
Marostö - pályázattal 
A közgyűlés döntése: pályázatot írnak ki 

makkosházi és marostói területekre. (5. oldal) 

Tízezer év a Csillagban 
A híres szegedi börtön lakóinak összbüntetését 

tízezer esztendőre bet sülik. (11. oldal) 

Mai mel lék letünk 

OPEL CORSA LIGHT m á r 1 4 4 2 6 0 0 Ft-tól! 
1 évre 25% casco kedvezmény 
Kamatmentes hitel 50% kezdőösszegtől (Egyszeri kezelési költséggel.) 
- NE KÉSLEKEDJEN, KAMATMENTES HITEL CSAK DECEMBER 31-IC! 
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Rendörök a robbantókról, Tocsikról, Zemplényiröl (3. oldal) 
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• Szegedről - Bécsbe és Berlinbe 

Négyes szervátültetés 

ti (• • * A 

Bajnokot vertek Szegeden! 
• Munkatársunktól 

• Jól áll a Westel 

Vezető 
hitel-

pozícióban 
• DM-információ 

Hazánk hitelképességé-
nek megítélése a nemzetkö-
zi pénzpiacon kedvezően 
változott, így aztán az újon-
nan kialakult helyzet, vala-
mint a Westel 900 üzleti és 
pénzügyi eredményei lehe-
tővé teszik, hogy a cég a 
Nemzetközi Pénzügyi Tár-
saságtól (IFC), és az ameri-
kai Overseas Priváté Invest-
ment Corporationtól (OPIC) 
korábban felvett hiteleket 
jóval kedvezőbb feltételekre 
cserélhesse. 

E célból a Citibank és a 
Bank of A m e r i c a kapo t t 
megb ízás t egy, összesen 
170 millió USD összegű -
ötéves lejáratú hitelt nyújtó 
kereskedelmi bankokból ál-
ló - konzorcium megszerzé-
sére. 

A hitelt a magyarországi 
piacvezető mobil távközlési 
vállalat az IFC és az Opic 
által magasabb minőségi 
követelmények elérésének 
finanszírozására kívánja fel-
használni. 

A tervezett hitelfelvétel a 
Ma táv 'me l l e t t , az eddigi 
legjobb feltételeket biztosít-
ja a Westel 900 számára. 

Hatalmas szenzáció szü-
letett a tegnap esti Tisza 
Volán S z e g e d - D u n a f e r r 
jégkorong OB l-es mérkő-
zésen . A gyakor l a t i l ag 
esélytelennek tartott szegedi 
együttes elsősorban a máso-
dik és harmadik harmadban 
nyújtott parádés játékának 
köszönhe tően legyőzte a 
bajnoki cím védőjét, a Du-
naferr együttesét. 

Az első játékrész a papír-
forma szerint alakult, s 2-0-
ás dunaújvárosi vezetéssel 
zárult. 

A második ha rmadban 
feltámadtak a vendéglátók, 
s a két hazai találatra Ker-
eső Árpád - akit alaposan 
megvise l t a „zakó" - le-
génysége csupán eggyel tu-
dott válaszolni. 

Az utolsó húsz percben 
szerzet t két Tisza Volán 
gólra azonban már eggyel 
sem, így a mérkőzés telje-
sen megérdemelt szegedi si-
kerrel zárult. 

(Részletes tudósításunk 
a 13. oldalon.) 

• Letartóztatásban a gyanúsított 

Eltűnt robbanóanyag 
• Szeged (MTI) 

A Csongrád Megyei Bíró-
ság Katonai Tanácsa pénte-
ken elrendelte annak a gya-
núsítottnak a letartóztatását, 
akinek a vizsgálat eddigi 
adatai szerint köze lehet a 
kiskunhalasi robbanóanyag-
ügyhöz - tájékoztatta a saj-
tót Hegyes Tibor alezredes, 
katonai ügyész. 

A kiskunhalasi Határőr 
Igazgatóság úgynevezett lo-
vaslaktanyájában szerdán fe-
dezték fel , hogy nagyobb 
mennyiségű robbanóanyag, 
különféle lőszer, plasztik. 

gyutacsok és trotil tűnt el. 
Péntekre már az is kiderült, 
hogy mintegy 400 ezer fo-
rint értékű ruházati anyag is 
hiányzik. 

Az ügy előzménye, hogy 

egy já róke lő a temetóben 
utazótáskát talált, tartalmát 
megvizsgálva úgy gondolta, 
robbanóanyag lehet. Értesí-
te t te a rendőrsége t , s el-
mondta azt is, hogy koráb-
ban a laktanya körül egy fi-
atalembert látott futni . A 
Szegedi Katonai Bíróság 
azonnal megkezdte a vizs-
gálatot. 

Egységes iskola a Csongor téren 
A jövő évi beiskolázásnál 

a város első önkormányzati 
fenntartású egységes, vagyis 
12 osztályos iskolája lehet a 
Csongor téri Általános Iskola 
és Gimnázium. A 12 évfolya-
mos képzésre Szegeden már 
van példa, hiszen az egyházi 
szellemű Karolina Iskola már 
az óvodától az érettségiig vi-
szi a diákokat. A 615 gyere-
ket oktató, jövőre 25 éves 
Csongor téri iskola az egysé-
ges képzés bevezetéséhez 
már négy éve rendelkezik 
gimnáziumi osztályokkal, s 
eleget tesz a komprehenzív, 
vagyis átkaroló iskola kritéri-
umainak is. A jelentkezőket 
nem szelektálja, idegen tőle a 
buktatás gyakorlata, árnyal-
tan osztályoz és érzelmi biz-
tonságot nyúj t azoknak a 
gyerekeknek, akik a koráb-
ban megszokott helyen jár-

A Csongor téri iskola a folyamatosság érzelmi biztonságát kínálja nák a középiskolát is. 
a gyerekeknek. (Fotó: Miskolczi Róbert) (írásunk az 5. oldalon.) 

Nem mindennapi 
szervk ivéte l t végzett 
szerdán este a SZOTE 
Sebészeti Kl inikájának 
transzplantációs csoport-
ja, akiknek köszönhető-
en egy szív, egy máj és 
a két vese átültetésére 
nyílt lehetőség. De leg-
a l á b b i lyen bravúros 
volt, ahogy a műtétet 
végző orvosteam eljutott 
Szegedre. 

A gondok, akkor kezdőd-
tek, amikor Bécsből az or-
voscsoport Szegedre szere-
tett volna repülni, a szegedi 
repülőtéren ugyanis - szű-
kös anyagi lehetőségek miatt 
- nem tárolnak kerozint. így 
az orvosok először Ferihegy-
re mentek, majd onnan az 
Országos Mentőszolgála t 
helikopterével érkeztek dél-
után Szegedre. Ám figyel-
meztették őket, hogy sötéte-

dés után már csak saját fele-
lősségükre szállhatnak fel, a 
fénytechnika hiánya miatt 
ugyanis rosssz látási viszo-
nyok között nem üzemelhet 
a szegedi repülőtér. 

- A közgyűlés kedvező 
döntésének köszönhetően jö-
vőre már könnyebb lesz a 
helyzet, hiszen a tervek sze-
rint májusra kiépül a fény-
technika - mondta az eset 
kapcsán Podolcsák András, a 
szegedi repülőtér vezetője. -
Ráadásul a korszerű beren-
dezés rádiótávvezérlésű lesz, 
tgy az érkező repülőgépek 
rossz időben maguk is bekap-
csolhatják az irányfényeket. 

A transzplantációs team 
végül az esti sötétben sikere-
sen felszállt, s gond nélkül 
érkezett meg a szervekkel. 
(A bravúros műtétről és 
hátteréről lapunk 6. oldalán 
olvashatnak.) 

T. V. 

Az életért - fénytechnikával rossz időben is. 
(DM-fotó) 

Kugyimov (12-es) sem tudta megakadályozni a szegedi diadalt. (Fotó: Miskolczi Róbert) 
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Kinek kell 
a bonyodalom? 
A nemzetközi szervezetek megfelelő testületei egyre 

csak tanácskoznak. A tanácskozások után nyilat-
koznak. A médiumok beszámolnak a legteljesebb ta-
náé stalaságról és tehetetlenségről. 

A volt belga gyarmaton a hutuk egyre csak halnak. 
Nincs humanitárius folyosó, amelyen eljuthatnának 
hozzájuk a segélyszervezetek. A holtidőben a segély-
szervezetek terveket készítenek: mit vinnének, ha a 
milliónyi szerencsétlen ember közelébe jutnának? 

A nemzetközi tanácskozások során bizonyára elfogy 
rengeteg ásványvíz, Coca, vagy Pepsi és nass. A részt-
vevők jóltápláltak és ápoltak, de egyiittérzők. Nem le-
hetetlen, hogy némelyikük éppen most kap gyomor-
fekélyt, vagy felszökik a vérnyomása. Végtére ők is 
emberek! Eljutnak hozzájuk a ruandai beszámolók, 
szinte látják a vánszorgó emberroncsokat, amint 
isszák a koszos tó vizet és eszik a kemény fakérget. 
Borzonganak, különösen az érzékeny nők, és talán 
megtagadják maguktól a következő korty kristályvizet. 
Szolidaritásból. Majd megnyugszanak, mert elkészül 
egy újabb segélyterv. 

És ez így megy, napra nap. 
A semleges nemzetközi haderő, amely a humanitá-

rius folyosót biztosítaná, sehogyan sem blr összeállni. 
Először is: roppant drága. Ilyenkor látszik, hogy a 
kormányok mennyire odafigyelnek adófizető polgára-
ikra! Esetleg megszívhatják a következő választáson, 
ha most Afrikába küldenek pénzt, meg katonát. Aztán 
ott van az államok szuverenitásának kényes témája! 
Kinek kell a bonyodalom? Ki legyen a világ rendőrál-
lama? Nehéz ügyek ezek. Valóságos problémák. 

A hátterükben csendesen lapít az erkölcs: jól van-e 
berendezve a világ úgy, ahogyan van ? Az elké-

pesztő egyenlőtlenségben? 

• Ausztria: 

Csökkentik 
az áram árát 

• Bécs (APA/MTI) 
Az alsó-ausztriai EVN 

áramszolgáltató rt. min-
den fogyasztója számára 
csökkenti az áram éjsza-
kai és hétvégi árát janu-
ár 1-jétól. Az EVN tájé-
koztatása szerint a la-
kosságnak, továbbá a 
kis- és közepes vállalko-
zásoknak és a mezőgaz-
dasági termelöknek 
egyaránt kilowattórán-
ként 78 groschenre csök-
kentik a tarifát a mostani 
84,9 groschenröl. Ez 8 
százalékos olcsábbítás. 

A nagyobb cégek és az 
ipari vállalatok ugyancsak át-
lagosan 8 százalékos tarifa-
csökkentésben részesülnek, 
de a konkrét engedmény 
szektoronként más és más 
lesz. Mindenesetre jobban 

járnak a többműszakos cégek, 
mint azok. amelyek csak nap-
pal dolgoznak. Az árcsökken-
tést azzal indokolták, hogy az 
EVN az utóbbi időben erőtel-
jesen racionalizálta tevékeny-
ségét, javított hatékonyságán 
és a költségmegtakarítást to-
vább akaiják „hárítani" a fo-
gyasztókra is. Az EVN AG 
közleménye arra is emlékez-
tetett, hogy az általa szolgál-
tatott áram reálára ma 7 szá-
zalékkal alacsonyabb, mint 
1982-ben, holott az elmúlt 
másfél évtizedben a fogyasz-
tói áremelkedés egészében 55 
százalékos volt Ausztriában. 
Az EVN AG és a német Ba-
yernwerk AG konzorciuma 
tavaly decemberben 50 száza-
lék plusz egy szavazatos ré-
szesedést szerzett a magyar 
Kögázban és 47,25 százalé-
kot vásárolt a Dédászból is. 

• Francia kezdeményezés: nemzetközi erőket Zaire-bal 

A gyors döntés életeket menthet 

Bordeaux városában (ahol Alain Juppé francia külügyminiszter - balról az első - a polgármester) 
tanácskozott Jacques Chirac francia köztársasági elnök (középen) és John Major (jobbról) brit 

miniszterelnök a lehetséges lépésekről. (MTI Telefotó) 

• New York (MTI) 
Butrosz Gáli ENSZ-főtit-

kár szerint a Biztonsági Ta-
nács huszonnégy órán belül 
határozatot hoz a gyors 
nemzetközi katonai beavat-
kozásról Zaire keleti részén 
annak érdekében, hogy el-
kerüljék a tömeges népirtást 

a menekültek éheztetése ál-
tal. 

Az ENSZ főtitkára a BT 
elnökéhez írt levelében tá-
mogatásáról biztosította azt 
a francia kezdeményezést, 
hogy BT-felhatalmazás 
alapján küldjenek nemzet-
közi erőt a Zaire keleti ré-

szén rekedt egymillió mene-
kültnek szánt segélyszállít-
mányok oltalmazására. 

„Az idő lényegi ténye-
ző, sürgősen tenni kell, 
hogy megmenthessük tízez-
rek életét" - írta Butrosz 
Gáli. 

A főtitkár szerint a leg-

jobb megoldás az lenne, ha 
„a megfelelő képességekkel 
rendelkező tagországok az 
élre állnának, s az Afrikai 
Egységszervezet főtitkárá-
val tanácskozva nemzetközi 
erőt állítanának össze, és 
kérnék a Biztonsági Tanács 
engedélyét a telepítésre". 

• Nairobi, Goma, Kigali 
(MTI) 
Mialatt a nyugati kor-

mányok napok óta ta-
nácskoznak a zaire-i 
polgárháborúba történő 
katonai beavatkozásról, 
láthatólag már javában 
tart a több mint egymil-
lió háborús menekült tö-
meges pusztulása, be-
igazolván az ezzel kap-
csolatos félelmeket. 

Erről szemtanúk számol-
tak be nemzetközi szerveze-
tek képviselőinek, amelyek 
egyike sem tevékenykedik 
már a konfliktus sújtotta öve-
zetben. A beszámolók szerint 

• Tuszi-hutu válság 

Hullnak az emberek, 
„mint a legyek" 

az emberek úgy halnak „mint 
a legyek" - mondotta Nai-
robiban az ENSZ mene-
kültügyi főbiztosságának 
(UNHCR) egyik szóvivője. 

A szörnyűségekről szóló 
beszámolók a hutu néphez 
tartozó menekültektől szár-
maznak, akik közül néhá-
nyan a Kivu-tótól északra lé-
vő területen folytatódó har-
cok ellenére átlépték Ruanda 

felé a határt. Mintegy egy-
millió hutu menekült tartóz-
kodik a Kivu-tó partján lévő 
Sake település és az északra 
fekvő Mugunga tábor közöt-
ti területen. A tó tisztítatlan 
vizét isszák, és fák kérgét 
kaparják le, hogy életben 
tudjanak maradni - számol-
tak be hutu menekültek Ru-
andában. Számtalan mene-
kült halt meg hasmenéses 

betegségben vagy kiszáradás 
következtében, szomjan. A 
harcok sújtotta területekről 
egy hete kimenekített se-
gélyszervezeti munkatársak 
körében egyre nő az elége-
detlenség amiatt, hogy oly 
soká tartanak a katonai be-
avatkozás előkészületei. A 
Nemzetközi Vöröskereszt, 
az Oxfam brit segélyszerve-
zet és az ENSZ Világélelme-
zési Programja (WFP) ki-
nyilvánította: segítő munka-
társai készek azonnal foly-
tatni munkájukat az ember-
életek megmentése érdeké-
ben, amint a katonák képe-
sek valamelyest szavatolni 
biztonságukat. 

• Jelcin elhagyta a kardiológiai központot 

Az elnök látogatókat fogad 
• Moszkva (MTI) 

Borisz Jelcin elnök pén-
teken elhagyta a moszkvai 
Kardiológiai Központot, 
ahol a hét elején szívkoszo-
rúér-műtétet hajtottak végre 
rajta. Az elnököt átvitték a 
Központi Klinikára, ahol 
folytatódik a műtét utáni re-
habili tációja. Ezt Viktor 
Csernomirgyin kormányfő 
jelentette be. A miniszterel-

nök újságíróknak elmondta, 
hogy Jelcin felépülése gyors 
ütemű és valósággal úgy 
kellett győzködni az állam-
főt, hogy legalább egy napot 
várjon még a Kardiológiai 
Központ elhagyásával. Elő-
zőleg Renat Akcsurin, a Jel-
cint műtő orvoscsoport ve-
zetője közölte, hogy a pén-
teki konzíliumon értékelik a 
műtét utáni vizsgálatok 

eredményét és döntenek ar-
ról, hogy Jelcint átviszik a 
Központi Klinikára, ahol 
folytatják a műtét utáni re-
habilitációt. 

Akcsurin az NTV-nek 
nyilatkozva megerősítette, 
hogy az operáció igazolta az 
előzetes várakozásokat , 
amelyek szerint a beavatko-
zás helyreállítja a szívizom 
vérellátását és a szív ismét 

normálisan működik majd. 
- Jelcin a vártnál gyorsaban 
gyógyul, a tervezettnél ha-
marabb kelt fel, a kórterem-
ben sétálgat, illetve látoga-
tókat fogad. 

A szívsebész nem zárta 
ki, hogy akár a közeli na-
pokban Jelcin a tévékame-
rák elé állhat és maga szá-
molhat be egészségi állapo-
táról. 

A pápa 
vendégei 

• Vatikánváros (MTI) 
Több mint hétezer „saját" 

vendége lesz II. János Pál 
pápának félévszázados papi 
jubileumán. A Vatikán pén-
tektől kezdte ünnepelni, 
hogy Karol Wojtylát 50 év-
vel ezelőtt, 1946. november 
1-én szentelték pappá, s az 
ünnepség-sorozat vasárnap 
este zárul a vatikáni Szent 
Péter bazilikában a pápa 
arany miséjé vei. 

Romániai 
„leosztás" 

• Bukarest (MTI) 
A Román Demokrata 

Konvenció és a Szociálde-
mokrata Unió pártjai a parla-
menti mandátumok 53 szá-
zalékát szerezték meg - je-
lentette a szavazatok össze-
sítését követő „leosztás" 
eredményét ismertetve pén-
teken a bukaresti Adevarul. 

A képviselőházban a 
Konvenció 122, a Szociális 
Demokrácia Romániai Pártja 
91, a Szociáldemokrata Unió 
53, a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség 25, a 
Nagy-Románia Párt 19, a 
Román Nemzeti Egységpárt 
18 mandátumot szerzett. 

A szenátus erőviszonyai: 
a Konvenció 53, az SZDRP 
41, az SZDU 23, az RMDSZ 
11, az NRP 8, az RNEP 7 
mandátummal rendelkezik. 

Fura 
találkozók 

• Jeruzsálem (MTI) 
Benjámin Netanjahu egy 

hónappal a választások előtt 
találkozott egy orosz szár-
mazású maffiavezérrel, aki 
ötmillió dollárt ajánlott fel a 
Likud párt választási hadjá-
ratának támogatására - írta a 
nagy példányszámú izraeli 
napilap, a Yediot Ahronot. 
Netanjahu azonban elutasí-
totta az ajánlatot. A lap egy 
bizalmas rendőrségi jelentés 
alapján (rt az állítólagos ta-
lálkozóról, amelyet azonnal 
cáfolt a miniszterelnöki iro-
da. A Jediot Ahronot cikke 
szerint Netanjahu áprilisban 
találkozott Gregori j Lu-
zsanszkij milliárdossal, aki 
nemzetközi fegyverkereske-
delemmel fogalkozik, és a 
közelmúltban izraeli állam-
polgárságot kapott. Az 52 
éves Luzsanszkij előkelő he-
lyen szerepel az izraeli rend-
őrség azon listáján, amelyen 
az orosz maffiától és más il-
legális tevékenységekből 
származó pénzek „tisztára 
mosóit" tartják számon. 
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CASABELLA 
A K C I O 
NOVEMBER 1-15-IG 

r CASABELLA Kft 6724 Szeged, Szatymazi u. 2/b 

Tel . 6 2 / 4 9 0 - 7 9 0 F a x : 6 2 / 4 9 0 - 7 0 9 

Kolhirtt gUixgxV 

Könyvvásár) 
Könyvek kaphatók már 

10-20-50-80-100 Ft-os 
egységáron 

a Révai u. 5. szám alatti 
Könyv és 

s, Tankönyvboltban, y 

PALMA KALAP 
HÖLGYEKNEK, URAKNAK 
EXKLUZÍV KIVITELBEN! 

* Nyúlszőrből, szövetből, 
bársonyból, diiftinből 

>; ! kínálunk kalapokat. 
rJbs sapkákat, turbánokat. 

Kaphatók még esernyők, olasz 
sálak, baseball- és lánykasapkák stb 

November 12-én, kedden 
a Technika Házában. 

Kedvező árakon kínálunk 
vendégházakai, panziókat síbérleltel 
együtt Ausztriába, Franciaországba, 

Olaszországba, valamint Szlovákiába! 
Az igazi nyár szerelmesei 

Gran Canariara , Izraelbe, 
Marokkóba, a Dominikai 
Köztársaságba, Kenyába, 

Thaiföldre, valamint Mexikóba 
utazhatnak el velünk, v 

Utazzon 
a Netkermannal 
a téli szezonban is! 

ANeckermann 
valóra vált/a! 

Tenenffa 
Kenya 

64 900 Ft-tól 
124 900 Ft (2 hét) 

Tunézia 
Dominika 

57 500 Ft-tól 
163 900 Ft (2 hét) 

Vásároljon repülőjegyet is a Neckermannáll 
New York 61 470 Ft Chichago 68 0 0 0 Ft 
Párizs 38 500 Ft London 32 9 0 0 Ft 
Amsterdam 29 600 Ft Coppenhóga 35 000 Ft 
Madrid 40 900 Ft Cairo 36 900 Ft 
Nyugdíjasoknak kedvezmények Európába októberben 
és novemberben I 
Cégeknek, oktatási intézményeknek, törzsutasoknak kedvezmények! 

Neckermann Utazási Iroda 
Szöged, Oroszlán u. 6. Telefon: 322-502. 
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Kompország 
vagyunk? 

• DM/DV-információ 
A századelőn Irta le el-

őször Ady Endre a kompor-
szág kifejezést, s ez később át 
is ment a köztudatba: írók, 
költők, politikusok használ-
ták. A lényege: Kelet és Nyu-
gat között ide-oda hányód-
tunk/hányódunk a történelem 
folyamán. Vajon most is igy 
van ez? Célirányosan halad-e 
velünk a komp, a mi hajónk 
vagy csak sodródunk? Ezekre 
a kérdésekre keresi a választ 
a Duna Televízió vasárnap 
este 6 órakor Heti hírmondó 
című műsorában, amelynek 
vendégei Horn Gyula mi-
niszterelnök és Glatz Ferenc, 
a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke, szerkesztő-mű-
sorvezetője pedig Csáky Zol-
tán. A műsor idején a hallga-
tók a 175-22-12-es telefon-
számon tehetnek fel kérdése-
ket a vendégeknek. 

Elkelt a Magyar 
Hitel Bank 

• Budapest (MTI) 
A pénzügyminiszter dönté-

se értelmében a Magyar Hitel 
Bank Rt. részvényeinek álla-
mi kézben lévő 89 százalékos 
hányadát a holland Abn-Am-
ro Bank vásárolhatja meg. A 
vételár mintegy 89 millió dol-
lár, azaz 222 százalékos árfo-
lyamon kelt el a felkínált álla-
mi részvénycsomag. Emellett 
a holland pénzintézet a tervek 
szerint a karácsonyig aláíran-
dó vételi szerződést követően 
100 millió dollárt fektet be a 
magyar pénzintézetbe. Erről 
tájékoztatta a sajtót Balázs 
Ágnes, a tárca helyettes ál-
lamtitkára, Kovács Árpád, az 
Állami Privatizációs és Va-
gyonkezelő Rt. igazgatóságá-
nak elnöke, valamint a hol-
land és a magyar pénzintézet 
illetékese. 

Vasi földek 
• Szombathely (MTI) 

Vas megyében 500-1000 
hektárra becsülik azoknak a 
földeknek a nagyságát, ame-
lyeket - az Alkotmánybíró-
ság határozatának megfelelő-
en - az állam, illetve az ál-
lam képviseletében a Fertő-
Hanság Nemzeti Park vissza 
kíván vásárolni. A megyében 
47 ezer hektár a természetvé-
delmi terület, amelynek je-
lentős része nem került, nem 
is kerülhetett magánkézbe. A 
gyorsított ütemben lezajló 
kárpótlás során azonban né-
hány esetben megtör tént , 
hogy a törvény kifejezett til-
tása ellenére, a szövetkezetek 
tulajdonának nevesítése so-
rán védett földek kerültek 
magántulajdonba. Szakem-
berek szerint az Őrségben 
nem lehetett volna lebonyolí-
tani a kárpótlást, ha nem en-
gedélyezik az ilyen földek 
egy részének kijelölését is. 

Új IBM-üzem 
• Székesfehérvár (MTI) 

Csúcstechnológiával fel-
szerelt, évi négymillió win-
chester - számítógépekhez 
használa tos merevlemez-
meghajtó - előállítására al-
kalmas üzemet épített mind-
össze hét hónap alatt az IBM 
Székesfehérvárott. A pénte-
ken felavatott, 100 százalé-
kos IBM tulajdonú, 24 és fé-
lezer négyzetméter alapterü-
letű gyár lé t rehozása 110 
millió dollárba került. Jelen-
leg 1500 dolgozónak ad 
munkahelyet, de jövőre vár-
hatóan 2500-ra nő majd a lét-
szám. 

• Rózsa Edit bemutatta 

A képviselő vagyoni 
helyzete nem magánügy 

Két időszerű kérdésről 
beszélt tegnapi szegedi 
sajtótájékoztatóján Rózsa 
Edit országgyűlési képvi-
selő. Az egyik a személyi 
jövedelemadó 1 százalé-
kának felhasználásáról 
szóló törvényjavaslat, a 
másik az összeférhetet-
lenségi törvénytervezet 
aktuális történései. 

Az szja-ról szóló törvény, 
amelyet tavaly fogadott el az 
Országgyűlés, 45. paragrafu-
sában rendelkezik arról, hogy 
az á l lampolgár összevont 
adóalapja után befizetett adó-
jának egy százalékát - külön 
törvényben meghatározott 
módon és feltételek szerint -
az. általa megjelölt kedvez-
ményezett részére engedmé-
nyezheti. Magyarán: az egy 
százalékkal az adófizető sza-
badon rendelkezik, tehát - is-
mét csak a külön törvényben 
megjelölt - kulturális, szoci-
ális és egyéb intézmények-
nek jut tathat ja . Nos, hogy 
mindez megvalósuljon, külön 
törvényt kell hoznia a Parla-
mentnek. Rózsa Edit szerint 
az Országgyűlés a valószínű-
leg már jövő héten tárgyal e 
törvény javaslatáról, s 1997. 
január 1-től pedig, amennyi-
ben a honatyák megszavaz-
zák, hatályba is lép az új tör-

Ez minden - Rózsa Edit a vagyonnyilatkozattal. (Fotó: Nagy László) 

vény. A szabaddemokrata 
képviselőnő tegnap az össze-
férhetetlenségi törvényterve-
zet vitája kapcsán elmondta, 
hogy párt ja országgyűlési 
frakciójának tagjai a múlt hé-
ten elkészítették vagyonnyi-
latkozatukat, azt nyilvános-
ságra is hozták, noha ezt csak 
a parlamenti ciklus végén 
kellene megtenniük. Rózsa 
Edit az elsők között mutatta 
be a nyilatkozatot a saj tó 
képvise lő inek, mondván, 
hogy szerinte ezt minden 
egyes honatyának és -anyá-
nak meg kellene lépnie. Kér-

désünkre, hogy miért van er-
re szükség, a képviselőnő azt 
mondta: a napjainkban közis-
mertté vált botrányok után 
igen fontos, hogy az állam-
polgárokat hitelesen tájékoz-
tassuk a honatyák vagyoni 
állapotáról. Jogosan merül-
nek fel az emberekben kéte-
lyek, amikor a napi hírekben 
az említett botrányokról hal-
lanak. Mint mondotta, a kép-
viselő vagyoni helyzete nem 
magánügy. 

Ennek függvényében hoz-
ta nyilvánosságra a szegedi 
képviselőnő, hogy jelenleg a 

Tisza parti városban egy 60 
négyzetméteres lakás fele 
részbeni tulajdonosa, a ko-
rábbi Trabant típusú gépko-
csiját kicserélte egy 1983-as 
évjáratú Mitsubisi Colt-ra, 
betétkönyve nincs, nem tagja 
egyetlen egy felügyelő vagy 
igazgató bizottságnak sem. 
Jövedelme a képviselői fize-
tés. Tervbe vette egy kft. lét-
rehozását, amely tájékozta-
tással, azaz PR-szolgáltatás-
sal foglalkozik majd. 

Rózsa Edit tehát már meg-
tette. Váijuk a folytatást. 

K. f . 

• Budapest (MTI) 
A következő hetekben 

további egyeztetések 
v á r h a t ó a k a M a g y a r 
Szocialista Párt és a Sza-
bad Demokraták Szövet-
sége különböző testületei 
között. 

Az MSZP Országos El-
nökségének és az SZDSZ 
Ügyvivői Testületének pén-
teki - most első ízben meg-
tartott - együt tes ülésén 
ugyanis idő hiányában csu-

Koalíciós egyeztetés 
pán érintet tek több olyan 
problémát, amelyekről to-
vábbi eszmecsere szükséges 
- hangzot t el a koal íc iós 
partnerek sajtótájékoztatón. 
A pénteki egyeztetésen részt 
vett Horn Gyula pártelnök-
miniszterelnök is. 

Pető Iván, az SZDSZ el-
nöke emlékeztetett arra, hogy 
a találkozót a szabaddemok-
raták kezdeményezték . A 

megbeszélésen eredetileg a 
kormányzati ciklus hátralévő 
részének legfontosabb politi-
kai feladatairól - köztük a 
gazdaság és a politika szétvá-
lasztásáról, az összeférhetet-
lenségi törvényről, a privati-
zációról - továbbá az önkor-
mányzatokkal kapcsolatos 
politikai kérdésekről, például 
a belterületi földek ügyéről, 
valamint a koalíciós együtt-

működés időszerű kérdései-
ről kívántak véleményt cse-
rélni. Idő hiányában azonban 
most csak az első témakört 
tekintették át. 

Kósáné Kovács Magda, az 
MSZP ügyvezető alelnöke a 
részleteket ismertetve beje-
lentette: a két párt vezető tes-
tületei mostani megbeszélé-
sükön megállapodtak abban, 
hogy a megfelelő konzultáci-
ók után a kormányzati ciklus 
feladatairól közös állásfogla-
lást dolgoznak ki. 

• Tagdíjban a helyzet változatlan 

Honatyák és kamarák 

A szó Kiss Mihályé, a kézműves kamara elnökéé. Törvénymódosítást remél 
a kamarai lobby. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A Csongrád megyei 
közjogi kamarák meg-
alakulásuk óta hagyo-
mányosan minden év-
ben vendégül látják az 
országgyűlési képviselő-
ket. 

Tegnap, pénteken délután 
a Pick klubban kerekasztal 
beszélgetésen ta lá lkozot t 
egymással a Csongrád Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, a Kézműves Kama-
ra, valamint az Agrárkamara 
vezetősége hat képviselővel: 
Rózsa Edittel, Annus József-
fel, Fritz Péterrel, Gazdag 

Jánossal, Géczi Józseffel és 
Póda Jenővel. 

A kamarák elnökei -
Szeri István, a CSMKIK, 
Kiss Mihály, a Kézműves-, 
valamint Kovács Lajos, az 
Agárkamara első emberei -
valamennyien kifej tet ték: 
lobbyzni szeretnének a gaz-
dasági önkormányzatok ér-
dekeiért . Amire azért van 
nagy szükség, mivel hama-
rosan módosítják a két éve 
érvényben lévő kamarai tör-
vényt. 

A tegnapi találkozó egy 
ügynek azonban már semmi-
képpen sem segíthet: napok-

kal ezelőtt szavaztak ugyanis 
a képviselők arról, le lehet-e 
vonni a kamarai tagdíjat az 
adóból. Mivel három szava-
zaton bukott meg az évek 
óta szorgalmazott javaslat, a 
helyzet változatlan, jövőre is 
csak költségként lehet majd 
elszámolni a tagdíjat. 

A Csongrád megyei ka-
marák egyönte tűen négy 
problémára próbálnak meg-
oldást találni a közeljövő-
ben, s ezekben kérik az or-
szággyűlési képviselők se-
gítségét. Javasolják például, 
hogy a vállalkozói enged-
élyek elbírálása kamarai ha-

táskörbe kerüljön. Ennek kü-
lönösebb törvényi akadálya 
nincs, legfeljebb az időpont 
csúszik át januárról áprilisra. 
A mai helyzet tarthatatlan: a 
települési jegyzők adják ki a 
vállalkozói engedélyeket, de 
a vál tozásokat már senki 
sem követi. Ezért állhat elő 
az a kaotikus állapot, amely-
ben az APEH a vállalkozók 
egyharmadát nem találja. 

Legalább ennyire fontos, 
hogy a cégnyilvántartás is 
pontos legyen. A cégbírósá-
gok ugyanis hasonlóképpen 
nem állnak a helyzet magas-
latán, és nyilvántartásuk leg-
alább annyira ponta t lan , 
mint a jegyzőké. Jó lenne, ha 
Magyarországon is megva-
lósulhatna az úgynevezett 
„egyablakos" ügyintézés -
leginkább a kamaráknál - , 
hogy egy vállalkozói enged-
ély megszerzéséhez ne tucat-
nyi helyen álljon sorba az ál-
lampolgár. Es végül: a ka-
marák máig méltatlan körül-
mények között, bérelt iro-
dákban - amelyek bérleti 
díját is a tagdíjakból kell ki-
fizetni - szoronganak. Mi-
közben a kamarai törvény 
két éve kimondta: székház-
hoz kell juttatni a gazdasági 
önkormány zatokat. 

F. K. 

jegyzet 

Egy százalék 
T j u Igy kimonjuk, nem is tűnik oly soknak. Ha 

l i azonban egy kicsit bíbelődünk a statisztikai ada-
tokkal, akkor kiderül, hogy az állampolgárok részéről 
befizetett személyi jövedelemadó egy százaléka - éves 
szinten - ebben a kicsi országban eléri a 3-3,5 milliár-
dot. Forintban, persze. 

A kormány által előterjesztett és tavaly elfogadott 
szja-törvény szerint ezt az egy százalékot most „lecsíp-
hetjük", no, nem a saját zsebünkbe, hanem valami-
lyen közcélú támogatás ürügyén. A pénzügyminiszter 
által elkészített törvényjavaslat szerint az úgynevezett 
kedvezményezettek körébe tartozik a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, a hitoktatási tevékenységet folytató 
intézmények, elkülönített állami pénzalapok is. A tár-
sadalmi szervezetek, alapítványok és közalapítványok 
- a törvényjavaslatban foglalt feltételek megléte alap-
ján - jelentkezhetnek be a kedvezményezettek körébe. 

Hogy a kacifántos jogi megfogalmazáson túl is vi-
lágos legyen a dolog: az önszerveződésű civil szerveze-
tek számára igen sokat jelentene e törvény elfogadása, 
mert akkor az adófizető polgár (is) finanszírozhatná 
az említett intézményeket, alapokat stb. Ismét a sta-
tisztikát hívjuk segítségül: A KSH kimutatása szerint 
tavaly erre a célra mintegy 2,5 milliárd forintot költöt-
tek az állam pénzéből. 
TTa tehát az adófizető polgár úgy dönt, hogy az 

MM. összevont adóalapja után befizetett adójának egy 
százalékát olyan társadalmi szervezetnek óhajtja jut-
tatni, amely az ifjúságvédelemmel, idős korúak, fogya-
tékosok, hátrányos helyzetűek segítésével a nemzeti és 
etnikai kisebbségek, a határon túli magyarság támo-
gatásával, környezet- és műemlékvédelemmel, közle-
kedésbiztonsággal, betegségmegelőző és gyógyító, szo-
ciális, kulturális vagy oktatási tevékenységgel, gyer-
mek- és ifjúságvédelemmel stb. ténylegesen foglalko-
zik-ezt minden további nélkül megteheti 

Ha a honatyák is úgy akarják, akkor már 1997-tőL 

• Rendőrségi tájékoztató 

Robbantók, 
Tocsik, Zemplényi 
• Budapest (MTI) 

A rendőrség különle-
ges szolgálata Kecske-
méten csütörtökön este 
elfogott három személyt, 
akik vélhetően kapcso-
latban álltak a fővárosi 
robbantások elkövetői-
vel. Ezt Kiss Ernő dandár-
tábornok, az ORFK Köz-
ponti Bűnüldözési Igaz-
gatóságának vezetője je-
lentette be pénteken Bu-
dapesten tartott tájékoz-
tatóján. A három férfinál 
két gépkarabélyt találtak 
49 lőszerrel, valamint két 
olyan, úgynevezett 48 M 
kézigránátot, amelyet a 
budapesti robbantások-
nál használtak. Az MTI 
más forrásból úgy érte-
sült: nem kizárt, hogy a 
most őrizetbe vett P. 
Gyula büntetett előéletű, 
R. Kálmán és P. László 
egyúttal a budapesti rob-
bantássorozatban is je-
lentős szerepet játszott. 

A Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság jelen-
leg robbanóanyaggal, lőfegy-
verrel és lőszerrel való 
visszaéléssel gyanúsítja a há-
rom személyt, akik éppen 
egy helyi vál la lkozó sze-
mélygépkocsijának felrob-
bantására készültek. A rend-
őrség véleménye szerint ily 
módon próbálták volna a 
gyanút a Magyarországon élő 
külföldi állampolgárokra te-
relni, azonban e vélekedésü-
ket nem részletezték a tájé-
koztatón. Az viszont elhang-
zott, hogy az elfogás során P. 
Gyula ellenállt a rohamcso-
portnak, és eközben az egyik 
kommandós géppisztolyából 
nem szándékosan leadott lö-
véstől nyolc napon túl gyó-
gyuló sérülést szenvedett. 

Kiss Elemér szerint hamaro-
san további eredmények vár-
hatók a robbantássorozat 
ügyében. 

A tájékoztatón szó volt az 
úgynevezett Tocsik-ügyről 
is. Mikó István ezredes, a 
KBI vizsgálati főosztályveze-
tője elmondta, hogy a történ-
tek jogi megítélése nem egy-
szerű, mert hiányoznak a bí-
rósági állásfoglalások. Ezért 
az esetleges melléfogásokkal 
együtt is büszkén vállalják, 
hogy helyesen ítélik meg a 
történteket. Az ügyészség 
szerint nincs szó téves meg-
ítélésről, amikor a rendőrség 
adócsalással vádolja Tocsik 
Mártát, illetve hűtlen keze-
léssel az ÁPV Rt. vezetőit. 
Az ügy kapcsán komoly és 
átfogó vizsgálatra van szük-
ség az érintett önkormányza-
toknál is, ezért bekérték, il-
letve lefoglalták a szükséges 
okmányokat. 

Zemplényi György ügyé-
ben a nyomozás befejezésé-
hez közeledik. Az egykori 
úszómenedzser 480-500 mil-
lió forintot csalt ki a Magyar-
országon 1992. előtt elköve-
tett tettei során. A rendőrség 
nem tudja, hogy Zemplényi-
nek honnan van pénze fényű-
ző életre. Az viszont bizo-
nyosnak látszik, hogy előbb 
az itthon elkövetettekért kell 
felelnie, és csak utána követ-
kezhetnek a külföldi megke-
resések. Az atlantai olimpia 
előtt történt hamis úszójegy-
zőkönyv kiállításával kapcso-
latban elhangzott: az biztos, 
hogy okirathamisítást követ-
tek el. Ismertek a jegyző-
könyv kitöltői is, de azok 
számítanak elkövetőnek, akik 
ezt a hamis jegyzőkönyvet 
felhasználták. Utóbbiak sze-
mélyét pedig nem egyszerű 
megállapítani. 



4 KRÓNIKA SZOMBAT, 1996. N o v . 9. 

napló 

HÉTFŐN 

JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LATI FOGADÓÓRÁT tan 
az MSZOSZ Csongrád Me-
gyei Képviselete (Szeged, 
Eszperantó utca 3-5., I. em. 
5.) 14-16 óráig. Dr. Hajdú 
István ad felvilágosítást a 
munkavállalók, munkanél-
kül iek , pá lyakezdők és 
nyugdíjasok részére. 

A MUNKÁSPÁRT Sze-
ged városi vezetősége 14-17 
óra között ügyeletet tart a Fő 
fasor 9. szám alatti Munkás 
Művelődési Otthonban. 

A SZOCIALISTA PÁRT 
irodáján (Tisza L. krt. 2-4., 
I. em. 123-as szoba) dr. Bá-
lint János ingyenes jogi ta-
nácsadási tart az érdeklődők-
nek, 15-16 óra között. 

SZEMÓK ÁRPÁD kép-
viselő, az oktatási és ifjúsági 
bizottság elnöke 16 órakor 
fogadóórát tart a városháza 
10. számú k isk lub jában 
(Széchenyi tér 10.). A foga-
dóórára várja a nevelési-ok-
tatási intézmények vezetőit, 
munkatá rsa i t , valamint a 
szülőket. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LAT az SZDSZ Földváry u. 
3. szám alatti i rodájában, 
17-18 óráig. Tartja dr. Pesti 
Gábor. 

PAPP ZOLTÁN, a 15-ös 
választókerület képviselője 
a városi rendőrkapitányság 
területileg illetékes rendőr-
őrs munkatársával közösen 
fogadóórát tart a Kecskés 
István telepi Művelődés i 
Házban . 16.30-tól 17.30 
óráig. 

Nyugdíj-
rendszerről 

Felső-
városon 

• DM információ 
A n y u g d í j r e n d s z e r b e n 

várható változásokról hall-
hatnak előadást, holnapután, 
hétfőn délután 5 órakor a 
Felsővárosi Iskolában. A 
lakossági fórumon szó lesz 
többek között arról, milyen 
rendszert válasszon a fiatal, 
illetve a nyugdíjazáshoz kö-
zel álló munkavállaló, ho-
gyan változik a nyugdíjkor-
határ, mi a három pilléren 
nyugvó nyugdíjrendszer lé-
nyege. 

Római katolikus 
plébániák 

Belváros: szombaton 7, 8 
és 18 órakor szentmise. Va-
sárnap 7.30, 8.30, 10, 11.30 
és 18 órakor szentmisék. 
Hétköznap 7 és 18 órakor 
szentmisék. Kedden 17 óra-
kor a Katolikus Házban (Du-
gonics tér 12.) Bolberitz Pál 
filozófus előadása a Klebels-
berg Alapítvány rendezésé-
ben; téma: Aquinoi Tamás a 
filozófus. 

Alsóváros: vasárnap 7, 9 
11, 17.30 órakor szentmise; 
a 11 órás misén az aradi Vox 
Juventutis Gyermekkar éne-
kel. Gyálaréten 9. Kecskés-
telepen 10.30 órakor szent-
mise. 

Fe l sőváros : szombaton 
18 órakor szentmise. Vasár-
nap 7, 8.30. 11 órakor szent-
tjiise. 

Rókus: szombaton 7, 8, 
18 órakor szentmise. Vasár-
nap 6.30, 8. 9, 11, 18 órakor 
szentmise. Hétköznap 7, 8, 
18 órakor szentmise. 

Ausztria a Forrásban 

Fotókon és tablókon a szomszédok. (Fotó: Mohos Angéla) 

Tizenegyedik alkalommal 
nyitott kaput Szegeden az 
osztrák idegenforgalmi kiál-
lítás tegnap délelőtt az újsze-
gedi Forrás Szállóban. A há-
romnapos rendezvénysoro-
zatot az Osztrák Idegenfor-
galmi Képviselet, az Auszt-
ria Klub és az osztrák utak 
ismert szegedi szervezője, az 
Aktív Tourist rendezte, s a 
résztvevők a szomszédos or-
szág teljes idegenforgalmi 

kínálatát fölvonultatják a hét 
végéig. Tegnap délelőtt a ki-
állítás ünnepélyes megnyitó-
ján dr. Ványai Eva alpolgár-
mester elmondta, akad még 
mit tanulnunk a fejlett oszt-
rák tur izmustó l . Szeged 
azonban szeretné, ha ez a 
kapcsolat nemcsak egyirá-
nyú lenne, hiszen mi is szí-
vesen vendégül látnánk a 
szomszédos ország turistáit. 
Josef Schwarz, az Osztrák 

Nagykövetség kereskedelmi 
tanácsosa viszont éppen azt 
erősítette, hogy a két ország 
között kiválóak a kereske-
delmi kapcsolatok: Ausztria 
az elmúlt öt-hat évben 22 
milliárd schillinget fektetett 
be Magyarországon. Igaz, a 
ma működő több mint ötezer 
osztrák-magyar vegyes válla-
lat nagy része a nyugati or-
szágrészben vert gyökeret. 
Ezen azonban változtatni 

szeretnének, állította a ke-
reskedelmi tanácsos, s igye-
keznek felfedezni Szegedet 
is. A tizenegyedik alkalom-
mal megrendezett idegenfor-
galmi kiállításon most több 
szegedi és országos iroda is 
igyekszik megismertetni a 
szomszédos ország látniva-
lóit a kiállítás látogatóival 
vasárnap este 6 óráig. 

