55 nm-es, 2 szoba hallos, erkélyes, telefonos lakás sürgősen eladó 1 780 000. 481-399/11,
10-16-ig.
9 CSONGRÁDI sgt.-on 60 nm-es,
1+2-es, telefonos, átalakított lakás
eladó. Tel: 492-332,479-846.
9 HARGITAI u. 1,5 szobás, 55
nm-es gázfűtéses I. em lakás eladó.
Tel: 437-046.
9 JUHARFÁS utcában 1+2 félszobás, kihelyezett előteres, két éve felújított V. em. tulajdoni lakás eladó.
Tel: 492-492.
9 SZEGED-Algyőn, Bartók B. u.
48. 2,5 szobás társasházi lakás, kis
kerttel eladó (Horváth).
9 BUDAPESTI krt.-on 2,5-es. 4.
emeleti,
erkélyes
felújftott
1 700 000.311-902.
9 LAKÓTELEPI 2+2-es, erkélyes,
előteres, jó állagú, telefonos
2 300 000.311-902.
9 VAJDA utcában 2+2-es, előteres.
ebédlős, lambériás 4. i. 1 800 000.
311-902.
9 ALFÖLDI utcában felújított 1,5es, gázfűtéses téglalakás 2 650 000.
311-902.
9 FELSŐVÁROSON két lakrészes
társaslakás, garázzsal 5 000 000.
311-902.
9 GÁZFŰTÉSES, téglablokkos,
kétszobás 3. emeleti lakás
2400 000.311-902.
9 BELVÁROSI lakások bérleti joga megszerezhető. Érd: 322-208 telefonon.
9 ALFÖLDI utcában 42 nm-es,
másfél szobás, gázfűtéses, II. emeleti tulajdon eladó 50 E Ft/nm. Tel:
319-771,319-773.
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• KALMANY L. utcai 60 nm-es
lakás eladó. Tel: 327-687,313-679.
• MAKKOSHÁZÁN Hont F. utcában 1. emeleti 2+2-es lakás eladó.
322-208.
• BELBUDA1 76 nm-es lakásom
eladom, vagy szegedire cserélem.
Tel: 327-687,313-679.
• ÁG u.-i II. emeleti 2 szoba + hallos, loggiás, vfzórás panellakás eladó. Érd: 310-676.
• CSŐ utcában 2,5 szobás, erkélyes lakás, vízórákkal eladó.
Irányár: 1700 000. Tel: 322-748.
• HONT F. utcai 7. emeleti másfél
szobás, 47 nm-es, telefonos, vfzórás
lakás eladó. Irányár: I 550 000 Ft.
Érd: 8-12-ig 324-775, 17-20-ig
490-221.
• BELVÁROSI, Mikszáth K. utcai
felújításra szoruló 3 szobás, telefonos lakás eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd: 8-12-ig 324-775, 17-20-ig
490-221.
• SZEGED, Gáspár Zoltán utcában
eladó 1,5 szobás, erkélyes, redőnyös, hideg-melegvíz-órás, telefonos felújftott lakás bebútorozottan,
vagy anélkül. Érd: 06-60-482-021.
• RÓKUSI krt.-i 2 szoba, hallos, I.
em. telefonos, vfzórás felújftott lakás, garázzsal eladó. Érd: 489-546.
• DARU utcában 5 éves társasházban 3 szobás földszinti lakás sürgősen eladó 5 000 000. 481-399/11,
10—16-ig.
• ÚJSZEGEDI társasházi garzon
eladó. Tel: 30-354-978.
• RÓKUSON III. emeleti 1,5 szoba erkélyes, 47 nm-es lakás
1 500 000.489-679.
• HÉT VEZÉR utcában tetőtéri
szerkezetkész (beépíthető padlástérrel) másfél szobás, 47 nm-es lakás
1+2 szobásra cserélhető, vagy
1900 000-ért eladó. 311-021.
• BELVÁROSBAN, központi helyen 68 nm-es lakás eladó. Érd:
munkanapokon 19-22 óráig
405-498-as telefonon.
• ÚJSZEGEDEN a Páncél közben
52 nm-es társasházi lakás eladó.
Tel: 06-30-434-047, 489-289/24,
25,06-30-437-741.

ingatlan
MIKSZÁTH ÜZLETHÁZ
Szeged, Mikszáth K. u. 3-7.
(A Centrum Áruház mögött)
Üzletek, irodák, lakások, garázsok
tulajdonjoga eladó.
Érdeklődni:
GÓT Ingatlanbefektetési Rt.
Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12.
Tel.: 62-323-144.

• DOMASZÉKEN a faluhoz közel
3 szobás, fürdőszobás tanya
I 700 000. Tel: 486-203.
• ÚJSZEGED, Gizella utcai zárt
kert (saroktelek) 1,9 m-ért eladó.
Érd: 437-238.
• KERESÜNK Felsővároson, vagy
Petőfitelepen 100 n-öl körüli épftési
telket. 311-021,8-16-ig.
• BELVÁROSI garázs eladó
400 000 Ft-ért. 17-től lel: 328-740.
• GARÁZS Belvároshoz közel, utcai bejárattal eladó. Tel: 320-305.
• ÚJSZEGEDEN építési telek, kis
házzal eladó. Érd: tel: 323-391.
• 20 éves sándorfalvi gázfűtéses
ház, 450 n-öl telekkel 3,6 mFt eladó. 483-746.
• ÚJSZEGEDEN a Székely soron
irodából, konyhából és WC-ből álló
földszinti helyiségegyüttes bérleti
joga rendelőnek, irodának, vagy üzletnek eladó. Tel: 434-207.
• MAGÁNHÁZ eladó. Érd: 16
órától Pataki. Remény u. 54.
• SZAMOS utcai garázssorban 40
nm-es garázs bármilyen célra eladó
1 650 000.481-399/11.
• RÖSZKÉN 3 szobás (tetőtérben
bővíthető) ház, melléképülettel
4 500 000. Tel: 486-203.
• REPREZENTATÍV baktói 2
szintes, 5 szobás, 2 fürdőszobás
ház, hozzá tartozó 160 nm egyterű
melléképülettel, parkosított udvarral
eladó. Társasházi 4-5 szobás, garázsos lakást 7 millióig beszámítok.
Tel: 487-655.
• ALSÓVÁROSI 429 nm-es építési telek eladó. Irányár: 2 950 000.
Érd: 313-810/14 mell.
• SIRÁLY u. 90 nm 2 szobás+70
nm melléképülettel magánház, fizetési könnyítéssel eladó. Érd: munkaidőben 357-297.
• NAGYÁLLOMÁSNÁL csendes,
mindenhez közeli magasföldszinti 3
szobás, alatta 74 nm szuterén azonnal beköltözhető magánház 7,2
M Ft-ért eladó. 06-20-268-636 telefon, 13-17 óráig.
• TANYA eladó 2,5 kh földdel.
Érd: 480-586 telefonon reggel 6-tól
9-ig, vagy este 7-től.
• SZŐREGI kétlakásos új magánház kerttel, garázzsal eladó, kisebb
házat+lakást beszámítok. Telefon:
405-056.

A L L E S BT.
ingatlanközvetítés
Attila u. 7. Telefon: 479-564,
322-208, 316-729

dr. Tímár László irodája.
Házak, lakások, helyiségek
készpénzes adásvétele.
- Vállalkozási szaktanácsadás
- Jogi ügyintézés, értékbecslés.

• TANYA eladó 900 n-öl telekkel.
Érd: a 480-586-os telefonon reggel
6-9-ig, vagy este 7-tól.
• KISKUNDOROZSMÁN 230 nöl zárt kert eladó. Érd: 434-227-es
telefonon.
• ÁSOTTHALMON 4 szobás,
összkomfortos, gázfűtéses, kertes
családi ház melléképületekkel eladó. Irányár: 3 000 000 Ft. 06-60488-555.
• SZENT István téren 18 nm-es
udvari garázs 500 000. 311-902.
• MIHÁLYTELKEN kétszobás,
gázfűtéses, felújított magánház, 240
n-ölön 3 050 000.311-902.
• VILMASZÁLLÁSON háromszintes, téliesített zárt kert, termő
gyümölcsössel 600 000. 311-902. '
• SÁRGÁN, lábakon álló háromszintes
nyaraló,
téliesített
1 700 000.311-902.
• HAJNAL utcában 605 nm-es építési telek eladó. 322-208.
• ZSOMBÓN 5 szobás, 70%-os
készültségű magánház eladó.
322-208,
• ÚJSZEGEDEN Derkovits fasoron ikerház mindkét része (125-125
nm-es) 1660 nm-es telekkel eladó.
479-564.
• ŐSZ utcai 1 szobás házrész eladó. Tel: 327-687, 313-679.
• ÖTHALOM utcai kétszintes magánház eladó. Tel: 327-687,
313-679.
• PITRICSOMI tanya eladó. Tel:
327-687,313-679.
• NAPOS útra nézó 2 családnak is
alkalmas nagy parkolós családi ház
2 garázzsal eladó. Irányár: 18,5 millió. Érd: 322-748.
• 2,5 szobás házrész az Alföldi utcában cserelakás beszámításával eladó. 313-844.

egyéb
STEFANIA Papírbolt
Dózsa u. 5.314-388
TISZA Papír-írószer
BARAIBI Bartók tér 9.325-772
írószerek, irodaszerek,
nyomtatványok, kozmetika.
Díjtalan kiszállítás.
Ny.: H-P.: 8-17.
• PARKOSÍTÁS! Ha a legszebbet
akarja. Toronyi Díszfaiskola, Magyar u. 214. Tel: 405-812.
• MINDENFÉLE órák javítása
jótállással. Elemcsere. Fotókidolgozás. Kedvezmények. Kreiner, Attila
u.8.
• HÁROM éve üzemelő, önkiszolgáló, hét végén is nyitva tartó, két
műszakos élelmiszerboltba műszakvezetői munkakörbe leinformálható,
gyakorlott nói dolgozót keresünk.
Bérezés megegyezés szerint. Erkölcsi bizonyítvány szükséges. Tel: 0630-380-045.
BROTHERS BT. KÖNYVELŐIRODA -+
Teljes körű könyvvezetést vállal
egyszeres és kettős könyvvitelt vezető
vállalkozások számára.
Számviteli, adó- és pénzügyi
tanácsadás! Teljes felelősségvállalás,
biztosítási háttér.
MÉRSÉKELT ÁRONI

Információ: Szeged, Mérey u. 6/B.
Tel.: 481-260. H-P-ig 8-12-ig.

