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• Mikro-Ker-ügy: enyhítés, másodfokon

A f e l é t mér letöltötték...

(7-10. oldal)

Három éve gyűjti
Százezer aláírás a halálbüntetés
(3. oldal)

visszaállításáért.

Szél a csögitár
Visszatér a Móra zenekar.
(4. oldal)

Megoldódik
a Farkas Helga-ügy?

A jogerős ítélet kihirdetését mindenki nagy érdeklődéssel várta. (Fotó: Miskolczi Róbert)
Tavaly decemberben
hirdetett ítéletet a Szegedi Városi Bíróság a - piramis elven működő,
Magad, uram... rendszereket működtető - v á sárhelyi székhelyű Mikro-Ker Kft. vezetői, tulajdonosai és n é h á n y alkalmazottja ellen indított bünperben. Természetesen a vádlottak
e n y h í t é s é r t , míg a z
ü g y é s z a büntetés súlyosbításáért nyújtott be
fellebbezést.
A Csongrád Megyei Bíróság dr. Tóth Tibomé tanácsa
tegnap ismertette a vádlottakkal és védőikkel a másodfokú - a korábbinál zömében enyhébb - jogerős (téle-

tet. Immár három esztendeje
vátják pénzük - napjainkra
legfeljebb a befektett kis vagyonkájuk - megtéiülését
azok, akik a Magad, uram...
rendszerbe 16 vagy 160 ezer
forintot fizettek be, irreálisan magas haszon reményében. Igaz, a játék meghirdetői szerint a tagok semmiképpen sem veszthették volna el a belépési dijat, hiszen
a számítógépes program, illetve a pénz forgatása erre
garanciát jelentett. De nem
így történt, és több mint 22
ezer ember maradt hoppon összesen negyvenezret meghaladó esetben - , illetve
kénytelen volt lemondani a
beígért 160 ezret, illetve a
11 milliót meghaladó hozadékról. Ezért kezdettől - ért-

• Elmarasztalták a Magyar
és a Magyar Televíziót

Rádiót

Jogos p a n a s z

• Budapest (MTI)
Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) Panaszbizottsága elmarasztalta
a Magyar Rádiót és a Magyar
Televíziót, mert „elhallgatták" a Metész sztrájkbizottságának november 2-ai közleményét, amely a demonstráció megváltoztatását adta hírül.
Az ORTT-hez a Metész
sztrájkbizottsága fordult panasszal, amelyben kifogásol-

hető módon - óriási érdeklődés kísérte a rendőrségi vizsgálat eredményét, majd a bíróság döntését. Persze, amíg
a vádlottak súlyosnak tartották az első fokú bíróság ítéletét, a kárvallottak - bár
magukat is okolták naivságukért - ellenkező véleményen voltak. Vélhetően nem
lesz ez másként a tegnap kihirdetett jogerős ítélet esetében sem. Igazán elégedett
csupán a VII. rendű vádlott,
dr. A. J. lehetett, mivel őt
felmentették a vád alól.
Az I. és II. rendű vádlott,
i f j . K. A., valamint K. M.
azonban kénytelen letölteni
az 5-5 év börtönbüntetést,
igaz, ennek közel felén már
előzetes letartóztatásukkal
túlvannak. A közügyek gya-

korlása alóli, szintén 5 évre
szóló eltiltás mellett, a Mikro-Ker Kft.-ben lévő tulajdoni hányaduk és bizonyos
mértékű vagyon elkobzását
is elrendelte a bíróság. Dr.
H.-M. F.-né, III. rendű vádlott főbüntetését egy évvel
csökkentette, így 3 év 6 hónapot kell - leszámítva az
előzetes fogvatartás idejét fogházban letölteni, a vagyonelkobzást pedig 30-ról
20 millióra mérsékelte a bíróság. A IV. rendű C. R. HAí.-t az ellene felhozott vádak egy része alól felmentette, ezért a börtönben töltendő időt - a 3 év 6 hónap
helyett - 2 évre enyhítette,
valamint nem 7, hanem 4
millió forint elkobzását
mondta ki. Az ötödrendű M.

• Autós matematika

E. börtönbüntetését 8 hónappal csökkentették, így 3
évi szabadságvesztést kapott, valamint a vagyonelkobzást 5-ről 2 millióra
mérsékelték. G.-né dr. T. A.
VI. r. vádlott börtönbüntetését 4-ről 3 évre módosította
a megyei bíróság és mindössze egymillió forint vagyonelkobzásra ítélte. A T.
L. és felesége esetében hozott első fokú Ítéletet hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatására utasította
a városi bíróságot. A MikroKer-ügy „szereplői" közül a külföldről az Interpool segítségével hazahozatott - K.
I. elleni vádakat pedig külön
perben igyekszik tisztázni a
bíróság.

- bonyolult

N. Rácz Judit

pök és bíboros vatikáni állampolgárnak számít). Vatikánvárosban ténylegesen
458-an élnek: 164 állampolgár és 294 rezidens polgár,
akik a vatikáni postánál és a
nyomdában dolgoznak.

• Szófia (MTI)
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k
küldöttsége arra figyelmeztette Bulgáriát, h o g y ha
nem lép f e l a k o m p a k t
lemezek kalózaival szemben, akkor kereskedelmi

Kár ár: gépvándorlás indul?

ta, hogy a faxon eljuttatott
közleményét a Magyar Rádió
és a Magyar Televízió hírműsoraiban nem közölték. A panaszbizottság állásfoglalásában megállapította, hogy a
közszolgálati médiumoktól
elvárható lett volna, hogy kiemelje a Metész „Győztünk"
című közleményéből mindazt, ami „az adott belpolitikai
körülmények között a közélet
szempontjából információértékű volt".

Baleset bárkivel előfordulhat. Hol kössünk „kőtelezőt"?
(Gyenes Kálmán illusztratív felvétele)

lommal Farkas Helga édesapját lánya elrablása miatt
zsarolták és váltságdíjat követeltek tőle.
Csapót egyébként a közelmúltban rablásért és vagyon
elleni bűncselekményekért
két bíróság is elítélte, de
egyik ítélet sem jogerős. Időközben megvádolták a 26
éves Juhász Benedek meggyilkolásával is. A feltételezések szerint Juhász szintén
részt vett Farkas Helga elrablásában. Kovács Lajostól
megtudtuk, hogy Csapó József tagadása ellenére a közvetett bizonyítékok várhatóan elegendőek ahhoz, hogy
Farkas Helga elrablása és
meggyilkolás ügyében a vádlottak padjára kerülhessen.
A . L.

Bolgár CD-kalázok

díjrendszer

4 6 6 állampolgár

• Vatikánváros (MTI)
Az idén októberben 466
állampolgárt számlált Vatikánváros Állam (Stato Cittá
dél Vaticano). Jelenleg 48
bíboros él Rómában (valamennyi Rómában élő püs-

Hat és fél után úgy tűnik,
megoldódik Farkas Helga elrablásának ügye. Évekkel a
fiatal lány eltűnése után a
nyomozók már „ismerték"
Csapó Józsefet, akit a napokban közvetve meggyanúsítottak a Farkas Helga-ügyben. Emberrablással azonban
nem vádolhatják, mivel ez a
bűncselekmény 1991-ben
még nem létezett... Az emberölés egyelőre azért nem
merülhet fel, mivel hiányzik
hozzá a megdönthetetlen bizonyíték, a holttest. A nyomozást vezető Kovács Lajos
alezredestől, az Országos
Rendőr-főkapitányság illetékesétől megtudtuk, hogy
egyelőre zsarolással gyanúsítják Csapót. Tény ugyanis,
hogy 1991-ben tucatnyi alka-

• Munkatársunktól
Hét esztendeje, 1991-ben
vezették be Magyarországon
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, amely azóta is
sok vitát váltott ki, sőt
bosszúságot okozott az autósok körében. A mérgelődés
után most a számolgatás időszaka következik. Egyelőre
ugyan csak öt százalékkal
térhetnek el a biztosítók az
-államilag diktált ártól, de később akár 30 százalékkal is
kevesebbet fizethet az, aki
jól választ majd biztosítót.
Bár a teljes liberalizáció
csak évek múlva várható, a
társaságok ügyfelekért folytatott versengése januártól
mégis megkezdődik. Jövőre
nyolc biztosítónál lehet majd
gépjármű-felelősségbiztosítást kötni.
(Cikkünk a 7. oldalon.)

szankciókkal sújtja Washington.
Bulgária a szerzői jogokat semmibe vevő kalózlemezek gyártásában a világranglista tekintélyes második helyén áll, Kína után.

Lakásépítésre:
ugyanannyi
• Budapest (MTI)
A jövő évi költségvetés
46,6 milliárd forintot irányoz elő a lakásépítések támogatására. Az ö s s z e g
ugyan nem emelkedik az
idei előirányzathoz képest,
ám belső szerkezete jelentősen megváltozik - mutatott
rá Balázs Ágnes, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára a lakásfinanszírozásról tartott keddi konferencián. Az önkormányzatok
jövőre 14,4 milliárd forinthoz jutnak, amelyet lakásfenntartási és -vásárlási juttatásokra használhatnak. Ezzel szemben az önkormányzati költségvetések szerint
erre a célra csak mintegy 6,8
milliárd forint jut. Balázs
Ágnes megerősítette: jövőre
nem változik gyökeresen a
lakásépítési támogatások
összege, és az igénylés feltételei.
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• Félmillió olasz állattenyésztő tüntetett
kommentár

El- és meglepték a városokat

Mi? Mennyi?

P

• Az osztrák

alkancellár

szerint

Túlzottak a becslések
• Bécs (MTI)
Wolfgang
Schüssel
osztrák alkancellár-külügyminiszter szerint „a
NATO-csatlakozási költségeket eddig mértéktelenül magasra becsülték".
A politikus a múlt heti
csehországi, norvégiai és
dániai látogatása alapján
jutott arra a következtetésre, hogy a z eddigi
becslések eltúlzottak.
A Kurier osztrák bulvárlapban kedden megjelent nyilatkozatában azt is elmondta,
hogy főleg a Jaroslav Sedivy
cseh külügyminiszterrel folytatott megbeszélései voltak
számára igen tanulságosak.
Ezek során többek között
megtudta, hogy a NATO a
három tagjelölt országgal,
Csehországgal, Lengyelországgal és Magyarországgal
folytatott tárgyalások során
„semmilyen követelést nem
fogalmazott meg ezen országok katonai költségvetésével
kapcsolatban. Egyszerűen
nem igaz, hogy a szövetség
megkövetelné a minimális katonai kiadások szintjét" hangsúlyozta Schüssel.
Mint az inteijúban elmondta. úgy tájékoztatták, hogy
csak a „tagsági díj", tehát az
országok hozzájárulása a NATO költségvetéséhez volt
csak a tárgyalások témája.
Tudomása szerint a tagfelvé-

telüket kérő országok számára
a legköltségesebb a hadseregeik NATO-normáknak megfelelő felszerelése lesz, s ehhez körülbelül 40 milliárd
schilling szükséges. Az alkancellár információi szerint
egyik tagjelölttel szemben
sem fogalmazott meg a NATO olyan követelést, hogy ezt
vagy azt a felszerelést, illetve
terméket meg kell vásárolnia.
Schüssel szerint Ausztriának csatlakozása esetén 5-600
millió schilling tagdíjat kell
majd fizetnie, de ezt az összeget előre nem Írja elő senki,
hanem majd a tárgyalások során alakul ki. Az osztrák politikus úgy véli, hogy az osztrákoknak nem kell átállási költségekkel számolniuk, hiszen
az osztrák hadsereg máris
igyekszik NATO-kompatibilissá tenni felszereléseit.
Schüssel hozzátette: ez a békepartneri programban való
részvételhez is elengedhetetlen.
Az Ausztria NATO-csatlakozását egy ideje nyíltan
szorgalmazó külügyminiszter
most a készülő biztonságpolitikai koncepcióról elmondta: annak elemző része már
majdnem készen van, a politikai döntést pedig Schüssel
elképzelései szerint január
elején meg lehet hozni, amikor a tervek szerint összeülnek Viktor Klima kancellárral.

Védelem
és biztonság
• Belgrád (MTI)
A jugoszláv kormány új bizottságot hozott létre a honvédelemmel kapcsolatos ügyek
irányítására, s a testület élére
Zorán Lilicset, Jugoszlávia
volt elnökét, a jugoszláv kormány újonnan kinevezett alelnökét állították. A jugoszláv
kormány hivatalos közlönyében kedden közzétett cikk szerint a Védelmi és biztonsági
bizottság jogkörébe a Jugoszlávia biztonságával és védelmével, a jugoszláv hadsereggel, valamint a határátkeléssel
és vámellenőrzéssel kapcsolatos kérdések tartoznak. A bizottság ugyancsak illetékes a
veszélyes termékek - fegyverek, robbanószerek, mérgező
és sugárzó anyagok - forgalmának és szállításának biztonságával kapcsolatos ügyekben.

A

usztria alkancellár-külügyminisztere az elmúlt héten ,Jutott" egy nagy kört
Észak-Európában,
hogy tájékozódjon a NATO-csatlakozás várható költségeiről. Tette mindezt azért, mert szomszédaink is
tervbe vették, hogy a közeljövőben csatlakoznak az
észak-atlanti szervezethez, S mint ahogy nekünk, nekik sem mindegy, hogy ez mibe kerüL
Érthető az osztrákok mozgolódása e téren, hiszen a
semlegességük alapját megteremtő érdekek mára elolvadtak. Ausztria semlegessége akkor született, amikor
a kétpólusú világ körülményei között az Egyesült Államok abban volt érdekelt, hogy a Szovjetunió kivonja
csapatait. Cserébe elfogadta az osztrákok semlegességét. A Szovjetunió pedig abban volt érdekelt, hogy ha
már kivonja csapatait, Ausztria ne csatlakozzon a
NATO-hoz. Nos, negyvenkét esztendővel ezelőtt ez a
két érdek - ami még pluszban kiegészült az ENSZ BT
többi állandó tagállamának biztonsági garanciáival teremtette meg az osztrák semlegesség alapját.
A kétpólusú világ azonban megszűnt, következésképpen ma már a fent említett garanciák sem kaphatók. Az osztrákok mindezt figyelembe véve, egyre erőteljesebben kacsingatnak az észak-atlanti szervezet felé. Tegyük hozzá: ha maguk között rendezik az ügyet,
nem lesz nehéz bejutniuk az euroatlanti közösség biztonságpolitikai pillérét jelentő NA TO-ba, lévén, hogy
az Európai Uniónak már tagjai
ersze, a csatlakozás költségei az osztrákokat is izgatják. Ez teljesen természetes, hiszen az utóbbi
időben különféle adatok láttak napvilágot. Egy washingtoni bejelentés szerint azonban csak decemberre
számítják ki a NA TO-bővttés összköltségét, s csak akkor derül ki hogy ebből mennyit vállalnak a nyugati
államok, és milyen kiadásokra kell felkészülniük a
csatlakozni szándékozó országoknak.

hírek

Erősítés
- Bahreinbe
Marhakolomppal Rómában. (MTI Telefotó)
• Róma (MTI)
Mintegy félmillió állattenyésztő g a z d a tüntetett kedden Olaszországban: a m e z ő g a z d a s á g i
termelók traktorjaikkal,
állataikkal legalább 100
olasz város központjában vonultak fel.
Eközben az ország északi
részén folytatódik a tejtermelők tiltakozása is, jóllehet
a kormány bejelentette, hogy
a tejkvóták túllépése miatt
kiszabott közösségi büntetés
• Bécs (MTI)
A Duna-Majna-csatornán
évi 3,0 millió tonnáról 6,7
millió tonnára nőtt a szállított
áru mennyisége a 171 kilométeres víziút 1992-es megnyitásától 1995-ig. Tavaly a
teherszállítás 6,2 millió tonnára esett vissza. Ennek fó
oka, hogy az erős fagyok miatt a víziút 47 napig nem volt
hajózható - hangzott el egy
bécsi tanácskozáson. 1997-re
a tavalyihoz hasonló szállít-

jelentős részét az állam megtéríti nekik.
Az olasz gazdák felvonulásaikkal nemzeti agrárpolitika kidolgozását követelték
a kormánytól, jelesül azt,
hogy Róma sokkal határozottabb lépjen fel az Európai
Közösségnél az olasz termelők érdekeinek védelmében. A tüntetésnek sajátos
jelleget adott, hogy az állattenyésztők sok helyütt birkáikat, marháikat és szárnyasaikat is magukkal vitték.
Természetesen nem hiá-

nyoztak a traktorok, s a
mezőgazdasági munkagépek
sem.
Mindezek következtében
Nápoly történelmi központja
teljesen megbénult, s jelentős fennakadások voltak a
városi közlekedésben Torinóban, Bariban, Piacenzában, Reggio Calabriában.
Néhány birkanyájat - teherautókon szállítva - magukkal vittek a gazdák Rómába
is. Eközben az ország északi
részén több helyütt újra blokádokat emeltek az utakon

Nő a Duna-Majnacsatorna jelentősége
mányozási érték várható. A
téli jégblokád miatt ebben az
évben is már 44 napra lezárták a Duna-Majna-csatornát.
A Bamberg és Kelheim között öt éve működő víziút az
Északi-tengertől Európán át a
Fekete-tengerig húzódó 3500

kilométeres hajóút fontos
szakasza, amelynek áteresztő
képessége akár 14 millió tonna évente - írta a hírügynökség.
Eddig túlnyomórészt élelmiszert, takarmányt, ércet,
fémhulladékot, vasat, acélt

azok a tejtermelők, akik sérelmezik, hogy a közösségi
tejkvóták túllépése miatt
Brüsszel borsos büntetést
szabott ki rájuk. A tiltakozókat egyelőre nem nyugtatta
meg, hogy Michele
Pinto
mezőgazdasági miniszter
megerősítette: a kormány
kész a termelőknek 700 milliárd lírányi büntetést visszafizetni, s hogy ilyen tartalmú
kiegészítést fűz* a tejtermelésről szóló új törvénytervezethez, melyet jelenleg vitatnak meg a szenátusban.

valamint követ és földet szállítottak. Ezek az áruk tették
ki tavaly a teherszállítás 74
százalékát. A konténerforgalom viszont eddig vontatottan
fejlődött.
A Majnán és a Duna-Majna csatornán a német és a
holland flotta 80-90 százalékkal meghatározó az áruszállításban, a Dunán pedig Ausztria, Magyarország és Szlovákia egyaránt 10-12 százalékkal részesedik.

Nehéz döntés előtt áll az OPEC
• Dzsakarta (MTI)
A Kőolajexportáló Országok Szervezete (OPEC)
szerdán Dzsakartában
kezdődő miniszteri értekezlete elátt már tudni:
nem támogatja minden
tagország a szaúdi javaslatot az összkvóta emelésére.

hivatalosan már értésre adta,
nekik nem tetszik a szaúdi javaslat. Indonézia azt hangoztatta, hogy a többlet lenyomná
az olaj árát. Több tagországnak nehézségei vannak, nem
tud annyi olajat kitermelni,
mint amennyit számára engedélyeztek. Az OPEC által
termelt olaj ára a múlt héten
hordónként 18,81 dollárra
csökkent az egy héttel korábbi
18,97 dollárról. Októberben
még átlagosan 19,54 dollárba
került egy hordó OPEC-olaj.
A szervezet a hordónkénti 21
dollár elérésére törekszik.

Ríjad azt indítványozza,
hogy a kitermelhető olajmennyiséget a jelenlegi napi
25,033 millió hordóról napi 2
millió hordóval emeljék fel.
Kartellen kívüli források szerint az OPEC a paptron rögzíAz 1960-ban Bagdadban
tett mennyiséget amúgy is létrehozott kartell tizenegy
rendszeresen túllépi - október tagországa - Algéria, Indonéközepén állítólag napi 27,86 zia, Irán, Irak, Kuvait, Líbia,
millió hordó olajat termelt. Nigéria, Katar, Szaúd-Arábia,
Irán, Indonézia és Líbia nem az Egyesült Arab Emírségek

és Venezuela - közül hivatalosan azonban egy sem emelt
szót a szaúdi indítvány ellen.
Az OPEC vezető olajtermelő országa, Szaúd-Arábia
jelenleg napi 8 millió hordó
olajat termel. Az új kvótarendszer szerint napi 8,7 millió hordóval hozhatna felszínre. Indonézia ez idő szerint
napi 1,33 millió hordó olajat
termel. Az olajkartell legutóbb négy évvel ezelőtt
emelte az összkvótát, és azóta
nem változtatott rajta. Rilvanu
Lukman, az OPEC nigériai
főtitkára arra számít, hogy az
ENSZ az Irak-ellenes szankciók dacára további olajmennyiségeket engedélyez
majd az „olajat-élelmiszerért"
megállapodás keretében. Irak
OPEC-kvótája napi 1,2 millió

hordó, ebből hozzávetőleg napi 600 ezer hordó jelenik meg
most az olajpiacon. Ha növelik is ezt a mennyiséget, a piac azt fel tudja szívni.
Az OPEC várakozása szerint a világ
olajkereslete
1998-ban napi 75,8 millió
hordóra nő, a mostani napi
73,48 millióról.
Lukman
hangsúlyozta: természetesen
számítani lehet rá, hogy az
extra kereslet kielégítéséhez
az OPEC is hozzájárul. Az
olajkartell ezt könnyűszerrel
meg is teheti, hiszen a világ
140 milliárd tonnára tehető
bizonyított olajkészletének
több mint háromnegyedével
rendelkezik. Az olajban leggazdagabb Szaúd-Arábiában
a világkészletek több mint
egynegyede rejlik.

Ha gépjármű-felelősségbiztosítás, akkor

Még 1000 Ft

a kedvezmény új ügyfeleinknek, ha ügyfélszolgálati
irodáinkban vagy a vidéki postákon személygépkocsi
gépjármű-felelősségbiztosítást kötnek.

• Dubai (MTI)
Több mint harminc amerikai katonai repülőgép érkezett
Bahreinbe, hogy erősítse a
Perzsa (Arab)-öbölben állomásozó amerikai haderőt - jelentette be egy amerikai katonai szóvivő. Chester Curtis
őrnagy elmondta, hogy az
amerikai repülőszázadban 24
F-15C típusú, hat F-16-os,
két B - 1 B típusú, valamint
egy KC-135-ös, a levegőben
történő üzemeanyagáttöltésre
képes repülőgép található.

Cipriéta
zarándoklat
• Nicosia (MTI)
Görög ciprióták zarándokolnak vasárnap a török ellenőrzésű Észak-Cipruson
fekvő András apostol kolostorhoz. A szigetország északi
felének 1974-ben történt megszállása óta ez lesz a legnagyobb görög zarándoklat
Eszak-Ciprusra. Takisz Krisztopulosz, a humanitárius
ügyek ciprusi elnöki megbízottja ma közölte, hogy 1000
görög ciprióta vesz majd részt
a zarándoklaton. A zarándoklatok a ciprusi görög és török
lakosság közötti kapcsolatok
javítását szolgáló és az ENSZ
által támogatott, „kölcsönös,
jószándékot jelző, emberbaráti gesztusok csomagjának"
részét képezik.

Kémkedtek?
• Washington (MTI)
A The New York Times
értesülése szerint Bagdad az
utóbbi két évben kémkedett
az iraki tömegpusztító fegyverek leszerelését ellenőrző
ENSZ-bizottság után. Fehér
házi illetékesre hivatkozva azt
írta a tekintélyes amerikai lap,
hogy az arab állam ügynökei
egyebek között elektronikus
lehallgató berendezéseket
használva fürkészték ki az ellenőrök szándékát, hova akarnak menni vizsgálódni. Ilyenformán lehetővé vált számukra a felkészülés és a fegyverek
elrejtése.
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röviden
A közbeszerzésről

• Budapesten a bolgár külügyminiszter-asszony

Közösen a bűnözés ellen

Magad, uram

• Tudósítónktól
A
Miniszterelnökség
Közbeszerzési és Gazdasági
Igazgatósága befejezte a számítástechnikai eszközök és a
hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások, a szoftverek és a
velük kacpsolatos szolgáltatások, valamint a személygépjárművek és a gépjárműüzemanyagok beszerzésére
vonatkozó eljárásait. Erről
és a helyi központostott közbeszerzési rendszer tapasztalatairól csütörtökön 10 órakor szakmai megbeszélést
tartnak Szegeden, a megyeháza épületében.

A

mikor tegnap meghallottam, hogy kimondták a
végső szót a Mikroker-ügyben,
amelyben 1,8
milliárd forintot fizettek be a
hódmezővásárhelyi
cégnek a forintjaik fiadztatásában
reménykedők,
akkor felötlött bennem, mikor is hallottam erről a
históriáról
először. Négy éve lehetett.
Barátom
édesapja hívott fel telefonon. Megkért, el ne mondjam
a fiának - mert az leszidja őt -, de úgy gondolja,
óriási baklövést követett el, amit valakinek el kell
mesélnie.
Benevezett
a „Magad,
uram"
nevű
pénzhalmozó piramisjátékba
háromszor 16 ezer
forinttal. Ennyi volt a megspórolt pénze. Négy hónap
elteltével tízszeres hasznot ígértek. Persze, hogy
hihetetlennek tűnt a dolog, de azért muzsika volt ez
egy nyugdíjas fülének.
Belegondolt,
mekkora
karácsonyi meglepetés lenne, ha a 48 ezer forint
helyett 480-ból vehetné az ajándékokat a gyerekeknek,
az unokának, gondolta. Aztán gyanakodni kezdett.
Most meg futhat a pénze után.

Sonkoly Tibor
tárlata
• Munkatársunktól
Tegnap este a szegedi
Bartók Béla Művelődési
Központ B Galériájában
Szuromi Pál művészeti fró
nyitotta meg Sonkoly Tibor
festőművész kiállítását. A
jelenleg Hódmezővásárhelyen élő és alkotó művész
több szállal kötődik Szegedhez: egy ideig a Szegedi
Nemzeti Színházban díszletfestő volt és itt szerzett diplomát a JGYTF-en. Első szegedi kiállítása december 25éig munkanapokon 10-től 18
óráig látogatható.

Táncvorseny
Mikuláskor
• Vésztő (MTI)
Várhatóan húsz dél-alföldi páros lép majd fel az I.
Mikulás Táncversenyen,
amelyre december 6-án kerül sor a vésztői Sinka István
Művelődési Házban. A sárréti mezővárosban 1991 óta
rendszeres a társastánc oktatása. A legjobb párok rendre
fellépnek a társastánc-versenyeken, 1994 óta pedig a település is helyet ad táncos
vetélkedőknek. Az I. Mikulás Táncversenyt a Magyar
Táncsport Szövetség új tagszervezetként rendezi a
vésztői tánckör.

Nyers ponyva
• Csepel (MTI)
A főváros XXI. kerületében ismeretlen tettesek - a
lakatot lefeszítve - az utóbbi
napok valamelyikén behatoltak a Csepel Művek területén működő Ponyvagyártó
Kft. raktárába, ahonnan
mintegy 60 tekercs nyers
ponyvát és több doboz rögzítőhevedert vittek el. Az
anyagi kár 7 millió forint.

Katalógus
• Eger (MTI)
A Heves Megyei Falusiturizmus Egyesület kiadásában december elején jelenik
meg a falusi szálláshelyekről
tájékoztató katalógus. A kiadvány 17 településen 40
fogadót ajánl magyarul, németül és angolul a kül- és
belföldi turisták figyelmébe.
Az 1995 decemberében létrehozott egyesületet érzékenyen érinti az a kormányrendelet, amelynek értelmében
a kiemelt üdülőterületté nyilvánított településeken nem
folytatható falusi-turizmus
tevékenység, csupán fizető
vendéglátás. A színes fotókkal illusztrált kiadvány megjelentetéséhez 400 ezer forinttal járult hozzá a Heves
Megyei Önkormányzat, 200
ezer forintot nyertek az ipari
tárca pályázatán, a fennmaradó összeget pedig a fogadósok adták össze.

jegyzet

Nadezsda Mihajlova és Kovács László. Még mindig téma a transzferábilis rubel... (MTI Telefotó)
kat. Kovács László beszámolt
arról, hogy a most aláírt dokumentumon kívül magyar-bolgár megállapodás van készülőben a szervezett bűnözés
elleni közös fellépésről, s kidolgozás alatt áll a toloncegyezmény is. Hozzátette: szükség van egy gazdasági, műszaki-tudományos együttműködési vegyesbizottság felállttására is. Bulgáriának még az
1990 előtti időszakból 86 mii-

• Budapest (MTI)
- Bulgária legkésőbb 1998
májusában beléphet a CEFTA-ba, ami lendületet adhat a
magyar-bolgár gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez is. Ezt a bolgár
külügyminiszter-asszony
mondta kedden. Nadezsda Mihajlova és budapesti vendéglátója, Kovács László tárgyalásaikat követően együttműködési munkatervet Írtak alá a

Külügyminisztériumban, majd
közös sajtókonferenciát tartottak. A magyar külügyminiszter tájékoztatása szerint hazánk támogatja Bulgária felvételét a CEFTA-ba, s kész
segíteni a balkán ország euroatlanti integrációs törekvéseit
is. Bulgária elsősorban a gazdasági szerkezet átalakítása,
valamint a privatizáció és a
haderőreform terén venné szívesen a magyar tapasztalato-

• Sárszentmihály (MTI)
A rendkívül súlyos - az
előre megfontolt szándékkal,
nyereségvágyból, aljas indokkal elkövetett - bűncselekményekért kiszabható
tényleges életfogytiglani, illetve a halálbüntetés visszaállításáért százezer aláírást
gyűjtött össze Tóth Tamás,
Sárszentmihály polgármestere. Az íveket, amelyek egy
tv-dobozt töltenek meg,

• Százezer aláírás a halálbüntetés
visszaállításáért

Három éve gyűjti
szerdán adja át a Parlamentben. Az aláírásokat három
éve kezdte gyűjteni, s ebben
az ország különböző részén
számos segítője akadt. A
gyűjtésre saját családi tragé-

diája, 25 éves fiának öt éve
történt brutális meggyilkolása késztette. Gyilkosai akiknek a lelkét több ember
halála terheli - 2014-ben
húszévi büntetésük letöltését

lió transzferábilis rubel tartozása volt Magyarországgal
szemben. Kovács László elmondta, hogy az új bolgár
kormány ebből idén szeptemberig 10 milliót - áruszállítás
formájában - már teljesített, s
további 25 millió rendezésére
van szerződési kötelezettsége.
A magyar diplomácia irányítója szerint a jövő év folyamán megtörténhet a hátralévő
összeg törlesztése.

követően szabadlábra kerülnek. Tettük - véli Tóth Tamás - nincs arányban a rájuk
kiszabott büntetés mértékével.
(A hatályos jogszabályok
szerint a Parlament százezer
érvényes aláírás esetén napirendjére tűzni, kétszázezer
választópolgár egyértelmű
akaratnyilvánítása esetén kiírni köteles a népszavazást. A szerk.)

• A szegedi Cygron vigaszdíja

„Európa nem szenved ötlethiányban"

• Brüsszel (MTI)
A spektroszkopikus és
h a g y o m á n y o s képeket
kombináló izraeli orvosi
műszer, az aláírások hitelességét igazolni tudó
holland golyóstoll és az
Internet
használatát
belső hálózaton egyszerűsítő német számítógépes rendszer nyerte el
az Európai Unió idei Információs Technológiai
Díját.
A 200 ezer ECU-val járó
• Dunakiliti (MTI)
A Duna
probléma
m e g o l d á s á r a az egyik
javaslat két kisebb duzzasztó építését veti fel,
az egyik lépcső műszakilag Szob térségében, a
másik Nyergesújfalu térségében képzelhető el mondta el a hágai döntés végrehajtásáról zajló
pozsonyi tárgyalást követő kedden Dunakilitin
tartott sajtótájékoztatóján Nemcsók János államtitkár.
A magyar tárgyalóküldöttség vezetője rámutatott: két
kisebb vízlépcső építése az
előzetes számítások szerint
1,8-szorosába kerülne egy
nagymarosihoz hasonló teljesítményű vízlépcsőjének. A
javasolt környezetbarát víz-

díjat olyan termékek feltalálóinak adják, amelyek kedvező forgalmazási kilátásokkal bírnak, továbbá a gazdasági növekedést és a foglalkoztatás javítását szolgáló
információs technológiai újításokra épülnek. A díjra esélyes 25 cég között három
magyar is volt. A témáról
rendezett brüsszeli konferencia keretében kedden rendezett díjátadáson a svéd
műszaki akadémia igazgatója, Björn Svedberg zsűrielnök kijelentette, a kiváló

minőségű találmányok azt
bizonyítják, hogy Európa
nem szenved ötlethiányban.
Hangsúlyozta, hogy a bíráláskor csak részben számított a tudományos teljesítmény, külön értékelték a nevezett termékben rejlő üzleti
lehetőségeket.
A magyar pályázók közül
a Recognita Rt. újfajta karakterfelismerő programjával
jutott a döntőbe. A szoftver
arra képes, hogy kitöltött
formanyomtatványokon felismeri és számítógépre má-

• Egyezkedés Bős-Nagymaros ügyében

Három magyar javaslat
építési technológia nemzetközileg ismert, a többi között
a Mississippi „belépcsőzésénél" alkalmazták. A vízszintemelés a folyómederben történne, így a duzzasztott vlz is
a mederben maradna.
Az államtitkár közölte:
három egyenrangú javaslatot
tettek hétfőn a pozsonyi tárgyalóasztalra. Ezek mindegyike környezetbarát módon
szolgálná a vízszint emelését
és választ adna a hajózhatóság kérdésére is, amelyet kötelező érvénnyel ír elő a Hágai Bíróság. Nem lebecsülendő az energiatermelés sem
- folytatta Nemcsók János,

hozzátéve: „véget kell vetni
végre annak a korszaknak,
hogy a szakemberek patkány
módjára sötét fürdőszoba fala mellett surranva merjék
csak kimondani az igazat néhány handabandázó országos
és világszélhámossal szemben. Mert jónak indult mozgalmak és vezéreik is a nemzet koloncaivá tudnak válni,
amikor saját érdekeik alapján hazudnak."
Pozsgai Balázs MSZP-s
országgyűlési képviselő hitelrontásnak minősítette egyes
civil szervezetek Nemcsók
személye elleni támadásait,
amelyek szerinte rontják pozf-

solja a betűket és jeleket. A
szegedi Cygron cég számítógépes programja egyebek
között a statisztikában használható jól: arra képes, hogy
dinamikus adatbázisokat
tesz képszerűvé és elemez.
A Graphisoft cég a tervezőmérnökök munkáját
tudja megkönnyíteni, ugyancsak egy szoftver révén.
Mindhárom magyar cég - a
döntő többi, díjat nem nyert
résztvevőjével együtt - 5
ezer ECU-s vigaszdíjban részesült.

cióinkat a magyar-szlovák
tárgyalásokon.
Mayer István, a magyar
tárgyalódelegáció helyettes
vezetője a lehetséges megoldásokról elmondta: a hordalékvisszatöltés a legdrágább,
ehhez 20 millió köbméternyi
sóder kellene. Jóval olcsóbb a
klasszikus folyószabályozási
módszer, mintegy 45-50 milliárd forintba kerülne, éves
fenntartási költsége azonban
milliárdos nagyságrendű és
10-15 éven belül újra kell építeni. A duzzasztás drága - egy
vízlépcső megépítése 150
milliárd forintos beruházást
igényel, s ugyanennyit emésztenének fel a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések - ,
előnye viszont, hogy fenntartási költsége viszonylag alacsony és alkalmas energiatermelésre is.

Az egyetlen jó hír számára: nincs egyedül ebben a
maratoniban.
Több tízezren tapossák a hasonló
futócipőt. Kimondani, leírni is sok: 1 milliárd 800
millió forintot fizettek be az emberek a jól hangzó
haszon reményében. Persze, nem csak a hiszékenyek,
a reménykedő, hanem a kapzsi emberek is. Olyanok
is, akiket nem ráz meg különösebben,
hogy a
levegőben lóg a befizetett pénzük sorsa.
t év börtön, tízmilliós vagyonrész elkobzása a
legfőbb vádlottak büntetése. Kinek mennyi a
penzum. Hosszú idő, sok pénz - legyinthetnek rá azok,
akik polgári peres úton igyekeznek behajtani az
összeget, a tanulópénzt, amivel beszálltak. S ami a
vádlottak büntetését illeti: magad, uram...