R. G. 

Sport . Az Itjúsági Ren-
delő fogszabályozó részle-
ge előtt sokat várt gyerme-
kével V. A. 13 óráig volt 
rendelés, beteg rajtuk kívül 
sehol, de amikor végre -
negyed 1-kor - bejutottak, 
a doktornő már ucai ruhá-
ban látta el a gyereket. Két 
fogát kihúzni javasolta. A 
szomszédos rendelő előtt 
újra vártak, pedig szintén 
nem volt beteg: amikor az 
anyukának fölszaladt a vér-
nyomása és beverekedte 
magát , a dok to rnő azt 
mondta neki: nem oda tar-
toznak, de szívességből ki-
húzza a fogakat. A fölhábo-
rodott anyuka erre eltávo-
zott és hfvta a Csörögöt... 

T a l á l t . A Diófával 
szemben barna tokban kul-
csokat találtak, a 483-774-
en várják a tulajdonost. 

Köszönetek. U. J.-né az 
ismeretlen férfinak köszöni. 

Kedves Olvasóink! Közérdekű 
problémáikat, észrevételeiket, ta-
pasztalataikat ezen a héten ügye-
letes újságíró munkatársunkkal . 
Sulyok Erzsébe t t e l o s z t h a t j á k 
meg. Munkanapokon reggel 8-tól 
10 óráig, vasárnap !4-tó1 15 óráig 
várja hívásaikat a 06-20-432-663-
as telefonszámon. Kérjük, figyel-
jenek a r ra , hogy Szegedről is va-
lamennyi számot tárcsázni kell! Elveszett tárgyakat 
kereső olvasóink olcsó hirdetésben tehetik közzé mon-
danivalójukat. 

hogy amikor a Belvárosban 
a buszról leszállva rosszul 
lett, a férf i leültette egy 
padra, majd taxit hívott és 
hazafuvarozta Tarjánba. M. 
J. a Démásznak köszöni, 
hogy a Lomnici utcában 
biztosítják az áramol a ga-

rázsokban, ahol mélyhűtők 
is működnek - pedig a szö-
vetkezet nem tud pillanat-
nyilag fizetni a hibajavítá-
sért. 

Jogsze rű . Rácz Lajos, 
az l-es posta vezetője tele-
fonál t , hogy e lőző szá-

munkban megrótt kollégája 
a 19-es hivatalban jogszerű-
en járt el. Éppen az ügyfe-
lek érdekében kérik a sze-
mélyi igazolványt a külde-
mények átvevőitől. Az a ta-
pasztalatuk. hogy á? értesí-
tőket akárki ellophatja és 
átvehet i velük a külde-
ményt, ezért kérik a sze-
mélyazonosítót. 

Segít. Pénteki számunk-
ban panaszkodó S S.-nek 
szeretne segíteni valaki: 
nem akarja megsérteni, de 
ha e l fogadja , kiváltaná a 
gyógyszerei t . A 20-425-
419-es telefonon várja a hí-
vást. 

Kivétel. Egyedül a kutya 
volt a társa az idős ember-
nek, ezért írjuk meg, hogy 
elveszett csütörtökön; aki 
megtalálja a fekete színű 
közép uszkárt, a 319-807-es 
telefonon szíveskedjék je-
lentkezni. 

Móraváros : szombaton 
18, vasárnap 7, 9. 11.30 és 
18 órakor szentmise, 15 óra-
kor szentmise a 2-es kórház 
kápolnájában. 

Újszeged: szombaton 16 
órakor szentmise a kápolná-
ban. 18 órakor a templom-
ban. Vasárnap 7. 9, 11.30 és 
18 órakor szentmise. Hét-
köznap 7 és 18 órakor szent-
mise. 

Tar jánváros : szombaton 
18 órakor, vasárnap 9 és 18 
órakor szentmise. 

Szent Józse f j e z s u i t a 
templom: Vasárnap 8, 9, 11. 
17.30 és 19.30 órakoi szent-
mise. Hétköznap 6.30, 7.15 
és 18.30 órakor szentmise. 

Petőfitelep: vasárnap 10 
órakor szentmise. 

Algyő: szombaton 17. va-
sárnap 9 órakor szentmise. 

Tápé : hétköznapokon 8 
órakor, csütörtökön 17 óra-
kor szentmise. Szombaton 8 
és 17 órakor szentnúse. Va-
sárnap 8, 10, 17 órakor 
szentmise. 

Kiskundorozsma: szom-

baton 7, vasárnap 7, 9 és 
17.30 órakor szentmise. 

Szőreg: vasárnap 9 és 18 
órakor szentmise. 

Görög katolikus 
egyházközség 
(Lechner tér) : szomba-

ton 17 órakor vecsernye, 18 
órakor szentliturgia. Vasár-
nap 11 órakor szentliturgia. 

Református 
egyházközség 
Honvéd tér: vasárnap 8, 

11. 18 órakor istentisztelet. 
Újszeged: szombaton 17 

órakor Gertrúd Grossmann 
előadása. Vasárnap 9 órakor 
gyermek istentisztelet, 10 
órakor istentisztelet, Kiste-
leken 11 órakor istentiszte-
let. 

Kálvin t é r : vasárnap 8 
órakor istentisztelet a gyüle-
kezeti nagyteremben, 9 óra-
kor gyermek istentisztelet a 
gyülekezeti kisteremben, 10 
órakor istentisztelet a temp-
lomban, 16 órakor ifjúsági 
bibliaóra a gyülekezeti kiste-
remben. 

Evangélikus 
egyházközség 
Tisza Lajos krt . 16.: va-

sárnap 10 órakor úrvacsorai 
istentisztelet, igét hirdet dr. 
Muntág Andor prof. Vasár-
nap 15 órakor szeretetven-
dégség (Luther e lőadás) . 
Kedden 16 órakor bibliaóra, 
csütörtökön 18 órakor úrva-
csorai istentisztelet. 

Hit gyülekezete 
Vasárnap 15 órakor isten-

tisztelet a Csonka szakkö-
zépiskola sportcsarnokában 
(Temesvári krt. 38.). Kedden 
18 órakor istentisztelet Ma-
kón, a régi városháza dísz-

termében. Csütörtökön 18 
órakor istentisztelet Szege-
den a megyeházán (Rákóczi 
tér 1.). 

Metodista 
egyház 

Londoni krt . 30.: vasár-
nap 10 órakor gyermek is-
tentisztelet, 17 órakor úrva-
csorai istentisztelet. Csütör-
tökön 17 órakor bibliaóra, 
péntekén 17 órakor ifjúsági 
óra. 

Adventista 
egyház 

Batthyány u. 15.: szom-
baton 9.30 órakor bibliata-
nulmányozás, 11 órakor is-
tentisztelet, 14 órakor imaó-
ra, 18 órakor szombatzáró 
istentisztelet. 

(Időpontváltozásokat, 
eseményeket minden pénte-
ken 8.30 és 9.30 óra között a 
Csörög a Pannon GSM tele-

fonszámán lehet bejelente-
ni.) 

miről írt a DM? 

• 75 éve 
Nyílik a Korzó Mozi 

Hosszú hónapok óta a 
Belváros Mozgófénykép-
színház Részvénytársaság 
az egyetlen aktív mozivál-
lalata Szegednek; a kö-
zönség. amely hozzászo-
kott a vá l toza tos mozi 
élethez, bizony sokszor 
sóvárogva bámulta meg a 

többi lelakatolt mozi sötét 
és néma bejáróit. A mozi-
rendelet által előidézett 
passzivitásból most kilép-
nek a becsukott mozik; a 
legújabb örvendetes hír, 
hogy a Korzó mozi kapui 
is megnyílnak a közeljö-
vőben" (1921) 

• 50 éve 
Olcsóbb lett a vil lamos 
A szegedi villamostár-

saság végre állandó sür-
getésünkre nagy nehezen 
leszállította egy kevéssel 
a villamosjegyek árát. A 
szegedi villamostársaság 
még mind ig túl magas 

díjszabást követel a sze-
gedi dolgozóktól. 

Hosszú késéssel még 
csak most szallította le 
ugyanis a menetdí ja t a 
budapes t i ve l e g y e n l ő 
színvonalra. (1946) 

• 25 éve 

Buszpremier 
November 7. óta 30%-

kal javult a Volán vállalat 
„kínálata", azaz ennyivel 
nőtt a városi autóbuszfor-
galom kapacitása. A pre-
mier sikeres volt, ám ez-
után is figyelemmel kell 
kisérni a lakosság szükség-

leteinek változásait, és ha 
indokolt igazítani kell a 
menetrenden. A gyakorlat-
ban mindenképpen fény 
derül majd a menetrend 
néhény hiányosságára , 
amit feltétlenül ki kell ja-
vítani. (1971) 

25 
t WestTravel 
UTAZÁSI IRODA 

Kanári-szigetek apartman+repülö óó 000 Ft-lól/hét 
Dominika " jzólloda+félp+repülő 10 nap 176 900 Ft-tól 
Maidiv-szigetok •"szálloda+leljes p.+repüló 299 900 Ft-tól/hét 
Brazíl ia ••"szólloda+félp.+repüló 10 nap 185 900 Ft-tól 
Thaiföld "szólloda+repüló 10 nap 98 500 Ft-tól 
K e n y a "szálloda+felp+repülő 16 nap 129 900 Ft-tól 
Egyéb: Izrael, Egyiptom, Tunézia, Marokko, Sri Lanka, Mauritius 
W e s t T r a v e l , Szeged, Orosz lán u. 1. Tel.: 6 2 - 4 7 1 - 0 6 6 

MA 
AZ ALGYŐI FIÓK-

K Ö N Y V T Á R B A N (Bá-
nyász u. 2.) 9-től 13 óráig 
használt könyveket árusíta-
nak 10 forintos egységáron. 

FÓN1ÁSZ T E L E F O N -
KÁRTYAKLUB 9-től délig 
a Bartók Béla Művelődési 
Központban. 

LEVELIBÉKA - megze-
nésített versek óvodásoknak 
és kisiskolásoknak a Tantusz 
Házban (Dankó P. u. 27.), 
délelőtt 10 órától. Előadják. 
Traba lka Is tván , Pacsika 
Emília és Csigér István. 

A S Z Á Z S Z O R S Z É P 
GYERMEKHÁZBAN 10-
től délig Gumihangya Puzzle 
kirakóverseny. Nevezni fél 
tízig lehet a helyszínen. A 
győztesek hazavihetik, amit 
kiraktak! 

MÚZEUMI MATINÉ 10 
órától a Móra Ferenc Múze-
umban: „Zörgő avar, téli 
álom" címmel biológiai fog-
lalkozást tart dr. Csizmazia 
György. 

GÁLAHANGVERSENY 
18 órakor a Bartók Béla Mű-
velődési Központban. A kó-
rusokat dr. Ványai Éva al-
polgármester üdvözli. 

NOSZTALIGA-EST 19 
órától ^diszkózene a 60-as 
évektől napjainkig), a Tö-
mörkény István Művelődési 
Házban (Magyar u. 14.); 23 
órától kívánságműsor. 

A VÁROSI ROCK-
KLUBBAN, a Juhász Gyula 
Művelődési Központban 19 
órától Wagadogu- és Soli-

i tude (Békéscsaba)-koncert 
A JATE-KLUBBAN 21 

órától Micsoda buli. Mv. 
Mátrai Róbert és Molnár La-, 
jos. 

VASÁRNAP 
II. NEMZETKÖZI IFJÚ-

SÁGI KÓRUSTALÁLKO-
ZÓ: szentmisét énekelnek a 
vendégkórusok délelőtt 1 I 
órakor : a Vox Jubentu t i s 

Kórus (Arad) az alsóvárosi 
f e rences t empómban , a 
Nagy István Ifjúsági Vegyes 
Kar (Marosvásárhely) a ró-
kusi templomban; 16 órakor 
baráti találkozó a Százszor-
szép Gyermekházban: a kó-
rusok bemutatkozása, játé-
kos vetélkedő, táncház. Köz-
reműködik a Borica Tánc-
együttes. 

MESTEREM ÉS ÉN -
meditáció Sri Chinmoy útján 
- előadást tart F. S. Guna-
griha 17 órakor a Százszor-
szép Gyermekházban. 

MA'GYARNÓTA MŰ-
SOR 16 és 19 órai kezdettel 
a MÁV Művelődési Házban 
(Rákóczi u. 1.). Köszöntőt 
mond: dr. Szalay Is tván, 
Szeged város polgármestere. 
A műsorban közreműködik: 
Ürmös Ilona, Simó Kataliní 
Koltai Zoltán, Szegedi Tóth 
Lajos, Fejes Sándor. Kísér: 
Látó Ferenc együtese. 

A JATE-KLUBBAN 17 
órától boogie-woogie tánc-
klub Kalapos József vezeté-
sével; 18 órától videomozi -
Luc Besson: Metró; 21-től 
Rambling Blues koncert a 
kávézóban. 

HÉTFŐN 
M A G Y A R MIHÁLY 

grafikusművész Légyszem-
közt címmel rendezett kiállí-
tásának megnyitója 17 óra-
kor lesz a Bartók Béla Mű-
velődési Központ B Galériá-
jában . Megtekin the tő de-
cember 14-ig, munkanapo-
kon 10-18 óráig. 

A STEFÁNIA KLUB 
BAN (Sajtóház) 20 órától a 
Kávéház Társaság estje 

' Az Alkotóházban (Ár-
boc u. ) -3 . ) ma 9 órától 
közművelődési szakember-
képző tanfolyam (I. évi., 
elmélet, vasárnap gyakor-
lat) és gyékényszövő-lan-
folyam; hétfőn 16 órától 
fafaragás, foltmozaik. 1 
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• Döntésleltár 

Marostö, pályázattal 
• Egységes iskola a Csongor téren 

Elsőtől az érettségiig 

A Csongor téri iskolát „az élet alakította" 12 osztályossá. 
(Fotó: Miskolczi Róbert) 

Elhunyt 
Dénes János 
• Szeged (MTI) 

Hosszan tartó, sú-
lyos betegség után, 67 
éves korában péntekre 
virradóra elhunyt Dé-
nes János újságíró, az 
MTI szegedi szerkesz-
tőségének volt vezetője. 

Újságírói munkássá-
gát az 50-es évek elején 
kezdte, akkor nevezték 
ki a szegedi szerkesztő-
ség vezetőjévé. Nyug-
díjba vonulásáig hű 
maradt munkahelyé-
hez, Több mint 15 ezer 
tudósítást és hírt írt 
Csongrád megyéről a 
közel 4 évtized alatt, el-
sősorban a kultúra és a 
belpolitika területéről. 
Számos fiatalt tanított a 
szakma titkaira, tudni-
valóira. Munkássága 
elismeréséül több ma-
gas kitüntetést vehetett 
át. Dénes János teme-
téséről később intéz-
kednek. 

A szegedi közgyűlés 
csütörtökön késó estig 
ülésezett, összesen 23 
témáról döntöttek a 
képvise lők. A Vektor-
ügy hosszú v i t á j á n a k 
főbb fordulata i ró l la-
punk tegnapi számában 
beszámoltunk. Most át-
adjuk o lvasó inknak a 
novemberi közgyűlés i 
döntések leltárát. 

A testület munkáját dr. 
Szalay István polgármester 
i rányí tot ta . A pro tokol l : 
Arad testvérváros küldöttsé-
ge csütörötökön köszöntötte 
a szegedi városatyákat, illet-
ve rövid ideig a városházi 
díszteremben tartózkodott 
dr. Géczi József országgyű-
lési képviselő. 

Nem került terítékre, mert 
„levették napirendről" - töb-
bek között - a távhőszolgál-
tatás jövő évi díja, a lakása-
lapból esedékes felújítások, 
az önkormányzati társaságok 
üzleti terve, a Logisztikai 
Fejlesztő Társaság elnevezé-
sű témát. 

„Szokásos módon" a köz-
gyűlés először a polgármes-
ter által „könnyűnek" ítélt 
ügyekről döntött. így példá-
ul módosították az utcai ide-
iglenes zöldség-gyümölcs 
árusítás szabályairól szóló 
rendeletet, eladásra jelölték 
ki a Csongrádi sugárút 11. 
szám alatti ingatlant. A Hon-
véd tér 6. számú épületet -
vita után - a JATE 2005-ig 
ingyen bérbe kapta, amiért 
cserében jövő év őszére fel 
kell újítania. A közgyűlés lé-
pett: sportcélú ingatlanok tu-
lajdonjogát kívánja megsze-
rezni. A Móra Ferenc Szak-
közép és Szakmunkásképző 
Iskola közhasznú társasággá 
alakulásának lehetőségét 
többen vitatták, de végül a 
testület áldását adta arra, 
hogy készüljön erről részle-
tes javaslat. A Megyei Mun-
kaügyi Központtal együtt-
működve a pedagógusok át-

képzéséhez a képzési költsé-
gek legfelejebb 25 százalé-
káig hosszájárult a testület. 

Tájékozódtak a képvise-
lők a Feketesas utca 19-21. 
szám alatti ingatlan bérbea-
dásáról, a városi központi 
orvosi ügyelet működésének 
fél éves tapasztalatairól, a le-
járt határidejű közgyűlési 
határozatokról. 

A Vektor-ügy vitája, illet-
ve az interpellációk után 10 
képviselő közös indítványá-
ról döntöttek: az infrastruk-
túra fejlesztési alapból a ko-
rábbinál több pénzt juttatnak 
például a lakóutak aszfalt-
szőnyegezésére. Az MDF 
frakció kezdeményezését tá-
mogatta a képviselők több-
sége: a közgyűlés kinyiivá-
nttja óhaját a kormánynál, 
hogy Szegeden tegyen hely-
őrség. A kiskundorozsmai 
tornaterem lassan épül, a kö-
rü lményeket a decemberi 
közgyűlésig ki kell vizsgálni 
- mondta ki a képviselők 
testülete. 

Zárt ülésen igazgatói pá-
lyázatokról és hatósági 
ügyekkel kapcsolatos felleb-
bezésekről döntöttek. Az al-
győi népszavazás sikeressé-
gének következménye, hogy 
a szegei közgyűlés a vagyoni 
ügyek tisztázása érdekében 
egyeztető bizottságot hozott 
létre, melynek tagja i : dr. 
Szalay István polgármester; 
Básthy Gábor gazdasági al-
polgármester; Gila Ferenc, 
Rákos Tibor, dr. Aradi Antal, 
dr. Szilvásy László képvise-
lő. Végül, a késő esti órák-
ban került a képviselők elé a 
Marostői városrész hasznosí-
tásának terve. Vita után a 
többség a jogi bizottság ja-
vaslatával értett egyet, vagy-
is a vagyonkezelő iroda pá-
lyázatot ír ki. A Makkosházi 
körút környékével ugyanez a 
helyzet. A novemberi köz-
gyűlés folytatódik, csütör-
tökről hat témakört a 21-i 
ülésre telepítettek. 

Miután a Karolina Is-
kola a város egyház i 
szel lemű oktatásában 
megalkotta, hamarosan 
megjelenhet az elsó ön-
kormányzati fenntartású 
12 osztályos egységes is-
kola is. A Csongor téri 
Altalános Iskola és Gim-
názium négy éve oktat 
középfokon is, jövöre 
pedig az általános és a 
középfok egységesítésé-
vel 12 osztályos rend-
szerben oktatnának. 

Ha minden jól megy, a jö-
vő tanévi beiskolázásnál a 
Csongor téri Általános Iskola 
és Gimnázium lesz az első 
szegedi önkormányzati okta-
tási intézmény, amelyet a 
szülők 12 osztályos általános 
tantervű egységes iskolaként 
választhatnak. A Csongor téri 
iskolában (az intézmény jö-
vőre lesz negyedszázados) 
negyedik éve kezdték el a 
gimnáziumi képzést bevezet-
ni, az első végzősök épp az 
idei tanévben érettségiznek 
majd. A gimnáziumi osztá-
lyok léte, a meglévő pedagó-
giai programok és a környező 
óvodákhoz fűződő jó viszony 
adta az ötletet, hogy a helyi 
pedagógiai program szerint 
az iskolát 12 osztályosnak 
határozzák meg. A városban 
már van modellje az iskolatí-
pusnak, hiszen a Karolina Is-
kola ugyanezt már megvaló-
sította a katolikus szellemű 
oktatásban. Bagi Ádámné, a 
Csongor téri iskola igazgató-
ja szerint az ő iskoláját „az 

Tisztújító küldöttgyű-
lést tartott a minap a Ke-
reszténydemokrata Nép-
párt Csongrád megyei 
szervezete . Az elnöki 
posztra a régi elnököt, 
dr. Kovács Kálmán or-
szággyűlési képviselőt 
jelölték, s az értekezle-
ten el is nyerte a küldöt-
tek bizalmát. 

4 Elnök úr, nem lesz 
könnyű az elkövetkező 
időszak... 
- A párt o rszágos vá-

lasztmányának határozata 
értelmében a most megvá-
lasztott tisztségviselők man-
dátuma az 1998-as helyható-
sági vá lasz tások után 90 
nappal jár le, tehát akkor ér 
véget a megbíza tásunk . 
Utána négyéves lesz az el-
nöki periódus. Az előttünk 
lévő időszak valóban nehéz 
lesz. 

4 Milyen feladatok vár-

élet alakította 12 osztályos-
sá", hiszen mind az oktatási 
profiljuk (ének-zenei, ide-
gennyelvi tagozat van), mind 
a pedagógiai profiljuk hason-
lít ahhoz, amit a Karolinában 
csinálnak, természetesen vi-
lági változatban. Ez azt jelen-
ti, hogy a Csongor tériben a 
gyerekek elvégezhetik az ál-
talános iskolát, amelyik után 
egy érzelmi biztonságot 
nyújt, hogy ugyanott járhat-
nak középiskolába is. Mai ta-
pasztalat, hogy a gimnáziumi 
osztályokba olyan gyerekek 
is járnak, akik beilleszkedési 
vagy egyéb problémák miatt 
más gimnáziumokból vissza-
kéredzkedtek vagy valami-
lyen egészségügyi ok (pl. 
színtévesztés) miatt nem je-
lentkezhetnek szakközépis-
kolába. Ezeknek a gyerekek-
nek az egy helyen lefolytatott 
tanulmányok lehetősége vé-

nák önre és a KDNP szer-
vezeteire? 
- Mindenekelőtt az alap-

szervezetekkel próbálunk 
majd szorosabb kapcsolatot 
kialakítani. Szeretnénk alap-
szervezeteinket minél jobban 
felélénkíteni, úgy. hogy az 
1998-as választásokra kellő 
erővel tudjanak részt venni. 
A másik igen fontos felada-
tunk az elnökség munkáját 
szervezettebbé tenni, hiszen 
az elnökségben is számtalan 
új tagunk van, s mindenkinek 
külön feladatot akarunk meg-
határozni. Ezenkívül az or-
szággyűlési frakcióval és az 
elnökséggel is közvetlenebb 
kapcsolatot igyekszünk kiala-
kítani. 

4 A kereszténydemokra-
ták pártja mintha egy ki-
csit radikálisabb lenne az 
utóbbi időben. Vagy leg-
alábbis szókimondóbb. 
- Kétségtelen, hogy a 

KDNP egyes kérdésekben 

dett érzést ad, és az sem 
mindegy, hogy a pályválasz-
tási kényszer is idősebb kor-
ba kerül át. Egységes, vagyis 

* 12 évfolyamos önkormány-
zati iskolaként a Csongor téri 
annak a társadalmi igénynek 
szeretne megfelelni, hogy a 
középfokon tanulók száma 
növekedjék. Ez egybeesne 
azzal az e lképzeléssel is, 
hogy az egy évfolyamon is-
kolát kezdő gyerekek 75-80 
százaléka érettségit tegyen. 
Bagi Ádámné igazgató sze-
rint egy egységes városi ok-
tatási koncepció mellett azt a 
lehetőséget is biztosítani tud-
nák a gyerekeiknek, hogy 16 
éves kortól tagozójanak be 
valamelyik szakközépiskola 
tanulmányaiba, amikor ott el-
kezdődik a szaktantárgyak 
oktatása. Ugyancsak tovább-
tanulási lehetőség lehet a 
majdani nem emelt szintű 

jobban hal lat ja a hangját . 
Egyébként más az, hogy egy 
párt radikalizálódik, vagy 
hogy jobban hallatja a hang-
ját... Kétségkívül van a párt-
ban egy olyan i rányzat , 
amely megpróbál valamivel 
radikálisabb hangnemet meg-
ütni. Én azonban a nyugodt, 
kereszténydemokrata politi-
zálásnak vagyok a htve. 

4 Mit ért ezalatt? 
- Számomra ez azt jelenti, 

hogy -van egy alapvető érték-
rendünk, ez pedig a keresz-
tény értékeken alapuló nem-
zeti és konzervatív politizá-
lást jelenti. Olyan politizá-
lást, amely szigorúan prog-
ramszerű, s ezzel mi élni is 
tudunk, mert a programunk 
már jórészt e lkészül t . Én 
ugyanis ellene vagyok min-
den olyan pol i t izálásnak, 
amelyben megpróbálunk 
szlogeneket hangoztatni , 
nagy szavakkal és ígéretek-
kel operálni. A keresztényde-

érettségit tevő diákoknak a 
tanárképző főiskola szakkép-
zési intézete, hol egy éves 
képzésben részesülnek. 

Az iskola tartja magát a 12 
osztályos oktatatási típusnak 
ahhoz az elvéhez is, hogy a 
gyerekeket nem buktat ják 
meg, hanem megelőzik a bajt 
azzal, hogy egy adott témán 
belül a gyerekek 2-3 héten 
belül javíthatnak, illetve a 
dolgoztaikat is újraírhatják, 
ha javítani szeretnének. 

A 12 osztályos városi is-
kola kia lakí tásához nincs 
szükség további pénzforrás-
ra, sőt a Csongor téri iskola 
alapító okiratát sem kellett 
megváltoztatni, mindössze 
arra lesz szükség, hogy a he-
lyi oktatási programok meg-
ítélésénél az új iskolatípust is 
harmonizálják a városi okta-
tási rendszerbe. 

P. J . 

mokrata politizálás tehát azt 
jelenti, hogy olyan programot 
nyújtunk a társadalom gond-
jainak a megoldására, ame-
lyet kormányra kerülésünk 
esetén meg is tudunk valósí-
tani. 

4 Januárban elnökvá-
lasztás lesz a KDNP-ben. 
Giczy vagy Latorcai, ez a 
kérdés... 
- Nagyon fontos feladat 

az elnökválasztás. Jelen pilla-
natban hivatalos jelöltek még 
nincsenek. Csak akkor lesz-
nek, ha a jelölő bizottság a 
jelöltek névsorát az országos 
választmány elé terjeszti. Ád-
dig ugyanis csak feltételezett 
jelöltek vannak. 

4 Valóban? A két név 
ugyanis már hetek óta be-
került a „köztudatba"! 
- Igen, azt már most nagy 

bizonyossággal lehet monda-
ni, hogy a jelenlegi elnök, 
Giczy György és Latorcai Já-
nos között dől majd el az el-
nöki poszt sorsa. 

4 Ki az esélyesebb? 
- Én nem rejtettem véka 

alá, hogy a Latorcait támoga-
tom, s úgy érzem, ő az esé-
lyesebb. 

4 Miért? 
- Latorcai János rendkívül 

jól felkészült, kiváló szerve-
zőkészségű politikus és meg-
felel annak az elképzelésnek, 
amit én a kereszténydemok-
rata politizálásról alkottam. 
Határozott vezetési program-
ja van, ő mindig a mérsékelt 
és megvalósítható elképzelé-
seket képviseli. Nem kerget 
hiú ábrándokat és délibábo-
kat. Az ő személye biztosíték 
arra, hogy létrejöjjön a lehető 
legszélesebb jobbközép 
összefogás. 

Kisimre Foronc 

Uj 
igazgatók 
• DM-informáciá 

Igazgatói pályázatokat bí-
rált el a közgyűlés csütrtöki 
ülésén. A képviselők tudo-
másul vet ték, hogy Józsa 
Róbertné lemond a Rókusi I-
es óvodai körzet vezetéséről, 
a feladatok ellátásával a pá-
lyázat elbírálásáig Kónya 
Károlynét bízták meg. A De-
ák Gimnázium vezetői állá-
sára egyetlen pályázat érke-
zett , melyet e l fogado t t a 
közgyűlés: kinevezte dr. Ré-
vész Mihályt, hogy a jövő év 
februáijától 2001. július 31-
ig igazgatóként vezesse az 
intézményt . (Az igazgató 
képviselőként tagja a szege-
di közgyűlésnek.) A Felső-
városi Altalános Iskola igaz-
gatói állására kiírt pályázat 
az első körben nem bizo-
nyult sikeresnek, most, a 
második fordulóban 6 pályá-
zat született, végül dr. Deb-
rey Attilát nevezték ki az in-
tézmény vezetőjének. 

Tűzoltó-
bemutató 

O Munkatársunktól 
Új típusú darut kap a sze-

gedi tűzoltóság a Liebherr 
cégtől. Az ünnepélyes átadás 
kedden , 10.30-kor lesz a 
Széchenyi téren, a városháza 
előtt. A térzene után Bánfi 
György tűzoltó ezredes nyit-
ja meg a ceremóniát, majd 
az átadásnál Szalay István 
szegedi polgármester, Lajtár 
József, a Belügyminisztéri-
um gazdasági államtitkár he-
lyettese, valamint Bleszity 
János tűzoltó vezérőrnagy 
országos parancsnok mond 
ünnepi beszédet. Az új daru 
műszaki bemutatóját követő-
en a városháza dísztermében 
folytatódik a program. Az 
ünnepség ideje alatt a város-
háza előtti területet a Szé-
chenyi téren 6 és 15 óra kö-
zött lezárják. Járművel be-
hajtani és ott parkolni tilos! 

Találkozó 
O Munkatársunktól 

Tenk László festőművész 
november 10-én 11 és 13 óra 
között szegedi kiállításán 
váija az érdeklődőket a Kép-
tárban. 

• Az önkormányzatok és az állam 

Básthy mint szószóló 
• Tudósítónktól 

„Megérett a helyzet", 
hogy az önkormányza-
tok és a kormány képvi-
selői egy asztal mellé ül-
jenek, s arról tárgyalja-
nak: mi legyen a belte-
rületi földingatlanok el-
lenértékével. 

E helyzetet a Tocsik-bot-
rány idézte elő. Hatására a 
Parlament önkormányzati és 
rendészeti bizottsága is fel-
adatot talált: szerdai ülésére 
meghívta az önkormányzati 
szövetségek és a kormány 
képviselőit. A tanácskozáson 
a 7 önkormányzati érdek-
képviseleti szervezet alkotta 
Önkormányzat i Szövetsé-
gi Tanács szószó ló jának 
Básthy Gábor, szegedi alpol-
gármestert kérte. A történ-
tekről a szegedi poli t ikus 
sajtótájékoztatón számolt be. 

A törvénykezési problé-
mák megoldása sürgető, hi-
szen a jogszabályi hézagok 
idézték elő a helyzetet: az 
önkormányzatok önhibáju-
kon kívül arra kényszerül-
tek, hogy közvetítőket alkal-
mazva jussanak hozzá a bel-
területi földek ellenértéké-
hez. Probléma, hogy még az 
állam privatizációs szerveze-
te sem tudja, mekkora lehet 
az önkormányzatok jogos 
követelése, ugyanis hiányos 
a nyilvántartás az átalakuló 
cégekről, pontatlan vagy hi-

ányzik a vagyonmérleg. A 
bizottság ülésén elhangzott: 
az egykori megyei tanácsi 
vállalatok átalakulása nyo-
mán a megyei önkormányza-
tokat is megilletné a belterü-
leti földek ellenértéke. Kér-
dés, mi lesz az állami tarta-
lékföldek sorsa. Az önkor-
mányzati szövetségek szó-
szólója hangoztatta: önkor-
mányzat gáz-részvényt még 
nem kapott, figyelmet kíván 
a földgázközmű vagyon sor-
sa. Egységes, ellenőrizhető 
rendszert kell kidolgozni, 
hogy közvetítők nélkül adják 
ki a belterületi földek ellen-
értékét. A kormányzati elha-
tározást az önkormányzati 
szövetségek bevonásával 
valósítják meg. Az erről szó-
ló kormányzati előterjesztést 
megvitatja a Parlament ön-
kormányzati és rendészeti 
bizottsága. Kérdésekre vála-
szolva elhangzott: a parla-
menti önkormányzati bizott-
ság nem foglalkozott a „köz-
vetítők" ügyével. Az önkor-
mányzatok szövetségei a To-
csik-botrány után, most lép-
nek föl először együtt, hogy 
hátralévő igényeiket a kor-
mányzat ésszerű módon , 
ü temeze t ten e légí tse ki. 
Básthy Gábor szerint a „si-
ke rd í j a s " k i f i ze tésekke l 
egyes önkormányzatok, el-
sősorban a nagyvárosok jól 
jártak, az összönkormányzati 
rendszer azonban nem. 

• Régi-új elnök a KDNP-ben 

KM Latorcait támogatom MM 

. Kovács Kálmán: - A magyar társadalom nem „vevő" a jelszavakra. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 



6 HAZAI TÜKÖR SZOMBAT, 1996. N o v . 9. 

kórus-
találkozó 

• Munkatársunktól 
A millecentenárium tisz-

teletére rendezik meg Szege-
den a II. Nemzetközi Ifjúsá-
gi Kórustalálkozót. 

A találkozón két erdélyi 
és két szegedi kórus vesz 
részt: az aradi Vox Juventu-
tis Gyermekkórus (karnagy: 
Horváth Tünde), a marosvá-
sárhelyi Nagy István Ifjúsági 
Vegyeskar (karnagy: Kovács 
András), a Bartók Gyermek-
kórus (karnagy: Fagler Eri-
ka) és az Ifjú Zenebarátok 
Kórusa, Erdős János vezeté-
sével. 

A kórusok g á l a h a n g -
versenye szombaton 18 óra-
kor lesz a Bar tók Mű-
velődési Központ nagyter-
mében, a két erdélyi kórus 
közül az aradiak az Alsóvá-
rosi Ferences templomban, 
a vásá rhe ly i ek ped ig a 
Rókusi t emplomban éne-
kelnek a vasárnapi szentmi-
sén. 

Vasá rnap 16 órától a 
Százszorszép Gyermekház-
ban baráti ta lálkozó lesz, 
melyen közreműködik a Bo-
rica Táncegyüttes is. 

A Szegedi 
Akadémiai 
Bizottság 

hírei 
• Munkatársunktól 

November 13-án 16 óra-
kor a Kémiai Szakbizottság 
és a Magyar Kémikusok 
Egyesületének megyei cso-
portja dr. Pais István előadá-
sára várja az érdeklődőket. 
A téma: a mikroelem-kutatás 
új eredményei, fontosságuk 
az életben. 

November 14-én 17 óra-
kor a SZOTE Tudományos 
Ülések Bizottsága és a Neu-
robiológiai Munkabizottság 
a SZOTE vendégprofesszo-
rát kérte fel előadásra: a Ka-
lifornia Egyetem tanára, Ba-
lázs Róbert témája: Neurobi-
ology of excitatory aminő 
acids. 

• Amerikai sebész Szegeden 

Gyermekszíveket gyógyít 

Dr. Henry Issenberg, gyermekszívgyógyász New Yorkból. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Nemcsak szakmai tu-
dását hozta el a szegedi 
Gyermekkl in ikára , ha-
nem több ezer dollár ér-
tékű sz ívkatéterre l és 
egyéb műszerrel érke-
zett Szegedre Dr. Henry 
Issenberg. A New Yorki 
Albert Einstein College 
munkatársa egy hetes 
i t t - tartózkodása alatt 
olyan orvosi beavatko-
zásokat végez, amelyek 
M a g y a r o r s z á g o n még 
nem rutinszerűen alkal-
mazott m ó d s z e r e k , s 
amelyek a szívfejlődési 
rendellenességgel szüle-
tett gyermekek gyógyí-
tását szolgálják. A gyer-
m e k s z í v g y ó g y á s z a t 
nemzetközileg elismert 
szaktekintélyével sze-
gedi ta r tózkodásának 
h a r m a d i k n a p j á n be-
szélgettünk. 

# Issenberg úr, minek 
köszönhető, hogy eljött 
Szegedre, s miként került 
figyelmébe a szegedi 
Gyermekklinika ? 
- Egykor közvetlen mun-

katársam, Jonas professzor, a 
bostoni gyermekkórház szív-
sebésze a nyáron itt töltött 

néhány napot a szegedi Gyer-
mekklinikán és megoperált 
négy, szfvfejlődési rendellen-
ességgel született csecsemőt, 
s jó párat megvizsgált. Ami-
kor hazatért Amerikába, fel-
hívott telefonon és elmondta, 
hogy több olyan szegedi 
szívbeteg csecsemőt vizsgált, 
akiknek gyógyí tásához 
nem szükséges műtét, szlvka-
téterezéssel megoldható len-
ne szfvfejlődési problémájuk. 
Én most azért vagyok itt, 
hogy ezeket a beavatkozáso-
kat megcsináljam, s a klinika 
gyermekkardiológusainak 
megmutassam az általam al-
kalmazott technikát. A katé-
terezés tulajdonképpen mű-
tétnek minősül, de nem kell 
felvágni a gyermek mellka-
sát, sokkal kevesebb szövőd-
ménnyel jár és a beteg gyor-
sabban gyógyul. 

• Ez azt jelenti, hogy a 
szívsebészek munkájának 
egy részét átveszik a gyer-
mekkardiológusok ? 
- A korábban csak mű-

téttel gyógyítható veleszüle-
tett szívfejlődési rendellen-
ességek 50 százaléka ma 
már katéterrel gyógyfható. 
Ez nem jelenti azt, hogy ke-
vesebb lesz a szívsebészek 

munkája, hiszen ők a legbo-
nyolultabb eseteket operál-
ják, aminek köszönhetően 
mind kevesebb baba hal meg 
szívbetegségben. 

• A „technikán" kívül 
eszközöket is hozott. 
- A szegedi klinikán ko-

rábban használt eszközökkel 
ezek a beavatkozások nem 
végezhetők el, speciális esz-
közöket igényelnek. A katé-
terek, amiket hoztam, külön-
böző méretűek, s így külön-
böző korú és súlyú csecse-
mőkön végezhető ezekkel 
beavatkozás. Úgy gondo-
lom, egy-két évig használha-
tók lesznek. 

• Az egy hét alatt hány 
gyermeken végez katéte-
res beavatkozást? 
- Minden napra tervez-

tünk egy katéterezést, a bo-
nyolultabb eseteket vállal-
tam. Két egyéves, két másfél 
éves és egy kétéves gyerme-
ket katétereztem. 

• Látja-e akadályát, 
hogy az ön által bemuta-
tott módszert alkalmaz-
zák a szegedi klinika 
gyermekkardiológusai? 
- A szegedi kardiológu-

sok és szívsebészek jól kép-
zettek, de meg kell adni szá-

mukra a lehetőséget, hogy 
minőségi munkát tudjanak 
végezni, megfelelő körülmé-
nyek között, megfelelő esz-
közökkel dolgozhassanak. 
Ugyanis a vi lágon sehol 
sem elég csak okosnak és 
ügyesnek lenni, ennek ka-
matoztatásához jó feltételek 
kellenek. Egyébként arról 
értesültem, hogy a szegedi 
klinikán volt egy kolléga, 
aki ezzel foglalkozott, de ó 
elment az egyetemről. 

• Végezetül egy, a szak-
mától független „kér-
dés". Szegedi kollégáitól 
tudom, hogy ön magyar 
származású. 
- É n már kint születtem 

Amerikában. A szüleim be-
vándorlók, gyerekkoruk-
ban kerül tek ki. Anyám 
Brassóban született, s a há-
ború után vándoroltak ki a 
szülei. Anyám sokat mesélt 
nekem Magyarországról, s 
magyar dalokat is énekelge-
tett nekem, noha már ő is ak-
centussal beszélte a magyart. 
Jómagam nem beszélem -
a szó szoros értelmében vett 
- anyanyelvemet. Magyar-
országon is először járok, de 
remélem, nem utoljára. 

K. K. 

A Szegedi Szimfonikus 
Zenekar Acél Ervin ve-
zényletével hat koncer-
tet ad Brazília nagyvá-
rosaiban. A turnéra no-
vember 8-án indult az 
együttes; az igazgató-
karmesterrel az indulás 
előtt beszélgettem. 

• Nem minden nap hív-
nak meg magyar zene-
kart Brazíliába. A szege-
di együttes kinek jutott 
eszébe? 
- Adriano Jordao portu-

gál zongoraművésznek. Ta-
valy októberben vendégsze-
repelt Szegeden a zenekar-
ral. Liszt Magyar Fantáziá-
ját adtuk elő és de Falla Éj-
szakák spanyol kertekben 
című művét az évadnyi tó 
koncer tünkön . Ezt akkor 
felvette a Magyar Televízió 
helyi s túdiója, kiváló mi-
nőségben. Olyannyira, hogy 
a hangfe lvéte lből készült 
CD-t most hozta ki az EMI. 
Mármos t Por tugá l i a és 
Braz í l ia közöt t s zo ros a 
kapcsolat, s amikor a legne-
vesebb brazil menedzseriro-
da - a Del Arte nevű, amely 
olyan neves együt teseket 
utaztat, mint az II Musici di 
Roma , a New York- i , a 
Leningrádi Filharmoniku-
sok, vagy a Kirov Balett - , 

• Millecentenárium: magyar zene Brazíliában 

A síimfonikusok turnéja 

Még a Festő utcában... (Fotó: Gyenes Kálmán) 

szóval amikor ők jelezték, 
hogy a mi l l ecen tenár ium 
évében egy magyar zenekart 
szeretnének magyar zenei 
anyaggal, Adriano bennün-
ket javasolt. 

• 6 is közreműködik a 

turnén? Mi lesz műso-
ron? 
- A Magyar Fantázia ben-

ne van a programunkban, 
Adriano Jordaóval. Ezen kí-
vül Liszt Les preludes-jét, 
Brahms Magyar táncok és 

Kodály Galántai táncok cí-
mű művét játsszuk. Viszünk 
ráadás-darabokat is, a Palo-
tást Erkel Hunyadijából és 
az Éljen a magyart, valamint 
egy brazil szambát. Porto 
Alegre, Salvador, Belo Hori-

zonté, Brasilia, Vitoria és 
Pedro Azúr hangversenyter-
meiben, illetve színházaiban 
játszunk. Vitoriában egy ki-
csit eltérő műsort adunk, egy 
helyi zongoristát fogunk kí-
sérni egy Haydn-koncerten 
és egy helyi kórussal a Tru-
badur Cigány-kórust és a 
Nabucco rabszolga-kórusát 
adjuk, s csak a műsor máso-
dik fele lesz magyar anyag. 
A turné szervezői természe-
tesen együttműködnek a bra-
zíliai magyar nagykövetség-
gel, ahonnan minden erköl-
csi támogatást megkapunk. 
Éppen most jött tőlük egy le-
vél, miszerint nem kellenek 
bizonyos védőoltások - saj-
nos későn. 

• Beoltatták magukat? 
- A hölgyek jobban bír-

ták, mi férfiak magas láz-
zal... 

• Támogatók? 
- A Külügyminisztérium 

és magyar vállalatok. Min-
den koncertünk a magyar és 
a brazil himnusszal kezdő-
dik. Természetesen számí-
tunk a közönség soraiban a 
kint élő magyarokra, de jó-
részt hatalmas befogadóké-
pességű helyeken játszunk, 
úgyhogy számítunk a brazi-
lokra is. 

S. E. 

Szerelmesek » 

és mizantrópok 
• Munkatársunktól 

A Szegedi Színkör premi-
er-bérleti sorozatát Mentes 
Józsefről, a nemrég elhunyt 
kiváló szegedi színészről ne-
vezték el. A „Mentes Papa" 
bérletben november 11-én, 

hétfőn lesz a következő elő-
adás: a társulat fe lúj í t ja a 
Szerelmesek és Mizantrópok 
című, Racine és Moliere mű-
veiből készült darabot . A 
JATE aulájában este 7 óra-
kor váiják az érdeklődőket. 

• Szegedről - Bécsbe és Berlinbe 

Négyes 
szervátültetés 

Egy fiatalember halá-
la következtében négy 
ember kapott esélyt az 
életbenmaradásra. Nem 
mindennapi szervkivé-
telt végzett a minap a 
SZOTE Sebészeti Kliniká-
jának transzplantációs 
csoportja, akiknek kö-
szönhetően egy sz ív , 
egy máj és a két vese 
átültetésére nyílt lehető-
ség. 

Dr.Szenohrádszky Pál, a 
traszplantáció osztály veze-
tője az e lőzményekről el-
mondta: a SZOTE egyik kli-
nikájáról kapták az értesí-
tést, hogy beállt az agyhalál 
egy fiatal betegnél, akinek 
főbb szervei alkalmasak le-
hetnek a k ivé te l re és a 
transzplantációra váró bete-
gek szervezetébe történő át-
ül te tésre . Szenohradszky 
doktor azonnal értesítette az 
Eurotlanszplant nemzetközi 
központját, ahol megjelöl-
ték, hol várnak emberi máj-
ra, s hol szívre. Amíg a sze-
gediek a donoron a vírus-
vizsgálatot végezték, ké-
szenlétben állt már Bécsben 
és Budapes ten egy-egy 
transzplantációs csoport a 
szervek elvitelére, s beülte-
tésére. 

- A donoron végzett ví-
rusvizsgálatok negatív ered-
ményt hoztak, az elhunytat 
előkészítettük a szervkivé-
telre, a transzplantációs tea-
mek elindulhattak helikop-
terrel Szegedre - mondja 
Szenohradszky doktor. 

