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% Ítélet az „arab-roma

háború"

ügyében

Színidirektor-vólasztás előtt

Megfenyegették a szegedi bírót?

• Munkatársunktól
A szegedi bíróságra tegnap nehezen lehetett bejutni.
Kommandósok ellenőrizték a
belépők ruházatát, nem rejt-e
nem odavaló tárgyat. Lapunk
információja szerint az elővig y á z a t o s s á g oka az volt,"
hogy dr. Németh Norbert bírót telefonon megfenyegették. Az o m i n ó z u s ü g y e t
egyébként zárt ajtók mögött
tárgyalták. A Musa Sharqiya
és társai ellen indított eljárás
több bűncselekményt is vizsgált. A legismertebbet másfél
évvel ezelőtt Szegeden arabroma háborúként emlegették.
Egy „telefonviccre" pisztolylövés volt a válasz, az ebből
fakadó kérdések rendezése
pedig majdnem tömegméretekben zajlott. Az elsőrendű
vádlottat - akit a s z e g e d i
ügyészség sanyargatással elkövetett személyi szabadság
megsértésével, lőfegyverrel
visszaéléssel, csalással is vádolt - a bíróság 6 év fegyházra Ítélte és kiutasította az országból. A többiek büntetése
1-3 év börtön. A vádlottak
fellebbeztek, az ítélet nem jogerős.
(Részletek a 7. oldalon.)
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A rendőrök alaposan megszűrték a bíróság épületébe belépőket. (Fotó: Karnok

Ma már „rendesen"
járnak a vonalok

Sándor Zsuzsa, a Fővárosi Bíróság s a j t ó f ő n ö k e elmondta, a határozatban azt is
megállapították: jogos volt a
MAV-nak az a ténykedése,
hogy a dolgozókat átirányították a z o k r a a h e l y e k r e ,
ahol a sztrájk folyt.
Az indoklás szerint múlt
év december 31-én a MÁV
és a másik két reprezentatív
szakszervezet meghosszabbította a kollektív szerződést, amely így 1999. december 31-ig érvényes. Ha a
kollektív szerződés érvényben van, akkor ez idő alatt a
sztrájk jogellenes. A szóvivő
hangsúlyozta: az ítélet nem
jogerős, fellebbezésre a kézbesítést követő 15 napon belül van lehetőség, ettől kezd-

repülöjegy-bumm
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Jogellenes volt a vasutassztrájk

• Budapest (MTI)
Első fokon jogellenesnek nyilvánította a z
év eleji v a s u t a s s z t r á j kot a Fővárosi Munkaügyi Bíróság, a határozatot pénteken délelőtt
kapta k é z h e z a vasúti
társaság, illetve a V a s úti D o l g o z ó k S z a b a d
Szakszervezetének
(VDSZSZ) képviselője
Budapesten.

Korognai Károly és dr. Nikolényi István
a két legesélyesebb jelölt. (6. oldal)

ve a Fővárosi Bíróság foglalkozik az üggyel.
- Örömmel közölhetem,
hogy legkésőbb 12 órán belül qjra visszaáll a rend a
Magyar Államvasutaknál m o n d t a Kukely Márton, a
M Á V Rt. megbízott vezérigazgatója.
Bajnai Gábor, a MAV Rt.
vezérigazgató-helyettese elmondta: bízik benne, hogy a
döntést követően a szakszervezet már nem feszíti tovább
a húrt, és belátja, nincs értelme a munkabeszüntetésnek.
A munkáltató 16 százaléknál
nem tud több béremelést adni.
- N e m f o g a d j u k el a
Fővárosi Munkaügyi Bíróság e l s ő f o k ú í t é l e t é t , és
nyolc napon belül megfellebbezzük - nyilatkozta
Gaskó István, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének elnöke.
A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete péntek
délben felfüggesztette országos sztrájkját, és január végéig választmányi ülésen határoz a további teendőkről jelentették be a szakszervezet sajtótájékoztatóján Budapesten.
(Vélemények a 3. oldalon.)
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koncerl 21 órától!
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Jelcin elnök maradhat
O Moszkva (MTI)
Borisz Jelcin esélyes jelölt a majdani orosz-fehérorosz államszövetség elnöki tisztségére - állítja Ivan
Ribkin, az orosz államfő tanácsadója.
A volt parlamenti elnök
kijelentése egybecseng
azokkal a már korábban indult találgatásokkal, ame-

lyek szerint Oroszország és
Fehéroroszország uniója új
lehetőséget kínálhat Jelcinnek, amikor 2000 közepén
lejár második, egyben utolsó orosz elnöki megbízatása.
„Egyszerűen nem nélkülözhetjük egy olyan ember
tapasztalatát, mint Borisz
Jelcin" - mondta Ribkin. A

• Pesten adták el a szegedi

politikust idéző Interfax
hírügynökség megjegyezte,
h o g y Ribkin az o r o s z államfő személyes képviselője az egykori szovjetköztársaságokkal fenntartott kapcsolatok ügyében.
A Kreml szóvivője nem
volt hajlandó megjegyzést
fűzni Ribkin fejtegetéseihez.

(Cikkünk az 5. oldalon.)
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Egészségügy

Emelt bér:
februártól

• Budapest (MTI)
Az egészségügyi intézmények dolgozói már februárban megkaphatják emelt fizetésüket, a társadalombiztosítási alapokat felügyelő politikai államtitkár ugyanis tíz
százalékos többletforrást
biztosított erre célra - közölte Selmeczi Gabriella pénteken. Az intézkedésre azért
volt szükség, mert az intézményekben az emelt finanszírozás csak három hónap
múlva jelentkezik először. A

közlemény rámutat, hogy a
társadalombiztosítási költségvetés — amelybe az idén
először építették bele a dolgpzók 13. havi bérének és az
ügyeleti díjaknak a fedezetét
- a dologi kiadások 11 százalékos és a bérek 13 százal é k o s e m e l é s é t teszi lehetővé. A béremelés mértékéről az intézmények igazgatói saját h a t á s k ö r ü k b e n
döntenek - emlékeztet a tbalapokat felügyelő politikai
államtitkár.

Barátfülharapás
• Budapest (MTI)
Meghívatta magát sörözni, majd „hálából" leharapott
33 éves vendéglátójának füléből egy d a r a b o t egy 29
éves f é r f i B u d a p e s t e n , az
egyik belvárosi sörözőben.
Az áldozat füldarabját ba-

székházat

Gazdacsere: „tetőzik" a gond?

• Munkatársunktól
Minden különösebb hírverés nélkül cserélt gazdát
az egykori szakszervezeti tulajdonban lévő Eszperantó
utcai irodaház. A M a g y a r
Szakszervezetek Országos
Szövetsége évekig próbálkozott ugyan azzal, hogy hasznosítsa valahogy szegedi irodaházát, ám ezek a kísérletek sorra kudarcba fulladtak.
Több érdeklődővel tárgyaltak, végül egy Budapesten
bejegyzett, ám ismert szegedi üzletemberekből álló társaság vásárolta meg az épületet. Mint minden közösségi
tulajdón értékesítésekor,
most is felvetődött a kérdés:
vajon milyen áron jutottak a
vásárlók az ingatlanhoz? Bár
első hallásra nem tűnik túlz o t t a n m a g a s n a k ez az
összeg, mégis előfordulhat,
hogy a rossz műszaki állapotú épülettel akár „be is vásárolhattak" a befektetők.

MORTON'S

Egykor szakszervezeti székház volt. Azóta többen is érdeklődtek az épület
iránt. (Fotó: Gyenes Kálmán)

rátnője a mentők helyszínre
érkezéséig gondosan őrizte
és jéggel hűtötte. A sérült
testrészt a kórházban sikeresen visszavarrták. A harapós
elkövető ellen a rendőrség
súlyos testi sértés miatt eljárást indított.

Mikor
szól
a rádió?
• Munkatársunktól
Az előzetes hírekkel és
reklámokkal ellentétben
m é g s e m indult be tegnap
nulla órától a Rádió 88 és a
tílédia 6 rádió 24 órás adása.
A késlekedés okát tudakolva
azt a tájékoztatást kaptuk,
hogy a rádióengedély jogerőre emelkedéséről szóló
telefaxot a hírközlési főfelü g y e l e t n e m k ü l d t e el
időben, ezért tegnap még a
szokott rend szerint hallhatták a szegediek a rádióadókat.
Az engedélyt elvileg bármelyik pillanatban megkaphatják az érintett adók, azonban - tekintettel arra, hogy
h é t f ő n lesz l e g k ö z e l e b b
m u n k a n a p - nagy valós z í n ű s é g g e l csak k e d d e n
nulla órától kezdhetik meg a
24 órás adást. Akkor a meghirdetetteknek megfelelően a
Rádió 88 a 95.4-en, a Média
6 pedig a 100.2-n lesz majd
fogható.
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Anyanyelven,
szabadon
„ izonyára nem lesz abból nemzetközi diplomáciai
MJ bonyodalom, hogy nem értek egyet Eva Slavkovskával és Ján Slotával. Utóvégre sokan nem értenek
egyet velük, meg a hozzájuk hasonlóan gondolkodókkal, sót, nem csak Szlovákiában, hanem szerte a világon. Ők tudniillik azzal nem tudnak megbékélni, hogy
többnemzetiségű országukban kétnyelvű
bizonyítványokat nyomtatnak, mert - így vélekednek a most ellenzéki politikusok - az ellenkezik a szlovák nyelv védelmét szolgáló nyelvtörvény
rendelkezéseivel!
Egészséges gondolkodású embert megdöbbent az
ilyenfajta honatyai (-anyai) megnyilatkozás. Mi azonban ezen a tájékon, immár csaknem nyolc évtizede,
megszoktuk, hogy az ilyen mentalitás
szomszédaink
egyik markáns ismérve, melynek révén politikai karriert lehet csinálni, a nemzetmentő szerepében lehet tetszelegni, de legfőképpen: el lehet hinteni a gyűlölet
magvát a kisebbségben élő állampolgárokkal
szemben. Csak annyi kell az ilyen skizofrén
szerephez,
hogy kimondják: állami nyelven kell beszélni, írni!
(Otthon ki-ki szabadon használhatja az anyanyelvét...)
Három évvel ezelőtt a Meciar-kabinet
átvitte a
„népakaratot", ahogyan ők erre hivatkoztak, megalkották azt a nyelvtörvényt, amelyben
rendelkeztek,
hogy az iskolai bizonyítványokat is állami nyelven kell
kiadni. Slavkovská és Slota bizonyára elégedett volt. A
csaknem hétszázezres magyarság és a százezres ukrán
kisebbség pedig joggal érezhette magát úgy, mint a
megdorgált kisdiák, akit valamilyen csínytevésen értek. A derék parlamenti képviselők, nagy nemzeti felbuzdulásukban, bizonyára soha nem hallottak még a
svéd-finn nyelvhasználati törvényről, a svájci (állami!) nyelvhasználatról,
de a többi, európai módon
rendszabályozott együttélési formákról sem.
salamoni bölcsességek egyike szerint, aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, az ostobák barátja pedig
romlottá lesz. Nos, csak azt szerettem volna mondani,
hogy én a Mikulás Dzurindával értek egyet. Mélysége-

A

Szlovákia: kétnyelvű
bizonyítványok
• Révkomárom (MTI)
A Ján Slota vezette ellenzéki - Szlovák Nemzeti Párt nem ért egyet
azzal, hogy a parlament
a jövő héten a kétnyelvű
bizonyítványok intézményét visszaállító törvény
szentesítésére készül.
Csáky Pál, a kormány Magyar Koalíció Pártjához tartozó
alelnöke pénteken megerősítette, hogy január végén, a szlovákiai magyar és ukrán iskolák
diákjai ismét kétnyelvű félévi
bizonyítványt kapnak.
Csáky arra emlékeztetett,
hogy a kétnyelvű bizonyítványok kiadása a jelenlegi jogrend szerint is lehetséges, de a
további vitákat elkerülendő a
kormány úgy döntött, hogy
ennek jogi feltételét a kérdést
közvetlenül szabályozó törvénnyel is rendezi.
Ezzel szemben Eva Slavkovská, az előző kormány
Szlovák Nemzeti Párthoz tar-

tozó alelnöke pénteken pártja
sajtótájékoztatóján bírálta a
Dzurinda-kormány kétnyelvű
bizonyítványok visszaállítását
célzó elhatározását, mert szerinte a kétnyelvű bizonyítvány ellenkezik a szlovák állami nyelv védelmét szolgáló
nyelvtörvény rendelkezéseivel. Slavkovská szerint a jelenlegi oktatási tárca megsértette a pénzügyi fegyelmet,
amikor nyomdai megrendelést adott a bizonyítványok
kétnyelvű űrlapjainak elkészítésére. Akkor, amikor ő volt
az oktatási miniszter, a kétnyelvű bizonyítványokat nem
tiltották be, csupán arról rendelkeztek, hogy a hivatalos
okiratokat, így az iskolai bizonyítványokat is állami nyelven kell kiadni. Csáky Pál jelezte, hogy február 5-én, amikor a budapesti szlovák gimnáziumban is kiosztják az
évek óta kétnyelvű bizonyítványokat, személyesen is jelen lesz.

• Románia

Erét gyűjtenek
a bányászok
• Petrozsény (MTI)
A hét eleje óta sztrájkoló
Zsil-völgyi bányászok erőgyűjtésre használják fel a hétvégét: a bányászliga pénteki
ülésén úgy döntöttek, hogy a
tiltakozó akciókat hétfőig szüneteltetik, a bányászok hosszú
hétvégét kapnak pihenésre.
A szabad hétvége bejelentése előtt Miron Cozma, a

Zsil-völgyi bányászok vezére
harcias beszédet tartott. Mint
mondta, a bányászok számára
már nincs visszaút, a sztrájkot
mindaddig folytatni kell, amíg
összes követelésüket nem teljesítik. Cozma ismét azt követelte, hogy Radu Vasile miniszterelnök utazzon Petrozsénybe és a helyszínen tárgyaljon a bányászokkal.

• Béketárgyalások a gerillákkal

Kolumbia fellélegezhet?

A pápa fogadta
D'Alemát
• Vatikánváros (MTI)
Magánkihallgatáson fogadta a Vatikánban Massimo
D'Alema olasz miniszterelnököt 11. János Pál pápa. A találkozóra negyven évvel azután került sor, hogy a katolikus egyház az 1948-as választások előtt kiátkozással fenyegette meg a „vörösen" voksoló olaszokat. Akkor a kereszténydemokraták kerültek ki
győztesen és négy évtizeden
keresztül voltak hatalmon, kirekesztve belőle a kommunistákat. A találkozó azért is fontos, mert a két állam viszonyát
érintő számos kérdésről folytatott eszmecserét a pápa és a
kormányfő. Figyelmet szenteltek a katolikus iskolák
pénzügyi támogatásával kapcsolatos ellentétek rendezési
lehetőségeinek.

Hezbollahtámadás

A gerillák egy csoportja megérkezett a béketárgyalásra. Talán egyszer megtudja a világ,
ki fegyverezte fel és pénzelte őket. (MTI Telefotó)
• San Vicente
del Caguán (MTI)
Béketárgyalások kezdődtek Kolumbiában a
k o r m á n y és a z o r s z á g
legnagyobb baloldali
gerillaszervezete, a Forradalmi Fegyveres Erők
között a négy évtizede
dúló polgárháború lezárásáról.
A kormány küldöttségét
Andrés Pastrana államfő, a
gerillákét az alapító főparancsnok, Manuel Marulanda vezeti. A helyszín, San
Vicente de Caguán város az
amazóniai országrészben
• Tokió (MTI)
Észak-Korea azt követeli
az Egyesült Államoktól,
hogy térítse meg az 1994ben kötött atombiztonsági
megállapodás végrehajtásának elmulasztása miatt keletkezett veszteségeit.
A hivatalos KCNA hírü g y n ö k s é g kommentárja
szerint csak „ g a z d a s á g i
• Dzsakarta (MTI)
Az indonéziai Jáva szigetén a rendőrség pénteken tüzet nyitott egy üzleteket
fosztogató és rendőrőrsökre
támadó, több ezres tömegre.
A főváros közelében kitört
zavargásban egy ember
meghalt, többen megsérültek.
*
A zavargások pénteken
reggel kezdődtek a Jakartá-

van, egy 42 ezer négyzetkilométeres demilitarizált
övezetben, Bogotától 300
kilométerre.
Némi meglepetést keltett,
hogy az ünnepélyes megnyitó ceremóniára nem érkezett meg Marulanda, akire egy órán át vártak a tervezett programhoz képest.
A parancsnok helyett a gerillák egy másik vezetője olvasta föl a bevezető beszédet, amely a megbékélés
esélyét illető optimizmust
tükrözte.
A Kolumbiában történelminek nevezett tárgyalás
megnyitójára meghívott

vendégek között voltak:
Gábriel García
Marquez
Nobel-díjas kolumbiai író,
Rigoberta Manchú Nobelbékedíjas guatemalai polgárjogi harcos, Dániel Ortega volt nicaraguai államfő,
az Európai Unió nagykövetei, valamint közép- és délamerikai politikusok.
A városban óriási a készültség, a helyszínt közösen ellenőrzik a felkelők és
az államfő biztonsági emberei. A környék útjait terepszínű egyenruhába öltözött
géppisztolyos gerillák őrzik,
de megtalálhatóak a megnyitó színhelyéül szolgáló

Észak-Korea kártérítési
az USA-tél
veszteség volt a jutalma"
annak, hogy a KNDK híven megtartotta a megállapodást.
Észak-Korea kétesnek

tartott atomprogramja befagyasztását vállalta a megállapodásban, cserébe azért,
hogy a nyugati országok két
atomerőművet építenek fel a

Rendőrökre támadtok
tói mintegy 50 kilométerre
északkeletre fekvő Karawang településen, amikor a
városban olyan hírek kaptak
lábra, hogy a rendőrök bántalmaztak egy motorbiciklis
taxist, aki megpróbálta megvesztegetni egyik társukat.
Ahmad Hidayat ezredes,

rendőrfőnök elmondása szerint a feldühödött emberek
betörték egy áruház ajtaját,
majd a felduzzadt tömeg kövekkel dobálta meg a rendőrőrsöket. A Sonora magánrádióban nyilatkozó ezredes hangsúlyozta, hogy a
rendőrök ö n v é d e l e m b ő l

főteret övező épületek tetején is. A polgárháború Kolumbiában négy évtized
alatt becslések szerint 120
ezer áldozatot szedett.
García Marquez San Vicentébe érkezve kijelentette,
hogy szerinte a gerillák komolyan veszik a tárgyalásokat, s ő optimista, de a kolumbiaiaknak türelemmel
kell lenniük. Pastrana elnök
egy interjúban közölte,
hogy rövidesen - január 14én - Havannába látogat, és
Pidel Castro elnökkel találkozik, akinek „még mindig
nagy befolyása van a gerillákra".

számára és pótolják a kieső
- mintegy 500 ezer tonna
fűtőolajnak m e g f e l e l ő energiamennyiséget.
Az amerikai kongresszus
mindmáig nem adta jóváhagyását a két atomerőmű finanszírozására, mert azt
gyanítja, hogy a KNDK nem
hagyott fel atomfegyver-fejlesztési programjával.

kényszerültek fegyverhasználatra és műanyaglövedékeket lőttek ki.
Szemtanúk szerint az utcádon átvonuló tömeg válogatás nélkül fosztogatta az
üzleteket, és nem csak a kínai boltokat rohanta meg,
amint számos korábbi indonéziai zavargásban történt.
A halálos áldozat egy 19-20
éves főiskolás fiatalember.

Új amerikai rakétavédelmi rendszer
• Washington (MTI)
Az amerikai védelmi minisztérium közlése szerint
Clinton elnök azt fogja javasolni a kongresszusnak,
hogy az elkövetkező hat év
során szánjanak 7 milliárd
dollárt olyan országos rakétavédelmi rendszer kialakítására, amely képes lenne
megvédeni az Egyesült Államokat „véletlenül indított,
vagy korlátozott mértékű
nukleáris támadástól".
A Pentagon hangsúlyozza, hogy ez a program sokkal visszafogottabb, mint a

nyolcvanas években Reagan
elnök által szorgalmazott
„csillagháborús" terv, az
ugyanis - még a hidegháborús alaphelyzetből kiindulva
- tömeges szovjet atomcsapás ellen lett volna hivatott
megvédeni Amerikát. A
mostani elgondolások szerint „valamely nukleáris
nagyhatalom részéről szándék nélkül, illetve valamely
bajkeverő állam által szándékosan" indított rakétatámadás kivédésére alkalmas
rendszert kellene létrehozni.
Clinton a jövő hónapban

küldi meg a törvényhozásnak a 2000. évre szóló védelmi költségvetési javaslatot. Ebben benne lesz a 7
milliárdos keretre szóló elgondolás, de ez még nem jelenti azt, hogy a védelmi
rendszer tényleges telepítéséről már idén döntés születhetne.
A Pentagon az elmúlt évtizedben 50 milliárd dollárt
költött olyan rakétarendszerek kifejlesztésére, amelyek
legalább az amerikai katonai
csapatokat képesek lennének
megvédeni rakétatámadás-

tól. Ezek az erőfeszítések
azonban eddig nem hozták
meg a kívánt eredményt: a
THAAD-nak nevezett, nagy
magasságú alkalmazásra
szánt, hadszíntéri rakétavédelmi rendszerrel eddig végrehajtott öt kísérlet sorra kudarcba fulladt. Júniusban
újabb kísérletet hajtanak
végre. Ennek során a kaliforniai Vandenberg légitámaszpontról indítanak támadó rakétát imitáló eszközt, és azt
a Marschall-szigetek egyikéről indított elfogó rakétával
igyekeznek majd eltalálni.

• Mardzsajun (MTI)
Egy libanoni férfi meghalt,
kettő pedig megsebesült pénteken Libanon déli részén,
amikor gerillák rakétákkal és
aknavetőkkel lőttek az izraeli
határ közelében lévő célpontokat. A támadás egy nappal
azután történt, hogy az izraeliek Dél-Libanonban leromboltak 14 házat. Hajnalban három
rakétát és számos 120 milliméteres gránátot lőttek ki a
Hula és Markaba falvak körüli
izraeli katonai állásokra, amelyek alig néhány száz méterrel
fekszenek az izraeli határtól.

Megöltek
három szerb
rendőrt
• Pristina (MTI)
Két szerb rendőr meghalt,
egy harmadik súlyosan megsebesült pénteken Koszovóban, a Pristinától ötven kilométerre délnyugatra lévő Suva Rékánál. A szerb hatóságok szerint a rendőröket
szállító gépkocsira albán
fegyveresek rakétagránátot
lőttek ki. Két rendőr azonnal, súlyosan sebesült társuk
pedig nem sokkal a támadás
után meghalt. Az EBESZ-illetékesek közlése szerint két
- a szerb hatóságok szerint
három - polgári személy is
megsebesült.

Sivatagi R é k a
• Washington (MTI)
Az Irak ellen decemberben
végrehajtott légi csapás következtében életét vesztette több
magas rangú iraki kormánytisztviselő is. A Sivatagi Róka
fedőnevű hadművelet iraki áldozatainak összesített száma
600 és 1600 között van - jelentette be Henry Shelton tábornok, vezérkari főnök Washingtonban.

Élé pajzs
• Freetown (MTI)
A Sierra Leone-i lázadók
elutasították eszmei vezetőjük
tűzszüneti felhívását és parancsnokuk bejelentette, hogy
a fővárosban, Freetownban általános támadást indítanak a
Nigéria vezette nyugat-afrikai
békefenntartó erők (ECOMOG) ellen. „A tűzszünet
szóba sem jöhet" - jelentette
ki Sam Bockarie, a lázadók
parancsnoka. A lázadók Freetown szívében erőteljes támadást indítottak a békefenntartók ellen, akik a választásokon
hatalomra jutott Ahmad Tejan
Kabbah államfőt védik.
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1999: tíz százalék alatti infláció

Előzetes
normakontroll

Szinte minden

• Budapest (MTI)
Göncz Árpád köztársasági
elnök - a kormány kérésére
- előzetes normakontrollt
kért az Alkotmánybíróságtól
, A szervezett bűnözés, valamint az azzal ö s s z e f ü g g ő
egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról" című törvényjavaslatról - közölte pénteken Faragó András, a köztársasági
e l n ö k s z ó v i v ő j e . Az O r szággyűlés a fenti törvényjavaslatot 1998. december 22én fogadta el.