O
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S O F A ABLAK, BEJÁRATI AJTÓ

Gyilkosság megrendelésre
• Kaposvár (MTI)
Bérgyilkost fogadott
fel a feleség, mert a több
mint tíz éve tartó házasságuk elviselhetetlenné
vált, és nem látott más
kiutat, hogy megszabaduljon brutális féq'étöl.
A férfit november 17-én
az előre megbeszélt időben
fonyódi házuknak udvarán
támadta meg a gyilkosságra
felbérelt 35 éves pécsi mozdonyvezető, aki előlegként
500 ezer forintot vett át, és
még további másfélmillió forintot kapott volna a családtól, ha sikerül megölnie a férjet. Az ügy részleteiről kedden Kaposvárott Gelencsér
Imre alezredes, a Somogy
Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályvezetője
tartott sajtótájékoztatót.
A bérgyilkos sodrófával
és késsel rontott a gyanútlan
embernek, akit az egyébként
szinte alkoholt soha nem fogyasztó családja sörért küldött el otthonról este nem
sokkal tíz óra után. A 47 éves
vállalkozót több mint harminc szúrás és vágás érte, ám
túlélte a támadást, életvesz-

élyes állapotban szállították
kórházba, s állapota azóta javult. Segélykiáltásaira egyébként az egyik szomszéd figyelt fel; az áldozat segítségére sietett, s ezzel elriasztotta a támadót. A rendőrség a
kihallgatások során megállapította: a feleség kérésére
annak első házasságából született 18 éves lánya keresett
vállalkozót a leszámolásra, s
végülis a lány barátja talált rá
a mozdonyvezetőre. Az
asszony állítása szerint utóbb
meggondolta magát, a gyilkossági kísérletet megelőző
héten szerette volna semmissé tenni a megállapodást, de
ez nem sikerült neki.
A feleséget és lányának
barátját felbújtás gyanújával
vádolja a rendőrség. A bérgyilkossággal gyanúsított 27
éves marcali fiatalembert
előre kitervelt és különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság kísérlete miatt a
rendőrség őrizetbe vette. A
feleség szabadlábon maradhatott, hogy a sértettel kötött
házasságból származó két
kiskorú gyermeke mellett lehessen.

Halál az uszodában
• Budapest (MTI)
Eletét vesztette egy diák a
budapesti Szőnyi úti uszodában kedden kora délelőtt. A
BRFK Sajtószolgálatának tájékoztatása szerint egy alapítványi iskola a tornaórára
uszodába vitte diákjait. Az
edzés közben a tanárok és a
tanulók a 17 éves A. I. segély-

kiáltására lettek figyelmesek.
Az egyébként úszni jól tudó
fiú elmerült a vízben, és a segítségére sietők öt percen belül partra vitték. Azonnal hívták a mentőket is, de az orvosok minden erőfeszítése hiába
való volt: nem tudták újraéleszteni a fiút. A halál oka a
boncolás után derül majd ki.
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• Visszatér a Móra zenekar
MA
DR. BÁLINT JÁNOS, a
szocialista párt jogtanácsosa
15 és 16 óra között ingyenes
jogi tanácsadást tart Szegeden, a Szilágyi u. 2. II. em.
204-es szobában.
KATONA GYULA, a 13as választókerület (Móraváros) képviselője fogadóórát
tart 17-től 18 óráig a Móravárosi Római Katolikus Közösségi Ház könyvtárában
(Kálvária tér).
DOBÓ JÁNOS, a 21-es
választókerület (Északi városrész) képviselője fogadóórát tart 17 órától a Kodály
Téri Általános Iskolában.
GILA FERENC, a 24-es
választókerület (Petőfitelep,
Baktó) képviselője fogadóórát tart 17 órától a Lidicei
Téri Általános Iskolában.
A POLGÁRI SZEGEDÉRT EGYESÜLET szociális választóirodát működtet
17 és 18 óra között a Dózsa
György utca 2. szám alatt.
Telefon: 310-490, 486-356.

HOLNAP
A MUNKÁSPÁRT alsóvárosi és felsőoktatási alapszervezete 16 órakor taggyűlést tart a Szeged-állomás éttermében.
AZ SZDSZ taggyűlést
tart 17 órai kezdettel a Földváry utca 3. alatti irodában.
PANCZA ISTVÁN, az
FKGP országgyűlési képviselője 18 órai kezdettel lakossági fórumot tart a tömörkényi Nádas vendéglőben.
DR. T I C H Y - R Á C S C S A BA, a 14-es választókerület

(Alsóváros) képviselője fogadóórát tart 18 órától az alsóvárosi általános iskolában
(Dobó utca).

Francia
sanzonest

Újra szól a csögitár!

a trianoni békeszerződés
értelmében az antant a
magyar repülőgépeket
szétromboltatta, s a magyar repülőgépgyárak magyar konstrukciójú kereskedelmi gépeket, s motorokat a közeljövőben még
nem tudnak előállftani.
(1922)

• 50 éve

A város vezetői
Szabadkán

Az újszegedi szabadtéri színpadon a Móra zenekar: újra a közönség elótt. (Fotó: Somogyi
Csak semmi nosztalgia! - figyelmeztetnek a
Móra zenekar tagjai. Hajuk ugyan már lisztes, ám
szemükben a huncut fény
a régi, ha az egykori ötórai teának nevezett bulik
kerülnek szóba. A múlt
pedig r ö v i d e s e n jövó
lesz, péntektói ugyanis
rendszeresen várja a Móra egykori és új közönségét zenés táncestjeire.
Szegeden és a megyében
már legendának számit a Móra zenekar saját készítésű
csőgitárjaival. Az együttes
1965-ben alakult és 1972-ig
szórakoztatta az ifjúságot.
Törzshelyük a névadójuk
volt, rendszeresen játszottak

ugyanis a Festő utcai Móra
Művelódési Otthonban. Méghozzá vasárnaponként, az
ötórai teákon. Hozzá kell tenni, szigorú körülmények között muzsikáltak, hiszen ezek
nem koncerteknek számítottak, hanem a tánciskola öszszejöveteleinek. Ahol bizony
kötelező volt a fehér ing és a
nyakkendő - sokszor a zenészek adogatták ki az ablakon
a nyakkendőket - , a lányok
pedig még véletlenül sem jelenhettek meg nadrágban.
Lekérni is csak jobbról szabadott!
Fellobban a huncut fény a
Móra zenekar tagjainak szemében, amikor a múltról beszélnek, ám rögtön leszögezik: csak semmi nosztalgia!

Péntek este 9 órakor a szegedi Vasutas Művelódési Házban újra szfnpadra lép a Móra zenekar. Nem nosztalgiaestet csinálnak, a bulik
ugyanis a tervek szerint rendszeresek lesznek. Az ok egyszerű, az öreg rocker bulik
felkérése óta évente 4-5 koncertet adtak, ám ezek kedvéért rengeteget gyakoroltak.
Olyan sok régi nóta gyűlt
össze a kezükben, hogy szeretnék ezzel a közönséget is
megörvendeztetni. A színpad
irányába sodorta őket az
utóbbi évek bulijain tapasztalható fergeteges hangulat
is. Tehát ha valaki péntek este ellátogat a Móra koncertjére, akkor számíthat arra,
hogy legalább négy óráig

Károlyné)

húzzák a fülébe a talpalávalót
- s nem sokáig bírja majd ülve.
A nóták a régmúltat idézik
majd, s a felállás is. A Móra
zenekar tagja ugyanis jelenleg Musztafa László - dob,
Pritz Tibor - billentyű, Somogyi László - basszusgitár,
Sóhajda László - szólógitár,
valamint Vadász Zoltán - gitár. A legendás csőgitárokból
mára már csak egy darab maradt, igaz, ezt is csak mutatóba viszik, hiszen a korszerű
hangszerek mellett nem rúghatnak labdába ezek jószágok. És különben is, ahogy a
zenészek mondták: csak semmi nosztalgia - igazi Mórabuli lesz!
T. V .

Boltosok, figyelem! Közéleti Kávéház

Munkatársunktól

- A tárcaközi bizottság mit
ért el?
- Óriási harcok árán kiverekedtük a gyógyvfztörvényt.
Az ipari tárca részéről nagyon nagy ellenállást tanúsítottak, hiszen mi hadakoztunk
először Hévízért!
- Mert a hon legnagyobb
hatalmával, az energetikai
lobbyval ütköztetek.
- Úgy van. A bányavíz végül is karsztvíz, és ezt egyszerűen lecsapolják. Mi azért
harcoltunk, hogy vizsgálják
meg a lecsapolás elölt a víz
összetételét. Mert a gyógyvíz,
elvileg, ugyanolyan nemzeti
kincs, mint az ásványi vagyon, hasznosítása pedig az
ország egyik kitörési pontja
lehet ebből a szorult gazdasági helyzetből. Ha ezen a vonalon haladunk tovább, akkor
szükségszerűen belebotlunk a
bősi vízerőműbe, a döntési
mechanizmusok tarthatatlanságába. a parlamenti munka
színvonaltalanságába.
- Hát jó, vessünk néhány
pillanatot a parlamentre, és
nézzük meg először onnan:
mi szükség van az országos
listára?
- Véleményem szerint
szükség van az országos listá-

Megindul
a magyar légiforgalom

A nemzetközi légiforgalom megindulása Magyarország felett a kora
tavaszra várható. A forgalmat részben belföldi,
részben külföldi vállalatok fogják lebonyolítani.
A légiforgalmi vállalatok
eleinte külföldi gépeket
fognak alkalmazni, mivel

• DM-információ
Ezen a héten ismét várjuk
„Tout feu, tout femme" azoknak a szegedi kiskeresctmmel Anne Pekoslawska kedőknek a jelentkezését,
párizsi énekeső ad francia akik a következő napokban
sanzonestet november 26-án finomlisztet, trappista sajtot,
19 órakor az Ifjúsági Ház- kolbászhúst,
kristálycukrot,
ban. Az előadó a szegedi kávét, müzlit, kakaóport, MiAlliance Franyaise kulturális kulás csokit, mézet, paptregyesület meghívására érke- zsebkendót a szokásosnál olzett Szegedre.
csóbban kínálnak. (A „neve•

• 75 éve

ra. Azért, mert a képviselő
dolgozik valahol, aztán rendszeres kapcsolattartással tartozik a választóinak, aztán
valamelyik parlamenti bizottságnak is tagja, (gy az is leköti az idejét, mindennek egy
ember képtelen eleget tenni.
Az országos listán olyanok
indultak, akik vagy profi politikusok, vagy a felső szintű
döntéshozás régi, bejáratott
emberei, vagy az egyházak és
a nemzetiségek képviselői.
Szerintem - ha a Parlamentben amatőr politikusok vannak - szükség van olyan
szakmailag, vagy politikailag
kiemelkedő képviselőkre,
akiket nem terhelnek körzetének kapcsolattartó feladataival. Gondolok egy Bognár
Józsefre, egy Szentágothai
Jánosra, egy Varga Imrére.
Tehát ne értsd félre! Én nem
a régi emberek mellett érvelek, hanem a törvényhozói tevékenység mellett. Mert a
képviselőnek első számú kötelessége, hogy jó törvényeket alkosson. Ez a mai viszonyok között, egy amatőr, az
előbb fölsorolt munkákkal leterhelt képviselő számára lehetetlen. Az országos lista lehetővé teszi néhány jó képes-

zéshez" egy termék árának
csökkentése is elég!) Szerdán és csütörtökön 9-12 óra
között kolléganőnk, Mucsi
Szilvia fogadja az aktuális
ajánlatokat, a 481-281/350-es
telefonon. Péntekenként a
Délmagyarország „Itt olcsóbb!" ctmű rovatában természetesen csak a legkedvezőbb árakat közöljük!

• DM-információ
Zene és tánc címmel mutatkoznak be ma este 6-kor,
a Royal Szálló különtermében, a Közéleti Kávéház
vendégeinek a Testkontrollklub, valamint az Erica C
szegedi tagozatának növendékei. A klub tulajdonosai Kovács Éva és Kovács Andrea - ismertetik a mára már

kibővült klub életét. Beszélnek a nő és az üzlet kapcsolatáról, annak egymásra való
hatásáról, a sikerről és a kudarcról, a váltásról és az újrakezdésről.
Mindezt sok-sok énekkel
és tánccal fűszerezve, amivel további szórakozást kínálnak az est iránt érdeklődőknek.

Dlusztus Imre

Barcs Sándor
(XIX.)

ségű politikus tehermentesítését. Ezért nem ítélem el ezt az
intézményt. Az igazi megoldás azonban a profi parlament. Én különben a kétkamarás országgyűlés híve vagyok. Nálam a felsőház tagjait a fő szakmák ajánlanák a
köztársasági elnöknek, s az
ott létrehozott bizottságok
szűrnék át a törvényjavaslatokat, így kerülnének azok a
parlament elé, amely megalkotná a törvényt.
- Ha jól értettem, abban
látod az országos lista előnyét, hogy az azon szereplőknek nem kell időt tölteni a választókkal való kapcsolattartásban.
- Ez az egyik előny. A
másik az, ami szemmel látható tény: az országos listára
szakmánként jelölték az embereket. Ezek mind értenek
valamihez, méghozzá magas
szinten. Szükség van tehát a

bizottságokban olyan szakemberekre, akik egy törvényjavaslathoz alkotó módon
tudnak hozzászólni.
- Ebben azért az is benne
van, hogy a jelenlegi parlament értelmi szintje, az „átlagintelligencia" szomorúan
alacsony.
- Nem kell bátorság ennek
kijelentéséhez.
- Az országos lista mégiscsak egy demokráciapótló.
- Az sem. A szakmai alapokon történő törvényalkotás
és a szabad választásokon
alapuló parlamenti demokrácia ugyanis két külön oldala a
törvényhozásnak.
- Kezdem érteni: a felsőház az elképzeléseid szerint
szakmai csoportok közössége
lenne, amely jól előkészített
javaslatokat vinne a domokratikusan megválasztott,
többpártrendszerű Parlament
elé.

1•
- Erről van szó.
- Tehát azt is állítod, hogy
még profi képviselők esetén
is szükség van felsóházra.
- Nézd, én az Interparlamentáris Unió révén alaposan
megismerkedtem a parlamen-

tarizmussal. Fölismeréseimbe
beleértve annak a nyugati
parlamentarizmusnak a gyengéit, amely felé most mi törekszünk. Kiket választ meg
a nép képviselőnek? Helyi,
ismert politikust, aki párttag
és szubjektíve megfelel az
egyéni szavazók többségének. így áll össze a parlament. Ekkor kezdik megszervezni a szakbizottságokat és
csakhamar kiderül, hogy
szakképviselőkben van igazi
hiány. Ezt úgy igyekeznek
pótolni, hogy a legkorszerűbb
technika segítségével információs anyaggal árasztják el
a képviselőket, de ez persze
nem ér fel az alapos szaktu-

November 29-én, a föderatív Jugoszlávia kikiáltásának harmadik évfordulójára Subotica a MaDlSZ-on keresztül meghívta Szeged város vezetőségét. A város vezetőivel
utazik Szeged válogatott
labdarúgó- és pingpongcsapata. A látogatás nagy

jelentőséggel bír, mert a
két szomszéd ország határ
menti legnagyobb városainak vezetői találkoznak első ízben a kulturális
egyezmény megkötése
óta. Értesüléseink szerint a
találkozón kulturális jellegű megbeszélésekre is sor
kerül.
(1947)

• 25 éve

Félidős a szegedi
olajprogram

Hazánk egyik legnagyobb ipari beruházása a
szegedi
olajprogram,
amely ezekben a napokban félidejéhez érkezett.
A földbe került az a betonalap, acélvezeték, vagy
felszerelték azt az új tartályt, amellyel a beépített

anyagok értéke már meghaladja a három milliárd
forintot. Igaz, az olajipari
beruházást eredetileg 6,5
milliárd forintban határozták meg, de már megállapítható, sikerül ebből az
összegből megtakarítani.
(1972)

Elfogott
autótolvaiok

Törzsasztal
a Bartókban

• Munkatársunktól
Tegnap nem sokkal éjfél
után egy szegedi lakos bejelentést tett a rendőrségen,
hogy ellopták lakása elől VW
Golf III típusú gépkocsiját. A
3 millió 250 ezer forint értékű járművet azonnal üldözőbe vették a Szegedi Rendőrkapitányságon nemrégiben
létrehozott bevetési alegység
munkatársai, s el is fogták az
autótolvajokat. A lopással két
hódmezővásárhelyi lakost, a
30 éves V. Lajost és a 18
éves Gy. Ferencet gyanúsítják.

• Munkatársunktól
Ma este 6 órától a Bartók
Béla Művelődési Központban tartják a Magyar Rádió
Szegedi Stúdiója Törzsasztal
című műsorának nyilvános
felvételét.
A talk-show vendégei
ezúttal nagy szegedi vállalatok vezetői: Lednitzky Péter,
Szeri István és Széli János.
Minden érdeklődőt várnak a
házigazdák: Lang János és
Marik István, akik életútjukról, kedvteléseikről, mindennapjaikról kérdezik a vendégeket.

dással. Bizonyos, hogy nálunk is így fog összeállni a
következő parlament. Nálunk
azonban hiányozni fognak
azok a drága információs források is, amelyekről most
szóltam. Ezért van szükség
szigorúan felső szintű, szakmai alapon összeállított szenátusra. Ehhez még két igen
lényeges megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik, hogy a
képviselő szakmai tudására
nem csak a törvényalkotásnál
van szükség, hanem a végrehajtó hatalom, a kormány
megfelelő szaktárcájának ellenőrzésénél is, ami állandó
feladat. A másik, hogy életre
kell galvanizálni a tanácsokat
és vissza kell állítani a tanácstag tekintélyét. A képviselői fogadóórákon a panaszosok túlnyomó többsége
ugyanis olyan ügyek intézésére kéri fel a képviselőt,
amelyek az illetékes tanácshoz tartoznak és tipikusan a
tanácstag feladatköréhez számítanak. Végül harcolni kell
a kijárás intézménye ellen. A
kijárási ügyek ugyanis a legtöbbször mások rovására igényelt előnyt céloznak meg.
Nem volt olyan fogadóórám,
hogy valaki ne arra kért vol-

na, „ugrassam feljebb" a lakásigénylók várakozási listáján. De azt is erkölcstelennek
tartom, hogy a körzetben felépítsenek valamit, amire az
anyagi eszközöket más körzettől veszik el - a képviselő
jó összeköttetései révén. A
képviselői fogadóóra igazi témája példájaként hivatkozom
a már említett gyógyvízügyre.
- És ennek a szakmai
erőkből álló felsőháznak lenne vétójoga?
- Á, nem. Tulajdonképpen

nem is fontos ezt felsóháznak
nevezni, csak nekem nincs
jobb szavam erre. A lényeg
az, hogy a politikai döntés,
tehát a vétójog is a képviselőházban lenne. A képviselőház
és a szenátus tehát világosan
elkülönülne, de azonos érdekből dolgozna: a jó törvényért.
- Ez mikor volt szempont?
- Talán soha, de ma a legkevésbé. Ma a revansizmus
és a címkézés korát éljük, ma
az ügyesen manipuláló kortesek korát éljük. Á szuggesztivitás fog győzedelmeskedni a
szaktudás fölött.
(Folytatjuk.)
A kötet a Délhír
hírlapárusainál kapható.
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• Markovics Ágnes: Philip Morris Junior-díjas
csörög a Pannon GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a héten Kalocsai Katalinnal oszthatják meg. Újságíró munkatársunk hétköznap 8 és 10, vasárnap
14 és 15 óra között várja hívásaikat a 06-20432-663-as rádiótelefonszámon. Elveszett tárí gyakat kereső olvasóink hirdetésben tehetik
közzé mondandójukat, a talált tárgyakról szóló
bejelentéseket továbbra is közöljük telefonos rovatunkban. Hirdetésfelvétel 8 és 10 óra között a Sajtóházban.

Sártenger. Tarjánban, a
víztorony környékén a közelmúltban javították a
gázvezetéket, de a munkálatok befejeztével nem történt tereprendezés - panaszolta K. Z. a 475-059-ről.
Emiatt sártengerben járnak
az ott lakók.
Zsebesek. Először szemet szúrt neki, aztán figyelni kezdte J. L. azokat
a roma nemzetiségű asszonyokat, akik a reggeli
csúcsforgalom idején, reggel fél nyolc és nyolc között felszállnak a zsúfolt
villamosra a Nagypostánál, majd le az Aradi vértanúk terén, aztán újra
visszautaznak a postához
és ismét elutaznak az Aradi vértanúk teréig. Az utazási időt nem töltik tétlenül, a tömeget kihasználva
igyekeznek pénztárcákat
találni a zsebekben, a tás-.

• Balástyai

kákban, a hátizsákokban.
Érdemes tehát óvatosnak
lenni az l-es villamos útvonalának e szakaszán, kivált a reggeli csúcs idején
- figyelmeztet telefonálónk.
Csuklós busz. Ugyancsak a csúcsforgalomról
szólt P. M., aki ezzel kapcsolatban azt kérdezi, ki
határozza meg, meddig is
tart a reggeli csúcsforgalmi idő. Szerinte nem nyolc
óráig, hiszen több iskolába
és munkahelyre fél kilencre kell beérni. Ezt a tényt
figyelmen kívül hagyja a
közlekedési vállalat, amikor csak nyolcig közlekedteti a tömegnyomor
enyhítésére szánt csuklós
buszokat, például a 83-as
vonalán.

emberölés

Elfogták
baltás gyilkost
Bravúros gyorsasággal, 72 óra alatt elfogták
a balástyai tanyavilágban meggyilkolt, 71 éves
Ferenczi Margit támadóját. Az emberöléssel a 19
éves dorozsmai Sz. Tibort gyanúsítják, aki beismerte tettét. Feltehetően nyereségvágyból támadta meg az idós nőt.
Kiterjedt nyomozásnak,
mintegy húsz szegedi és kisteleki rendőr közös munkájának köszönhetően hétfőn a
késő esti órákban őrizetbe
vették Sz. Tibort. A 19 éves
fiatalembert azzal gyanúsítják, hogy megölte F. M.-et,
aki Balástyán, az 516-os számú tanyán élt. A nyomozást
vezető Kumbor Tibor őmagy,
életvédelmi alosztályvezető a
tegnapi sajtótájékoztatón elmondta: a környékbeliek segítettek ahhoz, hogy viszonylag hamar kézre kerüljön a
súlyos bűnügy tettese. A
szomszédok látták ugyanis,
amint szerdán este egy autó
érkezik F. M. tanyájához,
négy fiatalemberrel a kocsiban. A rendszám alapján a
nyomozók azonosították az
autó utasait, akik közül hárman vallották, hogy negyedik
társuk kiszállt a tanyánál, s
nem ment velük vissza Dorozsmára. A negyedik személy, Sz. Tibor pedig elmondta, hogy azért jött az
idős nőhöz, mert pénzt akart
tőle szerezni, ugyanis - állítása szerint - F. M. tartozott
neki. Vitatkozni kezdtek,
majd Sz. Tibor először egy
vályogtgal. ezután az otthonról magával hozott baltával

többször lesújtott áldozatára.
A szakértői vélemények szerint a tettes brutális volt, hiszen az ütések közül 8-10 önmagában is halálos lehetett
volna. Sz. Tibor átkutatta a
holttestet, s 15 ezer forinttal
távozott. A pénzt a következő napokban Szegeden ruházatra és sportcikkekre költötte...
A nyomozás - a holttest
péntek esti felfedezése után rendkívül nagy erőkkel indult
meg. A rendőröknek számtalan személyt kellett ellenőrizniük. Nyomoztak például
egy idős férfi után, aki korábban már 11 évet ült börtönben, mert megölt egy
bögrecsárda-„tulajdonos„ nőt.

Mint később kiderült, F. M.
meggyilkolásában a borkimérés nem játszott szerepet,
ugyanis Sz. Tibor családjának az idős nő otthonától pár
száz méterre van tanyája. Innen ismerte a gyanúsított az
áldozatot. A rendőrök hétfőn
este fél hétkor, a lakásán érték utol Sz. Tibor vállalkozót, aki korábban már volt
büntetve betörésekért és lopásokért. A gyanúsított útmutatása alapján, az emberölés színhelyéhez közeli erdőben megtalálták a gyilkosság
eszközét, a baltát is. A beismerő vallomást négyórás kihallgatás után tette meg Sz.
Tibor, akit őrizetbe vettek, s
a napokban előzetes letartóztatása is várható!
Az eredményes nyomozásban részt vevő rendőröknek Csongrád megye főkapitánya soron kívül jutalmat
adott át.
Arató László

Írói est
• Munkatársunktól
Ma 19 órakor a Grand
Café kávéházban (Deák u.
18.) Balázs Attila író beszél

kedves filmjeiről és írói
munkásságáról. A házigazda
Mikola Gyöngyi irodalomtörténész.

A Kroki és a Requiem

forrás
Gránitsziklák
• DM információ
A finn függetlenség 80. és
Jean Sibelius, finn zeneszerző halálának 40. évfordulója
tiszteletére. Gránitsziklák
címmel ünnepi hangversenyt
rendez szerdán este 19 órakor, a Bálint Sándor Művelődési Házban a Szegedi
Magyar-Finn Baráti Kör.
Ünnepi beszédet dr. Tóth
László jegyző és Alexi János, a Magyar-Finn Baráti
Kör elnöke mond.

Egészségklub
• Munkatársunktól
A Szegedi Hunyadi János
Általános Iskolában (Lidicei
tér 1.) november 27-én (csütörtökön) 17 órakor rendezik
meg a szülők által szervezett
,.Egészségklub" első foglalkozását. Dr.
Biegelbauer
Pál természetgyógyász tart
előadást az egészségről és
az egészséges élethez vezető
útról.

„Az utcán idegenek is megszólítottak, gratuláltak." (Fotó: Miskolczi
Szinte már otthonosabban érzem magamat
itt mint D u n a ú j v á r o s b a n - mondja a mindössze három éve „szegedi l á n y " , a 21 éves
Markovics Ágnes. A Szegedi Kortárs Balett legfia t a l a b b táncosa k a p t a
meg a z i d é n a P h i l i p
Morris Junior-díját.
A multinacionális dohányipari cég, a Philip Morris s o k f é l e művészeti ág
mecénánsaként ismert világszerte. Táncművészeti
díjat Finnországban alapított 1977-ben, 1993-ban pedig Magyarországon. A
Győri Balett támogatása
mellett évente adják át a
Philip Morris Magyar Balettdíjat olyan táncművészeknek, akiket a kilenctagú
kuratórium erre érdemesnek
ítél. Seregi László koreográfus a kuratórium elnöke, a
társelnök Szabó István filmrendező, a tagjai pedig
olyan neves művészek, mint
Jancsó Miklós filmrendező,
Eszenyi Enikő színész-rendező, Presser Gábor zeneszerző, Metzger Márta, Hajzer Gábor, Kiss János balettművészek, valamint a
Szegedi Kortárs Balett együttesvezetője, Pataki András Harangozó-díjas tánc-

művész. A magyar díj alapítása utáni második évben
határozott úgy a Philip Morris, hogy a fődíj mellett egy
junior-díjat is átadnak évente a fiatal, tehetséges művészek elismeréseként. Ezt először 1994-ben ítélték oda amikor egyébként Juronics
Tamás, a szegedi együttes
művészeti vezetője, koreográfus és táncművész kapta a
fődíjat.
Az idei Junior-díjas, Markovics Ágnes 1993-ban került a szegedi együtteshez.
- Rettentő boldog voltam,
hogy sikerült bejutnom: az
osztályunkból négyen jelentkeztünk a Szegedi Kortárs Baletthez, de csak én
maradhattam - emlékezik
vissza a légiesen karcsú fiatal lány a próbatáncolás izgalmas perceire. - Az első
évben én voltam az együttesben a „tanuló", hiszen
modern táncot a pécsi művészeti szakközépiskolában
nem tanultunk. Mi tagadás,
nehéz volt. Juronics Tamásnak külön kellett figyelnie
rám. Túl sok idő azonban
nem volt a tanulásra, hiszen
akkoriban vált meg az együttestől Bodor Johanna,
Péntek Kata, Fekete Hedvig,
nagy szükség volt az újakra.
Legelőször a Regenezis című darabba állhattam be,

A n n a Huber
táncszínháza
• Munkatársunktól
A MASZK Egyesület jóvoltából hétfőn este újabb európai táncszínházi stúdiumban lehetett része a kamaraszínházi közönségnek. Csaknem teltház volt, táncrajongó
fiatalok a nézőtéren, svájcinémet táncosnő. Anna Huber
a színpadon. Akiket a két
szólómű közötti negyven perces technikai szünet sem riasztott el, igazán erős táncos
teljesítménynek tapsolhattak.
Nehéz megterhelőbb műfajt választani a szólóestnél!
Anna Huber ráadásul majdnem teljesen csupasz színpadi
térben táncol, csak fény- és
hangeffekteket vesz igénybe,
s kizárólag egy sajátos formavilágú testnyelvet használ
absztrakt „meséihez". Mind-

két koreográfiájában - a fordításban kapott címük: Térközökben és Rövid levelek az egyéni stílus legfőbb sajátossága: a geometrikus formák. A szabályokhoz való ragaszkodást és a szabályok közül való kitörés örök vágyát
„beszéli el"; az ember természetét. A svájci születésű, jelenleg Berlinben dolgozó Anna Huber tökéletesen ura a
testének. Ez azt is jelenti,
hogy képes meghazudtolni
saját, látható testi adottságait:
képes nyúlánkabbá válni mint
valójában, erősebbé, mint filigrán alkata erre következtetni engedne, képes legyőzni a
gravitációt és az anatómia
törvényeit. Ilyen értelemben
mindkét műve igen optimista
- az emberről.

aztán jött a Porond - és sorban a többi. Nem tudok kedvencet mondani, mindegyik
előadásunkat nagyon szeretem.
A gyors és sikeres pályakezdés bizony nem mindennapos dolog - 18 éves korban. Markovics Ágnes
ugyan már a szülővárosában, Dunaújvárosban is táncolt: a szülei olyan általános
iskolába íratták, ahol heti
másfél órában balettképzés
volt. A nyolcadik évben hallott a pécsi szakközépiskoláról, ahol három művészeti
tagozat - zene, tánc és képzőművészet - működik. Felvették, kollégista lett Pécsett. A tánctagozaton kezdetben Végvári Zsuzsa a
mestere, majd Uhrik Dóra
növendékeként végez.
Az osztályfőnökük egyszer kirándulást szervezett
Szegedre, s a programban
szerepelt a Szegedi Kortárs
Balett előadásának megtekintése.
- A Kroki ment és a Requiem... Az egész osztály
majd' elájult, annyira tetszett! Ha akkor valaki azt
mondja nekem, hogy nemsokára én is ennek a nagyszerű együttesnek a tagja lehetek, hát biztosan nem hittem volna el... Próbálkoztam
Szeged előtt a Madách Szín-

•

Róbert)

házban. Összesen egy lány
kellett a tánckarba és meg
sem tudtam számolni, hányan voltunk a próbatáncon.
Persze nem vettek fel - szerencsére. Szegeden nagyon
jól érzem magam. Az együttesben igen jó a légkör, mindenki segít a másiknak, a
szó igazi értelmében barátok
vagyunk. A városban is rengeteg az ismerősöm, már
sokkal több, mint Dunaújvárosban... Itt vagyok otthon.
A Philip Morris díj átadási ünnepsége a Szegedi Kortárs Balett új produkciójának
előadása előtt volt, október
11 -én. Seregi László nagyon
megdicsérte a törékeny alkatú, fiatal táncost; a nézőtéren
a meghatódott szülők örömkönnyeket morzsoltak el,
kezdődött az előadás. Juronics Tamás Szilánkok című
darabjában Markovics Ágnes a szerelmes fiatal lány
szerepében egy hétköznapi
dráma részese: a partnere az
elfogyasztott alkohol hatására kivetkőzik önmagából,
összevesznek...
- A díjátadás után az utcán ismeretlenek is megszólítottak, gratuláltak. Most először volt ilyen élményem.
Furcsa, de igazán nem
mondhatom, hogy nem élvezem...
Sulyok Erzsébet

Olvasóink
segítségét kérjük

Kereszttűzben
a Délmagyarország
A közeljövőben az ASK FOR
Közvélemény-kutató
közreműködésével ezer szegedi lakostól érdeklődünk
lapunkkal kapcsolatos véleményéről. A felmérés sikere közös ügye mind a Délmagyarországnak,
mind
olvasóinknak. A kérdőívek minél pontosabb kitöltésében kérjük az Önök közreműködését.
Mindenki véleménye hasznos számunkra, hiszen
eélunk olvasóink minél magasabb szinten történő
kiszolgálása. Lapunkat érintő minden észrevételre ami akár negatív, akár pozitív tartalmú - kíváncsiak
vagyunk. Együttműködésüket előre is köszönjük!

LA
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Dlusztus Imre
Délmagyarország
Németh Istvén
ASK FOR Közvélemény-kutató

A Kincs
Alapítvány
hete
• DM-információ
A Kincs Alapítvány Szegeden és annak környékén lakó, illetve tanuló, pszichésen
sérült, magatartási és beilleszkedési zavarokkal, tanulási és iskolai problémákkal
küszködő szociálisan és hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozik. Az alapítvány december l-jétől 7-ig
szervezi meg a Deák Gimnáziumban egyhetes rendezvénysorozatát, amelynek keretében a következő programokra várják az érdeklődőket. December 5-én reggel 8
órakor a gimnázium elől
startolnak a Mikulás futás
résztvevői. Ezen a napon este
8 órakor kabaréest lesz. December 6-án délelőtt 10 órakor kezdődik az egész napos
gálaműsor, amelynek keretében délelőtt 11.30-kor a Szélkiáltó együttes műsorát láthatják, délután 6 órakor pedig
Papp Rita és barátainak koncertjét. Napközben játszóház
vátja a gyerekeket, a felnőttek pedig autókiállftást tekinthetnek meg. Kinőtt gyermekruhákat délelőtt 9 órától lehet
leadni, délután pedig a használt ruhák közül lehet válogatni. December 7-én 9-től
18 óráig karácsonyi vásár
lesz. A programokra jegyeket
elővételben az Ijfúsági Házban és a színházi jegyirodában lehet váltani, rendelni a
474-262-es telefonszámon.

4 . Dimenzió
• DM-információ
A VTV este 8 órakor kezdődő műsorának vendége dr.
Egely György lesz, akivel a
nullponti és a kozmikus
energia gyakorlati alkalmazásáról beszélgetnek a szerkesztők. Közzéteszik annak
az ismeretlen eredetű kőzetnek a laboratóriumi vizsgálati eredményét is, amelyet
egy ufóeltérítés utáni reggelen talált kezében az áldozat.