• NYUGATI, használt színes televíziók lerakata viszonteladóknak.
Tel: 06-30-454-919.
• ELADÓ berendezett büfékocsi,
joghurtgyümölcsös fagyigép, 6 tégelyes fagyipult, egyéb büféfelszerelések. Érd: 314-749, 317-344
(nappal).
• NAGY gyakorlattal rendelkező
mérlegképes könyvelő fő- vagy
mellékállásban munkalehetőséget
keres. „Precíz 3621" jeligére a Kígyó u. 3. sz. Hirdetőbe.
• KERESEM az 1 000 000 Ft jobbos felét P3L. Tel: 315-226.
• REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló, szalagfüggöny készítése, javítás garanciával. 401-318.
• ISTEN energiájával, minden betegség távgyógyítását vállaljuk.
Oláh Bt. Győr 96/317-917.
• 8x8 cm-es bazalt kockakő eladó.
Érd: 52-372-202,19 óra után.
• ÚJFAJTA kutyatáp! King kutyatáp területi képviselete Szegeden
megkezdte az értékesttét 5 kg, 16
kg-os kiszerelésben kiszállítással
kereskedőknek. Kérésére ügynökeink felkeresik. 487-655.
• IGÉNYES szülök gyermekének
felügyeletét lakásomon hosszú távra
vállalom. Tel: 330-584.
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AKCIÜÍ
Nyugdíjasoknak 10%-os
kedvezmény!
Miniredőny, szalagfüggöny,
reluxa, harmonikaajtó
akár 12 havi részletre is.
Megrendelhető:
T i

f <

REDŐNY

m J 1 \
reluxa
6 2 / 3 1 7-524
• HAJHULLÁSA, legyengült immunrendszere. szemproblémái vannak? Találkozzunk. Ápolónő
312-607.
• MINDENFÉLE forgácsoló munkát vállalok kis- és nagy darabszámban 06-30-538-034.
• KISGYERMEK felügyeletét lakásomon vállalom. Tel: 401-318.
• TETŐFELÚJÍTÁSRA árajánlatot kérek (440 nm - 5 emeletes épület) 1996. május 25-ig 15-19 óra
között mindennap. Társasház tel:
485-715.
• KÁRTYÁBÓL jósol Ilus. Károlyi u. 4. V/44.
• KERTÉSZETBE női dolgozót
keresek. Érd.: Dorozsma, Fél út 7.
• ROLO Express redőny, reluxa,
harmonikaajtó, szúnyogháló készítése. Tel: 320-000.
• MAGÁNKLINIKA orvos munkatársat keres. „Akupunktúra, homeopátia" jeligére a Sajtóházba.

MUNKÁÉRT! Pénzt!
Keress! 62-361-958.

társkeresés
• BARÁTOT, élettársat szeretne
32 éves, gyermektelen, elvált, szellemi foglalkozású nő. „Harmónia
556" jeligére a Sajtóházba.

bérlemény
S SZEGED-belvárosi 16 nm-es kirakatos üzlet átadó. Érd: 06-1155-88-13.
• ÉLELMISZER-hűsbolt bérleti
joga átadó Mars téri piaccsarnokban. Hűtők, pultok, büfé berendezése eladók. 62-314-750.
• BELVÁROSI, kb. 36 nm-es, 3
alagsori helyiségből álló, lépcsőházon át megközelíthetó telefonos
bérlemény irodának kiadó. Irányár:
1000 Ft/nm/hó. Érd: 313-720, 8-16
óráig.
• ÚJSZEGEDEN 1200 nm-es üzletcsoport tulajdonjoga eladó. Érd:
479-564 telfonon.
S MIKSZÁTH Kálmán utcában 42
nm-es üzlethelyiség bérleti joga átadó. 479-564.
• GARÁZS bérleti jog átadó 15
nm Mars téri vasudvamál. Telefon:
317-575.
• MARS téren 19 nm-es üzlethelyiség kiadó. Érd: 8— 14-ig a
490-169-es telefonon.
• KÁRÁSZ üzletházban üzlet bérleti joga eladó. 06-30-558-276.
• BELVÁROSI farmeriizlet berendezéssel, árukészlettel együtt eladó.
Tel: 06-30-388-225.

munka
Képesítésének, felkészültségének
jobban megfelelő munkát keres?
Munka nélkül van?

m t

/

Vállakozói igazolvánnyal
rendelkező, papír-írószer
szakmában jártas

üzletkötőket
keresünk.
Jelentkezni:
Tel.: 62/311-039, 324-592

\
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• TERÜLETVEZETŐT keresek
műszaki termékek forgalmazására.
Tel: 52-448-854, 30-450-706.
• NYUGATI típusú forgórakodógépekre (JCB, Komatsu, Volvo)
gyakorlattal rendelkező gépkezelőket felveszünk. 325-538, munkaidőben.
• D.I. International. A világ egyik
legnagyobb gyártó és értékesítő cége munkatársakat keres új telephelyeire azonnali belépéssel. A betanítás költségeit a cég vállalja! A betanulási idő alatt 41 200 Ft kezdő kereset. Diákoknak nyári munka.
Személyes válogatásra jelentkezés:
62-32-22-21.
• SIÓFOKI szállodába szakképzett
portásokat, szakácsot, felszolgálókat felveszünk, nyelvtudás előny.
Érd: 1996. május 20-21-én (hétfő,
kedd) 13-16 óra között személyesen, DÉLPRODUKT Kft. Szeged,
Atila u. 11.1/6.
• NÉMET tulajdonú kft. keres tüzeléstechnikai szerelvények és ipari
mérőműszerek jutalékos forgalmazására, műszaki végzettségű férfi
területi képviselőt. Jelentkezés: rövid szakmai önéletrajzzal WernerHungária Kft. 3531 Miskolc, Kiss
E. út 23. Tel/fax: 46-331-617,
• MEGYESZÉKHELY területén
óriás reklámtábla helyek kijelölésére szerződéskötőket keresünk. A
munkavégzéshez szükséges: vállalkozói igazolvány, személygépkocsi,
lelefon, valamint fényképezőgép.
Érd: a 252-4146-os telefonszámon
Nagy Mónikánál 9-16 óra között
lehet.
• MEDIKÉMIA Rt. felvételt hirdet
rendészeti munkakörbe, gyakorlattal rendelkező, katonaviselt férfi részére. Továbbá felvételre keresünk
kisegítő rendészeti munkára férfi
munkavállalót. Jelentkezés: előzetes
telefonegyeztetés alapján a
325-777/187 telefonon, 8-tól 15
óráig.
• CÉGEK és magánszemélyek jelentkezését várjuk (bármilyen kis
településről is) eseti megbízásos bemutató előadásszervezőnek. Tel:
06-30-505-131.
• TAKARMÁNYKEVERŐ üzem
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező üzemvezetót keres. Jelentkezéseket: „Keverő 253824" jeligére a Sajtóházba.

6722 Szeged, Kossuth L. sgt.
2I.fsz. 3. T.: 476-377
• A Szemészeti Klinika felvételt
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: I fő számítógépes adatfeldolgozó (feltételek: érettségi, gépírás, számítógépkezelői-ismeret),
valamint I fó szakképzett ápolónó,
1 fó műtős szakasszisztens. Bérezés
a Kjt. szerint. Jelentkezni lehet: az
intézetvezető főnővérnél naponta
9-14 óráig.
• A TAURUS Gépgyártó Kft.
Deszk, Alkotmány u. 13. felvételt
hirdet az alábbi munkakörökre: marós, karusszel esztergályos, horizont
esztergályos, géplakatos, szerelő-lakatos szakmunkások jelentkezését
várjuk, valamint minőségellenőrt,
vámügyintézőt kapcsolt munkakörbe és gépész üzemmérnököt német,
vagy angol nyelvtudással. Érdeklődni: személyesen telephelyünkön
7-15 óra között.

közlemény
• ÉRTESÍTJÜK T. Fogyasztóinkat. hogy az Északi I/B. kazánház
karbantartási munkálatai miatt
1996. május 22-én reggel 6-tól
1996. május 24-én 14 óráig a melegvíz-szolgáltatás szünetel. Fogyasztóink szíves megértését kérjük. SZETÁV Kft.

expressz
adásvétel
• HAGYATÉKBÓL származó bútorok, hűtőgép eladók. Megtekinthetők: hétfőn, kedden, szerdán 8-18
óráig, Szeed, Dankó Pista u. 15/B.
I. em.

jármű
• 316-os hófehér BMW 2 ajtós
1800-as motorral+extrákkal, különlegesen jó állapotban, igényesnek
eladó. Érd: napközben 455-292.

munka
• KEZDŐ, érettségizett, gépíró adminisztrátort keresünk felvételre.
Szeged, Kálvária sgt. 43.

BUDAPESTRŐL

t m M x z Európa
lagycirkusz

gyászközlemények
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a gyászközlemények
keretes, fényképes formában is feladhatók.
Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak
Fájdalomtól megtört
szívvel tudatjuk, hogy a
drága, szeretett férj és
édesapa,
HORVÁTH JENŐ KÁROLY
nyomdász, a Szegedi
Nyomda nyugdíjasa, súlyos betegségben, 78
éves korában elhunyt.
Temetése 1996. május
22-én, 14 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló felesége és fia.
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
FÜREDI SÁNDOR
45 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése május 22-én,
13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család,
t*.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
MÁTYÁSJÁNOSNÉ
Kovács Mária
életének 80. évében hosszú,
súlyos betegség után elhunyt.
Temetése május 22-én, 13
órakor lesz az alsóvárosi temető kápolnájából.
A gyászoló hozzátartozói.
a

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
DOBÓ ERZSÉBET
85 éves korában elhunyt. Kívánságára csendben eltemettük.
Gyászoló család.
r*.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
DEÁK MÁRIA
temetésén megjelentek, ő t
utolsó útjára elkísérték.
Gondozói.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szerettünk,
CZEIGERSMIDTH SÁNDOR
életének 45. évében tragikus
hirtelenséggel elhunyt Temetése május 21-én, 15 órakor
lesz a kisteleki temető ravatalozójából.
A gyászoló család.
m,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk.
TYIRITYÁN ISTVÁN
volt batt'»iyai lakos, életének
70. évében hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása május 23-án, 14 órakor lesz
a Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
özv. FÁBIÁN MIHÁLYNÉ
Farkas Erzsébet
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család.
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, szomszédoknak,
akik szeretett halottunk,
VETRÓ JÁNOS
temetésén megjelentek,
Őt
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család.
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik
szeretett halottunk,
SÜLI ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.