M

inden nagyon szép, minden nagyon jó, (szinte)
mindennel meg vagyok elégedve - mondta tegnap
egymás után Surányi György jegybankelnök, Járai Zsigmond pénzügyminiszter és Chikán Attila gazdasági miniszter. Kincstári optimizmus ide, sikerpropaganda oda,
a számok is mindegyre azt igazolják, jövünk kifelé az
alagútból. Emlékeznek, korábban gazdasági témájú publicisztika meg sem jelenhetett anélkül, hogy a szerző ne
kereste volna a fényt az alagút végén? Miközben - vigyázat, képzavar - jól meg kellett szárítani a nadrágszíjat a
vakvágányon hátrafelé haladó szerelvényen, még mielőtt
odaérnénk a szakadék széléhez. Ma már nincs sem alagút, sem gatyatartó, csak hegymenet, s mint tudjuk, az
emelkedőn sincs megállás.

Szólótáncfesztivál
• Békéscsaba (MTI)
A népi magántáncosok
békéscsabai országos versenyének első 25 évét bemutató kiállítás megnyitásával, a
szombati versenyen induló
táncosok kötelező (zsűri
előtti) próbájával és az eddigi vetélkedők legjobbjainak
(az „Aranysarkantyús táncos" és az „Aranygyöngyös
táncos" címet örökösen viselő férfi és női néptáncosok) gálájával pénteken Békéscsabán az ifiházban megkezdődött a XIV. országos
szólótáncfesztivál. A néptáncos versenyen mintegy félszázán indulnak.

Szabolcsi vadkár
• Nyíregyháza (MTI)
A felmérések szerint 85
millió forint értékű kárt okozott a novemberi árhullám a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadásztársaságoknak. A
folyók: a Tisza, a Szamos, a
Kraszna és a Túr völgyében
működő 23 vadásztársaság
mindegyikét jelentős kár érte.
Az ár különösen a hullámterületen élő mezei nyúl- és
őzállományt tizedelte meg.
Kisebb számban szarvasok és
vaddisznók is áldozatául estek az évszázad legnagyobb
árhullámának.

Felújított
lakások
• Debrecen (MTI)
Felújítva adtak át egy 60
lakásos épületet Debrecenben, az egykori szovjet katonai r e p ü l ő t é r e n . A h á r o m
lépcsőházas, négyemeletes
házban 30 darab egyszobás,
15 egy plusz két félszobás és
15 egy plusz két félszoba, étkezős lakás van. A felújítás
lakásonként csaknem kétmillió forintba került, mert újjá
kellett építeni szinte a teljes
infrastruktúrát. A repülőtéren
mintegy 600 lakás újítható
fel. A beruházási program
19% végén kezdődött, és eddig több mint 200 lakást hoztak rendbe. Az épületeket
szinte újjá kellett építeni. A
lakásokat szociális bérlakásként hasznosítják.

Ferihegyi
„leosztás"
• Ferihegy (MTI)
A Ferihegy 2A terminál
szombattól csak a Malév járatait fogadja, illetve indítja,
a külföldi légitársaságok gépei ugyanettől az időponttól
a nemrégiben átadott Ferihegy 2B terminálra érkeznek
és onnan indulnak - közölte
a Légiforgalmi és Repülőtéri
Igazgatóság pénteken. A Ferihegy 1 terminál tavaly december közepe óta nem fogad menetrend szerinti járatokat.

jegyzet

Balról jobbra: Surányi György, Járai Zsigmond és Chikán Attila a pénzügyminisztériumi sajtótájékoztatón.
Három kompetens vélemény - mindennapi forintjainkról... (MTI Telefotó)
• Budapest (MTI)
A Pénzügyminisztérium, a Gazdasági Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank lefelé módosította az 1999. évre várható egész éves inflációt:
az eredetileg előre jelzett
10-11 százalék helyett 10
százalék alatti áremelkedést várnak - hangzott el
Járai Zsigmond, Chikán
Attila és Surányi György
közös sajtótájékoztatóján, pénteken, Budapesten.
Surányi György elmondta:
bár még nincsenek végleges
adatok, valószínűsíthető, hogy
tavaly decemberben az infláció 11 százalék körüli szintre
esett vissza, így egy év alatt
hét százalékot c s ö k k e n t a
pénzromlás mértéke, hiszen
1998 elején 18,4 százalékos
inflációról indultunk.

• Budapest (MTI)
„Ha jól tudom, akkor a
Postabank részvényesei
feljelentést tettek az előző
menedzsment, az igazgatóság és a felügyelőbizottság ellen" - mondta
Járai Zsigmond pénzügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten.
. A Postabank kisrészvényeseivel kapcsolatban elmondta:
„nemcsak a kisrészvényesek,
hanem az állami részvényesek
is elveszítették a tőkéjüket a
Postabank tőkeleszállítása so-

Surányi György arról is
szólt, hogy az orosz válság
után a szeptembert és októbert
követően a magyar pénz és
tőkepiac iránti bizalom helyreállt, napjainkban már újból
egyértelműen a tőke beáramlása jellemzi a hazai pénz és
tőkepiacokat. Járai Zsigmond
pénzügyminiszter azt tartotta
a legpozitlvabbnak az elmúlt
év gazdasági folyamatai közül, hogy jelentősen csökkent
az infláció, miközben megőriztük a gazdasági stabilitást,
és j e l e n t ő s mértékű GDPbővülést ért el az ország. A
központi költségvetés helyzete pedig j o b b a n alakult az
előzetes tervhez képest.
Járai Zsigmond néhány,
nem végleges adatot is közölt
az újságírókkal az államháztartás tavalyi teljesítményéről.
A pénzügyminiszter elmondása szerint az államháztartás
teljes hiánya a bruttó hazai

termék 4,7 százalékát teszi ki
1998-ban, ami kedvezőbb a
prognózisnál, hiszen az 4,9
százalékot jövendölt.
Járai Zsigmond bizakodó
az idei évre vonatkozóan,
megítélése szerint a GDP növekedése az 5 százalékot is elérhet. Az ez évi központi bevételek 12,6 százalékkal lesznek magasabbak a költségvetésben az elmúlt évhez képest,
a kiadások pedig, ha a bankkonszolidációt is beszámítjuk,
akkor 8 százalékkal nőnek
idén az elmúlt évhez viszonyítva. Az ez évi költségvetési újraelosztási szint 46,1 százalékra várható, idén a bruttó
államadósság GDP-hez mért
szintje lecsökken 57,5 százalékra.
Chikán Attila elmondta:
bár az export az elmúlt év
első tíz hónapjában 21,4 százalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest, az

Feljelentés
a Postabank ügyében
rán. Ennek legnagyobb vesztesei az állam, illetve különböző költségvetési szervezetek voltak. Magánvéleményem az, hogy a legkevésbé a
kisrészvényesek felelnek ennek a helyzetnek a kialakulásáért".
•v Úgy gondolom, erre a
vizsgálatok választ fognak adni, valószínűsíthető, hogy a

kisrészvényeseket folyamatosan félrevezették - mondta a
pénzügyminiszter. Járai Zsigmond aláhúzta: „nem az állam
vezette félre őket, tehát nem
gondolom, hogy az államnak
morálisan kárpótlási kötelezettsége lenne". A pénzügyminiszter végezetül hangsúlyozta: „jogilag, miután az állam
50 százalék fölötti tulajdonos

utolsó negyedévben valamelyest megugrott az import, így
a tavalyi évre a külkereskedelmi deficit mintegy 2,7-2,8
milliárd dollárt érhet el. Az
ipari termelés azonban kimagaslóan nőtt, az elmúlt év első
tíz hónapjában 14,8 százalékkal emelkedett az elmúlt év
hasonló időszakához viszonyítva. Mindeközben a termelékenység 13,6 százalékkal
emelkedett. Chikán Attila úgy
véli: elérhető ez évben az öt
százalékos gazdasági növekedés, ezt azonban a következő
veszélyforrások befolyásolhatják. Egyrészt a fogyasztás
növekedésének túlzott mértéke, illetve az, hogy az Európai
Unió növekedési üteme nem
éri el a most prognosztizált 22,4 százalékot. Az is kedvezőtlen lehet, ha az olcsó
délkelet-ázsiai termékek alacsony árakon rázúdulnának az
európai piacokra.

a bankban, h a bármilyen
visszavásárlási, vagy kárpótlási kötelezettség lesz, ennek
eleget fog tenni, hogy milyen
áron, azt nem tudom megmondani". A Postabank és Takarékpénztár Rt. sajtóosztálya a
következők közlését kérte:
„Tekintettel arra, hogy az
1997. évi mérleget módosítani
kellett és ezt a Postabank rendkívüli közgyű-lése el is fogadta, a Postabank menedzsmentje vizsgálja: történt-e mérlegcsalás. Ha ez bebizonyosodik,
a vizsgálatok után megteszi a
szükséges feljelentést".

• Szakszervezeti vezetők a sztrájkfelfüggesztésről

Megosztott a vasutas társadalom?

A V D S Z S Z helyi vezetője Szegeden szomorúan vette tudomásul a
v a s u t a s s z t r á j k jogellenessé nyilvánítását, a
két másik reprezentatív
s z e r v e z e t területi vezetője viszont úgy vélte,
hogy időszerű volt felfüggeszteni a sztrájkot.
Eltérő volt a véleményük
a b b a n a tekintetben is,
hogy vajon megosztottae a vasutas társadalmat
a négy és fél napos demonstráció.
„Megdöbbentett a bíróság d ö n t é s e , v é l e m é n y e m
szerint ugyanis jogszerű
volt a sztrájkunk" - nyilatk o z t a l a p u n k n a k Remete
Miklós, a Vasutas Dolgozók
Szabad Szakszervezetének

területi ügyvivője. A szakszervezeti vezető szerint
mivel a bérekre vonatkozóan n e m é r v é n y e s r á j u k a
kollektív szerződés, hivatalosan nincs is k i h i r d e t v e ,
ezért erre nem lehet döntést
megalapozni. A sztrájkot
azonban a szegedi igazgatóság t e r ü l e t é n 12 ó r a 17
perckor beszüntették, bár a
munkások csalódottak voltak, ők ugyanis nem hisznek
abban, hogy a fellebbezéssel meg lehet változtatni a
bíróság Ítéletét. Remete
Miklós szerint a sztrájk ennek e l l e n é r e sikeres volt,
mert ráirányította a társadalom és a munkáltató figyelmét arra, hogy nem csak a
mozdonyvezetők képesek
hatékony é r d e k é r v é n y e s í tésre. A VDSZSZ egysége a

sztrájk alatt erősödött, sőt,
új tagok is beléptek hozzáj u k . Ezzel együtt R e m e t e
Miklós szerint a szakszervezetek közötti ellentét megosztotta a vasutasságot.
Összességében a V D S Z S Z
tisztségviselője szerint a
bérfejlesztést a munkáltató
nem készítette elő kellőképpen, ugyanis nem a nettó,
hanem a bruttó kereseteket
vette alapul. „Márpedig a
dolgozók a nettót viszik haza, azt lehet elkölteni, s egy
alacsonyabb jövedelmű dolgozó ezzel a béremeléssel
lényegesen rosszabbul jár,
mint egy jobban kereső" jelentette ki Remete Miklós.
Mári Gábor, a Vasutasok
Szakszervezetének területi
ügyvivője úgy véli, hogy a
sztrájk nem volt kellőkép-

pen előkészítve és átgondolva, s kérdés, hogy ezek után
a kormányzat és az igazságszolgáltatás oldaláról milyen lépések várhatók. Mári
Zoltán ugyancsak azon az
állásponton van, hogy a
sztrájk megosztotta a vasutasokat. A Mozdonyvezetők
Szakszervezetének helyi vezetője, Erdélyi Zoltán kijelentette: ezt a lépést már a
vezérigazgató halálakor
meg kellett volna lépnie a
VDSZSZ-nek, ezzel együtt
azonban úgy véli, hogy várható volt a döntés, csak az
időpontja volt a kérdéses.
Erdélyi Zoltán két társával
ellentétben n e m érez megosztottságot a sztrájk miatt
a vasutastársadalomban.
A r a t ó László

Valószínű, hogy ebben az évben semmi nem menthet
meg bennünket az egy számjegyű inflációtól, s ezt valóban csak későbbre jósolták mind a régi, mind az új kormány szakértőt Tavaly körülbelül hét százalékot csökkent a pénzromlás mértéke, s ez már tényleg Európához
méltó teljesítmény. A csökkenő infláció pedig a legjobb
receptje a reálbér növelésének. Egyszámjegyűvé vált,
igaz, milliárd dollárban - s még inkább euróban - nettó
külső adósságunk. Az államháztartás hiánya csak az
utolsó nagy bankkonszolidáció 220 milliárd forintja miatt lesz öt százalék alattiból közel hétszázalékos, bár ez
inkább elszámolási kérdés.
Már újra ötszázalékos gazdasági növekedésről beszél
kutató és kormányzat egyaránt, de ha ilyen tempóban és
továbbra is pozitív irányban módosítják jóslataikat a szakértők, akkor még az a csúfság is megeshet az országgal,
hogy bejön az Orbán-Matolcsy-féle „Ula" 7 százalékos
GDP-növekedés. Akkor pedig megtelik a Parlament
előtti tér önnön fejére hamut szóró ellenzéki, gazdasági,
valamint ellenzéki-gazdasági újságírókkal,
annyiszor
döngölték agyagba az akkor még csak kormányzásra
törő pártot legvadabbnak tűnő hétszázalékos ígérgetése
miatt. Arról persze még nincs szó, hogy a hamutermelést
fel kellene gyorsítani, de az orosz válság óta tényleg a
vártnál jobban alakulnak dolgaink - már ami a gazdaságot, a nagy pénztárcát illeti
A késve rajtoló tőzsde a napokban minderre csak ráerősített, s a nagy lendülettől a BUX-index alig tudott
megállni hétezres határnáL Két nap alatt közel tízszázalékos növekedés, ez mindjárt előre le is dolgozta a idei
inflációt, s ha a jövő héten is marad a hegymenet, akkor
az rnár tiszta haszon. Persze a tőzsde ennél kiszámíthatatlanabb, s aki egyszer már megégette a kezét, az néhányszor megkerüli a kiszemelt brókercég irodáját, mielőtt bekopogna.
hhoz persze, hogy Surányi, Járai és Chikán urak
jövő ilyenkor is (szinte) mindennel meg legyenek
elégedve, az is kell: azok a fránya külső körülmények is
kedvezően alakuljanak. Mert azért szélérzékeny ez a gazdaság, még ha igyekvő is, s ha tüsszentenek egyet a világ
tőzsdéin, a magyar bróker nemigen adja százas csomag
papír zsebkendőnél alább.
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A Mol Rt. a zalai
gázkitörésről
• Budapest (MTI)
A nagylengyeli gázkitörés
tapasztalatai alapján szorosabb együttműködésre törekszik a lakossággal a Mol Rt.,
és korszerű elektronikus figyelőrendszer telepítését is
tervezi azokon a településeken, ahol szükséges - mondta Magyari Dániel, a Mol
vezérigazgató-helyettese
pénteki, budapesti sajtótájékoztatón.
A vezérigazgató-helyettes

arra is kitért, hogy húsz éves
hidegrekord dőlt meg 1998
decemberében. A mínusz 3,1
Celsius-fokos havi átlaghőmérséklet eredményeképpen
a gázfogyasztás még soha
nem volt akkora Magyarországon, mint a tavalyi év
utolsó hónapjában. A társaság ennek ellenére minden
igényt ki tudott elégíteni és
az elkövetkező hónapokban
sem okozhat problémát az
átlagosnál hidegebb idő.

Öngyilkos gyanúsított
• Debrecen (MTI)
Csütörtök este a debreceni rendőrkapitányság előállító helyiségének rácsára felakasztotta magát pulóverével A. István 41 éves román
állampolgár.
A férfit, akit csütörtökön

este hat óra előtt Debrecen
külterületén egy juhhodályban fogtak el a Hajdú-Bihar
Megyei Rendőr-főkapitányság beavatkozó alosztályának munkatársai, Romániában gyilkosság miatt körözték.
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• Rendőrőrsöt avattak Röszkén
JÁTSZÓHÁZ a Százszorszép
Gyermekházban 9-től 12 óráig.
FÓNIÁSZ telefonkártya-klub
9-tól délig a Tisza L. krt. 14. alatt.
MÚZEUMI MATINÉ: délelőtt
10 órakor „Kincskereső búvárkodásunk" címmel tart biológiai foglalkozást dr. Csizmazia György a
Móra Ferenc Múzeumban.
MACSKÁSSY IZOLDA grafikusművész hagyományos születésnapi kiállítása nyílik a MTESZ
székházban (Kígyó u. 4.) 17 órakor, a „G" Galéria rendezésében.
A tárlat január 15-éig tekinthető
meg.
LELKEM MOSOLYA címmel
ingyenes meditációs előadás lesz
16-tól 18 óráig a Bálint Sándor
Művelődési Házban.
A VÁROSI ROCK-KLUBBAN (Juhász Gyula Művelődési
Központ) 19 órai kezdettel fellép a
„válogatott rügyek" etno folk zenekar.
RELATIONS-KLUB a Juhász
Gyula Művelődési Központ dísztermében: 19 órától fellép a Street
Cry, a Gumimacik, a Nyers és a
Relations.
A JATE-KLUBBAN 21 órától
Mi-csoda buli. Házigazda: Mátrai
Róbert és Molnár Lajos.
A SZOTE-KLUBBAN 22 órától zenediszkont névnapi party.
Házigazda: Dj. Öcsi.
A REGŐS BENDEGÚZBAN
22 órától pótszilveszter. Fellép a
Drink Panthers.
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 10 és 12 óra között a Bécsi
körút 7. szám alatti nyugdíjasklubban. Jogtanácsos: dr. Fügi Réka.

VASÁRNAP
AZ ALAGÚT SÖRÖZŐBEN
nosztalgia ötórai tea 17 órától a
Koktél duóval.

•

AZ ALKOTÓHÁZ (Árboc u.
1-3.) programja: hétfőn, 16 órától
fafaragó és gyékényszövő szakkör.

A Jugoszláviával szembeni
1-12 után, különösen pedig az
MLSZ-közgyűlések közötti
két hónapban nagyon sok
gondolatgazdag, a problémára
értelmes választ adó cikk, interjú, tanulmány jelent meg.
Világossá vált, hogy öt területen kell döntő fordulatot elérni: 1. a sporttörvény szellemében rendezni kell a profi klubok adósságállományát és a
gazdasági törvények alapján
történő működését, 2. a játékosuralom és a futballisták
árának inflálódása elleni.lépésként, valamint a futballra
fordítható tőke koncentrációja
érdekében jelentősen csökkenteni kell az NB-s csapatok
számát, 3. az állammal, jelesül
az oktatási tárcával összefogva európai szintre kell fölzárkóztatni az utánpótlás anyagi,
szerkezeti és szellemi hátterét,
4. meg kell reformálni és föl
kell gyorsítani az edzőképzést, és 5. vissza kell terelni a
futballba a legjelentősebb bevételi forrást, a televíziós jogdíjat.
Kovács Attila soroksári
nagyvállalkozó az MLSZ új
elnökeként teljes önazonosulással vágott a munkába. Az
elnökségtől kapott felhatalmazásokkal vállalatvezetői módszereket honosított meg a szövetségben, amelyből - érthető
módon - számtalan konfliktus
támadt, de mert következetesen masírozott az általa választott úton, s mert szerencséjére a Bicskei Bertalan vezette nagyválogatott visszahozta a támadó szellemű futballt, s veszíteni is elfelejtett,
szóval, mivel maradt még muníció, az elnök az első hónapokban keményen tartotta magát. A televíziós közvetítési
jogdíjakért vívott küzdelem-

A tanyavilágot is vigyázzák

miről írt a DM?
• 75

éve

Egy új ipartelep fejlődése

Mindig örömmel vállalkozunk arra, hogy iparvállalatok alakulásáról, terjeszkedéséről számoljunk be. mert
minden iparvállalat munkájával részint a dolgozó egzisztenciák létfönntartását,
részint pedig az állam közgazdasági életének fejlődését segíti elő. Most egy szegedi fiatal kereskedőnek új
iparvállalatáról akarunk beszámolni, aki szorgos munkával és megfelelő, gondos
kereskedői körültekintéssel

negyven munkással dolgozó
cipőüzemet rendezett be és
munkájukkal nemcsak a
szegedi, de a fővárosi piacon is elismert nevet és
megbecsülését vívott ki. Az
üzem szinte napról napra
bővült és most állandóan
negyven munkást foglalkoztat, és a rangos munkáskezek lehetővé tették azt, hogy
az állandóan nagyobb számban érkező fővárosi megrendeléseket is ki tudják elégíteni.
(1924)
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Az új őrsön szolgálatot teljesítő rendőrök jelenléte várhatóan javítja majd a közbiztonságot Röszke
és Mihálytelek térségében is. (Fotó: Miskolczi Róbert)
Bár az előző kormány
felfüggesztette a rendőrőrsprogramot, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság és Röszke önkormányzata úgy döntött, közös erővel mégis
megvalósítják korábbi
tervüket. A határőrközségben így kerülhetett
sor tegnap az új rendőrőrs ünnepélyes átadására.
A rendőrség megyei és
szegedi vezetői, valamint a
helyi önkormányzat tagjai
mellett számtalan érdeklődő,
köztük a Szabadkai és a Kikindai Belügyi Titkárság képviselői is részt vettek a tegnap Röszkén megtartott rendőrőrs-avatáson.
Magyari
László polgármester üdvözlő

szavai után Balogh László országgyűlési képviselő méltatta az állandó rendőri jelenlét
fontosságát, különös tekintettel a határ közelsége miatti
bűnözési „vonzerőre". Az országgyűlési képviselő elmondta azt is, hogy az új kormány a közrend és a közbiztonság javítása érdekében tervezi a rendőrőrsprogram újbóli beindítását. A polgármester ünnepi beszédében
szintén kitért a községben, illetve a környéken élők személyi és anyagi biztonsága
fokozásának jelentőségére.
Kiemelte: bár a településen
jól működő polgárőrszervezet
tevékenykedik, az önkormányzat mégis örömmel fogadta, amikor a megyei rendőr-főkapitányság támogatta a
közösen létrehozandó őrs