Album
• Munkatársunktól
Az Album című sorozat
következő vendége Onczay
Csaba gordonkaművész. A
róla készült rövidfilmet szerdán 22 órától láthatják a nézők a Telin csatornán. (Ismétlés: szombaton 22 órától.)
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MA
KOSSUTH TIVADAR
festőművész kiállítása megtekinthető a Kortárs Művészeti
Galériában (Nádor utca).
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN továbbképzést tartanak könyvtárosoknak, délelőtt 10 órától. Téma: színház
és dráma a NAT-ban.
SÁNDORFALVÁN: 8-tól
délig nőgyógyászati rákszűrés
az orvosi rendelőben; 9-től
egész napos program gyermekeknek, felnőtteknek a művelődési házban. A házigazda a
gyermekorvosi rendelő. Lesz
szépségápolás, termékbemutató, játszóház, gyermekruha és
játékcsere, gyámügyi és szociális jogi tanácsadás.
A
SZÁZSZORSZÉP
GYERMEKHÁZBAN 13 órától Rendhagyó énekóra: A
népdalgyűjtő Kodály. Az órát
dr. Meszlényi László vezeti,
közreműködnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Ének Tanszékének növendékei.
A DOROZSMAI művelődési házban 15 órától kézműves-, 15.30-tól bábfoglalkozás, 17-től önvédelmi sportbemutató.
TÁPÉN, a Heller Ödön
Művelődési Házban 16 órától
tartja foglalkozását a nyugdíjasklub.
A KÉPTÁRBAN (Horváth
Mihály utca) Pintér József
festőművésszel beszélget Szuromi Pál művészeti író, délután fél 5-kor.
AZ IFJÚSÁGI IRODÁBAN 16.30-tól 17.30-ig külföldi ifjúsági cserékkel kapcsolatos tanácsadás. 17 órától
Amiga számítógépes-klub.
TERMÉSZETFOTÓS és
Madarász-klub: Grönlandi élményeiről tart diavetítéses
előadást Baranyai Antal 17
órától a Bartók Béla Művelődési Központ II. emeleti 22-es
termében.
KERTBARÁTOKNAK a
dalmáciai tájakról tart vetítettképes előadást dr. Somogyi
Károlyné 17 órától, a Bartók
Béla Művelődési Központban.
A JATE-KLUBBAN 18
órától A bál című filmet vetítik; 19.30-től a ScenelHouse
angol nyelvű színjátszócsoport bemutatja A. R. Gurney
Love Letters című kétfelvonásos darabját.
IRODALMI TEAHÁZ este
7 órától a Juhász Gyula Művelődési Központban: dr. Péter László irodalomtörténész
beszélgetőpartnere dr. Apró
Ferenc.
A SZOTE-KLUBBAN 19
órától Kalandozások ÉszakOlaszország mászóterületein a
Helló Világ klubban, 22-tól
nosztalgiabuli Poór Zsolttal.
A MAGYAR-FINN BA
RÁT1 KÖR ünnepi hangversenyt rendez a finn függetlenség 80. évfordulója és Jean Sihelius zeneszerzó halálának
40. évfordulója tiszteletére,
este 7 órától, a Bálint Sándor
Művelődési Házban (Temesvári krt. 42.).
A FÚ-VÉSZ-KLUBBAN
20 órától a Menekülés Los
Angelesbe cfmű filmet vetítik.
COUNTRY-EST 20 órától
az Objektumban (Pulz u. 23.).
Házigazda: Moldován Riverside László.
A REGŐS BENDEGÚZBAN fél 10-tól a Road Kill
Cofe, éjféltől az Útközband
játszik.

•

AZ ALKOTÓHÁZBAN
(Árboc u. 1-3.) ma, 15-tól
hímzés, 15.30-tól fazekas
szakkör felnőtteknek, 16 órától csuhé- és kosárfonás; holnap, 15.30-tól fazekas szakkör
felnőtteknek.
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• Budapest (MTI)
A Budapesti Értéktőzsdén
kedden 119,29 pontot emelkedett a tőzsdeindex, a
BUX-záróértéke 6573,89
pont. Ugyancsak emelkedés
volt a határidős BUX-piacon
is: az idei decemberi lejárat
értéke 270 ponttal magasabban, 6605 ponton zárt, a jövő évi decemberi 250 pontot
emelkedett, záróértéke 8250
pont. A húzórészvények zöme árfolyamnyereséggel

tőzsde

Emelkedő á r a k
zárta a napot, veszteséggel
az 1EB és a Richter fejezte
be a kereskedést. A MOL
záróára 4155 forint, amely
115 forintos növekedés. A
vegyipari papírok is maga-

sabban fejezték be a kereskedést a BorsodChem zárásban 5390, a TVK 3405, a
Graboplast pedig 9950 forint. A bankpapíroknál az
OTP magasabban, 6140 fo-

Szoftvertolvajok
• Győr (MTI)
A Győri Várost Bíróság
egyévi börtönbüntetésre ítélte
és 50 ezer forint megfizetésére kötelezte Kun Csabát és
Varga Sándort, akiket lopás,
valamint a szerzői jogok
megsértésének kísérletében
találtak bűnösnek. A győri
Széchenyi István Főiskola
két hallgatója számítógépeket
és az azokon lévő szoftvereket tulajdonított el a tanári
szobákból. Erről a BSA Magyarország kedden közleményben tájékoztatta az
MTI-t. A vádlottak lemásolták az irodák rosszul őrzött

A Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány
PÁLYÁZATOT

ügyvezetői igazgatói
állás betöltésére.
Feladat: a Csongrád Megyei Vállalkozói Központ
és a megyében működő alközpontok irányítása.
Feltétel:
- felsőfokú végzettség
- legalább ötéves szakmai gyakorlat
- angolnyelv-tudás.
Előnyt jelent a vállalkozás területén szerzett ismeret,
több idegen nyelv ismerete.
Az állás erkölcsi bizonyítvány leadása után,
1998. február 1. napjától betölthető, bérezés
megegyezés szerint.
Pályázni szakmai önéletrajz és bizonyítványmásolatok
megküldésével lehet. A pályázathoz mellékelni lehet
az alapítvány önfenntartó működésére elkészített
javaslatot.

Pályázatokat
Progress Alapítvány Kuratórium elnöke
6701 Szeged, Tisza Lajos krt 63. sz., Pf.: 1118.
címre lehet benyújtani.
Határidő: 1997. december 19.

helyre került. A lista első öt
helyén az idén csakúgy, mint
tavaly, azok az országok találhatók. amelyekkel az Európai Unió már jövőre megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat.
Az idei befektetési sorrend: Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Csehország és Észtország.

A borítékon feltüntetendő: „Pályázat".
Az alapítvány tevékenységéről készült tájékoztató
az ügyfélszolgálaton átvehető. Bővebb felvilágosítást
kérni a megadott címen vagy a 62-483-683/119-es
telefonon lehet.

A GAZ család
bármelyik változata

2 helyiség+szociális
helyiségek)

kiadó.
Érdeklődni: 8-16 óráig.
Tel.: 326-297

szén alatt, már épülő
12 lakásos tarsasházban
30,07 nm-es garázsok.
1 db fszt. 103,7 nm-es
1 db I. em. 109,51 nm-es
1 db II. em. 103,89 nm-es

lakások eladók.
Érdeklődni:
Tel.: 06-30/537-287.

Tisztelt Lakásbérlők!

A lakbér bérleti díj része (úgy mint'
a lakásonkénti komfortfokozatok, illetve
lakbérövezetek szerint megállapított
négyzetméterek szorzója) emelkedik.
míg a különszolgáltatások díjtételei közül
a lifthasználat díja csökken.
A különszolgáltatások körébe tartozó (villany,
víz, csatorna, fűtés stb.) díjak 1997. évi
elszámolásai során az eddig befizetett
összegeknek a tényleges kiadásokkal való
összevetését jövő év májusáig végezzük el.
A különszolgáltatások 1998. évi díjtételei
a közszolgáltatások (energia)árak alakulásának
megfelelően módosulnak a jövőben.
Kérjük tisztelt bérlőinket, hogy átvett
lakbérközlő értesítésünket figyelmesen
tanulmányozzák át, majd aláírásukkal
ellátva, társaságunknak visszajuttatni
szíveskedjenek!
Megértésüket köszönjük.
Épületkezelő és Fenntartó Kft. igazgatósága
6722 Szeged, Dáni u. 14-16.
Tel.: 472-672

(6720 Szeged, Deák F. u. 12.)
a használatában álló, Szeged ü . kerület 01443/5.
helyrajzi szám alatt (Dorozsmai út 75. házszám
mögötti területen) található barakképületei közül
az asztalos- és díszletfestő-műhelyeit;
a Szeged, Csongrádi sgt.-on lévő lakatosműhelyét
gépekkel, berendezésekkel együtt
1998. január 1. napjától 1999. július 31.
napjáig díszletgyártás céljából bérbe adja,

60 havi törlesztéssel megvásárolható.

1 9 5 0 0 0 0 Ft + á f a
t.

1 7 5 0 0 0 0 Ft + á f a
Érdeklődni:
Mol Ipartelep,
Algyő.
Tel.: 421-088/61 777,
06-30-680-781.

(35 nm,

Szeged, Fürj u. 17.

P A L Y A Z A T I FELHÍVÁS
A Szegedi Nemzeti S z í n h á z

már 20% előleg befizetésével,

1 3 9 0 0 0 0 Ft + á f a

Belvárosi, reprezentatív
helyen lévő iroda

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
(7/1997. III. 07. Kgy. sz.) rendeletének
alapján társaságunk megkezdte az 1998.
január l-jétől esedékes, új lakbérekről szóló
értesítések átadását bérlőink részére.

hirdet a vállalkozói központ

kulcsait s ezekkel hatoltak be
a tanári szobákba. A lopott
komputerek piaci értéke
megközelítette az egymillió
forintot. A számítógépken talált jogvédett programokat,
amelyek több mint 3 millió
forintot érnek, lemásolták és
elhatározták, hogy közösen
használják majd fel azokat. A
közlemény szerint azonban
erre már nem maradt idejük,
idén márciusban ugyanis elfogták a tolvajokat. A lopással okozott kár részben megtérült. A bíróság a jogerős
ítélet végrehajtását két év
próbaidőre felfügesztette.

Magyarország
immár első
• Brüsszel (MTI)
Magyarország az élre ugrott a The Wall Street Journal
Europe közép-európai befektetési listáján. A gazdasági
hírlap évente készít rangsort
arról, hogy melyik közép-európai országban a legalkalmasabbak a körülmények a
külföldi befektetésre. Tavaly
Magyarország az ötödik

rinton, az IEB viszont 600
forintos veszteséggel 14 ezer
400 forinton fejezte be a kereskedést.
A Matáv enyhén erősödött, záróára 744 forint, ám
napközben ennél magasabb
árfolyamon is forgott a részvény, nyitásban 755 forintot
is adtak érte. A gyógyszergyári papírok közül csak a
Richter fejezte be gyengébben a kereskedést, záróára
18 ezer 60 forinton.

GAi L,

Ha 1997 november 19. és december 3.
között telefonon bejelenti SKODÁJÁT,
akkor ingyenesen átvizsgáljuk, hogy Ön
gondtalanul autózhasson egész télen át

^ ^

Csopon

SKOOA. VÁLTSON VELÜNK

Ikesz Autócentrum

n r

6724 Szeged, Kossuth L. Sgt. 112.
Tel.: (62) 471-200 Tel./Fax: (62) 471-242

őlb
BANK

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az O T P Bank Rt. megváltoztatja
a lakossági devizaszámlák vezetésével kapcsolatos díj- és jutalékfeltételeit.
1998. január l-jétől
a devizaszámla devizanemével megegyező valutában teljesített kifizetés jutaléka 0,25%, minimum 2 USD.
Azok a devizaszámla-tulajdonosok, akik az új kifizetési jutalékot és a 12 hónapja mozdulatlan, 50 USD értéknél
kisebb devizaszámla-követelés esetén felszámításra kerülő 5 USD, év végi zárlati díjat nem fogadják el,
1997. november 15. napjától
1997. december 31. napjáig

devizaszámlájukat jutalékmentesen megszüntethetik.
A jutalékmentesség a pénztári valutakifizetésre és a lakossági folyószámlára történő átutalásra vonatkozik.
Amennyiben a számlatulajdonos a saját számlája megszüntetésekor számlakövetelését az OTP Bank Rt.-nél vezetett,
más devizaszámla javára kívánja átvezettetni, ez az átvezetés is jutalékmentes.
A jutalékmentességet az 1997. december 31-ig bejelentett számlamegszüntetési igény alapján, a folyamatban lévő
betétlekötés legközelebbi lejáratáig abban az esetben is biztosftjuk, ha ez a lejárat 1997. december 31-nél későbbi időpont.

amelyre pályázatot hirdet.
A pályázatban szereplő helyiségek helyszíni megtekintése:
1997. november 27., 8-10 óra között
(Dorozsmai út 75. házszám mögötti területen)
1997. november 27., 10-11 óra között
(Csongrádi sgt. 3. szám).
A pályázat benyújtásának határideje:
1997. december 5.
A pályázat elbírálásának határideje:
1997. december 20.
Pályázatot nyújthatnak be: magánszemélyek,
gazdasági társaságok, akik a színházi díszletek
felújításához, gyártásához kellő szakismerettel
és gyakorlattal rendelkeznek.
Pályázati feltételek:
- új díszletek gyártása, színpadra szerelése, átadása
- a felújításra kerülő darabok díszleteinek javítása, karbantartása

- a műhelyben jelenleg dolgozók alkalmazása
- a helyiségek és az eszközök után bérleti dtj fizetése
- közüzemi díjak fizetése.
A pályázat elnyerése esetén a nyertes pályázó tudomásul
veszi, hogy a dfszJetgyártás során versenyhelyzet alakul ki,
miután a színház, az új díszletek legyártására pályázatot ír ki.
Az új bérlő a díszletgyártásra kiirt pályázatok elbírálása során
- azonos teljesítési feltételek esetén (határidő, minőség)
- előnyt élvez a többi pályázóval szemben, ha a vállalási
összegek között 10%-nál nem nagyobb az eltérés.
A pályázat benyújtásához szükséges információkat
a gazdasági hivatal valamennyi pályázó rendelkezésére
bocsátja (Szeged, Dózsa Gy. u. 2., megbízott gazdasági
igazgató, munkanapokon).
A pályázatokat a Szegedi Nemzeü Színház igazgatója
(6720 Szeged, Deák F. u. 12.) elmére kell benyújtani,
személyesen vagy postai úton.
A pályázat eredményéről a pályázók Írásban értesítést kapnak.

Ha Internet, akkor MATAVnet!

PÓTKEREK

Megnézheti, kipróbálhatja,
megvásárolhatja Szegeden,

Próbautakon
Szalonmustra
Változó „kötelező"
Heti gazdaság
(IV.)

a MATÁV Képviseleti Irodájában.
6747 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
Érdeklődni lehet
a MATÁV ingyen hívható zöld számán:
Telefon: 06-801470-020

Egyenjogúság
A

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
új tarifatáblázatát böngészve végre megelégedetten sóhajthatnak az ország motorkerékpárral közlekedő állampolgárai: újfent egyenrangúak lettek a négykerekűek
tulajdonosaival! Ezután sem kell szégyenkezniük a
postán, amikor a negyedéves csekket feladják, hiszen
nagyjából annyit kell fizetniük,
mint az utakon
leggyakrabban előforduló alsó-középkategóriás autók
gazdáinak. A jóleső kiegyenlítődés folyamata egyébként még az M5-ös autópálya avatásakor kezdődött,
melynek kapujában ugyanannyit kell leszurkolniuk a
két keréken megtett hetven kilométerért, mintha luxuslimuzinnal hajtanának végig a betoncsíkon. Ha
más nem is, ez legalább hízeleg a motoros - egyébként
legendás - hiúságának.
De azért mégiscsak érdemes közelebbről is megvizsgálni azt a táblázatot. A motortulajdonos ugyanis három díjkategóriából választhat. Ha a legnagyobba kerül, azaz 350 köbcentisnél nagyobb a gépe - legyen az
húsz lóerős, háromötvenes, békebeli keleti „bringa",
vagy százötven lovas, ezerszázas japán sportgép ugyanannyit fizet. Még szebb, ha az emberfia utánfutót köt a kétkerekű mögé. Ez általában nem a luxuskategóriába sorolt méregdrága 200fölötti tempóra képes gépek tulajdonosaira, hanem a piacra pöfögő veteránokra jellemző. Akik - luxus ide vagy oda - nagyobb kötelező biztosítást fizethetnek a harminckilós,
egykerekű utánfutóra, mint a teherautók sofőrjei a
több tonnás nehézpótkocsira.
motorosnak két kerékkel valóban kevesebb van,
mint egy „normális" embernek. De azért, ha nagyon muszáj, kettőnél tovább is el tud számolni.

• Autós matematika - bonyolult díjrendszer

Kár ár: gépvándorlás indul?

A

U s
Ki, kinek, mennyit fizet? Jövöre „kárversenyben" a biztosítók.

• Nissan: saját

finanszírozás

Újabb autós „bank ##
M a g y a r o r s z á g o n , az
utóbbi évek dinamikus
növekedése ellenére, a
finanszírozással megvásárolt gépjárművek aránya ötven százalék körül
van, míg Nyugat-Európában ez eléri a hetvenhetvenöt százalékot.
A magyar piacon az újautó-értékesítés az 1994. évi
csúcspontot követően visszaesett, majd az elmúlt két évben lassú növekedés indult
meg és várhatóan ez prognosztizálható a következő
évekre is.
A Summit Motors Hungary. a Nissan márka hazai
gazdája mindezek alapján
döntött úgy, hogy meg kell
teremtenie a saját finanszírozás alapjait. Kezdetben a cégen belüli profitcentrum kialakítása tűnt a leggazdaságosabb megoldásnak, de a
Hitelintézeti Törvény megjelenésével egyértelművé vált,

hogy a teljes körű vevőfinanszírozást csak két különálló
cégben lehet megvalósítani.
A nyáron megalapított és
nemrégiben sajtótájékoztatón
bemutatkozó új cég alaptőkéje 100 millió forint. A céggel
a Sumitomo Corporation tulajdonába Magyarországon
egy, a Nissan márkához kapcsolódó cégcsoport tartozik,
amely a gépjármű-értékesítés
és finanszírozás teljes szolgáltatási csomagját kínálja.
A sajtótájékoztatón a
Summit Pénzügyi Rt. képviselői hangsúlyozták: csak
egy márkához közvetlenül
kapcsolódó finanszírozó képes arra, hogy — az importőr
támogatásával - akár egyes
modellekre is speciális ajánlatokat dolgozzon ki. A minimális kölcsönösszeg 300 ezer
forint, a maximális 7 millió.
Az elvárt saját erő legalább
25 százalék, de ennél nagyobb is lehet.
K. A.

CITROEN BERLINGO

- a z év haszonjárművé

'97.

Éppen hét esztendeje,
1 9 9 1 - b e n vezették be
Magyarországon a kötel e i d gépjármű-felelősségbiztosítást. Bár a teljes l i b e r a l i z á c i ó c s a k
évek múlva várható, a
biztosítótársaságok ügyfelekért folytatott versengése januártól mégis
megkezdődik. A biztosítók egyelőre csak 5 százalékkal térhetnek el a
központilag diktált ártól,
ám hosszú távon egyetlen autósnak sem mindegy, hol kötelezi el magát a „kötelezővel"? A
díjtételek bonyolultsága
és a rendszer újdonsága
miatt azonban egyelőre
szinte lehetetlen megmondani, ki jár igazán
jól néhány év múlva.
Januártól nyolc biztosítónál lehet majd gépjármű-felelősségbiztosítást kötni: az
Argosz, az Axa-Colonia, az
ÁB-Egon, a Generáli, a Hungária, az OTP-Garancia és a
Providencia mellé ugyanis
belép a Közlekedési Biztosító Egyesület is. A társaságok
legtöbbje bonyolult tábláza-

tokba foglalta össze, kinek,
milyen díjtétellel, kedvezménnyel köti meg legújabb
biztosítását. A számtanpélda
elemeit az életkor, a lakhely,
az autó motorjának hengerűrtartalma adják és mindehhez az elmúlt években
összegyűjtött malus vagy bonus pontjaink is hozzáadódnak.
Jövőre még csak legfeljebb 10 százalékot spórolhatunk meg a jó választással,
ám a további években ez 20,
esetleg 30 százalékra is
emelkedhet, ha a számára
legoptimálisabb biztosítót
választja az ügyfél. A törvény szerint ugyanis maximum ekkora lehet majd a különbség a társaságok árai között. Éves szinten az eltérés
személyautóknál 1-8 ezer,
motorkerékpároknál, pótkocsiknál és segédmotoroknák
legfeljebb pár száz forintot
tehet ki.
Lássunk egy számtanpéldát. Vegyünk egy 1.4-es
Opel Astrát, amelynek éves
alapdíja 21 840 forint, azaz
havi 1 820 forint. Innen már
jóval bonyolultabbá válik a
képlet, hiszen a kocsi para-

fVEAiíVOriAI
M/HÍRADÁSTECHNIKAI.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI.

SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI

KIÁLLÍTÁS ÉS

VASARIHI

Fő támogató: PC-BoX Számítástechnikai Kft.

1997. november 28-30.
D 0 M U S SZEGED Á R U H Á Z (Szeged, Dugonics tér 8 - 9 . )

Kényelem és biztonság
Egyedülálló 3 köbméteres hasznos belső tér

Vállalkozók figyelmébe!

Nagyobb költséget akar elszámolni?
Vagy éppen kevés ráfordítással szeretné megvenni
furgonját? Tudunk megfelelő pénzügyi konstrukciókat
ajánlani! S ha eljön Hódmezővásárhelyre,
az ajándékszetteket is megtekintheti,
melyeket az autókhoz adunk.

CITROEN x S ^
Hódmezővásárhely, Táncsics M. u. 10.
Tel.: 62-341-333, 341-161

Nyitva: péntek-szombat 9.00-18.00, vasárnap 9.00-16.00
számítógépek1
fénymásolók 1
nyomtatók • scannerek'
televíziók • irodabútorok'
monitorok • videók •
műholdvevők'
biztonsági rendszerek 1

A kiállítás ideje alatt,is tart
a Domus Áruház
irodabútor bemutatója.

(DM/DV-illusztráció)

méterein kívül a tulajdonos
életkora és lakhelye is szerepet játszik a további számolásnál. Az OTP-Garancia és a
Generáli például minden
ügyfelének biztosítja az 5
százalékos kedvezményt. A
Hungária a vidékieknek 100
százalékos áron, míg a fővárosiaknak 5 százalékkal növelt díjtételek mellett kínálja
az új „kötelezőt". Az Argosznál egyedül a negyven év feletti, vidéki ügyfelek élveznek előnyt és kedvezményt, a
többieknek 5 százalékos felárat számolnak, az AB-Egon
egyértelműen a megfontoltságot és a gyakorlatot .jutalmazza", így lakóhelytől függetlenül a negyven év felettieknek kínál 5 százalékos
kedvezményt. A Providencia
csak a fővárosi „fiataloktól"
kér többet, összes többi ügyfelének 5 százalékos kedvezményt kínál. A legújabb társaságnál, a Közlekedési Biztosító Egyesületnél viszont a
vidéki fiatalok járhatnak jól,
igaz ez a társaság elsősorban
teherautókat és haszongépjárműveket kíván biztosítani.
Az Axa-Coloniánál a negyvenéves életkor a döntő, e

felett jár a kedvezmény, itt a
fővárosi fiataloktól kérik
csak a megnövelt díjtételt.
Általában is igaz, a budapestiek magasabb tarifákkal számolhatnak, mint a vidéken
lakók.
Látszik tehát, hogy egy
meglehetősen bonyolult
rendszert dolgoztak ki a biztosítók, amely ráadásul év
közben nem „átjárható". így
most is november 30-ig kell
döntenie az autósoknak. Ami
nem is könnyű, hiszen a
Hungária - amely a legjobban árnyalta díjtételeit - az
országot öt területi zónára
osztotta, a kocsikat pedig típusok szerint 10 skatulyába
„gyömöszölte bele". Ember
legyen a talpán, aki előre
megmondja, ki jár jól jövőre.
Jó hír viszont, hogy a felelősségbiztosítási rendszer
bevezetése óta kármentesen
autózók maximálisan 30 százalékos díjkedvezményüket
egy esetleges biztosító váltáskor sem veszttik el. A legtöbb helyen erről igazolást is
kérnek, amelyet az előző biztosító társaság ad ki az ügyfél kérésére.

• Japán befektetések

A Suzuki vezet
• Budapest (MTI)
A befektetők számára
nyújtott adókedvezmények, valamint az Európán belüli e g y s é g e s ,
kedvezményes vámelb á n á s t biztosító p á n európai kumulációs övezethez való m a g y a r
csatlakozás révén érzék e l h e t ő e n nő a j a p á n
töke beruházási kedve
Magyarországon. A statisztikák szerint j a p á n
cégek eddig mintegy
450 millió dollárt invesztáltak Magyarországon
- közölte az Ipari, Kereskedelmi, és Idegenforgalmi Minisztérium sajtóosztálya m a g y a r statisztikai adatokra hivatkozva.
Jelenleg hazánkban mintegy 70 japán tőkerészesedéssel működő vállalat, 12 kereskedőház képviseleti magát és 10 cég információs
irodája működik. Legutóbb a
Clarion jelentette be, hogy
autórádió berendezések
gyártására és nyomtatott
áramkörök összszerelésre
épít üzemet Nagykátán, 17
millió dolláros tőkével. Ezt a
lépést egyértelműen az európai piacon való kedvezményes vámelbánás motiválta,
hiszen a nágykátai termékeket a nyugat-euróapi piacra
szánják. Szó van arról, hogy
a Clarion adómentességet is
élvez.
A Sony tokiói anyavállalata tavaly márciusban hagyta jóvá a 19,9 millió dollár
nagyságú zöldmezős beruházási projektet. A Gödöllőn
felépített gyár 1997 januárjában kezdte meg a termelést.
A Suzuki Motor Corporation és az Itochu kereskedőház megvásárolta az
Autókonszern tulajdonában
lévő Magyar Suzuki részvénycsomagot mintegy 25
millió dollárért. A vegyes
vállalat tavaly 51 ezer 778
darab gépkocsit gyártott.
Belföldön 13 ezer 821, külföldön 36 ezer 969 autót értékesítettek. Idén exportra
45 ezer, belföldre 14 ezer
gépkocsit kívánnak eladni,
és a termelés szinten tartásához további 2 milliárd forint
nagyságú beruházást terveznek.

Az Imag és a Sumitomo
csoport két tagvállalata tavaly írt alá vegyes vállalati
Rafai Gábor szerződést. A 4 millió dollár
alaptőkéjű, 76 százalékban
japán tulajdonban lévő cég
gépkocsi kábelköteget gyárt
elsősorban a Magyar Suzuki
részére. A japán cégek
ENERGIATAKARÉKOS LÁMPATESTEK - KEDVEZŐRt.
ÁRON
két jelentós privatizációs
tendert is megnyertek Magyarországon. Az Inter-Continental Corporation - melynek tulajdonosa a japán SeiROBBANÁSBIZTOS LÁMPATESTEK ÉS SZERELVÉNYEK
bu-Saison csoport - 49,4
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Kamarai
krónika
• Munkatársunktál
A Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara az elkövetkezendő
hetekre is szép számmal
kínál programokat tagjai és az érdeklődök figyelmébe. Ugyanis a
közelgő decemberi ünnepek miatt sem csökken a tempó a megyei
g a z d a s á g i életet szervező, informáló k a m a ránál.

A

pénztárgéphasználat
problémái
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• Próbaúton a Ford Courier kombival

Kis Fiesta, nagy puttonnyal

A Ford k ö n n y ű haszongépjármú-családjába tartozó Courier kombi m i n d e n b i z o n n y a l
nem a legaramvonalasabb dobozt hordozza a
hátán, de nagyon jól pakolható, figyelemreméltóan praktikus és munkavégzéshez éppen úgy
ideális, mint szabadidőautónak. A Ford Hungária jóvoltából bő egy hétig „ n y ü s t ö l h e t t ü k " a
Ford Courier kombi változatát.

• Nem ül ölbe tett kézzel.

Kurca-parti Arany
Arany Józsefnek, a z
Arany Autóház Kft. tulajdonosának a neve mindig jól csengett a szakmában. Korrektsége,
tisztességes üzletpolitikája révén egyfajta elismerést váltott ki - nem
csupán Vásárhelyen. Azzal pedig, hogy a cége
melletti ó v o d a megvás á r l á s á r a tett ajánlatával kiváltott viharokat is
átvészelte, tekintélyt
szerzett magának.

nalú szerviz és alkatrész-kereskedés megnyitására. Elhatároztam, hogy olyan épületet alakítok ki, amely a következő század igényének is
megfelel. Egyébként ez egy
ezer négyzetméteres épületegység, ahol szerviz, motordiagnosztika, futóműbeállítás, gumiszerelés, számítógépes fék és lengéscsillapítómérés, klímaberendezések
javítása és bemutatóterem
vátja nem csak a helyi autóstársadalmat. Hamarosan beindul a karosszéria javítás is.
Ha már Szentes van napirenden, akkor feltétlenül meg
kell jegyeznem, hogy a város
vezetése maximálisan támogatott a „letelepedésemben".

Mindössze egyetlen „tévútja" volt eddig: a vásárhelyi
labdarúgást akarta felvirágoztatni. Naivan azt hitte,
A Csongrád Megyei KeBudapestről még hamar
hogy majd mindenki mellé
reskedelmi és Iparkamara kitalál a vidéki újságíró, a B
áll... A fociból való kiszállánovember 26-án, szerdán 10 oszlopig bezárólag Fiestával
• Nem félt attól, hogy
sa után Szentesen nyitott
órakor tagjai részére a pénz- m e g e g y e z ő
kishaszonsok rizikóval jár egy új
újabb Opel-szalont és szertárgép-használat gyakorlati járművel, a kocsi kellően divállalkozás
beindítása,
vizt.
kérdéseiről, problémáiról és namikus, jól irányítható, s
amely természetesen naellenőrzési tapasztalatairól ami azonnal feltűnik, a hatágyon sok szállal kötődik a
Arany József szíve 1973
szakmai fórumot rendez a sos fék egy kategóriával felvásárhelyi
„anyacégés 1993 között a Skodáért
CSMKIK rendezvénytermé- jebb is megállná a helyét. Az
hez"?
Elöl kerek, hátul szögletes, összesen pedig praktikus. (DM/DV-fotó)
dobogott. Sokat dilemmázott
ben.
autópályán már nem annyira
amikor felépült 1993-ban a
- Nem volt okom az agA rendezvény előadói Pa- király a Courier, ötösbe 120 rakodópolcot is kialakítottak hetők. Ezzel meg is érkez- tozattal próbálhattuk ki az Szántó Kovács János utca gódásra, mert a szentesi cég
tai Andrásné,
az APEH felett már elég urasan gyor- a karosszéria teljes szélessé- tünk a raktérbe, melynek autót. Az EEC-IV motorve- 134. szám alatt a bolt, bemu- vezetője, Molnár Lajos a
Csongrád Megyei Igazgató- sít, de ha belendül, tartósan gében. A műszerfal elegáns, belmagassága 1269, hossza zérlés által szabályozott tatóterem és szerviz, hogy „központban" tanulta ki a
ságának ellenőrzési igazga- is tud 140 kilométeres sebes- nem árulkodik arról, hogy 1823, szélessége 1480 milli- üzemanyag-befecskendezés kitartson-e a szocialista autó- szakmát. Olyan szakemberek
tóhelyetese és Pásztor And- séget. Tud, de nem ajánlott, haszongépjárműben ülünk, méter, s a hátsó ülésektől és osztófej nélküli elektro- ipar legpatinásabb márkájá- - Zahorecz György, Murvai
rás ügyvezető, Irodaker lévén, hogy a ma megszo- az automatikus első bizton- függően 1,5-2,7 köbméteres mos gyújtás jellemző erre a val? Végül a szakítás mellett Jenő, Szabó István, Tücsök
Szolgátlató Betéti Társaság kottnál kissé szögletesebb sági övek bekötési pontjai raktér áll a vezető rendelke- 60 lóerős, maximális 103 döntött. Miért? - tettem fel a Béla - tanították be az újadoboz sokat ront az áramvo- állítható magasságúak, de zésére. Ami ráadásul nagyon Nm-es nyomatékát már kérdést a mérnöki diplomá- kat, akikkel már közel egy
lesznek.
nalasságon, aminek egyenes természetes az oldalsó ütkö- jól kihasználható, lévén 2500-as fordulatszámon le- val rendelkező szakember- évtizede dolgozom együtt.
következménye a végsebes- zésvédelem is. Opcióként hogy közel van az optimális adó motorra. Az ötfokozatú nek.
Amennyire a három gyerek
Ismét
séghez tartozó megnöveke- pedig nem csak vezető, de szögletességhez. A Courier sebességváltó zavarmente- Az Opelben több fantá- mellett lehetett, a feleségem
logisztikai
dett étvágy. Rendes tempó- utasoldali légzsák és ABS is kombi hasznos terhelése 570 sen kapcsolható, a fogaslé- ziát láttam, s nem bántam is sokat segített.
nál, normál vezetési stílus rendelhetó, azaz a komfort kilogramm. Praktikus az ces kormánymű - opcióként meg.
• Hogyan tovább?
szeminárium
mellett már nem volt baj a mellett a biztonsággal sem acélpadlós rakodótér számos szervóval - segítségével
• Pedig amikor a szente- Az Opel Hungária már
si céget építette, nagyon ösztönöz arra, hogy fejA logisztika témaköre fogyasztással, barátságos hét kell kompromisszumot köt- rögzítópontja, a hátsó ajtók könnyedén irányítható az aunehezen jött össze az lesszek, terjeszkedjek. Meiránt megmutatkozó fokozott liter körül ki lehetett jönni a ni. A hátsó ülésekre a biz- pedig 9 0 - 1 6 5 fok között tó. A Courier a puttony eltonsági öv mellett fejtámasz nyílnak, megkönnyítve a ki- lenére megfelelően stabil, az
újabb jegyesség...
gyén belül és kívül is adott a
érdeklődés és a piaci ver- Courier kombival.
úttartásról elöl McPherson
- Ez igaz, mert már majd- lehetőség a továbbhaladásra.
A „bé" o s z l o p i g tehát is jutott, ez utóbbi nem egy és berakodást.
seny, valamint az EU-csatlaA Ford Courier 1,3-es tagos felfüggesztés és stabi- nem megkötöttem a megál- A tervek már elkészültek,
kozás vállalati hatásaira fi- majdnem megegyezik a Co- alsó-közép kategóriájú szelapodást a Forddal, amikor az csak a telket kell megváság y e l e m m e l a gazdálkodó urier a Fiestával, bár kissé már mélygépkocsiból is hiány- benzines és 1,8-as dízel mo- lizátor rúd gondoskodik.
Opel új üzletpolitikája révén rolni. Az építkezést a jövő
szervezetek logisztikai rend- magasabb a fejtér, ami mel- zik. Az üléstámlák 50:50 torral rendelhető, mi az 1299
Kovács András rájött, hogy van fantázia a évben el is kezdem. Csak
szerei, a logisztika é s a lett még nagyon praktikus arányban oszthatóan dönt- köbcentis négyhengeres válKurca-parti márkakereskedés úgy lehet talpon maradni, ha
minőség összefüggései eurómegnyitásában. Ugyanis az ember nem ül ölhetett
pai tapasztalatok címmel a
Szentesen nagyon nagy kézzel...
CSMKIK rendezvényt szerSüli József
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• Megbízható útitárs: Nissan Micra

Kicsi, fürge
és kellemes
Kiskocsikat kedvelő
hölgyolvasóink ó h a j á ra autós tesztünkhöz
ezúttal egy Nissan Micr á b a ültünk. Lemérendő, mit tud a kategóriájának autói közül
lágy vonalvezetésével,
kissé gömbölyded formájával „kikacsintó"
kocsi.
A külcsín határozottan
nőies, simogatandó a karosszéria formája, elegáns
h ö l g y h ö z méltón „sminkelt" a kocsi arca. Hatalmas a b l a k s z e m e a vezetőnek tág látómezőt nyit
előre, az átállítható belső
tükör s e g í t s é g é v e l pedig
esti fényben is biztonsággal, elvakulás nélkül nézhetünk hátra is (bár hiányolhatjuk az alapmodellen a hátsó ablaktörlőt). A
kocsi nem hordja fenn a
farát a mostani divat szerint (hála talán a gyártói és
legnagyobb használói, az
angolok konzervatívabb
lelkületének), így hátrafelé
is k i v á l ó a n l e h e t v e l e
manőverezni. Ez a városi
„helyezkedésnél", a zsúfolt
parkolókban nagy előnye a
kis jószágnak, aminek értékéből picit azért levon a
viszonylag nagy fordulási
kör, s az, hogy Micra Fitt
KI l-es nem szervókormányos.
A kormányoszlop azonban dönthető, s az állítható, jól támasztó ülésekkel
összehangolva minden vezető megteremtheti a neki
testreszabott kényelmet,
annál is inkább, mert az
első üléseknél nagyon tágas a tér. S a hátul utazóknak is marad e l é g h e l y ,
ami kis autónál nagy erény
(még akkor is, ha az 5 személyre vizsgáztatható kocsit hosszabb úthoz inkább
csak 4 főnek ajánlhatjuk).
A csomagtartó „bevásárlós", 206 liternyi az űrtartalma, amit a hátsó ülés-

támlák ledöntésével lehet
960-ra növelni.
A kerekded formáival
szemet v o n z ó műszerfal
egyszerű, jól áttekinthető,
minden kapcsoló kézre áll.
A belülről állítható tükrök
külön komfortot nyújtanak. Vezetés közben minden e l l e n ő r i z h e t ő , s jól
funkcionál.
A n é g y h e n g e r e s , 16
szelepes motor hangja hidegen is alig hallható, a
legnagyobb fordulatszámot
(6000) is kulturáltan veszi
fel, 16,4 másodperc alatt
gyorsul 100 kilométeres
sebességre, s 55 lóerejével
könnyedén veszi azt is, ha
a 150 kilométeres végsebességet hozzuk ki belőle.
Teszi mindezt úgy, hogy
nem falja a b e n z i n t . A
t e s z t e l é s során kiderült,
hogy a 998 köbcentis Micra a katalógusának megfelelően 4,8 litert eszik 100on, ha 9 0 kilométeres átlaggal hajtjuk, és 6,7 litert
kér el 1 2 0 - a s tempónál.
Száz kilométernyi városi
autózásra 6 liter benzint
vett ki a 42 literes tankból.
És nem kellett „nyúzni" a
sebváltóját, mert az pontosan, könnyen járja be útját,
s jó a sebességi fokozatok
elosztása (városban keveset kell kapcsolni).
Kisautótól szokatlanul
jó az úttartása, a kanyarstabilitása. Utasai emellett a
kocsiba szerelt kettős merevítők, s más óvófelszerelések miatt is biztonságban
érezhetik magukat. Ahogy
az illik is a Micrához, ami
1993-ban az év autója volt,
s azóta is ott a helye a toplistákon. Azok után különösen, hogy a legutóbbi
német autóklubos teszt a
közelmúltban igen előkelő
helyre tette a márkát a legmegbízhatóbbak között.
A Nissan Micrát a szegedi G e m m a x - A u t ó Kft.
jóvoltából tesztelhettük.
P. M .

l Bizalmi kapcsolatok

A repülés a földön jár

Előzetes
Hozam
(December 3.)
Tervezett tartalom
Bankok, biztosítók,
brókercégek, lízingcégek, adó, társadalombiztosítás. A januártól
életbe lépő, új nyugdíjrendszer - kötelező és
önkéntes - legfontosabb tudnivalói. A „három lábú" biztosítási
rendszerbe való belépés
lehetőségei: közös kalap vagy örökölhető
egyéni számla?
Heti gazdasági hírek.