Szögi és Zsa
T e m e t k e z é s i

I r o d a

S z e g e d

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

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL
HuloUs/.állítúsi i i g w k ' t : < r á d i ó t e l e f o n > 0 6 - 3 0 - 5 5 7 - 5 5 6 : 0 - 2 4 - K .

n a g y társulatával, 1 5 0 0 s z e m é l y e s , vízmentes sátrával.

Kiváló artistákkal és artistanőkkel, 80 db vadállattal.
F e l l é p n e k : barnamedék, óriáskígyók, majmok, lovak,
feketepárduc, és Budapest közkedvelt zenebohóca.

Megtekinthető a cirkusznál: 12 m-es óriáskígyó,

zebrák, csimpánz majom, óriásteknős, oroszlán, tigris,
leopárd és még sok különleges állat.
Egész nap megtekinthetők, személyenként 50 Ft-ért.
Jegyelővétel a cirkusznál és a 30/496-396-os telefonon.
Szokott cirkusz téren, Szegeden Franciahögy.

Műsorkezdések: 22., 23., 24-én, 18.00 óm.
25-én, 15.00 és 18.00 óra.
26-án, de. 11.00 és 15.00 óra. 27-én, 15.00 óra.

í j K K a WORKPLUS
W j
Munkatárs-

1446 Budapest, Pf.: 414.
T.: 2 9 5 - 3 2 7 2 ; - 9 0 2 1 Győr.
Apáca u. 31. T : 96/310-865

• CIRKUSZ felvesz alkalmi munkásokat cirkusz építésre és bontásra,
valamint „C" és „E" kategóriával
rendelkező sofőröket. Baby-sittert
felveszünk. 1000 személyes komplett rendezvényekre alkalmas sátor
eladó. Tel: 30-496-396.
• NAGY MÚLTÚ világcég határozott fellépésű képviselőket és üzleti
igazgatót keres. Alapfizetés: 35 000
Ft-ig + jutalék. Jelentkezés: 62470-991 hétfőn 8-16-ig, kedden
8-12-ig.
• A Szegedi Sütödék Kft. felvételre keres autóvillamoság szerelő
szakmunkást, legalább 2 év gyakorlati idővel, valamint a cég központjában délutáni - 5 órás - elfoglaltsággal irodatakarltót. Jelentkezni le.het: a munkaügyi osztályon, Szeged, Tavasz u. 12-14. sz. alatt.
• KÜLKERESKEDELMI végzettségű konfekciós ismeretekkel angol,
vagy német, vagy olasz középfokú
nyelvvizsgával rendelkező munkaerőt keresünk. Azonnali belépéssel.
Érd: 488-288/114. Németh Márta.
• MÓRAHALMI vendéglőbe szakácsot és pultost felveszünk. Érd.
381-252,9-15-ig.

flXeőLy
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közvetítő Irodát!
Ingyenes nyilvántartás!
Kérje díjtalan tájékoztatónkat!

\

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
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hirdet az egyetemi klub ( S Z O T E - k l u b )
működtetésére.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó
d o k u m e n t á c i ó a SZOTE gazdasági
igazgatóságán v e h e t ő át.
Érdeklődni:
62/455-629-es t e l e f o n s z á m o n lehet.

A pályázati

dokumentáció

ára:

5000 Ft + áfa.
Pályázatot csak a d o k u m e n t á c i ó megvásárlói
nyújthatnak be.

A pályázatok

beadási

határideje:

1996. m á j u s 31., 10.00 óra.

A pályázatok

bontásának

időpontja:

1996. május 31., 12.00 óra.

A pályázatok

elbírálásának
1996. június 11.

határideje:

ÁLLAMI
PRIVATIZÁCIÓS ÉS
VAGYONKEZELŐ RT.

AJANLATI FELHÍVÁS
MÓDOSÍTÁS
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.
(Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.)
továbbiakban, mint kiíró, az ÁPV Rt.
Versenyeztetési Szabályzatának 67.1. pontjában
foglalt lehetőséggel élve

visszavonja
az 1995. XXXIX. tv. 38. szakasz (1) bekezdése
értelmében az egyszerűsített privatizáció hatálya
alá tartozó, és 1995. február 28-án jegyzéken
meghirdetett társaságok közül

a KOMLÓ Kereskedelmi Kft.
állami tulajdonú tagsági jogának megvételére
vonatkozó ajánlattételi felhívást.
Az ÁPV Rt. Versenyeztetési Szabályzatának
67.2. pontjára tekintettel a megvásárolja
Befektetői Dokumentáció
r
ellenértékét a kiíró készpénzééin,^ "X
a vétel helyszínén,
f/
a Befektetői Dokumentáció
visszaszolgáltatása
,
ellenében kifizeti.

o
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• r v e s i

szervizek

ü g y e l e t

• GYÓGYSZERTÁR: a Klauzál téri. este 8-tól reggel 7 óráig.
Csak sürgós esetben!
• BALESETI, SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma
a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika
(Pécsi u. 4.), urológiai felvételi
ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a kórház baleseti sebészeti
osztályán, az egyéb sebészeti
gyermekbetegeket a sebészeti
klinikán látják cl.
• KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET a mentók Kossuth Lajos
sugárút 15-17. szám alatti épületében. hétköznap I
; 50-tól
másnap reggel 7 óra 3 0 - i g ,
szombaton, vasárnap e ünnepnapokon reggel
i 30-tól
másnap reggel 7 óra )-ig. Tel.:
474-374.
• GYERMEKGYÓGYÁSZAT
NAPPALI ÜGYELEI hétköznap 13-tól 19 óráig, het végén és
ünnepnapokon pedig reggel
7.30-tól este 19 óráig a Tisza
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása.
• GYERMEKGYÓGYÁSZAT
ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap és ünnepnapokon 19 órától
7.30-ig a Gyermekkórházban
(Temesvári krt. 37.) folyik a
sürgős esetek ambuláns ellátása,
ezen időszakon belül. 22 órától
6 óráig a súlyos állapotú, nem
szállítható gyermekekhez az
ügyeletes gyermekorvos kihívható. Telefon: 474-374.
• MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS:
kedden 10.30-12, csütörtökön
15-18 óráig.
• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: kedden,szerdán és pénteken délután 3-6 óráig a családsegítő szolgálatnál. Eszperantó
utca I. szám alatt, telefon:
324-824.
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS,
OPTIMÁLIS CSALÁDTER
VEZÉS: Család- és Nővédelmi
Tanácsadó, Debreceni u. 2. Telefon: 322-740.
• S. O. S. LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT: éjjel-nappal hfvható. Telefon: 311-000. A hívás
ingyenes.
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON
436-355. Minden munkanapon
8-16 óráig.
• ADDIKTOLÓGIAI (alkoholgyógyszer) krlzisellátó, ambuláns segélyszolgálat 0 - 2 4 óráig.
II. kórház pszichiátriai osztály.
Kálvária sgt. 57
közérdekű tájékoztatás
• MENTŐK: 04
• RENDŐRSÉG: 07
• MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG: 324-312
• TŰZOLTÓSÁG: 05
• POLGÁRŐRSÉG vízi mentőszolgálat. Szeged. Rókusi krt.
66. Tel.: 06-60-301-125
• A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A VAGYONVÉDELMI SZÖVETSÉG Szegeden, a
Rákóczi tér 1. 419-es szobában
kedden és pénteken 10-12 óra
között díjmentes szaktanácsot
ad. Tel.: 483-583/194-cs vagy
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-INFORMÁCIÓ: 421-821;
belföldi utazási ügyekben 5 - 2 3
óra között: 62-405-112.
• ÖNKORMÁNYZATI szociális irodák: Kereszttöltés u.
29/B (tel.: 324-124); Kossuth L.
sgt. 115. (tel.: 489-086); Alsókikötó sor 5. (tel.:434-162).
• 1NTERCITY menetjegyrendelés: 310-136
•
VOLÁN-INFORMÁCIÓ:
421-478
• AUTÓMENTŐ: 470-470
• ZÖLDTELEFON: 475-375
• AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT 088
• TIN1TELEFON: 3 1 2 - 0 1 1 .
hétköznap 16-19 óráig.
• VÁMUDVARI szolgáltatás:
Zoll-Plaiz Kft. 325-788

A
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e ÁRAMSZOLGÁLTATASI
HIBÁK BEJELENTÉSE: 474-574.
• FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK (gázhiány, gázszivárgás) BEJELENTÉSE. DÉGÁZ RT. Munkanapokon 7-18,
szombaton 7 - 1 2 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 (CELSIUSKFT.);3 14-583 (FÉG); PROMETHEUS RT. Munkanapokon
7-15 óráig: 310-222, hét végén,
ünnepnapokon 0-24 óráig: 472-197;
P O L Y - G Á Z BT. Tel.: 6 2 /
361-594.
• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
HIBABEJELENTÉS: 488-588,
éjjel-nappal hívható (Szetáv)
• VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI HIBABEJELENTÉS:
310-155

lakossági szolgáltatás
MAROSDCÉfT>MPER
33CECDBEEEE
6772 DESZK.
A L K O T M Á N Y U. 43.
MAROSI
,
HOMOK,
BANYAHOMOK,

FÖVENY ÉS FÖLD
szállítása
Megrendelhetők
Tel.: 6 2 / 3 7 1 - 4 0 7 .

MÉRLEGJAVÍTÁS
Ipari, kereskedelmi,
laboratóriumi mérlegek
javítása, felújítása.