Az elhunyt szívét egy bé-
csi klinikára vitték, s ott ül-
tették betegbe, a máj egy 
berlini kórházba került, míg 
az egyik vesét Budapestre 
vitték és ott ültették be, a 
másik vesét itt, a SZOTE 
t raszplantác iós osztá lyán 
kapta meg egy beteg. Mind a 
négy, új szervet kapott beteg 
jól van. 

Az eset kapcsán dr. Sze-
nohradszky Pál elmondta -
az európai nemzetközi koo-

peráció vidéki városok vi-
szonylatában is működik, s 
annak ellenére, hogy Ma-
gyarország még nem tagja 
az Eurotranszplantnak, ép-
pen a be lépés é rdekében 
hasznos, hogyha a mostani-
hoz hasonlóan felajánlják a 
beültetésre alkalmas szerve-
ket. 

A szegediek tavaly 7 eset-
ben vettek ki és küldtek em-
beri májat Budapestre, s a 
szegedi csoport vette ki a bé-
késcsabai kórházban, azt a 
mája t is, amit a Michael 
Jackson által támogatott ma-
gyar kisfiúba ültettek be si-
keresen Brüsszelben. 

A szegedieknek az elmúlt 
évben 51 alkalommal sike-
rült átültetésre alkalmas ve-
sét kiemelniük donorból, az 
idén már túl vannak a negy-
venediken. 

A veseátültetésen átesett 
gondozot t ja ik száma 180. 
Köztük van, aki 14 évvel a 
műtét után is él. A transzp-
lantáltak 60 százaléka több 
mint 5 éves túlélést ér el. 

A transzplantácó kapcsán 
megkerülhetetlen a művese-
kezelés és a szervátültetés 
kiadásainak összehasonlítá-
sa, hiszen a szervátültetés 
nemcsak azért jobb megol-
dás , mert j obbak a beteg 
életkilátásai, hanem azért is, 
mert gazdaságosabb. Egy 
művesekezelés 2 millió 200 
ezer forintba kerül évente, 
egy veseátültetés költsége 1 
mil l ió 500 ezer for in t . A 
transzplantált betegek gon-
dozásának költsége, a műté-
tet követő első évben 600 
ezer forint , a másodikban 
450-500 ezer forint. 

A dél-magyarországi ré-
gióban 200 beteg vár vese-
átültetésre, akkor, amikor 
meg akarják szüntetni az 
ágyak 50 százalékát a SZO-
TE sebészeti klinikáján. Ez 
egyszersmind a transzplantá-
ciós osztály megszűnését is 
jelenti. 

Kalocsai Katal in 

Üzletemberek 
Galatiból 

• Munkatársunktól 
Románia „másik feléből", 

a Duna-delta közelében fek-
vő Galati megyéből jártak 
tegnap üzletemberek Szege-
den. A Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
által szervezett találkozóra 
mind a román, mind a ma-
gyar partnerek komoly üzleti 
ajánlatsorral készültek. 

A kölcsönös bemutatko-
zók során megtudtudhattuk, 
hogy Galati megyében, illet-
ve a hasonló nevű, 320 ezres 
városban található Románia 
legnagyobb fémfeldolgozó 
kombinátja; erősségük még 
a hajógyártás, a vegyipar, a 
gépgyártás, a textil- illetve 
konfekcióipar, továbbá az 
élelmiszergyártás és az épí-

tőipar. A magánkézbe adott 
földeken gyengén teljesít a 
mezőgazdaság. Galati két 
egyetemén főleg műszaki 
mérnököket , hajóépí tőket 
képeznek. A fe l sőokta tás 
berkeiben, a Galati Kereske-
delmi és Iparkamara bábás-
kodásával , a gazdasasági 
kapcsolatok menedzselésére, 
üzleti központot létesítettek. 

A magánszféra Galatiban 
is e rősödik , bár egyelőre 
még a kereskedelem a legin-
kább vonzó. Legnehezebben 
a szolgáltatási szféra akar 
mozgásba lendülni. A talál-
kozó résztvevői nyomaték-
kal te t tek hitet amel le t t , 
hogy valamennyien a gyü-
mölcsöző r o m á n - m a g y a r 
kapcsolatokban érdekeltek. 

( 



könyvespolc 

• Grand Petrol: felmentő ítéletek - kérdőjelekkel 

Százmilliókat spóroltak a vámon 

i hírek 
Egy egészen friss vi-

lágsikert talál az olvasó, 
ha az amerikai (rónö, E. 
Annié Proulx regényét el-
olvassa. hiszen az 1993-
ban kiadott Kikötői hirek 
röpke két év alatt olyan 
díjakat hódított el. mint a 
Pul i tzer-dí j , a Nemzeti 
Könyv-díj vagy a Chicago 
Heartland-dfj. A kanadai-
francia származású, de az 
Egyesült Államokban élő 
szerző életrajzi ihletésű 
könyve rövid idő alatt ak-
kora siker lett. hogy az 
Államokban például már a 
harmadik kiadásánál tarta-
nak. 

A siker titka a könyv 
nyugodt, érdekes mesélő 
módja, amely nem törek-
szik arra, hogy minden ol-

dalra egy konfliktust te-
remtsen, hanem hagyja, 
hogy az események a ma-
guk valódi módján folyja-
nak. Ez a visszatérés a 
klasszikus amerikai re-
gényírás, Faulkner vagy 
Twain stílusához, illik a 
mai olvasó ízléséhez is, 
aki örül, hogy a kultúrsze-
mét hazájából végre egy 
kiváló, ízig-vérig amerikai 
regényhez jutott. Az ősei 
szülőföldjére visszatele-
pült Quoyle története Uj-
Fundlandon egy te l je-
sen hétköznapi történet, 
amelynek éppen minden-
napisága kapja meg az ol-
vasót. 

(E. Annié Proulx: Kikö-
tői hírek. Európa Kiadó. 
1996, 440 old.) 

Háború a világ végén 
Egy dél-amenkai# törté-

nelmi regény, amelyet 
mar csak azért is érdemes 
kézbe venni, mert a ma-
gyar o lvasó l eg fe l j ebb 
Mario Vargas Llosa egy 
másik regényéből ismer-
het történelmi témájú re-
gényt Dél-Amerikából. A 
vi lághírű perui író, aki 
még hazája elnökválasztá-
sán is elindult (igaz, vala-
mivel lemaradt), ezúttal 
Brazíliából mesél el egy 
múlt századi történetet, 
melynek hőse egy afféle 
szent ember, egy prédiká-
tor, akinek az életén ke-
resztül egy letűnt korszak 
tárul elénk. A latin-ameri-
kai t ípusú fo r rongások 
kezdetén járunk, amikor a 
modern értékek az egyko-

ri fejlett civilizációk he-
lyén épp csak elkezdik 
küzdelmüket a gyarmatias 
bele törődéssel . Llosa a 
humanizmusra felesküdött 
író tisztán látásával láttat-
ja az eseményeket, és elég 
bölcs ahhoz, hogy a kép-
zeletnek is teret engedjen 
az olvasó számára. A há-
ború a világ végén igazi 
nagy regény; ha Heming-
way élne, őt is megragad-
ta volna a történet és an-
nak holdudvara. A Llosát 
még nem ismerő magyar 
olvasó talán a dél-ameri-
kai irodalmat szereti meg 
a könyvvel. 

(Mario Vargas Llosa: 
Háború a világ végén, 
Etűd Kiadó, 1996, 560 
old.) 

SToütien fiimtjueHjái 
Szeged, Kossuth L. sgt. 1. "B 312-457 

Lányok és rendörök 

Irodatechnikában 
(fűként 

másolástechnikában) 
jártas 

s z e r v i z t e c h n i k u s t 
keresünk felvételre. 

Saját gépkocsi szükséges 

Pályázatokat 1996. november 
15-ig várjuk .Szeged ás 
kornyéke 792" jeligére e 

^iSajtObázba. 

Az elmúlt hónapok talán leghirhedtebb vagonjai... (DM-archív) 

9 Eger (MTI) 
Ez idáig hét hatvani rend-

őrt függesztettek fel a mun-
kavégzés alól azt követően, 
hogy kiderült: kapcsolatot 
tartottak fenn az M3-as autó-
pálya mentén lányokat futta-
tó leánykereskedőkkel , és 
egyikük a bűnözőkkel kötött 
megállapodás alapján rend-
szeresen igénybe is vette az 
örömlányok szolgáltatásait. 
Utóbbit azonnal elbocsátot-
ták. Emellett büntető eljárást 
indítottak kerítés, nemi erő-
szak és személyes szabadság 
korlátozása miatt három sze-
mély ellen, akiket a bíróság 
előzetes letartóztatásba he-
lyezett. N. T. és felesége, va-
lamint Gy. F. gyöngyösi la-
kosok 1993. nyarától olyan 
nőket futtattak Hatvan hatá-
rában, az autópálya mentén, 
akiket korábban 20 ezer és 
500 ezer forint közötti áron 
szabályosan megvásároltak 
más bűnözőktől. A lányokat 
N.-ék gyöngyösi házában 
több hónapon keresztül, le-

• Washington (MTI) 
Nemi erőszak elkövetésé-

vel és szexuális zaklatással 
vádolják az amerikai hadse-
reg három kiképző tisztjét. A 
nyilvánosságra hozott vád 
szerint a letartóztatásban lé-
vő gyanúsítottak női újoncok 
terhére követték el a bűncse-
lekményeket. 

A három vádlott - egy 
százados és két őrmester -
egy marylandi kiképző tá-
maszponton teljesített szol-
gálatot, ahol több száz női 
újonc volt irányításuk alá 
beosztva. Már szeptember-

szögezett ablakok mögött 
fogva tartották és veréssel 
prostitúcióra kényszerítették. 
A vizsgálat során felmerült, 
hogy a bűnözők a testület 
tagjaival is kapcsolatban áll-
ha tnak , ezér t a rendőrök 
nagyszabású ellenőrzést tar-
tottak a területen. Az ezt kö-
vető kihallgatások során ki-
derült , hogy T. I. hatvani 
törzsőrmester megállapodott 
a bűnözőkkel: amennyiben a 
leánykereskedők az adott te-
rületen saját maguk rendet 
tartanak, nem háborgatják a 
lányokat. Ennek fejében a 
törzsőrmester rendszeresen 
igénybe vette a prostituáltak 
szolgáltatásait. T. I. ellen el-
járást kezdeményeztek. Bün-
tetőeljárást indítottak köte-
lességszegés miatt T. I. há-
rom kollégája ellen is. To-
vábbi két rendőrt rajtakap-
tak, amint szolgálatban „kár-
tyacsatát vívtak" a leányke-
reskedőkkel, ezért őket is 
kötelességszegéssel vádol-
ják. 

ben vizsgálat indult el le-
nük, miután az egyik újonc 
panaszt tett a parancsnok-
ságon. Azóta tucatnyi felje-
lentés érkezett az illetéke-
sekhez. Valamennyi bűnöst 
hadbí róság elé á l l í t ják: a 
ka tonai bün te tő tö rvény-
könyv a lap ján akár é le t -
fogytiglani börtönre is ítél-
hetik őket. 

A szárazföldi erők mi-
nisztere, Togo West és a ha-
derőnem vezérkari főnöke, 
Dennis Reimer megdöbbe-
nésének adott hangot az eset 
miatt. 

A történet a nyi lvá-
nosság számára egy fél-
oldalas újság-hirdetéssel 
kezdődött, amely 1995. 
február 20. körül jelent 
meg. Ebben a szegedi 
Grand Petrol Kft. kürtöl-
te világgá, hogy 82,50 
forintért kínálja a 95-ös 
oktánszámú, ólmozatlan 
benzin literjét. Vagyis 6 
forinttal olcsóbban, mint 
az a k k o r i b a n jel lem-
ző n a g y k e r e s k e d e l m i 
ár. 

Tóth Andor, a későbbi el-
sőrendű vádlott február 22-
én újságírói kérésre vála-
szolva elmondta, hogy cége 
több éves szlovák kapcsola-
tainak köszönhe tően tett 
szert ilyen kedvező ajánlat-
ra. A szlovákok ólmozatlan 
benzinjének ugyanis tonnán-
ként 208 dollár - 111 forin-
tos akkori középárfolyamon 
számolva 23 ezer forint -
volt a határparitása, vagyis 
ennyiért szállította a partner 
a határra . Onnan már a 
Grand Petrol költségére ér-
kezett meg a benzin Szeged-
re, mégpedig praktikusan 
vasúton, tartálykocsikban, 
hiszen a Csongrádi sugárút 
végi, volt Merkur-telep ipar-
vágányokkal rendelkezik. A 
szállításon túl a szegedi cé-
get terhelte még a készlete-
zés, az áfa, a környezetvé-
delmi adó, az útalap megfi-
zetésének kötelezettsége. Az 
önköltség így emelkedett li-
terenként 79 forintra, s erre 
jött még a 2,50-3,50 forint 
haszon. 

A kft. ügyvezető igazga-
tója akkor úgy nyilatkozott, 
hogy az akciót év végéig 
szeretné folytatni, valamint 
arról is beszámolt, hogy 2 
millió liter benzint készle-
teznek, amiből napi 50-100 
ezer liter fogy. Tóth Andor 
hangsúlyozta, hogy Mert-
control l által bevizsgál t 
üzemanyagról van szó, ami 
azért lényeges, mert sokan 
pancsolnak ólmozatlan ben-
zint mosóbenzinből és to-
luolból. S mivel ennek még 
a lacsonyabb a beszerzési 
ára, a Grand Petrol csak így 
tudott versenyben maradni. 
Az ügyvezető szerint ugyan-
is nem a MOL nagykereske-
delmi ára volt a kiindulási 
alap, hanem a szabadpiacon 
forgó, nem mindig bizonyí-
tott eredetű ólmozatlan ben-
ziné. 

A MOL áruforgalmi ve-
zetője érthetően óvatosan fo-
ga lmazot t , amikor tavaly 
február végén a szabadpia-
con vásárolható ólmozatlan 
benzin után érdeklődtünk. 
Egyéb magánkereskedők 
dolgaival nem foglalkozunk 
- mondta - , mi több ponton 
és rendszeresen ellenőrzött 
üzemanyagot forgalmazunk, 
azokért garanciát vállalunk, 
mint ahogy azért is, hogy 
minden adót be f i ze tünk , 
költségvetési kötelezettsége-
inknek eleget teszünk. A 
MOL ólmozatlan benzinjé-
nek nagykerára akkoriban 88 
forint 75 fillér volt. 

A te le fonbeszé lge tés a 
Grand Petrol ügyvezetőjével 
még v iszonylag gyorsan 
összejött, a fotózás már ne-
hezebben. A portánál rádió-
telefonnal bőven felszerelt, 

megtermett urak fogadtak 
bennünke t , pontosabban 
mindaddig a kerítésen kívül 
tartottak, amíg nem beszél-
tek az egyik kisfőnökkel . 
Azután kinyílt a kapu, de 
hiába volt elvi engedélyünk, 
az ügyvezető megbízot t ja 
sajnálkozását fejezte ki fő-
nöke távolléte miatt, s azt 
kérte, halasszuk el a fotó-
zást. (Egy magánvállalkozás 
tartályautója vételezett ép-
pen, oldalán óriási felirattal, 
talán ezért nem volt alkal-
mas az időpont a felvételek 
elkészftésésre.) Később, né-
hány telefonváltást követően 
- mindegyik után ki kellett 
húzni valami apróságot az 
anyagból - végül kizárólag a 
kihalt telepen dolgozhatott 
kollégánk és a fényképező-
gép; csak a vasúti tartályko-
csikat ábrázoló fotóval jelen-
hetett meg az írás. 

Mi is történt valójában? A 
vádirat szerint a múlt év feb-
ruár 11-én a szobi vámhiva-
tal 11 vagon, azaz 670 ezer 
liter, a hazai nagykereske-
delmi ár szerint körülbelül 
55 millió forint értékű 95-ös 
oktánszámú benzin belépte-
tésésről értesítette a szegedi 
vámhivatalt. 

A benzin két nap múlva 
meg is érkezett a rókusi pá-
lyaudvarra . A fuvarozás t 
végző MÁV a vagonokat el-
helyezte a Grand Petrol által 
bérelt, volt szegedi Merkur-
telep iparvágányain. A má-
sodik, 640 ezer literes, 53 
millió forint értékű szállít-
mány február 20-án érkezett 
Szegedre. Tóth Andor egyik 
száll í tmány vámkezelését 
sem kérte. 

Felmerül a kérdés, hogy a 
MÁV miért adhatta ki az 
árut, miként tolhatta ki a 
szerelvényeket a vevő ipar-
vágányaira? A válasz egyik 
része az, hogy a pályaudva-
ron akadályozta volna a for-
galmat, illetve az akkori sza-
bályok szerint - állítólag -
elég volt, ha a címzett írás-
ban elismerte, hogy a külde-
mény vámáru. 

Hónapokig csend volt , 
majd május 3-án a vámhiva-
tal szakemberei ellenőrizték 
a Grand Petrol telephelyét. 

Mindenki legnagyobb elké-
pedésére azonban a 22 va-
gont üresen találták. A ben-
zin elfogyott, vám és egyéb 
közterhek befizetése nélkül. 
A csodálkozás nem nagyon 
érthető, hiszen ha egy 1,3 
millió literes - korábbi kész-
lettel együtt talán kétmilliós 
- benzinszállftmányból napi 
50-100 ezer liter elkelt, mint 
ahogy azt az ügyvezető nyi-
latkozta február végén, ak-
kor matematikailag elfogy a 
szállítmány május elejére. 
(Az túl merész feltételezés, 
hogy a hirdetés nyomán csak 
a korábban szabályosan elvá-
molt készlet fogyott, s a feb-
ruári két szerelvényhez két 
hónapig senki sem nyúlt.) 

A má jus 3-i , meglepő 
eredménnyel járó vámos vi-
zit után május 9-én született 
meg a Grand Petrol magya-
rázata, Tóth Andor akkor tett 
feljelentést a tőle telephelyet 
bérlő Aramco Kft.-hez tarto-
zó ismeretlen személy ellen, 
mert az e l tula jdoní tot ta a 
februárban hozzá érkezett 
benzinszállftmányokat. 

Az ügy egyik kulcsa az 
Aramco Kft. Az egymillió 
forint törzstőkéjű társaság 
ügyvezetője, Kovács Imre az 
olaj behozatalára ugyan im-
portengedélyt kért az Ipari 
és Kereskedelmi Minisztéri-
umtól, ám belföldi átvevő-
ként a nem létező Primo Bt.-
t jelölte meg. Az elismer-
vényt, amelyben a fantom 
Pr imo vá l la l j a , hogy az 
Aramco Kft. által behozott 
üzemanyagot értékesítésre 
átveszi, a vádirat szerint Ko-
vács Imre hamisította. Ezért 
a másodrendű vádlottat 130 
ezer forint pénzbüntetésre 
ítélte a bíróság. 

Az Aramco Kf t . még 
1993-ban alakult Italimpex 
néven, olasz és magyar tulaj-
donossal. Az előbbi 1995-
ben kiszállt és Fontos Péter-
nek adta el üzletrészét, Ko-
vács Imre maradt. Végül az 
egész az ügyben később fő-
szereplővé előlépett Bárányi 
Lászlónál kötött ki, ám en-
nek a cégbíróságon semmi 
nyoma. Ezen nem kell na-
gyon csodálkozni , mert a 
személyi igazolvány, amivel 

Bárányi László néhány hetes 
tündöklése alatt végig iga-
zolta magát , a Budapes t i 
Rendőr-főkapitányság IX. 
kerületi igazgatási osztályá-
ról tűnt el, kitöltetlenül, még 
1994 márciusában. 

Amit Bárányi úr művelt 
az Aramco megvásá r l á sa 
után, akár a rekordok köny-
vében is helyet kérhetne, már 
ami a tempót illeti. Miután 
olyan céget vásárolt, amely-
nek volt importengedélye, 
nem sokat habozott, hanem 
importált. Méghozzá 2000 
tonna ólmozatlan benzint, 
Szlovákiából. A cégátruhá-
zási papírok persze nem fut-
nak át ilyen gyorsan az ille-
tékeseken, így a sürgős im-
port minden mozzanatához 
kénytelen volt magával vinni 
Kovács Imre volt ügyveze-
tőt. Kovács úr hathatós se-
gítségével utalta a több tíz-
mill iós összeget az egyik 
szegedi vegyes bank fiókjá-
ból a szlovák partnernek, s 
ugyancsak ő mutatta be a ró-
kusi pályaudvar illetékesei-
nek április végén Bárányi 
Lászlót, hogy olajozottabban 
menjenek a dolgok a villám-
gyorsan importált benzin kö-
rül. Nem is volt abban sem-
mi hiba, a Baranyi-féle sze-
relvényt is gyorsan kitolták a 
volt szegedi Merkur-telepre, 
információnk szerint április 
28-án. Természetesen vámo-
lás és egyéb közterhek kifi-
zetése nélkül. 

Az iparvágányt tehát a 
Grand Petrol, „mint főbér-
lő", albérletbe adta Baranyi-
éknak. A szívességet pedig 
úgy hálálta meg az albérlő -
legalábbis ezt állítja az első-
rendű vádlott, Tóth Andor - , 
hogy miközben Baranyiék 
nagy tempóban értékesítet-
ték saját szlovák benzinjü-
ket, néhány nap alatt ellop-
ták Tóth Andorét is. Tehet-
ték, mert a vagyonőröknek 
nem volt feladatuk a kapun 
ki-bejáró tartálykocsik ellen-
őrzése, a rendszámok fel-
jegyzése. Bárányi úr nagy 
tavaszi akciója tehát kalaple-
vételt érdemelt, hiszen ami-
lyen gyorsan céget vásárolt, 
azután benzint importált, azt 
vám és egyéb adók befizeté-

se nélkül értékesítette, vala-
mint még meglopta a neki 
szívességet tevő főbérlőt is -
tényleg jó szervezést igé-
nyelt. 

A történet logikailag talán 
össze is ál lhatna, ha nem 
lenne az a fránya vámos, a 
kétmillió forint díjazás elle-
nében ellopott pecséttel. A 
számtalan vádpontból Ko-
vács Imre okirathamisítása 
mellet t csak Gyöngyös i 
László harmadrendű vádlott 
bűnét találta minden tekin-
tetben bizonyítottnak a bíró-
ság, s ezért a letöltendő bör-
tönbüntetésre is Ítélte a tiszt-
helyettest. Azt a vámtisztvi-
selőt, aki több mint egy esz-
tendeig azt vallotta, hogy 
Tóth Andor számára lopta el 
áprilisban a használaton kí-
vüli pecsétet, hogy így ol-
csóbbá váljon a vámkezelés, 
s csak az ítélethirdetés előtt 
váltott át a nyomozás meg-
kezdése óta soha sem látott 
Baranyira. Tehát a fantom 
Bárányi László megbízásá-
ból cselekedett, csak koráb-
ban félelmében vallotta az 
ellenkezőjét. A bíróságra há-
rult eldönteni, hogy melyik 
vallomásnak hisz, s miután 
Tóth Andort felmentette, a 
Baranyi-féle verziót találta 
hihetőbbnek. így a csempé-
szet, adócsalás, hatóság fél-
revezetése, hivatali veszte-
getés, közokirat-hamisítás, 
és számviteli fegyelem meg-
sértése vádjából bűncselek-
mény, vagy bizonyítottság 
hiánya miatt semmi sem ma-
radt. 

Az ötödrendű vádlott, dr. 
Takács András volt szegedi 
vámparancsnoka ügyben ta-
núsított magatartásában sem 
talált semmi kivetnivalót a 
bíróság. Hiába ajándékozott 
rádióte lefont Tóth Andor 
vámhivatalnak az ügyintézés 
meggyorsítása céljából, hiá-
ba találkozott a szükségesnél 
többet különböző és nagyon 
meglepő helyeken a vámpa-
rancsnok és az e lsőrendű 
vádlott, mely találkozások 
időpont já t nem s ikerül t 
olyan mértékben tisztázni, 
hogy az a május 3-i ellenőr-
zés előtt, a vizsgálat és a má-
jus 9-i fe l je len tés között , 
vagy azután történt... 

Persze, ezeknél az idő-
pontoknál is nagyobb szere-
pe van annak, hogy a benzin 
é r tékes í tésé t csak akkor 
kezdhette volna el február 
végén Tóth Andor , ha a 
vámkezelés megtörténik és a 
pénzügyőrök ráütik az ok-
mányokra a „kiadható" pe-
csétet. A februári szállítmá-
nyoknál i lyenről szó sem 
volt, hiába figyelmeztette a 
szegedieket időben a szobi 
vámhivatal, hiába jelent meg 
gyanúsan olcsó áron hirde-
tett ólommentes benzin, hiá-
ba jelent meg fotóval illuszt-
rált cikk a helyi lapban. A 
legnagyobb kérdés az a két 
hónap, ami alatt hivatalos 
részről semmi sem történt, a 
magánvállalkozásoknál vi-
szont annál gyorsabban pe-
regtek az események. A bí-
róság ez ügyben annyiban 
maradt , hogy tör téntek 
egyéb vámhivatali mulasztá-
sok, de azok nem bűncse-
lekmények. 

Kovács András 

Erőszakos katonák 
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A papa 
csapata 

( Délmagyarország, 
1943. február 16.) 
UTC-Zentai AK 2:2 
(1:0) Az UTC vasárnap 
Zentán, az ottani ZAK 
ellen játszott barátsá-
gos mérkőzést. Az új-
szegediek több tarta-
lékkal álltak fel, ilyen 
körülmények között az 
idegenben kivívott dön-
tetlen hízelgő rájuk 
nézve, annál is inkább, 
mert az NB II. osztály 
ötödik helyezettjével 
szemben érték el azt, 
Az UTC tgy állt fel: 
Ébner - Bodó, Gal-
góczy - Szűcs, Széli, 
Bába - Bozóki /., Bo-
zóki II., Palotás, Tóth, 
Kéri. A második félidő-
re Palotás és Tóth he-
lyet cserélt. Az UTC 
1:0-ra vezetett, és úgy 
látszott, hogy győzni 
fog, ekkor azonban a 
gyengén bíráskodó új-
vidéki játékvezető az 
UTC legjobb emberét, 
Bozóki 11.-t kiállította 
és a zemaiak 10 em-
berrel szemben egyen-
lítettek, majd a vezetést 
is megszerezték, de 
Tóth kiegyenlített. 
Zsigmond Vilmos, az 
UTC edzője hétfőn ki-
jelentette, hogy a csa-
pat játékával egyelőre 
elégedett, de további 
javulást vár. 

Popcorn 
és csokoládé 

Az Oscar-díjas operatőr 
szerint ma a popcornfilmek 
hódítanak világszerte. 
Ezekben a filmekben a kö-
zönség nagy része azt fo-
gadja a legnagyobb ováci-
óval, ha felrobban a Fehér 
Ház, vagy ha a főhős egy 
mozdulattal leterít a gép-
pisztolyával ötven embert. 
Ettől függetlenül nem fél 
attól, hogy a művészfilmek 

eltűnnek a mozivászonról 
vagy a televlzó képernyőjé-
ről'. 

Zsigmond azt állítja, 
hogy az amerikai filmek 
közül minden nyolcadik-ti-
zedik van olyan jó, mint az 
európaiak, ha nem jobbak, 
csak éppen ezek a csokolá-
défilmek nem jutnak el Ma-
gyarországra. Zsigmond 
egyébként legutóbb Afriká-

ban és öt nagy világváros-
ban forgatott filmet. A fe-
kete földrészen az ember-
evő oroszlánokról készített 
kissé horrorisztikus törté-
netet: Rómában, London-
ban, Tokióban, Sanghaj-
ban és New Yorkban pedig 
több mint száz fiatalembert 
kérdeztek meg arról, ho-
gyan látják jelenüket és jö-
vőjüket. 

akkor még országos hírű, 
enbé kettes asztal i tenisz-
csapatában; az általa veze-
tett fotószakkörben pedig a 
munkásokat tanította fény-
képezni, nagyítani, laborál-
ni. 

Azt mesélik a régi szak-
köri tagok, hogy Zsigmond 
Vilmos már akkor is a „a 

fény, a felhők szerelmese" 
volt. 1951-ben a gyár kul-
túrcsopor t jának vezetóje , 
Szabó Viktor és a Kender-
fonó párttitkára, bizonyos 
Csíkosné irányította a fiatal 
munkaügyi előadót a Szín-
ház- és Filmművészeti Főis-
kolára. 

Zsigmond Vilmos a főis-

Innen indultál el - mutatja Zsigmondnak 
Vikor Sebestyén, az egykori iskolatárs. 

(Fotó: Misholcxi Róbert) 

kólán a fény- és árnyékhatá-
sok nagy mesterének, Illés 
Györgynek az osztályába 
járt, mégpedig olyanokkal, 
mint Kovács László - aki 
később a Szelíd motorosok, 
a Papírhold, az Édenkert a 
sikátorban és a Szellemirtók 
című filmeket fotografálta -
és Badal János, aki egyebek 

mellet t a Bakaruhában, a 
Hintón járó szerelem, az Éj-
féli randevú, a Mi újság, ci-
cababa? és A kis darázs cí-
mű filmeknek volt a fényké-
pésze. Tanítómesterük már 
az első nap közölte, hogy 
t ehe t sége t senk inek sem 
tudnak adni, de akinek van, 
azt segítik kibontakozni, ér-

vényre jutni. Zsigmond Vil-
mos a fő iskola e lvégzése 
után a játékfilmgyárba ke-
rült m á s o d o p e r a t ő r n e k . 
1956 októberében több órá-
nyi anyagot vettek fel a pes-
ti utcákon. 

Amikor leverték a forra-
dalmat, azonnal készítettek 
egy kópiát az eredeti film-

Zsigmond Vilmos 
filmjei: 

A bérmunkás (1970) -
Rendezte: Peter Fonda 

McCabe és Mrs. Miller 
(1971) - Rendezte: Róbert 
Altman 

A hosszú búcsú (1972) -
Rendezte: Róbert Altman 

Sugarlandi hajtóvadá-
szat (1974) - Rendezte: Ste-
ven Spielberg 

Harmadik típusú találko-

zások (1977) - Rendezte: 
Steven Spielberg 

A szarvasvadász (1978) 
- Rendezte: Michael Cimi-
no 

Az utolsó valcer (1978) -
Rendezte: Martin Scorsese 

A mennyország kapuja 
(1980) - Rendezte: Michael 
Cimino 

Az eastwicki boszorká-

nyok (1986) - Rendezte: 
George Miller 

Sliver (1993) - Rendezte: 
Phillip Noyce 

Maverick (1994) - Ren-
dezte: Richárd Donner 

Vágyak vonzásában 
(1994) - Rendezte: Mark 
Rydell 

Bérgyilkosok (1995) -
Rendezte: Richárd Donner 

ről, amit Zsigmond Vilmos 
vitt ki Nyugatra egy barátjá-
val. Az akkor már huszon-
hat e s z t endős ope ra tő r 
Ausztráliába szeretett volna 
emigrálni, de Marokkóban 
élő édesapja azt javasolta, 
inkább Amerikába menjen. 
Zsigmond szerint ebben az 
is szerepet játszott, hogy ap-
ja annak idején azt tervezte, 
elutazik Amerikába, a kor-
látlan lehetőségek hazájába, 
s ott meghonosítja a futballt. 
Z s i g m o n d V i lmos nem 
vesztegette az időt; már út-
közben házasságot kötött. 
Termékeny időszaka volt ez 
életének. A szó legszoro-
sabb é r t e l m é b e n , h i szen 
1958 januárjában megszüle-
tett az egyik, s még az év 
decemberében a másik leá-
nya. Elmondta: amikor kiér-
tek Amerikába, felhívták az 
ottani magyarokat, hogy se-
gítsenek rajtuk. Mindhiába. 
Semmiféle segítséget nem 
kaptak. Zsigmond Vilmos 
szeript egyébként nem is 
kell, nem is szabad gyorsan 
segí t sége t adni annak az 
embernek, aki egyik ország-
ból a másikba költözik, hi-
szen akkor túl könnyen jut 
sikerhez, s az elkényelmesf-
ti. Miért adtak volna mun-
kát, pozíciót, zsfros állást a 
nemrégiben betoppant me-
nekültnek, azzal szemben, 
aki már évek óta ott gürcöl? 
- hangzott Zsigmond kérdé-
se. 

A szeged i s zá rmazású 
operatőrnek ttz kemény évé-
be telt, amíg az Újvilágban 
beverekedte magát a filmes 
szakmába. Addig biztosítási 
ügynök volt, gyermekeket 
fényképezett és művészi fo-
tókat nagyított. Zsigmond 
Vilmost a Peter Fonda által 
1970-ben rendezett „A bér-
munkás" című film óta szá-
mítják Hollywoodban az él-
vonalba. Előtte is fotogra-
fált már néhány filmet, ám 
azok oly rosszul sikerültek, 
hogy csak Wil l iam Flash 
(Villanófény Vilmos) néven 
jegyezte. 

Kovács László és Zsig-
mond Vilmos azért tudtak 
abban az időben befu tn i , 
mert az amerikaiak rendkí-
vüli módon unták már a 
sablonsztorikat, a műműter-
meket, a műfényeket, a mű 
díszleteket; természetesség-
re vágytak. Az olasz neorea-
lizmusból és a francia újhul-
lámból kinőtt budapesti is-
kola növendékei szó szerint 
új fényt hoztak az amerikai 
filmekbe. 

Zsigmond Vilmos szerint 
a f i l m k é s z í t é s nem más, 
mint hangulatteremtés, amit 
l eg inkább f énnye l és ár-
nyékkal lehet megvalósíta-
ni. A fény mestere 1977-ben 
Oscar-dfjat kapott a Harma-
dik típusú találkozások el-
mű f i lm fo tografá lásáér t . 
Zsigmond Vilmos elmesél-
te, hogy a fo rga t á s ide je 
alatt úgy összeveszett a ren-
dezővel, Steven Spielberg-
gel, hogy az Oscar-díj át-
adáson csak budapesti taná-
rainak mondott köszönetet. 
A producert és a rendezőt 
meg sem említette. Azóta 
sem dolgozott Spielberggel. 
Zsigmond a következő év-
ben A s z a r v a s v a d á s z é r t 
megkapta a Brit Filmakadé-
mia díját. Az operatőr sze-
rint H o l l y w o o d b a n nem 
csak tudás és tehetség, de 
s ze r encse is kell ahhoz , 
hogy az ember Oscar-dtjat 
kapjon. 

Annak ide jén Hol ly -
woodban áll í tólag kiírták 
valamelyik s túdiókapura , 
hogy nem elég, ha magyar 
vagy, tehetség is kell hozzá. 
Zsigmond Vilmos magyar 
is, tehetséges is, ráadásul 
szerencséje is volt. 

Szabó C. Sz i lárd 

A nemrégiben lezaj-
lott magyar filmesek vi-
lágtalálkozóján bebizo-
nyosodott: nélkülünk, 
magyarok nélkül film 
sem igen pereghetne a 
moz ikban . E ba l sorsú 
nemzet kinematografi-
kus génekkel megáldott 
fiai, kik szanaszét szó-
ródtak a z idók folya-
mán a n a g y v i l á g b a n , 
eisó a lkalommal gyűl-
tek össze néhány napra 
székesfővárosunkban. 
A világtalálkozó legné-
pesebb szakmai kaszt-
ját kétségkívül az ope-
ratőrök alkották. 

Közülük is kiemelkedett 
Zsigmond Vilmos Oscar-dl-
jas operatőr, akiről szűkebb 
pátriájának fő mozivezetői 
sem tudták néhány hónappal 
ezelőttig, hogy Szegedről 
származott el a tengeren túl-
ra. 

Minderre az egyik orszá-
gos lapnak adott korábbi in-
terjújában derült fény, ahol 
Zsigmond a szegedi Ken-
derfonóban eltöltött éveiről 
e j te t t néhány kerese t len 
szót. A világ ma élő egyik 
l e g n a g y o b b ho l lywood i 
f i l m m ű v é s z e (gy kapot t 
meghívást, s látogatott el az 
elmúlt héten szülővárosába. 
Szegedre , ahol aztán sok 
minden kiderült róla. 

A hatvanhat esztendővel 
ezelőtt született Zsigmond 
Vilmos édesanyja egy cseh 
nő volt , b i zonyos I l l ich-
mann Bozsena. „Futballbo-
lond" édesapja hosszú ideig 
dolgozott műszaki rajzoló-
ként az újszegedi Kender-
gyárban. Idősebb Zsigmond 
Vi lmosról azt kell tudni, 
hogy a harmincas években 
az Újszegedi Torna Club 
(UTC) focicsapatában vé-
dett , ám egy a lka lommal 
olyan súlyosan megsérült a 
válla, hogy többé már nem 
állt a háló elé, helyette in-
kább t rénerkedet t , illetve 
m e n e d z s e r k e d e t t . Idősb 
Zsigmond 1947-ig volt az 
UTC f u t b a l l t r é n e r e , ám 
ugyanabban az évben, meg-
unva a kommunisták nyo-
mulását, e lőremenekült , s 
Marokkóig meg sem állt. 
Természetesen ott sem ha-
gyott fel kedvenc szenvedé-
lyével. Azt mesélik, ő fe-
dezte fel a kor neves futbal-
listáját, Ben Bareket, aki kc 
sőbb a francia válogatott el-
ső színes bőrű focistája lett. 

Ez alat t i t thon i f j a b b 
Zsigmond Vilmos leérettsé-
gizett a Piarista Gimnázi-
umban. 1948-at Írtak ekkor. 
A tizennyolc éves fiú jelent-
kezett ugyan a budapes t i 
Műszak i E g y e t e m r e , de 
származása miatt - ponto-
sabban amiatt, mert nevelő-
anyjának kocsmája volt a 
Petőfi Sándor sugárú ton , 
meg aztán gondolom, hogy 
édesapja emigrálása is köz-
rejátszott - nem vették fel. 

Zsigmond Vilmos - aki 
egyébként olyanokkal járt 
egy osztályba a piaristáknál, 
mint Gyulay Endre, Csillik 
Bertalan és Kovács Gábor -
ezután egy évig tanulta a fo-
tózás csínját-btnját Becski 
Balázs szegedi fényképész-
nél. Ez azonban nem tompí-
totta fájdalmát, s nagy fokú 
kese rűségé t spor to lá s sa l 
gyógyította. A város ifjúsá-
gi asztaltenisz-bajnokságá-
ban nyert párosban és csa-
patban, majd később a fel-
nőtt kategóriában Pördi Júli-
ával az oldalán lett a ve-
g y e s p á r o s szeged i p ing-
pongbajnoka. A Kenderfo-
nóban 1949-ben kapott ál-
lást , ahol e l ő s z ö r mint 
anyaghordó, majd mint mű-
helyes normás munkás, ké-
sőbb pedig mint munkaügyi 
előadó dolgozott. Természe-
tesen közben játszott a gyár 

Stallone és Banderas is állt már az optikája előtt 

i A Szeged-Hollywood-tengely 

Hogyan lett William Flashböl 
Zsigmond Vilmos? 

Hollywood sztárja legutóbb Afrikában forgatott - természetesen nem ezzel a kamerával... 



Döntött a Parlament: 

i allami 
támogatás 

lakás-takarékpénztári ügyfeleknek! 

Megszületik a törvény: a jövő év elejétől nálunk is mód 
nyílik speciális, lakáscélú takarékosságra, amely egyidejű-
leg megtakarítási forma és hitellehetőség. így az Ön álmai 
hamarosan valóra válnak! Mert havi megtakarításai nem-
csak kamatoznak, de állami támogatással is kiegészülnek 
(mértéke az első évben 40%, az azt követő években 30%)*. 
Ráadásul ezzel a lehetőséggel a család minden tagja élhet. 

Azt az összeget pedig, amely lakásának 
megvásárlásához vagy felújításához még 
szükséges, a Fundamenta Lakás-
takarékpénztár adja majd Önnek, mind-
össze 6% hitelkamattal! A hitel meg-
egyezik a megtakarítás, a kamat, és az 
állami támogatás együttes összegével. 

Mindenkinek, aki lakás-előtakarékossági 
szerződést köt a Fundamentával, garantáljuk 

a rendkívül alacsony, 6%-os hitelkamatot a 
lejárat egész ideje alatt. 

A Fundamenta a Takarékbank és a Schwábisch 
Hall vegyesvállalata, utóbbi a legnagyobb német 
lakás-takarékpénztár 5 millió ügyféllel, amelynek 

több mint 60 éves tapasztalata van ezen a területen. 
Ön tehát a legbiztosabb garanciát kapja arra, hogy álmai 

valóra váljanak. 

» J . 

max. 36.000 Ft évente 

Fundamenta 
Alap, amelyre építhet 
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mi I K O S : Perzse lő 
' szenvedélyek ma 

nem várhatók, a csilla-
gok nem táplálnak sze-
xuális éhséget. A tartós 
bo ldogsághoz más is 
kell, elsősorban harmó-

B I K A : Azon tű-
nődik , hogy a 

nagy fogadkozások mi-
ért nem válnak valóra. 
Tárgyilagosan sorra ve-
szi, hogy mely dolgok 
azok, amiket meg kelle-
ne valósítania. 

I K R E K : Tartal-
mas hétvége kö-

vetkezik, erre utalnak 
azok a jelek, amelyek 
szerint jelentős erőtarta-
lékai vannak. Ilyenkor 
képes több ember prog-
ramját is megszervezni. 

RÁK: Ilyen kelle-
mes napja már ré-

gen volt . Hosszú idő 
óta e lőször nem érzi 
magát magányosnak . 
Párkapcsolatában rend-
kívül fontos ez a nap. 

O R O S Z L Á N : 
Hosszú távon ké-s\ 

pes visszafojtani vágya-
it, ha úgy látja helyes-
nek. Csapodár termé-
szete miat t sohasem 
hagyja el a családi fész-
ket. 

SZŰZ: Mostaná-
ban nem dúskál a 

programokban, legtöbb 
idejét otthon tölti, csa-
ládja legnagyobb meg-
elégedésére. Ha teheti, 
tartson ma egy görbe 
estét. 

M É R L E G : 
Szinte még soha-

sem telt el úgy szom-
bat, hogy ne dolgozott 
volna valamit. így lesz 
ez ma is. Pedig nagyon 
szeretne pihenni egy ki-
csit. 

S K O R P I Ó : 
Annyi érdekes és 

izgalmas eseménynek 
volt részese mostaná-
ban, össze kellene fog-
lalnia, hogy tudjon ve-
lük mit kezdeni. 

NYILAS: Nehe-
— z e n viseli az idő-

járást, s ez meglátszik 
viselkedésén is. Család-
tagjaival, párjával, gye-
rekével kötekszik, min-
dennel elégedetlen. 

p g ~ | B A K : Az átla-
' ' gosnál sokkal 
előnyösebb nap vár ön-
re, kiugró te l jesí tmé-
nyek nélkül. Dolgozzon 
a sikerekért, de ne eről-
tesse mindenáron. 

V Í Z Ö N T Ő : Va-
laki meg szeretne 

i smerkedni önnel , s 
hogy könnyű flört vagy 
pedig nagy szere lem 
lesz a dologból, az csak 
önön múlik. Hallgasson 
a szivére! 

[ J T ] H A L A K : Most a 
1 1 világ ön körül jól 
elrendezettnek, derűs-
nek és barátságosnak 
látszik, ahol minden a 
helyén van. Csodák 
csodája, még ön is. 

f ürdetését feladhatja 
f*« \ személyesen 
v©hétl(öznap 7-19 óráig 

Sajtóház, 
Stefánia 10. 

Telefax: 481-444 

Fó az óvatosság! 

A válogatott labdarúgóval készült interjú-
elkészítését a Centrum Áruház (Szeged, Tisza L 
krt. 49.) és az Iskolák Sportboltja (Szeged, Ma-
dách u. 1 /B) támogatta. 

küzdelmet, arra legjobb példa 
talán az AS Monaco gárdája, 
amely idegenben rúgott négy 
gólt a Mönchengladbachnak, 
s már az első találkozón el-
döntötte a továbbjutás kérdé-
sét. 

# Többnyire a kapus há-
tulról dirigálja, észrevéte-
leivel segíti az előtte ját-
szókat, helyezkedésüket 
irányttja. Voltak nyelvi 
nehézségei? Egyáltalán: 
hogyan érzi magát Galliá-
ban? 
- A kezdet számomra sem 

volt könnyű, de gyorsan 
megtanul tam azt a 20-25 
szót, ami a pályán történő 
kommunikáláshoz szükséges. 
Egyébként remekül érzem 
magam, szurkolóink klubsze-
retetét nehéz szavakkal érzé-
keltetni, fanatizmusuk hihe-
tetlen méreteket ölt. Az egy-
koron botrányklubként emle-
getett OM mára teljesen nor-
mális egyesületté vált. 

A bemelegítés végeztével 
Köpke korcsoportok szerint 

csapatokba rendezi a gyere-
keket; a tréning passzolgatás-
sal, labdavezetéssel folytató-
dik. Szinte mondani se kell: 
mindig az a társulat a leg-
szorgalmasabb, amelyik mel-
lett ott áll az EB egyik német 
hőse. 

• Válogatottjuk soha 
nem szenvedett önbiza-
lomhiányban. Hová várta 
nemzeti tizenegyüket a 
kontinensviadal kezdete 
előtt? 
- Abban szinte biztos vol-

tam, hogy a döntőig eljutha-
tunk. A csoportból továbbjut-
va, Horvátország ellen kellett 
mérkőznünk, s igazából nem 
tudtam elképzelni, hogy Su-
kerék megálljt parancsolja-
nak. Más volt a helyzet Ang-
lia ellen, a döntőbe jutásért 
vívott találkozón, hiszen egy 
felpörgetett angol csapattal 
szemben, a Wembleyben, 
bárki veszíthet. Viszont érez-
tem, ha a házigazdákat le-
győzzük, a döntőben köny-
nyebb dolgunk lesz. 