Dlusztus Imre

gondolatát. A falu 7,5 millió
forintot fordított erre a célra,
amelyből 4 milliót a Csongrád Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz benyújtott pályázattal nyertek. Dr. Lukács János megyei rendőrfőkapitány
elismeréssel szólt az önkormányzat anyagi áldozatvállalásáról, amelynek köszönhetően megvalósulhatott a röszkei és mihályteleki illetékességgel működő - a Szegedi
Rendőrkapitánysághoz tartozó - őrs. A rendőr-főkapitányság is mintegy másfél
millió forintot fordított az őrs
berendezésére, valamint a
technikai felszerelésekre. A
tavaly megkapott létszámfejlesztési keretből pedig biztosítják ott további négy rendőr
foglalkoztatását. így összesen
- Papp István rendőr őrnagy,

lat és a fájdalom elviselését. A
futball megtanít beépülni a
társadalomba, mivel megmutatja, milyett a hierarchikus
rend és az ezzel járó felelősség.
A kormány kötelessége,
Az sem segíthette az elnököt az új bajnokság kezdete- hogy az oktatási tárcán és az
kor. hogy a Fidesz-vezette önkormányzatokon keresztül
kormány bő félévig lebegtette segítséget nyújtson a labdarúa sportminisztériumot, így va- gó társadalomnak. Ma, amikor
lószínűleg az MLSZ-ről val- ezer veszély leskel gyermekelott nézeteit is. A Magyar inkre, ki kellene használni a
Labdarúgó Szövetség 1998. labdarúgás - csökkenő, de december 5-i közgyűlésén tör- még mindig óriási népszerűséténtek is világosan kifejezésre gét. Ez a sportág egyszerű
juttatták, hogy a kormány el- szabályaival, viszonylag olcsó
őször a labdarúgó szakmától eszköz-, ám magas létszámigényével egyszerre sokaknak
váija a kezdő lökést.
biztosít elfoglaltságot, élAmi azonban elmaradt.
Azt az új kormány viszont ményt, edzési lehetőséget. A
nagyon jól tudja, hogy ilyen szegényebb sorsúak körében a
párhuzamosságokra és átfedé- labdarúgás művelése során
sekre - amelyben tizenkettő meg lehet tanulni a higiénés
egymásba érő főhatóság, álla- alapkövetelményeket, a folyami közalapítvány és szövetség matos edzés általános egészuralja a terepet - nincs szük- ségügyi prevenciót jelenthet,
sége a sportirányításnak, s azt az utazással megismerhető a
is tudja, hogy a nagy sportte- szomszéd falu, egy távolabbi
lepek, stadionok kézbevételé- település, azután az egész vivel lehet majd nyomást gya- lág. A siker motivál, az iskola,
korolni a renitens klubokra. klub, város színeiért küzdeni
Ezért az is várható, hogy rövi- büszkeséget kölcsönöz.
desen olyan alapokat teremt
Nehéz lenne a felnőtté neaz új sportirányítás, amelyre velés olyan területét megnetámaszkodva talán a labdarú- vezni, amire ne találhatnánk
gás rossz szellemei ellen is jó módszert a labdarúgásban.
eséllyel lehet megvívni a harRáadásul a futball a maga
cot.
szenvedélyével, romantikájáAz biztos, hogy minden val és szellemességével igenszempontból az alapoktól kell igen.alkalmas a magyar néplékezdeni. El kell tudni hitemi a lek kifejezésére.
Valaha a világ legjobbjai
gyermekeiket féltő szülőkkel,
hogy a futballt lehet kulturál- voltunk. Ezt a sportot érdemes
tan is űzni. Azután be kell szeretni, mert távlatot ad. Egy
vonni ezeket a szülőket az is • jól felépített, hangulatos
kolai sportéletbe, hogy lássák: sportpálya, némi odafigyelésa labdarúgás igen intenzív ne- sel, szakmai háttérrel egy falu,
velőerővel bír, megtanítja a egy városrész kultúrközpontja
közös munkát, az erőfeszítés- lehet.
Maga az egész jövő.
sel kivívható jutalom elvét, a
(Folytatjuk.)
kritikagyakorlás jogát, a bírá-

Futballizmus ( 1 9 . )

ben azonban az előző vezetés
által helyzetbe hozott, tisztázatlan múltú Bodnár György
megálljt parancsolt a tiszta kezek mozgalmat indító Kovácsnak.
Bodnár nem szereti a labdarúgást, de azt jól megtanulta, hogy a futballból a média
varázsolt világbirodalmat. Ha
ez a sport nem látható, akkor
nem is az, ami. Ha tehát ő a
kutuzovi felperzselt föld taktikával dolgozik, vagyis egyszerűen megakadályozza,
hogy élvonalbeli meccsek a
képernyőre kerüljenek, akkor
Kovács és a vele tartó maroknyi csapat elveszíti a reformlépésekhez szükséges anyagi
és erkölcsi tőkét.
Kovács Attila hiába rakott
rendet az apparátusban, hiába
rendezte a szövetség pénzügyeit, a legnagyobb pénzeszsákot - amiből osztva, s amibe gyűjtögetve is főnök lehet
az első ember - nem tudta kitekerni Bodnár kezéből. így
aztán nem lehetett erőből tárgyalni. A profi bajnokságot
még be lehetett indítani, a
gazdasági társasággá történő
átalakításokat ki lehetett kényszeríteni - nem utolsósorban
a televíziós pénzek beígérésével - , ám a vezető klubok csalárd és végtelenül önző magatartása, hintapolitikája miatt
Bodnárral szemben egyszer
csak elfogytak Kovács tartalékai.
így nem csökkent az NB-s
csapatok száma - sőt a következő évi bajnoki kiírás is 96
NB III-as csapatot kódol - ,

nem jutott pénz az utánpótlásnevelés fontos területeire, a
megyei központokra és a főállású instruktorokra, végül pedig megakadt a nagy elánnal
beinduló edzőképzés is.
Aztán Kovács is inkább
kezdett hasonlítani arra, ami:
egyszerű, nyolcosztályos
munkás, aki szédül a magasban, s aki egyre több középszerű, hiteltelen emberrel köt
szerződést, és egyre több értékes futballvezetővel rúgja
össze a port.
Mind e közben a Kovácsot
mindig gyanakodva méregető,
Bodnárnak parírozó nagy klubok (FTC, UTE, Vasas) inkább választották a jól ismert
félmúltat, mint a bizonytalan
formájú jövőt. A magyar labdarúgás megszakított története
tovább folytatódott, hiába vett
nagy lendületet az új hullám,
széttörni látszik egy elébe
görgetett, ormótlan szikián.
Nem kedvezett Kovácsnak
a politikai háttér sem. A harcot akkor kellett megvívnia,
amikor épp parlamenti választásokra készült az ország.
Hornék először politikai tőkeképzést láttak abban, ha belenyúlnak a folyamatokba,
majd, észlelvén a Bodnár-féle
szerződésekben rejlő időzített
bomba ketyegését, csendben
kihátráltak a játékból. Maradt
azért egy beígért, de végül, ki
nem nevezett kormánybiztos a
szín közelében, meg néhány
MSZP-s alelnök a biztonság
kedvéért, de lényegi támogatást Kovács Attila már nem
kapott.

megbízott őrsparancsnokkal
együtt - nyolcan ügyelnek
majd a körzetben élők nyugalmára, a bűnözés visszaszorítására.
A megyei főkapitány reményét fejezte ki, hogy az
őrsprogram folytatására mielőbb lehetőség lesz, és akkor
Üllésen, Kiszomboron és
Óföldeákon is lehet majd
ilyen létesítmény. A szalagátvágás ünnepélyes pillanatai
után a Szabadkai Belügyi Titkárság vezetője, Radovan
Knezsevity ezredes - az esemény emlékére - egy festményt adott át dr. Szőke Péter szegedi rendőrkapitánynak, aki elmondta: bízik abban, hogy a határ menti rendőri együttműködés a jövőben
is sikeres lesz.
N . R. J.

A Szegedi Nemzeti Színház ez évi műsorpolitikájáról elismeréssel szólhatunk.
Vezetésében megmutatkozik az a szellem, amely világosan látja, hogy a színház
is harci területté változott,
ahol kultúránk többi területeihez hasonlóan küzdeni
kell a ,.nyugati" burzsoábefolyás és az ehhez hasonló,
szellemtelen, üres, káros

irányzatok ellen. A? operett
mint műfaj ellen nincs kifogásunk, ha olyanok születnek, amelyek szolgálják
kultúrpolitikai célkitűzéseinket. Sőt úgy véljük, hogy
ez az egyelőre még sokak
számára szórakoztató műfaj
nagyon hasznos szolgálatot
tehet ebből a szempontból.
Váijuk az újjászületett magyar operetteket!
(1949)
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A színház és közönsége

Milyen közönség jár a
színházba? Járnak-e munkások, kétkeziek, fizikai dolgozók a szegedi színházba?
Félnénk egyértelműen nemmel válaszolni, de ha igen,
valószínűleg kevesebben a
kívánatosnál. Valószínűleg
nincs még kellő súlya, befolyása, kisugárzó hatása, in-

tenzitása a szegedi színháznak Szeged kulturális életében. A színház az egyedüli
hely, alkalom, ahol az élő
művészet mint emberformáló, nagy kollektív élmény
fejti ki hatását estéről estére,
amely éppen ezért legfontosabb fokmérője a helyi kultúra életképességének. (1974)

csörög a Pannon GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat
Kormos Tamás újságíró munkatársunkkal
oszthatják meg, aki munkanapokon reggel
8 és 10 között, vasárnap 14 és 15 óra között
hívható a 06-20-9432-663-as rádiótelefonszámon. Elveszett tárgyaikat keresfí, illetve
talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink kedvezményes hirdetésben tehetik
közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 és
18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban.

Díjkedvezmény. A szemétszállítási díjkedvezményeknél az életkor helyett
miért nem a nyugdíj összegét
veszik figyelembe? - kérdezte egy szegedi kisnyugdíjas. - Erről nem a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht.
döntött így, hanem önkormányzati rendelet szabályozza, hogy kiket illet meg a
szemétszállítási díjkedvezmény - válaszolta Katona Ildikó, a kht. marketing osztályának vezetője.
Járdagondok. Hiányzik a
járda Subasán a 26. utcából panaszolta egy ott lakó
hölgy. Ebbe az utcába igen
sok ifjú házas költözött kicsi
gyerekekkel. Esős időben
képtelenség a babakocsikat
tolni a bokáig érő sárban. Az
apróságokat szüleiknek a
karjukba is kell venniük,
mert alig bírnak lépkedni a
hatalmas „ingoványban".
Felháborító viselkedés. Igaz, hogy sokáig kell sorban
állni a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. ügyfélszolgálati irodáján, de akkor
is felháborító némely ügyfél
viselkedése - véli az egyik
kliens, Kovács Sándor. Az
ablakok mögött ülő hölgyek
még WC-re sem tudnak kimenni, annyi a várakozó. Ezzel szemben egyesek hangosan szidják őket, nyomdafes-

téket nem tűrő szavakat vagdosnak a fejükhöz, pedig egy
kis türelemmel sok mindent
el lehet émi.
Újszegedi bűz. Újszegedi
olvasónk azért csörgött, mert
hetek óta borzalmas bűz telepedett a Bérkert utca és Szövetség utca környékére. A
két utca szennyvize a HoltMarosba ömlik. Télen befagy a csatorna vize, így a lakásokból jövő szennyvíz a
fagyott réteg fölött folyik tovább, irtózatos szagot árasztva.
Hídugrók. Egy szegedi
lakatosmester szerint megoldható, hogy az öngyilkosjelöltek ne tudjanak felmászni a belvárosi híd tetejére.
Az ötletet Németországból
hozta, ott ugyanis hatalmas,
ízléses reklámtáblákkal akadályozzák meg, hogy feljuthasson valaki a pillérekre. Ez
Szegeden is alkalmazható
lenne, sőt, ha multinacionális
cégek hirdetéseinek kiadnák
a táblákat, még pénzt is kereshetne vele a város.
Vasutassztrájk. - Jogos
a vasutasok követelése? Akkor mire számíthat a beteg a
feleannyi fizetésű orvos műtőasztalán, ha Hipokratész is
sztrájkba lép? - kérdezte K.
Sz. S.
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Mi lesz
a menedékesekkel?
Sok külföldi tartózkodik
Magyarországon különféle
jogcímen. A turistától a bevándorlási engedéllyel rendelkezőkig, legalább öt
kategóriát lehet megkülönböztetni. Közülük az egyik
a menedékes. Ez a csaknem újnak számitó kategória csak 1991-től, a balkáni konfliktus kezdetétől
ismert. Most azonban, egy
tavaly novemberben hozott kormányrendelet értelmében - megszűnik.
A közelmúltban a szegedi
Kisebbségi Székházban tartott
fórumon a Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatal és a Menekültügyi és Migrációs Hivatal képviselője ismertette a kormány határozata által előállt
helyzetet és azt az igyekezetet,
amely az illetékesek részéről
megnyilvánul az összetett probléma megoldásában. Térségünkben - Bács-Kiskun és
Csongrád megyében - ugyanis
mintegy 500 menedékes tartózkodik.
Az említett rendelet egyébként a Magyarországon ideiglenes menedéket élvező boszniahercegovinai állampolgárok tartózkodási engedélyét 1999. június 30-áig meghosszabbította,
míg a horvát és a jugoszláv állampolgárokét 1998. november
30-ával bezárólag megszüntette.
A probléma azért súlyos, mert a
jugoszláv állampolgárok esetében szinte kizárólag vajdasági
magyarokról van szó, akik annak idején a délszláv háborútól
való félelmükben menekültek
hazánkba. Itt menedékes státuszt kaptak,'rendszeres minimális ellátásban és támogatásban részesültek, most azonban
válaszút elé kerültek: vagy kérelmezik a Magyarországra való
bevándorlást, vagy elhagyják az
országot. Információink szerint

a legtöbben (80 százalék) az első utat választják. Hogy a többiekkel mi lesz? Talány. Tudniillik sokuknak már nincs érvényes (jugoszláv) útiokmánya
sem, így tulajdonképpen jogtalanul tartózkodnak az országban. Az illetékesek azonban a
segítségükre sietnek: különféle
procedurális könnyítésekkel és
illetékfizetési engedményekkel,
sokszor a méltányosság alkalmazásával igyekeznek ezeknek
az embereknek a magyarországi
tartózkodását felülvizsgálni és
szabályozni. Ez mindenekelőtt a
Közigazgatási Hivatalra vonatkozik, amelyhez az érintettek
bevándorlási kérelemmel fordulnak. Sokkal nehezebb a helyzet a baranyai régióban, amelyben mintegy 800 menedékes
horvát állampolgár tartózkodik.
Közöttük sok az olyan vegyes
házasságban élő család, amelynek a visszatérése felettébb nehéz. Tudniillik a horvát hatóságok a horvát nemzetiségűeknek
minden további nélkül megadják az állampolgárságot, a szerbeknek - dacára annak, hogy
házastársról van szó - ez jóval
körülményesebb, vagy esetenként lehetetlen. A békéscsabai
befogadó állomáson többnyire
albán, valamint az ázsiai és afrikai országokból érkező menekültek tartózkodnak. Közöttük
van 23 jugoszláv (délvidéki magyar) állampolgár is. Értesüléseink szerint ők nem a bevándorlási kérelmet választották, hanem menekült státuszt szeretnének kapni. Ez alapvetően megváltoztatná helyzetüket, hoszszabb tartózkodást és ellátást
jelentene. De nem véglegeset.
A balkáni kataklizma ennyi év után - még mindig
érezteti hatását. Tudniillik a
menedékesek ügye, bárhogyan
zárul le, megnyugtató módon
talán soha sem rendeződik.
K. F.

Új műsor az MTV 1 -en

• Nyílt nap a torony alatt

Új terv a városrendezésről

Kutyaklub
Nóvák István városi főépítész (balra) mellett a tervkészítők: Molnár Attila és Takács Máté. (Fotó; Schmidt Andrea)
S z e g e d új r e n d e z é s i
terve szerint a k á r 25
s z á z a l é k k a l is bővülhet
a v á r o s belterülete. A
v á r o s i közgyűlés jóváh a g y á s á r a v á r ó tervet
t e g n a p m u t a t t a be a
képviselőknek és az érdeklődő szegedieknek
Nóvák István városi főépítész. A
program
1 5 - 2 0 évre határozza
meg Szeged fejlődési
irányait.
Tegnap délelőtt nyílt napot tartottak a szegedi városházán. A közgyűlési teremben összegyűlt képviselők és
a város polgárai előtt bemutatták a Szeged fejlődését
másfél-két évtizedre meghatározó, új rendezési tervet. A
polgármesteri hivatal nemrégiben megválasztott jegyzője, dr. Mezei Róbert bevezetőjében elmondta: a fórum
célja az, hogy a közgyűlés
d ö n t é s e előtt a s z e g e d i e k
még egyszer véleményt
mondhassanak a város rendezési tervéről.

• Munkatársunktól
Mától, szombattól új műsorral jelentkezik az MTV 1. A hagyomány- és értékőrzéssel foglalkozó Aranyfüst magazin
6.15-kor kezdődik. A mai adásban szó lesz a végveszélybe került pécsi ókeresztény sírkamráról, a kitelepített németek és
elűzött drávaszögi magyarok

kálváriájáról. Hámori József
kulturális minisztertől megtudhatjuk milyen taktikát követ a
minisztérium az egykori Szovjetunióba hurcolt magyar műkincsek visszaszerzése érdekében. A nézők megismerkedhetnek a legnagyobb burgenlandi
magyar várral, a hőlégballonos
vaddisznó-vadászattal.

Szebb napokat is látott
a szegedi Eszperantó utcában található szakszervezeti székház. Az 1970-ben
átadott épületet v a l a h a
teljesen belakták az érdekképviselet alkalmazottai. A rendszerváltás után
azonban szinte kihalt a
hatalmas épület. A tulajdonos, az MSZOSZ sokáig
kísérletezett, hogy a
megüresedett helyiségeket
bérbe adja. Lakók azonban csupán m ó d j á v a l
akadtak, s a bérleti díj is
csak csordogált. Nem maradt más megoldás: dobra
kellett verni az épületet.
Ám menet közben kiderült, ez nem is olyan egyszerű.

• Pesten adták el a szegedi

Minden különösebb hírverés nélkül Végül mégiscsak
gazdát cserélt az épület. Ezt a
hírt erősíti az is, hogy az új tulajdonos most tetővel fedi be
az épületet, amelyben több
bérlő is lakik. Az épület két
szintjét egy esztendeje bérli a
Démász Rt., s néhány kisebb
kft., bt. is ide tette át székhelyét. Az új tulajdonosról először Szegeden szinte senki
sem tudta, kicsoda. Érdeklődésünkre rendre az volt a válasz,

A nyílt napon bárki beülhetett a városháza közgyűlési termének padsoraiba. A
civil érdeklődőkön kívül a
szegedi képviselők mintegy
fele tisztelte meg jelenlétével a rendezési terv bemutatását.
Nóvák István f ő é p í t é s z
Szeged adottságairól tartott
diavetítéssel szemléletessé
tett e l ő a d á s t . E l m o n d t a ,
hogy az utolsó rendezési tervet 1980-ban hagyták jóvá az azóta bekövetkezett változások nyilvánvalóvá tették, hogy eljött az ideje a
tervek újraalkotásának. Elsőként az 1993-ban elfogadott városfejlesztési koncepció alapján összeállított
programterv készült el, amelyet az időközben érvénybe
lépett új építési törvény
szellemében dolgoztak át.
A tervet a feladattal megbízott munkacsoportok vezetői : Molnár Attila (VÁTI)
és Takács Máté ( D é l t e r v
Kft.) mutatták be. Molnár
Attila e m l é k e z t e t e t t arra,
hogy a t e l e p ü l é s r e n d e z é s

fontosságát már az ókorban
és középkorban is fölismerték. R e n d e z é s i terv azért
szükséges, hogy az adott tel e p ü l é s lakói k o m f o r t o s ,
e g é s z s é g e s , e s z t é t i k u s és
biztonságos környezetben
élhessenek.
Szeged új általános rendezési terve két részből áll.
Az egyik a település szerkezetét m e g h a t á r o z ó anyag,
amely 10-15 évre szóló cselekvési program. A másik a
szabályozási rész, amely a
városi közigazgatási terület
ingatlanjainak hasznosítási
lehetőségeit részletezi.
Az új ÁRT-be az 1994-es
riói természetvédelmi konferencia elveit is belefoglalták:
a „fenntartható fejlődés"
szellemében határozták meg
a városszerkezet változásának irányát. A tervkészítést
egyéves vizsgálódás előzte
meg: föltérképezték Szeged
értékeit, s összegyűjtötték a
megoldásra váró problémákat. A program összeállításakor alapvető kérdésekre
kerestek választ: mekkora

legyen a város, merre terj e s z k e d j e n tovább, tovább
épüljön-e a jelenlegi, gyűrűs-sugaras utcarendszer?
A városrendezők szerint
Szeged lélekszáma mintegy
200 ezerre nőhet az elkövetkező másfél-két évtizedben.
Új iparterületként a teherkikötő környéke jöhet számításba. A gyűrűs-sugaras
rendszer
természetesen
megmarad, ám a terjeszkedés a hálós u t c a s z e r k e z e t
m e g j e l e n é s é t is m a g á v a l
hozza.
Szó esett az új belterületek kijelöléséről is. Takács
Máté elmondta, hogy a rendezési terv szerint akár 25
százalékkal is bővülhet a városi belterület. A jelenlegi,
közel 4800 hektárnyi belterület mellé még 1200 hektár
kerülne, főként a mai kiskertek bevonásával. Az új belterületek kijelölése azonban
sok pénzébe kerülne a városnak. A rendezési tervről
várhatóan f e b r u á r b a n tárgyal a szegedi közgyűlés.
N y . P.

székházat

Gazdacsere: „ t e t ő z i k " a gond?

az ingatlant Budapesten adták
el.
Hírlik, hogy maga az
MSZOSZ is megpróbálkozott
először pénzt csinálni az irodaház üzemeltetéséből. Valószínű szüksége is volt rá, hiszen
komoly adóságok terhelték a
szervezet büdzséjét. Az egykori szegedi apparátus 1996-ra
már csak egyetlen emeletre
szorult vissza, annak is legfeljebb, ha felét lakták be. Ám
nem volt könnyű jól fizető albérlőket találni. A vállalkozók
jöttek-mentek, néhány hónapot
kifizettek, azután többen „elfelejtették" átutalni az esedékes
bérleti díjat. Közben változhatott az MSZOSZ gazdaságpolitikája is. Vélhetően dönteniük
kellett: érdekvédelmet szerveznek vagy gazdálkodnak? Miután az utóbbihoz kevésbé értettek, egyetlen megoldás maradt:
megszabadulni az országos ingatlanhálózattól, s a befolyt
pénzből tisztázni az adósságokat.
így került sor arra, hogy
vevőt keressenek a szegedi
épületre is. Tudomásunk sze-

Felvételi hírek
• Munkatársunktól
A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola és az Eötvös József
Gimnázium közös hat osztályos
gimnáziumi képzése iránt érdeklődő tanulók számára tartanak
bemutató foglalkozást számítástechnikából január 13-án 15 órától az általános iskola, január
20-án 15 órától pedig a gimnázium épületében. Az osztályba
március 1-jéig lehet jelentkezni.
Ugyancsak hat évfolyamos
képzéssel kapcsolatban rendez
nyílt napot január 11-én 15 órától a Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium.
A Deák Ferenc Gimnázium
négy- és hat évfolyamos angol
két tannyelvű osztályaiba hirdet
felvételt. A négyosztályos képzésre jelentkezők írásban február 8-án, szóban pedig február
15-én vizsgázhatnak. A hatosztályosok felvételét megelőző beszélgetés várható időpontja: február 16. A speciális angol, német és humán osztályok írásbeli
és szóbeli vizsgáit várhatóan
március 8-án és 16-án tartják.
Jelentkezési határidő: március 1.