Saját tulajdonú

élelmiszerüzlet

berendezéssel,
árukészlettel e l a d ó *
Érdeklődni:
^
06-30/380-966 fl

AUTÓSISKOLA
22900Ft
Részletfizetés!
S z e g e d , L o n d o n i krt. 10.
„

Telefon: 62326-433.

A

MITSUBISHI

Autószalon
Későn kapott rá a szépés Márkaszerviz írásra, e l s ő k ö n y v e m i n d e n esetre h a m a r elfogyott. KérGyári alkatrész-értékesítés
teljes körű
szervizszolgáltatás,
A SIKER
klímás autók felár nélkül
Oktatásszervező Bt.

"SmoS"

a MITSUBISHI tői

folyamatosan
1 hónapos

Szeged,
V á s á r h e l y i P á l u. 4 .
Telefon: 62323-900.

Tavaszi vásár
a HILTI Hungária
Kft. szegedi
márkaboltjában
(Liliom u. 13.)

1996. május 21.,
22., 23-án

ÉS KERESKEDELMI
SZÖVETKEZET
1:62/313-809

ADMIRALITAS
" Hajózási és
Kereskedelmi Kft.
MAROSI HOMOK
ÉS S Ó D I R
házhoz szállítás
Megrendelhető (62) 313-470, 312-692
SZEGED, Ciongrádi sgt. 27.
Telephely: Szeged, Boszorkány-sziget

rögzitéstechnikai
bemutatók,
szaktanácsadás.

Déltrans Kft.,
361-419

Fi
Ft
Ft
Ft

Pályázati
felhívás!

k o h ó s a l a k , építési
t ö r m e l é k szállítása
n a g y tételben is.
Megrendelhető:
6 2 / 3 2 4 - 2 0 6 vagy
62/312-561
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. I.eadás
legkésőbb a megjelenés előtt
2 nappal levélben,
vagy hétköznap a481-460-as
telefonon (Czakö Julianna).

HÜTÖ-, MOSÓGÉP, TV, VIDE0
C
7CDUI7
j a c k v i l

INGYENES KISZÁLLÁS, GARANCIA

ELEKTROMONT-LUX Bt.

„Ne hozza hozzánk, házhoz megyünk!"

4 3 1 - 8 3 8 PillichK.

u

. is.

bérleti
üzemeltetésre
meghirdeti
az alábbi üzlethelyiséget:

2 1 . sz. N y á r f á s

vendéglő
D ó c , A l k o t m á n y u. 16.
Jelentkezés
és felvilágosítás
a S á n d o r f a l v a és V i d é k e

• Németh András:
Tétova esztendő - másodszor

Húszéves
kórházparancsnok
ve kérte a kiadót, j e l e n t e s s e
meg második kiadásban, d e
a hatalmas várakozás ellenére a politikai változások
legnagyobb kárvallottja épp e n a z i r o d a l o m lett, s z é t morzsolódva teljes kiadóiterjesztői rendszere, mostanáig r e m é n y e s e lehetett rá.
Időközben a Magyar Rádió
n a p l ó p á l y á z a t o t hirdetett, é s
a könyv első része megsoks z o r o z v a , naponkénti folyta-

t á s o k b a n volt h a l l h a t ó n e m rég.
Az elhagyott hadikórház
címen, Gábor Miklós, Eszenyi E n i k ő és M á t é G á b o r kitűnő közreműködésével,
Gothár Péter rendezésében.
M é g f e s z í t ő b b lett az i g é n y ,
sokan keresték újra a könyvet. Hírt k a p t u n k róla, n y á ron a folytatás is hallható
lesz, a S e n k i k a t o n á j a c í m mel, d eegyúttal a z eddig

hallottakat is m e g i s m é t l i k ,
összesen tizenöt folytatásban. Ideálisabb időpontot elképzelni is n e h é z a m á s o d i k
kiadásra, a szegedi székhelyű A g ó r a Print n y o m d á j á ból a napokban jött ki öröm ü n k r e a k ö n y v m á s o d i k kia d á s a , kiegészítve a t é m á h o z
k a p c s o l ó d ó korabeli f é n y k é pekkel. A húszéves kórházparancsnok azonban változatlanul h ú s z é v e s m i n d ö r ö k re, a s z e r e l e m é d e s - b ú s j á t é ka u g y a n ú g y átüt a r é m s é g e s
t r a g é d i á k o n is.
Túl a hatvanon
adta
nyomdába első könyvének
kéziratát, de akibe egyszer
beleesett a z írás ö r d ö g e vagy angyala?
azóta is
h a j t j a . A k i k k ö z e l e b b r ő l ismeijük, erősen bízunk benne, talán r e n d e z ő d n e k v é g r e
a kiadói viszonyok, és mind e n k i h a j ó z á s r a váró m u n k á j a partot ér h a m a r o s a n .
H. D.

baufílax
e p í t e s h e z - s z e p í t e s h e z
"SMARAGD"
SZÖVETBÉLÉSES
TÖMLŐ
25 m, 1/2"

TAIJCSKA

4.990,-

ÁSÓ N Y É L N É L K Ü L

369,-

KUB1KUSLAPÁT NYÉL N É L K Ü L

439,-

FESTEK
M O S H A T Ó BELSÓ DISZPERZIÓ
10 kg, légáteresztő falfesték lakótérbe.
Jó fedőképesség, k ö n n y e n felhordható, m a t t - f e h é r
színben, 3 5 m" felületre elegendő

PARTY
SAT0R
3 x 3 m, időjárásálló,
állványzat 32 mm - es csővázból

1.290,-

"MÓNIKA"
ASZTAL
90 cm átmérő, fehér

legyen!

Szeged, Rigó
u. 22. Tel/fax: 320-958.

ajánlata
gyűrt selymek:
650 Ft-tól
nehéz selymek:
1020 Ft-tól
blúz selymek:
320 Ft-tól
gabardinok:
580 Ft-tól
krepp gabardin:
770 Ft-tól
bélésselymek:
300 Ft-tól
ragasztós bélések:
140 Ft-tól
harisnyanadrágok:
75 Ft-tól
Olcsó rövidáruk
nagy választékban!
Szeged. Bartók tér-zsinagóga
átjáró. Nyitva: 9 - 1 7 óráig

A Sándorfalva
és Vidéke ÁFÉSZ
Homok, sóder, zúzottkő,

Clm:
Szeged, Vörösmarty u. 3.
Jelentkezés:
Siker Bt.
H o g y Ö n is Magyar
SIKERes
Dénes

Naponta 8-16 óráig
várjuk régi és új
ügyfeleinket.

D o r o z s m a i u. 35.
Tel.:

Május 22-én, szerdán
15 órakor a Bartók Béla
Művelődési Központban
indulótanfolyamramég
a helyszínen is lehet
jelentkezni.

ÁRKÁD

vászon
1650-1980
szövet
1800-2400
férfiingek
44S0 -700
tornacipő
650
Kappa, Speedo pólók
Római Ruhaház
Szeged, Római krt. 38.

könyvajánlat

tanfolyamokat
részletfizetéssel
Szegeden.

Kedvezményes
vásárlási lehetőségek.

Nyári nadrágvásár
VOLVO és T-174 rakodógépekkel földmunka végzéséi,
3-10 t-ig fuvarozást KCR-es
IFA-val is, valamint husszú
anyag szállítását vállaljuk.

indít

valutapénztárosdevizakezelö

MÉRLEGKÉSZÍTŐ, -JAVÍTÓ

Szeged, Lengyel u. 26.

N y o l c évvel ezelőtt, 1988
augusztusában jelent meg
N é m e t h A n d r á s T é t o v a esztendő című könyve a Magvető Könyvkiadó Tények é s
t a n ú k s o r o z a t á b a n . A k k o r írtunk ismertetőt a kötetről a
fönti c í m m e l . A szerzőt N é m e t h B a n d i k é n t ismerte a fél
város, é s így is szólította,
vagy a d j u n k t u s úrnak, h a éppen b e t e g e volt, n o h a a k k o r
már régen docensként szolgált a s z e g e d i s e b é s z e t i klinikán. írtuk róla, igazság
szerint a p r o f e s s z o r s á g is
megilletné, d enem hittük
a k k o r m é g m a g u n k se, h o g y
ez valaha is bekövetkezhet.
Politikai o k o k miatt zárták el
előle a lehetőséget. Azóta
úgy-ahogy lezajlott egy-két
rendszerváltás, a docensből
n y u g d í j a s lett, é s p ó t l ó l a g
címzetes egyetemi tanárrá
nevezték ki.

' e x t i i h ^

A Szegedi Vasutas
Sportegyesület
bérbe adja a Kossuth L. sgt.
74/C szám alatti létesítmény
I I . emeletén lévő szállodahelyiségeket,
szálloda esetleg
irodahelyiség céljára.
Érdeklődni lehet: a Kossuth
b. sgt. 74/C I. emeletén Szabó
István ügyvezető elnöknél.
Telefonon, a 62/314-707
telefonszámon.

MINIM0 E 2 5 "
LÉGPÁRNÁS
FŰNYÍRÓ
25 cm vágásszélesség,
750 W

HÖRDOZHATO
KERTI
GRILL
átmérő kb. 39 cm
1173
Pesti
Tel.:

Budapest
út 2.
256-27-68

Tel.:

krt.

1214 Budapest
Rákóczi Ferenc út

Tel.:

Tel.:

294-30-64

Pécs

Kecskemét
Kuruc

1182 Budapest
Üllői út 661.

8.

76-481499

Siklósi
Tel.:

Pünkösdi vásár a FIX-PONT Diszkontban!
Padlószőnyegre, PVC-re, futószőnyegre 1996. 05. 25-ig
10% engedményt adunk, ha hirdetésünkért magával hozza!
Ajánlatunkból:
Padiászőnyegek 300, 366, 400, 500 cm-es
1590 Ft/fm-lűl
Futószőnyegek
750 Ft/fcn-tól
PVC-k 130, 200,300,366,400 cm-es
650 Ft/fm-tó)
Középszőnyegek, lábtörlők, paplanok, párnák, ágyneműk, ágyterfiők,
függönyök, bútorszövetek és egyéb lakástextíliák nagy választékban!!!
Jöjjön ki a Dorozsmai út 14. szám alatt található
FIX-PONT-ba, mert érdemes!
Tel.: 314-855/129-es mellék. Nyitva: H-P.: 9-17-ig. Szo.: 9-12-ig.