Energiatechnika
(December 10.)
Tervezett tartalom
Energiaszektor, építés, erőműtechnika,
környezetvédelem,
technikai újdonságok,
egyes lakossági szolgáltatások.
Heti gazdasági hírek.

Gulyás Péter: Továbbra is versenyben maradt a Malév. (Fotó: Nagy László)
Gulyás Péter huszonhét évesen a Malév DélAlföldi Területi Igazgatós á g á n a k vezetője, három megye repülőjegyforgalmáért felelős. Ugy
véli, a repülés és a légitársaság kiválasztása
bizalmi viszony, amelyet
pontos kiszolgálással lehet erősíteni.
Gulyás Péter 1993-ban,
üzletkötőként került a Maiévhez a vendéglátóipari
főiskola e l v é g z é s e után.
Amikor a területi igazgató
külföldi megbízást kapott,
pályázott a vezetői állásra,
és nyert. Ebben - véleménye
szerint - nagy szerepe volt
annak, hogy belső emberként ismerte az ügyfélkört és
a feladatot. És az sem volt
közömbös, hogy a marketing
vezető fiatal, így fiatal csapatot szervezett maga köré.
Ebbe az elképzelésbe pedig
tökéletesen beleillett Gulyás
Péter, a maga huszonhét
évével.
•

Gyermekkori

vágya,

hogy - ha nem is pilótaként légitársaságnál
dolgozzon?
- Amikor a vendéglátóipari főiskola mellett döntöttem, nem volt határozott elképzelésem a jövőmről, leginkább a szállodaipar vonzott. A főiskolán azután a
kereskedelem érdekelt a leginkább. A Maiévhez egy
Délmagyarországban megjelent hirdetésre jelentkezve
kerültem. Tetszett a dolog,
és amikor tavaly augusztusban az elődömet négyéves
külföldi kiküldetéssel bízták
meg, pályáztam a posztjára,
és több külső jelentkezővel
szemben nyertem. Most a
József Attila Tudományegyetem közgazdasági képzésén veszek részt, pénzügyi
informatika szakon.
0 Mi a feladata egy területi igazgatónak?
- A feladatom az, hogy
Csongrád, Békés és BácsKiskun megyében biztosítsam, és lehetőség szerint
erősítsem a Malév piaci jelenlétét. Ebbe az is beletarto-

zik, hogy ebben a régióban
realizáljuk a Malév akcióit,
magunk választva meg ehhez a kampány eszközeit. Ez
meglehetősen nagy anyagi
függetlenséggel, és ennek
megfelelő felelősséggel jár.
Az értékesítés egy részét a
szegedi iroda végzi, ahol
négy munkatárssal dolgozom. A forgalom zömét az
utazási irodák bonyolítják a
három megyében. Az, hogy
a Maiévre bízzák-e utasaikat, bizalmi kérdés. A bizalmat pedig azzal tudjuk erősíteni, ha pontos kiszolgálással, az utazók egyéni igényeinek kielégítésével, állandó
tájékoztatással állunk a rendelkezésükre.

ven százaléka ma még üzleti, és nem turisztikai jellegű,
így a légiközlekedés igénybevétele szoros összefüggésben van az adott terület gazdasági helyzetével. A piacon
igen erős a konkurencia, ez
pedig elsősorban árversenyt
jelent. Ha ennek alsó korlátait elértük, csak a szolgáltatás minősége az, ami számít.
Magyarországon a rendszerváltás előtt csak a Malév
volt hozzáférhető. Azóta az
emberek kipróbálhatták a
külföldi légitársaságokat is,
és úgy tűnik, nem pártoltak
el tőlünk. A Magyarországon értékesített repülőjegyek
közel fele a Malév járataira
szól.

0 Hogyan alakul a légiforgalom, ezen belül a
Malév részesedése a régióban?
- A három megye éves
forgalma 250 millió forint,
és szerencsére emelkedő tendenciát mutat. Az emelkedés
mértéke természetesen nem
éri el a nyugati megyékét,
hiszen a légiközlekedés het-

0 Ön meglehetősen fiatalon lett vezető. Nehéz
szerep?
- Nem jelent nehézséget.
A munkatársakkal továbbra
is egy hajóban utazunk, csak
eddig az evezőknél ültem,
most pedig a kormányrúdnál.
K. G.

Munka, képzés
(December 17.)
Tervezett tartalom
Foglalkoztatás, képzés, fejvadászat, vásárok, kamarák, érdekvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelem, önkormányzatok.
Heti gazdasági hírek.

Mi m e n n y i ?
• DM/DV-információ
Romániában 7,5 százalékkal több autót gyártottak a második negyedévben, mint az
elsőben. így a termelés meghaladta a 29 ezret, jelentette be
a Román Autógyártók Országos Szövetsége. A Daciákbői
20 750-re nőtt, a dél-koreai
Daewoo személyautókból viszont közel 9 ezerrel csökkent
a termelés. Ezzel szemben
Volkswagenekből összesen
1187 érkezett Romániába az
első háromnegyed évben.
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A jövő f é k j e ?
• DM/DV-információ
Az egyes autótípusokban
már használt „drive-by wire"
- vagyis a gázadást bowden
helyett elektronikus úton vezérlő egységhez hasonló rendszer kifejlesztésén dolgozik az olasz fékspecialista
Brembo és a német Continental konszern.
Az új fékrendszer kifejlesztése és a minél tökéletesebb végeredmény elérése
érdekében a Continental
nemrégiben együttműködési
szerződést írt alá az olaszországi Curnóban s z é k e l ő
Brembo céggel, amely nagyteljesítményű fékeket gyárt

személy- és kisteherautókhoz. A tervek szerint az első
„brake-by wire" rendszerek
2003-tól kerülhetnek sorozatgyártásra. Az elektromechanikus fékrendszerek nagy
előnye abban áll, hogy további fék- és futóműfunkciók - például a menetdinamika és a féktávolság szabályozása - olcsóbban valósíthatók meg, mint az eddigi
hidraulikus rendszereknél.
A Brembo a fékfunciókért
felelős, míg a Continental az
indítószerkezet, valamint a
rendszer egészének kialakítását és működését biztosítja.
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GYÁRI ÉS PIRANHA
TARTOZÉKOK,
BBW FÚRÓSZÁRAK.
A TEUES VÁLASZTÉK MELLETT,
A LEGKEDVEZŐBB ÁRAKON!
Áraink az áfát
tartalmazzák!
A jótállásról az
EDISON
garanciális
szerviz
gondoskodik.
(Szeged,
Mérey u. 15.)
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Net-hírek
• Munkatársunktól
H í r e i n k e t a z Interneten megjelenő Internetto
hírlevélből válogattuk
(elérési címe: http://in
ternetto.tiszanet.hu)

Maxi

MiniTel

Franciaországban már a
nyolcvanas évek elején elterjedt a 300 b/s sávszélességű
MiniTel o n l i n e rendszer,
amelyet most Internet-elérésre is alkalmas, televízióra
köthető miniszámltógépekre
ktván lecserélni a telefontársaság. A Francé T e l e c o m
szándéka az, hogy minden
háztartásba eljuttassa az Internetet a Q N X S o f t w a r e
Systems és a COMI Videó &
Data Communication által
kifejlesztett SurfTV technológia segítségével. A SurfTV
a MiniTel utódja lesz, az Internet nyújtotta p l u s z lehetőségekkel, a bővített szolgáltatások között szerepel a
web-böngészés, az e-mail és
az elektronikus számlavezetés is.

az

Autóval
infosztrádán

A Las V e g a s - i C o m d e x
szakkiállításon az IBM, a
Delco, a Netscape és a Sun
bemutatta az internetes autó
prototípusát. A beszédfelismerő és -szintetizáló rendszerrel felszerelt autó a sofőr
kérésére felolvassa annak emailjeit vagy kivetíti a szélvédőre a kívánt környék térképét. Az anyósülésnek saját
k é p e r n y ő j e van, a m e l y e n
műholdas kapcsolaton keresztül webezni, levelezni,
tévézni vagy játszani tud az
utas. Az IBM szerint az autóba építhető komponensek
nagy része másfél éven belül
piacra kerülhet. A teljesen
felszerelt autót valószínűleg
négy éven belül lehet majd
megvásárolni. A DaimlerBenz ugyanakkor már bemutatott egy hasonlóan felszerelt Mercedest a múlt havi
tokiói autókiállltáson.

Valódi

kalózok

Négy, fekete maszkot viselő fegyveres támadt a Microsoft skóciai gyárára, megkötözték az alkalmazottakat
és közel 16 millió dollár értékben raboltak el különböző
termékeket. A Microsoft közleménye alapján eltűnt 200
ezer hologramos hitelességi
bizonyítvány, 100 ezer CDROM, több s z á m í t ó g é p és
egyéb hardver. A négy skóciai betörő egy furgonnal távozott a helyszínről, magukkal
vittek Windows 95 és NT,
Office 97 és Encarta 97 programokat.

Prosti-web
Egy minnesotai kisváros
rendőrsége szokatlan módszert választott a prostitúció
leküzdésére: St. Paul rendfenntartói a w e b e n teszik
k ö z z é azoknak az adatait,
akik s z e x u á l i s b ű n c s e l e k ményt követnek el. A weboldalakon nem csupán a lebukott prostituáltak neve és arcképe szerepel, hanem azoké a
férfiaké is, akik igénybe vették az illegális szolgáltatást.
Ezek az adatok nem titkosak:
az elítélt személyek adatait
bárki megszerezheti és az
újságok is k ö z z é t e h e t i k .
Ugyanakkor a web hatékony
elrettentő erőt képvisel, hiszen a legtöbb ügyből nem
lesz újságcikk, míg a weben
minden adat könnyen hozzáférhető. A z eset n y o m á n
Amerikában újra fellángolt
az elitéit bűnözők privátszférájáról szóló vita.

SZERDA, 1997. N o v . 26.

• Florín: megdolgozták

• Nexon Bróker az

a hazai piacot

Családias cég - „illatos" számok
Az éppen negyven
esztendős,
szegedi
s z é k h e l y ű F l o r í n Rt.
g a z d á l k o d á s á t a z elmúlt n é g y é v t i z e d során - a mélypontok
ellenére is - a kiegyens ú l y o z o t t s á g jellemezte. A t á r s a s á g g a z d a sági igazgatói s z é k é b e
két esztendővel ezelőtt
helyet f o g l a l ó C e g l é d i
Ágnes
egy
kisebb
„hullámvölgyet" kapott ö r ö k s é g ü l , a m e l y
szerencsére m a m á r a
múlté.
- A Florín a legnehezebb
időkben is nyereséges tudott
maradni - mondja az igazgatónő.
0 Mi okozott átmeneti zavart a gazdálkodásban?
- Mi a középosztálynak
gyártunk kiváló minőségű, ám
méltányos árú kozmetikai termékeket. A multinacionális
gyártók megjelenése hatalmas
kihívást jelentett, melynek első, kézzelfogható jele a közel
20 százalékos volumencsökkenés volt. Gazdálkodási rendünk sürgető átformálását a
piaci verseny diktálta feltételek közepette kellett megoldanunk.
. • Hogyan látott az átalakításhoz a Florín ?
- Gyakorlatilag szinkronba
hoztuk pénzforrásainkat a beszerzési és értékesítési oldalon, így '96 tavaszán megindulhatott egy lassú fellendülés. Az is segített bennünket,
hogy sikerült olyan bérmunkaszerződést kötnünk, amellyel
le tudtuk fedni kapacitásainkat. Sőt! Tavaly nyáron megnyertünk egy minisztériumi

Ceglédi Ágnes: A nehéz időszakokban is
nyereséges maradt a Florin
pályázatot, amely nyomán
gyakorlatilag megkétszereztük
a kapacitásunkat. Szerencsére
erre szükség is volt.
• Mit takar az új fejlesztés?
- Egy aeroszolos töltőgépsort és a hozzá kapcsolódó kiegészítő berendezéseket, gépeket jelenti. Tavaly már 13
millió dezodort gyártottunk.
Ma pedig a megnövelt kapacitás 80 százalékát folyamatosan kihasználjuk.
• A Florin árbevétele tavaly túlszárnyalta az egymilliárd forintot. Miből áll
össze a cég bevétele?
- Termékeink 80 százalékát a hazai piacon értékesítjük, a többit - közel két tucat

• Először Csongrád megyében

országba - exportáljuk. Leginkább Revena krémünkkel
sikerült betömi a külhoni piacokra. Árbevételünket egyébként saját készmunkáink határozzák meg, de jelentős mértékben kiegészítik ezt a bérmunkákból szerzett bevételeink is.
• Mit kellett Önnek tennie, hogy a két év alatt
megduplázódott forgalmat
pénzügyileg
finanszírozni
tudja?
- A pénzügyi egyensúlypolitika elveinek következetes
végigvitele volt az, ami ezt lehetővé tette. Ennek eredményeként '95. évi hitelkeretünknek már csak egy részét
kellett igénybe venni az emlí-

tett, megduplázódott forgalom
finanszírozására.
• Milyen értékesítési csatornákat alkalmaz a Florin?
- Két szálon j u t t a t j u k
el termékeinket a hazai piac
fogyasztóihoz. Saját területi képviselői rendszerünk
van, s idehaza 12 nagyvárosban bírunk lerakattal is,
ahol képviselőink gyorsan, rugalmasan képesek kiszolgálni a kiskereskedőket. Másrészt keressük a kapcsolatot
a nagy multicégekkel, ma
már több nagy áruházlánc
polcain is megtalálhatók termékeink.
•
A dolgozók
érzik-e,
hogy felfelé ívelő pályán
indult el a társaság?
- A Florinnak jelenleg 176
alkalmazottja és 96 tulajdonosa van, akik egytől-egyig a saját dolgozóink. A létszám
gyakorlatilag évek óta változatlan, a termelés felfutásával
párhuzamosan azonban új alkalmazottak is készülünk felvenni. Döntően nők és szakmunkások alkotják a termelői
csapatot. Az idén várhatóan
az infláció fölé kúszik a béremelés mértéke. Családias
cég a miénk, ezt jelzi például
az, hogy dolgozóink üdüléséhez is igyekszünk hozzájárulni és karácsonyra is adunk fizetést.
• Milyen gazdasági terveik vannak erre az esztendőre?
- Közel 1,4 milliárdos árbevétellel kalkuláltunk, s
szeptemberben már elkerültük
a milliárdot. Várhatóan teljesülnek is terveink. Nyereségünk a tavalyinak éppen kétszerese lesz.
(x)

Gabonagondok
Úgy tűnik, a k a d n a k
gondok a malmi búza
m i n ő s é g é t i l l e t ő e n , hiszen a Budapesti Árutőzsde g a b o n a p i a c á n a
fizikai áruszállítósok kilencven s z á z a l é k á n a k a
teljesítése során minőségi p r o b l é m á k b ó l a d ó d ó
viták borzolták a kedél y e k e t a z elmúlt idős z a k b a n . A z idei b ú z a termés mennyiségével
probléma u g y a n nincs,
de ami a minőséget illeti, visszafogottan fogalm a z v a is s i r a l m a s n a k
tekinthető a helyzet.

rosszhiszemű résztvevők
aláássák a gabonapiac hírnevét. Ennek kiküszöbölésére
és a probléma megoldására a
tőzsde komoly szankciókat
alkalmaz és kizátja soraiból
a méltatlanul eljárókat.
A tőzsdei gabonapiac e
héten nem hozott áttörő változásokat a jegyzések elmozdulását tekintve. A kukoricapiacon a legközelebbi
határidő, a december nem
tud eltávolodni a 13 ezer forintos árszinttől, mivel a vételi oldal gyengeségén felülkerekedik az eladói nyomás
és 1000 tonnás eladási ajánlatok megtörik a vásárlói
A nagy búzafelhasználók, lendületet, (gy e határidő
a malmok beérik ugyan egy jegyzése az utolsó napon 12
g y e n g é b b m i n ő s é g g e l , hi- 900 forinton zárta az elmúlt
szen annak ára egyelőre ol- hetet.
csóbb, de egyre inkább vásáNem elhanyagolható az a
rolják a tőzsdei és ugyanak- tény, hogy aki ma megvásákor szigorúbb minőségi elő- rolja decemberi határidőre a
írásoknak m e g f e l e l ő búzát. kukoricáját és betárolja, az
A szoros versenyhelyzet el- nyugodtan eladhatja 15 320
lenére is belátják, hogy nem forinton márciusi terminre és
lehet jó minőségű lisztet elő- minden költséget ftgelembe
állítani a gyenge paraméte- v é v e 1 0 0 0 - 1 2 0 0 f o r i n t o s
rekkel rendelkező kenyérga- profitra tehet szert tonnánbonából. Erőteljes áremelke- ként.
désre azonban egyelőre nem
A malmi búza piacán a
számít egyetlen tőzsdei sze- hét e l e j é n m é g e r ő t e l j e s
replő sem, mivel a malom- emelkedés hozta lázba a piaipar raktárai zsúfolásig teltek cot, majd a hét végére egy
búzával, és gyakran előfor- gyenge korrekció hűtötte le
dul, h o g y e g y - e g y m a l o m a kedélyeket. Ennek megfemegjelenik a szabadpiacon lelően a decemberi j e g y z é s
és eladásra kínálja búzáját. 24 e z e r 9 0 0 , a januári 26
Majd az eladott mennyiséget ezer 4 0 0 forinton búcsúzott
pótolja tőzsdei ü z l e t k ö t é s " az elmúlt tőzsdehéttől.
keretében, és kitartóan köveA BÁT által kiadott napi
teli a tőzsdei szabványnak fixing Ft/t: takarmánykukomegfelelő minőséget, ame- rica 13 ezer 310, étkezési
lyek kapcsán éles viták ala- búza 24 ezer 620.
kulnak ki, és e vitákban a
Kovács Imre

• Autókba

szerződnek

árutőzsdéről

is!

Nagy súlyra hizlalást ajánl a Pick Rt. Jön a fekete doboz?
•

DM/DV-információ
A Data Tec japán c é g a
jármű mozgásának legfontosabb jellemzőit rögzítő „fekete d o b o z t " f e j l e s z t ki a
g é p k o c s i k számára, olyan
szerkezetet, amely baleset
esetén megkönnyíti majd a
tragédia okának kiderítését.
A szerkezetet a repülőgépeken alkalmazott fekete doboz mintájára fejlesztik ki. A
rendszer az autó mozgását és
főbb műszaki jellemzőit szá-

A Pick S z e g e d Rt.,
mint m i n d e n é v b e n ,
idén is o k t ó b e r elején
tartotta s z o k á s o s éves
e g y e z t e t é s é t a sertéstermelőkkel, s azóta
már j a v á b a n folynak a
s z e r z ő d é s k ö t é s e k . Forró S á n d o r élőállat-forgalmi vezető mindenekelőtt azt ajánlja a
t e r m e l ö k n e k , hogy ne
h i z l a l j a n a k piaci fedezet - a z a z szerződés nélkül sertést, sőt, semmilyen állatot.
A Pick a szerződéskötéseket Csongrád megyében kezdi,
s csak akkor és olyan mértékben megy tovább, amennyire
alapanyag-szükséglete kívánja.
Ez elég diplomatikus felhívás
arra. hogy aki szerződést akar
kölni, az idejében tegye meg,
de a Picknek is olcsóbb Tiszaszigetről szállítani, mint Mátészalkáról.
A társaság, az idei esztendőhöz hasonlóan 1998-ra is valamivel több mint félmillió sertés vágását tervezi, s ennek fele szerződéssel már ma biztosított. A malac a szabadpiacon
nagyon drága, a 16-17 kilós állatok ára eléri a 6-7 ezer forintot is. Ugyanakkor nagyon olcsó a takarmány, kukoricát
például már 1300 forint körüli
áron lehet kapni mázsánként,
(gy kurrens lett a nagy súlyra
hizlalás. És üzlet az, ami mind
a két félnek üzlet - mondja
Forró úr - , s ez a jó a Picknek,
s jó a sertéstermelőnek is.
Ilyen felvásárlási- és takarmányárak mellett leggazdaságosabb a százkilós állatra rátenni a másik százat. Ez a
nyolcvandekás. egykilós napi
súlygyarapodással nem is tart
olyan sokáig. A nagy súlyra
hizlalás esetenként eddig is jó
üzlet volt, de mostanában különösen az. És ezt tudják már
szerte az országban a sertéstartók.

mítógépes lemezre rögzíti,
legfeljebb húsz órán keresztül, amibe beletartozik az
esetleges balesetet megelőző
és követő időszak is. A rendszer egyébként navigációs
berendezésként is használható lesz. A decemberre tervezett p r ó b a i d ő s z a k után a
gépkocsik fekete-doboza
várhatóan j ö v ő áprilisban
kerül majd forgalomba 10
ezer jenes, azaz 83 dolláros
áron.

MAGYAR NEMZETI BANK

Devizaárfolyamok
Jövőre több mint félmillió sertés v á g á s á t tervezik.
(Fotó: Nagy László)
A sertés felvásárlási árak az
év folyamán jelentősen emelkedtek. ma a többéves szerződéssel rendelkező nagytermelő
a kiemelkedő minőségű élőállat kilójáért akár 290 forintot is
kaphat, a különböző feláraknak
köszönhetően. Az 1998-ra,
egyelőre csak szóban kihirdetett állami irányárak garantálják a hasonlóan jó termelői pozíciót. A több mint félmillió állat fele szalámisertés, vagyis
öreg koca és nagy súlyra hizlalt sertés. A megyén kívüli
partnerekkel december elején
kezdi meg a szerződések kötését a Pick, 220 állatkereskedő
és termelő tartozik ebbe a körbe az ország legkülönbözőbb
pontjáról. Többségük eddig
jellemzően anyakocákat szállított Szegedre, szalámisertésnek. de ezután nagy súlyúakat
is szeretnének hozni. A régeb-

ben szerződő partnerek 1997ben kilónként 3 forint többéves
felárat kapnak, ez jövőre 5 forintra emelkedik. Akik csak
most veszik fel a kapcsolatot a
Pickkel, de többéves szerződést kötnek, azoknak is jár kilónként 2 forint. Figyelemre
méltó, hogy azokkal a termelőkkel, akik nagyobb mennyiségű tőkesertést hizlalnak,
ugyanolyan szerződést köt tőkesertések értékesítésére a
Pick, mint a nagyüzemekkel.
És a minőségi felár is ugyanúgy megilleti őket, mint a
nagyüzemeket.
A jó minőségű - 100-130
kilogramm közötti súlyú - tőkesertések minőségi felára
emelkedik. Az idei gyakorlat
az, hogy átvételkor negyven
százalékos szlnhúsra számolva
fizetik ki az árat, majd a vágás
utáni minősítés során, a negy-

ven százalék feletti szlnhúsarány minden százalékáért
plusz 2 forintot kap kilogrammonként a termelő. A jövő évi
gyakorlat hasonló lesz, azzal a
különbséggel, hogy százalékonként már 3 forint jár a gazdának, ha a sertésszínhús aránya
meghaladja az 50 százalékot.
A viszonylag kevesebb állaltot hizlaló, 30 ezerre becsült
kistermelői kör egy része már
az októberi áregyeztetést megelőzően követelte a szerződést,
hogy biztosra menjen. Szerződés nélkül nem akart költséget
vállalni. Van persze ezzel ellentétes magatartás is, nevezetesen azoké, akik karácsonyig
várnak a szerződéskötéssel, akkor azonban már a májusi, júniusi - tehát legkurrensebb lejáratokra nem tud átvételt
vállalni a Pick.
(*)

Devizanem

angol font
ausztrál dollár
belga frank (100)
cseh korona
dán korona
finn márka
francia frank
holland forint
japán yen (100)
kanadai dollár
lengyel zloty
német márka
norvég korona
olasz líra (1000)
osztrák schilling
portugál escudo (100)
spanyol peseta (100)
svájci frank
svád korona
szlovák korona
USA-dollár
ECU

árfolyam 1 egységre,
forintban
333,18
136,35
549,98
5,90
29,80
37,58
33,89
100,70
154,81
138,67
55,96
113,44
27,90
115,69
16,12
111,10
134,30
140,43
26,06
5,86
196,81
224,91
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„Drámai"
együttműködés
A towsoni egyetem
r e k t o r h e l y e t t e s e és a
színház tanszék művészeti i g a z g a t ó j a volt a
vendége tegnap a JATE
angol intézetének. Látogatásuk célja egy több
éves együttműködés hivatalos mederbe terelése v o l t . Az a m e r i k a i
egyetem annak ellenére
választotta partneréül a
szegedi egyetem dráma
„tagozatát", hogy ismerik és nagyra értékelik a
budapesti színművészeti
főiskola tevékenységét.
Bódis Klára tanárnő vezetésével évek óta működik
nem hivatalos formában dráma „tagozat" a JATE angol
tanszékének berkein belül. A
program a nyelvtanulás és tanítás egyik lehetséges eszközeként szemináriumi keretek között indult, mára komoly külföldi kapcsolatokkal rendelkező, népszerű
képzéssé vált. A résztvevőkből álló Our Group öntevékeny színházi csoport számos angol, és több magyar
nyelvű előadást mutatott be
külföldi fesztiválokon is. A
marylandi egyetemhálózat
részeként működő towsoni
egyetem színházművészeti
tanszékével évek óta tart az
együttműködés. Most Dean
R. Esslinger,
az egyetem
rektorhelyettese és Juanita
Rockwell, a tanszék művészeti igazgatója látogatott
Szegedre, hogy hivatalos
mederbe tereljék a kapcsolatot, rendszeressé tegyék az
oktató- és hallgatócserét.
- A magyar egyetemek
közül a JATE dráma képzése helyezi a legnagyobb
hangsúlyt az előadásra, ezért
választottuk partnerül Bódis
Klára csoportját. Eredményes tárgyalást folytattunk
az egyetem rektorával és az
angol intézet módszertani

vezetőjével a hosszú távú
együttműködés érdekében.
A most felvázolt szerződést
hamarosan aláírjuk. Négy
hallgatónk már járt Szegeden; színházi bemutatókat
tartottak. Egyikük hamarosan visszajön a JATE-ra, és
tanítani, valamint rendezni
fog. Emellett a towsoni
egyetem ösztöndíjat ajánlott
fel az itteni dráma képzés
egyik fiatal oktatójának.
Egyrészt támogatni szeretnénk a Szegeden elkezdett
munkát, másrészt minél szorosabb kapcsolatokra törekszünk - tájékoztatott Juanita
Rockwell.
A színház tanszék művészeti vezetője elmondta,
hogy egyetemükön a dráma
képzés hároméves, másoddiplomás program. Elvégzése egyetemi szintű oktatásra
jogosítja fel a hallgatókat,
vagyis a doktori fokozatnak
felel meg. A képzés egyedülálló Amerikában abban a
tekintetben, hogy nem külön
kezeli a színészi vagy a rendezői mesterséget, hanem
interdiszciplinárisán oktatja
a színházi ismereteket. A
hallgatók színészetet, rendezést, tervezést, drámaírást,
produceri ismereteket egyaránt tanulnak. Arra törekednek, hogy ötvözzék az amerikai egyetemi rendszerben
hagyományosan különváló
gyakorlat-, illetve előadásközpontú dráma képzést és
az elméleti jellegű színházművészeti oktatást. Ezért
tartják érdekesnek a kísérleti, újító jellegű szegedi dráma „tagozatot".
Bódis Klára, a képzés
kezdeményezője és vezetője
elmondta, folyik az egyeztetés annak érdekében, hogy a
dráma „tagozat" hallgatóinak diplomájában jelezzék,
hogy részt vettek ebben a
képzésben.
K. G.

Gurul a hólabda: Benedek György professzorhoz

n A tudomány ma már ipar"
Benedek György professzor, a SZOTE Élettani
Intézetének vezetője az
egyik legizgalmasabb terület, a z e m b e r i a g y
nemzetközileg elismert
kutatója. Pedig körzetorvosnak készült, aki a
foghúzástól a szülés lev e z e t é s é i g mindenhez
ért. Vele készült az alábbi interjú.
- Körzetorvos szerettem
volna lenni, olyan szakember, aki mindenféle betegséggel szembe tud szállni. Példaképem saját háziorvosunk
volt, aki a foghúzástól a szülés levezetéséig mindenhez
értett. Ennek érdekében tanultam meg az egyetemen
mindent, az első sortól az
utolsóig - vallja a „kezdetekről" Benedek professzor. Hat éven át reggel nyolctól
éjjel kettőig tanultam, nem is
volt ötösnél rosszabb jegyem. Diákkörösként az
élettanon dolgoztam, így miután végeztem, az intézetbe
vettek állásra. Hat évet töltöttem itt úgy, hogy nappal
kutattam, éjjel pedig baleseti
és mentős ügyeletet vállaltam. Szerencsésen olyan témát választottunk a munkatársaimmal - az alváskutatást
- amellyel éppen abban az
időben kezdett foglalkozni a
tudomány. A fordulat az életemben tizenkét év múlva
jött; egyéves Humbold ösztöndíjat kaptam Göttingenbe,
a Max Planck intézetbe. Itt
tanultam ki a kutatói „szakmát". Nem sokat aludtam,
minden percet igyekeztem
kihasználni, mert tudtam,
hogy ezen az egy éven múlik
a jövőm. A macska látásán
keresztül vizsgáltuk a központi idegrendszer működését, és olyan eredményeket
sikerült elérni, amellyel bekerültem a nemzetközi tudományos életbe.
G Itthon egyenes út vezetett az intézetvezetésig?
- Nem egészen. A Németországban elkezdett kutatás
nem illett itthon a „képbe",
így egy egészen más területet, a patkányok fájdalomérzetét kezdtem el vizsgálni. A
körülmények az intézetben
olyanok voltak, hogy hama-

Az élettani intézet a SZOTE egyik legismertebb tudományos műhelye.
(Fotó: Miskolczi Róbert)
rosan elfogadtam egy kanadai meghívást. Egy évet töltöttem ott, és szép eredményeket értünk el a látórendszer kutatásában. Közben itthon megüresedett az intézetvezetői poszt, megpályáztam, elnyertem, és kalandvágyból hazajöttem. Az elmúlt tíz évben sikerült az
élettant az orvosegyetem
egyik legelismertebb intézetévé tenni. A tudomány metria szerint az egyetemen a
legtöbb tudományos eredmény itt születik.
• Elégedett a pályájával?
- Igen. A célom az volt,
hogy olyan intézetté tegyem
az élettant, amelynek megbecsülése van. Ez sikerült. Nem
vágyom arra, hogy akadémikus legyek, netán Nobel-díjas. A tudomány ma már
ipar, az eredményhez üzem
kell, komoly befektetés. Magyarországon a technikai háttér nem olyan, hogy arra Nobel-díjjal „végződő" kutatást
lehessen építeni.
• A
körzetorvosságtól
meglehetősen távol került. Nincs a professzor
úrnak hiányérzete emiatt?
- Az eredeti elképzelésemet jó darabig nem adtam
fel. Csak akkor álltam rá
végleg a kutatói pályára,
amikor Göttingenből haza-

jöttem. Addigra viszont a
mentőzés, az éjszakai ügyelet, melynek során néha gyerekek haltak meg, érzelmileg
annyira megviselt, hogy belefáradtam a borzalmakba, a
katasztrófákba. Fontosnak
tartom, hogy orvostanhallgatókat taníthatok. Talán ezzel
többet tudok használni,
mintha magam gyógyítanék.
Meggyőződésem, hogy legalább annyit ér, ha kétezer
hallgatót megtanít valaki az
élettanra, mint ha felfedez
valamit, ami egyetlen fejezet
lesz egy könyvben. Van egy
igaz mondás: „aki elültetett
egy fát, megölt egy kígyót,
már nem élt hiába". Ami az
életemből mostanában leginkább hiányzik, a közvetlen
kapcsolat a hallgatókkal.
Amióta professzor és intézetvezető vagyok, titkárnő ül
az ajtóm elótt, kevés az
időm, a hallgatókkal pedig
csak előadáson és vizsgán
találkozom.
• Egy ideje a profeszor
úr felelős az egyetemen a
külföldi hallgatók képzéséért. Tetszik a feladat?
- Felelősségteljes munka
és érdekes tapasztalat. A külföldi hallgatók mások, mert
más az iskolai képzés. A magyar gyerekeket az iskolában
beidomítják, hogy végrehajtók legyenek. A külföldiek

mernek kérdezni, van véleményük, és igénylik a személyes kapcsolatot az oktatókkal.
• Kevesen tudják a professzor úrról, hogy első
osztályú vívó.
- Az én generációm Helsinki szellemében nőtt föl,
csak az számított embernek,
aki sportolt. Tornából sosem
voltam jó, de a vívásban
szép sikereket értem el.
1995-ben még megnyertem
az „öregfiúk" versenyt, pedig 25 évesek is indultak.
Ennek ellenére a sportsikert
könnyűnek tartom a tudományban elérhető eredményekhez képest.
G Mi az, amit a leginkább
gyűlöl az életben?
- A képmutatást gyűlölöm, mert a valódi értékeket
szeretem. Zavar, ha valaki
különleges bánásmódot követel magának pusztán azért,
mert tanár, kutató vagy orvos.
• Kinek gurítja a hólabdát?
- Csizmazia Györgynek,
kedves barátomnak, akinek a
környezet és a természet
iránti elkötelezettségét nagyra értékelem. Különösen
azért, mert kutatásaim során
kénytelen vagyok állatokkal
kísérletezni.
Keczer G a b r i e l l a

Dokumentumfilm-forgató csoport
A Neckermann-nal

csak nyerhet!
Keresse fel irodánkat ezzel a hirdetéssel
1997. november 30-ig. Vegyen részt sorsolásunkon!
Főnyeremény: Neckermann utazási utalvány

Válogasson akciós útjainkból!
Dominika 1997. december 9-től
1997. december 29-től

199 900 Ft/főtől
339 900 Ft/fő

Ha Teneriffét választja december 6-i vagy 13-i indulással,

akkor egy napra ingyen bérautót biztosítunk!
Nálunk megválthatja repülőjegyét is! Ízelítő akciós árainkból:

London
Párizs
Amsterdam
New York
Atlanta
Miami
Sydney
Tokió

30 900 Ft
35
34
66
63
76
151
131

900
900
500
900
900
900
500

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Látogasson el irodánkba, és érdeklődjön további kedvező ajánlatainkról!