rint azonban soha, sehol nem
hirdették meg a négyszintes
ingatlant. Jelentkező azonban
így is akadt: először az OTP
Rt. nézte ki a négyszintes
építményt - garzonháznak.
Az ajánlat, miszerint a bank
lakásokat alakít ki, majd értékesíti azokat és csak ezután
számol el a szakszervezettel,
nem nyerte meg az eladó tetszését. Az ország túlsó szegletéből is akadt volna jelentkező a hasznosításra. Ám az
önjelölteknek volt egy közös
szépséghibája: szerették volna azonnal birtokba venni a
házat és csak azután, részletre kifizetni a teljes vételárat,
így a ház gyakorlatilag önmagát adta volna el, menet
közben kitermelve saját árát.
Az MSZOSZ-nek minden
bizonnyal gyors szüksége lehetett a pénzre, nem véletlen
árulta öt-hat nagyobb székházát szerte az országban, közöttük a budapesti központi épületet is. Ekkor új vevő jelent
meg a színen: a budapesti Haris közbe bejegyzett, ám ismert
szegedi üzletemberekből álló

csoport. (A Cégbírósági iratok
szerint a vásárló betéti társaság
tagjai Balogh Ferenc és családja.) Az adásvétel megkötése
után csak hónapokkal később
lehetett hallani arról, hogy az
ingatlanhasznosítással is foglalkozó társaság ismét bővítette Szegeden „birodalmát", ráadásul többen a vételárról is
tudni vélték, nem túlzottan magas áron jutott a befektetőcsoport az irodaházhoz.
Más a pletyka és persze
más a valóság. A megyei földhivatal - mindenki számára
nyilvános - adatai szerint a
Szandi Bt. még 1997 októberében megvásárolta az épületet.
A csatolt szerződésből az is kiderül, 47 és fél millió forintért,
no meg ennek forgalmi adójáért jutottak az irodaházhoz a
vásárlók.
Vitatkozni persze lehet
azon, sok-e vagy kevés egy ekkora ingatlanért ez az ár, ám
nem érdemes morfondírozni
rajta, hiszen minden annyit ér,
amennyiért el lehet adni - tartja az aranyszabály. Ráadásul
két független szakértőirodával

is felbecsültette az eladó,
mennyit is ér az épület. Nos,
45-50 millióra taksálták a
szakemberek az árat, amely
most a piacon tökéletesen „be
is jött." Hozzátartozik a képhez, hogy a szocialista építőipar, no meg az eltelt huszonkilenc esztendő megtette a magáét: a házon ma már szinte
semmi sem működik tökéletesen. Nemcsak megsüllyedt az
épület, de cserére szorulnának
a villamosvezetékek, a teljes
gépészet és a szigetelés. így,
aki megvásárolta a házat, számíthatott arra, hogy tízmilliókért teheti csak rendbe, mielőtt
hasznosítani akaija.
Első hallásra meglepő, de a
ház alatti telek sorsa sem mindennapi. A szakszervezet
ugyan eladta az épületet, de az
adásvételi szerződés tanúsága
szerint, a földterület csak később kerülhet a vevők birtokába. A telek ugyanis - régi jó
szokás szerint - az adásvétel
idején még nem volt az eladó
tulajdonában így vételi jogot
engedményeztek a vevő részére „1826 négyzetméter alapte-

rületű telekingatlan vételére
oly módon, hogy a vevő a fenti felépítményre jutó vételár
maradéktalan megfizetése esetén vételi jogával 1000 forint
vételár megfizetésével élhet."
Ez természetesen csak jelképes összeg lehet egy ekkora
portáért. Igaz, ami bejön a réven, az már jócskán elment
előre a vámon. Hírlik az is,
hogy az MSZOSZ gyakorlatilag egyetlen fillért sem látott
már az üzletből. Hiteleinek fejében a budapesti központ
ugyanis évekkel ezelőtt több
vidéki ingatlanát ajánlotta fel
fedezetként. így került jelzálog a szegedi irodaházra is.
Ennek töröltetése vélhetően
elvitte a teljes vételárat.
A befektetőcsoportot is
megkerestük, vajon milyen üzletet látnak abban, ami az előző tulajdonosnak sem jött be.
Az azóta kft.-vé alakult cég
azonban nem kívánta nyilvánosságra hozni sem szándékait, sem a tulajdonosi kör összetételét, mondván, ez szigorúan
üzleti ügy, ami nem tartozik a
nyilvánosságra. Annyit azon-

• Munkatársunktól
A téli szünet után ismét
munkához lát a Magyarországi
Német Juhászkutya Klub szegedi szervezete. Ma, szombaton
reggel 9 órától újra váiják a régi
és új tagokat Újszegeden, a
Szövetség utca végén, az árvízi
emlékműnél. Az érdeklődők a
30/9456-042-es telefonon szerezhetnek bővebb információt.

Szóbeszédben
az egészségügy
• Munkatársunktól
Ettől a héttől kezdve egy órával korábban, vasárnap este kilenckor kezdődik a Globe Televízióban a Délmagyarországgal
közös közéleti háttérmagazin, a
Szóbeszéd. Az adás témája ezúttal az egészségügy finanszírozása lesz, különös tekintettel a
gazdálkodás és a struktúra átalakításának lehetséges módozataira. A stúdió vendégei: dr. Baráth Lajos, a Il-es kórház gazdasági igazgatója és dr. Baradnay
Gyula sebész professzor. A műsor házigazdája Arató László, a
Délmagyarország újságírója. Az
adás alatt hívható telefonszámok: 495-555 és 495-666.

ban elmondtak, nem jókedvükből építkeznek, azért kell
most tetőt húzni az épületre,
mert már olyan rossz állapotban volt, hogy folyamatosan
beázott a ház.
így akár még örülhetnek is
a városlakók a tulajdonosváltásnak, egy eddig elhanyagolt
közösségi épület valódi gazdára talált. A befektetők megjelenésével minden bizonnyal
nagyobb esély lesz arra, hogy
ne pusztuljon tovább. Az is
igaz, a szakszervezeti vagyon
rendezése máig nem fejeződött be Szegeden. A szomszédos, Eszperantó utca 5. szám
alatti épület sorsa továbbra is a
levegőben lóg. Az egykori
egyházi tulajdonra a csanádi
püspökség elidegenítési tilalmat jegyeztetett be néhány
éve. Tavaly májusban már úgy
tűnt, megoldódik az épület
sorsa: visszakapja az egyház,
az itt működő klubok, egyesületek pedig átköltözhetnek az
MSZOSZ Kálvária sugárúti
épületébe. Akkor a központi
költségvetésből 18 millió forintot ígértek a beköltözésre
váró épület rendbehozatalára,
hogy használható legyen. Az
akkor ígért pénzről azóta sem
hallott senki...
Rafai G á b o r
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• Korognál Károly és dr. Nikolényi István

A legesélyesebb színidirektor-jelöltek

Korognál Károly: „Fiatal csapatommal
hosszú távra tervezek."
A színidirektor-jelöltek
keddi m e g h a l l g a t á s a
után a szakmai zsűri és a
kulturális bizottság első
helyen Korogna! Károly
kinevezését javasolta a
jövő p é n t e k e n döntő
közgyűlésnek. A 37 éves
színész-rendezőt, arról
kérdeztük, milyen programot valósítana meg a
szegedi s z í n h á z a k v e zetó|ekent.
9 Kérem, mutatkozzon be
a szegedi közönségnek ?
- 1987-ben szereztem színészi diplomát, utána a Vígszínházhoz szerződtem. Ötévi
tagság után szabadúszóként
játszottam tovább. 1992-ben a
New York-i Berghoff Stúdióban tanultam. Néhány évvel
ezelőtt írtam egy színdarabot
„Szabadon foglak" címmel,
amit magam rendeztem meg a
Vígszínház házi színpadán. A
sikernek köszönhettem, hogy
további rendezői felkéréseket
kaptam. Most úgy éreztem,
Szegeden valósíthatnám meg
az elképzeléseimet. A városhoz családi kötelékek fűznek,
feleségem, Szabó Gabi innen
származik. Sok produkciót
láttam a Szegedi Nemzeti
Szfnházban, és a nézőktől
gyakran hallottam az előadások számára és minőségére
vonatkozó bírálatokat. Úgy
éreztem, méltó feladat lenne
számomra a színházi komplexum hatalmas és régóta kihasználatlan lehetőségeit kiaknázni. A meghallgatáson is
elmondtam: fiatal csapatommal hosszú távra tervezek,
mert úgy látom, ma Magyarországon a szegedi színház kínálja a legizgalmasabb lehetőségeket.
9 Kik alkotják a csapatát?
- Operai tagozatvezetőként
Oberfrank Péterre számítok,
akit rendkívül felkészült szakembernek tartok. Előbb zongoraművészi, majd Lukács Ervin növendékeként karmesteri
diplomát szerzett a Zeneakadémián. Nyolc éve az Operaház tagja, fiatal kora ellenére
jelentős karmesteri tapasztalatokkal is rendelkezik, a Cosi
fan tuttétól a Turandoton keresztül a Kékszakállúig számos operát dirigált már sikerrel. Az operatagozat állandó
vendégrendezőjeként az utóbbi években üstökösként felbukkant Kovalik Balázsra számítok, aki nemcsak rendező,
hanem a Zeneakadémia egyik
legfiatalabb tanára. Prózai rendezőt fix státussal egyelőre
nem áll szándékomban szerződtetni, de neves rendezőket
foglalkoztatnék. A prózai tagozatot igazgatóként magam
vezetném, hiszen ez bevált
gyakorlat más többtagozatú vidéki színházaknál. Igazgatóként - évadonként legfeljebb
egy rendezés vállalása mellett
- elsősorban az adminisztratív
és a szervezési munkák irányítása a szándékom. A prózai

együttest feltétlenül szeretném
kibővíteni. A Szegedi Kortárs
Balett az ország egyik legjobb
együttese, semmilyen szinten
nem szükséges a működésén
változtatni.
9 A közönség könnyebben
értékelhetné a terveit, ha
darabokról is szó esne...
- A Nagyszínházban Kulka János főszereplésével Molnár Ferenc Ördög című darabjával nyitnánk a következő
szezont. Máté Gábor rendezésében, Hegyi Barbarával a
főszerepben Andersen Hókirálynő című meséjéből szeretnénk a gyerekek számára egy
nagyon szép előadást csinálni,
valamint bemutatnánk a Gyalog galopp adaptációját. Az
operafelújítások mellett Puccini Triptichonját Kovalik Balázs, Erkel Hunyadi Lászlóját
pedig Kerényi Imre rendezésében vinnénk színre. Az operettről sem feledkezünk meg,
a Csókos asszony műsorra
tűzését tervezzük. A Kamaraszínházban a Hattyúdal című
film és A francia hadnagy
szeretője című regény színpadi változatát játszanánk, A
szentivánéji álom pedig Alföldi Róbert rendezésében kerülne színre. Mindkét színházban egy-egy balettbemutatót
is tervezünk. Úgy gondolom,
a nagyszínházban kell szép
kiállítású operákat és operetteket játszani, a felújításra váró Kamaraszínház akusztikája
erre alkalmatlan.
9 A 2000 nyara lenne az
első szabadtéri évad, amit
az új vezetés tervezne meg...
- Ha sikerül a jogokat
megszereznünk, szeretném
bemutatni a Starlight Express
című rockoperát, amit eddig
csak a Broadwayen és a londoni West Enden játszottak.
Egy nagyszabású operabemutatót is tervezek, és Juronics
Tamásnak van egy grandiózus
balett-performance elképzelése, amelynek megvalósítását
támogatom. Négy nagy gálakoncertet is rendeznénk olyan
világhírű előadókkal, akiket
korra való tekintet nélkül sokan szeretnek.
9 A meghallgatáson kicsit
túlzónak tűntek számszerű
ígéretei...
- A két szegedi kőszínház
esetében az igazgatói mandátum végére, 2003-ra 90 százalékos nézettséget ígértem.
Úgy gondolom, ez teljesíthető, ha a színházat sikerül
közös nevezőre hozni a közönséggel. Ez nem irreális
ígéret, a legjobban működő
vidéki színházak esetében ehhez közelít a nézettség. A jelenlegi 272 helyett a két színházban összesen évi 400
előadást tervezek. A színház
ugyan akkor a legolcsóbb, ha
esténként nem megy fel a függöny. Ez azonban egyetlen
színháznak sem lehet célja,
ugyanis nem ezért kapja a
költségvetését.
Hollési Zsolt

Dr. Nikolényi István: „A színház egyik nagy baja
a folyamatosság hiánya". (Fotó: Karnok Csaba)
A szegedi színház legnagyobb problémája a
vezetés folyamatosságának hiánya - véli a három é v e kinevezett és
most újra pályázó igazgató, dr. Nikolényi István
(57 éves), akinek egyébként megadatott, hogy
saját intendatúrakoncepcióját „átvezesse" a gyakorlatba. A köszinházszabadtéri konglomerátum immár működik, az
átszervezés keserves aprómunkája elvégeztetett.
Ám úgy tűnik, nem a z
fog aratni, aki vetett: Nikolényit csak másodikként javasolta újra igazgatónak az illetékes önkormányzati bizottság.
9 Mi volt a legnehezebb?
- Az, hogy egyedül kellett
végigcsinálnom. A szervezeti
és gazdasági átalakításban
egyetlen színházi ember sem
lehetett a partnerem. Mert
személy szerint senki nem
volt érdekelt benne. Az intendatúra bevezetése alapvetően
az önkormányzat, mint fenntartó érdeke volt, én pedig,
mint intendáns, az önkormányzat kinyújtott kaijaként
funkcionáltam a szfnházban.
9 A tulajdonos „kinyújtott
karja" általában közutálatnak örvend.
- Meg tudom érteni. A
szfnházi közalkalmazottak
rettenetesen le vannak szorítva. Eleve alacsonyak a fizetések, az új szervezeti szisztémában pedig olyan jövedelemtől is elestek sokan, amit a
két színház önállósága idején
megkaptak. Csak példát mondok: a kórusnak bele kellett
törődni, hogy szabadnapok
árán turnézzon az operával, a
zenekarnak, hogy szolgálatban lássa el a szabadtérit amiért eddig fizettek nekik.
9 Sokan máig sem értik,
miért volt szükség a színház és a szabadtéri összevonására. Miért lenne ez
önkormányzati érdek?
- Mert e nélkül sokkal több
pénzt kellene áldozni az önkormányzatnak, ha azt akarja,
hogy mindkét színház létezhessen. Amikor a színházak finanszírozásának egész rendszere
megváltozott és a szabadtérik
produkcióinak költségvetési finanszírozását megszüntették,
nem lett volna más megoldás,
mint az, hogy az önkormányzat, ha legalább négy produkciót akar nyáron, akkor legalább
120 milliót adjon rá. Ennyibe
kerül. Ezzel szemben most 45
milliót ad, amiből egyetlen fillér sem jut a produkciókra,
mert elviszi a színpad felállítása és lebontása. Viszont a színházi háttér ott van a szabadtéri
mögött: egy produkció közös.
A másik három szintén koprodukcióban születik, valamely
nagyobb pesti színházzal. A
költségeket pályázatokkal,
szponzorok révén és a saját be-

vételekkel teremtjük elő. A
kőszínház költségvetéséhez
160 millióval járul hozzá az
önkormányzat. Az új finanszírozás szerint a működési költségeket az állam fedezi, plusz
az önkormányzati támogatás de csakis a kőszínházi támogatás - minden forintját kiegészíti 65 fillérrel. Hát ezéit előnyös
a városnak a „színházi konglomerátum", amely egyedülálló
az országban.
9 Ennek a koncepciónak a
kidolgozójaként három évet
kapott a megvalósításra;
most úgy fest, a mór megtette kötelességét... Milyen
érzés?
- Nem ez a lényeges kérdés.
Hanem hogy mi történik, ha
ezt a működési szisztémát kevéssé ismerő vezető lesz? Gyanítom, hogy a „konglomerátum" rövid úton szétesik. Általában is azt tartom a színház
legnagyobb bajának, hogy
nincs folyamatosság. Itt pályázati periódusonkéht egyetlen
nyisszantással elvágódik minden, az értelmes és értékes kezdeményezések is elvesznek.
Félreértés ne essék, ez történt
az én kinevezésemkor is!
És
mindenkinek a kinevezésekor.
9 Az esélyes mostani jelölt,
Korognai Károly nem titkolta a
meghallgatáson,
hogy nem öt, hanem legalább tizenöt évig akar
igazgatni.
- A megoldás az lehetne,
ami a német fociban bevált.
Két világbajnokság között ellátja valaki a szövetségi kapitányi tisztet és együtt dolgozik
vele az az ember, akit alkalmasnak találnak, hogy a következő periódusban vezető legyen. Vagyis biztosítják a folyamatosságot és a változtatást.
9 Ezzel egybevág a zárt
meghallgatásról kiszivárgott hír, miszerint közölte
a bizottsággal,-hogy megválasztása esetén ügyvezető igazgatót szeretne maga mellett. Korognai úr is
lehetne ez a személy?
- Miért ne? A bizottság kiemelkedőnek ítélte a szereplését.
9 Színházi emberek szerint Korognai blöffgyanús
számokkal kápráztatta el a
bizottságot.
- Semmilyen formában
nem szeretném minősíteni a
pályázatát, hiszen részleteiben
nem is ismerem. Annyit tudok, hogy téves látogatottsági
adatot használt: a színház látogatottsága jelenleg nem 35
százalékos, hanem 77 százalékos. Lehet és kell is törekedni
ennek növelésére. De a statisztikai adatok fényesítése
nem lehet cél. Nem lehet
előadásokat tartani csak azért,
hogy nagyobb előadásszámot
mutathassunk ki. Ha egy produkciónak elfogynak a nézői,
akkor azt le köll venni a
műsorról, mert' nem hozza,
hanem viszi a pénzt.
S. E.

Játék
C

sak néhányat kell végigélni és különös képességek nélkül is észrevehető: eléggé álságos dolog
ez a színigazgatói
pályázat. Afféle
demokratikus
játék, amelynek
minden
részvevője kényszerűen elfogadja a szabályokat, bár
tudja, hogy objektív mércék híján úgysem születhet objektív végeredmény.
Ráadásul gyakran előfordul, hogy a valódi meccset
a színfalak mögött előre
lejátsszák, s a nyilvánosát
már csak imitálják. A direktorjelöltek
kulturális
bizottsági
meghallgatása
ezért kelt némelykor olyan
hatást, mint egy amatőr
színielőadás.
Valószínűleg
tisztességesebb lenne az a megoldás, amely a magánszférában dívik, hogy tudniillik
a fejvadász cég nagy merítésből előhalássza a legjobbakat, a tulajdonos választ és nem éri presztízsveszteség azokat, akik nem
futottak be. Ám amikor a
köz a tulajdonos, mint a
költségvetési
pénzekből
működő színházak esetében, akkor előkerülnek a

látszólag nyilvános és de- anyagi, plusz nehezen felmokratikus
megoldások, becsülhető szellemi értébár mindenki tudja, hogy keket és nincs senki, aki
a háttérben ott a politika felelősségre vonható. Mert
meg a szakmai lobbyk. A a közigyűlés) hozta a dönnyilvánosságot
megszen- tést - látszólag. Valójában
vedik a jelöltek, mert köz- a politikai meg a szakmai
tudott lesz a sikertelenek lobbyk. Az előbbiek általáneve és soha senki nem ban erősebbek,
mint az
mossa le róluk, hogy nem utóbbiak, hiszen jól tudszakmai okokból veszítet- juk, hogy a szakmai polatek. Ha a költségvetési in- rizáció sem politikamentézmények tulajdonosa le- tes.
vetkezne
álszemérmesséindez nem azt jelengét és valódi
tulajdonosti, hogy magánkézként viselkedne,
akkor be a színházakat!
(Legvenné a bátorságot, vállal- alábbis:
nem
mindet.)
ná a kockázatot és kivá- Csak azt jelenti, hogy az állasztaná az általa finanszí- lam, ha tulajdonos, viselrozott intézmény vezetőjét. kedjen úgy, mint egy tulajHa az illető nem válna be, donos. Avagy teljes egészélecserélné. Ha sorozato- ben ruházza át a döntés josan így jár, őt is lecserélik gát az illető szakmára, s ez
az állampolgárok.
esetben a döntési jog átadáNagyon
messze
va- sának politikai felelősségét
gyunk attól, hogy mond- vállalja. Mert azt még tudojuk az önkormányzat ille- másul lehet venni, hogy a
tékes politikai
vezetőinek demokrácia
meglehetősen
és megfelelő hivatali rész- költség- és időigényes dolegeinek politikai és szak- log. Hiszen nincs jobb. Azt
mai felelősséget
kellene viszont nehéz tudomásul
vállalni a döntéseikért. A venni, hogy az áldemokrájelenlegi
szisztémában cia legyen költség- és időkönnyen
előfordulhat, igényes. Hiszen van jobb.
hogy valaki röpke három
év alatt szétver
milliós
Sulyok Irzsébot
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A további pályázók...
Bal József
Bal József (39) a színművészeti főiskolán színészi,
majd rendezői diplomát szerzett, közben 1986-88-ig a
szolnoki színház színésze
volt. 1995-98-ig a kecskeméü
Katona József Színházat igazgatta.
Pályázatában szorosabb
tartalmi együttműködést tart

szükségesnek az egyes tagozatok között. Több gyermekelőadást, beavató- és stúdiószínházi produkciókat javasol,
újraélesztené a tájelőadásokat.
Az operatagozat Gregor József vezetésével visszatérne a
rendszeres kedd-^énteki
előadásokhoz. A balett rangjához illő támogatást kapna.

Keveházi Gábor
Keveházi Gábor (46)
1971-ben az Állami Balettintézetben szerzett diplomát,
majd Leningrádban tanult.
1972-től Operaház vezető
magántáncosa, 1988-1992
között balettigazgatója volt.
Kossuth-díjas, kiváló művész. 1992-től a Budafest
nyári opera- és balettfeszti-

vál egyik alapítója és irányítója. Úgy véli, irányításával
a szegedi színház és a szabadtéri bekapcsolódhatna
Európa és a világ kulturális
vérkeringésébe. Évente operabált rendezne a színházban, szponzori kör támogatásával meghosszabbítaná a
szabadtéri fesztivált.

Kormos Tibor
Kormos Tibor (51) tanári
és kulturális menedzseri diplomával rendelkezik. 1970től Szegedi Egyetemi Színpad tagja, később rendezett
is. 1979-9l-ig a JATE-klub
vezetője volt. 1992-95-ig a
Szegedi Nemzeti Színházat
igazgatta. 1996-tól az Asinus Marketing- és Reklám-

Szilcora János
Szikora János (49) előbb
jogi, 1979-ben rendezői diplomát szerzett, majd a pécsi, a
győri, a miskolci színház rendezője, az egri színház igazgatója volt. 1986-tól a Vígszínház rendezője, 1990-ben
visszaszerződött Pécsre, majd
szabadúszó lett. 1995-től Szegeden művészeti vezető. Pályázatában szigorú takarékos-

sággal és kiegészítő tevékenységekkel a gazdasági egyensúly biztosítását ígéri. A prózai tagozat vezetését Telihay
Péterre, az operatagozatét
Gyüdi Sándorra bízná. Drámapályázatot hirdetne. A
Dóm Rt. és Gregor József vezetésével a vidéki operatársulatok szövetségének létrehozásátjavasolja.

ügynökség ügyvezető igazgatója. Véleménye szerint a
szegedi színházat ma mély
működési válság jellemzi,
célja az 1992-95 közötti
marketing-alapú működés
újjászervezése, valamint
megfontolandónak tartja a
színház közhasznú szervezetté való átalakítását.
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Tasnádi Márton
•
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Tasnádi Márton (42) rendezői diplomával rendelkezik, pályáját Szegeden kezdte, utána Pécsett rendezett,
majd a Magyar Rádió rendezője lett. 1988-92-ig a békéscsabai színház főrendezője volt, majd szabadúszó
lett. Rendszeresen rendez a
televíziókban. Elképzelései-

ben nem szerepel a tagozatok
élén változás, a szabadtéri
vezetőjének dr. Nikolényi
Istvánt kérné fel. A nagyszínházban elsősorban operákat,
operetteket és baletteket, a
kamaraszínházban klasszikus
darabokat, zenés vígjátékokat
és kortárs magyar drámákat
mutatnának be.