277-43-78

47.

72439-361

Dorozsmai
Tel.:

Tel.:

út

út 13-17.

62-313-727

Budai
Tel.:

út

171.

22-302-484

A Szegedi Nemzeti Színház 19%. szeptemberétói

színészképző, illetve operaszínész-képző
stúdiót indít.
Előzetes felvételi 1996. május 26-án vasárnap, áe. 11 órakor
a Kamaraszínházban.
Olyan 16 és 20 év közötti fiúk
é s lányok jelentkezését várjuk, akik a színjátszáshoz
é s az operaénekléshez kedvet és tehetséget éreznek.
A felvételihez szükséges próza, dal, illetve vers tudása.
A felvételizőket a leendő tanári kar hallgatja meg.
Aki jelentkezni kíván a stúdióba - május 23-ig Török Dóra
művészeti titkárnál (telefon: 479-279/152 mell., valamint a
475-562) teheti meg az adatainak közlésével.
Szegedi Nemzeti Színház
igazgatósága.

A F E S Z Központi
Irodájában, Sándorfalva,
S z a b a d s á g tér 2.
Telefon: 62/251-511.

SZ. M. J. V. Önkormányzata megbízásából az OTP Ingatlan Rt.
Cs. M.-i Főmérnökség ismételt pályázat útján
értékesíti a Szeged, Teréz u. 27. sz. alatti 21,47 nr
alapterületű udvari műhely helyiség tulajdonjogát.
Alapár: 90 000 Ft + áfa.

Pénzintézeti gyakorlattal,
valuta-deviza ügyintézői
vizsgával rendelkező
30-40 év közötti
női munkavállalót
keresünk.

„Takarékszövetkezet" című
jeligére 1996. május 24-ig
a Sajtóházba.

Az írásbeli pályázat beadási határideje 1996. május 30-án, 12.00
óra, helye 6720 Szeged. Tisza L. krt. 58.
A pályázati tárgyalás ideje 1996. 05. 30. 14.00.
helye 6720 Szeged, Tisza L. krt. 58. Bánatpénz: 10 000 Ft.
Az ingatlan megtekinthető: 1996. 05. 22-én. 9.00-10.00 közölt.
1996. 05. 23-án, 14.00-15.00 között a helyszínen.
Részletes tájékoztatás a pályázat leadásának helyén, 321-844,
312-981 telefonszámokon.

29.

23-365-205

Sz.fehérvár

Szeged
út

Érd
277. Velencei

Árnyékolástechnikai alkatrészbolt
nyílt Békéscsabán,
a Szarvasi u. 5. sz. alatt.
T e r m é k e i n k : - r e d ő n y , - reluxa, - s z a l a g f ü g g ö n y , h a r m o n i k a a j t ó , - napellenző, - m o t o r o s g a r á z s k a p u
és m i n d e z e k alkatrésszel.
T e r m é k e i n k b ő l b é r m u n k á t is vállalunk.

Antal és Antal Kft., 66/441-623.
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NÉVNAP:
BERNÁT,
FELÍCIA
HUSZONOT EVE
hunyt el Várkonyi Dezső (szerzetes nevén
Hildebrand) ( 1 8 8 8 1971) filozófus, pszichológus, pedagógus.
Várkonyi Nándor bátyja. Mint bencés tanárt
1923-ban a pécsi egyetem a logikatörténet
tárgyköréből magántanárrá habilitálta. 1929től Szegeden, 1940-től
Kolozsvárt, 1945-től
Budapesten volt egyetemi tanár. 1947-ben kilépett a rendből. 1954ben nyugdíjazták. A neveléslélektan nagyhatású képviselője volt.

HATVANÉVES
Orbán Ottó (*1936)
Kossuth-díjas költő,
műfordító. Költészetének visszatérő motívuma a háború, az üldöztetés, az árvaság. Főként angol és spanyol
költőket fordít.

mozi
SZEGED, KORZÓ: 12
majom. Színes, amerikai akciófilm. Kezdés: délelőtt 10,
délután fél 4, háromnegyed
6 és este 8 órakor.
BELVÁROSI: Tökéletes
másolat. Színes, amerikai
akciófilm. Kezdés: délután
3, negyed 6 és fél 8 órakor.
KAMARATEREM (Belvárosi mozi): Egy füst alatt Beindulva. Színes, amerikai
film. Kezdés: délután háromnegyed 6 órakor. Csapd
le csacsi! Színes, magyar
vígjáték. Kezdés: este 8 órakor.
BALÁZS BÉLA FILMTÉKA (Belvárosi mozi): Jane
Eyre. Színes,angol film.
Kezdés: délután 4, 6 és este
8 órakor.
AUTÓSMOZI: A Lény.
Színes, amerikai sci-fi. Kezdés: este 9 órakor.
VÁSÁRHELY:
Babe.
Amerikai vígjáték. Kezdés:
délután fél 4-kor; 12 majom. Amerikai akciófilm.
Kezdés: délután háromnegyed 6 és este 8 órakor.
SZENTES: Szamba. Színes, magyar film. Kezdés:
délután 6 és este 8 órakor.
MAKÓ: Othello. Fekete-fehér, amerikai erotikus thriller. Kezdés: délután 6 órakor.

• TV 1
5.40 Gazdatévé. 6.00 Napkelte. 9.00 Tízórai. 9.10 Kaliforniai álom. Amerikai tévéfilmsorozat, 65/24. A
sorsdöntő pókerparti. 9.35
Tízórai. Benne: 9.50 Játék.
10.00 Pénzkérdés. 10.45 Játék. 10.50 Hírek. 11.00 Walt
Disney bemutatja (ism.).
12.00 Déli harangszó. 12.05
Üzlet délidőben. 12.25 Telepakk. 14.10 Cigánymagazin.
14.35 Szlovák nyelvű magazin. 15.00 Hírek. 15.10 Nyitott Stúdió. Merlin Kommandó. 15.30 Byte-okkal az
egészségért. 16.00 Hírek.
16.05 Szexfilm. Dr. Czeizel
Endre sorozata, 12/8. Más
fogamzásgátlási módszerek.
16.30 Vidéki Anglia. Angol
ism.teij. filmsorozat. A KisRother folyó februárban.
17.00 Mozivarász. Nők a
filmvásznon, 3. 17.15 Oscar
Junior. 17.30 Segítőtárs.
Benne: 18.00 „Engedjétek
hozzám!..." 18.10 Csellengők. 18.15 Üzlet. 18.30
Mindent vagy semmit! 18.55
Gyereksarok. 19.15 Naprakész - Persely. 19.30 Híradó. 20.05 MC. Magyarok
Cselekedetei. 20.15 Tízéves
a L'art pour l'art Társulat.
Vastyúk is talál szeget.
20.55 Vers mindenkinek.
21.10 Panoráma. 21.45 Zsarolás. Olasz tévéfilmsorozat,
5/4. 23.05 Repeta, I. Fizika.
II. Matematika. 0.35 Híradó
3. 0.45 BBC-híradó.

TV 2
14.00 Parlamenti Napló.
15.00 Közvetítés a Parlament üléséről. 17.05 Specht
tanár úr. Német-osztrák tévéfilmsorozat, 14/3. Vasárnap
hölgyvendégekkel
(ism.). 18.00 Körzeti híradók. 18.15 TH. Tudományos Híradó. 18.45 Telesport. 19.00 Fehérvár-Parmalat '96 FC- Békéscsabai
EFC. Bajnoki labdarúgó
mérkőzés. 21.00 Híradó.
21.10 Kék percek. 21.15 Telemázli. 21.45 Múzsa. 22.00
Objektív. 22.35 Lapzárta.
22.40 Repülő hollandi-vb.
22.45 Unokáink is látni fogják. 23.15 Melléktéma... Találkozás Ujfalussy Józseffel.
24.00 MC. Magyarok Cselekedetei (ism.).

DUNA TV

8.00 Képes Krónika. 12.00
Déli harangszó. Lapozó.
12.20 Heti Hírmondó. 13.20
Emlékképek - Régi híradók.
13.35 Postabontás - Levélváltás. 13.55 Kicsoda a micsoda? 14.25 Cimbora - Tallózó. 15.10 Folyók és tengerek vadászai. Kanadai lazachalászat. Ismeretterjesztő
film. 16.00 Az élő test. Angol ismeretterjesztő filmsorozat: Az élet fejlődésének

modellje. 16.25 Harmónia.
Egészségvédő magazin.
16.55 Talpalatnyi zöld. Környezetvédelmi magazin.
17.40 Gyerekeknek. 18.00
Híradó. 18.15 Emilie. Kanadai sor. 20/8. Emilie esküvője. 19.05 Kisebbségek felülnézetből. Tudósítók stúdiója.
19.35 Határmezsgyén. Angol riportfilm. Odera-Neisse.
20.05 Ritmus 96. Könnyűzenei magazin. 20.45 Esti
kérdés. 21.00 Híradó. 21.15
Sportpercek. 21.25 XX. századi arcképek. Dokumentumfilm. 22.20 Cousteau kapitány újra felfedezi a világot. Franciafilmsorozat.ÚjZéland - Az izzó tenger.
23.10 Út a bölcsőtől. Magyar riportfilm. 23.45 Angol
nyelvlecke. 0.10 Orbán Ottó:
A magyar népdalhoz.

HBO
16.30 Superman legújabb
kalandjai. Lois és Clark.
Am. sor. 17.30 Amit szemed, szád kíván. Amerikai
film. 19.25 Mindenütt jó, de
legjobb máshol. Am. film.
21.00 Hazug angyal. Am.
film. 22.25 Wyatt Earp. Am.
western. 182'

VTV SZEGED
0.00 Képújság. 19.05 „Fogadóóra". A műsorban Röszke
mutatkozik be. 19.30 MTV
Híradó. 20.00 „Reflektorfényben". 20.15 Szeged Körút '96. Közéleti magazin: a
műsor többek között arra keresi a kérdést, mennyire hatékony a gyerekek fogvédelmét szolgáló Dentocar program, amelynek ingyenességét hónapokkal ezelőtt megszüntették. A magazinban
szó esik majd a világ információs szolgáltatásának
egyik különös jelenségéről is
„Sex on Internet" címmel. A
műsor szerkesztő-műsorvezetője: Csala Gabriella.
21.00 VTV mozi: Kickboxer
2. Amerikai akciófilm. 22.30
Képújság.