Köpke: Détárira emlékszem 
Andreas Köpke. Szüle-

tett: 1962. március 12. 
Mostani klubja: Olimpi-
que Marseille. Pályafutá-
sa: 1970-ben, a Holsten 
Kiel csapatában kezdett, 
12 évig játszott az 
észak-német város csa-
patában. 1982-83-ban a 
berl ini SC Charlotten-
burg, 1983-85 között a 
Hertha BSC mezét viselte. 
1985-ben szerződött az 
1. FC Nürnberg együtte-
séhez, ahonnan az ame-
r ika i l abdarúgó vb 
(1994) után az Eintracht 
Frankfurt g á r d á j á h o z 
igazolt. Két utóbbi klub-
j á b a n több mint 300 
Bundesliga-meccsen vé-
dett. Nyolcszoros olim-
piai válogatott, a „nagy-
csapatban" 1990 máju-
sában, Dánia ellen mu-
tatkozott be, közel 40-
szeres A válogatott. Nös, 
két kislány édesapja. 

A közhiedelem szerint a 
kapusok furcsa emberek. 
Egész pá lyafu tásuk során 
legfőbb feladatuk, hogy egy 
durván 2x7 méteres, kapu-
fákból és felső lécből álló tá-
kolmányt megóvjanak a gól-
tól. Idegtépő foglalatosság. 
Leginkább azért, mert ha ők 
hibáznak, azt már senki nem 
korrigálhatja, ha rajtuk túljut 
a labda, azt az ellenfél má-
moros, katartikus állapotban 
ünnepli, övéin letargia lesz 
úrrá. Egyetlen jó mozdulat, 
mondjuk egy tizenegyes hárí-
tása révén, nemtői, kortól, 
társadalmi rétegtől függetle-
nül a nemzet kedvenceivé 
válhatnak, egy potyagól, a 
láb között, has alatt beván-
szorgó labda kérlelhetetlen, 
mindent elsöprő össznépi dü-
höt vált ki, s a szerencsétlen 
esemény életük végéig társul 
szegődik. Sokan közülük az 
idegi teher hatására - a szó 
pozitív értelmében - „flúgos-
sá" válnak, furcsa, komikus 
szokásaikkal óvják saját ma-
gukat a túlterheléstől... 

Andreas Köpkével pár 
napja. Drezdában találkoz-
tam. Kivételes egyéniség, 
nemcsak képességei miatt, 
hanem temperamentuma miatt 
is. Azon kevesek közé tarto-
zik, akik mérkőzés közben is 
jól viselik az idegi megpró-
báltatásokat, a pályán kívül 
pedig a nyugalom szobrát le-
hetne megmintázni róla. 

„Andy " Köpke egy rek-
lámszerződés előírásainak 
elegei téve edzést tartott egy 
drezdai, alacsonyabb osztály-
ban vi tézkedő egyesület 
gyermeklabdarúgóinak. A 
tréningre jöttek szülők-gyere-
kek egyaránt, az újdonsült 
Európa-bajnokra sokan kí-
váncsiak. Mostani klubjának 
színeiben, kék-fehér melegí-
tőben érkezik Köpke a pályá-
ra, az edzés levezénylését 
természetesen a bemelegítés-
sel kezdi. 

• Bár karrierjére nem 
panaszkodhat, bundesli-
gás együtteseivel nem 
igazán volt szerencséje. 
Mind a Nürnberg, mind 
pedig az Eintracht Frank-
furt a kiesés sorsára ju-
tott. Nyár óta Francia-
országban, a Marseille 
együtteséhen véd. Milyen-
nek találja a francia baj-
nokságot? 
- Sokan mondják, hogy az 

olasz és a német a világ leg-
erősebb bajnoksága, de sze-
rintem a franciát is ide lehet 
sorolni. Válogatottjuk kis hí-
ján Eb-döntőt játszott, kupa-
csapataik remekül szerepel-
nek, a Paris Saint-Germain 
KEK-győzelme sem a vélet-
len műve. S hogy legjobbjaik 
a Bundesligával is felveszik a 

• Gareth Southgate. Mi 
jut erről a névről az eszé-
be? 
- Minden tizenegyespár-

bajnak vannak tragikus hősei 
is. 

Az egyesület ifjú kapusje-
löltjeivel Köpke félrevonul. 
A kicsik egymást váltják a 
kapuban, „Andy" először 
dobja, majd rúgja a labdát 
nekik, az apróságok lelkesen 
vetődnek a szemerkélő esőtől 
felázott, sáros talajon. 

4 Milyen emlékei vannak 
a magyar labdarúgásról? 
- őszinte leszek: a mosta-

ni magyar focistákat szinte 
egyáltalán nem ismerem. Dé-
tárira még emlékszem, tu-
dom, hogy játszott a Bundes-
ligában, de semmi több. Ta-
lán nem véletlenül; ha lenné-
nek jobb játékosaik, biztosan 
hallottam volna róluk. 

Az edzés végén - mi is le-
hetne más - fokozott bizo-
nyítási vágytól fűtötten, két-
kapuznak a gyerekek. Köpke 
ezúttal játékvezetőként és 
mindkét csapat számára taná-
csokat osztogató személyként 
közreműködik. Az idő to-
vábbra is pocsék, hideg van, 
esik az eső, még jó, hogy a 
srácok a hálóőr edzés végét 
jelző vezényszavát is komo-
lyan veszik, és gyorsan levo-
nulnak a pályáról az öltöző-
be. 

• A jövő? 
- Nézzünk szembe a té-

nyekkel. Harmincnégy éves 
vagyok. Franciaországi szer-
ződésemet mindenféleképpen 
ki szeretném tölteni, és jó 
lenne még egy sikeres világ-
bajnokságon is részt venni. 
De ezek a dolgok persze nem 
csak tőlem függnek, hanem a 
szövetségi kapi tánytól , a 
konkurrenciától és persze a 
sérülésektől is. Ami biztos: 
elégedetten fogok visszavo-
nulni, sokat köszönhetek a 
futballnak. 

Akárcsak a környék sport-
boltjainak tulajdonosai Köp-
kének; az edzést követő na-
pokban vélhetően megnöve-
kedett a kapusmezek iránti 
kereslet. Azt hiszem, ezt ne-
vezhetik sztárhatásnak. 

Beck Artúr 

Áramütés 
Lepkét, mintha áram ütötte volna meg, úgy megle-

pődött: 
- Vezér úr! Ön? Személyesen? 
- Gratulálok, fiam! - nyújtotta puha, májfoltos kezét 

az érkező. 
A segédraktáros csak hebeg, mire a hatalmas cég ve-

zére könnyedén hátba veregeti. Úgy látja, a vendég sze-
me, mintha könnyektől csillogna, hangját bársonyos-
nak hallja: - Örömöt okozott, nekem... Nem is tudtam, 
hogy itt dolgozik. Ebben a sötét lyukban. 

Lepke erre tényleg a mennyekben érzi magát. Esz-
tendeje már, hogy kidolgozta a raktár felvirágoztatásá-
nak a tervét. Hónapok óta próbálkozik, hogy a Vezér 
asztalára tegye, de mindeddig nem jutott túl az előszo-
bán. Herminka be-bekukkantott a párnás ajtónyíláson 
és föl-fölhúzta a szemöldökét, jelezvén, hogy megint itt 
ez a raktáros fiú és várja, hogy szóban is elmondhassa 
azt, amit húsz oldalon már papírra vetett. Aminek a lé-
nyege a végén pirossal bekeretezve, sárgával kiemelve: 
más megvilágításba kell helyezni a segédraktárt, mert-
hogy sötét, befúj a szél Az aprólékosan kidolgozott öt-
let - akár újításnak is fölfogható, ö már tudta, hogy 
Lepke Lajos segédraktáros ingyen adja ezt a milliárdos 
cégnek, és túl van minden előzetes kisfőnöki egyezteté-
sen. A nagytekintélyű Vezér, adva a félfogadás újkap-
italista illemére, ilyenkor általában a vészkijárati ajtón 
osont ki, de néha kerek-perec megmondta a megszep-
pent Herminkának, hogy nem akarja látni többet itt ezt 
az embert. Vagy rúgják ki, vagy adják a tudtára fino-
man, hogy menjen a francba az ötleteivel. Nem az ő 
dolga a cég ügyeinek rendbe tétele. Ne bombázza állan-
dóan a vezetést! Van nekik elég bajuk egy segédraktá-
ros zavaros agyszüleménye nélkül is. A drága jó Her-
minka ilyenkor mindig megkérdezte, hogy „már tán be-
le is tetszett olvasni?" s mindenkor azt a választ kapta: 
„épp csak az hiányozna!" És mindketten összenevettek. 
Aztán a titkárnő kijött, sajnálkozva nézett Lajosra -
aki, persze várt, várt birkatürelemmel - és azt mondta: 
- Ixpke úr, próbálkozzon inkább máskor-

Ezek után tényleg derült égből villámcsapás a vezér 
alagsori érkezése. Ugrik is Lepke hamarjában a dosszi-
éért. Nyitja az első oldalon, idegesen remeg, a sok át-
írás ellenére benne maradt egy aprócska hiba. Azt szó-
ban most átbeszélik. A Vezér, annak ellenére, hogy vá-
ratlanul érkezett, helyet keresett magának a kissámlin, 
ültében is fülig ér a szája. Két öklét összeszorítva, maga 
előtt rázza, mint aki fontos dolog miatt volt eddig 
drukkban és most ez bejött: - Remek fickó maga, fiam! 
Almomban sem mertem volna gondolni... 

A segédraktáros szívét igazából átjárja a melegség. Zi-
zeg a paprírokkal, teríti, tolja elé, hogy, igen, ő csinálta, 
az ő ötlete, három éve dolgozik a témán... Andalgásában 
látja, amint fölragyognak a sötét segédraktár fényei s 6 
ül a megdicsőülés közepén... A Vezér a szűk vezetői elit 
szeme láttára fog vele kezet. Ocsúdásában rákérdez: 

- Vezérigazgató úr, mondjam el, hogyan történt? 
- Ne törd magad vele, fiam. Olvastam az újságban! 

Igen, hálóőr nagy napja!" Mégegyszer gratulálok. 
Igazán nagy tett volt. A sógorom megpukkan szégyené-
ben. 

Lepke eszméletében maradva nyögi: 
- Mármint az én újításomtól? 
- A fenéket, fiam! Attól, hogy elpáholtátok a csapa-

tát a focimeccsen! 
Majoros Tibor 
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Molnár Tímea 
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az eredeti Callanetics®-
foglalkozásokat! 
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Magyarországon je-
lenleg 13 ezer ember 
tölti börtönbüntetését. 
Sok ez? Netán kevés? A 
börtönstatisztikák sze-
rint messze elmaradunk 
az Egyesült Államoktól, 
ahol 100 ezer lakosból 
450 kerül rács mögé. Hi-
szen nálunk százezres 
népességből „csupán" 
130-nak a d a t i k meg 
egy kis börtönkényelem. 
Közülük pedig 1996 no-
vemberében éppen 757 
elítélt tekintheti magát 
oly szerencsésnek (Sze-
rencsétlennek...?), hogy 
az ország talán leghíre-
sebb, de mindenképp 
egyik legszigorúbb bör-
tönében, a szegedi Csil-
lagban, gondolkodhat el 
azon, megérte-e előkap-
ni azt a nagykést, vagy 
pépesre verni - s z á z , 
könnyen jött forint re-
ményében - a cimborát. 
S mivel e 757-ból közel 
170-et életfogytiglani 
rabságra ítéltek, s az át-
lagos ítélethossz is ott 
jár a tizenhárom év kö-
rül , elég egy röv idke 
számítást végezni a vé-
geredményhez: a Szege-
di Fegyház és Börtön rá-
csai. mögött most mint-
egy 10 ezer évnyi rab-
ság gyűlt össze. 

Elképesztő szám? Az bi-
zony. Mint ahogy a gyilkos-
ság ténye is elképesztő. Ki 
lehet bírni tíz, húsz év fogsá-
got? Ki bizony, tömérdek 
példa volt már rá. De vajon 
hogyan viselhető el? - szag-
gatja föl a lelket e kérdés 
mindazokban , akik csak 
egyszer is megnézhet ték , 
milyen egy zárka a Csillag-
ban. 

Jómagam nézhettem már 
egy párszor. Joghal lgató-
ként, ifjonc újságíróként, de 
tapasztaltabb fejjel is próbál-
tam már megfejteni a Csillag 
ezernyi titkát - természete-
sen sikertelenül. S elmúló 
hetünkön, mikor újságírók 
csoportját vezették körbe új-
fent a 110 éves épület komor 
falai között, megintcsak arra 
kellett rájönnöm, hogy egy 
ilyen szigorú fegyintézetet 
lehet faggatni hétköznapjai-
ról, igyekezhet a zsurnaliszta 
a teljesség igényével képet 
festeni a Csillagról, csak ép-
pen... 

Csak éppen a sz ínek. . . 
Melyiket is rakja először az 
újság „vásznára"? A „dü-
höngőcelláét", amely a Csil-
lag központi épületének alsó 
szintjén fogadja? S amely-
nek - talán négy négyzetmé-
terének? - minden szeglete 
k ipárnázva, az oldal fa lak 
szintúgy, s ahol a plafon sem 
különb? Mert bizony ilyen 
szolgáltatással is bfr Szeged 
Csillaga. 

- Amikor egy nemzetközi 
szervezet szakértői meglát-
ták ezt a szobát, kifogásolták 
a létét. Pedig szükség van rá 
- bizonygatta Csapó József 
ezredes úr, a Szegedi Fegy-
ház és Börtön parancsnoka. 
- Mert ebben a közegben bi-
zony előfordul, hogy egy-
egy rabban fölrobban az in-
dulat, elborul az agya, s ak-
kor jöhet a nyugtató injek-
ció, meg egy rövidke pihe-
nés a „gumiszobában" . 
Egyébként Finnországban 
járván ennél sokkal emberte-
lenebb hasonló célú cellát 
láttam, ahol az önuralmát el-
veszített elítéltet kemény, fá-
ból ácsolt padhoz szíjazzák. 

Nos, azt hiszem, e riport 
alaphangulatát máris sikerült 
megteremteni. Egy szfn, a 
l egkomorabbak közül . A 
másik sem sokkal vidá-
mabb. Szűk büntetőzárka aj-
tórésén át leskelődhettünk. 
Itt már a súlyos vétséget el-
követőket pihentetik, több 

bad tá r sada lom sem tud 
szolgálni... 

Nem bizony - bólintok 
egyetértően, s már egy má-
sik lépcsősoron baktatunk, a 
börtön újabb szárnyával is-
merkedve. Egy egészen hét-
köznapi zárkába bocsáttatik 
be kis csapatunk. S egy egé-
szen hétköznapi elítélt től 
kérdi meg a parancsnok úr, 
hajlandó-e válaszolni a kér-
désekre. Miért ne, mondja 
ama hé tköznapi rab, aki 
most negyvenéves, s húszé-
vesen már a Csillag fogja 
volt! Hát ennyit a csillagos 
hétköznapiságról... De nem-
sokára szabadul, vagyis vár 
rá a szabad világ. Vár? 

- Fogalmam sincs, mit 
kezdhetnék ennyi, börtönben 
eltöltött év után. Kitanultam 
ugyan az asztalos szakmát, 
de va jon ta lá lok-e majd 
olyan munkahe lye t , ahol 
szükség lesz rám? - kérdi 
nagy keserűséggel az elitéit. 
- Amikor innen kimegyek, 
kapok 2 ezer 500 forint se-
gélyt. De hát az mit ér most 
kint? Talán arra elég lesz, 
hogy hazautazzak Debrecen-
be. És aztán? 

Nos, ezt a színt milyen ár-
nyalatokból kevernék? 

S csak állunk a zsúfolt 
zárkában, ahol az asztal dí-
sze egy sakktábla, a rabok 
pedig illedelmes csendben 
hallgatják társuk igazságait. 

0 Mondja, parancsnok 
úr, tulajdonképpen mire 
is számíthat egy Csillag-
lakó, ha rászakad a sza-
badság? - kérdem Csapó 
ezredest, akinek az arcá-
ról nem nehéz leolvasni, 
mennyire megrázza kisza-
baduló foglyainak kilátás-
talan jövője. 
- Jószerével semmi jóra. 

Ennyi idő után a család leg-
inkább már elhagyta őket, 
baráti kapcsolataik megsza-
kad tak , pénzük , á l lásuk 
nincs, s be kell vallani azt is, 
hogy a beilleszkedésüket se-
gítő programok - hiába állt 
már mellénk annyi karitatív 
szervezet - még tényleges, 
nagy eredményt nem hoz-
tak. Ezért is kérdem én min-
dazoktól, kik túl enyhének 
tar t ják a mai fogva tartás 
rendjét: belegondolnak-e ab-
ba, hogy a legveszedelme-
sebb bűnöző is egyszer újra 
a szabad társadalom polgára 
lesz? Hogy nem megalázni, 
megt iporn i kel l , hanem 
olyan embert faragni belőle, 
aki mégiscsak valamilyen 
alapokkal, reményekkel ke-
rül ki tőlünk. Mert az csak 
nem lehet cél, hogy átérve a 
Mars téren, meglátván az új 
árakat, a mai nyüzsgő vilá-
got, összeroppanjon, s egy 
kiutat találjon: a bűnt, mi 
visszavezeti a börtönbe. Per-
sze, hogy a .büntetés-végre-
hajtás is szeretne olyan bör-
tönöket ép í t t e tn i , ahol -
mondjuk, holland mintára -
mindenkinek saját zárkája 
van, ahol emberibb körül-
mények között élhetnek az 
elítéltek. De mikor lesz Ma-
gyarországnak arra pénze, 
hogy 10 ezer új zárkára költ-
sön? Hiszen az elmúlt évek-
ben, eltekintve a kecskeméti 
börtöntől , ú j létesí tményt 
nem is kapott a bévé. . . -
szolgál t Csapó ezredes a 
legszikárabb tényekkel. Föl-
fes tvén egyben az utolsó 
színt is képzeletbeli vász-
nukra. 

Mi pedig, újságírók, szép 
csendben kizsi l ipeltünk a 
Csillag parancsnoki épületé-
ből, behúztuk magunk mö-
gött az ajtót, s föltettük ma-
gunkban újra a kérdést: ak-
kor hogyan is lehet leélni két 
évtizedet egy kéthektáíos te-
rületen? 

De erre szívet melengető 
választ aligha kínálhat bárki 
is... 

Bátyi Zoltán 

• Csillag-kép - nem csak kamor színekből 

Tízezer év ül a rácsok mögött 

napon át is. A szem nem na-
gyon akar hinni a látvány-
nak, hiszen múlt századi , 
megsárgult fotó elevenedik 
meg internetes korszakunk-
ban. Ám a bűn mintha ke-
vésbé lenne fogékony a szá-
mítógépes világfordulásra. A 
zárkában pedig éppen egy -
hirtelen rendkívül tisztesség-
tudó - fogollyal szembesül-
hetünk, akit verekedésért pár 
perce hoztak ide. S hogy mi-
ért vert, kit vert? Természe-
tesen ce l la tá rsa t , s azért , 
mert szerinte olyan tárgyakat 
vitt be a zá rká jukba , ami 
már csak szemét. 

Hjdeg egyszerűségge l 
koppanó szavak, hitetlen-
kedve hallgathatók. Ám, aki 
mondjuk hatodik éve ugyan-
azokat az arcokat nézi, aki-
nek hatodik éve ugyanúgy 
telik minden perce, biztos 
könnyebben megérti az ütés 
lendületét. 

0 Gyakoriak a börtönve-
rekedések? Netán súlyo-
sabb fegyelemsértések is 
zavarják itt a rendet? -
faggatom a parancsnokot, 
miközben már a központi 
kerengőből leshetünk be 
minden folyosóra. 
- Nem mindennapos a ra-

bok közötti erőszak, de a ve-
rekedés is része egy ilyen 
zárt rezsimnek. Az utóbbi 
időszakban egyébként mind-
össze egyetlen, igazán ke-
mény, rendkívüli esemény 
történt. Egy fiatalkorú bűnö-
ző, hasonlóan fiatalkorú tár-
sát, brutálisan kegyetlen esz-
közökkel kényszerltette faj-
talankodásra, több, mint 24 
órán keresztül. A legváltoza-
tosabb kínzásokat eszelte ki 
számára, s bár nap közben 
kétszer is jártak a zárkában 
őrök, az áldozat nem merte 
jelenteni az ügyet. Annyira 
félt. Végül is fény derült az 
esetre, s most szigorú vizs-
gálat folyik. 

Nos, még egy szfn a bör-
tön fe s tményre . Talán az 
előbbinél is komorabb. De 
roppant igazságtalan riport 
születne most, ha csak feke-
tével mázolnánk vásznunkat. 
Hiszen itt a harmadik eme-
let. A kultúrkörzet, ahol a ra-
bok kö lcsönözhe t ik a 22 
ezer kötetes könyvtár köny-
veit, ahol börtönstúdióból 
szól a börtönrádió zenéje. 
De helyet ad a Csillag szak-
köröknek, s szabadon gya-
korolhatja mindenki vallását 

Hogy lehet kibírni 10-20 év rabságot? (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Csapó ezredes már embertelenebbet is látott 

személyzet nem is léphet fel, 
amíg erőszakra utaló jelet 
nem tapasz ta l . De hát itt 
nincs szükség különösebb 
erőszakra... 

Nos, még egy szfn a derű-
sebb árnyalatok után. 

De a börtönt túl kell élni, 
ez a Csillagban is alapsza-
bály. S a rabok túl is akar-
ják. Csapó ezredes elmond-
ta: az öngyilkosság egészen 
kivételes eseménynek számít 
e falak között. Sokkal erő-
sebb ennél az életösztön. S 
ezt erősíti meg az a rab is, 
akit a kultúrkörzetben fag-
gattunk. 

• Életfogytiglanit kapott, 
minimum húsz évig in-
nen aztán nincs menek-
vés. Hogyan tudott ebbe 
beletörődni? 
- Mindenkinek az a 

hosszú büntetés, amit kimér-
tek rá. Mi, életfogytosok pe-
dig megtanuljuk, hogyan le-
het hosszú távra berendez-
kedni. Ha valaki belép egy 
zárkába, azonnal kiszúija, ki 
az é le t fogytos - kaptuk a 
tisztelettudó választ a diplo-
más elítélttől, aki persze a 
Csillag elitrétegének képvi-
selője. S az is marad még so-
káig, hiszen szabadulásának 
legközelebbi dátuma 2007. 
Nos, amikor ezt kimondta, 
alighanem mindannyiunkban 
tótágast állt a döbbenet. Pe-
dig riportalanyunk - aki mo-
nológjában azt is kifejtette, 
hogy remekül érzi magát, 
mert az utóbbi időben sokkal 
inkább emberszámba veszik, 
mint korábban tették - már 
régen szabad polgára lesz 
ennek az országnak, amikor 
egy-két társa még azt szá-
molgatja, hány olimpiai köz-
vetítést nézhet végig e rá-
csok mögött. 

- Igen, valóban van már 
olyan rabunk, aki úgy 2020 
környékén fog csak elkö-
szönni tőlünk - bólint erre 
Csapó ezredes, a földszintre 
érve, s már mutatja is kis 
boltjukat. Itt költhet magára 
minden rab vagyonkájából. 
S hogy mik a slágercikkek? 
Minden, ami a jzószer . El 
nem tudná képzelni — hal-
lom a parancsnok szavait - , 
mennyi pénz folyik itt el ci-
garettára, kávéra, teára. Ez 
utóbbi, méregerősre főzve, 
egyébként a Csillag legked-
veltebb kábítószere. Aztán 
itt van a cigaretta... Már aki-
nek van. Ugyanis minden 
hó huszadika környékén , 
amikor már e l fogyo t t a 
pénz, elfogyott a cigi is, egy 
doboz Marlboro akár tfz do-
bozért is gazdát cserélhet a 
börtönplaccon. Hiszen a ra-
bok közötti üzletelés is a 
bör tönéle t része - avat a 
börtönti tkokba az ezredes 
úr. 

Akitől egy másik, kényes 
kérdésre is azonnal érkezik a 
válasz. 

- Hogy mennyi nálunk a 
cigány elítélt? Nos, nyilván-
tartást nem vezetünk, nem is 
vezethetünk, de az biztos, 
hogy számarányuk ötven 
százalék fölött és nyolcvan 
százalék alatt marad. De ezt 
mi is csak akkor figyelhetjük 
meg, ha valamilyen közös 
rendezvényre, netán munká-
ra fölsorakoznak az elítéltek. 
S bár cigány-magyar megkü-
lönböztetés a börtönben sem 
létezik, meggyőződésem, 
hogy szükség lenne egy 
olyan á t fogó c igányprog-
ramra, amely itt, a zárt intéz-
ményben megkönnyt téne , 
segítené az ő sorsukat. No, 
de ilyen programmal a sza-

is. És iskolatermek. Tanulhat 
kedvére mindenki. Csak ép-
pen nem tanul. Mindössze 
egyetlen szobában találko-
zunk elítéltekkel. 

- Ez egy szakmai tovább-
képző csoport, ugyanis most 
nálunk háromszor húsz fős 
osz tá lyokat indí to t tunk, 
hogy részben a börtönön be-
lüli munkanélküliséget eny-
hítsük, részben olyan szak-
mát adjunk az elítéltek kezé-
be, amellyel majd a szabad 
életben is tudnak boldogulni. 
Ők tehát tanulnak - mutat 
körbe a kis társaságon Csapó 
ezredes. - De mfg korábban 
kötelezhettük a rabokat a 
nyolc általános itteni befeje-
zésére, ma már az emberi jo-
gaik védelme miatt tanulásra 
nem parancsolható senki. 
Ám ha önszántából jelentke-
zik... De a mi rabjaink nem 
jelentkeznek. Inkább ülnek a 
zárkában, mintsem az agy-
torna fáradalmait viselnék. 

No, persze a Csillag nem 
igazán az intellektuális bű-
nözők garniszállója. Bár a 
rabösszlakosság 8 százaléka 
diplomás, az erőszakos bű-
nöket elkövetők (s a Csillag 
nekik kfnálja a tizenöt-húsz 
éves szállást...) a keményfi-
úk társaságából költöznek 
ide. De a s túdió akkor is 
közvetít zenét, a könyvtárba 
várják a látogatókat, mint 
ahogy a televízió műsorát is 
késő estig nézhetik a rabok. 
Azt a programot, amelyik 
nekik leginkább tetszik. 

- Azt hiszem, nincs olyan 
nézettsége sehol az ország-
ban a Szív tévének, mint itt, 
a Csillagban - mondja a pa-
rancsnok. - Mert ugyebár 
szombat é j szakánkén t .ez 
pornót is sugároz. Mi pedig 
az államilag közvetített adá-

soktól nem tilthatjuk el az 
elítélteket, de minek is ten-
nénk. Azt viszont nem en-
gedélyezzük, hogy pornóké-
pekkel dekorálják ki a cellá-
jukat, mint korábban ez nem 
egyszer előfordult. 

• De hát ez természetes 
is, nem gondolja? Hi-
szen itt jórészt egészsé-
ges, többnyire fiatal férfi-
ak élnek, akiket akár két 
évtizedre is megfosztanak 
a női társaságtól - próbá-
lok a védelmükre kelni, 
de Csapó ezredest nem 
kell meggyőzni. Régi be-
vés tiszt, pontosan tudja, 
menynyire deformálja a 
lelket s testet ez a börtön-
rendszer . Csak éppen 
nincs rá más megoldás. 
- É n soha nem mennék 

bele, hogy a Csillagban úgy-
nevezett szexszobákat nyis-
sanak a rabok testi meg-
könnyebbülése érdekében. 
El tudja képzelni, mi lenne 
abból? Robbanásig nőne a 
feszü l t ség azokban , akik 
nem jutnának partnerhez, 
mfg mások üzletelésre, s ki 
tudja még, mire használnák 
föl ezt a lehetőséget. Egyéb-
ként ezzel a súlyos problé-
mával a nyugat-európai bör-
tönök sem tudnak megbir-
kózni. 

# Marad hát a homosze-
xualitás? Vagy erről in-
kább ne beszéljünk? 
- Miért ne beszélnénk? 

Aki egy kicsit is belegondol 
a börtönállapotokba, úgyis 
rájön, hogy a hosszú ideig 
fogva tartott rabok világában 
a testiségnek ez a formája 
szinte elkerülhetetlen. A lap-
pangó hajlamok itt kitelje-
sedhetnek, a párok is megta-
lálják egymást. Ezzel szem-
ben pedig mindaddig az őr-

Erós az életösztön., 
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Az edzők és a menedzselés Szeged lett 
a bajnok 

nöi labdarúgás 

• Munkatársunktól 
Véget ért az idei Csongrád 

megyei női kispályás labdarú-
gó-bajnokság, melyről 
összességében elmondható, 
hogy a szegedi csapat „be-
kapcsolásával" jelentősen 
emelkedett a színvonala. A 
táblázaton elfoglalt helyek re-
ális képet alkotnak az együt-
tesek felkészültségéről, tudá-
sáról, a legjobb focit a Sze-
ged, a Vásárhely és a Kistelek 
produkálta a végig sportsze-
rű, kevés kiáll í tást hozó 
összecsapásokon. Sajnálatos, 
hogy a Makó az utolsó három 
mérkőzésen nem tudott kiáll-
ni, egyszerűen „elfogytak" a 
Maros-partiak játékosai. A 
vásárhelyi amazonok - ha ko-
molyabban foglalkoznak a fo-
cival - a Szegednek is méltó 
ellenfelei lehetnek jövőre az 
arany-viadalban. Az ország-
ban egyedülálló kezdeménye-
zés beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, a női foci - ha 
kispályán is - e l ter jedt 
Csongrád megyében. 

Az utolsó, a 18. forduló 
eredményei: Kistelek-Szen-
tes 3-0, Mórahalom-Vásár-
hely 2-1, Kübekháza-Makó 
3 -0 , Szegvár-Zákányszék 
1-0, Szeged-Csongrád 3-1. 
A bajnokság végeredménye: 
1. Szeged 33, 2. Kistelek 27, 
3. Vásárhely 22, 4. Móraha-
lom 19, 5. Csongrád 18, 6. 
Zákányszék 18, 7. Szentes 17, 
8. Kübekháza 16, 9. Szegvár 
9, 10. Makó 1 pont. 

November 10-én, vasár-
nap, fél 9-kor ismét találkoz-
nak a csapatok Hódmezővá-
sárhelyen, a Hódtói Sport-
csarnokban, ahol egy tornát is 
rendeznek. 

Pontos 
Tornádó 

kézilabda 

• Munkatársunktól 
Újból böngészhetjük az 

NB I/B-s ifjúsági bajnokság 
eredményeit, melyek közé 
most egy élvonalbelit is be-
csempészünk. Kezdjük is ez-
zel! 

Férfi NB l-es ifjúsági baj-
noki mérkőzés: 

Dunaferr-Tisza Volán 
SC 24-27 (11-12). 

Szegedi gólszerzők: Bu-
day 11. Nagy 6, Bella 5, 
Szabó 2, Herbert, Mendeba-
ba. Bárkányi l - l . 

NB l/B-s ifjúsági bajnoki 
meccsek: 

Előzetesen annyit, hogy a 
korábban lejátszott HC Szar-
vas-Tisza Volán SC derbiről 
már beszámoltunk (a szege-
diek nyertek 29-24-re), míg 
a KSZSE szabadnapos volt. 

Fiúk: 

Törökszentmiklós-
Makó KC 31-19 (9-9). 

Legjobb dobók: Bucsányi 
P. 7, Bucsányi A. 3, Kártyás 
3. 

Lányok: 

Tornádó SE-Füzesabony 
21-21 (9-7). 

Ld.: Farkas 7, Bodó 6, 
Miklós 5. 

Narancs SE-Debreceni 51 
21-23 (13-12). 

Ld.: Papp 8, Kincses 6. 

labdarúgás 

úszús 

Győztek 
az éllovasok 

labdarúgó aagyal III.«. 

A tizenkettedik fordu-
lóval folytatódott a hét 
végén a megyei III. osz-
tályú labdarúgó-bajnok-
ság küzdelemsorozata. 
A dobogós helyezettek 
kivétel nélkül győztesen 
hagyták el a zöld gye-
pet, így vá l tozás nem 
történt az élbolyban. 

Megszerezte első pontját 
a fő iskola i ha l lga tókból 
„ve rbuvá lódo t t " Károlyi 
DSK az algyői „o la jme-
zőn"... Csak negyvenöt per-
cig volt „ké te sé lyes" a 
csanyteleki és a kiszombori 
tartalékok összecsapása - te-
gyük hozzá, hősies küzde-
lemben - , a bajnokaspiráns 
Szentmihá ly és Sz ikáncs 
csapataival szemben. Papír-
forma-eredményt hozott az 
IKV-Alsóváros hazai, illetve 
a Baktó Szilánk röszkei ven-
dégjátéka. A vesztesek viga-
sza, hogy még három őszi 
mérkőzésen b izonyí tha t -
nak... 

Pázsit S E - R u z s a 1-4 
(1-0) 

Szeged, Postás sporttelep, 
100 nézó. Vezette: Csóti. 

Pázsit SE: Kálmán - Ni-
kolényi, Katona, Suca, Ta-
nács Gy., Kelemen (Csipi), 
Keszthelyi, Arató, Takács, 
Czáp, Keresztes. Edző: Ara-
tó Tamás, Holcsik István. 

Rúzsa: Juhász - Tóth S. 
(Kazi), Horváth I., Krisztin, 
Huszka (Husz ta ) , Fodor 
(Bálint), Papp L, Varga S.. 
Papp Sz., Szűcs, Plenter (La-
pu). Edző: Földeák László. 

A fiatal hazai csapat rend-
kívül izgalmas mérkőzésen 
szenvedett vereséget a ruti-
nos játékosokból álló vendé-
gektől. 

Góllövők: Suca, ill. Var-
ga S. (2), Fodor (2). 

Jók: Nikolényi, Csipi, ill. 
Varga S., Szűcs, Juhász. 

További eredmények: 
A-csoport: Röszke-Bak-

tó Szilánk 0-0, Sándorfalva 
I L - Ö t t ö m ö s 3 - 0 ( 2 - 0 ) , 
Csanytelek Ií.-Szentmihály 
0 -4 (0-0), Baktó SC-Doma-
szék l - l ( 1 - 0 ) , Balás-
tya-Pusztamérges 2-1 (0-0), 
Mórahalom ll.-Ópusztaszer 
3 - 2 ( 1 - 2 ) . Szabadnapos : 
Csengele. 

B-csoport: SZVSE I I . -
Kübekháza 1-2 (0-1), IKV-
A l s ó v á r o s - E p e r j e s 7 - 3 
(2-0), Szőreg II.-Maroslele 
4 - 0 (1-0), Pitvaros-Derek-
egyház 4 - 2 ( 1 - 0 ) , Algyő 
II.-Károlyi DSK l - l ( l - l ) , 
Kiszombor H.-Szikáncs 0 -4 
(0-0), Deszk-Ambrózfalva 
4 - 0 ( 1 - 0 ) . Szabadnapos : 
Nagymágocs. 

Az elmúlt fordulóban fél-
beszakadt Epe r j e s -Deszk 
mérkőzést a CSLSZ fegyel-
mi bizottsága 3-0-ás gólkü-
lönbséggel a deszki csapat 
javára igazolta. 

A bajnokság állása 

A-csoport 
1. Szrnlmihály 11 11 - - 54-4 33 
2 Halástya II 19 - 1 44-9 31 
3. R m u 1] S 1 3 37-22 25 
4. Haktó SC 12 7 2 3 24-19 23 
5. Onmas/rk II 4 2 3 24-11 31 
6. Ottomns 11 S 2 4 18-25 17 
7. P to i l SE II 3 4 4 9-19 U 
8. Sándorfalva 11. 9 3 3 3 14-25 12 
9. Opus/üiszcr 11 3 1 7 17-28 N 

10. (sengrle M 3 1 4 11-23 10 
II. Mórahalom II. 12 2 3 7 17-27 9 
12. Kakin Szilánk 1* 2 3 S 10-24 9 
13. Pusztamérges II 1 4 4 14-29 7 
14. ( uayl r i tk II. II 2 1 1 11-24 7 
IS. Riiszkr II. 11 2 1 1 8-33 7 

R-csoport 
1. Szrtrrg II. 10 9 1 - 37-4 24 
1 Pitvaros 11 9 1 1 43-14 2* 
2 Snkáncs M 1 2 - 23-3 24 
4 IKV-Abdváros 10 7 1 2 42-14 22 
S. Deszk 11 5 4 2 33-10 19 
6. Amhrdztalva II 4 1 4 22-20 19 
7. Derekegyház 12 4 1 7 17-25 13 
8. Algyd II. 11 4 1 4 15-38 13 
9. kühekháza M 3 3 4 14-14 12 

10. Eperjes II 3 2 4 14-29 II 
II. Marosiéit- 10 3 _ 7 15-23 9 
12 kiszombor II. 11 3 - t 12-34 9 
13. SZVSE II. t 2 - 4 13-27 4 
14. Nagymágocs 9 1 2 4 11-19 5 
IS. Károlyi l)SK 9 - 1 1 4-35 1 

Bokor Béla 

Ezüst 
Salgótarjánból 

Banka Péter, a sikeredzö 

Molnár Csanád. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Ha va lak i figyelem-
mel követi a Tisza Volán 
SC labdarúgó-szakosztá-
lyában végzett munkát, 
az jól tudja, az 1985-86-
os korosztály az ország 
legjobb csapatai közé 
tartozik. Erről számtalan 
tornán elért kiváló ered-
mény t a n ú s k o d i k . A 
gárda edzője az a Halkó 
Pál (32 éves), aki vala-
mikor a SZEOL Sl-ben 
futballozott, de egy sé-
rülés következtében ha-
mar szögre kel lett 
a k a s z t a n i a a c sukát . 
Edzősködésre adta a fe-
jét, s hogy van benne te-
hetség azt az is bizonyít-
ja, hogy az általa pallé-
rozott g á r d á b a n több 
gyerek is szép jövő előtt 
áll. Vele ültünk le disku-
rálni aktuális kérdések-
ről. 

9 Meddig biztosított, 
hogy ilyen kiváló ered-
ményeket ér el a korosz-
tályod? 
- Amíg a játékosok tehet-

ségének és élettani sajátossá-
gainak megfelelő edzésmun-
kát tudjuk számukra biztosí-
tani, addig töretlen lehet a 
fejlődésük. Bár mindig le-
hetnek lemaradók, kiesők, 
akikre nem is számí tunk 
most. A tehetségekkel nyil-
ván kiemelten kell foglal-
kozni. Jelen pillanatban hu-
szonnégy srác látogatja a 
tréningeket, köztük nyolc-
t ízre nyugodtan rá lehet 
biggyeszteni a tehetséges 
jelzőt. 

9 Legyen-e menedzser is 
egyben az edző? 
- Én azt va l lom, hogy 

igen! Tény és való, jóval 
többet intézek á l ta lában, 
mint a többi utánpótlás edző. 
Ez a kérdés ma Magyaror-
szágon az utánpótlásnevelés-

Halkó Pál talán azért mutat Hegyesi Lacira, mert belőle (is) lehet élvonalbeli 
futballista. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

ben úgy vetődik fel: akarja-e lett én lehettem az első edző. ni. Egyébként pedig: ha úgy 
az edző, hogy a csapata 
megfelelő körülmények kö-
zött, ne eszközhiánnyal, jó 
minőségű szerelésben, több 
hónapra előre kidolgozott 
versenyeztetéssel (tornákon 
való indulással) készülhes-
sen? Mert, ha igen, akkor 
igenis fel kell vállalnia az 
edzősködés mellett ezeket a 
menedzseri feladatokat is. 
Szívesen végzem ezt a mun-
kát, de hozzá kell tennem 
ehhez maximális segítséget 
kapok a szülőktől, a szülők 
által képviselt szponzorok-
tól, kiemelten a Délmagyar-
ország Kft-től. 

9 Miből, kitől tanultad-
tanulod a szakmát? 
- Amikor a középfokú 

edzői tanfolyamot elvégez-
tem, már akkor mondtam az 
évfolyamtársaimnak; engem 
biztosan nem fognak a me-
gyei II. osztályú csapatok 
kispadján látni, mert ebben a 
játékban a munka komolysá-
gával akarok résztvenni. Na-
gyon büszke vagyok arra, 
hogy a Tisza Volán SC foci-
sulijában Szalai István mel-

Fő helyen említem, hogy tő-
le és tapasztalt kollégáimtól, 
Lóczi Istvántól és Pénzes Jó-
zseftől igyekszem minél töb-
bet ellesni. Meg aztán, a ma-
gyar szakirodalom is bősé-
ges és nem is rossz. Elsősor-
ban ennek a korosztálynak a 
korszerű edzése lméle tére 
koncentrálok. Külföldi szak-
anyagot videón nézek, a lá-
tottakat próbálom beépíteni 
az edzésmunkába. Az utóbbi 
másfél évben három többna-
pos országos konferencián 
vettem részt, amelyeken ki-
mondottan a gyermekfutball 
volt terítéken. 

9 A csapatod fejlődése 
töretlen. Van-e valami, 
ami most akadályozza a 
munkát? 
- Ilyen tényező nincs és 

nem is volt az elmúlt három 
és fél évben. Az már egy 
más kérdés, hogy nem tujlok 
úgy összetalálkozni a veze-
tőinkkel, szponzorainkkal, 
hogy ne lenne valami - a kö-
rülményeket, a lehetőségeket 
jobbító - kérésem feléjük. 
Igyekszem maximalista len-

adódik, negyed pályán is le-
het kiváló edzést tartani, de 
egész játéktéren is csapniva-
lót. 

9 Ha magad előtt látod 
Kenderesit, Hegyesit, 
Hrepkát, Kárászt és a 
többi tanítványodat: mi-
lyen jövőt jósolsz nekik 
2003-ra? 
- Többek között ők azok, 

akik valóban gyorsak, ügye-
sek, a mozgáse lemeke t a 
leggyorsabban elsajátí tók, 
élnek-halnak a fociért, egy 
szóval: tehetségek. Remé-
lem, piacképes játékosokká 
válnak. Persze, az lenne az 
igazi, ha Szegeden akkorra a 
jelenleginél magasabb szín-
vonalú felnőtt labdarúgás 
volna. Azt tartják, hogy az 
u tánpó t lásneve lés o lyan , 
mint egy piramis, a csúcsot 
csapatonként egy-két játékos 
jelenti. Hiszek benne, hogy 
ennél a gárdánál kiszélese-
dik a „csúcs", hiszen a felso-
roltak mellett Dongó, Varga, 
Dlusztus /., Duba, Fülöp és 
Szakály is feljuthat oda. 

Szélpál László 

sokkal többet kíván, mint a 
200-as szám. Félreértés ne 
essék, a 200 vegyesen is ren-
geteget kell dolgozni a csú-
csig, de a 400 már olyan asz-
kéta, szinte önsanyargató tí-
pusú embert k íván, mint 
amilyen Darnyi Tamás volt. 

9 Sydney-ben megismé-
telhető az atlantai varázs-
lat? 
- Elképzelhető a duplá-

zás, hisz a sportban minden 
megtörténhet, de oda Attila 
már favoritként, címvédő-
ként utazik. Ezért talán kicsit 
nehezebb lesz, de az szinte 
valószínű, hogy az olimpiát 
megelőző esztendőben a 25 
éves Czene Attilára sokkal 
keményebb munka vár, mint 
az előző két ötkarikás játé-
kok f inisében. Nem lehet 
megjósolni, mi lesz négy év 
múlva, de azon vagyunk, le-
szünk, hogy megismételjük 
Atlantát. A világ élvonala 
egyre tömörödik, a fináléba 
jutot tak közül bárki lehet 
bajnok, az dönt, ki mennyire 
akarja a sikert, mennyire la-
za, vagy görcsös a gondol-
kodása ezzel kapcsolatban. 

9 Zárásképpen mit mon-
danál? 
- Szegedi vagyok, s bár a 

családom Budapesten lakik, 
a szálak a mai napig eltéphe-
tetlenül kötnek ehhez a vá-
roshoz. A szüleim itt élnek, s 
én haza mindig ide, a Tisza-
partjára jövök, elvégre ma-
gam is „lehúztam" itt „har-
mincegynéhány" évet... 

Imrt Péter 

kg-os kategóriában második 
lett. 

Kokovai Andor a 90 kg-
osok mezőnyében, Esztero 
Zsolt pedig a 75 kg-os kate-
gór iában lett negyedik . 
Mindhárom versenyző az 
Izometria Sportstúdió tagja. 
Molnár Csanád öt éve kezd-
te a sportágat, három éve jár 
versenyekre. Felkészülését 
Gera László sándorfalvi vál-
lalkozó támogatta. 