• Beszélgetés a JGYTF főigazgatójával

„A tanárnak nem elég
tudni, hirdetni is kell
az igét"
A felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezési rendszer megváltoztatása a főiskolák ellen hatott - nyilatkozta
lapunknak Galambos
Gábor. A Juhász G y u l a
Tanárképző Főiskola főigazgatójával a pedagógus pálya anyagi és morális válságáról is beszélgettünk.
• Milyennek ítéli meg a
tanárképzés
jelenlegi
színvonalát?
- Tapasztalatom szerint
ahogy telnek az évek, a hozzánk érkező diákok felkészültsége egyre hiányosabb.
Ez különböző okokra vezethető vissza. A felsőoktatási
intézményekbe történő jelentkezési rendszer megváltoztatása például - amely
szerint egy diák akár tíz vagy
tizenhárom helyre is beadhatja jelentkezési lapját - teljességgel a főiskolák ellen hat.
Ezt nemcsak a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolára, még
csak nem is a tanárképzőkre,
hanem minden főiskolára értem. Mert mi volt tíz esztendővel ezelőtt? Ha egy középiskolás diák nem volt biztos
abban, hogy f e l v e s z i k az
egyetemre, akkor valamilyen
főiskolára jelentkezett. Ha elhivatott volt mondjuk a pedagóguspálya iránt, akkor csak
tanítóképző intézetbe vagy
tanárképzőbe jelentkezett. Mi
van most? Ha például valaki
matematikával akar foglalkozni, s nem biztos magában,
első helyen elméleti matematikus, második helyen programtervező matematikus,
harmadik helyen programozó, negyedik helyen pedig
matematika-fizika szakos középiskolai tanári szakra jelentkezik az egyetemre. Ha
egyik helyre sem veszik fel,
akkor jön hozzánk matematika-számítástechnika szakra.
• Ami annyit jelent, hogy
az igazán jó
képességű
diákokat elszipkázza
az
egyetem.
- így van. Ehhez jön még
az, hogy jelenleg demográfiai
hullámvölgyben vagyunk.
Néhány évvel ezelőtt még
160 ezer volt a továbbtanulni
szándékozók száma. Ma 120
ezren szeretnének bejutni a
felsőoktatási intézményekbe.
A hallgatókért versenyt futnak az egyetemek és főiskolák, és ennek érdekében bizony sok helyen lejjebb viszik a ponthatárokat, csak
azért, hogy fel tudják tölteni
a helyeket. Köztudott dolog,
hogy a reálszakokon nincs
nagy tolongás. Az egyetemek
természettudományi karain
például elég, ha valaki 75-80
pontot ér el, már felveszik.
Mi marad így a főiskolának?
• Azt írta az egyik kollé-

gája, hogy mára csődbe
került a magyar pedagógia. Ön egyetért ezzel az
állítással?
- A pedagóguspálya
p r e s z t í z s e r e n d k í v ü l alacsony. Ma egy általános iskolai tanár erkölcsi és anyagi
elismerése szinte igen csekély. Hiába van egy tanárképző főiskolán magas szintű
k é p z é s , ha a f e n t említett
okok mind ez ellen hatnak. A
probléma csak az, hogy az
okok mind olyanok, amelyeket önmagukban nem lehet
megváltoztatni. Sajnos, nekem sincs olyan eszköz a kez e m b e n , a m e l l y e l ezeket
megváltoztathatnám.
• Ha az oktatási
tárca
megfelelő módon rendezné a pedagógusok
bérét,
minden megváltozna. Újra becsülete lenne a szakmának.
- Nézze, ma egy pedagógus nem tud megélni a fizetéséből, éppen ezért túlvállalja
magát különböző maszek
m u n k á k k a l , amely e l ő b b
vagy utóbb az iskolai munka
rovására megy.. Az oktatás
színvonalának csökkenése
meglátszik a gyermekeken.
Ezt a problémát csak és kizárólag kormányzati szinten lehet megoldani.
• Ön a főigazgatói teendők mellett továbbra is tanít a főiskolán. Mi a tapasztalata, ebben a helyzetben mennyien
szeretnének oktatni azok közül,
akik elvégzik a tanárképzőt?
- Vannak a főiskolán
olyan szakok — mint például
a számítástechnika és az idegen nyelvek - , amelyek konvertálhatók, s akadnak olyanok - főleg a humán szakok
- , amelyek kevésbé. Bevallom, k e v é s , a p e d a g ó g u s
szakma iránt igazán elhivatott hallgatót látok magam
k ö r ü l . Azt v e s z e m é s z r e ,
hogy sokan bizony alkalmatlanok erre a pályára, mert ne
f e l e d j ü k : a tanárembernek
nem elég tudni, hirdetni is
kell az igét.
• A szegedi
tanárképző
mennyire viszi diákközeibe a főiskolásokat?
- A hallgatóink harmadés negyedévben általános iskolákban hospitálnak. Itt a
legnagyobb problémát az jelenti, hogy megfelelő számú
szakvezetőt biztosítsunk a
számukra, ugyanis két-három
szakvezetővel rendkívül nehéz megoldani a hallgatók
megfelelő szintű gyakorlati
képzését, felkészítését. Ez
egyébként városi probléma,
amit az ö n k o r m á n y z a t t a l
együtt kell megoldanunk. A
gyakorlati képzés megerősítése érdeke mind a városnak,
mind a főiskolának.
S z a b ó C. S z i l á r d

Galambos Gábor: „Kevés, a pedagógus szakma
iránt igazán elhivatott hallgatót látok magam
körül." (Fotó: Gyenes Kálmán)

• Ítélet az arab-roma

ügyben

Megfenyegették a szegedi bírót?

Kommandósok fogadták tegnap Szegeden a
bíróság épületének ajtajában az érdeklődőket.
Akit nem h í v t a k - egy
földszinti teremben zajlott
a m á s f é l é v v e l ezelőtt
arab-roma háború néven
elhíresült ügy zárt ajtók
mögötti tárgyalása, ám
nem csupán erről esett
szó
azt megkérték,
hogy más elfoglaltságot
keressen magának. Pedig
a 10 vádlottas per iránt
nagy volt a kíváncsiság a
hozzátartozók részéről is.
Lapunk információi szerint az ügyet tárgyaló bírót, Németh Norbertet nem közvetlenül, csupán
üzentek neki - megfenyegették, ezért volt a látványos ellenőrzés, óvatosság.
A szerteágazó bűnügy elsőrendű vádlottja Musa Sharqiya izraeli állampolgár, aki
1986 óta tartózkodik Magyarországon, mellesleg jogot tanult egyetemistaként. A 31
éves férfi lakást bérelt a Pál
utcában. Megtudta, hogy a tulajdonosnak több ingatlana is
van, amelyeket szeretett volna
magának megszerezni. Elmaradt a bérleti díj fizetésével,
az ügy tisztázása helyett jól
elverte és „megautóztatta" a
főbérlőt és azt is megtiltotta
neki, hogy élettársával találkozzon. Az élettársat pedig aki idegileg teljesen kikészült
- arra kényszeritette M. S.,
hogy a jordán El Jaber Raid
Hassan Hussein (IV. rendű
vádlott) és Nyitrai Gábor (V.
rendű) asszisztálása, „felügyelete" mellett csépelje a
barátját, dr. H. Zs. Lászlót. A
megrémisztett nő ezt meg is
tette egy p o r s z í v ó c s ő v e l .
Ezek után H. Zs. ügyvéd előtt
aláírta azokat a papírokat,
amelyek arról tanúskodtak,
hogy két lakást M. S. feleségének adott el 4 millióért, míg
egy balatonleilei ingatlant
kétmillió forintért a Mózes
Bt.-nek adott el. A vádlott egy
fillért sem fizetett egykori főbérlőjének, sőt 400 ezer forintért értékesítette a tőle ellopott ékszereket.

\jagy
előszeretettel
IV
gyártjuk ilyentájt a
különféle
rangsorokat:
megválasztjuk a tavalyi év
emberét (asszonyát...),
a
legjobb sportolót, a legízlésesebben öltözködő
színésznőt, a legrokonszenvesebb politikust,
a legtöbbet bakizó honatyát és tévébemondót,
a legpechesebb bankárt. Szép kis riportot kanyarítunk
azokról, akik az elmúlt esztendőben a legnagyobb
káposztát és tököt
termesztették, aztán
beszámolunk
a spagetti- és
fánknyelők
legjobbjairól is.
Mindez rendjén van, természetes, megszokott. Az év
elején már várjuk a „legeket". Jómagam is szívesen
olvasgatom ezeket az adatokat, kiváltképpen a sportolók teljesítményéről
szóló
ranglistákat. Nekem azonban van egy
másmilyen
„leg-leg"-listám.
Olyanok-

Sem a vádlottak padján, sem a hallgatóság soraiban nem volt szabad szék. (Fotó: Miskolczi
Egy másik „téma" a tegnapi tárgyalásról. Másfél évvel
ezelőtt a Bounty Pub ejőtt B.
Mustafa úgy gondolta, megtréfálja K. Jánost, akit az ukrán maffia képviseletében hívta fel rádiótelefonon, ő azonban felismerte az arab férfi
hangját. Válaszképpen kisebb
csapattal érkeztek a szórakozóhelyre. A csoport egyik tagja, K. Sándor (VI. rendű vádlott) kérdőre vonta a telefonbetyárkodás miatt B. Mustafát, aki válaszul megütötte.
Erre K. Sándor elővett egy
pisztolyt, amellyel támadója
lába között a földre lőtt, a felpattanó szilánkok 8 napon belül gyógyuló sérülést okoztak.
A csetepaté után a két társaság azon az augusztusi éjszakán egyezkedni kezdett,
hogy tisztázzák a történteket.
Ez nem sikerült, másnap délután nagyszámú, romákból álló csoport verődött össze a
Kálvária téren az Aranyhal
Étterem előtt, amely dr. Tammer Hussein (III. rendű) tulajdona volt. Az arab tábor is

Az

kezdett a helyszínen felsorakozni. A feszültséget észlelve,
a tömegverekedést megelőzendő: a rendőrség is kivonult. Felszólították a feleket,
hogy távozzanak a térről. A
kocsikat kezdték átvizsgálni,
mivel a dr. T. H. által vezetett
járműbe beszálló Nabehan led
(II. rendű) kezében fegyvert
láttak. Az autóból kisebb arzenál került elő: 1 Umarex gázpisztoly, 1 Skorpió géppisztoly, 1 Parabellum géppisztoly, 1 hangtompító, 16 darab
7,65-ös, 13 darab 9, 2 darab 8
milliméteres lőszer. A másik
járműből, amelyet M. S.-é lezárva a helyszínen hagyott, 1
Skorpiót, 1 hangtompítót, lőszereket, 1 baltanyelet, 1 baseballütőt leltek, a férfi ruhájából pedig 1 Flober pisztoly
és 5 lőszer bukkant elő.
Mint már említettük, Musa
Sharqiya jogi tanulmányokat
folytatott. A JATE nappali tagozatos hallgatójaként szociális támogatást kért és kapott
az egyetemtől. Az 1995/96-os
tanévben 17500, a következő-

év

ben 26 000 forintot kapott, és
tandíjcsökkentésben is részesült: szintén szociális alapon.
Az igénylőlapokon valótlan
adatokat tüntetett fel.
És még egy bűncselekmény, amely ugyancsak '97
nyarára nyúlik vissza és kapcsolódik S. M.-hez. Pulya Antal (VII. rendű) társaival
Szentesen éjszaka betört a
Tutti Trade Kft. sportüzletébe. A boltból márkás - Adidas és Puma - cikkeket vittek
el 1 millió 125 ezer forint értékben. Pulya József (VIII. r.)
feladata a figyelés volt, hogy
ellenőrizze, tiszta-e a levegő,
miközben a csapat dolgozik.
A „szajré" elszállításában Antóni Antal (IX. rendű) segédkezett gépkocsijával. A holmit az elsőrendű vádlott közvetítésével értékesítették Kárpáti Bélának (X. r.).
Ennyi volt, amit a rendőrség a nyomozás során felderített, illetve amivel a szegedi
ügyészség megvádolta az említett személyeket. Musa
Sharqiya számláján egyebek

emberei

ból állítom össze, akik saj- Ugyanígy az a mosolygós tókról, akik a zalai gázkitönos nem szerepelnek e di- szemű masszőrnő, aki sok rés eloltásában kivívták az
vatos rangsorolásban, sem- megpróbáltatás árán, egye- ország elismerését és megmeg arról az
milyen társadalmi
érték- dül nevelte fel fiát, s vi- becsülését,
mérce szerint sem jegyzik gasztalja a betegeket, pedig autós oktatóról, aki több,
kilométert
ő is rászorulna erre. Említ- mint egymillió
őket.
Mert ugyebár hogyan is hetném a 98 éves tápai re- ült már a legveszélyesebbaz
kerülhetne az ilyen előkelő formátus presbiteri, aki 8 nek tartott ülőhelyen,
rangsorba az a hatvan kö- gyermeket nevelt fel, s ma anyósülésen.
tartja
Mindenképpen
a pierüli szakácsnő, aki életében szilárd kapocsként
családot. desztálra állítanám azt a
soha nem késett el a mun- össze a kiterjedt
kahelyéről és (nyaranta) 50 A finnországi Turkuban is mozgássérült sportolót, aki
érdekvédelmét
fokos hőségben
szótlanul kiállító iparművész nagy- sorstársai
hatalmas
végzi munkáját. Vagy az a mamára büszke unokák bi- vállalva olyan
az első
helyre munkát produkált, hogy imnyugdíjas cipészmester, aki zonyára
sportminisztériviszontagságos élete során rangsorolnák a nagyit, az már az új
államtitkára,
küzdött az igazságtalanság egykori vidéki poros falu- um helyettes
varázsoló meg azt az egyre népszeellen és a megalázó helyze- ból virágoskertet
tekben igyekezett megőrizni polgármestert a helység la- rűbb borászt, aki termékeidobogó vel a távoli Hongkongba is
magyarságát. De itt van a kói a képzeletbeli
harangsoromban az az osztá- legfelső fokára állítanák. S eljutott és öregbítette
nemkülönlyos nővér is, aki az idősek akkor még nem is szóltam a zánk hírnevét,
aki ben azt az idős polgártárotthonában évtizedek
óta fiatal trolivezetőnőről,
állhatatosan
teszi a dolgát: reggel 5-től, szabadidejében fest és raj- sunkat, aki
ha kell, késő estig helytáll. zol, azokról a szegedi tűzol- küzd azért, hogy a városi

Róbert)

mellett sanyargatással elkövetett személyi szabadság megsértése, zsarolás, lőfegyverrel
visszaélés, csalás, stb.
A szegedi bíróságon tegnap délután hirdetett ítéltet dr.
Németh Norbert tanácsa. Az
első rendű vádlottat 6 év
fegyházra, kétmillió forint
pénzbüntetésre ítélte és kiutasította az országból, miként
Hussein Tammert is, akinek
egy év börtönt és 500 ezer forint pénzbüntetést szabott ki.
Nabehan lead 1 év börtönbüntetésének végrehajtását 2
év, míg El Jaber Raid Hassan
Hussein 2 év szabadságvesztését 4 év próbaidőre felfüggesztette. Nyitrai Gábor 3
esztendő, Kovács Sándor 2,
Fulya Antal másfél, Antóni
Antal 1 év börtönt kapott. Pulya Józsefi, Kárpáti Béla félesztendős szabadságvesztésének végrehajtását próbaidőre
felfüggesztette a bíróság.
A vádlottak és védőik fellebbeztek az ítélet ellen,
amely így nem jogerős.
P. P.

autóbuszok hátsó ablakára
is függesszék ki a járatszámot, meg azt a már elfelejtett „szakmát" űző embert,
aki pedellusként szerez örömet egyik iskola diákjainak
és tanárainak.
Azokról
még nem is tettem említést,
akik a szivárgó gátakon cipelték a homokzsákokat és
rostokoltak
éjjel
nappal,
hogy figyeljék a megbokrosodott Tisza minden rezdülését. Természetesen névtelenül, egy köszönömöt sem
vár\'a el azért, amit tettek.
indennapjaink
közszereplői ők. Ha nem
lennének, akkor azokat a
látványos, szép rangsorokat sem készíthetnénk
el
ilyentájt, amelyeket
olyan
sokan várnak.
Őszintén
szeretném, ha jövőre is sok
ilyen névtelen
rangsorba
való emberrel ismerkedhetnék meg, s ezáltal a Kedves
Olvasó is.

M
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8 STEFÁNIA - ÚJ GENERÁCIÓ
•

Maroslele

L. K. Beat
• Munkatársunktól
Az L. K. Beat - valóban elkábít! A beat- és blues-rockrepertoárral rendelkező, maroslelei együttes mind nagyobb
ismertségre tesz szert. Vásárhelytől Sándorfalván át Földeákig, Kiszomborig, Szegedig egyre többen kultiválják.
A két éve megalakult csapat
legfőbb jellegzetessége: tizenöt éves fiatalok éppúgy kedvelik az általuk játszott dalokat, mint a huszon-harmincesztendősök. A jelenlegi fölállás - mint Megyeri János zenekarvezetőtől megtudtuk - , a
következő: Kispál Renáta
(szólóének, vokál), Mihály Éva
(szólóének, vokál), Balogh Attila (szóló- és basszusgitár),
Mérges Zoltán (ének), Varga
Imre „Jónás" (szóló- s
basszusgitár; ő egyébként
programszervező is), Szöllősi
József (ritmus- és basszusgitár), Rigó Péter (orgona), Megyeri Róbert (dob). A zenekarvezető, Megyeri János, a technikusi feladatkört is betölti illetve mindennel foglalkozik,
amivel csak kell egy együttes
háza táján. S miután igényes és
jó zenét állítanak elő, egyre
nagyobb siker jelzi működésüket.
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• Anita Angliában,

Amerikában

• Milyenek „a mai fiatalok?"

Földeákról a nagyvilágba 3 T-party az IH-ban
Titok, tükör, tea. E három szó a megfejtése a
3 T-party elnevezésű önismereti foglalkozás nevében szereplő, három
t-nek. A Szegedi Ifjúsági
Házban tizenéveseknek
több h ó n a p j a , hétfőnként tartott foglalkozássorozatot Nagy Erika
vezeti, szép sikerrel.
Nemcsak előre meghatározott témákat dolgoz
föl a csoport: bármi szóba kerülhet, ami éppen
foglalkoztatja az egybegyűlteket. A foglalkozásvezető úgy látja: a fiatalok több tekintetben
nem olyanok, mint a róluk nagy általánosságban, a felnőttek által kialakított, sztereotip kép.

Nagy Erika foglalkozásvezetőt - szakképesítése védőnő; jelenleg mentáihigiénikus-képzés keretében tanul, nemsokára másoddiplomát szerez - a nagy sikerű
3T-party t a p a s z t a l a t a i r ó l
Újra itthon. - Angliában viszonylag könnyű elhelyezkedni au-pairként - mondja Nagy Anita. (Fotó: Karnok Csaba)
kérdeztük.
Nagy Anita azon fiata- meghívásra, szülői segítség- volt akkori nyelvtudásommal kával. Hétvégenként szaba• Mi a célja e foglalkolok közé tartozik, akik - gel került, ám önállóan kellett kimenni dolgozni Ameriká- don rendelkezhettem időmzásoknak, amikor „titúgy látszik - , minden kö- megkeresnie kenyerét.
ba... - emlékszik vissza Ani- mel; megismertem Angliát kok" kerülnek
teritékre,
rülményben meg tudnak
- Princetonban, New York ta.
így Anita, aki beiratkozott
a résztvevők „tükrében",
állni saját lábukon. Anita közelében laktam és dolgozVisszatérve Magyaror- angol nyelviskolába is kint. tea mellett?
Földeákon él, és hét hó- tam, jó anyagi körülmények szágra, a földeáki művelődési Egyébként ez a legjobb hely,
- Önismereti foglalkozásnapot töltött Ameriká- között élő családnál - mesélte központban helyezkedett el, ahol kapcsolatokra, informá- sorozatról van szó, célja,
ban, baby sitterként dol- Anita. Két gyermekre kellett mint ügyintéző. - Ám nem ciókra lelhetsz az első idők- hogy a tizenévesek minél
gozva. Aztán pedig Ang- vigyáznia, ebben benne fog- nagyon leltem a helyemet itt- ben - tudtuk meg tőle. A ké- jobban megismerjék önmal i á b a n töltött két s fél laltatott az is, hogy kocsival hon - folytatta Anita, akinek sőbbiekben még két családnál gukat, társaikat, s ezen keévet, au-pairként keresve viszi őket iskolába, moziba, s egy, akkor már Angliában élő dolgozott; pozitív élményei resztül a világot. Miképp
meg kenyerét. Kedvező így tovább. Kimondottan jó barátnője, megadta égy otta- nagy többségben voltak.
zajlik egy-egy 3 T-party? Eltapasztalatokban gazda- tapasztalatokat
szerzett, ni, au-pairt kereső család cí- Egyvalamit nem szabad döntöttük még a programsogon tért vissza Földeák- könnyen „kijött" a munkálta- mét. Kiutazott Londonba, el- csinálni, ha valaki mélyebben rozat legelején, hogy mely
ra.
tókkal, bevonták a család éle- vállalta a munkát - az angol meg szeretne ismerkedni a témákról beszélgetünk. Az
tébe. Anitának egyébként, ezt törvények lehetővé teszik, külfölddel - mondta Anita, adott összejövetel kezdetén
- A baby sitter és az au-pa- megelőzően, négy gimnáziu- hogy bizonyos feltételek tel- aki hazatérte óta folyamato- ki-ki elmondja, mi történt
ir voltaképp ugyanazt jelenti, mi év állt rendelkezésére jesülése esetén au-pairként san tartja kapcsolatot a nagy- vele az elmúlt héten, amióta
családnál élő, dolgozó gyer- megtanulni angolul - a József dolgozzon ott külföldi, két világban szerzett ismerőseivel nem találkoztunk. így mómekgondozót. A baby sitter Attila Gimnáziumban érettsé- évig - , hangsúlyozottan „namegijedni s hazaszaladni. don a résztvevők megszabakifejezés inkább Amerikában, gizett, Makón - , aztán rögtön gyon rendes" családnál, ahol Minél több időt tölt az ember dulnak a bennük fölhalmoaz au-pair pedig Angliában „mély vízbe" került. És siker- szintén két gyermekre vigyá- odakünn, annál könnyebb zódott feszültségektől. Ezhasználatos - mondta Nagy rel úszott. - Bár azért, utólag zott. - Jó fizetést kaptam, el- lesz.
után következik foglalkozás
Anita. Amerikába rokoni visszagondolva, merészség fogadható mennyiségű munF. Cs. t é m á j a . N é h á n y , korábbi
p a r t y n k címe: „Ilyen
gyok, és kész!", „Én és a
vézni, beszélgetni, de a legjobban
kapcsolataim", de adott dávarrni szeretek. 165 cm magas, vétumokhoz kötődően is érinkony lány vagyok. Azért tetszett
meg a leveled, mert én is sokat
tettünk témákat. így a doÁtlagos képességű, de nem
dent. Ha e sorok után úgy érzed, csalódtam már az életben, és mert
erre a jeligére: „Csak téged szerethányzásról beszéltünk a dolek majd".
hétköznapi megjelenésű (formaterhogy szeretnél velem találkozni, vásárhelyi vagy. Próbáljuk meg!
h á n y z á s v i l á g n a p j a , az
Szeretnék
veled
találkozni.
Kérlek,
S ö t é t b a r n a h a j ú , szemű, 14 vezett karosszériás, alacsony CWakkor gyere el a hirdetés megjeleAIDS-ről az AÍDS-világnap
legyél ott jan. 16-án, Vásárhelyen,
értékű), közel 34 telet átaludt baréves, szegedi fiú vagyok. Szeretem
nése utáni hétfőn, du. 3/4 5-re, a
nanedve - amely kedves, rendes, Nagyposta melletti újságosbódé- a Pesti Csemege előtt, este 8-kor.
a jó zenét, szeretek bulizni, és minkapcsán, s így tovább.
csendes, káros szenvedély(ek)től
denben benne vagyok az ésszerűhoz (Széchenyi tér). Ismertetője- Zöld kabátban leszek. Ha nem jó
0 M i van akkor, ha
mentes..., bár cseppet esetlen, de: led, ha nem nagy gond, egy kis
ség határain belül. Ha lány vagy,
az időpont, íij „Az első csók" jeliolyan problémával
küzd
szenvedélyes! - , ezúton is - lelkeés korban hozzám illő, akkor írj
szál virág legyen. Jelige: „Téli esgére!
sen - keresi Anyamedvéjét! Ko„RÉ" jeligére!
ték".
valamelyik
csoporttag,
Sziasztok!
21
éves,
barna
hajú
moly szándékkal! Barna szemű,
„Álomból valóság" jeligére:
Á „ F i t t s é g " jeligére: Sajná- és szemüveges, szentesi lány vaami hosszabb megbeszéSzia, te kedves vásárhelyi leány! barna hajú... „nyuszikák" személom, hogy nem tudtunk találkozni.
gyok. Szeretek zenét hallgatni,
lyében (szép, nagy, „<5zike"-szelést igényel?
Aranyos versed egy szegedi barna
Mindkét napon vártalak. Ha szeretsportolni, és néha táncolni. Szeretmekkel!, hűséges, házias, megbízmackót ébresztett fel téli álmából
nél velem találkozni, várlak Szen- Többször előfordult már
nék
megismerkedni
olyan
fiúval,
ható,
nőiesen
telt,
esetleg
„festővá(aki mellesleg 181 cm magas,
tesen, jan. 10-én, a Studium könyilyen.
Ekkor átalakulunk
szonra
kívánkozó",
Rubens-i
alkaaki
21
éves
már
elmúlt,
és
nemcsak
egyetemista, és hozzád hasonlóan
vesbolt előtt, 18-kor. Egy ilyen újtú kivitelben! Bocsaim (még) nina külső számít neki. Ha szeretnél
„önsegélyező csoporttá", és
szintén tűi van már egy főiskolán.
ság lesz nálam. Ha nem tudsz elcsenek! Felkeltettem figyelmedet?
Ha e kis távolság nem akadály, és
jönni, írj a „Nem adom fel" jeligé- jobban megismerni, akkor írjál misegítünk megoldani a gondoA hétvégi közös málnázás helyét
te is kíváncsi vagy rám, akkor kérnél hamarabb. Jelige: „Szeress".
re. BUEK!
kat. Ilyenkor többféle megés
idejét
(válaszleveledben)
kérlek,
lek, írj egy helyet és időpontot,
A
„Hópehely"
jeligéjű
lányA „Magányos szívek" jeligére:
ahol és amikor találkozhatnánk. íij Tejelöld meg! Epedezve lesem feoldási javaslat is születik;
nak:
Olvastam
hirdetésedet,
és
naHirdetésed
felkeltette
egy
táncolni
a „Grunderlebnis" jeligére.27 éves, leleted! Jelige: „Micimac-hó".
gyon megtetszett, amit magadról
egyébként minden esetben
szintén nagyon szerető, 23 éves
174 cm magas, vékony, barna hajú
írtál. Érdeklődésünk minden tekinSzegedi, 170 cm magas, barna
lány érdeklődését. Hogy a közös
nagyon empátiásnak, beleérszegedi lány vagyok. Szeretek zehajú srác vagyok. Nem vagyok
tetben megegyezik. 22 éves, barna
stílust megvitassuk, találkozzunk a
nét hallgatni, olvasni, a sportol is gazdag és zseni, de hűséges típus.
zőnek bizonyultak a csoporthajú és szemű, szentesi srác vahirdetés
megjelenésének
napján
15kedvelem, és mindent, ami szóraSzeretem a természetet, a nagy ségyok. őszinte, tartós kapcsolatra
tagok.
kor, a Kossuth téren, a harangnál.
koztató. Szeretnék megismerkedni
tákat, a jó zenét és a könyveket. vágyom. Ha meg szeretnél ismerni,
olyan fiúval, aki nem a futó kalan0 Elég jól megismertétek
Ha nem jó az időpont, írj „HóviSzeretnék megismerkedni egy szőlégy
a
hirdetés
megjelenésének
dok híve. Jelige: „Kicsi kocsi".
egymást azon néhány hóke vagy barna hajú, 152-160 cm
napján Szentesen, 11 -kor a Nagy- rág" jeligére!
magas, 15-20 éves, nem bulizós,
Diplomás, független, józan éleposta előtt. Legyen nálad egy szál
23 éves, nagymágocsi fiú vanap alatt, amióta folynak
gyok, 185 cm magas, szőke hajú, helyes arcú, j ó alakú, kedves virág. Ha nem jó az időpont, írj tű, 174 cm magas, barna szemű és
a
foglalkozások. Mit talánnyal,
akinek
eddig
még
nem
hajú, 31 éves, szegedi srác vagyok.
kék szemű. Szeretnék korban hoz„Nagy találkozás" jeligére.
volt barátja. írj helyet, időpontot,
pasztaltál, „milyenek a
zám illő lánnyal megismerkedni,
Szeretek tanulni, moziba, színház26/180/75 vásárhelyi, függetha lehet, vasárnapra! Jeligém: „Váőszinte, komoly kapcsolatot szelen, átlagos kinézetű, sportkedvelő, bajárni, időnként táncolni, de a hümai fiatalok"?