TELIN
6.00-19.00 Hangos képújság. 19.00 Telin film: műsorajánló. 19.20 Hangár.
20.00 Három nap blues.
21.00 Fotex szülinap. 22.00
Shadows emlékkoncert 1.
22.30 II. Országos Vízalatti
Sörivó verseny. 23.00 Shadows emlékkoncert, 2.

TKTV 1.
7.30 Képújság. 8.00 ATV
hétfő (ism ). 17.00 Képújság. 19.00 ATV hétfő.

TKTV 2.

16.00 Szív TV

SZŐREGI
KÁBELTÉVÉ
Szív TV. Benne: 19.00
Ugye! 19.30 Az élő test, 1.
20.00 A kartell. Amerikai
film. 22.00 Szédülj el!

VTV VÁSÁRHELY
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17.00 Képújság. 18.00 A
VTV magazinműsora: 1000
éves a magyar oktatás. 23.00
Képújság.
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Virágárzuhanás
Hollandiából!

Szegeden,
az Ifjúsági Házban
május 21-22-én
minden cserepes
virág 50%-kal
olcsóbban kapható!
Banánfák 150 Ft-ért,
Petúnia 30 Ft.

Minden vásárlónk
egy cserép virágot kap
ingyenül

Pódium. 10.00 Hírek. 10.05
Rádiószínház. Itt járt a házmesterné. 10.45 Marilyn
Home operafelvételeiből.
KOSSUTH
Óránként: hírek, időjárás, út- 11.35 A hét zeneműve.
közben. 4.30 Reggeli króni- 12.00 Hírek. 12.05 Hangverka. 4.40 Határok nélkül. seny délidőben. 13.19 Zene5.40 Falurádió. 8.10 Műsor- kari muzsika. 14.00 Hírek.
szemle. 8.30 Szonda (ism.). 14.05 Hajnali háztetők.
9.05 Napközben. 11.05 Slá- 14.38 IV. Európai Ifjúsági
germúzeum. 11.35 Emléki- Zenei Fesztivál, 1995. 15.15
rataim. Egy sokat emlegetett A bűvös vadász. Részletek
házasság meztelen igazsága! Weber operájából. 16.00 Hí11. rész. 12.00 Déli krónika. rek. 16.05 Kóruspódium.
12.30 Ki nyer ma? 12.40 16.30 Hangverseny a 6-os
Törvénykönyv. 12.50 Kül- stúdióban. 17.00 Hangadó.
politikai figyelő. 13.05 Ven- 17.50 Ez van! - irodalmi érdég a háznál. 13.20 A Keleti tesítő. 18.00 Hírek. 18.05 A
Egyház liturgikus énekeiből. Budapesti Strauss Zenekar
13.30 A görög katolikus hangversenye. 19.05 Ahol az
egyház félórája. 14.05 ösvény véget ér. Talajatkák
Klasszikusok mindenkinek. Mexikóban. 19.335 Kap14.35 Beszélni nehéz! 14.45 csoljuk a Magyar Rádió
Közönségszolgálat. 14.55 Márványtermét. 21.15 FranElső közlés. 15.05 Tudós cia operákból. 22.00 Hírek.
Fórum élőben. 15.55 Bizton- 22.05 Dohnányi: Változatok
sági öv. 16.00 Délutáni kró- egy gyermekdalra. 22.30 Benika. 16.10 Mindennapi gaz- mutatjuk új felvételünket.
daság. 16.20 Forró drót a Szabados György: Toi, toi...
rendőrséghez. 16.25 Próba- 23.00 Magyar királyok. Taszünet. 17.05 Kassza. 18.00 más Menyhért: Az űzetett
Esti krónika. 18.30 Ráadás. király. 23.50 Éji fúvósmu19.05 Sportvilág. 19.30 Jó zsika. 24.00 Hírek. 0.05 Évéjszakát, gyerekek! 19.40 századok muzsikájából.
Buda: regénylakás', 1. 20.05
A népzene hagyományőrzői.
SZEGED RÁDIÓ
20.30 Határok nélkül. 21.05 5.55 Alföldi Hírmondó. ZeHétfő esti filmzene. 21.25 nés hírműsor. Szerk.: Reigl
Parlamenti folyosó. 21.55 Endre. A tartalomból: MűKENÓ-sorsolás. 22.00 Késő sorismertetés, időjárásjelenesti krónika. 22.30 K-vonal tés, útinform. 6.00 Reggeli
(ism.). Valahol valaki (ism.). krónika. 6.15 A Hansági Fe23.05 Lemezritkaságok. renc Alapítványi Iskola oktaURH: 6.55 Körzeti informá- tási tervei. 6.25 Szemle az
ciós magazinok. 15.00 Köz- országos napilapokból. 6.30
vetítés az Országgyűlés ülé- Hírek, tudósítások, meteor,
séről. 18.30 Szlovák nyelvű programajánlat, lapszemle.
műsor. 19.00 Román nyelvű 6.45 A lakossági folyószámműsor. 19.30 Német nyelvű lahitelekről. 7.00 Reggeli
műsor. 20.00 Horvát nyelvű krónika. 7.15 Gyopárosfürműsor. 20.30 Szerb nyelvű dói tervek. 7.25 Országos
műsor. 21.00 Az Amerika lapszemle. 7.30 Hírek, tudóHangja magyar műsora. sítások, körzeti időjárásjelen23.00 A BBC késő esti ma- tés, lapszemle. 7.50 A szengyar műsora.
tesi Bárdos Lajos vegyes kar
sikere. 8.00 Hírek. 8.25 Városháza - községháza. ÖnPETŐFI
4.30 Hírek. 4.33 Hajnali dal- kormányzati magazin. Benlamok. 6.03 Reggeli csúcs. ne: közhasznú munka Szege7.45 Sportreggel. 8.00 Petőfi den; 25 éves kapcsolat Szedélelőtt. 9.20 Londoni no- ged és Turku között; Szlovák
tesz. 10.38 Gordiusz plusz. iskola Tótkomlóson; A oros11.17 Népszerű operettkettő- házi önkormányzat. 8.55
sök. 11.47 Apró-cseprő - Hírösszefoglaló. 9.00 Műgyerekekről. 12.00 Nótaka- sorzrás. 9.00 Szlovák nyelvű
lendárium. 12.50 Korkérdés. nemzetiségi műsor. 10.30
13.00 Hírek, időjárás. 13.03 Román nyelvű nemzetiség
Manapság... 13.08 Állomás- műsor. 16.00- 19.00 Délutákereső. 13.15 Hogy tetszik ni zenés szórakoztató magalenni? 13.45 Időjárás és ví- zin a 94.9 MHz-en.
zállásjelentés. 14.00 A Rádió kívánságműsora. 15.00
RÁDIÓ 88
Hírek, időjárás. 17.00 Hírek, naponta 17-től reggel 5 óráidőjárás. 17.03 Petőfi dél- ig a 100,2 Mhz-en RDS
után - öttől hétig. 19.00 Hí- EON
Üzenetrögzítő:
rek, időjárás. 19.03 Kobak. 421-511. Az adás ideje alatt
19.30 Kölyökrádió. 20.00 hívható telefonszámok:
Rockújság. 21.00 Hfrek, idő- 421-253, 421-353. E-mail:
járás. 21.03 Manapság... contact@radio88.tiszanet.hu
(ism.). 21.08 Állomáskereső. - URL: http://www.tisza21.15 Béla angyalai. 22.00 net.hu/radio88 17.00-22.00
Zeneközeiben. 23.00 Hírek, Óránként hírek, sport, útinidójárás. 23.03 Sporthíradó. form, időjárás. 17.05 Dj
23.10 Ennyi... 0.15 Éjszaka. Genscher a Warner Music
No pia!. 2.04 Csak zene! Hungary újdonságaival.
4.04 Verbunkosok, csárdá- 19.05 Sporthétfő. Szerk.
sok.
mv.: Orosz József. 20.30 Tü-

rádió

BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel. 9.05

minden szerdán 9.00-12.30-ig.
Szeged, Dorozsmai út 35.
Tel.: 62/361-866.
- lemezek,
- kötőelemek, - horganyzott Z, C,
- szigetelők,
- nyílászárók, - élbajlított elemek.
Közületek és magánszemélyek részére.

Zsuzsi Bt. É p í t ő a n y a g Kis- és MAPEI

Nagykereskedés

BRAMAC tetőrendszer kedvező áron
INGYENES házhoz szállítással
Belső ajtók 7000 Ft-tól (75x210 cm)
Betonvas 84 Ft/kg, 1 Mól nagykerár
Cím: Szabadkai út 89. Tel.: 310-863. Ny.: 7-16-ig, szo.: zárva

GYERMEKBUTORBOLT! Agyírtórmnuboiöa
Szegeden Ág u. l. a Pinocchio Bababolt

mellett,

a Diófával szemben. Nyitva: h-p: 9.30-18 óráig,

Vásárlási lehetőség hitelre!
Szegeden ingyenes házhoz szállítás.

horoszkóp

MÉDIA 6 SZEGED
A Média 6 Rádió Szeged
műsora reggel öttől délelőtt
tizenegyig a 100,2 Mhz-en,
telefonszámunk: 325-202.
5.00-8.00
félóránként,
8.00-1 l-ig félóránként hírek, időjárás-jelentés, útinform. 5.00 Öttről hatra. Reggeli zenés ébresztőműsor
névnapi köszöntővel, évfordulónaptárral, ébresztő slágerlistával. 6.00 Vegyes vágott. Információs százhúsz
perc. Lapozgató. Programajánlatok. TV-műsorajánlat.
8 . 0 0 - 11.00 SZEGLET Délelőtti magazinműsor.