Neckermann Utazási Iroda
Szeged, Oroszlán u. 6., Tel.: 421-110, 322-502

A dokumentumfilmf o r g a t ó c s o p o r t fóleg
történelmi témájú filmek
készítését tervezi, amelyeket a k á r a televízióban is be lehetne mutatni. Nem könnyű feladatra vállalkoztak, hiszen
egy-egy produkció költségvetése s z á z e z e r forint felett v a n , és még
csak saját kamerájuk
sincs. Ennek ellenére
már két jelentősebb alkotást tudnak felmutat-

A csoport ugyan csak az
év elején alakult, első filmjüket azonban már tavaly ősszel elkészítették. A harminchárom perces alkotás
apropója a szegedi felsőoktatás hetvenötödik évfordulója, témája pedig a kolozsvári egyetem. Magyar Sándor, a csoport vezetője szerint a film egyetlen hátránya
az, hogy VHS kamerával készült, és rossz minősége miatt a Duna tévé - bár érde-

• DM-információ
Dr. Ljubinko Pusic építész, az újvidéki egyetem tanára tart előadást A vajdasági
városok fejlődése a 19. században és a 20. század első
felében címmel november
27-én 18 órakor a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tanácstermében. A rendezvényt
a bölcsészkar Szláv Filológiai
Tanszéke és a Szláv Kultúrák
Baráti Köre szervezte.

Habilitációs
előadás

• Öntevékeny csoportok a JATE-n (7.)

Towsoni vendégek az angol intézetben.
(Fotó: Miskolczi Róbert)

Vajdasági
építési a JATE-n

kesnek találta - nem vetítette le. így csupán Szegeden
láthatta a közönség az évfordulós ünnepségen, illetve a
filmforgató csoport bemutatkozásai alkalmával. Ezen a
filmen kívül a megalakulásig
még egy történelem szakos
bulit is rögzítettek a későbbi
csoport tagjai.
Öntevékeny csoporttá alakulásuk után elsősorban történelmi témájú filmeket
akarnak készíteni, valamint
esetleg szociofotó jellegű alkotásokat. Az idei tervben
három film szerepel. Ezek
közül egy, az őszi kulturális
fesztiválról szóló és az ott
fellépő csoportokat bemutató alkotás már elkészült. A
másik kettő Szeged 1848
-49-es eseményeivel, illetve
a város 1956-os történetével,
azon belül is inkább az egyetemisták szerepével foglalkozna. Az utóbbinak az elkészítése a következő évre
tolódik át, mert az akkori
eseményeknek sok ma is élő
szereplője van, akiket meg

akarnak szólaltatni. A saját
ötleteken alapuló filmeken
kívül megrendelésre is dolgoznak. Ok rögzítik majd a
Smink színpad egy előad^át
is.
A csoport nemcsak a maga szórakozására akar filmeket forgatni. Igyekeznek
olyan témákat, és azokat úgy
feldolgozni, hogy az elkészített produkciókat szegedi
vagy akár országos televíziókban bemutathassák. Ehhez
azoknak jó minőségűnek
kell lenniük, amit egy VHS
technikával nem lehet elérni,
ezért most már egy korszerűbb, Beta típusú kamerát
használnak. Ezzel azonban
jóval drágább a forgatás,
egy-egy film költségvetése
100 ezer forint felett van,
ugyanis a kamerát, hozzá az
operatőrt, illetve az utómunkálatokhoz a stúdiót bérelniük kell. A magas költségek
miatt egy-egy filmhez több
támogatót kell megnyerni,
ami időbe telik, és - egyebek mellett - ezért is vi-

szonylag hosszú a gyártási
idő. A csoport egyébként országosan meghirdetett pályázatok révén, a JATE és a
hallgatói önkormányzat, valamint szegedi alapítványok
támogatásával jut pénzhez.
Magyar Sándor felvetette,
hogy a jövőben cégeknél is
próbálkoznak szponzorokat
találni.
Egy-egy film nemcsak a
pénz összegyűjtésének nehézségei miatt készül sokáig, hanem - Magyar Sándor
szerint - azért is, mert a csoport tagjai amatőrök, csak
most ismerkednek a filmkészítéssel, a stáb kevés emberből áll, nincs saját kamerájuk, és mivel egyetemisták, számos más elfoglaltságuk is van. Általában négyöt ember dolgozik egy forgatáson, így a funkciók
összeolvadnak. A csoport
vezetője például forgatókönyvet ír, pénzt gyűjt, pályázik, és ha kell, a lámpát is
tartja.
Hegedűs Szabolcs

• DM-információ
Habilitációs tantárgyi előadást tart dr. Horkay Ferenc,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kolloidkémiai és
Kolloidtechnológiai Tanszékének docense Makromolekuláris kolloidok szerkezete
címmel. Az előadás november 27-én 15 órakor kezdődik
a JATE Dóm tér 8. szám alatt
található Szerves Kémiai
Tanszékének Szent-György
termében.

Előadás
az Eötvösben
• DM-információ
Az Eötvös esték keretében
Grynaeus Tamás tart előadást
Isa por... - A honfoglalás és
Árpád-kori magyarság betegségei és gyógyításuk címmel
az Eötvös kollégiumban ma,
szerdán este 8 órakor.

Beszélgetés
történészekkel
• DM-információ
B e s z é l g e t é s t szervez a
Szegedi Akadémiai Bizottság Filozófiai és Történettudományi Szakbizottsága a
nemrég megjelent Oroszország története című könyv
szerzőivel. Font
Márta,
Szvák Gyula, Krausz Tamás
és Niederhauser Emil történészekkel. A beszélgetést a
SZAB székházában tartják
november 27-én 17 órától.

Munkabizottság
alakul
• DM-információ
Alakuló ülést tart a Magyar Tudományos Akadémia
Szegedi Területi Bizottságának Műszaki Szakbizottságán belül működő Élelmiszergépészeti és Művelettani
Munkabizottság november
28-án 11 órakor a Szegedi
Akadémiai Bizottság székházában. Az ülésen Gábor
Miklósné, a műszaki szakbizottság elnöke tájékoztatást
ad a szakbizottság munkájáról, majd a Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem
Élei miszeripari Főiskolai
Karát mutatja be Szabó Gábor főigazgató. Az ülés végén megvitatják a megalakuló munkabizottság jövő évi
munkatervét.

Még nem késé!
Könyvelését helyrehozhatja, optimálisan
adózhat)
'97. évi adóbevallását
elkészítjük!
Egyszeres és kettős
könyvvitel könyvelését
vállaljuk.
Tel.: 62-313-15Ó
Nyitva: H-P.: 9-15 óráig
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Mert vannak
egyértelmű
dolgok
Ha kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás,
akkor AB.
42 éves tiszabői gazdálkodó

„... nem azért kötöm a kötelező
biztosításomat az AB-nál, mert mindenféle
kedvezményt adnak, hanem mert
minden biztosításom náluk van és
üzletkötőjük szinte családtag. Valahogy
megbízunk bennük. Ne legyen rá szükség,
de az AB jó ómen ..."
A Pénzügyminisztérium AO alapdíja: 21 840 Ft
ÁB díj eltérése az alapdíjtól (-5%):
ÁB díjvisszatérítés*:

- 1 092 Ft
- 447 Ft
- 1 539 Ft

Befizetendő éves díj az ÁB-nál:

20 301 Ft

Az adatok 1151-1500 cm' személygépkocsira vonatkoznak.
*Az 1996 december 31-én élő biztosításokra vonatkozóan.

Ingyenes zöld szám: 06-80 204-204

Befektetés
a biztonságba
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orvosi

ügyelel

O GYÓGYSZERTÁR: Klauzál
téri, este 8-tól reggel 7 óráig.
Csak sürgős esetben!
O BALESETI, SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma
a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a SZOTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai
tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. Kórház (Kálvária sgt. 57.) tart.
A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a
gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán történik.
O KÖZPONTI ORVOSI 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 ünnepnapokon
reggel 7 óra 30-tól másnap reggel
7 óra 30-ig. Tel.: 474-374.
O GYERMEKGYÓGYÁSZAT
NAPPALI ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon pedig reggel
7.30-tól este 19 óráig a Tisza
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása.
O GYERMEKGYÓGYÁSZAT
ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap és ünnepnapokon 19 órától
7.30-ig a Gyermekkórházban
(Temesvári" krt. 37.) folyik a
sürgős esetek ambuláns ellátása,
ezen időszakon belül, 22 órától
6 óráig a súlyos állapotú, nem
szállítható gyermekekhez az
ügyeletes gyermekorvos kihívható. Telefon: 474-374.
• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: kedden, szerdán
és pénteken délután 3-6 óráig a
családsegítő szolgálatnál, Eszperantó utca 1. szám alatt, telefon: 498-184.
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS:
Család- és Nővédelmi Tanácsadó. Debreceni u. 2. Telefon:
48-36-31.
• MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS:
kedden 10.30-12, csütörtökön
15-18 óráig.
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON
436-355. Munkanapon 8-16 -ig.

Tájékoztatást ad: Gábor Ildikó

Telefon:

M A OKÉT KÖSZÖNTIK

6 2 / 4 8 1 - 2 8 1 / 1

MQiwmmMm
• S. O. S. LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT: éjjel-nappal
hívható. Telefon: 311-000. A hívás ingyenes.
• ADDIKTOLÓGIAI (alkoholgyógyszer) krízisellátó, ambuláns segélyszolgálat 0-24 óráig.
II. Kórház pszichiátriai osztály,
Kálvári sgt. 57.
• HÁZI SZAKÁPOLÁS: Szegedi Kék Kereszt Szolgálat.
Tel.: 469-300, 489-215.

• INTERCITY menetjegyrendelés: 310-136
• VOLÁN-INFORMÁCIÓ:
421-478
• AUTÓMENTŐ: 470-470
• ZÖLDTELEFON: 475-375
• AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT 088
• TINITELEFON: 312-011,
hétköznap 16-19 óráig.
• VÁMÜGYINTÉZÉS. ZollPlatz Kft. Vámügynökség munkanapokon. Tel.: 421-011,
485-446. Fax: 467-988.

közérdeke tájékoztatás
• MENTŐK: 104
• RENDŐRSÉG: 107
• MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG: 324-312
• TŰZOLTÓSÁG: 105
•
CSONGRÁD. MEGYEI
POLGÁRŐR SZÖVETSÉG
diszpécserszolgálatának díjmentesen hívható száma: 187.
• ÖNKORMÁNYZATI VÁROSŐRSÉG Szeged, Rókusi
krt. 66. Ügyelet: 16-20 óráig.
Tel.: 60/301-125, 62/466-741.
CB hívó „K"-10 Megye 1.
• A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A VAGYONVÉDELMI SZÖVETSÉG Szegeden, a
Rákóczi tér 1. 419-es szobában
kedden és pénteken 10-12 óra
között díjmentes szaktanácsot
ad. Tel.: 483-583/194-es vagy
208-as mellék. Az éjjel-nappali
diszpécserszolgálat Szegeden, a
Fő fasor 152. szám alatt. Tel.:
06-62 438-495.
• MÁV-INFORMÁCIÓ: 421821; belföldi utazási ügyekben
5-23 óra között: 62-405-112.
• ÖNKORMÁNYZATI szociális irodák: Kereszttöltés u.
29/B (tel.: 469-046); Kossuth L.
sgt. 115. (tel.: 489-086); Alsó
kikötő sor 5. (tel.: 434-162).

szervizek
e ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: 474-574.
e FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK (gázhiány, gázszivárgás) BEJELENTÉSE. DÉGÁZ RT. Munkanapokon 7-18,
szombaton 7-12 óráig: 482-084,
312-287; éjszaka és munkaszüneti nap: 482-084,471-968.
e TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
HIBABEJELENTÉS: 488-588,
éjjel-nappal hívható (Szetáv)
# VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI HIBABEJELENTÉS,
csak Szegeden: 310-155

Gázkészülékek, fali
és egyéb kazánok

Tóthné Kirí Katalint
névnapja alkalmából
sok szerelettel köszönti:
Nagyi, Pista, Kriszta, Viktor, Anikó

Újra megnyílt
a halasbolt
a Szent István
tér-Csongrádi
sgt. sarkán!

_

ADMIRALITAS
» Hajózási és
Kereskedelmi Kft.

MAROSI HOMOK
ÉS SÓDER

házhoz szállítás
Megrendelhető:
(62)313-470,312-692
SZEGED, Csongrádi sgt. 27.

Kapható: ponty,
hekk, kagyló, rák,
vadhúsok.

Halpucolást
vállalunk!

Telephely:
Szeged, Boszorkány-sziget

Vezetésre alkalmas
munkatársat keresünk
az alábbi feltételekkel:

javítása

Fizetés

megegyezés

szerint.

A j e l e n t k e z é s e k e t „ T e r m e l ő nagyvállalat 7 5 0 7 "
jeligére a Sajtóházba kérjük.

A Technomont Szerelőipari Kft. Szeged
keres anyag- és eszközgazdálkodó
munkakörbe épületgépész anyagismerettel
és számítógép-kezelói gyakorlattal
rendelkező raktárvezető munkatársat.
A pályázatokat rövid szakmai önéletrajzzal,.Logisztika
4678" jeligére kérjük a Sajtóházba eljuttatni.

1997. n o v e m b e r 29-én, s z o m b a t o n , este 7 órától

a Hungária Szálloda éttermében.

Szükséges szakmai önéletrajz és referencia.

Telefon: 6 2 - 3 1 4 - 1 0 8
S z u p e r Elszo 5 7 Kft.
S z e g e d , Attila u. 16.

Mórahalomra Pataki Istvánnak
és feleségének, Temesvári Rozáliának
házassági évfordulójuk alkalmából sok
0 -7 boldogságot és jó egészséget kíván fia Imre,
y m e n y e Magdi és unokái Gréta, Dóra

házi disznótoros vacsoraest

- számviteli képesítés
- pénzügyi és számítógépes gyakorlat
- korhatár 30-40 év között

8 órán belüli

Megérkeztem Anyuhoz és Apuhoz
(Józsa Katalin és Vass Imre)
1997.11. 21-én 20 óra 5 perckor.
A súlyom 3730 gramm, a hosszúságom 50 cm.
Sok puszit várok mindenkitől.
Vass Gergely
Bartucz Sándornénak
50. születésnapja alkalmából
sok boldogságot kíván családja, fiai:
Norbi és Tibi

Közreműködik: a Vajdaságban közkedvelt
Kurináné Terhes Irén nótaénekes
é s ilj. R á c z Lajos é s n é p i z e n e k a r a .
Asztalfoglalás a 6 2 - 4 8 0 - 5 8 0 - a s telefonszámon.

Mi díjazzuk, ha Ön a partnerünk
Nyerjen a kötelezőn
ötszörösen!

Új Hungária

kötelező

gépjármű-felelősségbiztosí-

tását több mint 200 kirendeltségünk

bármelyikén,

Azonnal jelentős összeget takarít meg, ha kirendelt-

akár munkaidőn túl, munkanapokon

ségeink

14 óráig egyszerűen és gyorsan kötheti meg.

bármelyikén

személyesen

és nem

ügy-

19, szombaton

nökeinken keresztül köti meg új Hungária kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítását!

Sőt,

további

ked-

vezményhez jut, ha biztosítási diját átutalással fizeti!

Biztonságot
Hungária
december

kötelező

gépjármű-felelősségbiztosítását

Kényelmet
Kár esetén több mint 600 partnerszervizünk áll az ön
rendelkezésére. így a kárbejelentő lap kitöltése után
csak annyi a dolga, hogy kész gépkocsiját átvegye.

utót

Új partnereink között egy VW Golf IV-es személygépkocsit sorsolunk ki.

1-jétől egyedülálló szélvédő- és baleset-

biztosítással egészítheti ki!

TXT 811, www.hbrt.hu

BIZTOS KÖTÉS.!1!HUNGÁRIA KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
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• Pótalapozás után 13. helyen az SZVSE
Érmek Bajáréi

Változásra várva

birkózás

• Munkatársunktól
Baján meghívásos utánpótlás úszóversenyen szerepeit a Szegedi Úszó Egylet
csapata, ahol több remek
eredményt értek el sportolói.
Eredmények, 9 éves leány,
50 m hát: ..3. Kovács Tímea;
11 éves leány. 50 m hál: ...2.
Kovács Andrea; 50 m gyors
...3. Kovács Andrea; 13 éves
leány, 100 m hát: 1. Várkonyi Anna; 100 m mell: ...2.
Lukács Lilla; 15 éves leány,
100 m gyors: ...2. Lukács
Lilla; 4x50 m vegyes: ...2.
SZUE (Várkonyi Anna, Szélpál Viktória, Zalai Zita. Lukács Lilla); 11 éves fiúk, 50
m mell: I. Csóké Balázs, 2.
Joszt Ádám; 50 m gyors: ...2.
Borbás Bulcsú. A szegediek
trénere: Nagy Pál.

A Szegedi Birkózó
Egylet h o l n a p , 1 8 . 3 0 kor
Budapesten,
a
Nemzeti Sportcsarnokban v í v j a a csapatbajnoki címért a V a s a s
gárdájával. Bár sokan a
Szeged-Csepel p á r h a r cot t a r t o t t á k a z i g a z i
d ö n t ő n e k , nincs a z é r t
lefutva e z a t a l á l k o z ó
sem, hiszen a Fáy utcaia k kellemetlen ellenfelek tudnak lenni.

Hoffman-kupa
• Munkatársunktól
Nyíregyházán rendezték a
Hoffman-kupa férfi tekeverA szezon elején még tartott a lendület: a letámadástól sem riadtak vissza a sötét mezes vasutasok.
senyt, melyen a szegedi
(Fotó: Nagy László)
Snowfox együttese első lett.
Végeredmény: 1. Snowfox
Szeged (Fehér, Karsai L.,
sedzője - magyarázta az egy- gyarán: elfogyott az erő, szerződésem ez év december
labdarúgás
Karsai F„ Stér), 2. Lyukókoron az élvonalban is szere- megtört a lendület. Mind- 31-én lejár. A jövő még képbányai Bányász, 3. Debrecepelt támadó. - Sokáig ügy emellett nagyfokú fegyelme- lékeny, de ha sikerül megfeni MTE. Egyéniben: 1. FeSzeszélyes ászt tudhat volt, hogy Pénzes József ül a zetlenség is felütötte a fejét, lelő anyagi hátteret biztosítahér László, ...4. Karsai Lász- m a g a mögött a z NB III kispadra, de szinte az utolsó ezt bizonyítja a rengeteg kiál- ni számunkra - ez természeló.
Alföld-csoportjában sze- pillanatban visszakozott. így lítás is. Nem tehettem mást, a tesen maga után vonja a játébajnokság közben „pótala- kosállomány megerősítését is
replő SZVSE labdarúgó- kerültem én a „képbe"...
csapata. A vasutasok jól
• Ennek ellenére reme- poztunk"; ha úgy tetszik, erő- - , akkor szó lehet a hosszabsebb, keményebb edzéseket bításról. Mert jelenleg mi a
kezdték a z idényt, aztán
kül sikerült a rajt.
alaposan megtorpantak,
- Számomra is a meglepe- vezényeltem. Ennek hatása a helyzet? Elég mostohagyerek
de a vége már elfogad- tés erejével hatott az első szezon végén már valame- a labdarúgó-szakosztály az
• Munkatársunktól
December 21-én (vasár- ható volt; a z utolsó for- négy meccsünkön begyűjtött lyest látszott; a sok nehézség SZVSE-ben, egy szűk mag
nap) a döntő fordulóval véget dulóban aratott győzel- nyolc pont. Mondom ezt egy- ellenére sem végeztünk kieső kivételével nem igazán vaér a Fejős Ferenc felnőtt kis- mükkel elkerültek a ki- részt azért, mert tudtam, helyen. Mégis bosszús va- gyunk fontosak senkinek
pályás labdarúgótornák soro- eső h e l y e k r ő l , s végül hogy nincs a csapatban mun- gyok, mert ha a sereghajtó sem... Igaz, el kell ismerni,
zata. A finálé az újszegedi 15 pontot s z e r e z v e ti- ka, másrészt pedig az átszer- Kisújszállást itthon legyőz- az utóbbi évek eredményei
Sportcsarnokban reggel 8 z e n h a r m a d i k k é n t z á r - vezett bajnokság miatt nem- zük, akkor a lényegesen ked- nem kápráztatták el túlságoórakor kezdődik, amelyen a tak. A bizonyítvány ma- igen ismerte senki a me- vezőbb 10. helyről várhat- san a szurkolókat.
• Arra kérem, értékelje a
megszokott csapatok (Dé- gyarázatára Takács Zol- zőnyt; nem tudhattuk, melyik nánk a tavaszi folytatást.
• A téli felkészülés vijátékosok teljesítményét.
mász. Volán, Ruhagyár, Do- tán játékosedzót kértük ellenfél mire képes.
szont már az ön kénye- Nem szeretnék senkit kimaszék) vesznek részt. A fel.
• A kezdeti sikerek után
kedve szerint történhet; emelni, elmarasztalni. Fenyeprogramot egy női barátságos
váratlannak tűnt a vereelképzelhető,
hogy ta- getni sem akarok, de az bizmérkőzés és egy öregfiúk-taségsorozat. Mi lehetett
0 Még a legnagyobb jóvasszal egy lényegesen tos, ha az imént említett pozilálkozó is színesíti.
ennek az oka?
indulattal sem foghatják
jobb erőben lévő, kombi- tív változás bekövetkezik a
önre, hogy a nyári fel- A hetedik fordulóban,
natív játékot
produkáló szakosztálynál, akkor pár
készüléskor „megszakítot- Gyomaendrődön volt először
SZVSE-t láthat a közön- embertől - a mutatott teljesítta" a játékosokat...
látható, tapasztalható, hogy
ség?
ménye alapján - elköszö- Tényleg nem, hiszen a rettentően hiányzik az elmarajt előtt mindössze egy hét- radt nyári alapozás, a megfe- Még egyáltalán nem biz- nünk.
Szélpál László
tel lettem az SZVSE játéko- lelő fizikális felkészítés, ma- tos, hogy maradok, mivel a
• Munkatársunktól
A szegedi biliárdsport reprezentánsai az utóbbi napokban több versenyen is szerepeltek, és a hagyományokhoz
hűen remekül helytálltak.
Eredményeik.
Egyéni
ranglistaverseny (Budapest):
...3. Hollós Gábor, ...9. Nagy
Csaba, ...17. Székely Alin.
Csapatbajnokság, OB I: Triász Érd-Biliárd Szeged 3:5.
• A legforgatottabb szakmai telefonkönyv
A szegediek pontszerzői:
Boldvai Szilárd, Nagy Csaba
• 147 000 példányszámú megjelenés
2-2, valamint Kószó Gábor.
Csongrád megyében
Csapatbajnokság, OB II: Ob- Ingyen jut el valamennyi
jektum Szeged-Tiszaújváros
6:2. A szegediek pontszerzői:
telefon-előfizetőhöz
Hollós Gábor. Szalai Mihály
• Üzletági besorolás három nyelven
2-2, valamint Petrina György
- Alfabetikus cégmutató (Zöld Oldalak)
és Juhász Máté.

Fejös-döntö

Biliárderedmények

Csak jó oldala van

Az Objektum veretlenül (5
meccsből. 5 győzelem) vezeti
a másodosztályú bajnokságot, a Biliárd Szeged pedig mivel vége az őszi pontvadászatnak - többek közt a tavalyi bajnokot is megelőzve
megnyerte csoportját.

Sérülés
• Madrid (MTI)
A hatalmas erejű lövéseiről és szabadrúgásairól híres
Roberto Carlos megsérült a
bal combján, így a Real Madrid brazil labdarúgója nem lehet ott csapata következő
Bajnokok Ligája mérkőzésén. A királyi gárda csütörtökön a norvég Rosenborg otthonába látogat.

Elsö f e l v o n á s
az aranyért

- Egyedülálló hirdetési lehetőségek

A Tisza-partiak a tizenötszörös Csepel skalpjával jutottak a fináléba, de a fővárosi piros-kék gárda is kissé
m e g l e p t e a szakmát a
BVSC felett aratott biztos
(24:7-es) első győzelmével.
A vasutasok hiába nyertek a
visszavágón, behozhatatlan
volt a hátrányuk. A szegediek, mint Kiss Tibor elnöktől
megtudtuk, a Csepel elleni
gárdával nagy elánnal készülnek a csapatbajnoki cím
megszerzésére. Sérült nincs,
s Kiss Károly is fogadkozik,
hogy nem lesz most súly-

problémája... A bolgár Gotchevet pedig Kocsis Ferenc
edző vette munka alá, s így
minden remény megvan arra, hogy sokkal eredményesebb lesz a döntőben, mint
az e l ő z ő fordulóban volt.
Arra a kérdésre pedig, hogy
mit tudnak a Vasasról, a
k ö v e t k e z ő választ adta a
klubvezető:
- Nincs már sok variálási
l e h e t ő s é g , mindössze a
súlycsoportok képviselőit
lehet feljebb, vagy lejebb
szőnyegre küldeni. Mi arra
készülünk, hogy Tihanics, a
fővárosiak edzője, aki az elmúlt évben még országos
bajnok volt, szintén csatasorba áll. Egyébként nálunk
mától kezdve összetartás
van, hogy ne érjen bennünket olyan meglepetés, mint
a Csepel ellen.
Dobó József, a Szegedi
Birkózó Egylet elnökségének tagja magára vállalta
két busz költségének fedezését. Várják tehát a szegedi
szurkolókat 12 órára az újszegedi Sportcsarnok elé,
hogy sportszerű biztatásukkal segítsék a csapatot a sikeres szereplésben.

• A Tisza-parti stadionban

MK-meccs

lesz

Az SBTC
nejed!
kéri ezt, s befizetnek fejenként 50-50 ezer forintot az
MLSZ pénztárába.
Mint köztudomású, a
Telefon Salgótarjánba,
labdarúgó Magyar Ku- ahol a klub ügyvezető elnöpában a nyolc közé ke- ke hajlott a módosításra, csurülésért a S z e g e d - D o - pán azt kötötte ki, hogy her o z s m a a S a l g ó t a r j á n lyettük is fizessék ki az 50
együttesével mérkőzik. ezer forintot. Egyébként holA találkozót hazai kör- nap már többet tud mondani,
nyezetben játszhatják a ha konzultált a csapat edzőjézöld-fehérek. A mérkő- vel is - mondta. Másnap fax
zés helyszínével és idő- formájában meg is érkezett a
pontjával kapcsolatban végleges válasz, amiben az
azonban támadtak némi állt, hogy a Salgótarjáni Barátság Torna Club nem járul
bonyodalmak.
hozzá még költségtérítés
mellett sem a változtatáshoz.
A Szeged-Dorozsma veMiután telefonon felhívták,
zetői ugyanis ígéretet tettek
így érvelt az elnök:
a szurkolóknak arra, hogy a
kupameccseiket Dorozsmán
- Ha 13 órakor játszanánk,
játssza majd a gárda. A sor- akkor már előző nap el kellesoláskor azonban az MLSZ- ne utaznunk a mérkőzés színben, gondolván arra, hogy a helyére, s ez jelentős többletbajnoki meccseit a csapat költséggel járna számunkra.
Szegeden, a Felső Tisza-par- Erre nincs pénzünk. Ha pedig
ti stadionban rendezi, auto- aznap akarnánk utazni, akkor
matikusan azt jelölték ki a Salgótarjánból már reggel öt
kupatalálkozóra is. Mivel a órakor indulnunk kellene, s
stadionban villanyfényes vi- mivel a távolság igen nagy,
lágítás (is) van, a kezdési roppant fáradtak lennénk a
időpontot 16.30 órában ál- találkozó kezdetére. Sajnállapították meg.
juk, de nem tehetünk másAmikor erről tudomást ként...

labdarúgés

szereztek a dorozsmai csapat
vezetői, azonnal intézkedtek,
s kérték, hogy változtassák
meg a kezdési időpontot 13
órára. Csiki Károly,
az
MLSZ szervezési osztályának vezetője azonban kijelentette, csak akkor módosíthatnak, ha a közös megállapodás után mindkét csapat

Ennyi a történet. Mindehhez csupán azt tehetjük hozzá, hogy a salgótarjániak
nem vizsgáztak valami jól
sportszerűségből, hiszen ha a
meccset eredetileg 13 órára
tették volna, akkor is „fáradtan" kezdték volna a mérkőzést...
P. Sándor József

Horgászhírek
• Munkatársunktól
A Szegedi Hermán Ottó
Horgászegyesület több, mint
40 mázsa méretes pontyot
telepít a Gumis, Keramit,
Tejes nevű vizekbe és a Sándorfalvi-tóba. A telepítés
miatt az említett, az egyesület kezelésében lévő vízterületeken november 28-ától
december 31-éig tilos a horgászat; ugyanitt ez idő alatt

fokozott halőrzés lesz, rendőri segítséggel. (Egyébként a
telepítésre várhatóan péntek
délután kerül sor, s megtekinthető).

•

A téli hónapokban minden kedden, délután 4-től 6ig horgászbörzére várják az
érdeklődőket a Szegedi Hermán Ottó HE irodájában
(Szentháromság u. 63).
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Csak egy iksz...
kézilabda
• Tudósítóinktól
Az NB ll-es b a j n o k s á g m á r befejeződött,
a z NB l/B-s pontvadászat a z o n b a n még javában
tart.
Ennek
u g y a n nem n a g y o n
örülhettek a C s o n g r á d
megyei csapatok, mert
a v e r e s é g e k mellett
mindössze egy döntetlent sikerült begyüjteniük - a KSZSE révén.

KiskunmaisaMakó KC 32-28
(19-15)
Férfimérkőzés. Kiskunhalas, 100 néző. Vezette:
Sebők, Taizs.
Makó KC: Haris - Paku
5, Szabó L. 5, Vincze 5,
Didics 5, Gera 1, Zsódi 1.
Csere: Lajkó (kapus), Szabó A., Szabó N. 5, Balogh
1, Hajnal, Bozsák. Edző:
Argyelán György.
Az első félidőben a Makó nagyon pontatlanul játszott: sok volt a kihagyott
g ó l h e l y z e t é s az eladott
labda. A második játékrészben jobbára a fiatalok kaptak bizonyítási lehetőséget,
akik nem is okoztak csalódást, 2 2 - 2 l - r e felzárkóztak. De „menetrend szerint"
jöttek az elajándékozott
labdák és az elpuskázott
ziccerek - a sikert ennek
köszönhette a létéért küzdő
Kiskunmajsa. A Makó KC
vereségével visszacsúszott
a 11. helyre.

Tornádó SE
KiskundorozsmaTFSE
15-19(8-10)
Női mérkőzés. Kiskundorozsma, 100 néző. Vezette:
Korponai, Rácz.
Tornádó SE: Tibainé Szalai 2, Kósa, Fődi 3, Török 5, Börcsök 2, Polyákné
2. Csere: Ottlikné (kapus),
Antal, Csiszár, Korbely, Kovács, Miklós, Pusztai. Edző:
Porobic Haris.
Rosszul kezdett a hazai
csapat, ennek három vendéggól volt a .jutalma". A
12. percben azonban már
3-3-ra alakult az eredmény,
ezek után több százszázalékos dorozsmai ziccer maradt ki. Ezt kihasználva a
TFSE elhúzott, 4 - 8 . Törökék a félidő végére két gólra megközelítették riválisukat, sőt, a második 30 perc
elején - folytatva a j ó és
eredményes játékot - a vezetést is átvették, 1 1 - 1 0 .
Tízperc rövidzárlat azonban
megpecsételte a meccs és a
pontok sorsát (11-15), hiá-

DÉLMAGYARORSZÁG

ba hozott az utolsó negyedóra ismét kiegyenlített
küzdelmet.

Kiss
a keretben

Topker Füzesabony SCKézilabda Szeged SE
14-14 (5-8)
Női mérkőzés. Füzesabony, 200 néző. Vezette: Péterffy, Szikszay.
KSZSE: Szacsvai - Szabó
M. 4 (2), Nagy, Lucza 1,
Arany 5, Kalmár, Bálint 4
(2). Csere: Nádasi (kapus),
Giricz, Strifler, Csanádi, Vér.
Edző: Toókos György.
Hétméteresek: 9/5, ill. 4/4.
Kiállítások: 4, ill. 8 perc.
A hatalmas lelkesedéssel
játszó szegediek az első
félidő közepétől vezetve, végig biztos győztesnek látszottak, de a hazai pálya és a bírók pontot „mentettek" a
Topkernek...
Ifjúságiak:
Topker Füzesabony SC-Kézilabda Szeged SE 25-13 (9-7)
A Vásárhely a Kőbányával játszott volna a legutóbbi
fordulóban, de mint ismeretes, a pesti gárda visszalépett.
A női bajnokság állása
264-152 18
254-181 18
231-188 15
186-174 12
203-206 10
204-213 10
209-208 8
201-238
159-189
213-221
160-205
180-227
161-223

t. SynerRon SE 9
2. Kiskőrös 10
3. TFSE
4. Delfin KC
5. B&R Aulóker
é. Debrecen
9 5
7. Jászberény
9 4
8. Hajdúnánás
9. KSZSE
10. Gyula
11. Tornádó SE
12. Füzesabony
13. Derecske

A női ifjúsági bajnokság
állása
2
1
3
2
4
3
7
6
8
7

1. Delfin KC 7
2. Kiskdrös
9
3. Debrecen
7
4. Füzesabony 8
5. Derecske
7
6. Synergon SE 8
7. KSZSE
7
8. Gyula
9
9. B&B AulokerS
10. Hajdúnánás 9
11. Tornádó SE 7

171- 87 14
235-193 14
210-150 12
21+172 10
162-137 10
205-155 8
143-149 8
169-209 4
166-248 4
165-208 2
111-243 0

A férfi NB II zárófordulójának eredményei: Ujkígyós-Mezőberény 2 7 - 1 8
(12-11), Orosháza-Tornádó
Autó-Hórusz S E 2 2 - 2 6
(10-12), Tiszaföldvár-Tisza
Volán
Emergé
30-27
(14-15), Mol Szolnok KK
II.-Gyula 2 3 - 2 4 ( 1 2 - 1 4 ) ,
Berettyó-Martfű
36-33
(17-14).
A bajnokság őszi
végeredménye

1.TiszaTóldvár
10 10 2. TV Emergé
10 8
3. Újkígyós
10 8
4. Martfű
10
5. Vásárhelyi KE 10
6. Mezóberény
7. Gyula
8. Orosháza
9. Tornádó SE
10. Berettyó
II. Mol Szolnok II. 10

1I
I1
4
5
6
6
7
7
8
9

306-243 20
.16+258 17
282-206 17
251-246 12
23+252 10
212-23 1 8
235-256 8
24+271 6
23+285 6
24+287 4
12+204 2

INFORMÁCIÓS
ÉS SPORTIRODA

OSKOLA UTCA 2 3 .
(UH SPORTBOLT)

SZ.

NÁLUNK:
• megrendelheti jegyét a szegedi sporteseményekre;
• tájékoztatást adunk Szeged sport- és kulturális
eseményeiről;
• megvásárolhatja kedvenc újságját, folyóiratát sport-,
hobby-, szabadidőtémában;
• kedvenc újságjait helyben is elolvashatja:
• irodánkban feladhatja hirdetését.
• Nyitvatartási idő:
hétfőtől péntekig 10-18,
szombaton 9-13 óráig.

A vasárnapi
KEK röplabdamérkőzésre
jegyek
elővételben
MÁR
PHATÓK!

reflektor

• Munkatársunktál
A perth-i vízilabda világbajnokságra készülő férfiválogatott hétközi gyakorlására
Molnár Tamás mellett egy
újabb szegedi, Kiss Csaba is
meghívót kapott dr. Kemény
Dénes szövetségi kapitánytól.