# Munkatársunktól 
Nemrégiben Salgótarjá-

ban tartották a testépítők vi-
dékbajnokságát. A megye-
székhely képviseletében há-
rom sportoló mérte össze tu-
dását - pontosabban fogal-
mazva testének kidolgozott-
ságát - az ellenfelekkel. A 
szegedi tes tépí tők közül 
Molnár Csanád (edzője Zsi-
govics Ágoston) szereplése 
sikerült a legjobban, ő a 80 

B a n k a Péter. Czene 
Attila edzője, vágják rá 
kapásbá l az úszásban 
j á r ta sabb sportrajon-
gók. De sokkal többet 
ők sem tudnak róla, a 
medencék v i l á g á n a k 
egyik „szürke eminen-
c i á s á r ó l " , pedig nem 
most kezdte a trénersé-
get. 1980 őszén csak 
a lapfokon álló gyere-
kekkel kezdett el foglal-
kozni, s a szakmát szin-
te velük együtt tanulta. 
Miattuk végezte el a TF 
edzőit, majd a JATE pe-
dagógiai s zakán szer-
zett diplomát. Innen ad-
juk át neki a szót: 

- A csoportból Czene At-
tila hamarosan kitűnt tehet-
ségével, majd eredményeivel 
városi, megyei, később or-
szágos szinten is. A váloga-
tottnak 10 éves korától tagja. 
Sajnos az általam tudatosan 
és tervszerűen összeállított 
felkészülési terv feltételei 
'87 nyarán megszűntek , 
ezért Szécliy Tamás hívására 
Budapetre költöztünk. Azóta 
is a válogatott edzőjeként 
Attila és mások felkészítésé-
ben veszek részt. Czene At-
tila „ötkarikás" győzelme 
megvalósította azt az álmot, 
melyet itt Szegeden, szülő-
városunkban együtt szövö-
gettünk. 

9 Kanyarodjunk vissza 
'87-hez: ügy hallottam, a 

„Vizes" emberek egymás közt a vidékbajnokságon 
(balról): Nagy Pál, Banka Péter 

és dr. Bánki Horváth Béla. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

távozás miatt, mivel Sze-
ged legtehetségesebb 
úszóját vitted a főváros-
ba, pártfegyelmi fenyege-
tett... 
- Te vagy a második, aki-

től ezt hallom, akkoriban 
egyáltalán nem jutottak el 
hozzám ezek az informáci-
ók, tehát a valóságtartalmuk-
ról sem formálhatok véle-
ményt. Nem is foglalkozom 
vele, engem az vezére l t , 
hogy olyan lehetőséget te-
remtsek Czene Att i lának, 
amit az akkori tudása, s a jö-
vőbeni vélt e redményei 
megköveteltek. Az idő en-
gem igazolt. 

9 Ha Szegeden marad, 
, felúszik" az olimpiai do-
bogó legfelső fokára? 
- Biztos, hogy nem jutott 

volna fel a csúcsra, hisz már 
megtört a fejlődése, melyben 
egy sérülés is szerepet ját-

szott. Kompromisszumok 
árán elérhettük volna, hogy 
egy-két évig még szegediek 
maradjanak az eredményei, 
de az ő érdekében feltétlenül 
váltani kellett. Akadtak még 
sokra hivatott kortársai, akik 
maradtak és beleszürkültek a 
mezőnybe, a „vidékbe", pe-
dig Oláh Ágnes Szabó Tün-
de szintű versenyző volt, s 
Galambos Levente is beke-
rülhetett volna a válogatott-
ba. Őt Zubor Attilához ha-
sonlíthatnám. 

9 Ha már itt tartunk: At-
tilából lehet második 
Darnyi Tamás? 
- N e m hiszem. Tamás 

négyszeres olimpiai bajnok, 
s most azt mondom, hogy ta-
nítványomnak a négy arany 
begyűjtésére nincs sok esé-
lye. Á 400 m vegyest túl 
hosszúnak tartja, mind idő-
ben, mind teljesítményben 
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• Dlusztus Imre az első vendég 

Sportkávéház 
a Fren Clubban 

• Munkatársunktól 
A napokban megnyílt 

Szegeden a Fren Club, 
amely a Mikszáth Kál-
mán utcában található 
Mix Centerben működik. 
A klub tulajdonosai sze-
retnék minél „sporto-
sabbá" tenni a létesít-
ményt. A negyedik szin-
ten már bárki tökélesít-
heti a biliárd- és a darts-
tudását, és hétfőn, 19 
órakor megnyitja kapuit 
a Sportkávéház is. 

Ez alatt úgynevezett talk-
showt tessék érteni, olyat, 
amelyen a riporter érdekes 
embereknek, sportvezetők-
nek, sportolóknak tesz majd 
fel kérdéseket, de a hallga-
tók is megtehetik ugyanezt. 
Ez a műsor minden hétfőn, 
este 7 órakor jelentkezik, s a 
kérdező személye is állandó: 
Bárok István igyekszik majd 

a legjobb válaszokat kicsal-
ni. 

Első vendége lapunk fő-
szerkesztője, Dlusztus Imre 
lesz, aki egyben a sikert si-
kerre halmozó Tisza Volán 
SC labdarúgó-szakosztályá-
nak az elnöke. Ezzel már azt 
is elárultuk, hogy a beszél-
getés elsősorban az utánpót-
lásfutballról szól majd, de 
természetesen szó esik az új-
ságról is, hiszen az írott sajtó 
területén a Délmagyarország 
közvetíti a sportot Szegeden 
és annak környékén. Már 
előre szere tnénk j e l ezn i , 
hogy levetítik a nemrégen 
be fe j eződö t t Dé l t áv -DM 
gyermeklabdarúgó-bajnok-
ság '85-ös korosztályának 
döntőjét, a sokáig emlékeze-
tes Madách-Arany találko-
zót. 

Minden hallgatónak, né-
zőnek jó szórakozást kívá-
nunk! 

Játékvezetői 
tanfolyam 

labdarúgás 

• Munkatársunktól 
A Csongrád Megyei Lab-

darúgó Szövetség Játékveze-
tői Testülete, a játékvezetés-
hez kedvet érző 18-35 év kö-
zötti fiatalok (férfiak és nők) 
jelentkezését vátja alapfokú 
játékvezetői tanfolyam el-
végzésére. 

A tanfolyam önköltséges, 
amelynek díja személyen-
ként 1500 forint. Kezdete: 
1996. december 9. Időelfog-
laltság: heti egy délután há-
rom órai előadás. A vizsga 
várható időpon t ja 1997. 
március közepe. A sikeres 
vizsgát tett j e l en tkezők 
1997. év tavaszi bajnoki sze-
zonban már mérkőzéseken is 

közreműködhetnek. A tanfo-
lyam előadásait Szegeden, 
Szentesen, Hódmezővásár-
helyen és Makón rendezik 
meg megfelelő számú jelent-
kező esetén. Kihelyezett elő-
adásokat minden olyan tele-
pülésen is tartanak, ahol a 
jelentkezők létszáma a tíz 
főt eléri. 

Je len tkezni í rásban -
amely tartalmazza a nevet, 
születési adatokat, anyja ne-
vét, a jelentkező lakcímét és 
azt, hogy jelenleg aktívan 
játszik-e - lehet 1996. no-
vember 30-ig a következő 
címen: CSLSZ Játékvezetői 
Testület, 6713 Szeged, Tan-
posta Pf. 228. A jelentkezők 
az előadások pontos helyé-
ről , kezdési időpont já ró l 
Írásban kapnak értesítést. 

Kuntz búcsúja 
• Bielefeld (MTI) 

Stefan Kuntz, az angliai 
labdarúgó Európa-bajnoksá-
gon a német válogatot ta l 
aranyérmet nyert csatár úgy 
döntött, többet nem lép pá-
lyára a Na t iona le l fben . -
Gyakor la t i lag már az EB 
után le akartam mondani a 
vá loga to t t ságot , de Berti 
Vogts szövetségi kapitány 
megkért, hogy a csapategy-
ség érdekében az első világ-
bajnoki selejtezőn is játsszak 
- nyi la tkozta az Arminia 

Bielefeld csapatában szerep-
lő 34 éves támadó. Váloga-
tott pályafutását - amelynek 
során 24 mérkőzést játszott 
- úgy jellemezte, mint "egy 
késői, de heves szerelmet". 
Csak 1993-ban, 31 évesen 
debütált a német nemzeti ti-
zenegyben az Egyesült Álla-
mok elleni 3-0-ás találko-
zón. Válogatott karrierjének 
egyik csúcsát az jelentette, 
amikor az idei EB-elődön-
tőben gólt szerzett Anglia 
ellen. 

HELIOMED SZEGED-UTE 
OB l-es vízilabda-mérkőzés 

a Telin Tv-ben, szombat, 18 óra 

rmcDiKCmm] 

Moszkvai 
krt. 30. 

Autóhórusz Kft. 
WV-, Audi-, Opel-alkatrészek 

Szeged, Moszkvai krt. 30. 

n n ^ 
PUMA 
Szeged, 
Takaréktár utca 1. 

A DCLMAQYARORSZÁO 
IMMKWM 

MEREY-JARMU 

Mérey u. 15. 

MORTON'S 
LÉGI UTAZÁSI IRODA 
PETŐFI S. SGT 7 

,' mi 

Szeged, Kölcsey u. 10. 

Q M Autómobil Vegyi Kft. 
Szeged, Acél u. 27/C 

I j f , N a p Bútorbo l t 
^ ^ Szeged, Dorozsmai út 14. 

I Szenzációs Tisza Volán-győzelem 

Az Acélbikák térdre buktak 
jégkorong 

Tisza Volán Szeged-
Dunaferr 

4-3 (0-2, 2-1, 2-0) 
Szeged, 700 nézö. Ve-

zette: Arkovics, Barabás, 
Stadler. 

Tisza Volán: BERNEI -
GOMENYUK, KONDRÁT, 
SZIUVINSZKIJ 3, EGYED 
(1), KRIKUNYENKO (2), 
BALLA (1), BATHÓ, CSÍKI, 
FARKAS, BÁLINT 1, 
LÁNG, FODOR, BUGYI, 
HAVRÁN, BAUDA, KALO-
CSA, LAJKÓ (kapus) . 
Edző: Alekszandr Kuli-
kov. 

Dunaferr : Berényi -
Baráti, Vargyas, Kugyi-
mov, Csata, Orsó, Tökési 
1, Szélig, Tyeplakov 1, 
Ancsin (2), Borsos, Hor-
váth, Tokaji 1, Erdösi, 
Kővágó , Ladányi (1), 
Holló, Simon, Bali. Edző: 
Kereső Árpád. 

Kiállítások: 12, ill. 10 
perc. 

' Tegnap este 20 óra 27 
perckor szenzáció teljesedett 
be: ekkor ért véget ugyanis a 
Tisza Volán heroikus - és 
győzelmet hozó - küzdelme 
a dunaújvárosi Acélbikák el-
len, pedig..! Az előjelek nem 
sok jót ígértek, egy hétközbe-
ni, kiadós vereség után kel-
lett lelket önteni a hazaiakba, 

Bernei (jobbról) védéseivel még az ellenfél szurkolóit is bámulatba ejtette. 
(Fotó: Miskolczi Róbert) 

s ez a találkozó sem indult a 
legjobban. A második perc 
végén Bálintot kiállították, az 
emberelőnyt Tyeplakov révén 
hamar ki is használta a Duna-
ferr, majd a 15. percben Tő-
kési távoli lövésével már 
0-2-re módosult az állás - a 
szünetig. 

Aztán a második harmad-
ban a szegedi jégkorongosok 
szépen lassan elkezdték a vá-
góhíd felé lerelni Dunaújvá-
ros büszkeségeit, az Acélbi-
kákat. Szilivinszkij első perc-
ben szerzett góljára (1-2) 
ugyan hamar jött a válasz To-
kajitól (1-3), ám a 7. percben 
Szilivinszkij ismét beköszönt 
(2-3), és ekkor már érezni le-
hetett: itt valami készül... A 
közönség űzte, hajtotta a sár-
ga mezes hazaiakat, többször 

nyíltszíni tapssal jutalmazta 
csupaszív játékukat, önfelál-
dozó bevetődéseiket. A har-
madik harmad második per-
cében Bálint Artúr szemfüles 
góllal, közelről egyenlített, s 
ettől kezdve a már eddig is 
javában ébresztőt skandáló 
dunaújvárosi szurkolók el-
kezdték a Tisza Volánt bíz-
tatni... Alekszandr Kulikov 
csapata - udvarias fiúkról lé-
vén szó - mindezt meg is há-
lálta, és Szilivinszkij harma-
dik góljával 10 perccel a le-
fújás előtt át is vette a veze-
tést. A Dunaferr próbálkozá-
sai, ahogy az ilyenkor lenni 
szokott, görcsös erőlködésbe 
fulladtak, további találatot 
nem sikerült elérniük. 

A pár nap alatt beállt ha-
talmas formajavulásnál is 

örömtelibb, hogy a szegedi 
együttes tegnapi győzelme 
nem csupán a szerencsének 
köszönhető. Vert helyzetből 
felállva, óriási akarattal küz-
döttek a hazaiak, a kapuban 
Bernei bravúrok sorozatát 
mutatta be, a mezőnyben Szi-
livinszkij góljaival, Kriku-
nyenko remek passzaival tűnt 
ki, de igazából az egész csa-
patot ki kell emelni az orszá-
gos visszhangot kiváltó bra-
vúr végrehajtása miatt. 

Alekszandr Kulikov: Tu-
dunk mi (gy is játszani... 

Kereső Árpád: Azt hiszem 
el kell gondolkodnunk ennek 
a mérkőzésnek a tanulságain. 
Megengedhetelen, hogy egy 
bajnokcsapat ilyen gyaláza-
tos produkciót nyújtson. 

Beck Artúr 

PAPAGÁJ 

Kereskedelmi Kft. ( j ^ ^ ^ 3 " VrrLápí) 
r c 
GENERÁLI | CENTRUM 

kosárlabda 

Jól megy mostanában 
a Szedeák-Akuterm KE 
NB I. B-csoportos férfi 
kosárlabda-csapatának. 
Főleg az idegenbeli sze-
replésük fantaszt ikus, 
eddig mind a négy talál-
kozójukat megnyerték. 

Ma, 17 órakor hazai kör-
nyezetben, a Deák Ferenc 
Gimnázium tornatermében 
a B u d a f o k el len kell bi-
zonyí taniuk Buzáséknak. 
Az esé lyekrő l Balogh 

• Szedeák-Budafok 

Féljen az ellenfél 
Tamás klubelnököt faggat-
tam. 

• A fővárosi gárda le-
győzése nem okozhat 
megoldhatatlan problé-
mát, ellenük idegenben is 
nyerni tudtatok. 
- Természetesen most is 

ez a célunk. Jó passzban van 
a csapat, az akarással sincs 
baj, a nyírségi fővárosban is 
az utolsó tlz percet 14 pont-
tal nyertük, ennek köszön-

hetjük a sikert. Legjobb tu-
domásom szerint a budafoki-
ak az ottani meccsünkhöz 
képest erősödtek, de ez nem 
lehet gátja a győzelmünk-
nek. 

• Gondoktól mentes volt 
a heti felkészülésetek? 
- Ezt nem mondanám. A 

gárdából többen bajlódtak 
sérüléssel, betegséggel, emi-
att még b izonyta lan az 
összeállítás. De bárki is sze-

repeljen benne, közönség-
csalogató já tékkal szeret-
nénk megörvendeztetni hű-
séges szurkolóinkat. 

4 A hátralevő meccsek-
től függetlenül már bizto-
san a csoport legjobb 
négy csapata között vagy-
tok. 
- Igen, akárcsak a MAFC 

és a HKE. A negyedik gárda 
minden bizonnyal a Salgó-
tarján lesz. A MAFC elsősé-
ge vitathatatlan, a második 
hely kérdéséről a november 
30-i HKE-Szedeák találko-
zó hivatott dönteni. 

Sz. L. 

• Vasárnap: Sandefjord-Pick Szeged 

A kupa más kategória... 
kézilabda 

Tegnap délben eluta-
zott a norvégiai Sandef-
jordba, a Bajnokok Ligá-
ja csoport-mérkőzésé-
nek első helyszínére a 
Pick Szeged férfi kézi-
labdacsapata. Skaliczki 
László a nagy erőpróbá-
ra 13 játékost jelölt ki. A 
norvégiai k isvárosban 
vasárnap kézilabdaka-
valkádot rendeznek, hi-
szen 16.30-tól a Sandef-
jord-Pick Szeged össze-
csapás lesz, míg 18.30-
tól a te lepülés más ik 
c s a p a t a a City Kupa-
mérkőzését vívja. 

Skaliczki Lászlóval, az 
elutazás előtti beszélgeté-
sünk alaphangját a szerdai 
vereség adta meg. 

4 A dunaújvárosi baj-
noki találkozó előtti nyi-
latkozatán kissé érződött 
az aggodalom. Mostmár 
elismerheti, hogy meg-
fordult a fejében a vere-
ség gondolata is? 
- Valahogy megéreztem. 

Bár nem tudtam azt, hogy 
ilyen bírókat kapunk a rang-
adóra. Csak a szurkolókat 
sajnálom, hogy most nem 
érezhették ugyanazt a sikert, 
mint tavasszal a Duna-parti 
városban. 

4 A külső körülmények 
mellett a csapat betlijeit 
sem szabad elfeledni... 
- A feszült hangulatban a 

második félidőben kijöttek a 
hibák. A játékosok sok hely-
zetet elpuskáztak. Amikor 
Bartók külön őrzőt kapott, 
akkor e lő térbe került az 
egyéni játék, s azt nem igen 
engedték a sípmesterek. Az 

e lőnyszabá ly t nem adták 
meg, nem akarták észreven-
ni az alattomos dunaújvárosi 
szabálytalanságokat. A küz-
dés szfnvonalára süllyesztet-
ték a találkozót. 

4 Az igazsághoz tartozik, 
hogy a szélsők nagyon 
gyengén teljesítettek. 
- Ez is igaz. Sőt hozzá-

tenném még, hogy Bajusz 
sem azt játszotta amit elvár-
tam volna tőle. Vagy a kapu-
sok sem tudták formájukat 
állandósítani. Fekete pedig 
egyszerűen nem értette meg, 
hogy mi a feladata. 

4 Ilyen előzmények után 
mi várható a norvég baj-
nok otthonában? 
- Az élet megy tovább. 

Mi változatlan elánnal dol-
gozunk, s készülünk a követ-
kező feladatra. Szeretnénk 
olyan teljesítményt nyújtani, 
amire büszke lehet a szurko-

ló, a klub, a város, sőt a ma-
gyar férfi kézilabda egya-
ránt. Ezen az összecsapáson 
is a pozitív emberi értékek-
nek kell é rvényesü ln iük . 
Csak arra kérem a srácokat, 
hogy ne görcsöljenek, mert 
az nem hozhat eredményt. 

4 Van-e sérült? 
- Dunaújvárosban Dobos 

Laci kapott egy ütést a térdé-
re. Remélem, hogy olyap já-
tékosokat sikerült kiválasz-

* tanom, akik akarják a győ-
zelmet, a sikert. 

4 Hogyan szerepel a 
Sandefjord a bajnokság-
ban? 
- Eddig ötvenszázaléko-

sán. Három-három győzelme 
és veresége van. Ebből azon-
ban nem lehet messzemenő 
következtetést levonni, hi-
szen a kupa mindig más ka-
tegória... 

Süli József 

• M E R Ő É 

reflektor 

Jegyek 
elővételben 

• Munkatársunktól 
A jövő hétvégi, Pick Sze-

ged-Trieszt kézilabda Bajno-
kok ligája mérkőzésre a je-
gyeket elővételben hétfőtől, 
a Tisza Volán Bartók téri iro-
dájában, a Városi Sportcsar-
nokban, valamint a Volán 
Taxi Szentgyörgy téri irodá-
jában lehet megvásárolni. 

Sakkoznak 
• Munkatársunktól 

Vasárnap, 10 órai kezdet-
tel Szegeden, a Szentgyörgyi 
utca 13. alatt tartják a Portál 
SE-Hódmezővásárhely OB 
Il-es sakkmérkőzét. 

Szegediek 
a döntöben 

• Munkatársunktól 
Az elmúlt napokban Béla-

pátfalván tartották az orszá-
gos egyéni tekebajnokság 
kelet i vidéki dön tő jé t , 
amelyben Csongrád megyét 
öten (négyen Szegedről és 
egy versenyző Vásárhelyről) 
képviselték. A bélapátfalvi 
tekézők már az induláskor 
előnybe kerültek a többiek-
kel szemben azzal, hogy is-
merték a pályát, ami ebben a 
sportágban igen sokat jelent. 
Nem csoda, ha a végső sor-
rendben a bé lapá t fa lv iak 
foglalták el az első négy he-
lyet. A szegediek közül Fe-
hér László, a Snowfox ver-
senyzője elcsípte az ötödik 
helyet, ami a biztos tovább-
ju tás t j e len te t te számára . 
Rajta kfvül a továbbjutók 
között Szerepelt még a sze-
gediek közül Karsai László 
is, aki 869-es dobásával a 
nyolcadik helyen végzett. 

Elhunyt 
Engrich Mariann 
• Budapest (MTI) 

Harminckét éves korában, 
tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Engrich Mariann. 
Személyében taekwon-do 
világbajnokot, kick-box Eu-
rópa-bajnokot és többszörös 
magyar bajnokot veszttett el 
a magyar sport. 

Szurkolói 
buszok 

• Munkatársunktól 
A Makó KC szurkolói kü-

lönbuszokat indít a novem-
ber 10-én (vasárnap) 11 óra-
kor a szegedi Déri Miksa 
szakközépiskola tornacsar-
nokában r endezendő NB 
I/B-s Makó K C - H o r t SE 
férfi kézilabda-rangadóra. A 
buszok a Hollósi Kornélia 
utcai sporttelep elől startol-
nak, az első 7.30-kor, a má-
sodik 9.30-kor. Az utazási 
költség személyenként 150 
forint. Az egyesület játéko-
sai, vezetői minél több druk-
kert várnak az izgalmasnak 
ígérkező összecsapásra. A 
Szegedi Juhász Gy. D S E -
Makói Deák-Keri megyei 
női kézi labda-mérkőzésre 
ingyenes különbuszt indíta-
nak Makóról november 13-
án, 16 órakor a Hollósi Kor-
nélia utcai pálya elől. 

Taekwon-do-
bajnokság 

• Munkatársunkéi 
A Taekwon-do és Koreai 

Harcművészetek Szövetsége 
ma Szegeden rendezi az első 
osztályú bajnokságot. A via-
dalok 11 órakor, a Csongor 
téri általános iskola volt ba-
rakképületében (Hüvelyk ut-
ca) kezdődnek. 
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• Tűzoltó készülékek 

Cserélni 
kötelezd 

• Salgótarján (MTI) 
Az európai szabványnak 

megfelelő, környezetkímélő 
gyártmányokra kell a jövő 
évben lecserélni a jelenleg 
használatos tűzoltó készülé-
keket; két és félmillió van 
belőlük, egyá l ta lán nem 
mindegy tehát, hogy mely 
gyártó termékét részesítik 
majd előnyben. 

Többi között erről is ta-
nácskoznak a. Tűzvédelmi 
Szolgáltatók és Vállalkozók 
Szövetségének tagjai Salgó-
tarjánban csütörtökön kez-
dődött kétnapos összejövete-
lükön. A szakmai napokon a 
szövetség 65 tagján túl a 10 
új „felvételes" is részt vesz, 
valamint cseh. szlovák, an-
gol és német tűzvédelmi ké-
szülék gyártók mutatják be 
termékeiket. 

Kormos László, a tűzoltó 
készülék gyártók és javítók 
szövetségének elnöke el-
mondta, ilyen készülékek 
forgalmazására hazánkban 
19 cégnek, többségükben 
külföldieknek van enged-
élye, a választék tehát bősé-
ges. 

A szövetség azonban ha-
sonló minőségű, műszaki 
értékű, illetve áru készülé-
kek esetében mindenképpen 
a hazai t e rméke t ó h a j t j a 
előnyben részesíteni, e téren 
ugyanis nem akármilyen ha-
g y o m á n y o k r a t ek in tenek 
vissza az itthoni gyártók. A 
szövetség abban btzik, hogy 
a készülékek szabványnak 
megfe le lő cseré je hozzá-
segítheti a hazai ipart régi 
hírnevének visszaszerzésé-
hez. 

• Az év természetfotósa - harmadszor Kezdődnek 

165 nm, 85 nm, 55 nm 
belvárosi 

üzlethelyiségek 
bérleti joga 

eladó 
vagy hosszú távra 

kiadó. 
Érd.: 06-30-432-840 

Tüdőgyógyászati szakrendelés 
DR. KARMAZSIN MÁRTA 

tüdőgyógyász szakorvos 
Légzőszervi betegségek (asthma. 
légcsőhurut, allergia) korszerű di-
agnosztikája és komplex kezelése. 
Kiegészítő sóbarlangtherápiávul 

Szeged, Deák F. u. 2. 
Bejelentkezés: 06-60-481-575 

telefonszámon. ,„,-,„„ 

HAMAROSAN! 
S Z E G E D E N 

+ 

LANCIA 

aqanaa 
A U T 6 C I N I R U M 

Fonógyári út 6. Az M-5-rol 

A gólyatöcs násza « eiöfeivéteük 
Kármán Balázs tizen-

kilenc évvel ezelőtt vet-
te a kezébe a fotóappa-
rátot. Első képei iskolai 
kirándulásokon és csa-
ládi körben készültek. 
Aztán ahogyan nött-nö-
vekedett már csak ki-
rándulások, pontosab-
ban a természet lágy 
öle, még pontosabban 
már c sak a m a d a r a k 
érdekelték. Észrevétle-
nül leste mozdulataikat, 
étkezéseiket és násztán-
cukat. A szegedi Kár-
mán Balázst 1993. és 
1994. után idén újra az 
„Év természetfotósává" 
választották. 

• Most, hogy harmad-
szor is megnyerted az 
„Év természetfotósa" ki-
tüntető címet, áruld el: 
te vagy ennyire jó vagy a 
többiek rosszak? 
- A többiek is nagyon jó 

fotósok. A mezőny egyre 
erősebb, egyre kisebb kü-
lönbségeket lehet felfedezni 
a természetfotósok munká-
jában. Hozzá kell tennem, 
hogy az idei versenyen a 
szerencse is mellém pártolt. 

• Kik a vezető termé-
szetfotósok ma Magyar-
országon? Mindezt azért 
kérdezem, mert néhány 
alkotásodon Nóvák 
László nevét is felfedez-
tem. Ki ő? 
- A balatonalmádi Nóvák 

Lász ló 1995-ben volt az 
„Év természetfotósa". Idén 
azért nem indulhatott, mert 
tavalyelőtt, amikor másod-

Az „Év természetfotósa" az „Év természetfotójával" 
(Fotó: Miskolezi Róbert) 

jára nyertem el a megtiszte-
lő elmet, változtattak a szo-
kásrenden. mégpedig úgy, 
hogy az „Év természetfotó-
sa" automatikusan delegálja 
magát a következő év zsűri-
jébe. azaz: kizárja magát a 
versenyből. 

• E rend szerint akkor 
jövőre Nóvák László a 
cím várományosa? 
- Nem lehetetlen. 
• Hogyan készültél a 
versenyre? 
- Hihetetlen mennyiségű 

felvételt, körülbelül négy-
ötezer fotográfiát készttet-
tem az idén. Ebből válogat-
tam. A mennyiségi munka 
mellett természetesen minő-
ségi munkát is végeztem; ez 

LISZTAKCIOf 
A Dél-Gabona Rt. F.a. óv végi lisztakciót 
hirdet háziasszonyok részére. 

Finomliszt 15 kg-os kiszerelésben 
50 Ft/kg fogyasztói áron. 

Kapható gabonaipari szakboltjainkban 
és hódmezővásárhelyi diszkontboltunkban: 
Szeged, Kiss Ernő u. 3. 
Szeged, Vám tér 6. 
Hódmezővásárhely, Gellért u. 2-10. 

Nationale-Nederlanden 

Az N-N Magyarországi Biztosító 
ügyfeleinek 

bált szervezünk 
1996. november 23-án (szombaton) 

19 órai kezdettel 
Szegeden, a Forrás Szállóban 

(Szent-Györgyi A. u. 16-24.) 
A belépő ára 2500 Ft, amely vacsorát 

és éjfélkor svédasztalt tartalmaz. 
Belépő igényelhető az Ön személyes életbiztosítási 

képviselőjénél, vagy a 62323-357-es telefonszámon. 
N-N Magyarországi Biztosító Rt. 

Szegedi Igazgatósága 
N-N Magyarországi Biztosító Rt. „ 

Újszegedi Igazgatósága § 

DECEMBERI MEGLEPETÉS 
EGY ÚJ AUTÓCENTRUM NYÍLIK! 

CZpajÉffifrmec 

LANCIA 

annana 
A U T Ó C C N T U M 

abból is látszik, hogy a zsű-
ri, a speciális számkóddal 
ellátott képek közül a fotog-
ráf iáimból kétszer annyit 
vá lasz to t t tő lem a fa l ra , 
mint az utánam következő-
től. 

• Melyik kategória áll a 
szivedhez a legközelebb? 
- A madár-kategóriában 

eddig minden évben jól sze-
repeltem. Hogy mennyire 
megerősödött a mezőny, ab-
ból is kitűnik, hogy ebben a 
kategóriában az idén két el-
ső és két második dijat adott 
a zsűri. Egyébként ebből a 
kategóriából választották ki 
az „Év természetfotóját" is. 

• Ami a te alkotásod. 
- Igen. A gólyatöcs pár 

nászát bemutató sorozatom 
négy fotóból áll. Az utolsó 
képen a madarak egymás 
mellett, egymás csőrét ke-
resztezve lépegetnek. Évek 
óta vártam ezt a pillanatot, 
hiszen töredék másodpercek 
vannak arra. hogy ezt (gy 
lefotózza az ember. De ah-
hoz is nagy szerencse kell, 
hogy a madarak veled 
s zembefo rdu lva , egymás 
csőrét keresztezve lépeges-
senek. Tudni kell azt is, 
hogy a gólyatöcs alig na-
gyobb egy arasznál. A fel-
vételeket egyébként Ópusz-
taszer ha tá rában egy kis 
névtelen vízen készítettem. 

• Egy korábbi interjúd-
ban elmontad, hogy 
Csongrád megye mozai-
kos területeivel a termé-
szetfotózás Mekkája. 
Kármán Balázs csak a 
Szeged környéki terüle-
teken áll lesben? 
- Nem. Az ország egész 

területén fotózok. 
• Mi a tapasztalatod, 
mennyire érdekli a fiata-
lokat a természetfotózás? 
- A zsűri - éppen azért, 

hogy esélyt adjon a harminc 
év alattiaknak - idén első 
alkalommal az „Év termé-
szetfotósa" pályázaton meg-
hirdette az ifjúsági kategóri-
át. Ehhez azonban tudni 
kell, hogy a természetfotó-
zás nem olcsó mulatság. A 
szükséges kellékek megvá-
sárlása még a kereső embe-
rek anyagi lehetőségeit is 
bőven meghaladják. 

Szabö C. Szi lárd 

• Tudósítónktól 
Ebben a tanévben az elő-

ző évhez hasonlóan a kö-
zépiskolák két körben bo-
nyolítják le a felvételi vizs-
gáikat. Ez azt jelenti, hogy 
néhány helyre már az ősz 
folyamán úgynevezett „nul-
ladik körben" kell jelentkez-
ni, és még az idén döntés 
születik arról, hogy a jelent-
kezők megfelelnek-e az is-
kolák által támasztott köve-
telményeknek. 

Az előfelvételi lehetősé-
get biztosit a diákok számá-
ra. hogy a januárban leadan-
dó j e l e n t k e z é s i l apokon 
megjelölt három továbbta-

nulási célon kívül még egy 
helyre beadhatják a jelent-
kezési lapjukat. A „nulladik 
körös" felvételi vizsgák no-
vember 15-vel kezdődnek, 
és az eredményektől még 
decemberben döntés szüle-
tik. 

A Radnóti Miklós Kísér-
leti Gimnázium november 
16-17-én hétvégén bonyolít-

ja le a vizsgákat az országos 
beiskolázású biológia, ké-
mia. biofizika, illetve a 6 
osztályos matematika tago-
zatra. 

A jelentkezési lapokat a 
napokban várják az érdeklő-
dő diákoktól. 

gj^JÓT JÓL! ÉPÍTKEZZEN UELÜNK! 
^ W g f f i f l K W CSEREPEK 10-25% eng. 

Y M ' / F L TETŐABLAK 10-18% eng. 

POROTHERM® TÉGLA 10-13% eng. 

VB-GERENDÁK, A+AD ÁTHIDALÓK 17% eng. 
ARTEK BETONCSERÉP (töb színben) 990 Ft/m> 

B30-as tégla 37 db/m1 33 Ft/db+szállítás 

MGÍIWBIKE OUINStÁtTEN 
JÁMIKA-CSOtNA 

vevő-
szolgálata 

Tégla 
15% eng. 

DUFfi'l külső és belső 
nyílászárók 
mintaboltja 

Föld alatti 
avattak 

• Zsana (MTI) 
Az o r s z á g m á s o d i k 

legnagyobb föld alatti 
gáztárolójának első lé-
tesítményeit avatták fel 
a tervezésben és a kivi-
telezésben is közremű-
ködő angol , k a n a d a i , 
német s z a k e m b e r e k 
részvételével pénteken 
Zsanán. 

Pál Lász ló , a Mol Rt. 
Igazgatóságának elnöke be-
szédében kiemelte, hogy a 
magyarországi energiaellá-
tás terén az utóbbi időkben 
fontos események történtek. 
Tiz napja átadták a hazánkat 
Európával összekötő gázve-
ze téke t , az e lőző napon , 
csütörtökön pedig aláírtak 
egy húsz évre szóló megáll-
apodást az orosz gázszállí-
tókkal. A zsanai tározó biz-
tonságot és stabilitást jelent 
a magyar ipar számára, a 
Mol Rt. igazgatósága ezért 
is döntött a beruházás foly-
tatása, a második ütem meg-
építése mellett. 

A zsanai lé tesí tmény a 
hazai szénhidrogén-bányá-
szat jelenét s távlatát repre-
zentálja - hangsúlyozta Ma-
gyart Dániel, a Mol Rt. ve-
zérigazgató-helyettese -, a 

gáztárolói 
Zsanán 

jövő útja a gáz-üzletág fej-
lesztés lesz. 

A Duna-Tisza közi kö-
zségben átadott beruházás 
költsége több mint tízmilli-
árd forintot tett ki, amelyet 
a Mol Rt. saját forrásain kí-
vül világbanki és EBRD-hi-
telből finanszírozott. A föld 
alatti gáztárolót egy kime-
rült gáztárolórétegből alakí-
tották ki, megépítésre a téli-
nyári gázfelhasználás közöt-
ti hatszoros mértékű eltérés, 
illetve az ellátás biztonsága 
miatt volt szükség. Jelenleg 
Zsanán nyári időszakban 
(májustól októberig) három 
nagyte l jes í tményű komp-
resszor üzemeltetésével ti-
zennyolc gázkúton keresztül 
600 millió köbméter földgáz 
tárolható be, télen pedig a 
csúcsigényekhez igazodva 
napi 8 millió köbméter gáz 
termelhető ki. A projekt má-
sodik ütemében - a tervek 
szerint az ezredforduló táján 
- ú jabb létesí tményekkel, 
közöttük további huszonöt 
kút Üzembeá l l í t á sának a 
Zsanán b e t á r o l h a t ó gáz 
mennyisége további hatszáz 
millió köbméterrel nő, s a 
naponta kitermelhető meny-
nyiség 18 millió köbméter 
lehet. 

Szeged, Fonógyári út 6., az M-5-ről 

Lendületben a 
Már l a s s a n 4 éve , 

hogy megvetette lábát 
Kecskeméten a FIAT. Az 
a FIAT, amit Dalos és 
Gyulai Autóháznak hív-
nak. '93 tavaszán nyi-
tották meg, alig 70 nm-
es bemutatótermüket 
egy t á r s a s h á z föld-
szintjén. 

Amit a nagy érdeklődés-
nek és ezekből adódó vásár-
lásnak köszönhetően hamar 
kinőttek. 

így fogalmazódott meg a 
gondolat: egy új FIAT-os 
komplexum létrehozására. 

A Polydom Rt. gondozá-
sában alig egy év alatt talpra 
is állították, a majd 600 nm-
es összalapterületű épülete-
gyüttest. Itt már igazán méltó 
környezetben kínálhatják ezt 
a temperamentumos márkát, 
és fogadhatják a talján már-
kák kedvelőit. ...és egyre 
többen vannak (gy... 

Európa után egyre népsze-
rűbb magyarországon is a FI-
AT (ill. a FIAT csoport tag-
jai). Nem véletlenül: hisz 
nincs még egy márka, ami 8-
szor lett volna év autója, sőt 
az utóbbi években sorozat-

ban. Tehát jól választott a 
Dalos-Gyulai páros ütőké-
pes, világszínvonalú márkát 
képviselhetnek. Az utóbbi 
évek ismert gazdasági nehéz-
ségei ellenére növekvő ten-
denciával büszkélkedhetnek, 
melyet eladási darabszámuk 
hűen tükröz. (A FIAT ma-
gyarországi részesedése 
idénre meghaladta a 8%-ot). 
De mi lesz jövőre, mi lesz az 
eladásokkal - tesszük fel a 
kérdést. 

Talán először is beszél-
jünk a jelenről (ebben az 
esetben az év hátralévő ré-
széről.) 

Jelenleg a népszerű ka-
matmentes részletvásárlás 
utolsó hajrája folyik, és las-
san a „cél egyenesbe" jut. 
Hogy mit jelent ez hétközna-
pi nyelven. 

A kormányrendelet-terve-

zet szerint, pénzügyi törvé-
nyek ismét kedvezőtlen for-
dulata miatt 1997. január 1-
jétől ezen lehetőség jóformán 
megszűnik. Azaz újra a ka-
matok és kamatlábak csatája 
kerül előtérbe. A most ka-
matmentesen (egyes változa-
toknál kezelési költség nél-
kül is) megvásárolható autók 
jövőre ily módon több száz-
ezer forinttal többért találnak 
gazdára. 

Például a legnépszerűbb 
típus esetében, amely a PUN-
TO, most még hatalmas akció-
val is kecsegtetnek, ilyen autó 
esetében 2 éves konstrukciónál 
a különbség 250-300 ezer, 3 
éves verziónál akár 4-5000 
ezer forint is lehet, ami a ka-
matokból adódik. 

Nos leszögezhetjük, hogy 
most egy akciós árú PUNTO, 
vagy bármelyik FIAT kamat-

F ! AT 
mentesen igen jó vételnek 
mutatkozik. 

Az autóház felkészült a 
várható év végi rohamra, 
amely most még fokozottabb 
lehet. 

Közel 100 autóval „spáj-
zoltak" be hogy a „fiatozni" 
vágyók igényeit kielégítség. 

Meg kell még említenünk, 
hogy teherautó palettájukat 
nemrégiben IVECO-val bő-
vítették, ami az áruszállítás-
ban fogalomnak számít. 

Várhatóan jövőre sze-
mélyautó kínálatunk is bő-
vül... 

Mindezek után érdemes 
ellátogatni a Szent László 
körútra és bővebben tájéko-
zódni, számolni és még idén 
megvenni a jelnből a jövő 
autóit: azaz a FIATOT a DA-
LOS-GYULAI-tól. 

FIAT Márkaképviselet 
és szerviz: Kecskemét, 
Szent László krt. 17. (az 5-
ös út szélmalomi elágazása) 
Telefon: 76486-569. Nyit-
vatartási rendünket meg-
hosszabítottuk: hétköznap: 
9 - 1 7 órá ig szombaton : 
9-15 óráig. Vasárnap: 9-12 
óráig. (x) 
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• Kuvaitban kezdte, Budapesten végezte? 

A titokzatos zsoldos 
O Éjszaki műszak (3.) 

Ide nekem a tequilát is! 

A Papagájban éjfél körül is csinosítják a pultokat. (Fotó: Nagy László) 

9 Pozsony (MTI) 
A l egnagyobb pél-

dányszámú szlovák na-
pilap, a Novy cas mun-
katársa Sz lovák iában 
nyomozni próbált a há-
rom héttel ezelőtti buda-
pesti gránátrobbanás ál-
lítólagos áldozata, bizo-
nyos Marcel D. után. Ha 
a felismerhetetlenségig 
roncsolt áldozatról kide-
rül, hogy valóban ó volt 
a mellette talált útlevél 
tulajdonosa, akkor iga-
zolódik a szlovák lap ál-
l í tása : az á l d o z a t az 
egykor i c s e h s z l o v á k 
hadsereg zsoldosaként 
1990-91 -ben részt vett 
„Sivatagi vihar" elneve-
zésű kuvaiti akcióban, 
később pedig a francia 
idegenlégióban kapott 
kiképzést. 

A lap egy köze lebbrő l 
nem megneveze t t (Bytca 
környéki) faluban kereste 
meg a budapes t i á ldozat 
mellett talált útlevél tulajdo-
nosának szüleit, volt felesé-
gét és későbbi élettársát. A 
szülők e lmondták : f iuk , 
Marcel D. úgy ment el ha-
zulról, hogy előtte két isme-
retlen, feltűnően drága ko-
csival érkező két férfi keres-
te meg, akiket a barátainak 
nevezett. Másnap elutazott. 
„Azt mondta, Németország-
ba megy. Állítólag a tikos-
rendőrséggel. Amikor meg-
kérdeztem, hogy ilyen még 
létezik-e, csak mosolygott" 

- idézi a lap az anya szava-
it, aki szerint a fia az ezt kö-
vető héten háromszor telefo-
nált haza egy német város-
ból. 

A szülők a televízióból 
értesültek róla, hogy Buda-
pesten felrobbant egy férfi, 
aki a mellette talált okmá-
nyok adatai szerint az ő fiuk 
lehet. Az apa - volt bányász 
— nem igazán hiszi el, hogy a 
fia azonos lenne az áldozat-
tal. Elmondta: ha látná az ál-
dozat kezét, biztosan meg 
tudná állapítani az igazságot, 
mert a fiának gyerekkorában 
olyan kéztörése volt, hogy 
majdnem amputálni kellett a 
karját . „Nem értem, miért 
nem hívtak meg bennünket 
Magyarországra, hogy meg-
próbáljuk azonosítani a fiun-
kat. Ezért nem hiszem el a 
hírt, hogy az áldozat a mi 
Marcel f i u n k " - Így az 
apa, aki a fiát egyelőre csak 
eltűntnek tekinti, és azt sem 
hiszi el, hogy egy hétpróbás, 
zsoldot viselt fiatalember ke-
zében csak úgy felrobbanjon 
egy kézigránát. Marcel D. 
hónapokon át vett részt a ku-
vaiti katonai akcióban. Ami-
kor hazajött, vett egy Audit, 
és élvezte az élet örömeit -
mondta a lapnak a volt fele-
ség, akivel Marcel D.-nek 
közös gyermeke van. de a 
férfinak a válást követő élet-
társi kapcsolatból is van egy 
gyermeke. Elmondta: Kuvait 
után fu rcsán v ise lkede t t : 
mint aki örökké indulóban 
van. Gyakran reszketett a 
keze, elmerengett, és a Ku-

• Amman (MTI) 
Izrael hajlandó visszaadni 

azt a mintegy 86 hektárnyi 
földdarabot, amelyet több 
mint harminc éve kobzott el 
a jordániai uralkodó egyik 
unokatestvérének birtokai-
ból. Zaid Bin Husszein Bin 
Naszir elmondta, hogy Ben-
jámin Netanjahu izraeli mi-
niszterelnök levélben közöl-
te vele a hírt a Jordán folyó 

vaitban elesetteket, a gyer-
mekáldozatokat emlegette. 
Gyakran sírt. „Marcel szíve-
sen nézett a televízióban há-
borús filmeket. Sokat tudott 
a repülőgépekről, a fegyve-
rekről." Néhány hónap múl-
va a zsoldos kocsmát bérelt 
a faluban, de nem ment az 
üzlet, Marcel pedig elutazott 
F ranc iaországba , ahol az 
idegenlégióba szegődött. Itt 
kemény kiképzésben része-
sült, de végül nem vették fel. 
Azt mondta: azért nem kel-
lett a franciáknak, mert két 
gyereke van. Ez azonban 
aligha volt igaz - íija a lap. 
A Novy cas - korábbi lapér-
tesüléseket idézve - arra em-
lékezte t , hogy a t ragédia 
előtt kilenc nappal Magyar-
ország területére lépett Mar-
cel D. mozgását és kapcsola-
tait a magyar b iz tonsági 
szervek figyelték. Felidézi 
azt a néhány nappal későbbi 
szlovák lapértesülést, mely 
szerint a magyar nyomozati 
hatóság a szlovák rendőrség 
nyomelemzőinek megküldte 
az áldozat génmintáit, hogy 

- „mivel Magyarországon 
ilyen elemzéshez nincs meg-
felelő berendezés" - Szlová-
kiában végezzék el a szüksé-
ges DNS-analízist. 

Peter Celár , a sz lovák 
rendőrség nyomelemző inté-
zetének helyettes igazgatója 
a lapnak elmondta: „intéze-
tünket ilyen analízisre nem 
kérték fel". Feltevése szerint 
a DNS-e lemzés t magyar 
szakemberek végzik, hiszen 
Magyarországon is vannak 
megfelelő laboratóriumi mű-
szerek és be rendezések . 
Marcel D. szüleit azonban 
eddig senki sem keres te 
meg, hogy saját DNS-mintá-
ikkal járuljanak hozzá a ge-
netikai összehasonlításhoz. 