TISZA RÁDIÓ
SZEGED
11-17 óráig, naponta a
100,2 Mhz-n. Adástelefon:
495-495. Minden órában hírek, időjárás. 11.05 Csak fiatalosan! 12.00 Tisza Magazin. Információs óra. Programajánlat, közélet, közlekedés, gazdaság, kamarai hírek, baleseti információk stb.
13.05 Játszóra. Benne: 13.30
Deutsche Welle nemzetközi
hírei Kölnből. 14.05 Délutáni randevú. Mv.: Csetkovics
Csilla, Kisistók Tímea.

RÁDIÓ SZENTES
13-18 óráig az URH 95,7
MHz-en, kábeltévén Szentesen a 67,25 MHz-en, Csongrádon a 103 MHz-en. Az
adás alatt hívható telefon:
63/315-482. 13.30-kor,
majd óránként: hírek, tudósítások, időjárás. 13.00 Hangoljon ránk! 14.00 Miénk a
mikrofon. A rádió kereskedelmi és szolgáltató műsora.
15.00 Kezdődik a h é t .
Szerk.: Bartha László. Sporteredmények. Gólok - méterek - másodpercek. A hétvége eseményei.

DEUTSCHE WELLE
f f - S s t . -magyarul
í \ ! — 13.30-14.00
a helyi
kábeltévé hangcsatornáján.
Hírek, nemzetközi
lapszemle, családi magazin.
Német nyelvlecke: szerdán
18.30 és pénteken 19.30.

Részletes
műsor

a

Tele-7

magazinunkban I
19.66 Műsorajánló + játék
.
19.26 Hamar
e O f 26.66 Három Nap Blues
21.66 FOTEX sTulinap
2166 Shadows rmlékkoocrrl L
maj
22.36 II. Országos Vfzalatti
Sörivó Verseny
20.
23.16 Shadows emlÁkoncert IL
r
r

DELR0YIK0T KFT.

csökzene. Szerk. mv.: Tüske
Ferenc. 22.05 Midnight Special. Papp Zoltán műsora.

SSmet^tl

szo.: 9 - 1 3 óráig.

1.00-5.00 DJ Nautilus. Hajnali zenés összeállítás. Zenei
szerkesztők: Tóth András,
Genscher, Papp Zoltán.

Fiú rövid ujjú, fehér ing
116-134 méret
140-158 méret

1274 Ft
1352 Ft

fiú fekete pantalló
116-134 méret
140-164 méret

1625 Ft
1690 Ft

Szabadidő-ruházat

bakfis, kamasz selyem
jogging
1300 Ft

fiú kockás ing
92-116 méret
128-158 méret

1060 Ft
1139 Ft

Szeged,
Kereskedő köz 4.
hétfő-csütörtök
8.00-15.00 óra,
péntek 8.00-12.00 óra.

PY^! KOS: Nem való'
'színű, hogy ma
bárki is a kedvére tudna
tenni. Az egész világgal
elégedettlen. Mindenre
és mindenkire van egy
csípős megjegyzése.
BIKA: Ilyen fontos döntés előtt
kétje ki szerettei, barátai véleményét, ne határozzon egyedül, s főleg
ne azonnal! De önnek
beszélhet az ember!
J

IKREK: Ma nagyon úgy néz ki,
nem menekülhet sorsa
elől. De miért is menekülne, hisz csupa kellemes dolgokat tartogat
önnek ez a nap.
RAK: Már régen
volt ennyire energikus, tettre kész, mint
ma. Csodálkoznak is
önön a többiek eleget.
De azért délben egyen
meleget.
£1 O R O S Z L Á N :
——1 Kezdődik a szabadságolás, ezért önnek
is mehetnékje támad.
Csípje fülön a szerencséjét, és ragadja meg
az alkalmat egy kis kiruccanásra.
SZŰZ: Vannak

np olyan emberek,
akik ha igazi bánat éri
őket, napokig nem tudnak enni, komoly gyomorpanaszok gyötrik
őket. Ön ennek az ellenkezője.

S

MÉRLEG: Egyfolytában a telefont lesi, és a postást
várja. De csak a telefonszámla érkezik postán. Vegye úgy: ez már
fél sikernek számít.

nu

SKORPIÓ: Soha nem tudhatja,
hogy mikor és kinek a
segítségére lesz szüksége, ezért jó, ha nem szerez magának több ellenséget. A kevés is megárthat.
NYILAS: Ahhoz
—képest, hogy milyen jó hangulatban ébredt, hamar kedvét szegik az események. Hajhullás, fogfájás, ilyesmik.
BAK: Legjobb,
ha gyakorolja az
alkalmazkodás művészetét. Noha kiváló a
memóriája, ne emlékeztesse partnereit múltbéli
viselkedésére.
xzt V Í Z Ö N T Ő :
Helyzete egyre
tarthatatlanabb! Munkáját és családját elhanyagolja, napjait kalandos
flörtökkel próbálja töltögetni.
HALAK: Az ábrándos, nyugodt
nap után nem könnyű
visszazökkenni a szokott kerékvágásba. Csikoroknak a kerekek,
mintha csak fékezne.

Bútorvásár
20%, 30%, 40%
engedménnyel

Szegeden a Tiszti Klubban
(Victor H. u. 6.)
1996. május 20., 21., 22-én
(hétfő, kedd, szerda).
Nyitva: 9.00-18.00-ig.

Közvetlenül a gyárlótól
konyhabútor, étkezőgarnitúra,
szekrénysor, kárpitozott
garnitúrák, hitellevélre is.

¥_¥<> Gyula kétkezi i
i i rozta, hogy 6 bizony többé nem
lesz kétkezi munkás, akkor inkább
már hisz az ufókban, de mivel a bit
dolgában kétkezi munkás létére nagyon gyenge lábakon állott, ezért
úgy döntött, hogy hatalmas vérdíj fejében felfogad egy sebészt, aki képesnek tartja magát arra. hogy fölopermjon rá egy harmadik kezet, s
majd attól kezdve ő lesz ez egyeden,
így világhírű háromkezi munkás.

•

Kettős ünnepet ültek a szegedi Volvo Veszprémi
autószalonban a hét végén. Egyrészt új épületrészt
avattak, ahol immár elkülönülve, méltó helyére került a híres svéd autómárka, másrészt bemutatták a
Volvo legújabb modelljét, az S 40-et. Az ünneplésen
több szegedi üzletember mellett megjelent Szalay
István polgármester is. A nagyközönség szombaton
délután és vasárnap, nyílt napok keretében ki is
próbálhatta a legújabb Volvo modellt. (Fotó: Révész
Róbert)

Isten éltesse!
BERNÁT, FELÍCIA
Ógermán
eredetű
a
Bernát, mely
nyelvben
Bemhart volt az alapformája. A „ bíró, bem " a
„medve" volt. a „hart"
pedig „kemény" jelentésű.
Igy a név értelme: „erős.
akár a medve ". A régi magyar nyelvben otthonosabb
volt. mint ma. ennek emlékét helység- és személyneveink őrzik.
A Fellcia a latin Félix
férfinév női megfelelője, és
jelentése
„boldog".
Köszöntsék őt a nevét viselő
cserepes kis növénnyel, a
Fellcia ianellával.

Lottószámok
Ötöslottó
22,50,54,57, 89
jokerszám: 991 786
Hatoslottó
6, 23,25,37,39,41,
a pótszám: 32
Ausztria lottó
6,10,12, 14,33,45,
a pótszám: 4
a jokerszám: 061 174

harisnyája
Napóleon francia császár
fekete selyemharisnyája
2990 font sterlingért - azaz
közel 700 ezer forintnak
megfelelő összegért - cserélt
gazdát Londonban, a Sotheby's aukciós ház árverésén a héten. Az uralkodó
1821-ben, élete utolsó napjaiban, a Szent Ilona-szigetén
töltött száműzetésében viselte a lábfejnél kissé megfakult, de még ép pár harisnyát. A császár személyes
holmijának értékét egy akkori szolgája ismerte fel, s
ajándékozta egy brit orvosnak. A harisnya - amelyet az
árverés előtt kitisztítottak, s
a belőle kihullott, gondosan
összegyűjtött és becsomagolt porral együtt adtak el a továbbiakban a kanadai
Torontóban, egy cipőmúzeumban csodálható meg.

Csongrád megyeben m a a z a l á b b i
varosok körzetében
si akcióra a járművezetők.
Szeged: 5 és 7; 9 és
14, valamint 14 és
2 3 ; Makó: 6 és 22
oca között* A rend őrség a változtatás
froj^ol fenntartja!

. 4 9 0 - 4 9 0 .

|TÖRZSUTAS KÁRTYÁI

Rekord összeg
egy partitúráért

Az emberiségei úgy nagy átlagban
két részre lehet osztani az alvási szokás szerint. Egyrészt vannak azok,
akik fólpóckolva alszanak, ók a magas fejaljúak, másrészt pedig azok,
akik legfeljebb csak egy kis pántácskát viselnek el a kobakjuk alatt, ők
az alacsony fejaljúak. Köztes, harmadik eset nincs, legföljebb arra lehet példa, hogy valaki a két különböző fejaljú csoport között időnként
vándortevékenységet folytat. Talán

Podmaniczky Szilárd

Kódexlapok
festékét, végül magasba emelte azt, s
mielőtt megitta volna a kondér tartalmát, így kiáltott :
•
— Torkig vagyok a kódexmásolással!

azzal se megyek messzire, ha enayiA szobrász, kinek indulata a lerombolhatta lan szobor volt. magához hívatta egyik tanítványát, aki
mestervizsgaként egy kész műremeket rakott a mester asztalára. A ,
ter megdörzsölte a

•

Egy férfi szerelmes levelet írt kedvesének; a levél befejeztével tűzpiros
arccal újra átolvasta, elégedett volt
érzelmei pontos leírásával. Összehajtotta a papírt, belecsúsztatta a boríígy szók:
- Ügyes kezű fin vagy. De most tékba, s elindult a galambdúc felé,
hogy kiválassza a megfelelő postagamézzmkat
lambot. De legnagyobb megdöbbeEgy szerzetes, aki már rég torkig nésére egyeden olyan galambot sem
talált, amelyik ismerte volna a szevok a kódexmásolássel.
relméhez vezető utat, ő maga, n fiú,
medett, hogy egy nagy msthe össze- pedig mem tudott röpülni. Igaz, a cí• a kolostor összes tintéjját és met se tudta.