A vidék
legjobbja

k

Kerteséknél az asztal is roskad, annyi kupát nyertek az idén a szegedi motorcsónakosok.
(Fotó: Gyenes Kálmán)

motorcsónak
Az elmúlt hét végén a
kispesti művelődési házban tartotta a M a g y a r
Motorcsónak- és Vízisísport Szövetség a szokásos év végi díjkiosztóját.
Az e s e m é n y n e k a sok
szépséghibán kívül volt
egy n a g y o n n a g y hiányossága: a Szegedi
Motorcsónak Automobil
SE csak egyetlen „trófeabegyűjtövel" képviseltette magát. Egyébként
a Tisza-parti klub vers e n y z ő i n e k nevét harminchatszor szólították
kupaátvételre.
A távolmaradás okáról
Kertes János ügyvezető elnökkel beszélgettünk.
• Miért vették elő az egy
éve elásott csatabárdot? tettem fel a kérdést a szegedi motorcsónaksport
életben tartójának.
- Erre a kérdésre egyetlen
mondatban nem lehet választ
adni. Milyen szövetség az,
amely még három nappal a
díjátadó ünnepség előtt módosít - nem tudjuk, milyen
alapon - a bajnokság végeredményén? Egyébként a
csapatbajnoki két kupát
(hogy miért, azt sem tudjuk)

nem adták át az ünnepségen.
Ez egy nagyon összetett folyamat, s a kezdete korábbra datálódik, hiszen a Dunaújváros mindig szeretné
megnyerni az összesített
pontversenyt, de e z még
egyszer sem sikerült neki...
• Akkor kezdjük az elején.
- Tavaly decemberben a
sportági közgyűlésen megválasztottuk az új elnökséget, amelyben a régiek közül
többen nem kaptak tisztséget. A békés állapot márciusig tartott, amikor valamilyen oknál fogva átszervezték az irányítást, s olyan ember jutott döntéshozási tisztségbe, akit decemberben
nem tartott arra érdemesnek
a tagság. Dr. Sándor Péterről, a dunaújvárosiak vezetőjéről van szó, akinek az
e l s ó ténykedése az volt,
hogy ellenünk megkezdte a
kampánymunkát. A vizén
nem sikerült bennünket
legyőzni, de a különböző
praktikákkal igen...
• Konkrét dolgokat is
tudna említeni?
- Természetesen, hiszen
nem a képzeletünk szüleménye az üldöztetésünk érzése.
A szeptemberi dunaújvárosi
versenyen például összevontan indították az 0 - 5 0 0 - a t és

az 0 - 7 0 0 - a t . Érdekes, az

előző két országos bajnoki
fordulóban - Gyékényesen
és Szegeden - megoldották a
külön rajtoltatást. Csakhát a
gyorsasági kategóriában mi
vezettünk 2000 pont előnynyel...
• Ez csak egy sérelem.
Van még a tarsolyban
több is?
- Csőstül! Az elmúlt év
őszén az új versenytervezet
összeállítására kértek javaslatot a kluboktól. Mindössze
mi vettük a fáradtságot, s elkészítettük. Akkor úgy tűnt,
hogy ezt fogadják el. Most
dr. Sándor Péter olyan tényekkel hozakodott elő,
amelyek szerint törölnék a
következő bajnokságból az
0 - 7 0 0 , az S-750, valamint
az 0 - 8 5 0 - e s kategóriákat,
arra hivatkozva, hogy nagyon kevesen indulnak.
Csak a vak nem látja, hogy
ezekben a kategóriákban mi
erősek vagyunk... Az utóbbi
kettőben egyébként 4-4 hajó
indult az idén, de a megmaradt versenyszámokban sem
volt nagyobb az érdeklődés... Továbbá a megbízhatósági kategóriát átszerveznék, két versenyt tartanának, megszüntetve a bólyakerülést. Először a Szentendrei sziget körül mérnék
össze tudásukat, majd a Budapest-Dunaújváros távolsá-

got kellene megtenni. Ehhez
sem az anyagi, sem a technikai feltétel nincs biztosítva a
klubokban, akkor kinek rendezik? Ez nem szolgálja a
meghirdetett üzleti alapokon
szerveződő motorcsónaksport megújhodását, mint
ahogyan az sem, hogy a tervek szerint a jövő évi bajnoki fordulókat nem a szövetség, hanem minden esetben
a házigazda klub rendezi,
természetesen annak kénye
és kedve szerint... Mi, a hétszeres csapatbajnok, be is jelentettük, hogy ilyen feltételek mellett nem veszünk
részt a jövő évi küzdelmekben.
• Akkor Szegeden megszűnik ez a sportág?
- Nem. Vannak elképzeléseink. A gyorsaságiaknak
licencet váltunk a nemzetközi versenyekre. Míg a megbízhatóságiak foglalkoztasárára megkeressük a Magyar
Szabadidősport Szövetséget,
s megkéljük őket, hogy a hagyományos versenyzési módon lemérhesse mindenki
felkészültéséget. Hiszen az
itt vízre szállók valamennyien amatőrök, mint ahogyan
mi sportvezetők is csak
sportági szeretetből tesszük
a dolgunkat...
Süli József

Ráhangolás - Zágráb előtt
röplabda
Medikémia SzegedTatabányai EC
3:0 (0, 3, 0)
F é r f i m é r k ó z é s . Magyar
Kupa-nyolcaddöntő visszavágója. Szeged. Vezette: Csikós,
Szabó F.
Medikémia Szeged:
Neizer, Nyirka, Petheá,
Melnicsuk, Úrfi, Takács.
Csere: Péterfy, Torma,
Hulmann, Rózsavölgyi.
Edző: Nyári Sándor,
Nusser Elemér.
A Magyar Kupa-nyolcaddöntő visszavágóját is az újszegedi Sportcsarnokban
rendezték, mivel az NB I 8.
helyén tanyázó Tatabánya
feladta a pályaválasztói jo-

gát. A hétfőihez képest semmit sem változott a játék képe - az első időt mégis a
szegediek mestere, Nyári
Sándor kérte. Tette ezt 7:0nál, majd mosolyogva odafordult a zsűriasztalhoz, s azt
mondta: - Továbbjutottunk a
nyolc közé... ( A z e l s ő
meccsen ugyanis mindössze
hat pontot értek el a vendégek - a szerk.) A folytatásban is csak a hazaiak voltak
eredményesek, a TEC játékosai a 23. perc táján örülhettek először találatnak. Ez
a második szettben, 6:0-ás
Tisza-parti vezetés után történt. Ezt még sikerült
kettővel megtoldaniuk. A
játszma Úrfi remek, sokszor
ászértékű szerváinak a jegyében telt el. A harmadik
felvonásban is elég „féloldalas" volt az eredményjelző,

[mcpiHémm] | ] [

csak a szegedi felén „működött". A találkozó ezfóttal 40
percig tartott, s a Medikémia
két g y ő z e l e m m e l , 6:0-ás
összesítéssel jutott a nyolc
közé.
Nyári Sándor: - A Tatabánya stílusosan játszott, de
hit nélkül.
A Medikémia Szeged,
ma, 9 órakor már útra is kelt
Horvátországba, ahol Zágrábban Interliga-elődöntőt
játszik a Mladost ellen. A találkozó 20 órakor kezdődik.
Az esélyekről Nyári Sándor
edző nyilatkozott:
- Vízumproblémák miatt
nem tart a csapattal a két ukrán idegenlégiósunk, Jurij
Melnicsuk és Vjacseszlav
Nyirka, így csak kilencen
utazunk Zágrábba. Meg kell
említeni, hogy a legjobb

Westel 9 0 0 G S M
• Mobil
Távközlési Rt.

összeállítású gárdánknak
sem lett volna esélye a fináléba jutásra, talán még a
szettrablás is bravúrnak számít.

•

Már kaphatók a jegyek a
Medikémia Szeged-Partizan
Beograd (jugoszláv) KEKmérkőzésre, mely vasárnap
10.55-kor kezdődik az újszegedi Sportcsarnokban. A
belépők az U. H. Sportboltban (Szeged, Oskola u. 23.),
az ottani Délmagyarország
közönségszolgálati irodában
vásárolhatók meg, de másfél
órával a kezdés előtt a sportcsarnok pénztárában is megválthatók. A meccs előtt pedig még lehet jelentkezni a
visszavágóra induló szurkolói buszra Tóth Józsefnél.

TAXII

488-488

Imr* Péter

VOLÁN
TAXI

• Munkatársunktól
Budapesten rendezték a
sportlövő diákolimpia országos döntőjét, melyen a
Csongrád megyei versenyzők az összetettben Budapest válogatottja mögött
az előkelő második helyen
végeztek. Eredmények, általános iskolások,
légpuska
lány egyéni: ...3. Gallai Éva,
légpuska lány csapat: 1.
Csongrád megye (Gallai
Éva, Szeles Krisztina, Szivák Éva), légpuskafiúcsapat: ...2. Csongrád megye
(Iványi László, Kátai Marcell, Sádt Zoltán), légpisztoly, lány egyéni: ...2. Gallai
Éva, légpisztoly, lány csapat: ...2. Csongrád megye
(Gallai Éva, Kenéz Adrién,
Molnár Zsuzsa). Középiskolások, légpuska, lány egyéni:
1. Zsirmik Anna, 2. Németh
Edit, légpuska, lány csapat:
1. Csongrád megye (Zsirmik
Anna, Németh Edit, Beretka
Bernadett), légpuska, fiú
egyéni: 1. Varga Sándor,
légpuska, fiú csapat: 1.
Csongrád megye, (Varga
Sándor, Varga Zoltán, Kurai
Zoltán), légpuska, lány egyéni: ..3. Ottlik Hajnalka, légpuska, lány csapat: ...3.
Csongrád megye (Ottlik
Hajnalka, Kertész Katalin,
Mónus Anett), légpisztoly,
lány egyéni: ...3. Rácz Anikó, légpisztoly, lány csapat:
...2. Csongrád megye (Zsirmik Anna, Németh Edit,
Rácz Anikó), légpisztoly, fiú
csapat: ...2. Csongrád megye (Drozdik Tamás, Kurai
Zoltán, Varga Sándor), légpisztoly, lány csapat: ...3.
Csongrád megye (Imre Mónika, Kiss Katalin, Mónus
Ágnes.

K é k Mókuskupa
• Munkatársunktál
Immár tizedik alkalommal rendezik meg a Kék
Mókus-kupa kispályás labdarúgó-kupát. A nevezéseket
november 30-áig lehet leadni a szegedi Tóth vendéglőben (310-547-es telefonszámon). Az első fordulót
december 6-án rendezik. A
nevezési dtj: 10 ezer forint
csapatonként. A sorsolást
november 30-án tartják.

Cápaharapás
• Munkatársunktól
Az amatőr jégkorong-bajnokságban szereplő Szegedi
Cápák együttese a szegedi
Műjégpályán a Dunaújváros
gárdáját verte szoros csatában.

Szegedi CápákSzigeti Bikák 3-2

(0-2, 2-0, 1-0)

Cápák: Hajdú - Marosi,
Kiss, Bojtos, Fekete 1, Berta, Ábrahám, Vörös Z., Vörös I., Hidvégi 2, Bakacsi,
Keresztúri, Papp, Wéhli.
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ROVATFEJEK:
Adásvétel
bútor
elektronika
építőanyag
gép, szerszám
haszonjármű
háztartási gép
jármű
jármű
alkatrész
ruházat
sport, hobbi
vegyes
Albérlet
Egyéb
Ingatlan
csere
építési telek
1'öldlerUlet
garázs
kert
magánház
panellakás
tanya
téglaépttésű
lakás
üdülő

Közlemény
elveszett
felajánlás
hirdetmény
rendezvény
talált
Mezőgazdaság
állal
munkaeszköz
növény
termény
Munka
Oktatás
Társkeresés
hölgyet keres
társközvetílés
urat keres
üzenet
Vállalkozás
értékpapír
értéktárgy
pénz
üzlethelyiség
telephely

JELMAGYARAZAT:
O Keres • Kínál
témájú hirdetések

adásvétel
bútor
O ..KÖRÚT" ANTIKVÁRIUM &
RÉGISÉGKERESKEDÉS Régiségfelvásárlás: antik bútorok, festmények, órák, régi porcelán és ezüst
vitrintárgyak. Teljes könyvtárak,
hagyatékok felszámolása, azonnali
készpénzfizetés. Nagyobb tételnél
díjtalan kiszállás. Tisza L. krt. 59.
(Hajnóczy u. sarok) Tel.: 315-322,
30/558-979. H-P.: 9 - 1 8 , szo.:
9-13-ig.
• GYERTYÁS Antikvitás. Készpénzért vásárolunk antik bútorokat,
festményeket, órákat, vitrintárgyakat, régiségeket, hagyatékok felszámolása, díjtalan kiszállás. Szeged,
József A. sgt. (Kristály Gyógyszertár mellett). Ny.: 9-16 óráig. Tel.:
323-149,06-30/252-945.
• AZ Alföldi Bútorboltban szekrénysorok, kárpitos garnitúrák széles választékban, egyhetes elkészítési határidővel. Szeged, Vasas
Szent Péter u. 10. 326-991. Bordány, Kossuth u. 69. 288-566.
• STIL bútorbolt, Mérey u. 2. (Olajosház), Kecskeméti koloniál, Bicdermayer márkaholt. Rusztikus étkezők, nappalik, kárpitgarnitúrák
megvásárolhatók ill. megrendelhetők. Tel: 492-351.
O HAGYATÉKBÓL régi bútort
vásárolnék saját részemre. 498-230.

Nyitva:

KRENYEK

Tájékoztatást ad: Musztákné Albert Ibolya

engedménnyel.

elektronika
e ÚJ üzlet - OTP hitel - televízió,
videó csereakció - Orion Márkaholt
- Elektroplusz, Attila 18. 62/
326-055.
e CSEREAKCIÓ: televízióra, gáztűzhelyre. hűtőszekrényre. Eleklroplusz-Orion mintabolt, Rókusi 31.
62/490-440. OTP hitellehetőség.

építőanyag
ZSUZSI BT.
ÉPITŐANYAGKERESKEDÉS

E jelű gerendák
Nikecell, Dryvit.
Újkígyósi szigetelők
Jantina cserepek
és téglák.
Belső ajtók már 8000 Ft-tól.
Cím: Szabadkai út 89.
Tel.: 310-863, Fax: 416-295.
Ny.: 7—16-ig. Szo., V. ZÁRVA.

860.000Ft befektetéssel

A hirdetések megfogalmazásúért, illetve tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.
e NAGY méretű, kis méretű 6-os
válaszfaltégla, szarufa, gerenda, léc,
ajtó, ablak, tűzifa, saját bontásból
eladó. Puskás u. 16.
e BONTOTT nagytégla, faanyag,
nyílászárók, slnvasak szállítással
eladók. Pálfi u. 65. 341-437.
e HÁZAT veszek bontásra.
494-778. Szarufa, cserépléc. zsaludeszka eladó. Szalymazi u. 7/A.

Aktuális!
Kézi

autómosás

szombat-vasárnap
bejelentkezési
alapján.
Volkswagen Csoport
SKODA. VÁLTSON VELÜNK

IKESZ
Autócentrum
Szeged, Kossuth L. sgt.
Tol.: 62/471-242

jármú
e TRABANT 1.1 kombi, garázsban
tartoll. megkímélt állapotban eladó.
Érd.: 491-398 tel.
e FIAT Tipo 1.6 i.e (DOHC) extrákkal, csak igényesnek eladó!
(Friss műszaki, zöldkártya.) Ár:
1050 000 Ft. Érd.: 20/524-164.
e MERCEDES C180 (1994), bordómctál, extrákkal eladó. Tel.:
30/382-182.
O KARAMBOLOS, totálkáros autót vennék. 06-30/442-677.
• TRABANT kombi 1.1 eladó.
30/451-975,430-945, este.
• OPEL Combo l,4i. 1995-ös. fehér 1 300 000 Ft-ért eladó. Érd.:
30/552-369.
• 1990-es Fiat Tipo 1.9TDS digit
(turbódiesel) kitűnő állapotban
eladó. Érd.: 06-62/440-256, egész
nap.
• PEUGEOT 205GTI grafitmetál
(1600 ccm) sok extrával szép állapotban eladó. Érd.: 06-30/352-818.
• OPEL Astra 1,6, 1992-es fehér
színű eladó. Tel.: 441-932.
• ARO 243D 4x4-es eladó, 1989es, első tulajdonostól. Tel.: 62/
284-057. este.
• OPEL Astra Sedan '93-as kitűnő
állapotú eladó. Érd.: 490-210.
• SUZUKI Sedán 1.3 GLX 1995ös, extrákkal eladó. 62/496-247.
• OPEL Astra Sedán 1.4 GL
extrákkal eladó. 06-30/439-613.
• WARTBURG 1,3 1989-es hivatalos benzin-, gázüzemű, vonóhoroggal eladó. 06-30/380-361.
• FIAT Florino 1,3 benzines 3 évesen eladó. Érd.: 62/498-907.
• Daewoo Racer 1,5 (19%), Lada
21043 1,5 (1992), Skoda 120L
(1988), Citroen BX 1.9D (1984),
Rover 416 ST (1997), Lada 210S
(1989), Renault-5 (1991), Ford
Sierra 2,0i (1991). Renault Clio 1,4
(1991), Ford Sicra 1.8TD (1992),
VW Passat 1.6D (1985), Nissan
Sunny 1,4 (1993), Seat Ibiza 900
ccm 5 ajtós (1991), Opel Kadelt 1,5
TD (1989), Skoda Felicia l,3i.
(1996). DAEWOO C-Mobil Kft.
Szeged, Napos u. 6. 62/488-177,
30/436-408.
• SUZUKI Swift 1994-es, Renault9 1982-es, 1,4-es eladók, elcserélhetók. 06-30/459-732.
• VW Passat 1.6b., 1985-ös, szervizkönyves eladó. Érd.: 62/277-475.

AUTÓ-GÁZ
rídi sgt. 58.T: 498-286
íd u. 1. T: 312-432

IAkar Ön havi
ipiaf
mi
300.COOOFt-ot keresni

Jgfc

Szakszervizünkben vállaljuk
benzinüzemű gépjárművek
PB-t gáz tüzeműre alakítását.
Szolgáltatásunk ára
20 000 Ft-tal csökkent.
Lada, Dacia. Wartburg, Skoda.
Ford, Audi. Opel, Mazda, VW.
Mercedes. Zuk, Gaz típuscsalád
komplett helyszíni ügyintézéssel.
Tárkány Autószerviz
Szeged. Fő fasor 128/A.
Tel.: 62/401-104.

112.

NISSAN
BESZÁMÍTOTT
HASZNÁLT AUTÓK:
NISSAN SUNNY 1.6SLX
1993. 90 000 km
CITROEN ZX 1.9 TD 95 évj.
80 000 km
CITROEN XCANTIA 1 6iX
95 évj. 50 000 km
GEMMAX-Autó Kft.
Szeged. Hákóczi tér 7 Tel

62-474433.

ruházol
• A HÉT akciója! Férfi-női pulóverek 1000 Ft, hálóingek, pizsamák
750 Ft, férfi bórcipők 1700 Ft, női
bőrcipők, bakancsok 2000 Ft-tól,
ágynemű 1700 Ft., sálak, sapkák,
fehérneműk, zoknik 150 Ft-tól, kabátok 4800 Ft-tól, pamut szabadidő
alsó- és együttes 850 Ft-tól, pamut
női garbók 600 Ft-tól. Újszeged,
Töltés u. 12. H-P.: 10-18, Szo.:
9-12. Vas.: 9-12.

SZVETTER
Kötöttáru,
fehérnemű
szaküzlet nyílt.
Fekete sas Kígyó u. sarok

K ö t ö t t áru
fehérnemű
és kiegészítők
szaküzlete.
M i n d e n korosztálynak.
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN.

vagyes
• SZOLÁRIUM, 32 csöves eladó.
62/431-340.
• BÜFÉKOCSI nagyméretű, bármilyen célra használható, eladó.
Érd.: 62/498-907.
• NÉMET bontott üvegházak
eladók. 06-60/380-093.
• SZUPERKOMBI babaágy (később íróasztallá alakítható) 13 500
Ft-ért, Hauck babakocsi 13 500 Ftért, kis babakocsi kivehető babahordozóval 3000 Ft-ért eladó. Tel.:
62/473-523.
• ELADÓ mérleg 20 kg-os, szódás
ballon száraz, fodrász kisszekrények, stb. Érd .: Szeged, Bujdosó
Gy. u. 48.
• TŰZIFA eladó 200 q. Érd.: Szeged. Lomnici u. 20.

• TOLLFELVASARLAS! Használt,
új, kopasztott és bármilyen tollat veszünk. 498-130.06-60/381 -147.
• CÓK-Mók Bizományik készpénzért vásárolnak-eladnak babakocsikat, gyermekágyakat, etetószékeket,
járókákat,
gyermekruházatot.
486-664, Szamos 5/a. Bimbó 5.
• LAKÁSFELSZERELÉSI cikkek
(csillár, tapéta, csempe, villanyszerelési anyagok, fürdőszoba-berendezések, stb.) 30 000 Ff-os vásárlási
utalványát 25 000 Ft-ért átadom.
Érd.: Tel.: 62/480-157, naponta 14
órától.
• ZEPTER edénygarnitúra eredeti,
új reális áron sürgősen eladó. Tel.:
436-185.
• SZÍNES tévék 12-45 000 Ft-ig,
rádióerősítők 20-50 W-ig 4 14 000-ig, rádiós magnók 2,513 500-ig, videók 17,5-23 500-ig,
mosóautomaták 19,5-37 000-ig, hűtőgépek 6-17 500-ig, fagyasztószekrények 12-29 000-ig, táskaírógépek 4-8500-ig, porszívók 3 8 500-ig, villanyfűtőtestek 1,214 500-ig, pb-gáztúzhelyek 5000
- 1 1 500-ig, égésbiztosltósak
11,5-19 500-ig, olajsütők 3-7500ig, kenyérpirftók-szendvicssütők
2,5-5500-ig, világítótestek M500ig, elektromos kéziszerszámok 3 18 500-ig eladók „Hélia" Bizományi Szeged, Rókusi krt. 9.
(481-646), „Hélia-B" Fióküzlet
(468-633).
• ELADÓ fahulladék, faforgács folyamatosan (vegyes tüzelésű kazánba. libásoknak aljazni). Érd.: 0630/251-510, egész nap.

ED

albérlet

• GOGOL u.-i, 1 szobás, összkomfortos lakás azonnal kiadó. Érd.:
310-602,405-595.
• MARS téren egy szoba hallos,
főbérlő nélküli lakás bútorozva
kiadó 18 000 + rezsi. Érd.: 30/
659-926.
• KEDVES szóké hölgy albérlőtársat keres úriember személyében.
Érd.: 06-30/671-793.
• ÖSSZKOMFORTOS 120 nm
ház Kistelek főutcáján szárazkapu
bejárattal kiadó. 62/259-056.
O OLCSÓ albérleti szobát keres fiatalember Szegeden. Minden megoldás érdekel. Tel.: 438-086.
• FŐBÉRLŐ nélküli, tetőtéri albérlet, két fó részére kiadó. 62/
499-639.

bérlemény
• BEVEZETETT iroda kiadó. Érd.:
442-201 telefonon.
• OKTATÁSSAL is foglalkozó
egyházi szervezet iroda jellegű lakást, vagy helyiséget kers 120-150
nm nagyságban. Tel.: 62/323-670.
• NAGYKÖRÚTON belüli ( Alföldi u.-i) négy helyiségből álló, 90
nm-es földszinti társasházi lakás
iroda vagy egyéb tevékenység céljára kiadó. Érd.: 62/431-521, 30/
251-992.

UHUUL M:IE<ME1MM !11WA84!M[IAb hirdetését

feladhat/a
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• A SZIKSÓS Kft. Szent István téri baromfihús boltjában november
28-án és 29-én, pénteken és szombaton, csirkecomb akciós vásárt tartunk, 399 Ft/kg.
• BÁLÁSRUHA-vásár november
27-28-án a MÁV Művelődési Házban.
O BEJÁRÓNŐT keresek Újszegedre, heti 1-2 alkalommal, megbízható, leinformálható hölgy személyében. 62/438-177.
• CSEMPÉZÉST, padlóburkolást
600 Ft/nm vállalok. Tel.: 60/388-602.
• SZIGETELJE és óvja kis és nagy
haszongépjárművé belső rakterét!
Csak nálunk! 06-60/388-602.
• KÖZGAZDASÁGI érettségivel,
számítógép-kezelői, pénzügyi, munkaügyi gyakorlattal vidéki nő főállást keres „Adminisztráció 7840"
jeligére a Sajtóházba.
• SZALAGFÜGGÖNY gépi tisztítással. Tel.: 62/422-089,06-30/457-201.
• REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny, szúnyogháló készítés, ablakfordftás, faredőny javítás
garanciával. Török Tibor, 401-318.
• BETEGSÉGEK gyógyítására
gyógytermékek kaphatók. Érd.:
62/438-068.
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS expressz, lefolyótisztítás, 489-078, 0630/531-443.
• KÖLTÖZTETÉS garanciával, vidékre is! Tel.: 06-30/435-765.
• REDŐNY 2050 Ft + áfa, reluxa
1750 Ft + áfa, szalagfüggöny, harmonikaajtó, napellenző, szúnyogháló. Tel.: 62/401-103, 329-573.
• REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny. ablakfordftás. harmonikaajtó
garanciával. Print Árnyékoló Bt.
Égetőtől. 498-130, 489-603, 0660/381-147.
• TŰZIFA fűrészelést és fakivágást
vállalok, szűk helyről is. Érd.:
467-121, du.
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS, víz-,
fűtésszerelés, javítás. Vízóraszerelés. (494-243)
• TELEFONÜGYELETET ügyintézést vállal, tisztességes, leinformálható nő. Tel.: 329-835.
VILLANYSZLRELES, lakatos
munka megrendelhető, l e l . :
460-209.

hirdetésfelvétel

Lakossági

(lakossági apróhirdetés

apróhirdetések:

8-12-ig, 14-17-ig:

KISTELEK,
Á r p á d u. 7.
A Kisteleki H í r m o n d ó
szerkesztősége
62/364-236

SZEGED,
Szeged, Kfgyó u. 3.
Az E X P R E S S U T A Z Á S I
I R O D A Tel.: 481-411,
fax:311-310,8.30-16-ig.

(bruttó).
Contra-H Kft. Petőfi S. sgt. 8 3 / A .
Tel.: 6 2 / 4 4 3 - 7 8 0
Ny.: H-P: 7 - 1 7 óráig
Szo.: 8 - 1 3 óráig.

DRÓTHÁLÓI
különböző méretben és lyukbőségben,
horganyzott és fekete dróthuzalokat,
keretre szerelt hullámos szöveteket
tUskésdrótot, rahichálót,
csirkehálót, szita-, rostaszöveteket,
horganyzott szúnyoghálót

LEGOLCSÓBBAN
a készítőtől vásároljon,
SZEGED, SÁRKÁNY U.28.
Tel : 443-916,444-528.

SS

ingatlan

épitási telek
e ALFÖLDI 45 sz. alatti telek eladó. 62/441-053.
# BAKTÓBAN építési telek eladó
közműves utcában. Érd.: 0630/387-202, este 470-422.
t DOMASZÉKEN épttési telek
eladó, 329-232.

földterület
e SZATYMAZON, műút mellett,
50 hold erdő, legelő, gazdasági épületekkel eladó. Szegedi lakást beszámltunk. 422-809.

garázs

..GYORS SEGÍTSÉG A RAJBAN!" XtJ?®

irodákban /$.•

h é t f ő t ő l

p é n t e k i g :

481-281
318-999 7-/5óráig: 329-935. • ^
Óráig

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK, HIRDETESFELVEVO-HELYEK:
MÓRAHAI.OM,
F e l s z a b a d u l á s u. 30.
62/381-251
Kedd-csütörtök
9-12 óra

20 kg 1 2 0 0 Ft

mozgásképtelrn ügyfeleinkhez
házhoz megyünk.
fi ^P* '

a takarékszövetkezeti

csak felárral) 8-10

GLETOLIN

e GARÁZS téglaépületben Párizsi
krt.-on, 20 nm, eladó. Tel.:
321-871, este.
• NYITRA utcában garázs eladó,
329-232.
AKCIÓ! Soláriumhérlet 10 ale 40 nm-es ikergarázs (3 férőhekulom 2000 Ft. Cicoma Kozmelyes) kiadó, 20 000/hó. TeL:
tika Szeged, Mikszáth K. u. 6.
444-522, este.
Tel.: 317-792.
e SZEGEDEN, Nagyállomás mögött garázs eladó. Irányár: 300 000
Megnyílt a gyógyászati segédeszközöket
Ft. Tel.: 06-20/465-581.
és rehabilitációs eszközöket
gyártó és forgalmazó
• MÓRAHALMON István király
PRÍMA-PROTETIKA Kft.
utcán garázs kiadó. Üzlethelyiségszegedi üzeme és mintaboltja.
nek is megfelelő. Telefon: de.
Szeged, Pacsirta u. 2. Tel.: 471439.
281-251, este 281-167.
HÁZI BETEGÁPOLÁSHOZ SZCKSÉGES
• ÚJSZEGED, Hargitai u. garázs
TERMÉKEK
36 nm kettő bejárattal eladó. Érd.:
k o c s i p j r a á k , antidecubitus m a t r a c u k ,
62/314-102.
TENA betétek. Scholl lábbelik,
kompressziós harisnyák, a l a k j a v l l ó t e r m é k e k .
• GARÁZS garázssoron Vedres u.
végénél kiadó. Tel.: 434-198.
Nyitvatartás: hétköznap R-16 óráig,

személyesen r e g g e l 8 - t Ó l e s t e 6 - Í g a Sajtóházban, S Z E G E D , S T E F Á N I A 10. Tel.: 481-281, fax: 481-444
Gyászközlemények

Beltéri porszerü
falsimító glettanyag

Épületek tervezését, kivitelezését
kedvező Teltételekkel vállalom.
Tel.: 62/316-816, 06-30/554-112.

S Z A T Y M A Z É S V I D É K E T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T , Szatymaz, Dózsa Gy. u. 25-27. Tel.: (62) 383-153
Kirendeltségei: Sándorfalva, Alkotmány körút 21/A Tel.: (62) 251-254 Zsombó, Felszabadulás u. 104. Tel.: (62) 255-504

Telefonos

AKCIÓ!

KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás.
Tel.: 06-30/436-256,62/414-864.

C s V I D É K E T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T , Üllés, Fogarasl u. I . Tel : (62) 382-181
Kirendeltségei: Bordány, Felszabadulás u. 15/A Tel : (62) 382-231 Forráskút, U| u. I . Tel.: (62) 382-156
Öttömös, Rúzsai u. 1. Tel.: (62) 385-123 Pusztamérges, Tolbuhin u. 10/ATel.: (62) 385-185 Rúzsa, F6 u. 2. Tel.: (62) 385-154

h i r d e t é s é t f e l a d h a t j a ,

u

egyéb

ÜLLÉS

Délmagyarország

50%-os befizetéssel?
Vásároljon professzionális
szolárium-bronzárium gépet
akár részletre is!
Érdeklődjön még ma!!!
KGY SOLAR Szolárium
Bronzárium Gyártó Kft.
Tel:06 8 2 3 2 0 - 8 5 6 ^
06 30 469-271

SZEGED,
M é r e y u. 6/B, IV. 404.
CAR1SMART
REKLÁMIRODA,
TelVfax: 62/481-399/12
06-60/484-115

SZEGED, Tisza L. krt. 83.,
MAHIR Iroda
T e l / f a x : 62/474-557.
SÁNDORFALVA, Piac tér
Baranyiné Tóth Mária
mindennap K-lA-ig

kert

• ZSOMBÓN főút mellett zártkert
250 000. 486-203.

• TÁPÉI kiskert nagyon jó helven
eladó. Érd.: 62/498-907.

magánház
• KISTELEK főutcáján gázfűtéses,
kétszobás magánház melléképülettel eladó. 422-809.
• SZABADSAJTÓ utcai 100 nmes ház 5 700 000.485-208.
• KISKUNDOROZSMÁN 3 szobás. jól karbantartott magánház
eladó. Sürgősen. 62/461-624.
• ÚJSZEGEDEN 32 millió Ft-ért
szép magánház eladó, 479-564.
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 4
szobás ikerház eladó, 479-564.