A közel negyedmil l iós 
példányszámú szlovák lap 
felveti: tegyük fel, hogy a 
budapesti gránátrobbanás ál-
dozata valóban Marcel D. 
Miféle szelek sodorták Ma-
gyarországra az egykor i 
zsoldost, az idegenlégióst? 
Ha a robbanás áldozata még-
sem ő, akkor hová tűnt Mar-
cel D., akinek mozgását állí-
tólag a magyar hatóságok fi-
gyelték? Ha figyelték, miért 
nem tud ják , mit kereset t 
azon az éjszakán abban a bu-
dapesti kerületben, ahol a 
robbanás történt? „Ezekre és 
más kérdésekre keresik most 
a mieinkkel együttműködve 
a választ a magyar rend-
őrök" - így a Novy cas, 
amelynek értesülése szerint 
Marcel D. címére két héttel 
ezelőtt Londonból érkezett 
egy levél. Ebben a feladó 
közli: Marcel D. nevét fel-
vették a munkára várók nyil-
vántartásába, és kérik, de-
cember végéig további ada-
tokat is adjon meg önmagá-
ról. Csütörtökön - egy nap-
pal a Novy cas közlése előtt 

- Marcel D. Prágából kapott 
egy meghívót, amelyben a 
kuvaiti hadművelet csehsz-
lovák veteránjainak két hét 
múlva esedékes prágai talál-
kozójára invitálják. 

nyugati partján fekvő birtok 
visszaszolgáltatásáról. Izrael 
állam 1948-ban történt me-
galakításakor, majd az 1967-
es háború során sok arab 
család földjét hátrahagyva 
menekülésre kényszerült. E 
földterületek sorságról a ter-
vek szerint az izraeli-palesz-
tin béketárgyalások utolsó 
szakaszában születik majd 
döntés. 

Emlékeznek oly ántivi-
lágra, amikor az ország 
kisebb-nagyobb vezetői 
á l l andóan a l akosság 
jobb ellátására fektették 
a hangsúlyt? Leginkább 
díszbeszédeikben. Majd 
hétvégén váltott lovak-
kal keresgéltünk olyan 
boltot, amely ik netán 
még nyitva is van. A nép 
persze örült ennek a fek-
tetett hangsúlynak, csak 
azt se bánta volna, ha 
délután, netán még este 
is, friss kenyeret tud ven-
ni. 

Eme ántivilág leáldozott, 
jött a korábban mumusként 
emlegetet t p iacgazdaság, 
ahol aztán jelszó egy szál se 
(nem is beszélve a hangsúly-
fektetésről. . .) , csak éppen 
ezerszám nyíltak ebben az 
országban a kisebb-nagyobb 
boltok, markét lett a bicikli-
garázsból , s a falakra oly 
pompázatos feliratok kerül-
tek, mint például a shop, meg 
a non-stop. Ez utóbbi egyér-
telműen arra utalt, hogy a 
bolt éjjel is, meg nappal is 
szeretettel várja a vevőket. 

Ma már nem annyira. A 
non-stopok jórésze este tízkor 
lehúzza a rolót. Mondom, a 
legtöbbje. De aki például a 
nem éppen las vegasi dizájn-
járól elhíresült Makkosházán 
keresne magának éjjel-nappa-
lit, könnyen rátalál. Ormótlan 
betonvégvárak környékén, 
ahol napközben a trolik fut-
nak versenyt az idővel, kész-
séges fiatalember mondaná el 
éjszaki műszakos tapasztala-
tait. Csak éppen a forgalom 
nem engedi. Abban a feneket-

• London (MTI) 
A brit kriminalisztika 

történetének eddigi leg-
s ú l y o s a b b g a z d a s á g i 
búncselekmény-kísérle-
teként jellemzik a ható-
ságok azt a hitelkártya-
csalás i összeesküvést , 
amelynek tárgyalása a 
héten kezdődött London-
ban. 

A számos szereplőt - köz-
tük egy többszörös gyilkost, 
egy gyilkossági kísérletért 
elítélt számítógépszakértőt 
és sok megvesztegetett táv-
közlési alkalmazottat - fel-
vonultató krimi lényege: a 
szervezők az országos táv-
közlési vállalat (British Te-
lecom) néhány korrupt mér-

len nagy sötétségben hol egy 
tinilány toppan be kóláért (kis 
rum van-é hozzá...?), hol az 
esti maszekból hazataláló 
cimborák érzik úgy, hogy há-
rom-négy sör még lecsúszna 
torkon, hol tíz deka párizsi 
lett éppenséggel hiánycikk. 

• Azt nem igazán foghat-
nám magára, hogy elunja 
itt az életét - sikerül végre 
néhány szót váltani Kó-
rász Zoltánnal. 
- Mikor hogy... Este tíz-

kor itt még csúcsforgalom 
van, aztán a diszkó, meg 
kocsmazárások után is jön 
egy újabb vevőhullám, majd 
a nagyobb rendelések már 
hajnalban várhatók. Munká-
ba indulás előtt sokan beug-
ranak a friss kifliért. 

4 De ahogy elnéztem az 
előbb a rendeléseket, a 
szesz mintha jobban hiá-
nyozna egyeseknek, mint 
a péksütemény... 
- Nem vitás, az éjszakai 

boltok forgalmának nagyré-
szét a pia teszi ki, no meg a 
cigi, a kávé. 

Egy halkan besomfordáló 
úr mintha éppen eme igazsá-
got szeretné megcáfolni, mert 
meglátván masinájával csat-
togtató fotóriporter kollegá-
mat, fél kiló kenyeret kér. S 
közben oly szakértelemmel 
nyalogatja szájának szélét, 
hogy szinte már habos. Elkö-
szönéskor aztán csusszan sör 
is, pálinka is a nejlonszatyor-
ba. S mivel figyelmeztetjük, 
a kenyeret se felejti ott... 

Jönnek ide fiatalok is, 
öregebbek is, hétfőn is, pén-
teken is - jegyezgetem a leg-
jellemzőbb címszavakat, mi-
közben a város legismertebb 

nőkét megvesztegetve hoz-
záfértek volna azokhoz az 
adatokhoz, amelyek a Lon-
donban minden sarkon né-
gyesével-hatosával működő 
fali pénzkiadó automaták és 
a banki feldolgozó közpon-
tok között húzódó vonalakon 
minden egyes t ranzakció 
után végigfutnak. A banda 
ezen az úton több t ízezer 
számlatulajdonos banki és 
hitelkártyáinak elektronikus 
adatait akarta rögzíteni, s 
ezeket a házilag gyártott ha-
mis kártyákra átültetve több 
százmillió font - több tíz-
milliárd forint - ellopására 
készültek. 

Szakértők szerint a terv 
megvalósulása jó eséllyel 
térdre kényszerítette volna a 

nonstopjához , a Papagá j 
Markethez szalad velünk az 
autó. A csöppnyi garázsbolt 
után már nyugati filmekből 
ismerős árukészlet fogad, s 
Györfi Csaba, ki szintúgy if-
jú ember, mint makkosházi 
kollegája, de már műszakve-
zetőként ügyeli itt a rendet. 

4 Van mire vigyázni? 
- Ha arra gondol, hogy 

különösebb zűrök zavaiják-e 
a munkát, hát egyértelműen 
nem a válaszom. Csendesek 
itt az éjszakák, s ha mégis 
betévedne egy-egy randalíro-
zó társaság, biztonsági embe-
reink azonnal megfékeznék 
őket. De mint mondtam, erre 
semmi szükség. Annál in-
kább fontos, hogy széles áru-
kínálattal várjuk az éjszaki 
vevőt is, mert kívánság az 
van bőven. A hazatérő jugók 
itt igyekeznek megvenni 
mindazt, amit nappal elfeled-
tek. S náluk nincs slágercikk. 
Pontosabban minden az. 
Margarin, virsli, étolaj, mo-
sópor éppúgy kell nekik, 
mint mondjuk vajkrém vagy 
éppen joghurt. De mivel fo-
lyamatosan töltjük fel a gon-
dolákat, mindig azonnal szol-
gálni tudunk a kért áruval. 
Az embargó előtt volt itt éj-
szaka olyan forgalom, hogy 
még kosárért is sorba kellett 
állni. Most kisebb a roham -
hallom a műszakvezetőtől, 
aki azért hozzáteszi: nyitva-
tartani ettől függetlenül kell. 
Meg aztán meg is éri. A Pa-
pagáj jó hírét éppen az ala-
pozta meg, hogy éjjel-nappal 
kínál. 

De hasonlóval dicsekedhet 
a Mars téri nonstop is. Beval-
lom, mikor hozzájuk toppan-

brit bankrendszert, egyrészt 
a súlyos anyagi, másrészt a 
nem kevésbé súlyos erkölcsi 
és bizalmi veszteség révén. 

A banda egyik vezetőjé-
vel a rendőrségnek külön is 
van elszámolnivalója: Ken-
neth Noye évekkel ezelőtt 
megölt egy rendőrfelügyelőt, 
aki lopott arany után nyo-
mozva tartott nála házkuta-
tást, ám a bűnözőnek általá-
nos megdöbbenést keltve si-
került meggyőznie az esküd-
teket arról, hogy önvédelem-
ből szúrta agyon a detektí-
vet. 

Noye-t gyanúsítja a Scot-
land Yard egy nemrégiben 
elkövetett, egyszerű közle-
kedési vitát követő emberö-
lési ügyben is, a bűnöző 

tunk be, kicsit aggódva fag-
gattam Fodor Izabellát, ki 
férfitársainál beszédesebben 
vallott a boltos éjszakákról. 
Mert hát ugyebár a Mars tér 
nem igazán hamvasarcú ka-
maszlányok rózsaszínű le-
ányregényeiből pailanl Sze-
ged közepére. De Izabella 
megnyugtat - félelemre ok 
egy szál se, a vevők rende-
sek, illemtudóak, bár egy biz-
tos - pénzük most kevesebb 
van, mint egykoron. Meglát-
szik ez a forgalmon is, ami... 

- Ide nekünk a tequilát is 
- szakítja félbe a halk mono-
lógot egy rendelés. S már 
nem is kell különösebb nyo-
mozást elrendelni arról, hogy 
habcsókért, vagy mondjuk 
fejbekólintós piáért áll-e in-
kább sorban a kuncsaft. 

- De egyébként rend van, 
mondhatom - bizonygatja az 
ifjú hölgy, majd hozzáteszi: 
azért vastag üveg csak került 
a pultokra, s ha nagyhangú 
társaság forgolódik a boltban, 
a fiúk is jobban odafigyel-
nek. 

4 S ha valaki éppen egy 
ily csinos lánnyal szemte-
lenkedne...? 
- Tudja, mindenkivel meg 

lehet találni a megfelelő han-
got. 

5 mily igaza van. Kint az 
utcán ugyanis éppen ilyen 
hang találtatott. Oszlopot tá-
masztó ifiúr méltatta havaijá-
nak anyukáját, aki elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett -
megítélése szerint - a kurti-
zánok világában. De ez már 
nem bolti ügy, ugyebár. 

Hacsak a kedves mama be 
nem állít egy kis joghurtért... 

Bátyi Zoltán 

azonban értesülések szerint 
Oroszországban rejtőzik. 

A banánhéj , amelyen a 
banda elcsúszott, egy rossz 
döntés volt: erőnek erejével, 
fenyegetésekkel beszervez-
tek egy gyilkossági kísérle-
tért 16 évi szabadságveszté-
sét töltő számítástechnikai 
szakértőt is. Neki azonban 
nem fűlött a foga az újabb, 
mázsás büntetést ígérő ügy-
höz, ezért kitálalt a börtön 
gyóntatópapjának, s innentől 
a rendőrségnek már nem 
volt nehéz dolga. A Yard a 
több ezer, hamisításra előké-
szített plasztiklapocska mel-
lett hét gyanúsítottat is be-
gyűjtött; ügyükben decem-
berben várható a minden bi-
zonnyal súlyos ítélet. 

Vásár 
Mórahalmon 
• Munkatársunktól 

Mórahalmon azt mond-
ják, ilyen még nem volt -
mint ami lesz vasárnap, hét-
főn és kedden a helybéli mű-
velődési házban. November 
10-én őszi vásár és kiállítás 
veszi kezdetét, ahol előzetes 
információink szerint a bar-
kácsgépek, az elektronikai 
cikkek, a számítástechnikai 
termékek, háztartási beren-
dezések, s mezőgazdasági 
gépek egész arzenálja várja 
a látogatókat, s vásárlókat. A 
kiállítók a vásár idejére ked-
vezményes árakat, a Móra-
halom és Vidéke Takarék-
szövetkezet pedig kedvező 
hitelkonstrukciókat ígér. 

„ D e á k o s " 
hírek 

• DM-információ 
„A vasfüggöny nélküli 

élet előnyei és hátrányai" cí-
mű témából tíz „deákos" 
gimnazista referál majd jövő 
márciusban a németországi 
Európa Iskolában. Megtud-
tuk: a Freigerichtben találha-
tó különleges intézményben 
egyebek mellett öt nemzet 
középiskolásai alakítanak 
majd európai miniparlamen-
tet. 

Magyarországot a szege-
diek képviselik. Szintén a 
Deákhoz kötődő hír, hogy a 
gimnázium két tanulója a hét 
végén érkezik haza az Egye-
sült Államokbéli Virginia ál-
lamból, ahol egy magánkö-
zépiskolában töltöttek öt he-
tet. A tervek szerint jövő ta-
vasszal három amerikai diák 
jön majd a szegedi testvéris-
kolába. És még mindig De-
ák. Tudomásunkra ju to t t , 
hogy a Magyar Rádió Petőfi 
adója által meghirdetett Dél-
Amerika vetélkedőn a gim-
názium csapata második he-
lyezést ért el. A csapat felké-
szítő tanára László Sándor 
volt. 

Oklevelek 
az Eötvös 

gimnáziumnak 
• Munkatársunktól 

Az Országos Testnevelési 
és Sporthivatal az Eötvös Jó-
zsef Gimnázium (volt Újsze-
gedi Gimnázium) testnevelő 
tanárát Nusser Elemért „Di-
áksportért" elismerő okle-
véllel tüntette ki az iskola 
röplabda csapatának a diák-
olimpia országos döntőjén 
elért első helyezésért. Ha-
sonló oklevelet vehetett át az 
intézmény is az eredményes 
diáksportot támogató tevé-
kenységéért. 

Az Eötvös növendékei ki-
válóan szerepeltek a Rákóczi 
Szövetség Tatabányai Szer-
vezete által rendezett határ-
menti történelmi vetélkedőn, 
melyet ezúttal az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
témakörében hirdettek meg. 
A gimnázium háromfős csa-
pata országos harmadikként 
jutott a döntőbe, ahol telje-
sítményük jutalmául az isko-
la tanulóit az a kitüntetés ér-
te, hogy a vidéki gimnáziu-
mok nevében ők helyezhet-
ték el a megemlékezés ko-
szorúját a Bem-szobomál. A 
Rákóczi Szövetség elnöké-
nek felkeresésére a csapat 
egyik tagja köszönthette a 
Műegyetemi megemléke-
zést. 

Izrael földet ad vissza 

• Százmilliós hitelkártya-csalási kísérlet 

A gyóntatópap nem habozott... 
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Délmaqyarorszáq 
Hirdetését feladhatja, 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 

személyesen 

reggel 7-től este 7-ig 
a Sajtóházban, 

S Z E G E D , S T E F Á N I A 10. 

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

hirdetésfelvétel 

Gyászközlemények 
(lakossági apróhirdetés 

csak felárral) 
7-12 óráig 

481-281 

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉSEK 
8-12,14-17 óráig: 

318-999, 
7-15 óráig: 

320-239 

MORAHALOM, 
Felszabadulás u. 30. 

62/381-251 
Kedd-csütörtök: 9 - 1 2 óra 

Hirdetését feladhatja még 
személyesen, 8-16 óráig, az 

EXPRESS UTAZÁSI 

IRODÁBAN, 

Szeged, Kígyó u. 3. 

Tel.: 481-411 , fax: 311-310 

HOGY TUDJA, MERRE INDULJON... 

A rovatba a hirdetések 
személyesen adhatók fel Gábor Ildikónál, a Sajtóházban. 

Előzetes érdeklődés a 311-819-es telefonon. 

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 
redőny, erkélybeépltés, svéd reluxa, hevederzár-készítés, forgó-
ablak átalakítás, harmonikaajtó. szalagfüggöny, könyökkaros 

napellenzők, fémredőny készítése, javítása megrendelhető garanciával. 
Rendkívüli kedvezmények a 12 éve fennálló cégtől! Égető Zsolt. Tel.: 
498-130,469-320,321-309,06-60-381-147. 

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

| p 3 P Hőszigtelős redőny, svéd reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó, 
^ ^ erkélybeépltés készítését és javítását vállaljuk. A termékekre két 
év garanciát biztosítunk. Tóth István. Tel.: 323-668; 482-547 (hétvégén 
is). 

NONSTOP LAKÁSSZERVIZ 
Vízvezetékek, különböző csaptelepek szerelése, javítása; hideg-
meleg vízórák szerelése (tervezéssel); központi fűtésrendszerek 

szerelése, felújítása, zárak szerelése, javítása. Dugulások elhárítása. Vil-
lanyszerelések, javítások. Heitmár Róbert. Tel.: 06-60-381-614 

ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERET, PLEXI, LEXAN 

g S 3 ÜVfcgezés, tükrözés - méretre vágás, beépítés, csiszolás, fazettá-
zás, hajlítás, domborítás, homokfúvás, hőszigetelő üvegezés, 

biztosítási munkák. Varga-műhely. Szeged, Teréz u. 42. Tel/fax.: 
62/313-633. Nyitva: h-p: 7-18, sz: 7-12 óráig. 

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI FŰTÉS 
Kazánok, vízmelegítők tisztítása, fűtési rendszer karbantartása. Vaillant, 
Savio, Ferroli, Buderus, Beretta kazánok beüzemelése, javítása - hétvé-
gén is. Tóth László, Szeged. Etelka sor. 12. Tel /fax, üzenetrögzítő: 490-
695,06-20-364-693. 

HÜTÖ-, MOSÓGÉP, TV, VIDEÓ 
IN6YSNSS KISZÁLLÁS, 15 HÓ GAIANCIA 

§ g l g ! 9 4 A Hibabejelenlés non stop 

441'OvOPillich K. u. 18. 
KLEKTROnONT-UlX 

í«ii Él TV-, VIDEOSZERVIZ 
I t i s — rJ Garanciával javítunk! Ingyenes kiszállási 
K 7 J f c D 10% kedvezmény! NONSTOP HIBABEJELENTÉS 
| OC K . Kukovecz Nana u. 21. Tel.: 483-996,06-30-458-06Í 

C O M I ' I T V I I I K A H Á I I 
Szeged, Pusztaszeri u.16. TeL: 62/323-614 

. 62/325-050 

Az akció folytatódik! 
IBA-os PC mk J9.900.-FI-IÓI • ÁFA, 
s«is o, pc m* 45 wo.Tt ióI • Apa 
PENTIUM PC m* 7J 900.-FI.til »APA 

MIM Mrtwf, Sound nrS 4.9JO.-Ft*APA 
J40 Mit HDD 14 490 FU APA 
UHrttnoOtm 14.4 9PÍC9 6 t90, Ft*ÁFA 

Nyitvatartás : II-P: 9.00-17.00; Szo: 9.00-12.00 

M A O K É T KÖSZÖNTIK 

Balaton Gergőt Sándorfalván 
13. születésnapján szeretettel 

köszönti 
Nagymama és Maca néni. 

Mórahalomra Fődi Mónikának születésnapj alkalmából 
sok boldogságot kíván Anyu és Apu. 

Benke Lajost és Huszka Annát 
50. házassági évfordulójukon 

szeretettel köszöntik 
fiaik, menyeik, unokáik. 

Röszkére! 
Márki Imrének 

és Varga Irénnek 
házasságkötésük 
40. évfordulójára 
sok boldogságot 

kívánnak: 
gyermekeik, unokáik. 

apróhirdetés 

adásvétel 

\ ĵaai 
• ezüsttárgyak, 
• arany-, < 

• 1945 előtti levek 
i régiségek, herendi 
adásvétele. 
6720 Szeged, Oskola u. 17. 
TeL: 62-311-782. 

• TELEVÍZIÓ (színes, távirányí-
tós, Videoton) 19 500 Ft és sző-
nyegtisztftógép (új) 32 000 Ft eladó. 
Tel.: 323-497. 
• MARABU-4 kazán (18 tag) és 
Zsiguli 1200 (1985-ös) érvényes 
műszakival eladó. Zákányszék, 
Dózsa 10. 

A mai napon 
• w , . . ^ r . . 

a kárpótlási jegyet 

51%-on vesszük! 
(I mFl címletértékű kárpótlási jegy 
vételére vállalunk kötelezettséget.) 
P A K E T T B R Ó K E R RT. 

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

+ 
Cáfön Sftmcv 

LANCIA 

VW-, Audi-, Opel-
alkatrészek 

ízzógyertya 750 Ft-ért 
Szerelőknek, viszonteladóknak 

további kedvezmények 
Autó-Hórusz Kft. 

Szeged, Moszkvai krt. 30. 
TEl./fax: 325-369 

VESZPREMI AUTOSZALON 

Volvo és Suzuki 
dkapéHsjnárkaszerviz 

" Zöld kártya, 
" benzines és Diesel műszaki 

vizsgára felkészítés 
•e hivatalos Westd 

. i ; „ , n . i, 
ramoteieto szen-neszereies 
riasztók, központi zárak, 
elektromos ablakemelők beszerelése 

" karosszériajavítás, gravírozás. 
; ~67ÜZ sToflid Ügyói iiTósT 
t Tol.: 62-472-999, 473-Ö00. 

• OPEL Calibra 2.0 i szervizköny-
ves, türkizmetál extrákkal sürgősen 
eladó. Érd.: 06-30-382-088. 
• ROVER Cabrio 216 i-16 V full 
extrás, bőr stb. 94-es évjárat, kitúnó 
állapotban eladó. (Szalonár: 
5800000 Ft). Irányár: 2 600 000 Ft. 
Érd.: 06-30-250-677. 
• AUDI 100 2.3 E 1992-es klíma, 
ABS, áfá-s számlával, sérülésmen-
tesen eladó. Érd.: 62-344-437. 30-
537-642. 
• SUZUKI Swift 13-as 3 éves 85 E 
km-rel eladó. Érd.: 62-432-261. 
• TRABANT 601-es, 85-ös évjára-
tú eladó. Érd.: 381-072 telefonon. 
• SUZUKI Maruti 7 éves eladó. 
Érd.: Hmv.-hely, Kálmán u. 9. Tel.: 
62-342-287. 
• OPEL Record 2.0 1983-as auto-
mata gépkocsi extrákkal családi 
okok miatt eladó. Érd.: 06-60-
383-446. 

• ANYATEJ fagyasztott eladó. 
Érd.: 62494-911. 
• TÖLGY Réka ágy, ágyneműtar-
tó, íróasztal, szőnyeg, puffok el-
adók. Érd.: 324-436, 
• WARTBURG Combi 1,5 év mű-
szakival, vonóhoroggal eladó, vala-
mint egy duplakerekes kombinált 
babakocsi mosható huzattal. Tel.: 
252-602. 
• KUKORICA eladó. Érd.: Új-
szentiván, Felszabadulás 8. Tel.: 
62-377-034. 
• ÜZLETHELYISÉG eladó Újsze-
geden 34 nm, igényesen kialakítva. 
Tel.: 479-754. 

i é r m é 

• TÖRÖTT, totálkáros autót ven-
nék 1984-es évjárattól. Tel.: 06-30-
440-110,06-30-310-855. 
• 1983-as évjáratú 1300 kem-es 
Ford Escort gépkocsi eladó. Tel.: 
430-621. 
• HONDA Legcnd 3,2 Coupé full 
extrás 52 000 km eladó. 06-30-
587-006. 
• MAXUM sport 5,7 260 LE el-
adó. 06-30-587-006. 
• MERCEDES 124/300 E fehér, 
1987. novemberi, extrákkal eladó. 
Irányár: I 350 000 Ft. Tel.: 62-
381-323. 

H A M A R O S A N ! 

S Z E G E D E N 

albérlet 

lakás 

A U T Ö C E N T S U M 
Fonógyári út 6. Az M-5-rői 

• 1980-as évjáratú Lada személy-
gépkocsi eladó. Érd.: 62-443308. az 
esti órákban. 
• FIAT Tipo 1.7 D 91. évj. áron 
alul eladó. Érd : 471-247. 

• SÁROSI utcai II. emeleti 2,5 szo-
bás igényesen felújított lakás, ext-
rákkal eladó. 492-244. 
• SZEGEDI 1,5 szobás, I. emeleli 
panellakás eladó 1,2 M. Érd.: 16-tól. 
Tel.: 477-972. 
S ELSŐ emeleti egyszobás lakás el-
adó, vagy nagyobbra cserélhető. 
Érd.: 62494-985. 
• HÓBIÁRT basa utcában I. em. új 
85 nm-es lakás utcai garázzsal eladó 
7,6 M. Érd.: 323-996 telefonon. 
• SZEGEDEN, a Lomnici utcában 
első emeleti, 72 nm-es, 2+1 szobás 
(1+3 szobássá alakítható) lakás új-
szerű állapotban eladó. Érd .: szom-
bat-vasárnap 479-762/62. 
• MAKKOSHÁZI 1,5 szobás V. 
emeleti liftes lakás eladó. 477-963. 
• BELVÁROSI luxuslakás 160 nm, 
garázs, 2 hobbiszoba 10 millió. Tel.: 
320-104. 
• BELVÁROSI kétszobás, felújftott 
lakás eladó. Tel.: 324475. 
• DEBRECENI utcai 3 szobás 100 
nm-es kétszintes, két fürdőszobás 
társasházi lakás, garázzsal eladó. 
Érd.: 62-482-537. 
• VIDRA utcai 2 szobás lakls sür-
gősen eladó. Irányár: 3,2 M. Tel.: 
323-269. 
V SZEGED, Gyöngyvirág utcai 47 
nm-es X. emeleti festett falú. relu-
xás, vtzórás, védőrácsos, telefonos jő 
állapotú lakás 1 300 000-ért el-
adó. (Tető felújítva 1995-ben). 62-
487-036. 
• BELVÁROSI szoba-konyhás, 
gázfűtéses, komfort nélküli lakás el-
adó. Irányár: 1 300 050 Ft. Érd.: 19 
után 474450. 
• KERESZTTÖLTÉS u. 33-3l-ben 
vennék, illetve cserélnék lakást-bel-
városi kisebbért. Kettőnek megfelelő 
új sarok ülőgarnitúra pasztell szfnű 
igényesnek eladó. Tel.: 62-328-313. 
• OLAJOS utcai téglablokkos, gáz-
fűtéses lakás eladó. Érd.: 477-133. 
• BÉKE utcában 70 nm, kétszobás, 
társasházi lakás eladó. Tel.: 329-658. 

• KÉTSZOBÁS, gázfűtéses, tele-
fonos. bútorozott lakás diákoknak, 
házaspárnak kiadó. 62-498-109. 
• ÉGŐ Arany Házban kétszobás 
lakls bútorozatlanul kiadó, vagy el-
adó. 314-187. 
• RÓKUSON üres, 3 szobás, tele-
fonos lakás kiadó 18+rezsi. 375-370 
este. 
• CSONGRÁDI sgt.-i 3 szobás la-
kás sürgősen kiadó. Érd.: 321-253. 
• KÉTSZOBÁS bútorozott, jól fel-
szerelt panellakás, liftes házban ki-
adó 16 000+rezsi. 62-361-715. 

ingatlan 

• SZATYMAZI utcai cseréptetős 
házban II. emeleti, erkélyes, kétszo-
ba-hallos, telefonos, felújított lakls 
2 200 000 forintért eladó. Érd.: 
491-975,20 óra után. 
• CSILLAG téri 1+2 igényesen fe-
lújított, erkélyes, telefonos garázsos 
lakás eladó. Érd.: 432-082. 
• FELÚJÍTOTT első emeleti 66 
nm-es lakás Bartók téren eladó. 
Irányár: 50 E Ft/nm. 405498. 
• SZEGED belvárosi négyszobás 
lakls eladó. Tel.: 432-204. este. 
• SZEGED, Szilléri sor 1/B. X. 29. 
alatti 35 nm-es lakás sürgősen el-
adó. Érd : 474-279 telefonon 16 
után. 
• SZENTHÁROMSÁG utcai 50 
nm-es téglablokkos, parkettás, gáz-
fűtéses, vtzórás, 2 szobás lakls el-
adó. Tel.: 441-317. 
• OLAJOS utcai 1,5 szobás, 47 
nm-es, földszinti, telefonos, gázfű-
téses téglalakás eladó. Érd.: a 60-
450-715 rádiótelefonon, vagy a 62-
406-106-os telefonon munkaidőben. 
• FELSŐVÁROSI 130 nm-es, 5 
szobás, III. emeleti társasházi lakás 
garázzsal eladó. 322-904. 
• SZEGED, Kálvária téri kétszobás 
társasházi lakás eladó. Érd.: 62-
441-659. 
• NÉGYSZOBÁS új társasházi la-
kás, garázzsal 5 900 000-ért eladó. 
Tel.: 62-329-698. 
• ÚJSZEGEDEN 105 nm-es angol 
rendszerű sorházi lakás garázzsal 
eladó. Érd.: 438-494, 17-től. 
• SZEGED belvárosi 2 szoba+há-
lófülkés földszinti öröklakás eladó. 
Tel.: 315-981. 
• BELVÁROSI I szobás lakás 
sürgősen eladó. Tel.: 329-574, 
313-664. 

• VAS megyében, fürdővárosban 
Sárváron, 3 szobás, 67 nm-es össz-
komfortos lakás eladó. Irányár: 2,8 
millió. Fizetéskönnyítés lehetséges. 
Érd.: 06-20-249-943,345-039. 
• KERTES kis ház eladó. Érdek-
lődni lehet: egész nap. Petőfitelep, 
Fadrusz János u. 42. 
• GARÁZS 64 nm kiadó, Föltáma-
dás 5/A. Tel.: 498-255. 
• PÁLFY utcai 807 nm-es területű 
magánház eladó. Tel.: 440-156. 
• RETEK utcai garázsomat elcse-
rélném zártkertre, tanyára, Szeged-
től 10-15 km-re. Tel.: 466-682. 
• MAGÁNHÁZ Sándorfalva, 
Partizán u. 1. eladó. Érd.: tel.: 62-
431416. 
• SZEGED, Attila u. 14. 17 nm üz-
lethelyiség eladó. Érd.: 435-198. 

Szeged Belvárosban, 
frekventált helyen, 
társas irodaházban 

különböző méretű irodák 
sürgősen eladók. 

Érd.: 
06-62-480-166 115 mellék. 

• FELSŐVÁROSON új építésű tet-
szetős kivitelű, kertes magánházat 
vásárolnék készpénzért. Ajánlatokat 
„Felsőváros 172" jeligére kérem a 
Sajtóházba. 
• ÚJSZEGEDEN 180 nm-es ma-
gánház, nagy melléképülettel eladó. 
Tel.: 437-343. 
• SÁGVÁRITELEPI 5 szobás ma-
gánház 728 nm telken, melléképület-
tel, garázzsal eladó. Irányár: 7,4 mil-
lió. Gera S. u. 3/B. 06-30-587-006. 
• SZATYMAZON 1522 nm-es zárt 
kiskert alpesi faházzal (az E5-ös út 
buszmegállójához közel fúrt kúttal 
és villannyal teljes berendezéssel: 
szivattyú, rotátor, hűtő stb.) sürgősen 
eladó, telekre épfteni lehet, telek 
közelben gáz és vezetékes vlz 
bekötése megoldható. Irányár: 550 
000 Ft. Érd.: 62-316-867, 16 óra 
után, szombat-vasárnap egész nap. 

— r O a r i i u i — 
I N G A T I A N K Ö Z V E T Í T Ő 
é s É R T É K B E C S L Ő I R O D A 
P e t ő f i S. s g t . 2 0 . TeL : 3 1 1 - 9 0 2 . 

H - P : 9 - 1 2 - t g , 1 4 - 1 8 ó r á i . 
Házak , l akások . I n g a t l a n o k 

adásvéte le , c se ré j e . Ingat lan- í 
é r t é k b e c s l é s h i t e lügy in t ézéshez . 

AZ A L L B A U K f t 
1996. december l-jétől 

szabad kapacitással 
rendelkezik. 

Vállalunk különböző 
új létesítmények 

építését és felújítást. 
Érd.: 62-314-341, v. 

06-30-531-527. 

Oszlopos tujOk, 
gómbtuják és egyéb 

dísznövények 
széles választéka. 

Szeged, Gera Sándor u. 18. 
Tel : 62/311-991. 5 

Nyitva: egész nap, hét végén is. 

• BORDANYI 3 szobás csa-
ládi ház eladó 4 300 000. 06-20-
383-563. 
• HATTYAS-tompaszigeti zártkert 
eladó a Szúnyog u. közepén. Érd.: 
tel.: 62-443-308, az esti órákban. 
O HÁZ eladó 2,5 szobás+1,5 szoba 
különálló külön bejáratú nagy telek 
központi fűtéses magánház. Érd.: 
Szeged-Szentmihály, Erdei F. u. 
79., egész nap. 
• BELVÁROSHOZ közel új. rep-
rezentatív, előkertes, 5 szobás, 3 
fürdőszobás. 2 garázsos, 232 nm-es 
ikerházrész, melléképülettel eladó. 
Irányár: 21.6 millió. Kisebb értékű 
ingatlant beszámítunk 6 millióig. 
Érd.: 06-62-322-323,9-17-ig. 
• SZŐREG, Újvilág u. 66. sz. ház 
927 n-öl telek, azonnali átadással 
minden elfogadható árért sürgősen 
eladó. Érd.: szombaton 9-16-ig. 
• ÚJSZEGED. Kertész u. 56/C. te-
rületrész sürgősen eladó. Tel.: 329-
574,313-664. 
• GYÁLARÉTEN 10 éves. 2 szo-
bás. 300 n-öl (elken ház, azonnali 
átadással eladó. Érd.: a 443-108 te-
lefonon, délután. 
• SZEGED. Homok u. 17/A. ma-
gánház eladó. Érd.: este. 

Csóra Cipő 30-40%-os 
árengedménnyel téli cipő 

árusítása a Helyőrségi 
Klub színháztermében 

V. Hugó u. 6. november 
11—15-ig. 

Nyitva: 9-18 óráig. 

S á r g a t o l l ú , 
t o j ó t y ú k v á s á r 
19%. november 12-én, 

kedden 05 órától Mars tér 12. alatti 
parkolóban. Tyúk 380 Ft/db. 

Kotogánv baromfikereskedés. 
Tel.: "326.600,325-531. 

• AKCIÓ! December 31-ig keleti 
és nyugati valuták eladása a banki-
nál lényegesen kedvehóbb áron! 
Már most szerezze be a síeléshez, 
pihenéshez szükséges valutáját! Ne 
feledje: az inflációt valutával is ki-
védheti! Metró Valutaváltó: 62-
428-015. 
• MATEMATIKA-fizika szakos 
középiskolai tanár korrepetálást, 
felvételi előkészítést vállal gyakor-
lattal. Tel.: 484-088. 
• KÖZGAZDÁSZNŐ, 37 éves ál-
lást keres Szegeden. Tel.: 314-135. 
• ANGOL fordítást vállalót teresek 
hatvan éven felülit. .Angol fordítás 
850" jeligére a Sajtóházba. 
• IGÉNYES szülők gyermekének 
felügyeletét, hosszú távon vállalom 
lakásomon. Tel.: 422-556. 
• KÉMIATANÁRT és gitároktatót 
(elektromos gitár) keresek elsős 
gimnazista fiamnak. Tel.: 406-710. 

• h r e i i e l t 

• 5-én éjszaka elveszett Ericsson 
GH-198 rádiótelefon. Kérem, meg-
találó hívja 62-326-163-at. 

• KÉTSZOBÁS, gázfűtéses vá-
lyogház, Sándorfalva, Felszabadu-
lás 81. Irányár: 1 700 000-ért. Érd.: 
hétvégén egész nap. 
• SZEGED-dorozsmai 2 és félszo-
bás, gázos, fürdőszobás, garázzsal, 
udvaros jó helyen lévő magánház 
beköltözhető állapotban eladó. Érd.: 
tel.: 06-20-287-697. Irányár: 2,200 
M Ft. 
• TABÁN utcai garázs eladó. Tel.: 
329-646. 
• SZIVÁRVÁNY utcai, 3 szobás, 
összkomfortos ház 3,8 millióért el-
adó. Tel.: 62-405-050. 

egyéb 

• CSEMPÉZÉST, padlóburkolást 
és kőművesmunkát vállalok. Tel.: 
06-30-258-108. 
• KATALIN bál 1996. november 
23-án Balástyán a Hotel Orchideá-
ban. Minden kedves vendéget sze-
retettel várunk a vacsorával, műsor-
ral egybekötött rendezvényünkre. 
Meghívott vendégművész: Komár 
László. Belépődíj vacsorával 
együtt: 2000 Ft. Érd.: személycsen, 
vagy a 378-272-es telefonon. 

bérlemény 

• SZEGED, Tápai u. 56. sz. alatti 
alagsorban helyiség kiadó. Irányár: 
30 E Ft+rezsi. Érd.: II. em. 9., este, 
Kovácsné. Tel.: 469-442. 
• SELYEM utca környékén garázst 
bérelnék kocsibeállásra. Tel.: 
476-942. 
• ÜZLETNEK, irodának kialakí-
tott fogadószinti helyiségek bérbe 
adók Újszegeden, a Vedres utcában. 
Felvilágosítást ad: Horváth László 
műszaki vezető a 434-401-es te-
lefonon. 

mwnka 

• NAGYKERESKEDELEM tar-
goncás jogosítvánnyal rendelkező 
férfi munkatársakat és hús-osztályra 
szakképesített eladókat, továbbá ci-
pő- és textil értékesítésben jártas 
vezető munkatársat alkalmaz. Érd.: 
telefonon a 428-030/102 melléken 
lehet. 
• EGYETEMI menzára szakácsot, 
konyhai kisegítőt felveszünk. Tel.: 
06-30-286-730. 
• KÖZÉPKATEGÓRIÁJÚ szegedi 
iparvállalat diplomás textil-vegyész 
munkatársat keres azonnali belépés-
sel. Jelentkezéseket „Sürgős 4350" 
jeligére a Sajtóházba kéljük. 
• RÉSZVÉNYTÁRSASÁG elem-
ző közgazdász munkakörbe dinami-
kus fiatal közgazdász, vagy üzem-
gazdász jelentkezését vátja „Sikero-
rientáció" jeligére a Sajtóházba. 
• VAGYONVÉDELMI és kármeg-
előzési részvénytársaság szegedi 
irodája munkalehetőséget kínál va-
gyonőri igazolvánnyal rendelkezők 
részére Szegeden és Hódmezővá-
sárhelyen. Jelentkezni lehet: a 06-
30-582-442 telefonszámon. 
• FELSŐVÁROSI óvodai körzet 1 
fő fiatal, szakképzett óvodapedagó-
gust keres. Tel.: 499-760. 
• A 2F Nemzetközi Számítástech-
nikai Iskola szegedi kirendeltségébe 
keres tanfolyami tájékoztató mun-
kakörbe, felsőfokú végzettségű 
munkatársakat. Rugalmas munka-
idő, kimagasló jövedelem. A mun-
kakör ellátásához saját gépkocsi , 
szükséges. Jelentkezni lehet: 1996. 
11. 11 és 12-én 16-18-ig a 62-492-
994-es telefonon.ű. 

közlemény 
• OTP átverésen értékesíti Algyő, 
Kastélykert 52. 2 lakásos családi 
házát 2 600 000 Ft becsértéken. 
Megtekinthető november 14-én 8 
órakor árverés kilenckor Széchenyi 
tér 5. II/6. Détári Vilmos végre-
hajtónál. 

expressz 

munka 

• FANTASZTIKUS munkalehető-
ség! Érd.: vasárnap 62-255-290. 
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gyászközlemények 
Generáli Budapest Biztosító Rt 
Pályázat 
A Generáli Budapest Biztosító Rt. Dél-alföldi 
Regionális Igazgatósága Széchenyi teri új irodaházába 

ügyfélszolgálati előadó 
munkakörbe jó kapcsolatteremtő készségű, megnyerd 
egyéniségű munkatársat keres. 
Pályázati feltételek: - középfokú végzettség - számítástechnikai, 
szövegszerkesztői ismeretek A pályázat elbírálásánál elónyt jelent 
a biztosítási ismeret és a némel nyelvtüdas 
Fényképpel ellátott, kézzel irt pályázatai 1996. november 18-ig 
az alábbi névre és címre kérjük: dr Kasza Levente mb. 
regionális igazgató. Szeged. Pf 666. 2106 . 

f i / e are looking for the services of an 
f f interpreterAechnical translator. who 

would like to contribute with histier work to 
a dynamically developing company. 

Tasks: 
- Interpretation at business negotiations, in-

company meetings 
- Translation of technical. financial and legal 

documents 

Requirements: 
- University degree in fnglish, or professional 

interpreter certificate 
- Priváté enterprise licence 

Translation and interpretation skills are very much 
appreciated. 

Applications should include C.V. (US type) 
and photocopies of degree earned. 

Please forward your application until 15 (november) 
1996 to the Publisher with the code-word „Tolmács". § 

C E N T R U M 

BEVASARLO-
VASÁRNAP 

november 10-én, 
9-12 óráig 

10% 
engedmény 

a Centrum Áruházban 
és a Divatcentrumban! 

Szombaton 
15 óráig vár juk 

vásárlóinkat 

SZEGEP 
NAGYARUHAZ 

A KOMPLETT RT. 
emeleti osztályain 

vasárnap 
egyes termékeket 

30-50% • O S árengedménnyel, 

az ELIT férfiosztály 
teljes árukészletét 

1 0 % • O S árengedménnyel 

kínáljuk. 

Vasárnapi nyitva tartás: 
8.30-12 óráig. M 

Ha Ön olcsón akar vásárolni és garanciát 
akar a tisztasághoz, jöjjön hozzánk! 

Ajánlatunk: Mosópor 3 kg 
Öblítő 4 I 

Mosogató 1 I 
Habfürdő 1 I 

360 Ft 
260 Ft 
140 Ft 
140 Ft 

Tip-Top 3000 Bt. Vegyiáru Kereskedés Szeged, Gutenberg u 23 
Telefon: 06-60454-654 Nyitva: h-p: 7 30-16 óráig 

Tételes vásárlás esetén kiszállítás. 

Bemutatkozik a RICOH 
és márkakereskedője <6 
az I R O D A G É P K f t . | 

m 

Vasárnap 
férfi- és nöi 
dzsekiket 

20%-os 
árengedménnyel 

kínálunk 
az Alföldi 

Ruhaházban, 

Szeged, 
Tisza L. krt. 51. 

Vasárnap nyitva: 
9-12 óráig. * 

SZEGEP 
NAGYARUHAZ 

A Dél-Tisza Menti AFESZ 
és a Komplett Rt. 

SZEGED NAGYÁRUHÁZA 
értesíti kedves vásárlóit, hogy a karácsonyi 
felkészülés alkalmával új nyitvatartási idővel 
várja vásárlóit. 

Ip..cikk és ruházat 
h-p 8.30-19 
Szo.: 8.30-14 
Vasárnap 8.30-12 

Szupermarket 
6 - 2 0 
6-15 

8.30-12-ig 

Széles körű áruválasztékkal, 
méltányos árakkal szeretettel 
várunk minden kedves 
vásárlónkat! 

Samara Bt. A volt 31. Sz. AEV szentesi telepen (Ipartelepi út 16.) 
vasanyag-árusítás 

I. osztályú, vastag falú csövek szerkezeti áron 
1 /2 colos 630 Ft/szál 1 colos 1110 Ft/szál 
3/4 colos 858 Ft/szál 5/4 colos 1395 Ft/szál 

6/4 colos 1590 Ft/szál 
Mindennemű vasanyagot olcsón árusítunk. 

3-4 napos megrendelési átfutás! Nyitva: H-P : 7-15.30-ig. Telefon: 63-311-756 

HIRDETÉSFELVÉTEL 
SZEGED. 
STEFÁNIA 10..| 
SAJTÓHÁZ 
REGGEL 7-TÖL 
ESTE 7-IG! 

• Ha gép/ ha szerszám - Atlanti-Szerszám 

Partnerként kezelik a vevőt 
S z e g e d e n , a P e t ő f i 

Sándor sugárút 9 3 . sz . 
alatt, a V á m tér s a r k á n 
t a l á l h a t ó a z A t l a n t i -
S z e r s z á m Kereskede lmi 
és Szolgáltató Kft. köz-
pontja és egy ik s zaküz-
lete (tel.: 3 2 6 - 9 3 3 ) . 

Mim Csóti József gépész-
mérnök-ügyvezetőtől megtud-
tuk, a cég ! 992-ben alakult és 
kezdetben csak ipari szerszá-
mok kül- és belkereskedelmé-
vel foglalkozott. 

• Miben különbözik az 
Önök tevékenysége a szer-
szám kereskedelemben ér-
dekelt más vállalkozásoké-
tól? 
A minőségi termékeket, a jó 

szerszámokat kizárólag ipari 
felhasználóknak kínáljuk, s ez 
Magyarországon viszonylag új 
dolog. Általában mi keressük 
fel a cégeket, vállalkozókat: 
bemutatókat tartunk, szaktaná-
csot adunk és igyekszünk a 
partner problémáira korrekt 
megoldást Találni. Szóval, itt 
nem harkácsszaküzlct műkö-
dik, hiszen a szabadidős fel-
használók. az alkalmi, ház kö-
rül szorgoskodók az itl kapható 
eszközöket drágállják. Ezeket 
ugyanis sokat lehet és kel) is 
használni, hogy megtérüljenek; 
hobbi szinten sokszor csak kél 
generáció tudná „nullára Írni" 
őket 

Aki viszont főfoglalkozás-
ként fúrja a panelt, annak érde-
mes itt vásárolni. 