Carcharodontosaurus-csonfváz a Szaharából

Alicia Machado 19 éves
venezuelai szépség nyerte e
a „Miss Universe" címet a
Las Vegasban rendezett 45.
világszépségversenyen. 80
ország szépségei közül találtatott a legszebbnek. Az arubai Taryn Marsell (19 éves)
végzett a második, a finn
Lola Odusoga (18 éves) pedig a harmadik helyen. Az
első tíz között volt még Ali
Landri az Egyesült Államokból, Milena Mayorga Salvadorból, Sandhya Chib Indiából, Vanessa Guzman Mexikóból, Natali Sacco Peruból,
Ilmira
Samszutdinova
Oroszországból és Annika
Duckmark Svédországból.

Szluka Száva
Május 18., 10 óra 22 perc,
2540 g.

Szluka Szonja
Május 18., 10 óra 31 perc,
2780 g. Az ikrek szülei: Hajas
Mária, Szluka Sándor István
(Harkakötöny).

Szekeres Bence
Május 18., 14 óra 45 perc,
3 5 2 0 g. Sz.: Gárgyán Anikó,
Szekeres Zoltán (Szeged).

Pillái* Bianka
Május 18., 18 óra 49 perc,
2320 g.

Pillár Dániel
Május 18., 18 óra 55 perc,
2400 g. Az ikrek szülei: Nádas Tünde Rita, Pillár János
(Szarvas).

Hajdú Gyöngyi Márta

Május 17., 13 óra 7 perc,
3590 g. Sz.: Annus Gyöngyi,
Hajdú András (Szeged).

Siprikó Hajnalka

Május 19., 13 óra 40 perc,
3220 g. Sz.: Pataki Ágnes, Siprikó Tibor (Szeged).

Korecz István Péter
Május 19., 15 óra 27 perc,
3160 g. Sz.: Béres Mária, Korecz István (Szeged).
A családoknak szívből gratulálunk!
g á a s á r k á . m
B '

I

^ u g ^ y

Ha gyermeket vár,.
vagy g y e r m e k e

született, keresse a
Sárkány Sport
Játékboltot!
MI S E G Í T Ü N K .
A babaápoláshoz
szükséges kellékek t e l j e s
v á l a s z t é k á t kínáljuk

Paul Sereno, a Chicagói
csontvázmodeüje mögött tartott
delijét, az eddig
A csontváz merete

Szaharában.

(MTI Telefotó)

Ha hallgattál v o l n a ,
A franciák
milliomos lehetnél és a nyári időszámítás

• MTI Press
Mit lehet kezdeni 10,9
millió angol font lottónyereménnyel? Átszámítva egyszerűen félelemetes a kérdés: hogyan folytassa az
életét az ember, ha 2 milliárd 517 millió 900 ezer forint hullik a markába?! S ha
mindez a csoda 23 esztendős korban történik, mint a
londoni szerencsefia. Kari
Crompton esetében történt.
Szárnyra is kapta a szenzációra éhes sajtó, első oldalakon tálalva a blackpooli villanyszerelő képét, a derék
fiú sztorijával, akinek leghőbb vágya, hogy új lakásba
költöztesse a szüleit, továbbá, hogy megtalálja és feleségül vegye azt a lányt, alri
az édesanyjára hasonlít...

Addig is megvette a legújabb Porsche-kocsit és a
legdrágább japán motort.
Aztán megjelent a múltja
annak a fiúnak a brutális valóságában. akinek 18 esztendős arcát egy kocsmai
verekedésben sörösüveggel
összekaszabolta.
Az áldozat természetesen
részesedést követel, mint
ahogy előéletének más károsultjai is sorra nyújtják a
számlát. A bulvársajtó pedig már azt nyomozza, hogy
milyen egyéb bűnök terhe
lik j szerencsés kezű huligánt".
Mindezt elkerülhette volna. ha megelégszik a millióival és nem vágyott volna
a szereplésre is — írták a lapok.

•

miii

A franciák 64 százaléka
ellenzi a nyári időszámítást,
s ezen belül 75 százalék számos közgazdászhoz csatlakozva - .teljesen haszontalannak" tartja. Ez derül Iri
a legújabb, a Figaro Maga
zine-ban közzélett közvélemény-kutatásbóL
A szakemberek április
23. és 26. között 1000 embert kérdezlek meg. akik valamennyi korosztályt és társadalmi réteget képviselték.
Közülük csak a 18-24 év
közöttiek többsége tartja jónak a nyári időszámítást.
Legnagyobb ellenzői viszont az 50-64 évesek (78
százalék), a kétezernél kisebb népességű helységek lakosai (69 százalék).

valamint a nők (66 százalék).
A nyári időszámítást
Nyugat-Európában 1976ban. három évvel az első,
1973-as olajválság után vezették be.
Elsődleges célja az energiafogyasztás csökkentése
volt. ami évente 300 ezer
tonna kőolajnak megfelelő
energia megtakarítását tette
lehetővé.
Ezért kezdetben a franciák túlnyomó többsége helyeselte az intézkedést. Azóta egyre eltérőbbek a vélemények. s például hat évvel
ezelőtt az Európai Bizottság
előtt neves tudósok bizonygatták. hogy az átállás rossz
hatással van az emberek alvására.

Mind a száznyolcvanezer
belépőjegy elkelt elővételben a világ legnagyobb szabadtéri virágkiállítására,
amely kedden nyílik a londoni Chelsea negyedben. Az
évente megrendezett Chelsea Flower Show azonban az
idén veszélybe került az
egész Nagy-Britanniát hatalmába kerítő májusi tél miatt.
Londonban és a déli országrészben szombaton 5 fok körül alakult a legmagasabb
hőmérséklet, Skócia egyes
vidékein azonban egész nap
havazott, s hajnalban fagyott.
• S z a k á c s t a n f o l y a m o t indí-

tunk.
Törzsutas kártyává olcsóbb!
£ KIT Szeged, Deák F. u.
(x)
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Önnek kedvező áron.
Szakszerű tanácsadás.
Hódmezővásárhely, Szántó
K . J . U . 4. Tel.: 345-777.

BABAHAZ,
Makó, Sieckenyi tár 10.
(lottózó mellett)

NáMr aandent OMgtalál, am
o mamának a babot™ kell
Babakelengye, babakocsi, járóka,
eleAOszek, bobakozmetíkum,
szoptatási esíkozök választékával
várjuk vásárlóinkat!
HIPP bébiélelek és -teák kaphatók!
BOUNTY v á r a n d á s m a m a és BOUNTY kisbabacsomag
Makón csak nálunk vehető át!
DÉLVILÁG ÉS WK-KÁRTYÁVAL
rendelkezőknek 5% kedvezmény!

Kína kőváréi

Sok éhes szájat nehéz betömni, hát még a világ legnépesebb országában. A kínaiakról igazán nem mondható, hogy kevesen lennének, s bizony történelmüket
évszázadokon át végigkísérték a súlyos éhínségek. Mostanra viszont a helyzet a kilók terén túl súlyos, mivel
70 millió kínai túlsúlyos.
Az Országos Meteara- Hogy Kínában hány kilogrammtól ítél a hivatalos
Cik Ion örvénylik a statisztika valakit kövérnek,
arról nem tudott számot adni
Hosszan elnyúló front- az AP. Arról viszont igen,
rendszerének keleti ol- hogy a 70 millió súlyfelesdalon délnyugati áram- leggel terhelt kínai a lakoslással meleg, többnyire ság 6 százaléka. Többnyire
száraz levegó érkezik
az újgazdagok köreiben lelEurópa középső és keled
területei fölé. Ugyanak- hetők fel; mondhatni az az
kor a front hatoldalán, elhízott, aki elhúzott a gazdagodásért folyó versenyÉszaknyugat-Európát
ben. Persze akadnak a kö* hrdeg levegó eete el.
vérrétegben, avagy „háj" soAz endrtett frontrendszer
• I - r
M M
• ei cietyben állami tisztségvisen e t e i rerffr nefJrezoarK, tgy
lők is szép számmal. A zsírhazánk fölé ma estig
párnák
egyébként - ahogy a
egyre nedvesebb es hűvösebb levegó áramlik. világ más táján is — Kínában
Gyakran erősen megnö- évszázadokon át a tehetősvekszik a gomolyfelhó- ség „státusszimbólumai"
zet és záporok, zivata- voltak, jól mutatták, ki,
rok várhatók. A legma- mennyit nyom a latban tárgasabb nappali hőmér- sadalmi viszonylatban, s ebséklet északnyugaton 20 ből következőn mekkora
fok körül, másutt még szavának is a súlya.
25, 30 fok közölt alakul.

Mutatóba jött k á n i k u l a után - újra záporok

Májusi brit tál

22.325-805.

Május 17., 18 óra 30 perc,
3820 g. Sz.: Bekes Éva, Nagy
Ferenc (Mélykút).

Május 18., 4 óra 2 0 perc,
2640 g. Sz.: Baráth Márta, Angyal Ferenc (Zsombó).

Elpusztult az
Opel vízilova

„Miss Universe"

Nagy Dávid

Angyal Szandra

Rekord összegért, 496
ezer 500 font sterlingért kelt
el a minap Londonban a Sotheby's cég árverésén Johann
Sebastian Bach No.2-es kantátájának partitúrája. Az egy
hét alatt komponált és először 1724. június 18-án előadott kantáta partitúráját egy
magát megnevezni nem kívánó licitáló vette meg. A
legmagasabb ár, amelyet eddig Bach-partitúráért árverésen kifizettek, 390 ezer font
sterling volt.

Emberi felelőtlenség miatt szombaton elpusztult a
német Opel autógyár által
fenntartott kronbergi állatkert több mint 20 mázsás vízilova. A Schorschie névre
hallgató jószág 17 évvel ezelőtt ebben az állatkertben
látta meg a napvilágot és kiválóan érezte magát, a közönség egyik kedvence volt.
Szörnyű kínok után bekövetkezett halálát az okozta,
hogy egy ismeretlen személy
teniszlabdát dobott az állat
kitátott szájába. A labda bélelzáródást okozott a szerencsétlen állatnál és az ápolók,
állatorvosok sem tudtak segíteni rajta.

Szegeden