RANDI-rovat

Hogyan hirdethetsz a
RANDI-rovatban? V á g d k i
a mellékelt á b r á t , é s rag a s z d a b e k ü l d e n d ő szöveget t a r t a l m a z ó borítékra. Az á b r a hetente változik, s csak a z o k a t a z üzeneteket jelentetjük meg,
melyek borítékján a z előz ő neti s z e r e p e l . V á r j u k
névvel, lakcímmel kiegészített üzeneteiteket, hirdet é s e i t e k e t , a m e l y e k e t injyen közlünk, de értük fenem v á l l a l u n k .
(Neveteket, címeteket természetesen nem tesszük
közzé). Címünk: Délmag y a r o r s z á g / D é l v i l á g Szerkesztősége, 6 7 4 0 Szeged,
S t e f á n i a 10., S a j t ó h á z . A
borítékra írd rá: RANDI-rovat!

Íelösséget

Kedves Etele! Fekete selyem?
Lebegjen., mert ezen elkeveredned
lehetetlen: ma, du. 4-kor, a Nagyszínház bejáratánál. Szerencse legyen veled! Cseresznye.
23 éves, hosszú vörös hajú,
szép arcú, 180 cm magas, csinos de
csalódott és magányos lány ezúton
keresi komoly, őszinte, kedves barátját, akinek külső tulajdonságok
mellett a belső is számít. Szeretek
moziba járni, olvasni, szeretem a jó
zenét, a vidámságot, és szeretnék
végre igazán boldogan mosolyogni.
Várom válaszom, ha te egy helyes,
magas, vékony alkatú srác vagy, és
igaz, őszinte kapcsolatra vágysz. írj
„Micimackó" jeligére!
Mindszenti, 23 éves, fekete hajú, barna szemű, 163 cm magas
srác vagyok, szeretnék megismerkedni egy csinos, házias fiatal
lánnyal, aki tartós kapcsolatot akar,
mint én, és megtaláljuk egymás
örömét. A többit majd, ha találkozunk. Mindszentiek előnyben! írj

retnék kialakítani, mert elegem van
a csalódásokból az életben. Szeretek zenét hallgatni, szeretem az állatokat, a biciklitúrákat, a hegyekben való túrázást, a sportot. Ha neked így is megfelelek, akkor válaszolj „Mátra" jeligére!
20 éves, rövid hajú, kék szemű,
szegedi lány vagyok. Elegem van a
flörtökből! Szeretek sétálni* zenét
hallgatni, táncolni. Sokat csalódtam, de keresem az igazit, remélem, te leszel az! Találkozzunk jan.
16-án, 15.30-kor a Klauzál téren, a
Kígyó gyógyszertárnál. Legyen nálad egy ilyen újság. Jelige: „Új év".
Hellósztok, lányok! 16 éves
srác vagyok. Nem valami helyes,
de a Quasimodo megirigyelne.
Hogy jó tulajdonságot is mondjak
magamról: aki engem választ, sok
szeretetet kap. Keresek egy 15
éves, 175 cm-nél alacsonyabb, fekete. hosszú hajú, szentesi lányt.
Ha komolyan akarsz velem találkozni, akkor jan. 18-án vagy 19én, du. 2 utánra kéij találkozót, „Új
év, új élet" jeligére.

rok rád".

Egy 23 éves, 190 cm magas,
barna hajú, bajszos, jó megjelenésű
fiatalember keresi intelligens, komoly gondolkodású párját, egy
olyan lányt, aki kimenti a magány
sötét tengeréből. Jelige: „The shining".
Kedves „Magányos szívek"!
Hirdetésed olvasva az az ötletem
támadt, hogy miért ne próbálnánk
meg együtt elűzni a magányt. Igaz,
hogy szegedi vagyok, de remélem,
ez a távolság nem jelent akadályt.
23 éves, diplomás, barna hajú és
szemű lány vagyok, aki már régóta
egy megértő, gondos, hosszú távon
gondolkodó társat keres. Én is szeretem a jó zenét, a táncot, a kirándulást, és még nagyon sok min-

AA

• McDonald's
McDonald
I
•
I

káros szenvedélyektől mentes fiú
keresi korban hozzáillő barátnőjét.
Diszkóba ritkán járok. Szeretek videózni, meccsekre is járni. Ha
olyan lány vagy, aki vágysz egy, a
fölsoroltakat kedvelő fiú barátságára, akkor kérlek, írj „Szerelmes
szívek" jeligére.
„ V á r j rám és eljövök" jeligére
üzenem: Sajnálom, hogy az általad
megadott helyen nem találkozhattunk, de ha gondolod, tehetünk
még egy próbát. Várlak jan. 9-én,
17-kor a Brendon áruház előtti
buszmegállóban. Ismertetőül legyen nálad egy ilyen újság. Szia!
A „Magányos szívek" jeligére:
20 éves, szőkésbarna hajú, barna
szemű, vásárhelyi lány vagyok.
Szeretek diszkóba járni, sétálni, té-
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AHOL JÓ LENNI, AHOL JÓ ENNI!

lyeségért sem kell a szomszédba
mennem. Az LGT nekem is kedvencem. Olyan szegedi, intelligens,
kellemes megjelenésű, 25-27 év
körüli lányt keresek, aki szintén
tartós kapcsolatra vágyik. Ha felkeltettem érdeklődésed, íij időpontot, helyet, ismertetőjelei „Minőség" jeligére.
Kedves, „Álomból valóság"
jeligéjű lány! Engedd meg, hogy én
legyek álmaid mackója / Szíved
rejtekének igaz, egyetlen középpontja. / Soraimat írva abban reménykedem / E a kis versike nem
lesz a terhedre. / Magamról csak
annyit írhatok / Hogy csalódásokkal teli, egyedül vagyok. / Negyed
évszázad, amit már elhagytam /
Még nem őszíti be barna hajam. /
Mist rólam nem is említenék / Ha
te is gondolod, veled szívesen találkoznék. - Várok rád jan. 10-én a
Mars téren, a Rosso előtt, du. 5kor. Nálam egy ilyen újság lesz. Ha
az időpont nem jó, kérlek, írj!

- Több szempontból eltérnek attól, amit a közvélekedés tart. Szó sincs például
arról, hogy csak úgy lazán,
gondok nélkül tudnának ismerkedni. Kiderült: ha egy
kapcsolatot a lány kezdeményez, sokszor furcsán néznek rá, s „olyannak" tartják.
Nagyon élnek a tizenévesekben a „hagyományos" sémák
(a felnőttek hatására). Ez abban is megmutatkozik, hogy
eléggé számon tartják, ki a
s z a k m u n k á s k é p z ő s , ki a
szakközépiskolás, ki a gimnazista, és így tovább. Nem
e l ő í t é l e t e s e k , de számon
tartják. Különben kölcsönös
előnyöket föltételeznek egymás lehetőségeiről a különböző iskolatípusban tanulók,
amelyeket a másik fél nem
lát igazolva. A szakmunkásképzősök gyakran úgy érzik,
kevesebb esélyük van az érvényesülésre mai, a képzettséget szem előtt tartó világban, mint a gimiseknek. A
gimnazisták pedig azt mondják: magával az érettségi biz o n y í t v á n n y a l nem sokat
tudnak keresni, a megélhetéshez mindenképpen tovább
kell tanulniuk, ami családjuknak sokba kerül.
0 Azt is mondják sokan:
a fiatalok
álmodoznak,
fellengzős
terveik vannak. Meg akarják váltani
a világot...
- Én ezt nem nagyon tapasztaltam. Leköti őket saját, alakulófélben lévő személyiségük, s közvetlen, főleg kortársakból álló környezetük.
0 Mennyire
tájékozottak?
- Sok esetben kifejezetten
tájékozottak, újságból, tévéből merítve információikat.
És egymástól, természetesen. Foglalkoztatja őket a
nyelvtanulás, s főképp a számítógépek világa. A csoportból többen „számítógépőrültnek" tartják magukat.
0 Mi a véleményük a világról?
- Annyiféle, egymással
gyakran szöges ellentétben
álló értékrend irányul feléjük, hogy sokszor nem tudnak miből választani. Próbálgatják személyiségükbe
építeni a hozzájuk legközelebb állót, többet is. Én- és
világképük kialakítása felé
az önismereten, s egymás
megismerésén át vezet az út.
Úgy látom, sikeresek foglalkozásaink; a következőek témája egyébként: „Hogyan
beszél a test?" (jan. 11.),
„Azt m o n d o d , amit gondolsz?" (jan. 18.), „Konfliktusmegoldás" (jan. 25). A
foglalkozások délután 5-kor
kezdődnek. Egyébként általában hosszabbra nyúlnak
összejöveteleink, mint amilyenre tervezem, és mindenki fölszabadultabban, jókedvűen távozik.
Farkas Csaba

Titok, tükör, tea. - A világ megismeréséhez önmagunk
megismerésén át vezet az út - mondja Nagy Erika
foglalkozásvezető. (Fotó: Schmidt Andrea)
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• Londonba
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beszökött

a tavasz

Trcafalgáron sípolt az angol

Római légiók emeltek v e t k e z t e t n e k arra, m é g i s ,
itt e g y k o r o n s á n c o k a t , m e n n y i e n é l n e k a z ó d o n
híres királyok uralkodá- (vagy éppen nagyon is mosa alatt épültek ki utcái, dern...) falak között. így azterei. Pusztította pestis- tán találtatik olyan becslés
járvány és tűzvész, s ne- is, amely szerint errefelé vét akkor aztán minden- beszámítva a legmesszebb
ki m e g t a n u l t a , a m i k o r föllehető elővárosokat is egy világbirodalom köz- m i n i m u m tízmillióan vallpontjaként
f o g a d t a hatják londoninak magukat.
gyarmatról érkező alatt- K é r e t i k n e m m e g i j e d n i valók hódolatát. Ha pe- London ürügyén most nem
dig e g y k i s i s k o l á s t ó l következik számtanóra. Már
manapság azt kéri föld- c s a k a z é r t s e m , mert aki
rajztanára, ugyan mond- egyszer leszáll a brit főváros
jon már három fővárost, legnagyobb repülőterére, a
közöttük biztos megem- Heathrowra még véletlenül
líti a szorgos tanonc ezt sem s z á m o l . I n k á b b azon
a nevet: London. N e m ámuldozik a belváros f e l é
véletlenül. Mert az igaz, autózva, milyen sok liget,
hogy a világbirodalom s p o r t p á l y a s z a k í t j a meg a
m á r a múlté, de a z is hagyományos angol stílustény: a britek hatalmas ban épült lakóparkok házf ő v á r o s a m a is v a n rengetegét. Mert bizony bárolyan vonzó, hogy a vi- milyen meglepő is - a betonl á g r a k í v á n c s i a k a r r a dzsungelnek szólított nagyvágyakozzék: csak egy- városok világában, London
szer v é g i g s é t á l h a s s o n féltő gonddal parkosított, s
híres utcáin. De valóban nagyon sportos város.
érdemes megtenni LonA magyar focibarátok bidonért egy hosszú utat? zonyára egy perc alatt fél tuMai í r á s u n k b a n erre a catnyi nagy egyesület stadik é r d é s r e , b i z o n y , nem onját fel tudnák sorolni, hiolyan nehéz megadni a szen a Tottenham, a Chelválaszt...
sea, a West Ham, az Arsenal
nevét ki ne hallotta volna,
Ezt a r i p o r t o t m i é r t ne hogy a Wembleyt, a labdarúkezdhetném egy j ó tanács- gás szentélyét most éppen
csal? Tisztelt hölgyeim és csak megemlítsem. De eburaim, akinek sorsa úgy ren- ben a h a t a l m a s v á r o s b a n ,
deli, hogy ellátogathat Lon- mindezek mellett, a nagyködonba, a britek fővárosába, s z ö n s é g s z á m á r a r e n d e l t
fél a nagy meglepetésektől, sportközpontok százai várföltétlenül felejtse el mind- ják az ifjabbakat és idősebazt, amit az elmúlt évtizedek beket. E pályák fönntartását
során a Temze-parti világvá-- egy-egy lakókörzet vállalja
rosról hallott, olvasott, ta- magára, s a londoni polgárok
nult. E s z é b e ne j u s s a n a k természetesen ingyen, s bérCharles Dickensnek, a nagy mentve próbálhatják itt ki,
regényírónak, Twist Olivér mennyit is értenek a labdaés Copperfield Dávid szülő- rúgás, a rögbi, vagy éppen a
a t y j á n a k L o n d o n b ű z ö s golf fortélyaihoz. Aztán ne
mocskáról s^óló r é m i s z t ő f e l e d k e z z ü n k m e g a m a sorai, véletlenül se gondol- gánklubok gondozott sportjon Hasfelmetsző Jackre, aki parkjairól sem, ahol persze
sötét sikátor rejtekében gyil- már alaposabban megnézik,
kolászta a l e d é r e r k ö l c s ű kit is engednek be a kapun.
hölgyeket, de törölje ki em- S szóljunk az iskolai sportlélékezetéből azt is, amit pisz- tesítményekről. Ez utóbbiakkos dokkokról, és a várost ról talán most annyi is elebeborító szmogról hallott. gendő: Angliában immár évUgyanis 1999 Londona mára tizedek óta nem épülhet fel
már el is feledte azt a gyűrt, úgy egy oktatási intézmény,
foltos köpönyegét, amivel - hogy ne rendelkezzék füves
régen élt szemtanúk szerint (de még milyen füves!) lab- beborította füsttől szenve- darúgó pályával.
dő házait. Híres folyami kikötőjében is hiába keresnék
Westminster,
a vastag káromkodásokról
Tower,
híres dokkmunkásokat, a faWaterloo...
padlós k o c s m á k a t , a h o l
előbb ütöttek, mintsem kérdezték a gyanútlanul betérő
A Londonba érkező turista emiatt persze irigykedik
idegent.
egy-két percig, majd már azt
kérdi az idegenvezetőjétől:
Biztos
no, de mit lehet még itt megnyolcmillió?
nézni? Erre aztán megkapja
Hogy akkor milyen is a a rövid választ: az emberiség
XX. századtól búcsúzó Lon- történelmének, múltjának,
don? Erre a kérdésre négy- j e l e n é n e k e z e r n y i nagyon
napos kalandozás után nagy- f o n t o s s z e l e t é t . S m i r e e
képűség lenne kimerítő vá- mondat elhangzik, máris az
laszt ígérni. De annyit ilyen angol parlament látványától
rövid kirándulás alatt is tu- zsibbad a szem, majd követdomásul v e h e t a t u r i s t a : kezhet a Westminster apátNagy-Britannia fővárosa ha- ság, a Tower, átgyalogolhatalmas, elegáns, tiszta és ba- t u n k a W a t e r l o o h í d o n , s
rátságos települése ennek a n e m is o l y a n s o k á m á r a
folyton fortyogó a világnak. Hyde-park pázsitját szemlélAzt k é r d i k , n e m l e h e t n e heti a mindenre kíváncsi utamégis egy kicsit bővebben zó. A Cityben aztán megtudírni a közel nyolcmilliós vá- h a t j u k : ez k é r e m a v i l á g
rosról? Miért is ne? Legelő- egyik legfontosabb kereskeször is azt - c s ö p p e t sem delmi, pénzügyi központja,
biztos, h o g y é p p e n n y o l c folyamatosan és nagy hevümillióan élnek ebben a gi- lettel küzd a legnagyobb cígantikus m e t r o p o l i s z b a n . méért a new yorki Wall StreUgyanis A n g l i á b a n nincs ettel, miközben évente százszemélyazonosságot egyér- milliárd fontnál is többet tertelműen tanúsító o k m á n y , melnek itt ki az elegáns, és
így pontos nyilvántartás sem roppant j ó l fizetett menearról, hányan is k o p t a t j á k dzserek.
egy-egy nagyváros flaszterDe a pénzről kicsit kéjét. Londonban mindössze a
sőbb. Előtte még kukkantválasztási névjegyzékből kösunk be abba a rosszhírű So-

Oxford Streeten, London
legkedveltebb bevásárló utcájában. Mert pénz azért lapul ám az angol bukszákban.
Átlagkeresetről pontos számot senki nem tudott szolgáltatni, ám annyit elmondtak: havi ezer font alatt csak
az visz haza, aki nem is akar
ennél többet keresni. Tisztes
jólétnek is köszönhető tehát,
hogy Szilveszternek éjszakáján alkoholos vidám mámorban búcsúztatják az óesztendőt a londoniak.

Tűzijáték
pedig nincs

Az ifjú hölgyek Amerikából érkeztek. A Temze-parti városnézés után táncukkal szórakoztatták
a brit főváros lakóit. (A szerző felvétele)
hóba, ami még v é l e t l e n ü l
sem maradhatott ki a 70-es
évek magyar televíziójából,
ha a kapitalizmus mocsokban fetrengő tévelygéseiről
kellett beszerkeszteni egy
kis színes riportot. Nos a Soho - mesélték a Londont nagyon ismerők - valóban nem
arra találtatott ki, hogy gyorsan e l p i r u l ó s z ű z l e á n y o k
nyissanak arrafelé vitát a haboskakaó mellett üldögélő
misszionáriusokkal a középkori virágénekek dallamvilágáról. De mára London eme
kétes hírű negyede is csillogóbb díszletekkel fogadja az
idegeneket. A l e g d u r v á b b
pornó és szexüzleteket kitiltották, a rosszhírű kocsmákat meg hiába is keresnénk,
mérsékelten elegáns, de tetőtől a csapospultig angolos
hangulatba mártogatott pubok költöztek a helyükre.
Ez persze nem jelenti azt,
hogy a Sohóban ne érezhetné jól magát a turista. Mint
ahogy London minden kerülete úgy van ám kitalálva,
hogy nagy tálcán kínálja a
látnivalókat. Chelsea-ben
például megnézheti, milyen
szép házakban laknak a felső
középosztály polgárai, a
D o c k l a n d s b e n pedig (ami
ugyebár Dokkvidékként fordítható magyarra, csak éppen azok a bizonyos dokkok
tűntek már el...) megtudhatja: amikor a 60-as években
megkezdték a bezárt raktárak helyén felépíteni az új
üzletközpontokat, irodaházakat és l a k ó é p ü l e t e k , ez a
körzet volt E u r ó p a legnagyobb beruházási központja.
Míg napjainkban Berlinben
forog a legtöbb buldózer, addig a kilencvenes évek elejéig Docklandsben költötték
számolatlanul a milliárd fontokat az új épületekre. S ha
már látványosságok: ki ne
felejtsük a Buckingham palotát, mert hát királyi pompa
bámulgatása nélkül ugyan
mit is érne egy londoni kirándulás?
Hogy ennyi helyet be sem
lehet járni? Csak a talpizmokra hagyatkozva valóban
nem igazán tanácsos nyakunkba kapni Londont. Am
erre nincs is szükség, ugyanis a brit f ő v á r o s b a n több,
mint 16 ezer taxi vár utasára,
a metróvonalak száma meghaladja az egy tucatot, és ab-

ból a híres emeletes buszból
is kering annyi London városában, hogy piros dobozukkal percenként szembesülhet a sétáló.