9 Általában a gazdaság 
mely részeiből kerülnek ki 
az Önök vevői? 
Az Atlanti elsősorban két 

nagy területnek kínál szerszá-
mokat, gépeket. 

Az egyik a fémipar, ahol a 
lakatosmunkákhoz, acélszerke-
zet-gyártáshoz, korrózióálló 
anyagok megmunkáláshoz stb. 
kapcsolódik, vagyis ahol fúrni, 
darabolni, hegeszteni, csiszol-
ni, polírozni kell. 

A másik nagy terülel az épí-
tőipar gépesítése. Betonfúró és 
vésőgépek, bontókalapácsok, 
tömöritőgépek, épftőipari eme-
lők, csőmegmunkáló gépek, 
rögzltéstechnikához használ! 
szerszámok slb. 

Harmadik, kisebb rész a ka-
rosszérialakatosok fémiparral 
rokon icrülelének kiszolgálása, 
valamint különböző ragasztó-
és tömítőanyagok forgalmazá-
sa. 

• Ezeknek a csoportoknak 
másak is kínálnak szerszá-
mokat?! 
Cégünk fi lozófiája, hogy 

nem gépet és szerszámot adunk 
el, hanem problémákat oldunk 
meg, fejlett technológiát aján-
lunk és ehhez kínáljuk terme 
keink közül a legmegfelelőb 
bel. 

Például, ha valaki betér sze-
gedi üzletünkbe, és kér valami-
lyen eszközt, akkor nemcsak 
egyszerűen kiszolgáljuk, ha-
nem visszakérdezünk mire 
szeretné használni, s csak ez-
után kezdünk ajánlani. 

0 Felsorolna néhány már-
kát, amely az Önök palettá-
ján szerepel? 
Az ipari használatú elektro-

mos kéziszerszámok közül a 
Bosch-t. Flex-t, AEG-et, Meta-
bo-t nem kell bemutatni, A FE-
1N viszont Európában ebben az 
iparágban a legelismertebb, 
még ha nálunk nem is olyan el-
leijedt, hiszen csak '92 óta van 
jelen a magyar piacon. Emil 
Fein volt, aki megalkotta a vi-
lág első elektromos fúrógépét, 
és ma - 101 év után - is a FE-
IN GmbH. az, melynek német-
országi gyáraiban a leg-
hosszabb élettartalmú, legmeg-
bízhatóbb, nagy teljesítményű 
elektromos kéziszerszámok ké-
szülnek. 

A fémipar számára csiszo-
lástechnikában a legkomplet-
tebb kínálatot nálunk lehel 
megtalálni, olyan nagynevű 
gyártókra épl lve . mint a 
PFERD. Klingspor, Tyrolit, 
Osborn. Sait, 3M. 

Füróban is a legprofibb 
szerszámokat kínáljuk megle-
pően olcsó áron annak, aki fé-
méi, fát, követ, betont fúr vagy 
vés. 

Kögzltéstechnikában a 
fischerdühei színién iparágve-
zető Az építő-, szak- és szere-
lő-ipari gépek közül a Wacker 
tömörít, a Rents csövet munkál 
meg. az olasz Künzle & Tasin 
parkettát csiszol, a L'Europea 
az építkezésekhez használatos 
emelődobot szállítja. 

Áramfejlesztők, hegesztő-

gépek, kompresszorok, pneu-
matikus szerszámok szintén 
szerepelnek a kínálatban, csak-
úgy. mint a járműipari tömítő -
és ragasztóanyagok neves 
gyártójának, a svájci SIKA-nak 
termékei, melyek alkalmazása 
új technológiák bevezetésével 
jelentős megtakarítást eredmé-
nyez a. szegecselés vagy a csa-
varozás alternatívájaként. De 
SIKA-padlóval készültek pl. a 
kiskundorozsmai Tornádó bör-
tönbuszai vagy az Autófer hú-
tőkocsijai is. 
0 Elhangzott két ismert 
név a vevőik közül, monda-
na még néhányat? 
Szállít a cég a KÉSZ-nek, 

IKARUS-nak, de a Petrolszer-
viz, a Dégáz és még sok más 
szegedi gazdálkodó is partner 
Ezzel együtt a forgalom 90%-
át nem a szegedi vevők adják. 
0 A minőséggel általában 
együtt jár a magas ár, a 
magyar piac viszont rendkí-
vül árérzékeny. Hogyan 
tudják vevőik számára vi-
szonylag kedvező áron kí-
nálni áruikat? 
Az eszközök jelentós részéi 

cégünk a gyártóktól közvetle-
nül importálja, a mennyiségnek 
megfe le lően kedvező áron, 
nem iktat be nagykereskedőt 
Ennek köszönhető a felhaszná 
lók részére is elfogadható mi-
nőségarányos ár. Forgalmunk-
ban fele-fele arányi képez a 
kiskereskedelem, illetve a vi-
szonteladók kiszolgálása. 

kkal, 
etette! -

M 

0 Az eddigiekből egyértel-
mű, hogy az Atlanti-Szer-
szám ,jó szerszám". Mégis, 
mi történik, ha valami el-
romlik az erős igénybevétel 
során? 
Természetesen adódhatnak 

problémák, ezért nagyon fon-
los a'korrekt vevőszolgálat cé-
günk gondolkodásában. Az ál-
talunk forgalmazott gépeket 
garanciában és azon túl is javft-
juk, szervizeljük, valamin! 
gondoskodunk az alkatrész-
utánpóllásról. 

0 Úgy látom, partnereik je-
lentős hányada tényleg az 
iparból kerül ki. Nem gon-
dolják, hogy a lakosság is 
vevő lenne minőségi szol-
gáltatásaikra? 
A GRUNDFOS szivattyúk 

területi szervizeként már a la-
kosság jelentős hányada is ér-
zékeli tevékenységünk hatását, 
hiszen lakásaik stabil komfort-
jához a mi munkánk is hozzá-
járul, még ha közvetlenül nincs 
is kapcsolatunk egymással. 

Szolgáltatásunk harmadik 
területét szintén igénybe veheti 
a lakosság is. 

Ez pedig a gépkölcsönzés, 
mely segítséget nyújt az épll-
kezőknek. a barkácsolóknak és 
a takarításban. 
0 Röviden hogyan foglal-
ná össze cége ars poeticá-
ját? 
Minőség a technikában -

minőség a szolgáltatásban! 
Önökkel Partnerként -

Atlanti-Szerszám! (x) 

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a gyászközlemények 
keretes, fényképes formában is feladhatók. 

Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak 

katárs. 

„Emberi törvény kibírni mindent, s menni 
mindig tovább, akkor is, ha nincsenek már re-
mények és csodák." Fájdalomtól megtört szív-
vel tudatjuk, hogy szeretett férj, apa, nagy-
apa, após, sógor, testvér, rokon, barát és mun-

BANYAI JÁNOS 
szűcs mester, 

hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 77. évében, 
1996. november 6-án elhunyt. Temetése novembei 12-en 15 
órakor lesz az alsóvárosi temető ravatalozójából 

Gyászoló család. 

Mélv fájdalommal tudat-
juk, hogy 

BALÁSI SÁNDOR 
szeretett férj. fiú, 1996. 
november 5-én, 26 éves 
korában tragikus körül-
mények között elhunyt. 
Temetése november 12-
én 14 órakor a balástyai 
temetőben lesz. 

A gyászoló család. 

Jézus tanítványa voltam 
Gyermekekhez lehajoltam. 
Szivemhez fölemeltem. 
Szeretettel úgy neveltem. 

* (Benedek Elek) 
Fájdalomtól összetörten tu-
datjuk, hogy 

HAFASZ ANDREA 
23 éves óvónő végső búcsúzta-
tása 1996. november 13-án 13 
órakor lesz az alsóvárosi te-
mető ravatalozójából. 

Gyászolják szülei, testvére, 
keresztanyja, Gábor, 

nagymamák, dédmama, 
nagynénik, nagybácsik 

és egész rokonság, 
rt 

Megrendüléssel vettük tudo-
másul kolléganőnk. 

HALÁSZ ANDREA 
elvesztését. Emlékét kegyelet-
tel megőrzik az Északvárosi 
II. sz. Óvodai körzet dolgozói. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk, 

"id. VARGA SÁNDOR 
90 éves korában elhunyt. Te-
metése november 12-én 12 
órakor a röszkei temetőben. 
Előtte 11 órakor gyászmise. 

A gyászoló család, 
rt. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett halot-
tunkat, 

SZÉL SÁNDORT 
utolsó útjára elkísérték, fáj-
dalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család, 
rt 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett halot-
tunkat, 

DOBÓ SÁNDORT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

CSIHOCZKI JÓZSEF 
utolsó útjára elkísérték és fáj-
dalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család, 
rt 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak a kedves 
rokonoknak, barátoknak, jó 
szomszédoknak, ismerősök-
nek, akik felejthetetlen szeret-
tünk, 

FARKAS ANDRÁS 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra virágot helyeztek, részvé-
tükkel fájdalmunkat enyhíte-
ni igyekeztek. 

A gyászoló család, 
rt 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünket, 

SZÉPLAKI LÁSZLÓT 
utolsó útjára elkísérték. 
Gyászoló család. Sándorfalva, 

rt 
Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett halot-
tunk, 
LANDLER SZILVESZTER 

temetésén megjelentek, s fáj-
dalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család, 
rt 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

ENGI JÁNOSNÉ 
Somogyi Ilona 

temetésén megjelentek, rész-
vétükkel és virágaikkal mély 
fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 

A gyászoló család, 
rt 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett édes-
anyánkat, 

özv. SZÉCSI JÓZSEFNÉT 
utolsó útjára elkísérték, rész-
vétükkel és virágaikkal mély 
fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 

A gy ászoló család. 

Temetkezési szolgáltatás 
ügyelettel: 
Dorozsma, 361-039. 0640/382-298 
Rúzsa, 385-197. 06-60-382-296 
Mórahalom, Gyep sor 12.. 381-301 
S z ű r e * KisszőW u. 52., 405-594 
Kistelek. Bocskai u 3.. 364-825 
Makó, Verebet u. 2 . 412-840. 
06-60-382-297 ügyelel. 

£z00/ és Zw 
T e m e t k e z é s i I r o d a S z e g e d 2 

T Ö R Ö K U. 1 i/B. T E L . : 314-447. H - C S : 8-16-ig, P: K-15-ig 
TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL 

H a l i i l t s / i i l l f t ú s i ü g y e l e t : ( l ú d l o t e k T o n I 0 6 - 3 0 - 5 5 7 - 5 5 6 : 0 - 2 4 - 1 G 

toao(jí]«D®IMk 

THAH Diszperz i t 
SZEGED • —' 

t 5. T. 62 /311-233 

NYEREMÉNYAKCIÓJÁNAK 
ünnepélyes sorsolása 
1996. november 15-én, 10.30-kor lesz, 
Szegeden az EKO-parkban {Szeged, Fürj u. 9 2 / B ) 

A főnyeremény: 
1 db SEAT Inc* kisáruszállító 

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK: 
színes televízió, videokészülék, 

M e g h í v o t t p a r t n e r e i n k r é s z é r e k e d v e z ő vásá r lás i l e h e t ő s é g e t 
b i z t o s í t u n k és t o v á b b i n y e r e m é n y e k e t s o r s o l u n k ki 

h e l y s z í n i m e g r e n d e l é s e s e t é n . 
A s o r s o l á s n a p j á n l a k o s s á g i v á s á r l ó i n k r é s z é r e a D I S Z C O L O R 

F e s t é k ü z l e t b e n , a F o n ó g y á r i ú t o n 10% k e d v e z m é n y t a d u n k . 
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sie 
I N T E R F R U C T K f t . 
CASH & CARRY 

0 ÉLELMISZER-RAKTÁRÁRUHÁZ 

Akciós ajánlat 
Sütőhal 1 kg 3 3 9 Ft 
Aviko burgonyakrokett 2 , 5 kg 7 9 9 Ft 
Wrigley's cukormentes laprágók 5 2 Ft 
Spearmint, Doublemint, Juicy Fruit 
Kiskunfélegyházi mustár 
Mastro Lorenzo 
Meggybefőtt, magozott 
Chantilly tejszínhabspray, 
normál, light 
Lipton gyümölcsteák 
3-Kronen ananász , darabolt 
3-Kronen ananász , körszeletes 
Kínai gomabkonzerv, egész fejek 
Farmer Family Corn Flakes 
Gösser speciál sör rekeszes 
Gösser speciál sör dobozos 
Kőbányai Világos rekeszes 
Gold Fassl sör rekeszes 
Rolling Rock sör rekeszes 
Amstel Láger sör rekeszes 
Wieselburger sör üveges eldobó kart 
Richelieu Demi Doux pezsgő új 
Egri Bikavér bor 
Bacchus édes pezsgő 
Whisky Johnnie Walker Red label 
Whisky Johnnie Walker Black Label 
Absolut Vodka Btue 
Martini bianco, rosso, dry 
Campari Bittér 

Péter Pál barack, cseresznye, körte 
szilva pálinka 
Péter Pál barack, cseresznye, körte 
szilva pálinka 
Whisky Black Velvet+dezodor 
Napoleon Le Brun konyak 
Coca Cola Pet 
Coca Cola , Coca Cola Light, Spirte, 
Fanta narancs, Fanta citrom, Cherry Coke 
Bonaqua PRB új 
Pepsi Cola PRB 
Pepsi Cola , Pepji Light, Pepsi Max , 7 UP 
Mirinda, Mountain Dew 
Tangó dobozos 
alma, narancs, citrom 
Theodora Quelle ásványvfz PET 
Apenta ásványvíz PRB új 
BB Spumante pezsgő 
BB pezsgők édes, félszáraz, száraz 
Tokaji szamorodni száraz 
Tokaji szamorodni édes 
Tokaji Aszú 3 puttonyos 
BB narancslé 40% 
BB almaié 
Ballantines whisky 
Finlandia Vodka 
Málna szörp új 
Narancs szörp új 
Feketeribizli szörp új 
Egerszóláti Olaszriz l ing bor 
Egri Muskotály bor 
Debrői Hárslevelű bor 
Top Joy paradicsomlé 
Top Joy alma light 
Top Joy narancslé 100% 
Hey-Ho őszibaracknektár 
Hey-Ho valódi narancslé 
Sió vegyes karton alma-őszibarack 
Sió Drink narancs új 
Hohes-C narancslé gyümölcshúsos 
Bravó almaié 
Bravó őszibaracknektár 
Carolans likőr 0 , 7 l+parfüm 

Áraink az áfát tartalmazzák. Összesen majdnem 200-féle 
áruféleség az akcióbanl 

150 000 Ft vásárlás felett további engedmények. 

C Í M Ü N K : S z e g e d , F o n ó g y á r i ú t 8 . 
( K e r e s k e d ő k ö z ) 

Nyitva tartás: h.-p.: 7-19 áráig, szo.: 7-13 áráig, v.: zárva. 
Telefon: 06-62/325-402, 326-027, 361-917 

8 5 0 g 
2 5 0 g 

7 2 0 ml 

2 5 0 ml 
10 darabos 

5 8 0 ml 
5 8 0 m 
4 2 5 ml 

3 7 5 g 
0 , 5 

0 , 3 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 

0 , 7 5 
0 , 7 5 
0 , 7 5 
0 , 7 5 
0 , 7 5 
0 , 7 5 

1 

0 , 7 
1 

0,2 

0 , 7 5 
0 , 7 

2 

115 Ft 
299 Ft 
179 Ft 

149 Ft 
7 9 Ft 

139 Ft 
155 Ft 
119 Ft 
199 Ft 

akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 
akciós áron 

akciós áron 

akciós áron 
akciós áron 

109 Ft 

5 5 Ft+ü 
7 9 Ft+ü 

0 ,331 44 Ft 

1,51 6 5 Ft 
1,51 5 9 Ft+ü 

0 ,751 akciós áron 
0 ,751 akciós áron 

0 ,51 akciós áron 
0 ,51 akciós áron 
0 ,51 akciós áron 

1 1 9 9 Ft 
1 1 6 9 Ft 

0 , 751 akciós áron 
0 ,751 akciós áron 

6 0 0 gr 139 Ft 
6 0 0 gr 139 Ft 
6 0 0 gr 139 Ft 
0 , 751 akciós áron 
0 ,751 akciós áron 
0 ,751 akciós áron 

1 1 9 9 Ft 
1 1 6 9 Ft 
1 1 129 Ft 
1 1 8 9 Ft 
1 1 119 Ft 
1 1 9 9 9 Ft 
1 1 6 9 Ft 
1 1 165 Ft 
1 1 69 Ft 
1 1 99 Ft 

akciós áron 

KIVÁLÓ ELEKTROMOS TERMÉKEK A 
n w Á n T n i / r i 7 \ í r n r - m n s n r M r n r T n i 
u i n n i u i \ u < . v l i i_i_im r n n i u i L r i L i u L 

FITZGERALP ÉS l l l u m Q 

ENERGIATAKARÉKOS LÁMPATESTEK - KEDVEZŐ ÁRON 

I M E R L I N G E R I N MOELLER ® * 8j 
KÉSZÜLÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK 

O B O B E T T E R M A N N SZERELÉSI ANYAGOK 

GARANTÁLT MINŐSÉGŰ T O S H I B A 
LÉGKONDICIONÁLÓ KÉSZÜLÉKEK 

_ | _ j SZERSZÁMOK 
A PRECÍZ MUNKÁHOZ 

Kiállítással egybekötött értékesítés 
közvetlen felhasználóknak és viszonteladóknak: 

FŐSZER-E LE KTROPROFIL KFT. 
6 7 2 2 Szeged. Moszkvai krt. 30 . 
Telefon: 6 2 / 3 2 1 - 6 7 6 
Telefax: 6 2 / 3 1 1 - 1 3 6 

orvosi ügyelőt 

O GYÓGYSZERTÁR: Klauzál 
tér. Csak sürgős esetben! 

SZOMBATON 

B A L E S E T I , S E B É S Z E T I ÉS 
U R O L Ó G I A I FELVÉTEL: a 
balesetet szenvedett személyeket 
a SZOTE Traumatológiai Klini-
ka, az új klinikai tömbben (Sem-
melweis u. 6.) veszi fel, sebésze-
ti (nem baleseti!!) ügyelet a II. 
Kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. 
A gyermeksérültek és gyermek-
sebészed betegek ellátása a gyer-
mekklinika gyermeksebészet i 
osztályán történik. 

VASÁRNAP 

a balesetet szenvedett személye-
ket a II. Kórház (Kálvária sgt. 
57 . ) veszi fel , sebészeti (nem 
baleseti!!) 
Ugyeletet a Sebészet i Klinika 
(Pécsi u. 4.), urológiai felvételi 
Ugyeletet a II. Kórház tart. 
A balesetet szenvedett gyereke-
ket a kórház baleseti sebészeti 
osztályán, az egyéb sebészeti 
gyermekbetegekel a Sebészeti 
Klinikán látják el. 
• KÖZPONTI O R V O S I 
ÜGYELET a mentők Kossuth 
Lajos sugárút 15-17. szám alatti 
épületében, hétköznap 17 óra 30-
tól másnap reggel 7 óra 30-ig, 
szombaton, vasárnap és ünnep-
napokon reggel 7 óra 30-tól más-
nap reggel 7 óra 30- ig . Tel.: 
474-374. 

HÉTVÉGI ÜGYELET 

O Bordány, Forráskút, Üllés: dr. 
Vereczkey Csaba, Forráskút. 
Tel.: 382-034. 
O Újszentiván, Tiszasziget, KU-
bekháza: dr. Varga István, Új-
szentiván. Tel.: 377-165. 
O Pusztamérges és Öttömös köz-
ségek részére dr. Hegedús Zol-
tán, Öttömös, Béke u. 2. Tel.: 
385-170. 
9 Mórahalmon: dr. Dézsi Csaba, 
Fe l szabadulás u. 32 . Tel . : 
381-047,06-60-385-488. 
• Zákányszéken: dr. S o m o -
gyi Edit, Dózsa Gy.u. 70. Tel.: 
381-642. 
• S z a t y m a z o n é s Zsombón: 
dr.Kovács Júlia, Zsombó. Tel.: 
06-60-488-550. 
• Kisteleken Ügyelet a körzeti 
központi rendelőben: dr. Krizsán 
Tibor és dr. Veidner Tibor, Kos-
suth tér 2. Tel.: 364-740. 
• SZEMÉSZETI ÜGYELET: 
szombaton 8-tól 13 óráig: Tisza 
Lajos krt. 97., utána a központi 

SZILÁNK MV. 
ÜVEGAKCIÓ! 

Egyes katedrál-
és drótüvegek 
50%-os 

kedvezménnyel! ? 
Teréz u. 42. Tel.: 313-633 

Bőrtokok 1512 Ft-tól 
Szivargyújtó-töltők 1760 Ft-tól 
Antennaadapterek 1192 Ft-tól 
Akkumulátorok 3440 Ft-tól -

Kihangosltók autóba szereléssel | 

Controll, Szeged, Oskola u. 19. 
Tel.: 62/313-888 

STQDIO >EMTfll 
tTcipr 

Fogámtl KFT 
• Kétszékes fogorvos i 

rendelőnkben 
várjuk kedves 
vendégeinket. 

• Tömések 
és pótlások minden 

fajtája rövid határidővel 
• ultrahangos 

fogkö-eltávolítás 
• ingyenes 

szaktanácsadás 
• nyugdíjasoknak 
10% árengedmény 

| H - p : 8 - 2 0 , 
J szo. : 8 - 1 2 óráig. 
T e l e i o n : 6 2 / 4 0 5 - 3 3 5 
S z e g e d - S x ó r e g , 
M a g y a r u . 1 3 4 . 

ügyeleti szolgálaton (Kossuth 
Lajos sgt. 15-17.). 
• GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
NAPPALI ÜGYELET: hétköz-
nap 13 órától 19 óráig, hétvégén 
és ünnepnapokon reggel 7.30-tól 
19 óráig a Tisza Lajos krt. 20. sz. 
alatti rendelőben történik a sür-
gős esetek orvosi ellátása. Tel.: 
474-374. 
• GYERMEKGYÓGYÁSZATI 
ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköz-
nap és Ünnepnapokon 19 órától 
7 .30 - ig a Gyermekkórházban 
(Temesvári krt. 37.) folyik a sür-
gős esetek ambuláns ellátása, 
ezen időszakon belúl, 22 órától 
06 óráig a súlyos állapotú, nem 
szá l l í tható g y e r m e k e k h e z az 
ügyeletes gyermekorvos kihívha-
tó. Telefon: 474-374. 
• FOGORVOSI: szombaton, 
vasárnap és Ünnepnapokon reg-
gel 8-tól 14 óráig csak indokolt 
esetekben: Csongrádi sgt. 76. (a 
régi körzeti fogorvosi rendelő). 
Telefon: 493-184. 
• MÓRAHALMON REUMA-
TOLÓGIAI SZAKRENDELÉS: 
kedden 1 0 . 3 0 - 1 2 , csütörtök 
15-18 óráig. 
• S. O. S. L E L K I S E G É L Y -
SZOLGÁLAT: éjjel-nappal hív-
ható. Telefon: 311-000. A hívás 
ingyenes. 
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS: 
Család- és Nővédelmi Tanács-
adó, Debrecen i u. 2. Tel . : 
48-36-31. 
• ADDIKTOLÓGIAI (alkohol-
gyógyszer) krízisellátó, ambu-
láns segélyszolgálat 0 - 2 4 óráig 
II. Kórház pszichiátriái osztály. 
Kálvária sgt. 

KÖRZETI ÁLLATORVOSI 
ÜGYELET 

x 
szombat reggel 6 órától hétfő 
reggel 6 óráig: 
• Szeged-Felsőváros, Északi vá-
rosrész, Petőfitelep, Baktó, Al-
győ. Tápé területén: dr. Krajcso-
vics László, Szeged, Göndör sor 
23/B. Tel.: 327-773. 
• Szeged város egyéb közigaz-
gatási területén: dr. Somlai Ti-
bor, Szeged, Nyí l u. 15. Tel.: 
444-885. 
9 Szóreg, Deszk, Kübekháza, 
Tiszasziget, Újszentiván, Klára-
falva: dr. Mender Ferenc, Új-
s z e g e d , Kükül lő i u. 5. Tel . : 
433-184. 
9 Domaszék, Röszke, Zsombó: 
dr. Perényi János, Szeged, Zárda 
u. 21. Tel.: 316-115. 
• Baks, Csengele, Dóc, Ópusz-
taszer, Kistelek, Pusztaszer: dr. 
Szántó Gellért, Kistelek, Diófa u. 
41. Tel.: 364-168. 
• Balástya, Sándorfalva, Szaty-
maz: dr. Martinék V i l m o s , 

Szatymaz, Kukovecz Nana u. 7. 
Tel.: 383-180. 
• Mórahalom, Zákányszék: dr. 
Tóth Ferenc, Mórahalom, Bartók 
B. u. 1. Tel.: 06-60-480-475. 
• Ásotthalom, Öttömös, Puszta-
mérges, Rúzsa: dr. Szanka János, 
Rúzsa. Tel.: 385-031. 
• Bordány, Forráskút, Üllés: dr. 
Hursán Mihá ly , Forráskút, 
Csongrádi u. 10. Tel.: 382-112. 
Az állatorvos kiszállításáról a hí-
vó fél köteles gondoskodni. 

KISÁLLAT-ÜGYELET 

november 8-án este 6 órától 15-
jén reggel 6 óráig ügyeletes állat-
orvos dr. Gaál Balázs. Rendelő: 
Szamos u. 3/A. Telefon: 06-20-
451-105. 

szervizek 

HÓD-ÁLLATPATIKA 
Szeged, Bécsi krt. 5. 
Telefon: 62011-155 2 

Nyitva:7-17. Szombat: 7-12. * 

e Á R A M S Z O L G Á L T A T Á S I 
HIBÁK BEJELENTÉSE: 474-
574. 
e F Ö L D G Á Z S Z O L G Á L T A -
TÁSI HIBÁK (gázhiány, gáz-
szivárgás) BEJELENTÉSE. DÉ-
GÁZ RT. Munkanapokon 7 -18 , 
szombaton 7 - 1 2 óráig: 482-084, 
312-287; éjszaka és munkaszü-
neti nap: 482-084, 314-968. 
e T Á V H Ő S Z O L G Á L T A T Á S 
HIBABEJELENTÉS: 488-588, 
éjjel-nappal hívható (Szetáv) 
e VÍZ- ÉS C S A T O R N A H Á -
LÓZATI HIBABEJELENTÉS: 
310-155. 

lakossági szolgáltatás 

Irha-, bőr-, 
sertésvelúr kabátok, 

szőrmeáruk 
tisztítása, festése, 

javftása; béléscsere, 
cipzárcsere 

Nyitva: 9 - 1 2 és 13-17 óráig. 
Szeged, 

József Attila sgt. 77/A 

közérdokú tájékoztatás 

a MENTŐK: 104 
O RENDŐRSÉG: 107 
# MEGYEI BALESETMEG-
ELŐZÉSI BIZOTTSÁG: 324-
312 
O TŰZOLTÓSÁG: 105 
O A POLGÁRŐR SZÖVET-
SÉG ÉS A VAGYONVÉDEL-
MI SZÖVETSÉG Szegeden, a 
Rákóczi tér 1. 419-es szobában 
kedden és pénteken 10 -12 óra 
között díjmentes szaktanácsot 
ad. Tel.: 483-583 /194-es vagy 
208-as mellék. Az éjjel-nappali 
diszpécserszolgálat Szegeden, a 
Fő fasor 152. szám alatt. Tel.: 
06-62 438-495. 

9 MÁV-INFORMÁCIÓ: 421-
821; belföldi utazási ügyekben 
5 - 2 3 óra között: 62-405-112. 
# Ö N K O R M Á N Y Z A T I szo-
ciál is irodák: Kereszttöltés u. 
29/B (tel.: 469-046); Kossuth L. 
sgt. 115. (tel.: 489-086); Alsó 
kikötő sor 5. (tel.: 434-162). 
O INTERCITY menetjegyren-
delés: 310-136 
O V O L Á N - I N F O R M Á C I Ó : 
421-478 
O AUTÓMENTŐ: 470-470 
# ZÖLDTELEFON: 475-375 
# A U T Ó K L U B S E G É L Y -
SZOLGÁLAT 088 
# TINITELEFON: 3 1 2 - 0 1 1 , 
hétköznap 16-19 óráig. 
# VÁMÜGYINTÉZÉS. Zoll-
Platz Kft. Vámügynökség. Tel.: 
421-011, fax: 325-788. 

ISMÉT AKCIÓ 
AZ X L - B E N ! 

-» üvegszálas harisnya 
80 Ft-tól 

- » p a m u t p u l ó v e r 
5966 Ft helyett 2900 Ft 

-»unico farmer 
, 5 6 6 6 Ft helyett 2400 Ft 
Casucd, Carrera farmering 

4 5 6 6 Ft helyett 2900 Ft 

Hétfőtől új olasz 
gyermek- és felnőftruházat 
| széles választéka 

Szeged, Bartók tér 9. 

„Ha van, ha nincs akció, 
az X L rendkívül olcsói" 

ÖNNEK 
KELL EGY 
KÖNYVELŐ! 
Aki havi 
rendszerességgel 
átvállalja; 
egyszeres vagy kettős 
könyvelését, 
bérszámfejtés 
és tbügyintézését, 
adóbevallások 
összeállítását, 
analitikák, 
nyilvántartások, 
számítógépes 
elkészítését. 

Ossza meg 
munkáját velünk! 

Hívja a 323-175 
telefonszámot. 
Naponta 7-20 óráig. 

LISZT \5 
a Csongrádi Malom RL megnyitotta szegedi 
nagykereskedelmi raktárát Zsákos és kiszerelt lisztek 
teljes választékának értékesítése termelői áron. 

PL F i n o m l iszt 1 k g - o s 
Rétes l iszt 1 k g - o s 
BL-80 5 0 k g - o s 
F i n o m l i s z t 5 0 k g - o s 

5 3 . 7 6 Ft 
6 3 . 7 7 Ft 
4 8 , 7 2 Fbfcg 
5 0 , 9 6 F f k g 

Szeged, Vágány u. vége, az ESSO kútnál. 
Telefon: 62<361-239. 

FELNI KFT. 
Szeged, 

Kossuth L. sgt. 113. 
Tel.: 62/473-740 

• W 50 IFA • L 60 IFA • Barkas TÁTRA 
• Multicar • ZUK • NYSA • Skoda Liaz 

• Robur • Avia • UAZ 

alkatrészek nagy választéka! 
Nyitva: H-P 7-16 J0 , Szo 8-12 óráig. 

EMITEL Távközlési Rt. Vezérigazgatósága szegedi munkahelyre 
munkatársat keres az alábbi munkakörben: 

Áramellátási beruházó és fenntartó 
Alkalmazás feltételei: 
• villamosmérnöki (erősáramú) végzettség 
• számítógépes gyakorlat, 
• energetikusi szakmai képzettség előnyt jelent 
A jelentkezéshez kérjük csatolni: a részletes szakmai önéletrajzot, az iskolai 
és szakmai végzettséget igazoló bizonyTtványjok) másolatát 
A jelentkezéssel kapcsolatban felvilágosítást a Fejlesztési igazgató a 62/402-770 
telefonon ad. 
A jelentkezések beérkezési határideje: 199Ó november 15. 
Cimt Emitel Távközlési Rt. Humán Ágazat Ó722 Szeged, Tisza L krt 41. 

TÁRSKERESÉS EMBERI HANGON 

TALALKAHELY 
an válaszolhat? 

A Élöszúőan és azonnal, 0-24 óráig! 

06-90-344-100 
Ezt a telefonszámot kell hívnia, majd megadnia az önt érdeklő hirde-
tés alatt szereplő postafiók-számot. Ekkor hallani fogja a hirdető han-
gos bemutatkozó üzenetét, majd telefonszámítógépünk felveszi vá-
laszát Is, amelyben személyes találkozót Javasolhat, vagy magad-
hatja elmét, telefonszámét Is. Figyelem! Ez a szám csak Matáv 
területről és a 62-es körzetszámról hívható! Nem hívható kártyás 
utcai készülékről, sem rádiótelefonról. 

Ingyenes hirdetésfelvétel! 
Mindennap 8-22 óráig! 
06-1-217-3404 

Hfv|a a fenti számot, s munkatársunknak diktálja le a lapban 
megjelenő apróhirdetése szövegét. Ezután felveaszük hangos 
üzenetét Is, amellyel bemutatkozása személyesebbé, ember-
közellbbé vélik. A hirdetésfelvétel Ingyenes és anonim. A hir-
detésére érkezett válaszokat bármikor - éjjel-nappal -
meghallgathatja a 06-90-344-100 telefonszámon. 

H Ö L G Y K E R E S U R A T 
őszi remény Kék szemú, szőke, kedves, és életvi-
dám, szegedi, 58 éves hölgy szeretne megismerked-
ni őszinte, magas, 58-62 év közötti, sportos férfival. 

Hpf.: 5301 
Komoly 46 éves, elvált hölgy intelligens, hozzáillő 
társát keresi. Hpf.: 5339 
Mindenben barát 38/160/50 Szőke, zöld szemű, 
reprezentatív, igényes, vállalkozó hölgy, sportos, ro-
mantikus, jól szituált úr jelentkezését várja 

Hpf.: 5398 
Szeretet 27 éves. két gyermekét egyedül nevelő, 
optimista nő keresi az Igazit, kimondottan jó megje-
lenésű, intelligens férfi személyében. Hpf.: 5238 
Igazi szerelem 28 éves, 170 cm magas. 55 kg, bar-
na szemű, szőkésbarna hajú, jó megjelenésű, intelli-
gens lány megismerkedne egy hasonló, max.35 
éves férfival. Hpf.: 5242 
Bizalom 22 éves, barna hosszú hajú nő keresi kor-
ban hozzáillő társát Hpf.: 5106 
Kos 53 éves, dolgozó özvegyasszony keresi társát 
egy ió megjelenésű úr személyében 60 éves korig. 

Hpf.: 5147 

Gépkocsi szükséges 54 éves özvegyasszony, jó 
anyagiakkal, hasonló adottságú, 60-as, magas úr je-
lentkezését várja, függetlenség megtartása mellett 

Hpf.: 5250 
Kék hold 49/176, karcsú, tanult nó barátját, kedve-
sét keresi Szeged vagy környékén élő, magas, nem 
vékony, sportos férfi személyében Hpf.: 4990 
Dominó 40/170/56, diplomás, művészeteket kedve-
lő, ezernyi jó és természetesen rossz tulajdonsággal 
rendelkező nő találkozna diplomás, 40-50 év közötti 
úrral. Hpf.: 4991 

Ú R K E R E S H Ö L G Y E T 

Érlelem és érzelem Jóvágású, kisportolt, 38/187/85, 
barna, független, diplomás fiatalember melegszí-
vű,csinos,jó alakú, telt keblű, nem dohányzó társát, 
feleségét keresi Hpf.: 5432 
Alig használt Magas, barna, kék szemű, alig hasz-
nált férj 30 körüli barátnőt keres. Hpf.: 5326 
Oroszlán Megimerkednék egy komoly gondolkodá-
sú, 25-30 év közötti, családcentrikus, házias növel, 
komoly kapcsolat reményében Hpf.: 5298 
Minden megoldás érdekel 19 éves, helyesnek 

Ne feledje: a tartós, Igazi kapcsolatok kialakításához még a Találkahelyen is Idára van szükség Javasoljuk, hogy az alsó randevúi étterembe, 
moziba, vagy hasonló nyilvános helyre bőszülje meg. A Találkahalyen leiadott hirdetésáben nem adhatja meg teljes nevét, ómét vagy 
telefonszámát és nem használhat mások érzékenységét esetleg sédé kifejezéseket. © TeleMedia Kit. 217-3400 A hívás díja 88 Ft+áfa/perc 

mondPtt fiú keresi alkalmi barátnőjét. Hpf.: 5103 
Titkos szerelem 25 éves, jóképű, magas, elkötele-
zett férfi csinos hölgy barátságát keresi korhatár nél-
kül. Hpf.: 5204 
Skorpió Kellemes megjelenésű, fiatal, vonzó hölgyet 
keres negyvenes, igényes, diplomás, nem független 
férfi. Hpf.: 5188 
Értelem és érzelem Jóvágású, kisportolt, 38/187/85, 
barna, független, diplomás fiatalember melegszívű, 
csinos, jó alakú, telt keblű, nem dohányzó társát, fe-
leségét keresi. Hpf.: 5217 
Hóbagoly Hűvös, intellektuális, néha kellemetlenül 
ironikus, harmincas üzletember keresi fiatalabb, 
vagy hasonló korú barátnőjét tartós kapcsolatra. 

Hpf.: 5105 
Szilveszter 18/165 szegedi, főiskolás fiú keresi ha-
sonló korú diáklány ismeretségét közös szabadidő 
eltöltésére. Hpf.: 5003 
Magányos Szeretnék megismerkedni 18-24 éves 
hölggyel. Szókésbarna hajú, magas férfi vagyok, aki 
szereti a sportot Hpf.: 5040 
18 éves szegedi fiú keresi partnernőjét és szerény 
támogatást biztosítana. Hpf.: 5095 
Mérleg Szegedi. 30 éves, nem független férfi barát-
nőt keres. Hpf.: 4907 
Diszkrét 4f éves, elhidegült házasságban éló férfi 
vonzó, csinos hölgy tartós kapcsolatát keresi. 

Hpf.: 4934 
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A tévéállomások szombat esti filmajánlatából 
MTV 1 DUNA TV 

VTV 
SZEGED FILMNET TELIN 

21.35 Szerelem a 
halál árnyékában, 
1. rész 

Paxton. a déli szüle-
tésű fiatal lány sza-
kit a családi hagyo-
mánnyal. és a for-
rongó hatvanas 
években a kalifor-
niai Berkeley Egye-
temen kezdi meg ta-
nulmányait. Itt is-
merkedik meg első 
nagy szerelmével. 
Peterrel. A fiút ha-
marosan behívják 
katonának, és Viet-
namba küldik... 

UL 
22.30 Üzlet a kor-
zón. Csehszlovák 
film. 

A megrázó film kese-
rű életképben mutat 
ja be a szlovákiai 
zsidóüldözés ember-
telenségét. I942-ben 
Tono Brtko egy zsidó 
üzlet árja vezetője 
lesz. A volt tulajdo-
nos. egy jóhiszemű 
özvegyasszony, aki 
semmit nem ért a kö 
rülötte zajló dolgok 
ból. nem áll be a 
koncentrációs tábor-
ba indulók közé... 

21.30 Eszkimó asz-
szony fázik. Magyar 
film. 

Laci jó nevű zongo-
raművész. Egyik 
koncertjén megis-
merkedik Marival. A 
titokzatos, különös 
vonzerejű nő fölfor-
gatja a művész éle-
tét. A férfi felrúgja 
egzisztenciáját és ze-
nekart aláptt: Mari 
szöveget tr és énekel. 
A szenvedélyen túl 
egyre jóban kiütkö-
zik a közöttük lévő 
különbség-

Három fiatal a siva-
tagban akarja tölte-
ni a hétvégét. Nem 
sejtik, hogy halál 
vár rájuk. A homok-
tengerben pszicho-
pata férfi él, a ma-
gányos Sam. Fog-
lyul ejt minden útjá-
ba tévedő vándort, 
és tüzáldozatként 
elevenen elégeti. 
Sam fölfigyel a há-
rom fiatalra, hama-
rosan lecsap az 
egyik lányra.. 

1977. A Sex Pistols 
nevű punk-banda 
óriási felhördülést 
kelt. New York-i ál-
juk során Sid talál-
kozik Nancy-vel. Am 
vesztésre vannak 
ítélve, ugyanis mind-
ketten kábítószere-
sek. 1978 októberé-
ben Nancv-t halva 
találják, és Sid fek-
szik mellette. 

20.25 Bűnök. Am. 
film, 2. 

1940. Franciaország 
német megszállása. 
Helen Junol. a fiatal 
zsidó lány szemtanú-
ja lesz, aminl egy ná-
ci tiszt megöli szüle-
it, bátyját pedig el-
hurcolják... 

TV3 

13.40 Műsorajánlat. 
13.45 Gusztáv. 13.50 
Negyedóra kultúra. 
14.10 Hokkaidó urai. 
15.10 Info-mozaik. 
16.00 Emilie, 2. Ka-
nadai sorozat. 17.00 
Top Tred. 17.35 
Gusztáv. Rajzfilm. 
17.40 Stfluspercek. 
17.45 Gusztáv. 17.55 
Palánta. 18.25 Fény-
sugár az éjszakában. 
Am. film. 20.10 
Gusztáv. 20.15 Cine-
ma. 20.45 Három-
szög híradó. 21.00 
Zürichi páncélterem. 
Német filmsorozat. 
22.00 Gusztáv. 22.10 
A sötétség birodal-
mában. Am. film. 
Kari. a túlvilági dé-
monok leggono-
szabbja hatalmába 
keríti Brian testét. 

MSAT 

8 J 0 Lurkó óra. 9 3 0 
Célpont: Las Vegas. 
10.55 Music Box. 
13.00 I love. 1330 
Sex-pír. 14.00 Zo-
om. 14.30 Játszd új-
ra... 15.00 Csenge-
tett. Mylord? 16.00 
Oah La La! 16.30 
Music Box Tip Cit-
rom. 17.00 Nap Tv. 
18.30 Pacific Blue. 
19.30 Hollyvood ma. 
20.00 Muppet show 
(ism.). 20.30 Bolon-
dóra (ism ). 21.30 
Nasa. 22.00 Szágul-
dás a halálba. Am. 
film. Lonnie John-
son a gyorsulási ver-
seny bajnoka, imád-

ója a veszélyt. Minden 
versenyen az életét 
kockáztatja, csak 
hogy a csúcson ma-
radhasson... 23.45 
Szombat esti láz. 
Benne: Hatoslottó-
sorsolás 0.15 USA 
Girl. 1.15 A börtön 
szelleme. 94' 

HBO 

18.30 Lőttek a fele-
ségemnek. 

8.00 Lois és Clark. 
9.00 Bolondos dalla-
mok. 9.30 Jó bará-
tok. 10.00 Animánia. 
10.30 Egyről a kettő-
re. 11.00 A négyek 
jele. 11.55 A nagy 
csapat. 13.40 Mennyi? 
30! 14.20 Melrose 
Place. 15.05 Cro, az 
őshonos ősokos. 
15.30 Félelem nél-
kül. 17.30 National 
Geographic. 18.30 
Lőttek a feleségem-
nek. 20.10 Esküdt el-
lenség. 21.55 A ne-
mek harca. Am. víg-
játék. 23.20 Démoni 
játék. 0.55 Jelige: 
Vörös cipellők. 
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SZOMBAT 
NÉVNAP: TIVADAR 

s z í n h á z 

BÁBSZÍNHÁZ, 
vasárnap délelőtt 11 órakor: 
Aladdin (bérletszűnet). 

S Z E G E D 
K O R Z Ó : ma é s vasárnap: Négy 
szoba. Szfnes. m. b., amerikai film. 
Kezdés: délután fél 4. háromne-
gyed 6 és este 8 órakor. 
BELVÁROSI: ma és vasárnap: 
Hetedik. Színes, amerikai thriller. 
Kezdés: délután 3, negyed 6 és es-
te fél 8 órakor. 
KAMARATEREM (Belvárosi 
mozi): ma és vasárnap: A vád. Szí-
nes, magyar film. Kezdés, délután 
háromnegyed 6 és este 8 órakor. 
B A L Á Z S B É L A F I L M T É K A 
(Belvárosi mozi): ma és vasárnap: 
A f ü g g e t l e n s é g n a p j a . Színes, m. 
b„ amerikai film. Kezdés: délután 
fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra-
kor. 
GRAND CAFÉ (Deák Ferenc u. 
18 ): ma és vasárnap: Méregzsák 
(Stephen Fears. 1993.). Kezdés: 
délután 6 és este 8 órakor Halál-
u t a k és a n g y a l o k (Kamondi Zol-
tán. 1991.). Kezdés: este 10 órakor. 
Vasárnap: Keményka lap és 
Krumpliorr (Bácskai Lauró Ist-
ván, 1978 ). Kezdés: délelőtt 10 
órakor. 
VÁSÁRHELY: ma és vasárnap: 
Csodabogár . Színes, amerikai 
film. Kezdés: délután fél 4, három-
negyed 6 és este 8 órakor. 
SZENTES: ma és vasárnap: A 
függe t lenség n a p j a . Színes, m. b., 
amerikai film. Kezdés: délután 6 és 
este fél 9 órakor. 
CSONGRÁD: ma és vasárnap: 
D r á g á m , a d d a z é l e t e d . Sz ínes , 
amerikai akciófilm. Kezdés: este 7 
órakor. 
M A K Ó : ma és vasárnap: A h t r ek 
szerelmesei. Szfnes, amerikai film. 
Kezdés: délután 5 és este 7 órakor 

m a g y a r t v 

TV 1 
5.40 Gazdatévé. 6.00 Napkelte. 
8.00 Jó reggelt adj. Istenem! 8.10 
Cartoon Network: Rajzfilmsztárok 
parádéja 9.10 Kapcsolj be! 
Szókimondó. 10.10 Friderikusz-
show (ism.). 11.50 Martin György 
gyűjtéséből. Nyárádmagyarós 
1969. (FF). 12.00 Déli harangszó. 
12.05 Famflia Kft., 260. Zsila 
Ákos: Vendég a háznál, öröm a 
háznál (ism.). 12.35 Váratlan uta-
zás. Kanadai filmsorozat. 13/5. El-
hagyatva (ism.). 13.25 Hozomány-
vadászok. Angol tévéfilmsorozat. 
6/1. (ism.). 14.15 Szomszédok. 
Teleregény, 249. (ism.). 14.45 Vá-
laszolunk... 15.00 Magyarok a vi-
lág filmgyártásában - Rökk Mari-
ka. Szabad a színpad Marikának. 
NSZK film. 16.30 Mesélő cégtáb-
lák. Ház a Checkpoint Charlie-n. 
17.00 Magányos bolygó. Angol 
útifilm- sorozat, 15/9. Japán. 
17.25 Waczak Szálló. Angol tévé-
filmsorozat, 12/7. Kommunikációs 
zavarok (Feliratos!). 18.00 Mille-
centenáriumi hfradó. 18.05 Áll-
junk meg egy szóra! 18.15 Márkás 
históriák. 18.30 Szerencsekerék. 
18.55 Esti mese. 19.15 Klip-mix 
19.30 Hfradó 20.01 Telesport 
20.10 MC 20.20 Vers mindenki-
nek. 20.35 Szerelem a halál árnyé-
kában. Amerikai tévéfilm, 2/1. 
22.15 Exkluzív. 22.40 Áloműzők. 