• ZSOMBÓN, 1990-ben épült kétszintes, 220 nm magánház 1074 nm
lelken műhellyel eladó, elcserélhető
dorozsmai házra. 423-802.
• TÁPÉN sürgősen eladó 2 családnak is alkalmas 200 nm-es 2 fürdőszobás sarokház. Lakást vagy kisebb házat beszámítok. Este.
62/327-688,06-30/436-136.
• BÉKETELEPEN 2 családnak kialakított magánház eladó, legalább
l+2-es panelt beszámítok. Irányár:
5,8 M Ft. Tel.: 488-325.
• ÚJSZEGEDEN Marostői utcában
két lakószintes zártsorú beépítésű
lakóház előnyös feltételekkel áron
alul eladó, 431-451.
• DESZKEN 3 szobás + tetőtérbeépítési lehetőséggel, kertes új magánház, szoc.pol. igénybe vehető,
90% készenléttel sürgősen áron alul
6,2 mill. 481-399/11, vagy 0620/460-257.
• ÚJRÓKUSI, összkomfortos, kertes magánház, melléképülettel
eladó. Érd.: 15 órától, 494-779.
• ALSÓVÁROSON 4 szobás, összkomfortos magánház, összkomfortos melléképülettel eladó. 443-146.
• SÁNDORFALVÁN 2 szobás ház
2 000 000. Tel.: 486-203.
• SÁNDORFALVI magánház
eladó. Érd.: 290-667 napközben,
vagy 290-281 este, Mulatiné.
• SZEGED, Zoltán utcai magasföldszintes, 176 nm-es magánház,
1063 nm-es telekkel, összközmúvel
eladó 15 M Ft. Tel.: 62/314-660, este.
• DÉLCEG utcában 4 szobás, 2
fürdőszobás 10 éves ház eladó,
326-267.
• BÉKETELEPEN 460 négyszögöles telek kis házzal 2 000 000.
486-203.

panellakás
# GÁZ utcában 1,5 szobás szép lakás garázzsal eladó, 322-208.
O KERESEK 1,5-es, 2 szobás,
1+2-es lakásokat vevőimnek elsősorban 5 szintes házban. (486-203)
# CSERÉPTETŐS házban 2 + hallos lakás 2 000 000. (486-203)
O KERESÜNK 2,5 szobás panellakást megvételre. Két részletben tudunk fizetni rövid határidővel. 0660/366-830,467-965 este.
# ZÖLDFA utcai lakás kedvező
áron eladó. Érd.: 06-20/675-284.
# SZEGED, Hont F. u.-i 2,5 szobás
I. emeleti, felújított lakás eladó.
Tel.: 62/424-134.
# ELADÓ Szeged, Molnár u.-i 2+2
szobás, telefonos, vfzórás, felújított
panellakás, zöldövezetben. Érd.: 17
óra után 62/315-876.
# GÁSPÁR Z. utcában 2,5-es lakás
nem liftes házban 2 450 000. Tel.:
486-203.
# ERDŐ utcai, IV. emeleti (zárószintes), 2 szoba étkezős lakás
(1+2-re leválasztva) eladó. Ablakcserés, reluxás, dupla elóteres.
Irányár: 2,5 M Ft. Erd.: Lakóné,
478-527.
# BUDAPESTI krt. 52 nm-es, tehermentes, frissen felújított, földszinti, 2 szobás panellakás eladó.
Érd.: 06-20/675-074.

tanya
# ZSOMBÓN komfortos tanya, két
családnak megfelelő, azonnal beköltözhető, vlz-villany van. Érd.:
Zsombó, Szegedi u. 69.

téglaépitésü lakás
• ÚJSZEGEDI, 1,5 szobás lakás
garázzsal 3 000 000. 485-208.
• SZÉCHENYI téren 78 nm-es önkormányzati lakás bérleti joga megszerezhető. 479-564.
• JÓZSEF Attila sgt.-on 2 szobás
földszintes gázfűtéses lakás sürgősen. 329-232.
• ÚJSZEGED elején igényes, három szintes, dupla garázsos téglalakás eladó 19 500 000. 423-801.
• BELVÁROSI 3 szobás 84 nm-es
III. emeleti lakás 3 500 000.486-203
• BAGOLY utcában 2 szobás I.
emeleti lakás 3 650 000. 486-203.
• TISZA L. krt.-i 2 szobás, 55 nmes II. emeleti gázfűtéses, parkettás,
saját tulajdonú lakás eladó. Irányár:
2,9 M Ft. Érd.: 60/482-033.
• OLAJOS utcában, 2 szobás. I.
emeleli lakás garázzsal eladó. Érd.:
62/480-330.
• ÚJSZEGEDEN, Közép fasoron,
III. em., konvektoros, 51 nm-es,
kétszobás, telefonos, redőnyös, vízórás, alacsony rezsijű lakás eladó.
06-30/251-231.
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0 AUTÓFÉNYEZŐT keresek
többéves gyakorlattal. Tel.: 62/
321-396.
0 MUNKAÜGYI problémája
van? Keresse fel a munkaügyi tanácsadó szolgáltatásunkat Szegeden, a Mérey u. 6/B alatt. Tel.:
422-431.
0 SZAKÁCSOT felveszünk. Érd.:
62/430-720 csak 10.00 után.
0 KŐMŰVEST felveszek állandó
munkára. Érd.: 30/436-372.
0 DALLAS bár keres fiatal, csinos pultoslányokat. Érd .: szerda-csütörtök 12.00-16.00. Tel.:
321-350.
0 HÁGI Étterembe szakácsot,
konyhai kisegítőt felveszünk. Tel.:
312-352.
0 PIZZÉRIÁBA keresünk fiatal
lányokat főállásba. Érd.: 326-000.
# ÉLELMISZERBOLTBA szakképzett eladókat, pénztárosokat
felveszünk 30 000 Ft-os kereseti
lehetőséggel. 06-30/554-315.
0 MARKETING-hostess munkára
keresünk fiatal agilis munkatársakat kiemelt fizetéssel, plusz telefonos munkatársakat is felveszünk
30-40 ezer nettó fizetéssel, teljesítmény arányában. Jelentkezni:
Farkas Attilánál 06-30/640-898.
0 MOTOROS ételkihordót fölveszek. Motort adok. Föltétel: rossz
időben saját gépkocsi használata.
Érd.: Hóbiárt Bisztró. Tel.: 0630/534-416.
O KERESÜNK megbízható, fiatal
munkatársakat szegedi karácsonyi
termékárusftásra. Jelentkezni
november 28-án, 15 órakor Szeged, Tisza L. krt. 63. Progressz
Alapítvány Tárgyalóterme.
# KÁRÁSZ utcai Csemegeboltba
pénztárhoz is értő munkatársakat
A Vértói úti OTP mellett
keresünk. Érd.: 06-30/380-388.
Rókusi krt. l/A. Tel: 486-203
0 FIATAL nőket lehetőleg keDélelőtt 8-1 l-ig, 15-18 óráig.
reskedelmi gyakorlattal cipőbolti
eladónak felveszünk. Érd.: 06Lakások, ingatlanok
20/549-944.
adásvétele, értékbecslése
0 PARFÜMÉRIÁBA jó megjelenésű, fiatal eladókat keresünk
teljes k ö r ű ü g y i n t é z é s s e l .
egész napos, valamint délutáni
munkára. Feltétel: érettségi bizonyítvány és kereskedői végzettség.
Nyelvtudás előnyt jelent. Kézzel
írott önéletrajzot a jelentkező által
vállalható munkaidő megjelölésével és telefonszámmal kérünk
„December 9699" jeligére a Kfgyó
u. 3. sz. Hirdetőbe (Express Iroda).
hirdetmény
0 MŰSZAKI Bizományiba keresünk 20-30 év közötti eladót, lehe• A MAROSTŐI u. 4. sz. és a Szötőleg szakképzett, leinformálható
vő u. 35. sz. alatti társasházak föld- hölgy személyében. Tel.: 30/
kábelje feszültség alá lesz helyezve 532-842.
november 27-én.
0 A SZENT-Györgyi Albert Or# DÉMÁSZ-Prfmavill Kft. értesíti vostudományi Egyetem I. sz. bela lakosságot, hogy Szeged, Boross gyógyászati klinika felvételre keJ. u. II. sz. előtt lefektetett 1 kV-os res titkárnőt. Alkalmazás feltételei:
földkábelt 1997. november 26-án minimum középfokú végzettség.
feszültség alá helyezi! Ezen idő- Számítógépes ismeretek, szövegponttól a villamos berendezések szerkesztői ismeretek (DOS és
WINDOWS). Angol nyelvismeret.
érintése életveszélyes és tilos!
Jő kommunikációs és kapcsolatteremtési készség. Bérezés kjt. szerint. Jelentkezni az intézetvezető
főnővérnél lehet személyesen
8-15 óráig.
mezőgazdaság 0munkanapokon
3 FŐ fiatal diplomás hölgyet keresek marketing-értékesítési munkakörre. Ha nem akarsz egzisztenállat
ciát kialakítani, akkor ne htvd a
06-20/214-821-et.
# 110-17Q kg-os húsjellegű serté- 0 A BÁRKA Vendéglő azonnali
belépéssel felvesz gyakorlattal rensek eladók. Tel.: 62/255-020.
# SZÁZHÚSZ kg körüli hússertés delkező konyhai kisegítőt és szakeladó Domaszék. Margaréta u. 4. képzett szakácsot. Jelentkezés
személyesen az üzletben.
sz., vagy este 430-356.
# IZRAELBE keresünk házveze# CASTOR Vom Calibra német
tőnőket, aupaireket, gondozókat. .
vérvonalú kan fedez. Apa: Brian
magyar, angol nyelvtudással.
V.D. Runderkraal. IPO I. HD-frei.
(135 000 Ft). 261-5052/117.
CACIB-BOB-BOG-R. CAC-R.CA0 TŐZSDEI termékek értékesítéCIB-HDGY. Anya: Elli Vom Calibséhez keresek diplomás üzletkötőt,
ra: HPJ-9XCAC-5XR. CAC '94 le- üzleti igazgatót. 62/477-442 (üzegeredményesebb munka szukája. netrögzítő).
HD-FREI. IPO I. Castor eredmé- 0 BUDAPESTI központú cég
nyei: tenyészszemle, E-vizsga, megbízásából az Ön megyéjében,
Nagymaros-klubkiállítás, kitűnő. Csongrád megyében, hetente öt
CAC-CACIB: kitűnő. Érd.: Szeged, napot igénybe vevő (hétfőtől62/430-328.
péntekig) történő anyagkiszállításhoz vállalkozói igazolvánnyal
rendelkező (számlaképes) megbízható. 3-400 kilogramm teherbírású
növény
személygépkocsival rendelkező
munkatársat keresünk. Olyan
e LUCFENYŐ (nagy tételben is) személy jelentkezését várjuk, aki
legalább középfokú végzettséggel,
eladó. Étd.: 62/322-653.
határozott, udvarias, jó fellépéssel
rendelkezik. Cégünk hírnevét
tevékenységével emelni, öregbíteni
képes. (Nem kell luxusautóval
termény
rendelkezni, a feladat akár Trabanttal vagy Wartburggal is elláte MORZSOLT kukorica eladó, ható, nem ez a döntő szempont.) A
száraz, jó minőségű 1800 Ft/q. Sze- pontosság, munkaszeretet, megbízged, Sárkány u. 28. Tel.: 443-916.
hatóság és hosszú távú, teljes
e MORZSOLT kukorica eladó. elköteleződés alapkövetelmény.
4 q. Tel.: 312-631.
Jelentkezni kézzel írott, fényképpel
kísért, a gépkocsit is bemutató
önéleúajzzal az alábbi címen lehet:
Gálos Vezetői Tanácsadó Iroda
1191 Budapest, Kosárfonó u. 22.
munka
Hivatkozási szám: ME-971119. A
pályázat feladási határideje: 1997.
e ADMINISZTRÁCIÓS munka- december 4.
körbe, kezdő közgazdasági végzett- 0 BUDAPESTI takarítóvállalat
ségű munkatársat keresünk. Jelent- keres szegedi alvállalkozó céget a
kezéseket önéletrajzzal „Belváros takarítás minden területére. Érdeklődni lehet: 06-30/608-238, Bódi
4696" jeligére a Sajtóházba.
Beáta
• ELADÓ Újszeged, Hargitai
u.tcai 2 szobás 54 nm téglaépftési
lakás 3,3 millió. Érd.: 437-038, 0660/366-830.
• ÜSTÖKÖS utcában épülő társasházban lakás szoc.pol. lehetőséggel
eladó. Tel.: 322-373.
• BELVÁROSI háromszobás felújított gázfűtéses lakás eladó. Érd.:
(1)216-5316.
• ÚJSZEGEDI 3 szobás 1. emeleti,
új társasházi lakás eladó. Érd.: mindig. Füij u. 15. (Faragóné).
• KELEMEN u. 3. lakás eladó. 4,3
M Ft. Autócsere is. 06-20/651-313.
• ELADÓ 3 szobás, 90 nm-es
egyedi fűtésű irodának is alkalmas,
két telefonvonallal ellátott lakás,
nagyméretű garázzsal. Telefon:
30/649-787.
• ÚJSZEGEDI 1,5 szobás, téglablokkos, 43 nm IV. e. lakás eladó.
Irányár: 1.9 M Ft. Érd.: 318-618.
• SÁRKÁNY u. 3. alatti új társasházban kétszintes, négyszobás, két
fürdőszobás lakás eladó. 5.8 millió.
30/282-838.
• DEBRECENI utcában 1.5-es új
társasházi lakás 3 600 000. Tel.:
486-203.
• BUDAPESTI 79 nm-es keltőszoba + hall. Összkomfortos, Margitszigetre néző lakásunk eladó. Tel.:
326-0082.

A 8 éve működő

Dr. SÁNDOR ZSUZSANNA
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.
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oktatás
e A STUDINFO Oktatásközvetítő
Iroda 3-4 fős csoportokkal német-,
francia- és angol nyelvtanfolyamokat indít, igény szerint kezdőtől a
nyelvvizsgára való felkészítésig.
Óradíjaink: 300-400 Ft/fő. Jelentkezés a 62/423-586-os telefonon,
vagy személyesen Szeged, Tisza L.
krt. 83. II. em.
0 MATEMATIKA, fizika korrepetálást, érettségire, felvételire egyéni
tanterv alapján felkészítést vállal
fiatal, gyakorlott középiskolai tanár.
62/465-639, 30/675-014.
0 SZOF1 Magyar-Amerikai Számítástechnikai Oktatóközpont. Tel.:
62/48-77-65. WWW. SZOFI.HU.
0 KRESZ oktatás. Csillag Autósiskola. Szeged, Gindoni krt. 10. Tel.:
62/326-433.

Édesanyánkra,
DÁVIDHÁZI
SÁNDORNÉRA
emlékezünk. Tíz éve, november 26-án hagyott itt
bennünket örökre, aki nagyon hiányzik közülünk.
Gyermekei, unokái

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett f e l e s é g ,
édesanya, nagymama, unokatestvér és rokon,
MIKLÓS JÓZSEFNÉ
Jeszenka Margit
november 23-án hirtelen elhunyt. Temetése november
27-én az alsóvárosi temető
ravatalozójából.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
KIRÁLY PÁL
74 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Temetése november 28-án, 11
órakor lesz az újszegedi temető ravatalozójából.
A gyászoló család

A gyászoló család

tanfolyam
0 HÁROM hónapos, szakképesítést
adó, számítógép-kezelői tanfolyam
indul decemberben az UNICORNIS
Stúdiónál. A munkaügyi központ
támogatása igényelhető. Tel.:
62/481-928,499-201.
O SZEMÉLY-vagyonőr tanfolyam
indul Szegeden novemberben.
Részletfizetés, államvizsga, utazási
kedvezmény.
06-62/498-130,
62/313-997. Őrszem 13. Kft.

m

társkeresés

urat kert*
O NEGYVEN körüli karcsú hölgy
keresi magas, ötvenes, intelligens,
jól szituált férfi barátságát tartós
kapcsolatra „Telefonszám 815" jeligére a Sajtóházba.

0 ÉRTÉKKÖNYVTÁR kft. részvények és kárpótlási jegyek készpénzes és tőzsdei adásvétele. Szeged, Teréz u. 9/B. Tel.: 312-836.
Nyitva: H-P: 9-15 óráig.
L o m b a r d hitel
igénybe vehető!
A mai napon:
kárpótlási (egyet 88%-on,
DÉMÁSZ-részvényt 93%-on,
ÉDÁSZ-részvényt 94%-on,
ÉMÁSZ-részvényt 53%-on,
BÁV-részvényt 155%-on vesszük!
A közölt árak 100 000 Ft névéitékig
jelentenek kötelezettséget.

•
•

PAKETT BRÓKER RT.
V 6722 Szeged. Kossuth L. sgt 10-12.
•

gyászlcözlemények

„Nem ezt akartam, nem (gy akartam, szerettem volna még élni,
de a halál könyörtelen volt, el kellett menni. Ha emlegettek
köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rólam szóltok,
mosolyogjatok, emlékem Így áldás lesz rajtatok."
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy
SCHMIDT JÓZSEF
55 évesen hosszú szenvedés után örökre itthagyott bennünket.
Búcsúztatása 1997. november 28-án, 11 órakor a Dugonics temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
LAJKÓ
ANTAL
91 éves korában elhunyt.
Temetése november 28-án,
15 órakor lesz a szatymazi
temetőben.
A gyászoló család

Mély megrendüléssel és soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy szerettünk,
MUCSI FERENCNÉ
Búzás Erzsébet,
a pótolhatatlan, drága feleség, édesanya, nagymama,
testvér é s rokon, a volt
petőfitelepi III. sz. iskola és
a Hunyadi János Ált. Iskola
kiváló tanítónője, 58. évében, rövid szenvedés után
elhunyt. T e m e t é s e hamvasztás után a szegedi Dugonics temetőben lesz,
melyről értesítéssel l e szünk.
A gyászoló család

köszönetnyilvánítás

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett édesanyánk, anyós, nagymama,
testvér és rokon,
PETRIJÓZSEFNÉ
Farkas Irén
66 éves korában hosszú, súlyos betegség után elhunyt.
Temetése november 28-án,
11 órakor lesz az alsóvárosi
temető ravatalozójából.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
özv. PUSKÁS PÁLNÉ
Molnár Anna
92 éves korában elhunyt.
V é g s ő búcsút november
27-én, 11 órakor veszünk
az újszentiváni temetőben.
A gyászoló család

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
VASSJÁNOS
56 éves korában elhunyt.
Temetése november 27-én,
11 órakor lesz a forráskúti
temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa,
após, nagyapa és testvér,
MARTA PÁL,
MOL Rt. nyugdíjasa, türelemmel viselt betegség után
69 éves korában csendesen
elhunyt. Temetése november 28-án, 14 órakor lesz a
tápéi temető ravatalozójából.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a drága édesanya, nagymama, és dédmama,
CSÁSZÁR MIKLÓSNÉ
Kispéter Etelka
76 é v e s korában, hosszú
betegség után elhunyt. Temetése november 28-án, 13
órakor lesz az alsóvárosi temető ravatalozójából.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanya,
nagymama, dédmama és
anyós,
GYURIS ISTVÁNNÉ
Barna Mária
74 éves korában hosszú, türelemmel viselt szenvedés
után elhunyt. T e m e t é s e
1997. november 27-én, 14
órakor a kiskundorozsmai
temetőben lesz. Előtte 13
órakor gyászmise. „Míg élt
szerettük, míg élünk el nem
felejtjük."
A gyászoló család

Gyászoló fia

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, akik felejthetetlen halottunk,
FRANYÓ ISTVÁN
temetésén megjelentek, virágaikkal és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk a Deszki
Tüdőszanatórium orvosainak és ápolóinak, valamint háziorvosának áldozatos munkájukért.
Gyászoló család

Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett
fiam,
OSKÓ GÁBOR
PÉTER
temetésén megjelentek.
Gyászoló édesanyja

Egy kis angyal 3 éves korában örökre
eltávozott.
ENGI SOMA
temetése november 26-án, 15 órakor
az újszegedi temetőben lesz.
Gyászoló szülei, testvére
és az egész család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
NÓGRÁDI
LUKÁCSNÉT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
MÁRTON
MIHÁLYNÉT
utolsó útjára elkísérték és
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló testvére
és családja

GzÖtt! é s Z s a
0

T e m e t k e z é s i
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T E M E T É S E K SZERVEZÉSE, T E L J E S Ü G Y I N T É Z É S S E L
OTP-HITELLEHETŐSÉG.

Halotts/iíllíliísi ügyelet: (nílliútelelolll lki-30-557-556: 0-24-IG

Tel/fax: 62/323-144

Ajánlatunk:
- Tfizsdemonitor
- Tőzsdei megbízások felvétele
kereskedési idd alatt is
• Portfoliókezelés
- Daewoo Befektetési Jegy
Forgalmazása
- DÉMÁSZ részvény 92%-on
- LOMBARD hitel

CB BRÓKER KFT.
Szeged, Mérey u. 6/B.
Tel.: 62/474-070,423+31. z ^ Z ^ N
Hódmezővásárhely.
( 'vSaLlJ
Andrássy u. 29.
vba™^'
Tel.: 62/344-992.

üzlethelyiség
e CSILLAG téren 33 nm, üzlethelyiség bérleti joga eladó. Érd.:
30/431-422.
0 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY központjában felújított étterem, disco eladó, 479;564.
O KÁRÁSZ utcában telefonos üzlethelyiségek kiadók. Tel.: 311-528.
327-971.
0 SZÁRAZTÉSZTA-készttő műhely teljes berendezése eladó. Érdeklődni: 06-1/245-37-37, vagy 0630/228-102.
e A BELVÁROS szivében 45 nm-es,
kettő kirakattal rendelkező helyiség
bérleti joga átadó. Étd.: 62/311-695.
e JÓZSEF A. sgt. 8. sz. alatt, 110
nm-es helyiségcsoport egyben vagy
(60 nm. 50 nm) külön kiadó. Érd.:
444-545,06-30/381-391.
0 STEFÁNIA-Arany J. u. sarkán
160 nm üzlethelyiség kiadó. Tel.:
06-20/383-788.
0 BELVÁROSI, jő forgalmú, 5 éve
működő éjszakai bár használati joga
eladó. Érd.: 62/321-350, 16 óra után.

Zenés vadvacsoraestét tartunk
a Po*yka étteremben!
^^fmA.

1997. november 29-én,
szombaton, 18 órától.

Étlapunkon:
fácánból, őzből, vaddisznóból, szarvasból, nyúlból
készült ételek szerepelnek.
Asztalfoglalás személyesen vagy telefonon 6 2 - 3 2 8 - 7 6 2

Novemberi akció
a szentesi és makói
téglagyárakban!

wvk
MAKÓI TÉGLAGYÁR

Ha novemberben 36x21,5 cm-es
Poroton hőszigetelő blokktéglát vásárol,
darabonként 8 Ft árengedményt biztosít
a szentesi és makói téglagyár.
A kettősméretű I I . osztályú tégla
darabja 3 Ft-tal olcsóbb.
Ezenkívül még 10-féle tégla és számos
építőanyag kedvező áron kapható.
Részletes felvilágosításért forduljanak
a 63-311-944 vagy a 62-213-350-es
telefonon vevőszolgálatainkhoz.

Építsen velünk!
Építhet ránk!

DAEWOO személyautók
kategóriájukban
a legkedvezőbb áron!
Tico SX 0 . 8 , 4 1 LE, 5 ajtós

1 149 0 0 0 Ft-tól

Lanos S 1 . 5 , 8 6 LE, 5 ajtós

1 8 5 9 0 0 0 Ft-tól

rádiós magnó
Lanos SE 1 . 4 , 7 5 LE, 5 ajtós

2 0 5 9 0 0 0 Ft-tól

dupla légzsák, ABS, szervokormány, elektromos
ablakemelő, központi zár, indításgátló
Lanos SX 1 . 6 , 1 0 6 LE, 4 ajtós

2 4 0 5 0 0 0 Ft-tól

légkondicionáló, szervokormány,
elektromos ablakemelő, központi zár
Nubira SX 1 . 6 , 1 0 6 LE, 4 ajtós

2 8 9 8 0 0 0 Ft-tól

szervokormány, központi zár,
elektromos ablakemelő, rádiós magnó, motoros antenna,
ködlámpa; elektromos, fűtött, külső tükör
Nexiamár

1 7 1 6 0 0 0 Ft-tól

Bemutatóautók nagy engedménnyel!
Hitellehetőség, tartós bérlet, 70%-tól nincs
Casco-kötelezettség, használtautó-beszámítás.

C-MOBIL Kft.
Szeged, Napos út 6. Tel.: 6 2 - 4 8 8 - 1 7 7
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A tévéállomások mai filmaiánlatábál
MTV 1

TV 2

MTV 2

DUNA TV

<y

KOS: A holdhatások erősítik a
szerénységét és a gyakorlatiasságát. Házimunkára igen alkalmas
ez a nap. Semmi sem
hozza ki a sodrából.
BIKA: Főnöke
tudja, hogy precizitása, pontossága többet ér mások gyorsaságától. Minden jel arra
mutat, hogy elismerik
eddigi teljesítményét.
IKREK: Elég sok
terhet
raknak
most az ön vállára.
Már-már azt érzi, hogy
kihasználják. Ha jobban
beosztja idejét, másképp fogja látni.

I

I
I RAK: A mai vi'
' lágban nehéz boldogulni, sokszor az
összes ügyessége nem
elég, hogy elérje azt
amit szeretne. Ilyenkor
fordul másokhoz.

Sl O R O S Z L Á N :
Ideje volna rendet csinálni maga körül.
Maholnap már ön sem
talál meg semmit ebben
a rendetlenségben. Nem
is csoda, hiszen ön szereti a rendet.
SZŰZ: Nem hiányzik önből a
vállalkozó kedv, munkahelyén ezt értékelik
is. Holnap üljön le
főnökével beszélgetni
egy kicsit a jövőről.

np

B

MÉRLEG: Segít
valakinek, ám kiderül, hogy a dologból
önnek lesz talán legnagyobb a haszna. Változtasson egy kicsit a
külsején.

m

S K O R P I Ó :

Hosszú távlatokban próbál gondolkodni, de mindig határt
szabnak lehetőségei.
Kedvetlen lesz, mert tehetetlennek érzi magát.
~7H NYILAS: Külön—leges éleslátással
ismeri fel ellenségei sebezhető pontjait. Örül a
felfedezésnek, hiszen,
ha szükséges használni
fogja e képességét.

S

BAK: A szellemi
értékek nagyon
fontosak, csak éppen az
agyára megy az állandó
szajkózás. Használjon,
fülhallgatós rádiót, azon
válogathat.
5BW VÍZÖNTŐ: Vá-

sárlása után örömmel mutatja szerzeményeit otthon. Kap néhány
bíráló szót, de ez nem
veszi el a kedvét, önbizalma határtalan.
HALAK: Ha ma
szeretne kimoz-

dulni, társaságra vágyik, nem biztos, hogy
a megfelelő emberekkel
fog összefutni. Keressen más elfoglaltságot!

Vendéglétóipari
fémbútorok!
Vásároljon a gyártótól!
Fém- és csővázas székek,
asztalok,
már 2100 Ft + áfától.
Kélje ingyenes katalógusunkat!
Bemutatótermünk: Bicskén, a Városi
Könyvtárban. (Ml-es út 37 km).

Telepbe!, citn:
tl KX vellelkozee,
107) Tok. Joilef A u 0
tel . (06-23)-341 -356
(06- 23 3-340-316
Mobillel (00 30)-3)>-332

20.45 Jóravaló emberek. Carlo Ferranle, a
jóképű és menő üzletember hirtelen súlyos
pénzzavarba
kerül.
Szorongatják a hitelezők, és hiába fordul
segítségért a feleségéhez. akinek hozzá kellene járulnia
néhány
vagyontárgy eladásához, az asszony
és
családja
elutasítja.
Carlo végső kétségbeesésében kétes eredetű
kölcsönt vesz fel. De a
szívességnek nemcsak
pénzbeli kamata van...

22.45 Bosszú az Eiger 20.00 Wavne világa. 21.35 A szicfliai. Gyilcsúcsán. A film főhőse Wayne és Garth az kos, költő, politikus. Ilheavymetal-ra- lették
mindhárom
egyetemi
professzor, utolsó
aki valaha profi bér- jongók, akik a zenét jelzővel. Salvatore Gihan- uliano, a szicíliai mafgyilkosként
dolgozott. csak maximális
Tévé- fiavezér
szélsőséges
Polgári
foglalkozása gerőn élvezik.
minden ember volt, soha meg
örömeit azonban nem show-jukban
élvezheti tűi sokáig, szerepel, amiről a srá- nem alkuvó, igazi banmert egyik
barátját cok szeretnek beszélni: dita, de tele elhivatottmegölik, őt bízzák meg zene, csajok és olyan sággal és küldetéstucsodák, dattal.
Bandájának
az ügy
felderítésével, technológiai
miközben azzal is tisz- mint például a „suck tagjai közül, a maffiátában van, hogy ádáz cut" hajvágó szerkezet. hoz hasonlóan, sokan
ellenségét kell üldöz- A soványka cselekmény csak a pénzért küzdötérdektelen, tek, de Salvatore a szenie. A leszámolás ideje jószerivel
egy hegymászó túrán, mert a film lényege a génység legyőzését, a
az Eiger csúcsán jön két főszereplő kitermel- nép boldogulását akarte gegzápor...
ta.
el...
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NÉVNAP:
VIRÁG

s m i n h á a
SZEGEDI
NEMZETI SZÍNHÁZ
18 óra: Rigoletto (Deák 1 - 2 .
bélrlet)
KAMARASZÍNHÁZ
18 óra: Sok h ű h ó s e m m i é r t
(Széchenyi 2. bérlet)
BÁBSZÍNHÁZ
10 óra: Csipkerózsika (Kukabérlet)

mozi
SZEGED, K O R Z Ó : Bean.
Színes, angol vígjáték. Kezdés,
délután fél 4 órakor. Törjön ki
a frász! Színes, amerikai film.
Kezdés: háromnegyed 6 és este
8 órakor.
BELVÁROSI: The Peacemaker. Színes, amerikai akciófilm.
Kezdés: délután 3, negyed 6 és
este fél 8 órakor.
FILMTÉKA (Belvárosi mozi):
Fedőneve: Donnie Brasco. Színes. amerikai film. Kezdés: délután fél 4, háromnegyed 6 és este 8 órakor.
KAMARATEREM (Belvárosi
mozi): III. Richárd. Színes, angol film. Kezdés: délután háromnegyed 6 és este 8 órakor.
G R A N D C A F É (Deák F. u.
18.): Az utolsó tangó Párizsban (r.: Bertolucci). Kezdés: 17
órakor; Csalóka n a p f é n y (r.:
Nyikita Mialkov). Kezdés 19
órakor; Roncsfilm (r.: Szomjas
György). Kezdés 22 órakor.
V Á S Á R H E L Y : Az ű s e r d ű
hűse. Színes, m. b. amerikai
film. Kezdés: délután háromnegyed 6 órakor; Kapcsolat. Színes, amerikai film. Kezdés: este
8 órakor.
SZENTES: Féktelenül II. Színes, m. b. amerikai akciófilm.
Kezdés: este 6 és 8 órakor.
Filmtéka: Beavis és Butt-Head
lenyomja Amerikát. Amerikai
rajzfilm. Kezdés: este 7 órakor.
CSONGRÁD: A nagy dobás.
Színes, amerikai a k c i ó f i l m .
Kezdés: este 7 órakor.

m a g y a r tv
MTVl
5.30 Gazdatévé. 5.50 Nap-kelte.
9.05 Bor és hatalom. Spanyol
sorozat. 9.35 Helló, világ!
(ism.). 10.20 Anno... (ism.).
11.05 Az Uvegszűz. Angol sorozat, 3/1. (ism.). 12.00 Déli harangszó. 12.05 Népzenei összeállítás (ism.). 13.00 Hlróra.
14.00 Szlovén nyelvű magazin.
14.20 Román nyelvű magazin.
14.40 Horvát nyelvű magazin.
15.05 NAT-tól tartok. 15.35
Bor és hatalom. Spanyol sorozat
(ism.) 16.00 Zöld kalap. 16.30
A szerelem jogán. Brazil sorozat. 17.00 Alfa szolgálat. 17.10
Életjel. 17.15 A körzeti stúdiók
műsora. 18.00 Útmutató. 18.25
Gyerekeknek! 18.35 A pampák

királya. Brazil sorozat. 19.30
Htradó. 20.00 Roki. Rockenbauer Pálra emlékezünk. 20.45
Európa mozija. Jóravaló emberek. Olasz film. 22.15 Kenó.
22.20 VilágKép. 22.55 Függetlenek é j s z a k á j a . Vigyázz a
kendődre, Tatjana! Finn film.
FF. 23.55 Chaplin és a zene.
Francia dokumentumfilm. 0.45
Híradó.
MTV2
5.30 Gazdatévé. 5.50 Nap-kelte.
530-9.00-ig a műsor azonos az
MTV l - e s műsorával. 14.35
Szenes Andreával... Vendég: Pokorni Zoltán - a Fidesz Polgári
Párt frakcióvezetője (ism.).
15.20 Palackposta. 15.50 Híradó. 16.00 40 éves a Magyar Televízió. Fekete Sándor-Kazimir
Károly: Ady-novellák. Tévéfilm.
FF! 17.15 Magyarország ma.
18.00 Telesport 19.30 Az Onedin család. Ángol sorozat. Az elhunyt szelleme. 20.00 Körző.
20.50 Interoperett gála. Összeállítás az 1991. évi Interoperett gálából. 21.40 Nekem ne lenne hazám? (ism.). 22.00 Aktuális.
22.25 Htradó. 22.45 Bosszú az
Eiger csúcsán. Amerikai film.
DUNA TV
7.00 Képes krónika. 7.45 Vatikáni Rádió adása. 8.00 Reggeli
muzsika. Segítség! Tanulok?!
Távoktatás. A sokarcú kultúra,
5. 8.35 Olasz nyelvlecke
kezdőknek, 5. (ism.). 9.00 Képes
krónika. 10.50 Héthatár (ism.).
11.25 Gazdakör (ism.). 12.00
Déli harangszó. Vers. 12.05 Lapozó. 12.25 Esti kérdés (ism.).
12.40 Popeye, a tengerész. 13.10
Tájak, álmok. Izrael. 13.40 Kfna
történelmi városai. 14.35 Fehér
Éjszakák (ism.). 15.25 A csillagok, 6/3. Ausztrál sorozat. 15.50
Győztesnek születtek. 16.05 Kicsoda a micsoda (ism.). 16.40
Váratlan utazás. Sorozat. 17.25
Mese. 18.00 Htradó. 18.20 Az úr
a pokolban is úr. Olasz filmvígjáték. 19.50 A világegyetem enciklopédiája. 20.05 Régiók. Tudósítók stúdiója. 20.40 Esti kérdés. 21.00 Htradó. 21.20 Sport-

percek. 21.35 A szicíliai. Amerikai játékfilm. 23.00 Htradó.
TV2
6.00 Jó reggelt, Magyarország!
Reggeli információs magazin.
8.30 Marienhof (ism.). 9.00 Délelőtt a TV2-vel. 10.05 Egy kórház magánélete. Sorozat. 12.00
Tények, időjárás. 12.05 Stádium. A TV2 üzleti híradója.
12.30 Gazdagok és szépek
(ism.). 13.00 Csupa-csupa élet
(ism.). 13.30 A Guldenburgok
öröksége. 14.30 Marienhof. Sorozat. 15.00 Csipsz. Gyermek és
ifjúsági magazin. 16.30 Aki bújt,
aki nem. 17.30 Csupa-csupa
élet. Sorozat. 18.00 Az Acapulco-öböl. 18.30 Szerencsekerék.
19.00 Tények. Hírműsor, időjárás. 19.30 Gazdagok és szépek.
Sorozat. 20.00 Wayne világa.
Amerikai film. 21.40 Mindent
vagy semmit! 22.00 Tények,
időjárás. 23.00 Zsarublues. Sorozat. 0.00 Hajnaltól napestig.
0.15 Tények (ism.).
RTL-KLUB
6.30 Jó reggelt! 8.30 Candy,
Candy. Rajzfilm. 8.55 Randevú
Edittel. Talk-show. 9.55 Klipklub (ism.). 10.30 Pumukli. 11.00
Sweet Valley. Sorozat. 11.20 A
farm, ahol élünk. Sorozat. 12.10
Sliders. Sorozat. 13.00 Randevú
Edittel. 14.00 Klipklub. 14.30
Pumukli. 15.00 Davy Crockett.
Rajzfilm. 15.30 A pálya ördöge.
Rajzfilm. 15.55 Candy, Candy.
Rajzfilm. 16.20 Sweet Valley.
Sorozat. 16.45 A farm, ahol
élünk. Sorozat. 17.40 Sliders.
Amerikai sci-fi sorozat. 18.30
Fókusz. Szórakoztató közéleti
magazin. 18.57 Meri, vagy nem
meri? 19.00 Htradó. 19.30 100ból egy. 19.57 Meri vagy nem
meri? 20.00 Zsaruzsenik. Német
sorozat. 21.00 Twist Moszkvában. Francia film. 22.40 Végzetes hazugság. Német film. 0.10
Fókusz (ism.).
SZÍV TV
6.00 Sztárbár. 6.30 Terhestorna.
7.00 Ismétlések. Közlekedésbiztonság. 7.30 Barkácsmagazin.

HBO

TV3

7.15 Mozimánia. Ingrid Bergman. 8.10 Koldul és ki-ha-nem-én.
Vígjáték. 9.45 Tücsökkalandok. New Yorkban. Rajzfilm. 11.10
Világverők. Vígjáték.
13.10 Dumb és Dumber. Dilibogyók. Vígjáték. 14.55 National Geographic. A Fehér Ház.
15.50 Koalakaland.
Rajzfilm. 17.30 Animánia. 18.00 Egyről a
kettőre. 18.35 Lőttek a
f e l e s é g e m n e k . Am.
vígjáték. 20.10 Dől a
lé. Vígjáték. 21.50
Sztárközeiben. Arnold
Schwarzenegger. 22.15
Az utolsó akcióhős.
Am. film. 0.25 Doleres
Claiborne. Am. thriller.
2.35 Egyedül a ringben. Filmdráma. 4.40
Mozivarázs.

21.00 Fekete özvegy
13.30
Kisasszony.
14.00 Egy rém rendes
család. Sorozat 14.30
Ki itt a főnök? 15.00
Hegylakó 16.00 Dinasztia. Sor. 17.00 Cinema. 17.30 Alf. Am.
sorozat. 18.00 Hegylakó. Am. sor. 19.00 Ki
itt a főnök? Am. sor.
19.30 Híradó. 20.00
Dinasztia. Am. film.
21.00 Fekete özvegy.
Am. film. 23.00 Egy
rém rendes család. Am.
sorozat. 23.30 Zöld
pont. Zöld sportok magazinja

8.30 Ufómagazin. 9.30 Torna.
10.00 Htvd Andreát! (ism.).
11.00 City. Kultúra. 11.15 Kapásjelző. 11.30 Csillagjelzó.
12.30 Szíves beszélgetések.
13.00 Társasági magazin. 13.30
Parlamenti htradó. 14.00 Torna
nőknek. 14.30 Más. Popműsor.
15.00 Zene essen beléd. 16.00
Rin-Tin-Tin. 16.30 Dzsungel.
17.00 A jazzénekes. Amerikai
zenés film. 19.00 Egészségmagazin. 19.30 Action Man. 20.00
Forró szél. Jugoszláv sorozat.
21.00 Változó szelek. Amerikai
vígjáték. 23.00 Mire megvirrad.
Francia krimi. 87'
VTVSZEGED
Képújság. 19.00 Műsorajánlat.
19.05 Szegedi hírek. 19.20 Zene.
19.30 MTV Htradó. 19.55
Műsorajánlat. 20.00 Negyedik
dimenzió. 21.00 Ripacsok. Magyar fjim. 22.30 Szegedi hírek
(ism.). 22.45 Képújság.
TELIN TV
Hangos képújság. 19.20 Dance
Energy torna. 20.00 Telin film:
műsorajánló. 20.10 Magánszféra. 20.28 A szerelem megszállottja. Amerikai film. 22.00 Album - Onczay Zsolt. 22.35 USA
Girls, 10. Amerikai film.
TKTV 1
16.00 Képújság. 17.30 HBO kódolatlan műsor. 18.30 Képújság.
20.00 DW.
r á d i ó
KOSSUTH
Óránként: hírek, időjárás, útközben. 4.30 Reggeli krónika. 4.40
Határok nélkül. 5.38 Falurádió.
9.05 Napközben. 11.05 Lemezjátszó. 11.35 Török országi levelek. 12.00 Déli krónika. 12.40
Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv. 13.05 Vendég a háznál.
13.20 Gyülekezeti énekek tára.
13.30 Dicséijétek az Urat! 14.05
Goldmark: Téli rege. Részletek
az operából. 14.35 Irodalmi figyelő. 14.55 Bárdos László ver-

A HELYI R Á D I Ó K M Ű S O R Á B Ó L
RÁDIÓ 88
naponta 17-tűl reggel
5 óráig a 100,2 Mhzen RDS EON
Telefonszám:
444-088,
fax:421-253.
Kívánságműsor:
421-511.
contact@radio88.hu www.tiszanet.hu/radio88
17—22-ig Óránként hírek, sport, útinform,
időjárás. 17.05 DJ
Patkós, 19.05 Élő kívánságműsor Patkós
Attilával. 20.05 Képkockák. Vass Imre
műsora. 21.30 Rockrandevú. Szabó Kata
műsora. 22.05 Törökméz. Török Tamás
műsora. 24.00 Éjszakai zenemix. Zenei
szerk.: Tóth András,
Szabó Kata, Török
Tamás.
MÉDIA 6 SZEGED
Reggel öttől délelótt
tizenegyig a 100,2
Mhz-en. tel.:498-301.
5-8-ig félóránként.