Nem ingyen
kínálják
Az p e r s z e m á s k é r d é s ,
hogy ezek a gyors masinák
nem éppen ingyen kínálgatj á k szolgáltatásaikat. Némely becslések szerint London tömegközlekedése a világon a legdrágább. Bár ezzel sokan v i t a t k o z n a k , az
tény: a legolcsóbb buszjegy
is egy font húsz pennybe kerül, s a kifejezetten kedvezményesnek tartott metró nap i j e g y is m a j d n e m négy
font. Mivel egy angol font
napjainkban már többet ér
360 forintnál, nem nehéz kiszámolni: a kispénzű magyar
turista azt már csak totális
eltévedés esetén kérdezgesse, vajon a taxi mennyiért
robogna át vele két, mérsékelten nagynak számító kerületen?
Na, tessék - már megint a
pénznél tartok. Nem véletle-

nül, hiszen Londont nemcsak a City miatt tartják a
pénz városának. Nagy-Britannia k ö z p o n t j á t ugyanis
még a legnagyobb jóindulattal sem lehet az olcsó turistaközpontok közé számítani.
Van olyan utcája, ahol egy
kétágyas szállodai szoba 500
fontnál kezdődik, de a szerényebb hotelekben is elkérnek úgy 80-90 fontot azért,
hogy két ember egy ágyban
átaludhassa az éjszakát. A
híres angol steaket tíz fontnál olcsóbban legfeljebb a
külváros eldugottabb kisvendéglőiben rendelheti ki asztalára a vendég, s azon se lepődjön meg senki, hogy egy
utcai automata egy fontot
„kér" egy dobozos kóláért.
Ami pedig a híres angol söröket illeti - a turisták által
is könnyen elérhető pubokban kettő fontnál csak drágább malátakoktélt kínálgatnak. Ha pedig valaki mondjuk múzeumba menne, legalább 10 fontot készítsen elő
a biztonság kedvéért. Garantáltan nem fog másfél fontnál többet visszakapni...
Az árak természetesen ak-

A diákzenekarok London belvárosában vidám
indulókkal köszöntötték az új esztendőt

kor idegesítik leginkább a
Közép-Európából érkezőt,
amikor egy-egy áruházat látogat meg. Nem kell ahhoz a
híres Harrodsba ellátogatni,
hogy a szem megkezdje kocsányon történő lógását egyegy árcédula láttán. Ugyanis
Londonban nem ritka 40-50
ezer forintos pulóver, a 300
ezer fontos férfi öltöny éppúgy, mint a 2 ezer fontért
kínált, karácsonyra kifejezetten ajánlott női óra sem. De
mielőtt a Temze partjára decemberben érkező szegény
magyar elsírná magát, ajándékot már pedig miből is vehetne, el ne feledje: év végén nemcsak Londonba, hanem a vásárlók Kánaánjába
is érkezett. A nagy ünnepek
befejeztével ugyanis megkezdődnek a még nagyobb
kiárusítások. Amíg minálunk
egy téli vásáron meghirdetett
30 százalékos leértékeléstől
már agyvérzéstől szédül a
boltos, addig a britek legnagyobb városában jószerével
csak olyan shopba tudtam
benyitni, ahol az eredeti ár
feléért, netán egy harmadáért kínálták a portékát. így
aztán az is mosolyogva jön
ki az áruházból, aki elefántpirításra alkalmas grillsütőt
nézett ki magának, de az is,
aki csak egy zenélő biliért
állt sorban. Természetesen
az angol polgárok sem ilyen
extrém dolgok miatt várják a
nagy téli vásárt, ám példáimmal c s a k azt i g y e k e z t e m
szemléltetni: ha kedvezm é n y , akkor az itt szinte
minden áruféleségre vonatk o z i k . N o , p e r s z e - mint
Szilveszter napján megszemlélhettem - ebbe a nagy
végkiárusításba az igazán világmárkákat kínálgató exkluzív boltok azért nem olyan
nagy l e n d ü l e t t e l vetik be
magukat. Igaz, e magazinok
vásárlóköre nem is középangliai bányászokból, netán
a szegedi lakótelepeken villanyszámlás elől bujkálókból kerül ki...
Ha valaki azt hiszi, hogy
az év utolsó napján már dőreség árcédulákat, meg boltokat szemlélni, nagyon téved. Angoláknál ezen a napon is késő estig nyitva találtatott minden áruház, mint
ahogy az év legelső napján
is már sűrű sorokban hullámzik a tömeg mondjuk az

S hogy mi a különbség
egy magyaros szilveszter és
a Temze-parti ö r ö m k ö d é s
között? Nos Londonban én
bizony egyetlen dudát, kereplőt, konfettivel dobálózó
álarcos figurát nem láttam.
Viszont fölbotlottam vagy
hat tucat sípárusban. Nem
csalás, de nem is ámítás: a
londoni belváros utcáin, aki
csak tehette, ilyen eszeveszett sivításra képes fémsípokat kínálgatott vagy vett, s
akkor érte el felhőtlen boldogság legmagasabb régióit,
ha addig fújta eme szörnyűséges jószágot, amíg ki nem
szaggatta a hanggal legalább
a mellette álló dobhártyáját.
Baleset persze nem fordult
elő, mert kérem az angolok
bírják a megpróbáltatást, sőt
mi több, még mosolyogtak is
a nagy produkcióhoz. így elindultak a Trafalgar térre,
mert mégis csak f ö l e m e l ő
dolog ám e híres téren ünnepelni az új esztendő legelső
percét. Be is fért a Trafalgárra vagy 70 ezer ember, állt
mind derekasan, míg csak el
nem jött az éjfél, aztán nézett
ki a fejéből (mint tettem jómagam is...) mivel lehet bármilyen híres London, meg az
ő Trafalgárja, az ég világon
semmi nem történt az évnek
fordulójakor. Nem kongott
nagyharang, nem énekelt
senki Himnuszt, petárdák
nem robbantak, tűzijáték
sem szórakoztatta a sok szájtátit, de ahogy elnéztem: ettől még egy angol sem lett
szomorú. Ha új év, hát új, fütyülgettek még pár percig,
majd elindult az irgaímatlan
nagy tömeg kifürkészhetetlen célpontok felé. S lássunk
csodát: senkinek sem jutott
eszébe, hogy bezúzza a kirakatokat, senki nem dobálta
üres üvegekkel a tömeget,
csak nevetgélt, megpaskolta
a rendőrlovak fenekét, és
megszorította a mellett álló
kezét: Happy New Year! Boldog Új Evet!
Azt még nem tudhatja
egyetlen londoni sem, hogy
1999 mennyire lesz boldogabb, mint 1998 volt, de
egy b i z t o s : az új év e l s ő
napja sikeredett olyan verőfényesre a brit fővárosban,
hogy senki nem kételkedett:
éjszaka Londonba beszökött
a tavasz. így aztán megteltek sétálókkal a parkok, a
Parlament mögötti utcákban
pedig nézelődők vastag sorfala előtt parádézhattak a
mazsorettek, a pomponos,
A m e r i k a f o r r ó üdvözletét
hozó lányok, és a nagytrombitás diákzenekarok. S miközben a hosszú menet
r e n d j é r e vidám rendőrök,
ama híres-neves bobbyk vigyáztak, nekem bizony úgy
tűnt, hogy talpazaton álló,
marcona Cromwell Olivér
szoborarcán is átsuhant egy
mosoly...
Bátyi Zoltán
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egy

életműért

Bálint Sándor nyomdokain

Ifj. Lele József: „Bálint Sándor az, aki által ifjú Lele József lehettem." (Fotó: Karnok
Bár szülei révén erősen
kötődött a tápéi hagyományokhoz, ifjú Lele József élete mégsem néprajzkutatóként indult. Ám
a hentesmesterséget kitanult fiatalembernek olyan
pártfogói akadtak, mint
Bálint Sándor, Juhász Antal és Trogmayer Ottó. Az
ö biztatásuk is kellett ahhoz, hogy Lele József aki életmüvéért a közelmúltban a Tömörkény István-díjat vehette át Vörös
Gabriellától, a Móra Ferenc Múzeum igazgatójától - a legjelentősebb tápéi néprajzi gyűjtemény,
ezerhétszáz publikáció és
négy kötet után most ötödik könyvén dolgozhasson.
„Az én professzorom Bálint Sándor volt, egyetemem
pedig a mellette végzett

Egyszeres és kettős
könyvelőprogramok!
Díjmentes bemutató,
helyszíni betanítás,
2 év garancia és követés!
FORRÁS 95
Számítástechnikai Bt.
Szeged: 20-9690-408,
62-416-735.
Kiskunhalas: 30-9258-098,
77-426-245.

munka" - vallja a ma már
maga is szaktekintélynek
számító néprajzkutató, ifjú
Lele József a Móra Ferenc
Múzeumbéli szobácskájában. A tudós igazi tápai, vallását, s a szülőhely hagyományait megtartó család sarjaként szerezte első élményeit. Első tollvonásait
Waldmann József, a későbbi
főiskolai docens, akkori tápéi kántortanító segítségével
tette. Kulákgyerekként bezárultak előtte a továbbtanulás
kapui: a nyolc osztály elvégzése után a szalámigyárban
lett tanuló. Több, mint másfél évtizedig ide kötötte
munkája, ám már ekkor is
próbálgatta tollát az üzemi
lap, a Húsos Híradó hasábjain. A népi hagyományokat
és a tárgyi emlékeket is kutatta, s gyűjtötte, méghozzá
Bálint Sándor biztatására,
akivel családja nagy múltra

BELFÖLDI
ÉS NEMZETKÖZI
GYŰJTŐ
ÁRUFUVAROZÁS
3,5 tonna teherbírású,
nagy térfogatú
gépjárművekkel.
Tel.: 62-297-088,
20-9413-624.

POTSZILVESZTER
Szegeden, főúton,
A
ipari övezetben
MÁTRÁBAN
7 7 0 nm-es épület
1999. január 15-17. (2 éj.)
szállással egybekötött - 4 m belmagasságú pótszilveszter
Mátraházán a
INFRASTRUKTÚRA VAN.
Hotel Pagodában.
Irányár:
Szállás+félpanzló+
pótszilveszteri vacsora
14 millió + épület áfa.
10 000 Ft/fő.
Érd.: 06-20-9202-235.
Tel.: 37/374-023

eladó.

CSŐ és VAS

Épületgépészeti Áruház

D-EG Thermo-Star Kft.

AKCIÓ!

PVC-, vas- és horganyzott csövek, vasáruk,

Dunaferr Lux-N radiátorok
1 0 % engedménnyel!
Junkers, Saunier, Duval, Ferroli, Termo öv,
FEG kazánok és vízmelegítők 5 - 1 5 % engedménnyel.
Pl.: Junkers Novatherm 20 kW kombi gázkazán
149 940 Ft helyett
Junkers W275 vízmelegítő
38 375 Ft helyett

tagja volt, s mely nélkül szerinte rengeteg tápai hagyomány ment volna feledésbe.
De ezeket a hagyományokat
őrzik könyvei is. Első kötete
az addig megjelent publikációinak válogatott gyűjteménye volt, a harmadikat pedig, amely „Az Úr készen
találta őt" címet viseli, Bálint Sándor emlékének szentelte. Negyedik kötete egyedülálló, hiszen egymaga, teljes egészében foglalta össze
a tápai hitvilágot egy vallási
monográfiában.
Bár a gyűjtemény, s ezzel
együtt a tápai népszokások
iránt rengetegen érdeklődnek, s nemcsak az idősebb
nemzedék tagjai közül, ám
az utánpótlás elmarad.
„A tápaiak olyan sokat
adtak nekem, hogy volt miből visszaadnom nekik az
írásaimban. Ezért élek."
Kéri Barnabás

SZEGED, BAKAY NÁNDOR U. 29.

V DUNAFERR

ÚJÉVI

tekintő kapcsolatban állt, hiszen Lele József nagyanyja
volt a neves néprajzkutató
egyik legjobb adatközlője,
vagy ahogyan ő maga nevezte: parasztlektora.
„Jóskám, most hagyd a
szalámis dolgaidat, a faludra
figyelj, mielőtt kirabolnák
előled" - tanácsolta Bálint
Sándor. Amikor a Móra Ferenc Múzeum néprajzosa
lett, már igen jelentős volt
néprajzi gyűjteménye. Ma, a
háza alagsorában kialakított
falumúzeumban tizenötezer
fotó, és több mint ötezer
használati tárgy tanúskodik a
régmúlt időkről. „Féltem,
hogy a tápaiak azt hiszik,
pénzért mutogatom majd
azokat a dolgokat, amiket jó
szívvel adtak nekem."
Ifj. Lele József máig elismeréssel adózik a Gyöngyösbokréta mozgalomnak,
melynek édesapja alapító

Csaba)

132 000 Ft
32 500 Ft

ZÁRTSZELVÉNYEK MÉRETRE VÁGVA IS!

Római katolikus
plébániák
Alsóváros: szombaton 7.15kor zsolozsma, 7.30-kor szentmise; este 17.30-kor szentmise,
18.30-kor zsolozsma. Vasárnap
7, 9, 11, illetve 17.30 órakor
szentmise; délben és 18.30-kor
zsolozsma. Gyálaréten 9, Kecskéstelepen fél 11 órakor szentmise. Hétköznap reggel 6.15kor zsolozsma, 6.30-kor szentmise; este 17.30-kor szentmise,
18.15-kor zsolozsma.
Belváros: szombaton és hétköznap reggel 7 és este 18 órától
szentmise. Vasárnap 8.30, 10,
11.30 és 18 órakor szentmise.
Felsőváros: szombaton 18
órakor szentmise. Vasárnap 7,
8.30, 11 és 18 órakor szentmise.
Hétköznapokon 6.30-kor, 7 és
18 órakor szentmise.
Rókus: szombaton 7, 8 és 18
órakor szentmise. Vasárnap 7,
9, 11 és 18 órakor szentmise.
Hétköznap 7, 8 és 18 órakor
szentmise. Béketelepen vasárnap 12 órakor szentmise.
Móra város: szombaton 18
órától szentmise. Vasárnap 7kor mise, 9 órakor ifjúsági mise, í 1.30 és 18 órakor mise, 15
órakor szentmise a Il-es kórház
kápolnájában.
Újszeged: szombaton 16
órakor a kápolnában. Vasárnap
7, 9, 11.30 és 18 órakor szentmise a templomban. Hétköznapokon 18 órakor szentmise.
Tarjánváros: Szombaton
délután 5 órakor szentmise. Vasárnap 9, 11 és 17 órakor szentmise. 11 órakor ünnepi mise az
énekkar közreműködésével;
délután 5 órakor szentmise.
Szentmihály: vasárnap 9 és 16,
hétköznap 16 órakor szentmise.
Szent József jezsuita templom: vasárnap 8,9 és 11 órakor,
továbbá 17 óra 30 perckor és 19
óra 30 perckor szentmise. Hét-

köznapokon reggel 6.30 és
7.15-kor, este 18.30-kor szentmise.
Petőfitelep: vasárnap 8 és
10 órakor szentmise. Hétköznap
17 órakor szentmise.
Tápé: hétköznapokon reggel
8 órakor szentmise. Szombaton
és vasárnap 8 és 17 órakor
szentmise.
Kiskundorozsma: vasárnap
7, 9 és 17.30-kor szentmise.
Hétköznap 7 órakor szentmise.
Szőreg: vasárnap 9 és 18
órakor, hétköznap 7 órakor
szentmise.

Görög katolikus
egyházközség
Lechner tér: Szombaton 16
óra 30-kor vecsernye, 17 órakor
szent liturgia. Vasárnap 9 órakor szent liturgia és 10 óra 30kor gyermekmise. Kedden és
csütörtökön reggel 7 órakor
szent liturgia, a többi hétköznapon 17 órakor.

Református
egyházközség
Honvéd tér: vasárnap 8, 11
és 18 órakor istentisztelet, 1L
órakor külön gyermek-istentisztelet.' Hittanórák szombaton 9
órakor az 1-3. osztályosoknak,
10 órától a 4-5-6. osztályosoknak, 11 órától a 7-8. osztályosoknak. Szerdán 16 óra 30 perctől hittanóra a 14 éven felüliek
és a középiskolások részére.
Újszeged (Szent-Györgyi
Albert u. 6-8.): Szombaton 17
órakor imaóra. Vasárnap 9 órakor istentisztelet, gyermek-istentisztelet. Hétfőn 18.30-kor
ifjúsági bibliaóra, kedden 18
órakor bibliaóra. Kistelek (Rákóczi u. 5.): Vasárnap 11 órakor
istentisztelet.
Kálvin tér: vasárnap 8 órakor istentisztelet a nagyterem-

Nyitva: h.-p.: 7.30-16.30-ig, szo.: 7.30-12-ig.

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal, 30 millió forintot az Országos Mentőszolgálaton keresztül az Egészségügyi Minisztérium fizetett. A
mentőállomáson továbbra is
hat gépkocsi lát el szolgálatot.

VÁLTOZATLANUL ELŐNYÖS!
Kedvezményes árú Szeged helyi járati városi kombinált,
autóbusz összvonalas és villamosüzemü általános bérletjegy:

• éves bérletjegy 10 havi bérlet áráért
• féléves bérletjegy 5 havi bérlet áráért
• negyedéves bérletjegy 10% kedvezménnyel.
A bérletjegyek megvásárolhatók 1999. január 4-től a Tisza Volán
Rt. Közönségkapcsolatok irodájában (Szeged, Fekete sas u. 28.) és
az SZKT Közönségkapcsolatok Irodájában (Szeged, Mérey u. 6/B).
Rt.

Evangélikus
egyházközség
Szombaton 15 órakor koníirmációs óra. Vasárnap 10 órakor
úrvacsorai istentisztelet, 15 órakor idősek szeretet vendégsége.
•
Baptista gyülekezet (Hét vezér u. 5/B): vasárnap 10 és 18
órakor istentisztelet. Bibliaóra,
csoportokban 9 órakor. Kedden
18 órakor fiatalok bibliaórája.
Hetednapi adventista egyház gyülekezete: (Batthyány u.
15.) szombaton 9.30-tól 12 óráig istentisztelet, 16 órától szombatzáró istentisztelet. Kedden
18 órától bibliakör.
Metodista egyház (Londoni
körút 30.): vasárnap 10 órakor
istentisztelet, vele párhuzamosan gyerekek számára is; 18
órakor istentisztelet.
'Hit Gyülekezete: szombaton 16 órától' á Csonka János
Szakközépiskola (Temesvári
körút 38.) tornacsarnokában istentisztelet. Csütörtökön 18 órakor a Megyeháza éttermében istentisztelet. Hit Gyülekezete az
Interneten: www.hit.hu. Tel.:
425-164 E-mail: hitszeged@tiszanet.hu.
Új Apostoli Egyház (ősz u.
18.): minden vasárnap 10 órakor istentisztelet, 11.25-kor hittanóra.
(Időpontváltozásokat, eseményeket minden pénteken
8.30 és 9.30 óra között a Csörög telefonszámán lehet bejelenteni.)

Az átadási ünnepségen Gógl
Árpád egészségügyi miniszter
elmondta: a mentők feladata
nem csak a betegek szállítása,
hanem a helyszínen azok lehető legszélesebb körű egészségügyi ellátása is.

L^" Ml wik még
tavalyi árakon vásárolhat!
Padlófilc

Ft/nm

Bukfészönyeg
PVC-padló

LAREDO
S z e g e d , K ö l c s e y u. 4 .

Ft/nm

Cím: Szeged, Bakay Nándor u. 29.
Tel.: 06-62/420-039

Pl

( É l e t v o n a l )

Tel./fax: 6 2 / 4 2 5 - 1 6 6 .

ben, 9 órakor gyermek-istentisztelet a gyülekezeti kisteremben, 10 órakor istentisztelet úrvacsorával - a templomban.
Vasárnap 19.30-kor ifjúsági
bibliaóra a gyülekezeti kisteremben. Hétfőn 18 órakor áhítat
a kisteremben. Szerdán 19.30kor egyetemi ifjúsági bibliaóra.

Új mentőállomást adtak át

• Hajdúböszörmény (MTI)
Hajdúböszörményben átadták pénteken a mentőállomás
és a városi központi ügyeleti
szolgálat új épületét. A beruházás 65 millió forintba került,
melyből 35 millió forintot a

PROVIDENCIA

H á z h o z szállítást vállalunk

Egyéb fűtési elemek (Herz szelep, padlófűtéscsövek, vízvezetékek,
Lampart konvektorok, Isea elektromos vízmelegítők stb.)
is kedvező áron kaphatók.
Részletfizetési lehetőség komplett fűtési rendszerre.
A régió legteljesebb nagykereskedelmi választéka.
Szeged, Kálvária sgt. 48
Jó utazást és eredményekben gazdag, boldog új évet kíván:
Tel.: 62-44-44-88, 44-44-87. Fax: 62-442-899. Nyitva: H-P.: 8-17-ig.Szegedi Közlekedési Társaság
Tisza Volán

sz erlarfások

1

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁSl SZERVEZET
A PROVIDENCIA RT. ÉLETVONAL személybiztosítást
szervezete kirendeltségvezetőket keres Szeged székhellyel.
Feltételek:
- min. 30 éves életkor
- felsőfokú, ill. középfokú végzettség
- jó megjelenés
-jó kommunikációs képesség.
Amit kínálunk:
- biztos cégháttér
- folyamatos, ingyenes képzés
- valódi karrierlehetőség
- versenyképes, teljesítményarányos bérezés.
A pályázatokat (önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló iratok, fénykép)
a megjelenéstől számított egy héten belül az alábbi címre
kérjük küldeni: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.

- Leüi's
- Lee
- Wranqter
termékek
rendkiVüli
árengedménnyel

-30%
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Focishow Szegeden • Hat pontot levontak a Szeged LC-töl!
• Munkatársunktól
Ma 14 órától az újszegedi
Sportcsarnokban első alkalommal rendezik meg az Eurotechnik-focifesztivált. A szervezők
sok érdekes mérkőzést, valamint kaszkadőr bemutatót illesztettek a programba, amelynek pontos menetrendje a következő lesz.
14 óra: Tisza Volán-MÉH
FS '92-eseinek mérkőzése,
14.35: Tisza Volán-MÉH
FS-Hódmezővásárhelyi Lurkó
FC ('87), 15.10: Tisza VolánMÉH FS-Hódmezővásárhelyi

Lurkó FC ('85), 15.55: Szegedi
sportolók-Újságírók, 16.40: Első Beton Szeged-Hódmezővásárhelyi KFC 4+1-es mérkőzés,
17.40: kaszkadőr bemutató,
17.55: Szeged-Diósgyőr öregfiúk találkozó, 18.40: kaszkadőr bemutató, 18.55: tombola,
19: Szeged LC-Szpartak Szabadka.
A fesztivál fő támogatója az
Eurotechnik Kft. További támogatók: Depo-Plusz Kft., Piramis
ital kis- és nagyker., Rádió 88,
Délmagyarország Kft., Szeged
Városi Sportigazgatóság.

Basics és Ruppert is üzent

• Munkatársunktál
A közelmúltban Békéscsabán rendeztek táncversenyt, amelyen a szegedi
B.E.S.T. KSE párosai a következő eredményeket érték
el. E ifjúsági, standard táncok: ...2. Borbás Attila, Vadaszán Terézia. D felnőtt,
standard táncok: 1. Hodács
János, Ördög Nóra. B ifjúsági, standard és latin-amerikai
táncok: 1. Szász Gábor, Zabos Orsolya.