TV 2 
7.00 Gazdaképző. 7.30 Horvát 
nyelvű magazin (ism.). 7.55 Né-
met nyelvű magazin (ism.). 8.20 
Román nyelvű magazin (ism ). 
8.45 Szerb nyelvű magazin (ism.). 
9.10 Szlovák nyelvű magazin 
(ism.). 9.35 Cigánymagazin 
(ism.). 10.10 Kapcsolj be! 10.10 
Vitéz László vándorútján. 
A fülemüle. Bábjáték (ism.). 10.50 
Nagykoncert II. Mendelssohn: 
Szentivánéji álom - nyitány 
(ism.). 11.05 A Nagy Fal - Felfe'-
dező út a Sárga-tengertől a Góbi 
sivatagig. Német dok.füm-sorozat, 
4/2. A sárkány feje. 12.00 Vastaps 
Domahidy Lászlónak (ism.). 12.25 
Európai Utas. 13.00 Reflex. 13.05 
Teleautó. 13.35 Kisfilmek a nagy-
világból. - Kaland és felfedezés -
Folco Quilici sorozata. Kanadai 
ism.terj filmsorozat. Vonaton Ra-
jasthanon keresztül - A növények 
magánélete - Dávid Attenborough 
sorozata. Angol tud.-ism.terj. film-
sorozat, 6/6. Alkalmazkodás és 
fennmaradás 15.05 Átfogó. 15.30 
Trend. 16.00 Kérdezz! Felelek. 
16J0 Horizont. 17.00 Sportműsor. 
18.45 Statárium. 19.05 Famflia 
Kft.. 261. Vajda Katalin: Az úsz-
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ólanfolyam. 19.40 Familimpia. 
20.00 Í-MA 20.30 Nézőpont. 
21.20 Hírek az Unióról. 21.25 Eli-
sabeth Schwarzkopf - önarckép. 
Francia portréfilm. 22.30 Magya-
rok a világ filmgyártásában - jan 
Kádár. Üzlet a korzón. Csehszlo-
vák film. 0.30 MC (ism.). 

DUNA TV 
8.00 Htrek. 8.05 Bob és Bobette. 
8.30 Delfi és barátai. Spanyol rajz-
filmsorozat 8.55 Kisvakond. 9.00 
Kicsoda a micsoda? 9.30 Világtör-
ténet. Angol ismeretterjesztő soro-
zat. Európa eszmélése. 9.55 A kis 
Nicholas úrfi. Angol sorozat. 
10.20 Betűvető. „Ezt hozta az 
ósz..." 10.45 Harmónia. 11.15 Rit-
mus '96. 12.00 Déli harangszó. 
Lapozó. 12.20 Közép-európai ma-
gazin. 13.00 Esti kérdés. 13.15 
Néptáncok. 13.20 A tengeri Selye-
mút. Japán ismeretterjesztő film. 
Szfndbád hajója. 14.10 Karády 
Katalin filmjei. Ne kérdezd, ki 
voltam. Magyar film. 16.25 Várat-
lan utazás. Kanadai tévéfimsoro-
zat. A vacsora. 17.10 Út a jövőnk-
be. 17.25 Gyerekeknek. 18.00 Hfr-
adó. 18.15 Sissi. Osztrák filmsoro-
zat, 3/3. 20.05 A harmonika meg-
szállottja. Francia zenés film. 
21.00 Híradó. 21.20 Sportpercek. 
21.30 Az első száz év. Eszkimó 
asszony fázik. Magyar film. 23.20 
Rite of Stings 2/2. 0.15 Ady End-
re: Kocsi-út az éjszakában. 

F I L M N E T 
8.00 Esküvő. Am. film. 10.00 Két 
asszony. Am. film. 12.30 Hová 
tűnt Max? Am. film. 14.00 Vinny, 
az 1 ügyü. Szinkronizált am. víg-
játék. 16.00 Kezdők szerencséje. 
Am film. 17.30 A mélység titka. 
Am. sci-fi. 20.00 A pokol konyhá-
ja. Szinkronizált am. film. 22.10 
Sid és Nancy. Am. film. 0.00 
Ökölvívás. 

V T V S Z E G E D 
0.00 Képújság. 16.00 VTV mozi 
filmözön: Maga lesz a fétjem. Ma-
gyar vígjáték. 17.25 Csoda. Angol 
film. 19.00 Bűnvadászok. Olasz 
kalandfilm. 20.40 Tűzáldozat. 
Am. thriller. 22.10 Valamit visz a 
víz. Magyar film. 23.15 Az éjsza-
ka megszállottja. Am. thriller. 
0.30 Képújság 

T E L I N 
6.00 Hangos képújság. 18.00 Sze-
ged-UTE vízilabda-mérkőzés. 
19.00 Telin film: műsorismertetés. 
19.10 Cégportré. 19.50 Filmaján-
ló. 20.25 Bűnök. Am. film, 2. 
22.10 Szedeák-Budafok kosárlab-
damérkőzés. 

T K T V 1 
8.00: ATV szombat (ism.) 12.00 
TKTV „Kedd délután", (ism.). 
13.00 TKTV „délután után", 
(ism.). 13.30 Fiatalok képernyője 
(ism ). 18.00 TeleRádió. 19.00 
ATV szombat. 

TKTV 2. 
16.00 Szív TV 
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K O S S U T H 
Óránként: htrek. időjárás, útköz-
ben 4.30 Htrek. Reggeli krónika. 
4.40 Határok nélkül. 5.40 Házunk 
tája. 8.05 Műsorszemle. 8.25 Ko-
pogtató. 9.05 Családi tükör. 9.35 
Rádiókabaré. 11.05 Szombat dél-
előtt magazinja 12.00 Déli króni-
ka. 12.30 Faluról falura. 13.05 Új 
Zenei Újság. 13.40 Öt kontinens 
száz botránya. 14.05 Oxigén. 
15.05 Irodalmi újság. 16.00 Tizen-
hat óra. 17.30 Népzenei portré. 
18.0(1 Esti krónika. 18.20 Elő-fu-
tam 19.05 Sportvilág. 19.30 Jóéj-
szakát. gyerekek! 19.40 Miska bá-
csi levelesládája. 20.05 Rádiószín-
ház Dok.műhelyének bemutatója. 
A malajziai próbatétel. Beatrice 
Saubin A próbatétel cfmű dok. 
könyvének rádióváltoz^ta. .1—2. 
21.33 Reggae-slágerek. 22.00 Le-
ső esti krónika. 22.20 Válóvá* . . 

'23.00 Hfrek. 23.05 Saját hangja.' 
vigye haza... 

URH: 9.00 Körzeti információs 
magazinok 11.00 Azonos a kö-
zéphullámú műsorral. 18.20 Min-
dennapi tudomány (ism ). 18.30 
Szlovák nyelvű műsor. 19.00 Ro-
mán nyelvű műsor. 19.30 Német 
nyelvű műsor. 20.00 Horvát nyel-
vű műsor. 20.30 Szerb nyelvű mű-
sor. 21.00 Az Amerika Hangja 
magyar műsora. 22.00 Azonos a 
középhullámú műsorral 23.00-23.30 
A BBC késő esti magyar műsora. 

P E T Ő F I 
0.00 Városnap Székesfehérvár. 
4.30 Htrek. 4,33 Hajnali dallamok 
6.00 A szeretet közösségei. 6.30 
Htrek. 6.35 Ugródeszka. 9.00 Ht-
rek. 9.03 Iránytű 9.30 Operettpará-
dé. 10.00 Szórakoztató antikvári-
um. 11.00 Htrek. 11.05 Las Vegas 
után... 11.30 Emberek és egyéb ál-
latfajták.. 12.00 Jó ebédhez szól a 
nóta. 13.00 Htrek. 13.14 Daráló. 
13.45 Időjárás- és vízállásjelentés. 
14.00 Sztv küldi... 14.40 Tangó. 
15.00 Htrek. 15.20 Feledhetetlen 
filmdalok. 16.00 Szuper-show-s! 
17.00 Htrek. 17.03 Szórakoztató 
szabad sáv. 17.45 Linda Ronstadt 
énekel. 18.00 Szabad sáv. 19.00 
Htrek. 19.03 Nemzetközi sláger-
lista. 20.00 Sportkoktél. 21.00 Ht-
rek. 21.03 Könnyűzene. 22.00 
Jazzfest. 23.00 Htrek. 23.03 Sport-
híradó. 23.10 Rádiószínház. 0.15 
Éjszaka. A hét embere. 1.04 
Ügyeletben. 3.05 Könnyűzenei 
műsorok. 5.03 Nótacsokor. 

R Á D I Ó S Z E G E D 
Szeged 94,9 MHz 9-11 óráig. 
Szentes 66,29 MHz 9-11 óráig. 
9.00 Alföldi Tükör. Szerk.: V. 
Horváth Péter. Műsorismertetés, 
időjárásjelentés, útinform. 9.30 
Könyvajánlat. 9.40 Visszapillantó. 
10.00 Fórum az MG garantált 
árakról. 11.00 Műsorzárás. 
Regionális nemzeti műsorok. 
Szentes 66,29 MHz, Kornádi 
66,14 MHz: 13.00 Szlovák nyel-
vű. 14.30 Román nyelvű. 
Délutáni zenés, szórakoztató ma-
gazin. Szerk.: Horváth András. 
Szeged 94.9 MHz. 16.00 Műsoris-
mertetés, htrek, időjárásjelentés, 
útinform. A nap híre. Helyzetkép 
Szeged közlekedéséről. Beat Les 
Benne: kalendárium. PlyGram új-
donságok. riportok, koncerthírek. 
Vendégváró. Benne Kakuszi Béla. 
Autópiac másképp. JATE prog-
ramajánló. Könyvismertető. Sport. 
Telefonos játék, rádiólottó. Kfván-
ságműsor. 19.00 Műsorzárás. 
Országos nemzetiségi műsorok. 
Kossuth URH adó: 18.30 Szlovák 
nyelvű. 19.00 Román nyelvű. 
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VASÁRNAP 
NÉVNAP: RÉKA 

tott száj. 18.00 Bordal. 2. Átválto-
zások. 18.30 Szerencsekerék. 19.00 
A Hét. 20.05 MC. 20.20 Szerelem 
a halál árnyékában. Amerikai tévé-
film, 2/2. 21.55 Vers mindenkinek. 
22.05 Lehetetlen? Mai vendég: Gá-
bor Miklós. 22.55 Remekművek. 
Muszorgszkij műveiből. Polgár 
László énekel, Jandó Jenő zongorá-
zik. 

TV 2 
7.40 Hol-mi. 8.05 Mérce. 8.35 A 
magyar irodalom képes története. 
Nemeskürty István sorozata. 52. 
9.00 Űrgammák. Sci-fi sorozat, 52. 
A Sárgalevél akció (ism.). 9.30 PC 
ábécé. 10.15 Zobor-vidéki lakoda-
lom. 10.50 Tizenkét hónap az er-
dőn. November (ism.). 11.15 Mér-
földkövek a magyar technika törté-
netében, 12/3. Mihailich Győző. 
11.45 Kupaktanács. 12.20 Új Ref-
lektor Magazin. 12.55 Azerbaj-
dzsán- Magyarország. Labdarúgó-
vb selejtező mérkőzés. 15.05 Ágy-
tól, asztaltól. Német tévéfilmsoro-
zat, 13/9. 16.00 Lelki egészségtan. 
Dok.film-riportfilm. 17.05 Szívtip-
ró gimi. Ausztrál filmsorozat, 
65/58. 17.55 Millecentenáriumi hír-
adó (ism ). 18.00 Divat '96. 18.30 
Úton. 19.00 Andrassew Iván: Éret-
lenek. Tévéfilmsorozat, 13/7.19J0 
Esti mese. 19.45 Nemzetet teremtő 
történetek. Mítoszok, jelképek Kö-
zép-Európában, 9/6. Címerek, zász-
lók. 20.05 Henrich Ibsen: A nép el-
lensége. Dráma három felvonásban. 
21.55 Telesport 

22.55 Környezetünk hfrei. 23.00 
Lapzárta. 23.05 Fundamentaliz-
mus. Stúdióbeszélgetés. 0.05 MC 
(ism.). 

D U N A T V 
8.00 Htrek. 8.05 Figyelj! Fiatalok 
műsora. 8.45 Pumukli kalandjai. 
Mesefilmsorozat. 9.10 Ebba és Did-
rik. Svéd tévéfilmsor. 9.40 Cimbora 
- Tallózó. 10.25 Orosz vadon. 
Orosz ismeretterjesztő film. 
Beringia fehér csendje 10.50 Ten-
gerentúli legendák. Francia termé-
szetfilm. Va Huka cowbolyai. 
11.15 Kincsesház. Művelődéstörté-
neti magazin. 12.00 Déli harang-
szó. 12.05 Ameddig a harang szól. 
12.15 Nótacsokor. 12.40 A helyet-
tesítő tanár. Francia filmsorozat. 
Valentin bűne. 14.15 Sportképek. 
16-30 Színházi Élet. Művészbejáró. 
17.00 Emlékképek - Régi híradók. 
17.15 Postabontás. 17.40 Gyere-
keknek. 18.00 Heti hírmondó. 
19.00 Az első száz év. Szirmok, vi-
rágok, koszorúk. Magyar film. 
20.40 Ars Hungarica. Művelődés-
történeti kisfilm. 21.00 Sportper-
cek. 21.10 Nő kalapban. Lengyel 
film. 22.50 Concerto 3. 23.40 Nagy 
László: Ki viszi át a szerelmet? 

HBO 
8.00 Tapsi Hapsi és vendégei. 
10.00 Állati élet. A mézborz. 
11.00 Villám. 3. Amerikai akció-
film. 12.30 Amella Earhart - Az 
utolsó repülés. Amerikai film. 
14.05 Falcon Crest. 15.00 Szilíci-
um mindhalálig. 2. 15.55 1"úszjá-
rat. Amerikai krimi. 17.30 Vég-
veszélyben a Föld. Amerikai 
dok.film. 18.25 Amit szemed, 
szád kíván. Amerikai vígjáték. 
20.20 JFK - A nyitott dosszié. 
Amerikai film. 23.25 így készült: 
A függetleség napja. 23.55 Szerel-
mi csatározások 87' 

FILMNET 
8.00 Mindörök a tiéd. Am. film. 
9.30 Simon és az álomvadász. 
11.15 A szfinx rejtélye. 12,45 A 
canterville-i kísérlet. Am. film. 
14.15 Fogyikúra. Am. vígjáték. 
15.45 Testvérsors. Szinkronizált, 
am. film. 17.15 Szórakoztatók - A 
hét hírei. 17.45 Vendégcirkusz. 
Am. vígjáték. 1930 Bukott angya-
lok 6: Tökéletes háziasszony. Ám. 
sorozat. 20.00 Felhók közül a nap. 
Szinkronizált am. film. 22.10 Bu-
kott angyalok 6. 23.15 Gyilkosság 
barátok között. Am. film. 

TV 3 
16.00 Műsorajánlat. 16.05 Gusztáv. 
Rajzfilm. 16.15 Shehaweh. Kanadai 
sorozat. 17.15 H20 - Vfzi sportok. 
17.45 Gusztáv. Rajzfilm. 17.50 Auto-
mobil. 18.30 Zsarugyilkosságok. 
Amerikai film. 20.15 Ászfaltbegyár. 
20.45 Háromszög híradó. 21.00 Gilet-
te Wirld Sport Special. 21.35 F.uss 
T ovább W ells. Amerikai film. 2335 
Pörzsölő. 

VTV SZEGED 
6.00 Hangos képújság. 14.50 Mű-
sorajánlat. 14.55 VTV mozi: Maga 
lesz a férjem. Magyar vígjáték. 
16.20 Bűnvadászok. Olasz kaland-
film. 18.00 Szivárvány sztár. 19.00 
Sport-toló (ism.). 20.00 VTV mozi: 
Az éjszaka megszállottja. Am. thril-
ler. 21.25 Képújság. 

TELIN 
6.00 Hangos képújság. 17.45 Köz-
életi kávéház a „Zöld szalonban". 
18.30 ITV Kérdőjel c. műsora. 
19.00 Telin film. műsorismertetés. 
19.15 ECO magazin 20.00 Beszél-
jünk róla. 20.20 Bűnök. Am. film. 
3. 

TKTV 1 
8.00 ATV vasárnap (ism ). 18.00 
Képújság. 18.30 TKTV Pénteki 
Magazin (ism.). 20.00 ATV vasár-
nap. 

TKTV 2 
16.00 Szív TV 

KOSSUTH 
Óránként: htrek. időjárás, útköz-
ben. 6.00 Htrek. Vasárnapi újság. 
8.24 Édes anyanyelvünk 8.30 
Énekeljük együtt! 8.40 Műsor-
szemle 9.00 Hírek 9.05 Világóra. 
10.00 Htrek. 10.05 Református is-
tenlisztelet közvetítése. 11.00 Ht-
rek. 11.05 Gondolat-jel. 12.00 Dé-
li krónika. Sport. 12.23 Közvetítés 
a Lottósorsolásról. 12.25 Harmin-
cöt perc alatt a Föld körül. 13.00 
Htrek 13.05 Szellemtörténetek 
14.00 Htrek. 14.05 Szonda. 14.35 
Népdalkörök pódiuma. 15.00 Ht-
rek. 15.05 Művészlemezek. 16.00 
Htrek 16.05 Dok.műsor. 17.00 
Terasz. 18.00 Esti krónika. 19.00 
Hírek 19.05 Sportvilág. 19.30 Jó 
éjszakát, gyerekek! 19.40 A nász-
éjszaka. Részletek Messager ope-
rettjéből. 20.00 Htrek 20.05 F.gy 
rádiós naplójából. 21.00 Htrek. 
21.05 Zahárij ikonfestő bűnös sze-
relme. Legenda. Pável Szpászov 
bolgár (ró kisregénye. 22.18) Késó 
esti krónika. 22.20 Harmóniában a 
Matáv-val. 23.40 Régi fúvószene. 
24.(8) Hírek Totó 

PETŐFI 
0.00 Sport O időkérése! 2x50 
perc Közvetítés az Azerbajdzsán -
Magyarország labdarúgó világbaj-
noki selejtező mérkőzésről. 6.00 
Htrek. 6.08 Végre vasárnap! 7.45 
Euro-sportreggel 8.Q0 Jó reggelt, 
Európa! 9.(8) Htrek. 9.03 Nevelet-
lenek. 10.00 Gordiusz magazin. 
11.(8) Htrek 11.07 Vasárnapi kok-
tél. 12.00 Jó ebédhez szól a nóta. 
13.00 Htrek. 13.03 Szuper-nova. 
13.45 Időjárás- és vízállásjelentés. 
14.00 Forgószínpad. 16.(8) Popta-
risznya. 18.30 Sportösszefoglaló. 
Totó. 20.00 Pontozó. 20.50 Ma-
gyarán szólva. 21.00 Htrek. 21.03 
A Rádió Dalszínháza. Millöcker: 
A koldusdiák - daljáték 22.38 A 
Pannónia Express felvételeiből. 
23.00 Htrek 23.03 Sporthfradó. 
23.10 Ennyi.. 0.15 Éjszaka. 
Dzsessz-show. 1.04 Emlékezz Ar-
zamaszra!. 2.04 Örökzöldek. 3.04 
Világhírű zenakarok felvételeiből. 
4.04 Nóták. 

RÁDIÓ SZEGED 
Szeged 94,9 MHz 8.30-10 óráig. 
Szentes 66.29 MHz 9-11 óráig. 
8.00 Vasárnap magazin. Szerk.: 
Zanati Zsófia. Műsorismertetés, 
időjárásjelentés, útinform, prog-
ramajánlat. 8.10 A madár és a fü-
työrézése. 8.25 Zene. 8.30 Htrek. 
tudósítások, időjárásjelentés, útin-
form. 8.45 105 esztendeje született 
Katona József. 9.00 Jazz-félóra. 
9.25 Zeneszótár. 9.40 Életük: a 
tánc. 10.00 Műsorzárás. 
Regionális nemzeti műsorok. 
Szentes 66,29 MHz, Kornádi 
66,14 MHz: 13.00 Szlovák nyel-
vű. 14.30 Román nyelvű. 
Délutáni zenés, szórakoztató ma-
gazin. Szerk : Horváth András. 
Szeged 94,9 MHz. 16.00 Műsoris-
mertetés. htrek. időjárásjelentés, 
útinform. A nap híre. Helyzetkép 
Szeged közlekedéséről. 17.00 Ht-
rek. időjárásjelentés, útinform, 
lapelőzetes. 18.00 Hírösszefogla-
ló, időjárásjelentés, útinform. 
Sportidő. 19.00 Műsorzárás. 
Országos nemzetiségi műsorok. 
Kossuth URH adó: 18.30 Szlovák 
nyelvű. 19.00 Román nyelvű. 

DEUTSCHE WELLE 
„ - magyarul 

É S l o i v 13.30-14.00 
j I"7 a helyi kábeltévé 

hangcsatornáján. 
Hfrek, nemzetközi lapszemle. 
Szombat: autó. turizmus. Vasár-
nap: Magyarország a német saj-
tó tükrében, az egyházak életé-
ből, német nyelvlecke. 
Német nyelvlecke: szerdán 18.30 
és pénteken 19.30. 

Rósztotns 
műsor a 
magazinunkban I 

Tele-7 

m a g y a r t v 

TV 1 
7.30 Hagyd aludni a mamát 
és a papát! 7.55 „így szól az Úr!" 
8.05 Doug. Amerikai rajzfilmsoro-
zat. 26/23. 8.35 Kapcsolj be! 8.35 
Vasárnapi toma gyerekeknek Sim-
kó Andreával 8.40 Városok gye-
rekszemmel. Képes levelezőlap a 
Nagy-Sóstó partjáról. 9.(8) Leporel-
ló. 11.00 Zenebutik - Zenehíd. 
12.00 Déli harangszó. 12.05 Sze-
rencsepercek. Benne: Lottósorso-
lás. 12.30 Dallamról dallamra... A 
80 éves Szilvia. A Csárdáskirálynő 
jubileuma. Összeállítás a nyolc év-
tizeddel ezelőtt Budapesten bemu-
tatott Kálmán Imre operett dalai-
ból. JJjOO A homok titkai. Brazil 

..tcVéfiíftfsörpzaL 180/1-4. (ism.). 
-J5.Ö5JH^.'n3.3?iftrömlws. 16.00 
Walt DisrieÚfcíimrt^ijt. ÍTÖ5 Nyi-

A HELYI RÁDIÓK MŰSORÁBÓL 
R Á D I Ó 8 8 

naponta 17-től reggel 5 
óráig a 100,2 Mhz-en 
RDSEON 
Üzenetrögzltó: 421-
511. Az adás ideje alatt 
htvható telefonszámok: 
421-253.421-353. 
17.00-22.00 Óránként hí-
rek, sport, útinform, idő-
járás. 17.05 British Top 
40. 19.05 Duma a sötét-
ben. 22.00 Magnós kí-
vánságműsor. 23.00 Hal-
ló, én is itt vagyok! Tóth 
András műsora. 2.00-
5.(8) DJ Nautilus. Hajnali 
zenés összeállítás. 

vasárnap 
RÁDIÓ 88 

17.05 15. 17.45, 18.15 
Vasárnap sportja. 17.05 
Tóth András műsora. 
18.05 Újdonságok ten-
geren innen, tengeren 
túl. 18.30 Sporthíradó. 
19.05 Country. 20.05 
Csillaghullás. 22.05 
Rockrandevű 22.35 
120 perc. 1.00-5.00 DJ 
Nautilus. Hajnali zenés 
összeállítás. 

TISZA RÁDIÓ 
SZEGED 

11-17 óráig, naponta a 
100,2 Mhz-n. Adástele-
fon: 495-495. 
Minden órában htrek. 
időjárás, aktualitások. 
11.05 Csak fiatalosan! 
13.05 Zenedélután. 
Szerk.: Sibalin Endre. 
Schonkel Thomas, Ke-
resztes Péter. 16.05 
Hallgatói slágerlista. 

vasárnap 
TISZA RÁDIÓ 

SZEGED 

11-17 óráig, naponta a 
100.2 Mhz-n. Adáste-
lefon: 495-495. 
Minden órában htrek. 
időjárás, aktualitások. 
11.00 Rádiósüzenetek. 
Élő. ingyenes kíván-
ságműsor. Hívható te-
lefonszám: 495-495. 
11-13 Szűcs László, 
13-15 Patkós Attila. 
15-17 Moldován Lász-
ló. 

MÉDIA 6 SZEGED 
Reggeli öttől délelőtt ti-
zenegyig a 100,2 Mhz-
en. tel.: 498-301. Szerk. 
mv.: Vidu Pál. 5-8-ig 
félóránként. 8-1 l- ig 
óránként htrek, időjá-
rásjelentés, útinform. 
5.00 Zenés ébresztőmű-
sor. 6.00 Vegyes vá-
gott 8.(8) Délelőtti ma-
gazin. Benne: Búvár 
Kund utódai a Tiszá-
ban. Piaci körkép. Mik-
roszkóp - tudományos 
magazin. A világ egy 
szeglete. Telefonos já-
tékok. 10.00 Slágerlis-
ta. 

vasárnap 
MÉDIA 6 SZEGED 

Szerk. mv.: Szántai Er-
zsébet. 5-8-ig félórán-
ként. 8-1 l-ig óránként 
htrek. idójárásjefentés. 
útinform. 
5.00 Zenés ébreszlőmű 
sor. 6.00 Vegyes vá-
gott 8.00 Délelőtti ma-
gazin. Benne: Orvosét-
lap Benyik interjú. 
10.(8) Lemezbemutató. 

RÁDIÓ SZENTES 
6 - 1 3 óráig az URH 
106.1 MHz-n 13-tól 18 
óráig az URH 95,7 
MHz-n. Tel.: 63/315-
482. 6.30, 13.30 és 
óránként hfrek, tudósí-
tások. időjárás 6.00 Éb-
redjen ránk! 9.00 Dél-
előtti magazin. 13.00 
Rádió party. 15.00 
Szombat délután. Kunc-
ze Gábor Szentesen. 
Cukorbetegek világnap-
ja. Félidőben: Félegyhá-
ziné Somogyi Éva ön-
kormányzati képviselő. 

vasárnap 
RÁDIÓ SZENTES 

6.30, 13.30 és óránként 
hfrek. tudósítások, idő-
járás. 6.00 Ébredjen 
ránk! 9.00 Délelőtti ma 
gazin 13.00 Zenei kí-
vánságműsor Kunszent-
mártonból. 15.00 Va-
sárnapi magazin Már-
ton napi ünnepek és vi-
gaszságok. Megszólal-
nak Kunszentmárton 
vezetői és a város érde-
kes lakói. 



Martin Bryan, a 29 áves tasmániai tömeggyilkos 
idén tavasszal 35 személyt ölt meg, miközben válo-
gatás nélkül lövöldözött és gyújtogatott. Hobart vá-
ros bírósága 72 vádpontban tartja búnösnek -
a legutóbbi hfr, hogy a rajzon látható fiatalem-
ber minden vádpontban elismerte bűnösségét. (MTI 
Telefotó) 

Isten éltesse! 

TIVADAR 

E név arra utal. hogy a 
szülők az újszülöttet aján-
déknak tekintették. Az ógö-
rög eredetije a Theodorosz 
volt - az Isten fogalmát a 
teosz fedte, mtg a dorosz 
jelentése: ajándék. A Tiva-
dar mellett a Tódor is a 
Theodoroszból származik. 

RÉKA 

Vasárnap ünnepeljük, 
ősi hun név. Attila király 
első feleségének neve. akit 
a monda szerint az erdélyi 
Háromszék és Udvarhely 
közli Réka erdőségben, az 
Attila vára alatti sziklában 
temettek el. 

Tojáshiány 

Havannában már egy hó-
napja képtelenség tojáshoz 
jutni. Naponta több mint 3 
millió tojás hiányzik a kubai 
fővárosban, a lakosok hiába 
várnak napi tojásadagjukra. 
A 3-4 milliós tojásszükséglet 
helyett napi 800 ezer „ké-
szül", s ennek csak harmada 
kerül a piacra. A kevés to-
jásban a tyúkhiány a ludas: a 
több tojáshoz elóbb a kubai 
tyúkállományt kellene fej-
leszteni, a tyúkok szegényes 
táplálkozása ugyanis tojóké-
pességükre is kihat. 

Génmanipulált 
szája 

Egy nappal azt követően, 
hogy gén technika i úton 
megváltoztatott tulajdonságú 
amerikai szójababszállftmá-
nyok érkeztek Németország-
ba, a mainzi környezetvédel-
mi minisztérium azt a taná-
csot adta az aggódó és kriti-
kus felhasználóknak: érdek-
lődjenek a szállítmány ere-
dete felől, ha nem szeretné-
nek génmanipulált szóját vá-
sárolni. A környezetvédelmi 
szakértők szerint fontos len-
ne megkülönböztető jelzés-
sel ellátni a génmanipulált 
élelmiszereket, az Európai 
Uniónak kötelező jelleggel 
kellene ezt előírnia. Jelenleg 
nem köte lező semmifé l e 
megkü lönböz t e tő j e l zés 
használata. A hamburgi ki-
kötőbe 60 ezer tonna génma-
nipulált szójabab érkezett. 

Koldusmodell 

Egy haj léktalan koldus 
lett Calvin Klein divatterve-
ző legújabb férfimodellje. A 
25 éves Shaun Yates - aki 
börtönben is volt a brit had-
seregből való dezertálás mi-
att - egy a hajléktalanokról 
szóló könyv lapjain megje-
lent fotója nyomán keltette 
fel a divattervező figyelmét, 
aki országos méretű kere-
sést indított, hogy megtalál-
ja a férfit. - Eddig nem is 
nagyon ha l lo t tam Calvin 
Kleinról, és sosem viseltem 
sem b o r o t v á l k o z á s utáni 
arcszeszét, sem pedig az ál-
tala tervezett boxer alsónad-
rágokat - nyilatkozta az új 
sztármanöken karrieije haj-
nalán. 

Repeszgránát 

Kézigránát robbant egy 
szórakozóhelyen, Oroszor-
szág t ávo l -ke le t i részén , 
Vlagyivosztok közelében. 
Az eset V o l n o - N a g y e z s -
d inszk i j t e lepülésen , egy 
diszkóban történt. A tánco-
lók közé dobott F- l -es re-
peszgránát robbanása követ-
keztében két ember meg-
halt. A rendkívüli helyzetek 
minisztériumának közlése 
szerint harmincegyen meg-
sebesü l t ek . A rendőr ség 
a robbantásos merénylet két 
gyanúsítottját őrizetbe vet-
te. 

Árvák 
családása 

Csalódottan távozott Ja-
pánból kínai árvák egy öt-
venfős c sopor t j a , miután 
nem sikerült japán rokonai 
nyomára bukkannia. A cso-
port tag ja i ma már vala-
mennyien idős emberek, aki-
ket a második világháború 
idején több ezer társukkal 
együtt gyerekként hagytak 
hátra a Kfnából kivonulni 
kényszerülő japánok. Em-
lékfoszlányok és a megsár-
gult fotók alapján keresték 
gyökereiket, hozzátartozói-
kat. Mindössze három kínai-
nak sikerült családját meg-
lelnie a kéthetes kutatás so-
rán, de azért - mint hazauta-
zásukkor elmondták - a töb-
biek sem adják föl a kuta-
tást. 

Szegeden 

Szentesen 

Mak6n 
Drenda Akos 
November 7-én, 12 óra 35 

perc, 3550 g. Sz.: Gombos Kata-
lin és Drenda István (Földeák). 

Zatykó Zsolt 
N o v e m b e r 8-án, 1 óra 25 

perc, 3100 g. Sz.: Deák Ildikó és 
Zatykó Tibor (Mezőhegyes). 

Kiss Vivien 
November 8-án, 9 óra, 3500 

g. Sz.: Kiss Zsuzsanna és Popa 
Máriusz (Makó). 

Vásárhelyen 

yyknikus Pál az újságol olvasta, 
í „Népbetegséggé vált a gutaütés" 
- betűzte ki (nehezére esett az olva-
sás, iskolába tudniillik hol járt, hol 
nem járt annak idején, de minden 
osztályt kétszer). - Még csak ez hi-
ányzott - morogta maga elé. Kopasz 
fejtetején, ahol hirtelenszőke haj 
volt, amíg el nem tűnt onnan, izzadt-
ságcsöppek keletkeztek, úgy kellett 
őket le (föl-) itatni, zsebkendővégig-
húzás módszerével. - Népbetegség. 
Még csak ez hiányzott - mondta im-
már hangosabban Piknikus Pál, és 
eszébe jutott egykori tanára - lám, 
mégiscsak tanult valamit az iskolá-
ban, még föl is tudja idézni az ott el-
sajátttottakat! -, akinek szavajárása 
volt: „Én tőletek gutaütést kapok! 
Falramászok! Felrobbanok!" 

Igen, Piknikus Pál erre emléke-
zett vissza, valamint arra, hogy mi-
kor a pedagógus a falramászást em-
legette, belőle mindig ellenállhatat-
lanul kitört a röhögés. Föltéve, ha 
épp az intézményben tartózkodott. 
Sajnos, néha ott tartózkodott..., és 
ilyenkor elképzelte a tanerőt, amint 
éppen nagy erővel falramászik. Elő-

Farkas Csaba 

Stroire 
ször csak magában nevetett, igyekez-
ve az előtte ülő háta mögött elrejtőz-
ni, mind kisebbre kucorodni, ám 
gondolatai között a tiszteletreméltó 
tanár még mindig a falat mászta, s 
amikor eljutott a bal fölső sarokig, 
onnét pedig kitekintett az utcában 
folyó, nagy arányú építkezésre, majd 
az osztályra nézve közölte, felrob-
banok", Piknikus Pál nem bírta to-
vább, hangosan fölnevetett, s csak 
nevetett, nevetett... - Félelem közi, 
görcsösen nevetett, hogy mi követke-
zik eztán, de nem, s nem bírta abba-
hagyni A pedagógus arca egyre vö-
rösödött - ezt Piknikus a könnyein 
át is látta -, és mikor közölte vele azt 
az észrevételét: hát ő mindjárt guta-
ütést kap, őfalramászik, s felrobban, 
nos, Piknikus Pál előtt minden ko-
rábbit felülmúló életszerűséggel je-
lent meg sima falfelületen mind föl-
jebb és följebb kapaszkodó szakta-

nár... ahogy az egymásba csúsztat-
ható, kettős tábla épp fönt lévő rész-
legének fogantyújába kapaszkodik, 
föl is jut, mire súlya miatt a tábla 
fönti része, vele együtt, lassan lejön 
a földre, a lenti pedig fölemelke-
dik..., szóval, ekkor tényleg kitört a 
botrány. Piknikus Pál rémülten, 
most már visítva nevetett, sőt, már 
nemcsak 6 nevetett, nevetett az egész 
osztály. Az utolsó padban ülő Lepto-
szom Leó egyenesen nyerített. 

- Te még mindig itt? - nyitott be 
Piknikusné a konyhaajtón (Piknikus 
Pál mindig a konyhában olvasta az 
újságot), ura vörös képére, izzadt 
homlokára nézett. - Nagyon gutaü-
téses formád van, hallod. 

- Anyukám, a gutaütés népbeteg-
ség - válaszolta Piknikus Pál, s 
meggyötörten törölgette újfónt feje-
tetejét. - Mostanában úgy mondják, 
stroke. 

Csongrád megyé-
ben ma az a lább i 
városok körzetében 
számíthatnak se-
be s sége l l enórzés i 
akciára a járműve-
zetők. Szeged: 5 és 
7, valamint 9 és 23; 
Makó: 6 és 22 óra 
között. Vasárnap -
Szeged: 5 és 7, va-
lamint 9 és 23; Ma-
kó 6 és 22 óra kö-
zött. A rendőrség a 
vá l toz ta tás jogát 
fenntartja! 

A ciklon nyomán földönfutók lepik el az utat 

1 3 3 
„490-490., 

| TÖRZSUTAS KÁRTYA | 

Törzsutas kártyával olcsóbb! 

A Cserepes sori 
piacról tönt el 

Az indiai Andhra Pradesh állam alacsony fekvésének köszönheti, hogy a pusztító ciklonok legsebezhe-
tőbb területévé vált. Legutóbb több mint ezer halálos áldozatot követelt a szélviharral kombinált esőzés, 

miközben több ezren váltak földönfutóvá. (MTI Telefotó) 

• Stockholm (MTI) 
Egy televíziós krimisoro-

zatban az utolsó pillanatban 
meghiúsftott merénylet bor-
zolja mostanság a kedélyeket 
a svéd királyi családban. A 
két héttel ezelőtt a televízió-
ban sugárzott „Anna Holt -
Rendőrnő" című fi iben 
ugyanis egy asszony megkí-
sérli lelőni a svéd királynét. 
A szerepet alakító színésznő 

A svéd királyné 
bosszúsága 

ráadásul nagyon hasonlít 
Szilvia királynéra. Szerencsé-
re a főhős, Anna Holt még az 
utolsó pillanatban meghiúsít-
ja a gyilkosságot. 

„Ez nagyon ízléstelen" -
vélekedett az igazi királyné, 
az 52 éves Szilvia az Aftonb-

ladet cfmű délutáni lap csü-
törtöki számában megjelent 
interjúban, beismerve ugyan-
akkor, hogy nem látta a tele-
víziós filmet. 

Az ismert kémregényíró, 
Jan Guil low könyvére tá-
maszkodó sorozat nagy siker 

VW-Opel viszály, avagy a „bűnös 
• Darmstadt (MTI) 

A német autóipar két óriá-
sa, a Volkswagen és az Opel 
évek óta tartó viszályában 
hamarosan újabb perre kerül 
sor. A darmstadti ügyészség 
pénteken bejelentette, hogy 
a közeljövőben vádat emel-
nek a Volkswagen vezető 
menedzsere . Jósé Ignacio 
Lopez ellen, aki 1993-ban az 
Opel től szegódöt t át a 
Volkswagenhez, és ott csa-
kúgy, mint előző munkahe-

lyén, a beszerzések fő felelő-
se lett. 

Az Opel állítása szerint 
Lopez és a magával vitt 
munkatársai hosszabb ideje 
készttették elő az átállást és 
sok titkos fejlesztési infor-
mációt már előre átjátszottak 
a Volkswagennek, majd tá-
vozásukkor is titkos anyagok 
tömegét vitték magukkal . 
Lopez és munkatársai tagad-
ják a vádat. 

A darmstadti ügyészség 

az Opel feljelentése alapján 
1993. áprilisa óta vizsgálja 
az ügyet, és a gyanúsítottak 
lakásán és munkahe lyén 
többször tartottak házkuta-
tást. 

Az Opel és anyavállalata, 
a General Motors szerint a 
német igazságügyi szervek 
szándékosan halogatják az 
ügy fe l tárását , ezért idén 
márciusban Detroitban egy 
amerikai bíróságnál nyújtot-
tak be keresetet az Egyesült 

Svédországban. Igaz viszont, 
hogy már számtalan telefoná-
ló panaszkodott a közkedvelt 
királyné elleni fiktív merény-
let miatt. Elisabeth Tarras-
Wahlberg, a királyi palota 
szóvivője szintén nyugtalan-
ságának adott hangot. „Az 
volt az első gondola tom, 
hogy remélhetőleg nem ösz-
tönöz (a film) valami ostoba-
ságra" - nyilatkozta. 

Államokban leányvállalattal 
r ende lkező Volkswagen 
konszern, annak igazgatósá-
gi elnöke, Ferdinánd Piech, 
valamint Lopez ellen. 

A Volkswagen válaszként 
két hónappal később Majna-
Frankfurtban polgári pert in-
dított az Opel ellen: szerette 
volna megtiltatni, hogy rivá-
lisa a nyilvánosság előtt „bű-
nös összeesküvéssel" vádol-
hassa. A bíróság első fokon 
elutasította ezt a keresetet. 

A Kárpát-medencét eléri a hidegebb levegő 
A Skandináv-félsziget 

északi része felett ciklon 
található, amelynek 
hosszan elpyúló front-
rendszere Észak-Olasz-
országig húzódik. A 
front mentén erősen fel-
hős az ég, esőről, zápor-
ról érkezik jelenfés. Téli-
es az időjárás Cszakke-
let-Európában, onnan 
havazásról érkezik je-
lentés. A Kárpát-meden-
cét az említett frontrend-
szer mögött áramló, hi-
degebb levegő érte el. 
Hazánkban pénteken a 
felhőátvonulásokból dé-
len és keleten néhol eső, 
zápor alakul ki. Szom-
baton általában kevés 
lesz a felhő, csapadék 
nem valószínű. Az elein-
te többfelé élénk, he-
lyenként erős északnyu-
gati szél estére mérsék-
lődik. A legmagasabb 
nappali hőmérséklet 
szombaton 10 fok körül 
alakul. 

Kis-Jakab Tímea 
November 7., 13 óra 15 perc, 

2 9 6 0 g. Sz.: Szegedi Ágnes , 
Kis-Jakab Zoltán (Szeged). 

Béres Bálint 
November 7., 22 óra 55 perc, 

3100 g. Sz.: Manga Mónika, Bé-
res István (Szeged). 

Nagymihály Ágnes 
November 8., 8 óra 20 perc, 

3280 g. Sz.: Kordás Erzsébet, 
Nagymihály Antal László (Kis-
telek). 

Molnár Emese 
November 6., 9 óra 50 perc, 

3070 g. Sz.: Pintér Zsuzsanna, 
Molnár Péter (Szeged). 

Gyuris Gergő 
November 7., 17 óra 50 perc, 

3460 g. Sz.: Jobbágy Julianna, 
Gyuris Péter (Bordány). 

Wratin Sándor 
November 7., 20 óra 16 perc, 

3130 g. Sz.: Király Erzsébet, 
Wratin Sándor (Szeged). 

Gábor Viktor 
November 7., 12 óra 40 perc, 

3700 g. Sz.: Gábomé Görbe Éva 
és Gábor Zoltán. 

Mohácsi Szilárd 
November 7., 12 óra 50 perc, 

3250 g. Sz.: Zsarkó Beáta és 
Mohácsi József. 

Tari Roxána 
November 7., 16 óra 25 perc, 

2850 g. Sz.: Nagy-Jójárt Enikő 
és Tari Péter. 

lakos. Nevezet t személy 
1996. október 23-án a szege-
di Cserepes sori piacról tűnt 
el, és azóta ismeretlen helyen 
tartózkodik. Személyletrása: 
kb. 175-180 cm magas, so-
vány testalkatú, sötétbarna, 
erősen őszülő hajú, szeme fe-
kete, kicsi, erősen őszes baju-
sza van. Eltünéskori ruháza-
ta: szürke szabadidőruha, 
zöld kockás paget ing, fehér 
trikó, sötét sztnű papucs. 

Jelentkezni lehet szemé-
lyesen a Szegedi Rendőrka-
pitányságon. egyúttal távbe-
szélőn vátják a bejelentése-
ket a 07-es vagy a 477-577/ 
15-24-es telefonon. 

Eltűnt Márki Árpád (Ke-
rekegyháza, 1945. 07. 13., 
an: Vincze Piroska) Kerek-
egyháza, Fő utca 67. sz. alatti 

Németh Bence Máté 
November 7., 2 óra 10 perc, 

3800 g. Sz.: Balga Ildikó Zsu-
zsanna és Németh Gábor 
(Csongrád). 

Bézi Brigitta 
November 7., 7 óra 20 perc, 

2930 g. Sz.: Egedi Piroska Ida 
és Bézi Zsigmond Sándor (Ti-
szasas). 

Huszti Bianka 
November 7., 9 óra 40 perc, 

2560 g. Sz.: Szabó Éva Margit 
és Huszti Lajos (Öcsöd). 

Kurtán Kristóf 
November 7., 22 óra 35 perc, 

3380 g. Sz.: Szántó Emese és 
Kurtán Imre (Szelevény). 

<4 családoknak 
szívből gratulálunk! 

VÁSÁROLJON NÁLUNK, 
NYERJE MEG 
KARÁCSONY! 
AJÁNDÉKÁT 

MIKULÁSKOR 
Sorsolás: december 5-én, 

a Médiáé Rádióbon 
.NÁLUNK A MINŐSÉG NEM JÁTÉK!" 

G Ö T Z B A B A H Á Z , 
Szeged , Kárász u. 1 O. 