8—11-ig óránként
htrek, időjárásjelentés,
útinform.
5.00 Ötről hatra. Reggeli zenés ébresztőműsor. 6.00 Vegyesvágott. Információs
műsor. 6.30 BBC világhfradó. Lapozgató.
Programajánlatok.
8.00 Szeglet. Délelőtti
magazin.
TISZA RÁDIÓ
SZEGED
Naponta 11-17 óráig
a 100,2 Mh-n.
Adástelefon: 495-495
Minden órában htrek,
időjárás
11.05 Nemcsak fiatalosan. 12.00 Tisza magazin - információs
műsor. 13.05 Délutáni
randevú.
RÁDIÓ 7
VÁSÁRHELY
5.30-tól 24 óráig
szerkesztett műsorok
a 97,6 MHz-en. Tel.:
243-261, 243-262
5.30 Jó reggelt! Benne: félóránként htrek.

MSAT

útinform, határhelyzet. 9.00 Napraforgó.
Téma: az ipartestület
m u n k á j a . Vendég:
Szabó Károly, a vásárhelyi ipartestület
elnöke és Kiss Ferencné irodavezető. 12.30
Mozaik. 14.00 Dél-alföldi hírmondó. 14.30
Nyugdíjas magazin.
16.00 Délutáni csevegés az adótanácsadásról. 18.00 Sportturmix. 19.20 Esti mese.
20.15 Éjszakai csevegés. 23.30 Dél-alföldi
Hírmondó (ism.).
RÁDIÓ SZENTES
6-13-ig az URH
106,1 MHz-en, 13-tól
18 óráig az URH 95,7
MHz-n.
Tel.: 63/315-482.
6.30-kor és 13.30kor, majd óránként
helyi htrek, tudósítások, időjárás.
6.00 Ébredjen ránk!
Zenés reggeli ébresztő. 9.00 Délelőtti
magazin. Szerk.: Vanó Éva. 13.00 A zene

hullámhosszán. Régi
dallamok - mai hallgatók. 14.00 Bemutatjuk a Katolikus Alkoholista Szolgálatot és
a Gyermekjóléti Szolgálatot. 15.00 Délutáni magazin. Szerk.:
Kruzslicz Pál. Területfejlesztés Csongrádon.
Pályázatok segítik a
települést.

Elkerüli

Szentest a 45l-es.
ORIENT RÁDIÓ
SZENTES
Adás naponta 04-07
és 10-13 óra között
a 95,7 MHz-en.
4 . 3 0 - k o r és minden
óra harmincadik percében hírek, sport,
időjárás. 5.10 Színes
események, érdekességek. 6.00 Gazdapercek. 6.10 Valaki
mondja meg... 6.15
Boldog
névnapot!
6.40 Terefere a stúdióban. 6.50 Sorsolás.
10.15
Lapszemle.
10.40 Aktuális interjú.
11.00 Játék. 12.00 Zene délidőben.

RTL KLUB

7.00 Vekker. Rádió a
tévében! 13.10 Bulivonal 13.40 Parti sétány,
Ausztrália 14.10 Játszd
újra... 14.40 A kutya,
aki véget vetett a háborúnak. Am. film. 16.30
Zenei
kívánságok. 21.00 Twist Moszk17.00 Ismétlések. Di- vában. A KGB üldözi
vat. 17.30 Kopasz kra- Jurijt, a fiatal ellenzépek. 18.00 Szirének és kit és a
barátnőjét,
szirénák. 19.00 Cops. Tatjanát, az ismert
19.30 Parti sélány, rocksztárt. A két fiatalAusztrália. Ausztrál nak segítségre és védekrimisorozat. 20.00 lemre van
szüksége,
Patton utolsó n a p j a . ezért a
sógorukhoz
Am. film. A második fordulnak.
Igor gazvilágháború
végén a dag ember^és pártfelnégycsillagos tábornok, adatként a moszkvai
George Patton autóbal- luxusszállót
vezeti.
esetet szenvedett. Eltört Sajnálatos
módon
a nyakcsigolyája,
és azonban Igort is keresi
megbénult. A kórházi valaki: Pikov, az adóágyon lepereg előtte az ellenőr.
Szerencsére
élete. 22.55 Pacific Jurij föltalálja magát
blue. Am. krimisorozat. a bajban. Vakmerősé22.55 Murder One. Brit ge és fantáziája segítkirmisorozat. 0.55 Vé- ségével keresztülhúzza
res ököl. Am. akció- valamennyi
ellenfele
film.
számítását.

sei. 15.06 Beszéljük meg! 15.55
'97. Magyarország. 16.00 Délutáni krónika. 16.10 Mindennapi
gazdaság. 16.20 Hasznos tudnivalók. 16.25 Harmóniában a
Matávval.
17.05
Magyarországróljövök... 18.00 Esti
krónika. 19.06 Sportvilág. 19.30
Jó éjszakát, gyerekek! 19.40
„Mamsel Európa" Jósika Miklós
levelei. 20.05 Népdalkörök és
citerazenekarok felvételeiből.
20.30 Határok nélkül - a gazdaságban. 21.05 Presser Gábor
szerzeményeiből. 21.25 Kossuth-klub. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Mérleg. 23.00 Htrek.
Kenó. 23.05 Nagy mesterek világhírű előadóművészek. 0.10
Himnusz. URH: 6.55 Kör zeti
információs magazinok. 9.00
Azonos a középhullámú műsorral. 18.30 Szlovák műsor. 19.00
Román műsor. 19.30 Német
műsor. 20.00 Horvát műsor.
20.30 Szerb műsor. 21.00 Az
Amerika Hangja magyar műsora. 22.00-23.00 Azonos a középhullámú műsorral. 23.00 A
BBC késő esti magyar műsora.
PETŐFI
4.30 Hírek. 4.33 Hajnali dallamok. 5.55 Állomáskereső. 6.00
Hírek. 6.03 Reggeli csúcs. 7.38
Sportreggel. 8.00 Petőfi délelőtt.
12.00 Jó ebédhez szól a nóta.
13.00 Hirpercek. 13.15 Zöld jelzés. 13.45 Korkérdés. 14.00
Nosztalgiadélután. 16.40 Korhatár nélkül. 17.00 Htrek. 17.04
Petőfi délután. 17.25 Citrom rovat. 18.01 Zenezóna. 18.30 Kerengő. 19.00 Htrek. 19.03 Zenezóna. 19.30 Kölyökrádió. 20.00
Rádiószínház A piros vadász.
Hangjáték. 20.48 Zene. 22.00 És
azóta...? 23.00 Hfrpercek. 23.15
Ennyi... 0.00 Magyar és idegen
nyelvű vtzjelzó szolgálat. Éjfél
után... Óránként: htrek, időjárás.
1.55 Éjszakai színház 128 percben. 4.04 Csárdásmuzsika.
BARTÓK
6.00 Htrek. 6.03 Muzsikáló reggel. 8.00 Hírek. 8.10 Pódium.
9.46 Monteverdi operáiból.
10.05 Rádiószínház. Kopányi
György: Lekésett szüret. 10.45
A s z á z a d f o r d u l ó kamarazenéjéből. 11.40 Országok, tájak
zenéje. 12.05 Hangverseny délidőben. 13.16 Gerardo Ribeiro,
Paulo Gaio Lima és Pedro Bur-

mester hangversenye. 14.05
Dosztojevszkij: A karamazov
testvérek. 15.05 Nemzetek rapszódiái. 15.40 Hitélet és történelem. 16.05 Muzsikáló délután.
18.05 Régi kamarazene. 18.55
Ez van! 19.05 Kamarazene korabli hangszereken. 20.05 Magyar tenoristák felvételeiből.
20.30 Kapcsoljuk Londont 75
éves a BBC. 22.30 hangszerszólók. 23.00 Éjszakai jazzklub.
0.00 Htrek, Időjárás. Szózat.
RÁDIÓ SZEGED
Szeged 94,9 MHZ, Szentes
66,29 MHz 5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szerk.:
V.Horváth Péter. Műsorismertetés, időjárás, útinform, programajánlat. 6.00 Reggeli krónika.
6.15 Szemle az országos napilapokból. 6.30 Hírek, tudósítások
a Dél-Alföldről, lapszemle,
programajánlat. 6.45 Jogtiszta
programok. 7.00 Reggeli krónika. 7.15 Eladó cukorgyárak.
7.30 Htrek, tudósítások a DélAlföldről, körzeti időjárás. 7.45
BBC híradó. 8.00 Lapszemle,
programajánlat, idójárásjelentés,
úninform. 8.25 Üzleti htradó.
9.15 Háttér. Pop-mix. 9.55 Hírö s s z e f o g l a l ó . 15.00 9.00 és
13.00 órától nemzetiségi műsor.
Délutáni zenés, szórakoztató
magazin. Szeged 94,9 MHz.
Szerk.: Vécsey Ágnes. Műsorismertetés, htrek, időjárás, útinform. Évfordulónaptár. Durranás. 16.00 A nap hfre. Világjárók klubja. 17.00 Htrek, időjárás, ú t i n f o r m , lapelőzetes.
Főzzünk együtt. 18.00 Hírösszefoglaló, időjárás-jelentés, útinform. Programajánlat. 19.00
Műsorzárás.

DEUTSCHE WELLE

- magyarul
13-30-14.00
a helyi kábeltévé
hangcsatornáján.
Világhírek, Németországmagazin, nemzetközi lapszemle,
tudomány, kutatás,
környezetvédelem.

Részletes
műsor

a

Tele-7

magazinunkban/
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November 24.-december 23.
KARÁCSONYI VÁSÁR
AZ ELEKTROHÁZBAN
Ü N N W J E ^

Fantasztikus meglepetes e k
Sony Play Station (CD-s tv-játék)-bajnokság
gyerekeknek, minden vasárnap, december 21-ig.
November 30-án (vasárnap) óriási
(tűzijáték meglepetések)

1

születésnapi buli

9-18 óráig Szegeden, az Elektroházban!
Rendkívüli akciók!

évesek v a g y u n k

rtlCI F K T R O H Á 7
LUCLCrV I n u n a t

Nyitva tartás:
november 24,-december 23-ig

Szeged, Párizsi krt. 9-12.
a hét minden napján
(Nagykörút)
9-18 óráig szombaton és vasárnap is,

VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT

keres műszaki előkészítő munkakörbe
épületgépész üzemmérnököt
technikust azonnali belépéssel.
Kezdő szakemberek is pályázhatnak!

A Szegedi Öntöde Kft.
vezetése

• az ügyfélhez igazított, fedezet nélküli pénzügyihitel-intézés.

EGY LÉPÉSSEL A2 ÉLVONAL ELŐTT!

kilósruha-vásár
Szegeden,
a JATEklubban
(Toldi u.)

november 27-28-án,
csütörtökön és pénteken,
8 - 1 8 óráig.
Szeretettel és óriási
áruválasztékkal várja kedves
vásárlóit a debreceni csapat!

Szegána Kft.
6791 Szeged, Dorozsmai út 143.
Tel./fax: 62-461-822, 60-383-733

f
Aranykorona >
kUtf
étterem
M
novemberi zenés estjei
Minden pénteken és szombaton,
19 órától nosztalgiazene

Balázs Péter és Tahi-Tóth László
kabaréműsorával.
Jegyelővétel
Aranykorona étterem
Szeged, Victor Hugó u. 6.
Telefon: 62-321-750

Figyelem!
Az Agro-Hemp Kft.
folyamatosan köti
az 1998. évre szóló
rostkendertermékértékesítési
szerződéseket, igen
előnyös feltételekkel.
Garantált átvétel,
szavatolt átvételi ár!
A speciális gépeket biztosítjuk.
Érdeklődni lehet:
az Agro-Hemp Kft.-nél
dr. György Antal ügyvezetőnél
6750 Algyő, Bartók B. u. 35.
Tel.: 62-267-086
vagy 06-60-385-673

y

DECEMBER 1-JÉTŐL TELEFONOS
HIRDETÉSFELVÉTELÜNK Ú) S Z Á M A

szegedi raktárüzletében
november 27-én,
csütörtökön,
bevásártónapon
30%-os engedménnyel!

naponta 8 - 1 8 óráig
Csongrád megyéből

ingyen hívható

Tartalomhoz a forma,
ajándékba: Amfora!
Cím: Szeged, Kereskedő köz 4.
Tel.: 4 7 6 - 7 0 2
-

Advent '97
1997. november 29-30-án,
szombaton és vasárnap,
1 O—1 8 ó r á i g
adventi - karácsonyi
virágkötészeti kiállítás
és vásár
a Deák Ferenc
Gimnáziumban
(Szeged, József A. sgt. 118-120.).

Virágkötészeti bemutatók:
szombat 15 óra;
vasárnap 11 és 15 óra.
Bemutatók után az alkotások
árverezésre kerülnek a
Gyermekklinika javára.
A belépés ingyenes.

Kft.

( H P Szilveszter
Z(s)eppelinnel
Szeged, Kígyó u. 4.
Tel.: 62-323-084, 329-567

• Krakkó, Zakopane a u t ó b u s s z a l
dec. 29.-jan. 2. 34 200 Ft
• Ausztria, Faistenau
autóbusszal,városnéző csillagtúrákkal

dec. 29,-jan. 2. 49 900 Ft
• Salzkammergut, Abersee
egyénileg, síeléssel

dec. 29,-jan. 3. 35 000 Ft-tól
• Adventkor Bécs és Prága
autóbusszal, félpanzió

dec. 11-14. 32 400 Ft
• Sopron, Mariazeil, Bécs
autóbusszal, félpanzióval

dec. 23-26.

34 200 Ft

A szerződések a korábbi években
megszokott, de emelt, garantált
árakat, többéves partnereink
részére növelt, többéves felárat
tartalmaznak. Felvásárlóink a
szokásos helyeken és időpontokban bővebb tájékoztatással
várják partereinket.

Szeged

Román pala
1125x1098
950 Ft
Viszonteladóknak
és nagyfelhasználóknak
to vábbi kedvezmények!
Szeged, Széksósi út 78.
Nyitva: H-P.: 7-16
Tel: 460-008,462-728

A Dél-Tisza Menti AFESZ
ABC-áruházába
vezetőt
és helyetteseket
keres,
Érdeklődni: Szeged, Szent István
tér 16. Tel.: 62-482-000/118.

rmw/?r

Márka Divatház
Dugonics tér 11.

Számla kelte:
Teljesítés időpontja
és befizetési határidő:

Kapcsolási szám:

SZERZŐDÉSKÖTÉST

HŐépszer Kft.
D o r o z s m a i Ttizép

azonnali belépéssel.

Számlaszám:

ÉRTÉKESÍTÉSI

Jó úton jár, ha
Szeged hozzánk talál!

Ö N ELFOGLALT, VIDÉKRŐL NEHEZEN
TELEFONÁL, VAGY EGYSZERŰEN CSAK
TAKARÉKOSKODIK?

DÉL-MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉSI RT.
6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10.
Bankszámla száma: UNICBANK RT. SZEGED
12067008-00129150-00100009
Adóigazgatási azonosító: 10943027-2-06

Q9Í PICK Szeged Rt.
ezúton is tájékoztatja
sertéstartó partnereit,
hogy
megkezdte 1998. évre az

Józsa János tanfolyam vezetőnél

LEHET, H O G Y ERRE V Á G Y O T T ?
HÍVJA A Z Ö L D S Z Á M O T !

/^Vásároljon ajándékot^
az Amfora

1997. december 9-én,
kedden, 10 órakor,

Svájci, extra minőségű

• Fülkés és fülke nélküli kivitel
• keskenfhyomtávú (szőlő és gyümölcsöshöz) és lánctalpas
lehetőség, kettő- és négykerék-meghajtás, 50 típusváltozat
• sebességváltó rendszerek 12-45 seb. fokozatig, AGRO vagy
POWER SHIFT kialakítás
• terheléstől függő kormányzás
• energiatakarékos és korszerű, turbóval és intercoolerrel szerelt
motorok
• teljes körű garancia és alkatrész-ellátás

Érdeklődni: 06-62-326-924 telefonon.
Hirdetési k é p v i s e l ő i n k
segítségével Ö n is
meggyőződhet számításunk
helyességéről!

^

melyre szeretettel meghívja
minden nyugdíjasát.

a teljes választék

Szeged, Kossuth L. sgt. 29., í. terem

Katalin-bál

szervez

Diófa Húsbolt

c

1997. november 29-én, 19 órától

nyugdíjas-találkozót

Szeged, Csongrádi sgt. T.: 493-367
Már most töltse fel hűtőjét,
kamráját az ünnepekre!
Disznóvágás helyett vegyen bőrös félsertést, csak 482 Ft/kg.
Sertéskaraj, csont nélkül 1417 Ft helyett
1111 Ft
Sertéstarja, csont nélkül 961 Ft helyett
799 Ft
Sertésdió
918 Ft helyett
799 Ft
Sertés apróhús, 70-30%-os 702 Ft helyett
638 Ft
Különleges szalámik, kolbászok bevezető áron.

Figyelem!
Belföldi árufuvarozóautómentő gk.-vez.
1997. XI. 27-én, 15 órakor
Nemzetközi árufuvarozó
felújító TIR
1997. XI. 29-én, 8 órakor

T
O tanfolyamok indulnak

A jelentkezéseket rövid szakmai önéletrajzzal
„Kalkulátor 4676" jeligére
kéljük a Sajtóházba eljuttatni.

december 24-től hétköznap 9 - 18-ig,
szombaton 9-13 óráig

^ S Ü I l Traktorok, 25-190 LE-ig

Ha Ö n akkora hirdetési felületet vásárol,
mint ezen hirdetésünk (100 hasábmilliméter),
akkor egy olvasó tájékoztatása

A Technomont Szerelőipari Kft Szeged

Számlázási időszak előfizetői díjra:

3 napos

Számlázási időszak forgalmi díjra:

kabátvásár!

Díjak, díjrendszer szerint
Szolgáltatás:

Mennyiség (imp.):

Nettó érték (Ft-ban)
ÁFA alap

25% ÁFA (Ft-ban)

Fizetendő (Ft-ban)
ÁFA alap+ÁFA

Minden cseh kabáthoz
5000 Ft-os vásárlási
utalványt adunk ajándékba,
ha nálunk vásárol!

Tisztelt Ügyfelünk!
November végétől megváltozott formátumú távbeszélőszámlát talál postaládájában, amely az új ügyfélkezelő- és számlázórendszerünk első, kézzelfogható eredménye.
A számla az október havi forgalmi díjakat és a november havi előfizetési díjat
tartalmazza, a csatolt tájékoztatóban pedig részletesen ismertetjük az egyes rovatok jelentését.
A rendszer üzembe állítása egy hosszú - több mint egyéves - előkészítő munka
eredménye, azonban mint minden új számítógépes program bevezetése és működtetése esetén, itt is előfordulhatnak kisebb zavarok. A Déltáv Rt. dolgozói minden lehetséges eszközzel azon lesznek, hogy a rendszer használatba vétele ügyfeleink szárnárcme legyen érzékelhető. Az esetlegesen mégis előforduló kényelmetlenségek miatt pedig szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Bízunk abban, hogy az új rendszerre való átállás az eddiginél rugalmasabb és
jobb ügyfélkiszolgálást eredményez, valamint lehetővé teszi az adatok, információk gyorsabb áramlását, ezáltal a pontosabb tájékoztatást is. Amennyiben kérdése
merülne fel, ügyfélszolgálati irodáink munkátársai készséggel adnak választ.
Tisztelettel:

Déltáv Rt.

Szegedi székhelyű
részvénytársaság
vezérigazgató mellé

titkárnőt keres
számítástechnikai ismeretekkel.
Angol- vagy németnyelv-tudás
előnyt jelent.

Jelentkezéseket fényképes,
szakmai önéletrajzzal
„Titkárnő 4600" jeligére
a Sajtóházba kéljük.

irodatechnika
másolók, faxok
Címváltozási
Takaréktár u.

egint mondom: a kutyák között
is vannak barátaim. Szoktak
M
szidni érte, pedig rajtuk legalább

A kikiáltási ár tizenegyszeresén kelt el Winston
Churchill néhai angol miniszterelnök 1938-as Austin
10HP típusú gépkocsija a londoni Sotheby aukciósház árverésén. A II. világháború éveiben használt,
történelmi relikviának számító autómatuzsálemet
egy svájci történelmi alapítvány vette meg 105 ezer
amerikai dollárért. (MTI Telefotó)

Isten

éltesse!
VIRÁG

Régi magyar
női név
felújítása
a Flóra női név
megmagyarltására.
Ismert
névviselője
Móricz
Virág
írónő. A Flóra
magyarosítása úgy történt, hogy a virágok és a tavasz istennőjének neve a latin „flos" szó
származéka, az pedig virágotjelent. A Virág és a Flóra összefüggése
azonban
nem jelent
azonosságot,
utóbbi önállóan szerepel a
naptárban, július 29-én.

Régészeti
felfedezés
Nagy kiterjedésű rommezőt fedezett fel a közelmúltban egy német, osztrák és
lengyel régészekből álló kutatócsoport Eritreában, a Vörös-tengertől mintegy 50 kilométerre kezdődő Qohaito
fennsíkon. A feltárandó területen közel 600 halom van,
amelyek alatt a szakemberek
szerint templomok, lakóépületek és sírok őrződtek meg.
Az eddig feltárt épületmaradványok és kultikus ábrázolások tanúsága szerint a
350 és 730 között fennállt
Akszúm birodalom egyik településének romjai kerültek
elő.

„Álommelltartó"

A hosszú haj
rekorderei
A 85 éves thaiföldi Hu Sateónak van a világon a leghosszabb haja, jóllehet az elsőségért versenyben van saját
testvérbátyjával, a 87 éves Jivel. A Thaiföld északi részén
élő Hmong törzsbéli Hu haja,
amelyet a hét végén megmért
a Guinness Rekordok Könyvének hivatalos bírája is pontosan 515 centiméter
hosszú. Hu testvére, Ji, szintén nem vágta le tincseit
negyven éve, és már ő is túlszárnyalta az eddigi világrekordot, amelyet egy indiai
asszony tartott 416 centiméteres hajhosszúságával. Hu a
haját évente egyszer mossa mosóporral - majd egy rácsra
kifeszítve szárltja meg.

Somogyi 19.
Kárász 7.

AKCIÓS
nepálijait
gyapjú
KABÁTOK

20%

pulóverek 11

A kéregető
pillanatra. Annyit azonban észrevesz,
nincsen támadó szándék az ülő szoborban, félénken bár, de közelít hozzá. Nagy tapasztalata nem lehet még
kutyakapcsolatok teremtésében, mert
minden átmenet nélkül megsimogatja
a fejét. Kutyaértők előbb hagyni szokták, hogy megszagolja őket, a kislány
nem tudhatja. Jó szívvel fogadja
mégis a fekete jószág, és ez bátorítja
a leányt. Lehúzza kesztyűjét, és úgy
paskolja a fejét. Két kézzel gyömöszöli. Biztosan beszél is hozzá- Jólesik a
kutyának, az is látszik, de fél szemmel
az ajtót vizslatja.
A kislány is arra gondolhat, amire
én tegnap, és ma is, amikor megláttam. Éhes lehet, és végigkéregeti a
várost. Földre leteszi táskáját, kinyitja, kiveszi uszonnáját - megint nem
volt ideje megenni? -, kibontja gondos szalvétájából, letör belőle egy darabot, és a nagyobbat teszi le elé. Attól tartok, kezéből kapja ki, de megint tévedtem. Méltóztat ugyan fólállni szoborültéből, meg is bűzöli a
bélelt tízórait, de visszaül.

kutya

Eszembe jut mindjárt,
amit
anyám szokott mondani. A fene a
beledet! Ha éhes leszel, majd megeszed. Csak utána koppan a nagy
fölismerés: ez a kutya hajszálra
olyan, mint némelyik sorsavert ember. Nem kosztot koldul, hanem melegséget.
Hajléktalan! Senki kutyája.
Elfelejtette talán, melyik ajtó mögött nőtt föl szobakutyaként, vagy
úgy elkergették, hogy nem mer
visszamenni, és azóta játja a vak világot, ajtóról ajtóra? Ennivalót talál,
ha nem kényeztette el korábbi gazdája mindenféle márkás kutyakoszttaL
Szobára van kiéhezve.
A kislányban anyám indulatát látom föllobbani: a fene a beledet! A
kutyában viszont a mérhetetlen árvaságot. Valaki addig babusgatta,
amíg kitekerte minden örökölt szokásából, aztán kirúgta.
Hej, kutya komám, rajtad csak
másik hajléktalan segíthet. Aki a füledbe énekli: Gyere Bodri kutyám,
megélünk egymással...

Tetőt kap 2 0 0 4 - r e a Népstadion nézőteret?)

A lengyelországi Smolniki település templomába kis
híján betört egy... medve! A
település XVIII. századi fatemplomának kupolájába
vadméhek költöztek. A méhek által elraktározott méz
illata már másodszor csábítja
oda a mackókat. Egy hónapja egy medvének sikerült a
deszkaborítás néhány darabját fölfeszítenie, ám a templom belsejébe nem jutott be.
Most pedig pedig a sekrestye ajtaján és külső borításán
fedezték föl a helybéliek egy
medve karmainak nyomát.

Egyértelműen javítják az
AIDS-betegek állapotát az
„Uncaria Tomentosa" nevű
indián liánféléből nyert
gyógyszerek, amelyeket
Ausztriában már évek óta
gyárt és forgalmaz Krallendorn néven az Immodal
Pharmaka nevű családi vállalkozás. A „macskakarom"
néven is ismert őserdei
gyógynövény kedvező hatását egy éven át tartó kísérlet
bizonyította, amelynek során
Veronában 14 HIV-fertőzött
páciensen próbálták ki az
Uncaria Tomentosát'.
• A K é t Lotti (33-ból 3-at) 48.
játékhetén sem volt telitalálat, így
a 3 + 3 - a s o k r a j u t ó 89 millió 97
ezer 790 forint tovább halmozódik. A háromtalálatosok nyereménye 23 ezer 105, a ketteseké 232
forint. A nyerőszámok: 9, 13, 33
és 42, 44, 64. A heti és előfizetéses szelvényeket péntekig veszik
át a megyei postahivatalokban, takarékszövetkezetekben, IBUSZ és
Express irodákban. Sorsolás keddenként 10 órakor.
(x)

Vass Gergely
November 21., 20 óra 5 perc,
3 7 3 0 g. Sz.: J ó z s a Katalin és
Vass Imre (Szeged).

Németh Lívia

N o v e m b e r 10., 14 óra 29
perc, 3170 g. Sz..: Imolya Mónika és Németh László ((Mórahalom).

Bárdi Fanni

N o v e m b e r 2 3 . , 21 ó r a 15
perc, 2980 g. Sz.: Nagy Mónika
és Bárdi Miklós (Felső-Szentiván).

Bíró Liliána

November 25., 1 óra 30 perc,
2370 g. Sz.: Medveczky Mónika
és Bíró Gyula (Szeged).

Pénzes Zsigmond

N o v e m b e r 2 4 . , 10 ó r a 43
perc, 4 5 5 0 g. Sz.: Vince Anikó
és Pénzes Zsigmond (Üllés).

Zsótér Viktória

November 24., 8 óra 45 perc,
4 1 8 0 g. Sz.: Csitkovics Zita és
Zsótér Mihály (Szeged).

Varga Lola

N o v e m b e r 2 4 . , 16 ó r a 47
p e r c , 3 7 5 0 g. Sz.: U g l á r Zsuz s a n n a é s V a r g a E n d r e (Szeged).

Vásárhelyen

Makón
Hegedűs Ágnes
November 24., 10 óra 5 perc,
3450 g. Sz.: Győrfi Györgyi és
Hegedűs Pál (Nagyér).
A családoknak
szívből
gratulálunk!

A Columbia amerikai űrrepülőgép két asztronautájának kedd hajnali űrsétája során sikerült befognia a Spartan műholdat. A Nap megfigyelésére szolgáló, 10 millió
dollár értékű, 1360 kilogramm súlyú, többször is
felhasználható műszer három nappal korábban szabadult el az űrrepülőgép robotkaija elől, és azóta a Columbiával együtt keringett.

Mockú
a templomban?!

Szegeden

Buza Virág Bernadett
N o v e m b e r 2 4 . , 12 ó r a 30
perc, 3100 g. Sz.: Molnár Tünde
és Buza Zsolt Sándor.

Befogták
a műholdat

„Uncaria
Tomentosa"

Gyémántokkal kirakott melltartóban vonult
fel Tyra Banks manöken
a N e w York-i Victoria's
Secret f e h é r n e m ű á r u ház hétfői bemutatóján.
A Harry Winston ékszerész
által
díszített
„álommelltartó" á r a hár o m m i l l i ó d o l l á r . (MTI
Telefotó)

messziről látszik a szándék. Azért bocsátom előre most is, mert megint találtam egyet, boltból hazatérőben.
Talpig fekete volt, nagy, és kedves.
A kölökkorból alig nőtt ki, meglátszik ez akkor is, ha nem hord magával anyakönyvi kivonatot. Minden
lépcsőház előtt megállt, beszagolt, aztán futott tovább. Mire hazaértem,
odaért ő is. Ha fél szávai hívtam volna, bejött volna.
Mondtam neki, menj Isten hírével.
Nem neked való a panel. Lehajtotta
fejét, szótlanul elköszönt. Másnap a
belvárosban láttam, messziről Kollégium kapujában ült, akár szoborba
merevített társa, az örök puli, a juhászgyerek előtt.
Befelé szimatolt. Elhúzták a delet,
azt gondoltam, tömény menzakoszt
neki még fölséges illata csapta meg
az orrát. A kutyának állítólag az is
elég, ha napjában egyszer eszik, de a
harangszóval kísért illatok délben a
legcsábitóbbak. Ült tehát minden
idegszálával, jobban, mintha kutyaiskolában tanították volna.
Kislány jő, és tétovázik. Csúnya,
nagy fekete kutya, vágódhatott elméjébe gyerekkori emléke, és megáll egy

Horváth Dezső

A szabály
a z szabály

A 2004-es labdarúgó Európa-bajnokságra már elkészítette a Népstadion átépítésének tervét Csizmás Gyula Ybl-díjas
építész. A tervek szerint mintegy 40 ezer négyzetméter nézőteret fednének be acélrácsos átvilágító tetővel.
A 61 ezer 729 néző befogadására alkalmas stadion tetöszerelését egy év alatt lehetne elkészíteni. (MTI Telefotó)

Kövér kövért szül
• Oxford (MTI)
A kövér szülők gyermekeinél nagyobb a kockázata annak, hogy maguk is kövérek
lesznek - derítette ki egy brit
vizsgálat, amelyet 11 ezer
500 gyerek bevonásával végeztek. A fiúk esetében a kövér szülők gyermekeinél
nyolcszoros, lányoknál hétszeres a normál testsúlyú
szülők gyermekeihez képest
az elhízás kockázata. A kockázat azért nagyobb a kövér
szülők gyermekeinél, mert a
kicsik nem csupán a genetikai adottságokat öröklik, hanem a szülők rossz beidegződéseit is elsajátítják, például
étkezési szokásaikat és moz-

Szerződés az iskolával
• MTI Panoráma

gáshiányos életmódjukat.
Minél testesebbek a szülők,
annál kövérebbek lesznek az
idők folyamán a gyerekeik is.
Azok a leányok például,
akiknek mindkét szülője kövér, már hétéves korukban
átlagosan tíz százalékkal, 33
éves korukban 20 százalékkal súlyosabbak kortársaiknál.
A túlsúlyt az úgynevezett
Body Mass Index (Testméret-index) alapján számították, amelyhez a kilogrammokban számolt testsúlyt elosztják a testmagassággal.
Ennél a számítási rendszeméi
a 30 feletti eredmény minden
esetben már túlsúlyt jelez.

Jó magaviselet fejében egy
holland iskolai szervezet
munkahelyet ígér tanulóinak.
Az „üzlet" nem csupán ígéreteken nyugszik, hanem a tanulóknak az iskolával kötött
szerződésben kell vállalni,
egyebek között azt, hogy rendes ruházatban jelennek meg
az iskolában és megadják a
kellő tiszteletet diáktársaiknak és tanáraiknak.
„A szerződés pontosan
azokat a követelményeket
tartalmazza, amelyeket később a munkahelyen támasztanak. A munkahely biztosítása pedig nem is olyan nehéz: a mai jó konjunktúrában

úgyis szinte minden végzős
hallgatónk talál munkahelyet.
A többieknek pedig segítünk:
gyakornoki helyeket szerzünk
nekik közvetítő magánirodák
útján. Az álláspályázatoknál
nagy súllyal esik latba, ha valaki nem csak jó bizonyítványt, hanem valóban jó viselkedést is tud igazolni" mondta el az igazgató.
Mindez az Olympus iskolaközösségben történik,
amelyhez számos, továbbtanulásra felkészítő iskola tartozik a 12 osztályos, illetve a
középiskolás fajtából. Az iskolaközösség intézményeibe
főleg szegény sorban nevelkedő gyerekek járnak.

M a nem v á r h a t é v á l t o z á s i d ő j á r á s u n k b a n
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A vízállás tegnap
A Tisza
Szegednél: 150 cm,
Csongrádnál: 28 cm.
Mindszentnél: 108 cm.
A víz hőfoka
Szegeden:
6 , 0 °C
A Maros
- 5 cm.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:
Európa-szerte párás, borongós, erősen felhős az
idő. Sokfelé esik az eső, de
a hőmérséklet csúcsértéke
2-4 fokkal magasabb az
ilyenkor
megszokottnál.
Térségünkben az Alpok és
a Kárpátok vidékén is erősen felhős, párás, helyenként tartósan ködös az idő.
Ma estig a Kárpát-medence
időjárásban nem várható
jelentős változás. Hazánk
nagy részén folytatódik a
többnyire erősen felhős,
párás, helyénként tartósan
ködös idő, csak néhol szakadozhat fel átmenetileg a
felhőzet. A legmagasabb
nappali hőmérséklet 4, 9
fok között várható, de a
tartósan ködös helyeken
csak 0 fok közelében valószínű.

A közlekedési szabályoknak fittyet hányva a forgalommal szemben tolta egy
kismama a babakocsit néhány hónapos csecsemőjével
az észak-olaszországi Fernóban, míg a település rendíthetetlen közlekedési rendőre
véget nem vetett a kihágásnak, kíméletlenül megbírságolva az anyukát. A derék
fernói rendőrnek nem az első
nevezetes tette volt a szabálytalanul közlekedő babakocsi „vezetőjének" megbüntetése. A kisváros lakói
mindmáig hitetlenkedve emlegetik, hogy a megállási tilalom megszegéséért büntetést kapott a helyi temetkezési vállalkozó, mert a halottaskocsival a templom előtt a tilosban - várt a koporsóra.
A megbüntett személyek
természetesen a bíróságon
próbáltak védekezni a hihetetlen szigor ellen. A fellebbezések felemás eredménnyel jártak: az illetékes
bíró a templom előtt engedélyezte a halottszállítók
megállását, ám a kismama
ügyében jóváhagyta a büntetést azzal az indoklással,
hogy „a babakocsi olyan
négykerekű jármű, mely a
kerékpárhoz, vagy a lovasfogatokhoz hasonlítható, s
ezek számára a KRESZ tiltja
a forgalommal szembeni
haladást az egyirányú utcákban".

Csongrád megyében ma az alábbi városok
körzetében
számíthatnak sebességellenörzési akcióra a járművezetők.
Szeged: 5 és 7, valamint 8 és 23; Kistelek: 9 és 13; Makó: 6
és 22 óra között. A
rendőrség a változtatás jogát fenntartja!