Joker Totózó-kupa
részvételét, ahol az egyéni viadal csoportmeccsekkel kezdődik, míg a csapatversenyt
Davis Kupa formában bonyolítják le.
Az esemény támogatói: Joker Totózó, ABM Tradíció
K£„ Varga Metáll Kft., Elektró Plus, 3 i Kft., Euró Volán
taxi, Eurosport áruház, Szitapont Bt., Sellő étterem, Tejivó
büfé, Chio Chips, Szűcs Veronika divatáru, Koszó István
fodrász.

asztalitenisz
• Munkatársunktál
Ma és holnap reggel kilenc
órától Szegeden, a Felsővárosi
Általános Iskolában nagyszabású utánpótlás asztaliteniszversenyt rendeznek, a Csongrád Megyei Asztalitenisz Szövetség és az Asztalitenisz
Sport Klub Szeged jóvoltából.
A Joker Totózó-kupán az ország több egyesülete jelezte a

Zákányszék! megújulás
ban Molnár Ferenc edzőt,
akivel január 13-án kezdi
meg a felkészülést a gárda. A
csapat január végén, vagy
február elején pénzdíjas teremtornát rendez a helyi
sportcsarnokban, amely a megyei I. osztályban szereplő
gárdák felkészülését segítené.
Jelentkezni és nevezni január
21-éig, 10 és 17 óra között lehet a 62/422-886-os telefonszámon, Molnár Ferencnél.

• Munkatársunktól
A Zákányszék megyei I.
osztályú labdarúgócsapata a
közelmúltban tartotta meg
tisztújító közgyűlését. Az
eseményen kilenctagú elnökséget választottak, amelynek
élére Borbás István került. Az
egyesületnél a tisztújítás mellett megerősítették pozíciójá-

Domaszéki érmesek

Horgászhfrok

Gergely Károly vezetőedző igencsak megdolgoztatta tanítványait. (Fotó: Karnok

Csaba)

Kedd óta focinagyüzemmé változott a Felső
Tisza-parti stadion pályáinak környéke (a játéktérre még nem lehet rámenni) és az Etelka sori munkacsarnok. A Szeged LC
NB l-es labdarúgócsapatának tagjai róják a körök e t , v é g z i k a z erősítő
gyakorlatokat, hogy aztán a v é g é n e g y k i s
„öröm" is legyen a dologban, előkerüljön a labda
és meginduljon a játék.
- Muszáj a végén lazításként egy kis focit is beiktatni
- magyarázta Gergely Károly
vezetőedző
mert másként
nagyon monotonná válna a
dolog. De az erőnléti alapo-

kosárlabda
• Munkatársunktól

riában is a dobogó legalsó fokára állhatott.
Eredmények, ifjúsági fiúk,
küzdelem, -52 kg: 1. Oltványi
Dávid. -58 kg: ...3. Kardos Zoltán. Formagyakorlatok, -58 kg:
...3. Kardos. Lányok, küzdelem,
-53 kg: ...2. Sápszki Katalin.
Felnőtt férfiak, küzdelem, -65
kg: ...2. Székely Tibor. -78 kg:
1. Vetró Nándor. +84 kg: 1.
Molnár Péter. Formagyakorlatok, -78 kg: ...3. Vetró. A versenyzőket Gombos Attila készítette fel. A sportolók támogatói:
Oltványi és társa Bt., Rendőr
Testedző Egylet.

taekwon-do
• Munkatársunktól
A közelmúltban Budapesten
rendezték meg a Macho-Rexkupa országos ITF taekwon-do
versenyt. A viadalon a Domaszéki SE sportolói remekül szerepeltek, hiszen három arany-,
két ezüst- és három bronzéremmel térhettek haza. A legeredményesebb domaszéki versenyző Vetró Nándor volt, aki egyegy első és harmadik helyet
szerzett a fővárosi eseményen,
Kardos Zoltán pedig két kategó-

SPORTKÖZVETÍTÉS A TELIN TÉVÉBEN
1999. január 9-én, szombaton, 10 órakor:

SZEDEÁK-SZOLNOK
M K férfi kosárlabda-mérkőzés
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• Munkatársunktól
A szegedi Szőke Tisza
HE értesíti a tagokat, hogy
megkezdték a horgászjegyek
árusítását a klub irodájában
(Szeged, Béke u. 4.), a következő időpontokban: hétfő
és péntek 15 és 18 óra között, szerdán pedig 10-től 12
óráig.
a

zást kötelező „terven" felül is
végezni, hiszen az ősszel nem
egy esetben ez hozta meg sikerünket, a második játékrészben nyertünk döntőfontosságú
meccseket.
9 Úgy látjuk,
lassan
összeáll a régi keret, hiszen már Szegeden edz a
többiekkel a két Zoli, Vasas és Vörös is.
- ők már itt vannak, hiszen
úgy néz ki, hogy nem függnek
senkitől, s továbbra is nálunk
szeretnének játszani.
9 Barvát viszont nem látjuk...
- Vele más a helyzet, hiszen neki élő szerződése van
az MTK-val. Tárgyalunk az
érdekében, s remélem, hogy
vele sem lesz nagyobb gond.
9 Mi van Basiccsal és
Rupperttel?
- Basics tegnap, Ruppert

pedig ma (pénteken) üzent,
hogy ha megkapja a járandóságát, akkor beáll a sorba.
9 Vannak-e már lekötött
előkészületi mérkőzések?
- Két meccs lehetősége
már körvonalazódik, mindkétszer PNB-ben szereplő csapatokkal játszanánk. Á Gázszer
és a Videoton ugyanis jelezte,
hogy szívesen találkozna velünk.
9 Ma este az SZLC-t a
Sportcsarnokban, a focishow alkalmával a pályán
is láthatja a szegedi közönség.
- Mégpedig a jó erőkből
álló Szabadkai Spartak gárdájával játszunk. Tőlünk a vakációban többen kispályáztak,
érdekes lesz a két csapat mérkőzése.

9
Köztudomású, hogy az Érd

és a Kecskemét együttesének
vezetői óvást nyújtottak be a
Magyar Labdarúgó Szövetség
Fegyelmi Bizottságához,
amelyben azt sérelmezték,
hogy a Szeged LC több labdarúgót szabálytalanul igazolt
le. Első fokon az óvásokat a
fegyelmi bizottság elutasította, de a „sértettek" fellebbeztek. Az ügyet tegnap a fellebbviteli bizottság ismét
megtárgyalta, s úgy döntött,
hogy helyt ad az óvásoknak!
Az indoklás szerint a Szeged
LC akkori elnöke, Nagylaki
Kálmán „visszadátumozta"
Major László leigazolásának
időpontját, így az az MLSZ
új szabályaival ellentétes volt.
Á „turpisságot" az akkori elnök elismerte, de ezt a tényt
megerősítette a tiszakécskei
klub képviselője is!
P. Sándor J á z s e f

Továbbfutott a Szedeák!

A sikereket elérő csapat, álló sor, balról: Sápszki
Katalin, Székely Tibor, Oltványi Dávid, Molnár Péter, Kardos Zoltán, Vetró Nándor. Guggol az edző
Gombos Attila. (Fotó: DM-fotó)

Csabán
táncoltak

Szedeák
Akuterm KESzolnok
91-80(41-37)
Magyar Kupa férfi kosárlabda-mérkőzés, S z e g e d ,
1000 néző. Vezette: Téczely, Kiss.

Szedeák: Búzás ( 9 ) ,
HELBICH (23/6), Szlávik
(9/3), Pávlicz (4), DRAHOS
(6). C s e r e : P Á L K E R T I
(26/9), Vitaszek (4), Kiss
( - ) , Szil (10). Edző: Bonifert Domonkos.
Remekül kezdett a szegedi együttes A-csoportos ellenfelével szemben, hiszen
a Sibenikből igazolt Zorán
Helbich vezérletével a 10.
percben 24-2l-re vezetett, a
15. percben pedig 32-28-ra.
Hiába próbált meg mindent

a román válogatott Alexe,
az e l s ő játékrész v é g é n
41-37-et mutatott az eredményjelző a hazaiaknak.
Rendezte sorait a szolnoki együttes, s a 25. percben
egypontos volt az előnyük
Vojvodáéknak, 4 6 - 4 7 . Ezután előlépett főszereplővé
az irányító Pálkerti Tamás, s
ebben az időszakban fantasztikus játékot produkált a
Szedeák, s fokozatosan elhúzott. A 3 0 . percben
58-54-re, majd a 34. perc-

ben 71-60-ra vezettek Vitaszekék. Az összecsapás hajrájában rengeteg szabálytalanság történt, de a különbség megmaradt a két gárda
között. Az utolsó másodpercekben állva tapsolt az újszegedi Sportcsarnok közönsége, s a végén a Szedeák eddigi történetének legnagyobb győzelmét könyvelhette el. A szegediek ezzel a sikerrel a l e g j o b b
nyolc közé kerültek a kupában.

Egy győzelem, egy vereség
kézilabda
• Munkatársunktól
A január huszonötödiki
bajnoki folytatásra készülő
Pick Szeged NB l-es férfi kézilabdacsapata ötcsapatos tornán vesz részt Kiskőrösön. A
II. Borváros-kupáért folyó
küzdelemben négy hazai NB

l-es (Cegléd, Kiskőrös, Pick
Szeged, Százhalombatta) és a
jugoszláv bajnok Lovcsen
együttese vesz részt. Buday
Ferenc tanítványai tegnap a
legnehezebb ellenféllel, a
Lovcsennel kezdték meg a
küzdelmet. A szegedieknél hiányzott Bartók betegsége,
Berta sérülése és Buday D. iskolai elfoglaltsága miatt. Sőt,
a Tisza-partiak a mátraházi

edzőtábor alapozó munkájával
az izmukban léptek pályára.
Avarék az első húsz percben harcosan, szellemesen és
főleg szervezetten támadtak és
védekeztek a Vujonovics, Butulja, Perunicsics fémjelezte
jugoszláv együttes ellen. Aztán kiütköztek a fáradtság jelei, s a Tyetyák - Nagy L. 5,
Szép Kis 6, Borsodi 1, Doros,
Laluska 1, Avar 3., csere:

Nagy Z. (kapus), Szotyori 4,
Herbert 1, Erdei összeállítású
Pick 15-10-es félidő után
27-2l-re kikapott a Lovcsentől. Egyórás pihenő után a hazai együttes következett. Az
első játékrészben még kínlódtak Szép Kisék, de a második
játékrészben felülkerekedett a
Szeged, s 10-13-as félidő után
24-2l-re legyőzte a Kiskőröst.

Sorsoltak az Új év-kupán
kispályás labdarágás
a Munkatársunktól
A pénteki és szombati Új
év-kupa kispályás labdarúgótorna mérkőzéseinek a
sorsolását már közöltük,
most a harmadik nap prog-

ramja k ö v e t k e z i k , bár a
csoportmeccsek a jövő héten is folytátódnak.
J a n u á r 10 (vasárnap),
8 óra: Első Beton-Kenusok, 8 , 3 5 : G y á l a r é t - D o rozsma, 9.10: Lekvár-Autó
Color, 9.45: Kálvária Aksiker-Konvoj, 10.20: Kész
Kft.-Delikát, 10.55: Szél-

v é s z e k - K i s ö r d ö g , 11.30:
Albergó-Lesz gól Rangers,
12.05: Lekvár-Numero,
12.40: Erirra-Marika Team, 1 3 . 1 5 : R o a s hause-Konvoj, 13.50: Kálvár i a - N o n a m e , 14.25: E l s ő
Beton-Gyálarét, 15: B o s s Kamikaze, 15.35: Marika
T e a m - K é s z , 16.10: Lek-

vár-Black Magic, 16.45:
K o n v o j - N o n a m e , 17.20:
Delikát-Erirra,
17.55:
B o s s - K o s z ó Trans, 18.30:
Szélvészek-Albergó,
19.05: Marika Team-Delikát, 19.40: E r i r r a - K é s z ,
20.15: B o s s - M Á V , 20.50:
Numero-Black, 21.25: Koszó Trans-Kamikaze.

A Maros Ponty HE vezetősége január 10-én, 9 órakor tartja évi rendes közgyűlését Deszken, a Faluházban.
Január 13-ától megkezdik a
klub horgászjegyeinek árusítását a deszki Csali horgászboltban.

Kezd
a Mérahalom
• Munkatársunktól
A Mórahalom VSE labdarúgó-szakosztályának elnöksége január 11-én este 6 órakor évadnyitó játékos értekezletet tart a helyi Sarki
vendéglőben. Az eseményre
az egyesület vezetői vátják a
klub új és régi játékosait, valamint a támogatókat.

Kosármeccs
• Munkatársunktól
Ma, 17.30 órakor folytatódnak a férfi kosárlabda NB
I A-csoportjának küzdelmei.
A
Hódmezővásárhelyi
SZKK a Matáv Pécs együttesét fogadja a fent említett
időpontban, a Hódtói sportcsarnokban.

Farsang-kupa
Kiszomboron
• Tudósítónktól
A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezik
a Kiszombori Dózsa György
Általános Iskola sportcsarnokában a Farsang-kupa minifocitornát. A kiírás értelmében csapatonként kettő
igazolt játékos szerepelhet (a
„megyekettőben", vagy magasabb osztályban játszók
számítanak igazoltnak). Az
eseményre január 16-ig lehet
nevezni a helyszínen, vagy
Haklik Jánosnál a 62/297333-as telefonszámon.

Kézilabdatoborzé
• Munkatársunktól
A KSZSE női kézilabdaszakosztálya vátja a sportág
iránt kedvet érző lányok (1216 éves korig) jelentkezését.
Jelentkezni lehet kedden és
csütörtökön 16.30-tól az
Etelka sori munkacsarnokban Pördi Péter edzőnél.
HOGY

•sr
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JELMAGYARAZAT
O Keres • Kínál
témájú hirdetések

bútor
O HAGYATÉKBÓL régi bútort vásárolnék saját részemre. 498-230.
0 ÚJ év, új ár! Óriási kedvezménnyel kínálunk használt, bel- és
külföldi bútorokai a Zoltán u. 13.
sz. alatt.

Konyhabútor
^
I -m Stúdió

IM'íTiriliVijt
Beépíthető háztartási
készülékek széles
választéka.

Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel./fax: 62/484-469.

A hirdetések megfogalmazásáért, illetve tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.
# RENAULT Express 1.1-es, 1994es, Magyarországon vásárolt, szervizkönyves, 95 000 km-rel eladó.
Ár.: 1 080 000 Ft. Tel.: 06-20-9318-629.
# NÉGYÜTEMŰ Wartburg jó állapotban eladó. Érd.: 62/281-065, 0660-470-043.
e VW Passat kombi 89-es, extrákkal eladó. 06-30-9383-716.
# NÉGYÜTEMŰ Wartburg eredeti, szép állapotban eladó. 06-309856-168.
e SKODA Felícia LX i 1.3, 2 éves,
metálfekete, riasztóval eladó.
Irányár: 1,3 millió. 20/9-803-831.
e OPEL Astra 96-os, 1.4 eladó. 06309-587-006.06-309-383-716.
e BMW 323 i, 1986-os, elektromos
ablak, - tetőablak, - tükör, szervokormány, spoilerezve, kifogástalan
metál fényezéssel, friss műszakival,
áron alul azonnal eladó. Tel.: 20/9370-605.
0 TÖRÖTT, totálkáros autót veszek legmagasabb áron. Tel.: 06-309-440-110.
# VOLVO 440-es 1.7 B, 120 LE,
1992., turbó inerculler ABS, klíma, szervó, fedélzeti computer,
1 490 000.62/290-150.
# KARAMBOLOSAN megvásárolnám autóját. Telefon: 06-209-77-87-35.

vegyes

gép, szerszám
e MEZŐGAZDASÁGI gépek árverése (MTZ, Unimag, talajművelő
eszközök) Kalocsán, a Méhtelepen.
január 16-án, 10 órakor. Érd.: 30-9359-45 f telefonon.

haszonjármű
e NYITOTT Barkas 1000 kisteherautó felújítottan eladó. Irányár:
350 000 Fl. Érd.: 62/267-800 telefo-

albérlet
e OLAJOS utcában 1.5 szobás,
gázkonvektoros, vízórás lakás kiadó. 470-841.
e NAGYKÖRÚTI, 1 + 2 társasházi
lakás kiadó (telefon, kábel tv).
60/302-824.
e BELVÁROSHOZ közel, 40 nmes társasházi lakás, padlófűtéses,
hosszú távra kiadó. 62/441-695.
O FIÚ albérlőtársat keresek. (Kedvező ár) Tel.: 431-356.
e MÓRAHALMON fürdőszobás
szoba kiadó. Érd.: 281-123.
e SZEGED városközpont közelében. új, 3 szintes magánházban második szint (stílbútorozott), 80 E Ftért kiadó. Tel.: 440-483.
e FŐBÉRLŐ nélküli, bútorozott,
kétszobás, gázfűtéses lakás azonnal
kiadó. Tel.: 320-867.

júrmú
e FORD Orion 1.3, benzin-, gázüzemű, 1985. decemberi, kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban, igényesnek eladó. Irányár:
610 000 Ft. Érd.: 464-440.17 órától.
• OPEL Kadett 1.7 D, 2 szem.,
(1989. évj.), frissen vizsgáztatva, jó
műszaki állapotban, extrákkal eladó. Érd.: 30/9742-032.
• RENAULT 19-es - 30 ezer kilométert futott - eladó. 62/212-209.
• SUZUKI Sedan 1.3, 5 éves, fehér,
extrákkal eladó. Érd.: 62/216-791.
9 FORD Escort 1.6. diesel, kombi,
1986-os, kitűnő állapotban eladó.
Tel.: 251-306.
• EGYÉVES, kifogástalan állapotú, ötajtós, fehér Volswagen Polo
2 050 000 Ft-ért eladó. Tel.:
62/487-088.
• MERCEDES 190 diesel, 1998
köbcentis, fehér, 89-es évj., gyári
fényezés, szervizkönyvvel, gyári
kulcsokkal, riasztóval, tolótetős,
műanyagoldalas sértetlen karosszériával, garantáltan 150 E km-rel eladó. Érd.: este 6 után, 291-147.
• OPEL Kadett 88-as, 1.6-os. dízel
eladó. Érd.: 06-20-9579-801.
• VW Transporter 92-es, sok
extrával eladó. 06-30-9-587-006.
06-30-9-383-716.
• TRABANT 601, 85-ös eladó.
Érd.: 62/215-801.

Duguláselhárítás garanciával, lefolyótisztítás, MC-Rekord.
499-992.'

CSÚCSMINŐSÉG * REÁLIS ÁR

szakkönyvekben is megjelent
referenciáim
nagy választékban

közlemény
elveszett
O BAKTÓI kiskertből megszökött
egy 8 hónapos Dalmata kan. Siratja
unokám. 493-222.
O ELVESZETT 1999. január 4-én,
Kiskundorozsmán, I éves, szürkefehér Alaszkai Malamut kutya, mely
szigorú orvosi kezelés alatt áll. Becsületes megtalálónak jutalmat
adok. 06-20/9723-006,62/487-694.
O PITI Gábor katonaigazolványa elveszett. Megtaláló hívja
a 317-890-et este.

hirdetmény
e A VASUTAS Nyugdíjas Szakszervezet a volt MÁV Munkásszállóba költözött. Fogadó napok, kedd,
szerda 8-12 óráig. Vezetőség.
9 DR. BERTÉNY1 Camillo plasztikai és dermatochirurgiai rendelését
1999. január 12-től folytatja a Szeged, Vitéz u. 5. alatt. Tel.: 310-307.

mezőgazdaság

mások által elrontott lépcsők
cseréjénél Jelentős
árengedmény

állat

TERVEZÉS-KIVITELEZÉS
szaktanácsadásszakvélemény-készítés

"

9 CSERZY utca elején 800 nm-es telek társasház építésre eladó. 326-252.
• SZŐREGEN, Pályatéren, 900 nm-es
telek 1 710 000 eladó. 30-9-385-151.
• BAKTÓBAN, a Sándorfalvi úthoz közel telek eladó. Villany van,
gáz, vlz megoldható. Érd.: a
484-795-ös telefonon.
• ÚJSZEGEDI építési telek, 1200
nm-es, régi, villaszerű épülettel,
9000 Ft/nm áron eladó. Szőregi út 19.

Tel'20/952-3318.''

panellakás
O KÉSZPÉNZÉRT keresek másfél
szobás panellakást, ötszintesben,
harmadik emeletig. 326-252.
9 GÁZ utcai, 55 nm-es, 2 szoba
hallos, két vízórás, hevederzáras,
V. emeleti, tehermentes panellakás
készpénzért, azonnal eladó. Irányár:
2 100 000 Ft. Tel.: 62/473-879. '

tanya

garázs
e BELVÁROSI nagyméretű garázs
eladó. Tel.: 488-512.
# GARÁZS bérbe kiadó. Debreceni u. 17/A. Tel.: 481-697.
# FÉSŰ utcai garázssoron 13 nmes garázs áron, alul eladó. Érd.: 0620/9766-458.

kert
e
SZATYMAZ
körzetében
közművesített kert zárt helyen, az
E-5 úttól 100 m-re eladó. Tel.: 62/
490-144.

magánház
e BOLDOGASSZONY sgt. elején,
zárt udvarban, kocsibeálló kiadó
évekre. Tel.: 06-20-9858-277.
e IDŐS személyeknél gondozást
vállal diplomás nyugdíjas nő.
62/319-047.
O KÉREM azokat az urakat, akik a
Teréz u. ingatlant kibérelték. 3 napon belül jelentkezzenek.
• IRODA és lakásköltöztetés garanciával. Telefon: 06-30-9-435-765.
• JÓZAN életű építőipari brigád
belső átalakításokat, csempézésektől a festésig, azonnali kezdéssel. 06-60-385-848,06-60-614-495.

LÉPCSŐK
acélszerkezete
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épffési telek

O HERENDI porcelánkészlelet vásárolnék. Étkészletet, teás, kávés
készletet. Tel.: 62/442-599.
• JAVÍTÁSRA szoruló bőrgarnitúra (20 000 Ft) és Camping kerékpár
(5000 Ft) eladó. 62/432-489.

• ALGYŐI, 130 nm-es, újszerű,
összkomfortos családi ház 110 nmes téglaépítésű melléképülettel, eladó. Tel.: 268-551.
9 4 különálló lakásból álló családi
ház eladó. Érd.: 06-30-9-285-134.
• TISZA Lajos utcai, 2 szobás,
gázfűtéses, 60 nm-es földszinti
házrész sürgősen eladó. Irányár:
2 500 000 Ft. Érd.: Szeged, Tompa
M. u. 2. Tel.: 06-20-9833-459.
• SZEGED-szőregi, 84 nm-es. 2,5
szobás, teljesen felújított (részben
új építésű), központi fűtéses magánház 1500 nm-es telken eladó.
Irányár: 4.8 millió. Érd.: 06-30-9955-081.
• SZEGED, Baktóban 2 szobás,
gázos, parkettás, kertes ház
sürgősen eladó. Tel.: 474-470.
Irányár: 4,8 m Ft.
9 HÉT vezér utcában kétszintes,
öreg téglaház, 1000 nm-es telken eladó. Tel.: 62/442-599.
• HÓBIÁRT basa 11., igényes magánház ár alatt, 18,3 M-ért eladó.
06-30-9988-291.

Üuguláselháritás garanciával.
06-30-9457-577, 06-62/230-074,
Szász Péter.

Gumiszerviz ny ílt Újszegeden, a
Fő fasori Utánfutó Kölcsönző telephelyén. 62/432-297.

elektronika
e ELADÓ teljes parabolaantenna
szett 120-as tükörrel. Érd.: Szeged,
Nagybaktói út. Harmadik u., sarokház, zöld kerítés. Mindennap 15
órától szombat, vasárnap egész nap.

• FELFÚJÁSSAL készült kéménybélés csövezést, hagyományos technikával készült béléscsövezést vállalok. Hőszigetelt, szerelt kémények
építése és értékesítése. Tel.: 06-60453-660,06-62/476-525.
• KÉMÉNYEK építése, felújítása,
szerelt, hőszigetelt fémkémények
felszerelése, eladása és kémények
béléscsövezése. Nagy Tibor,
62/401-496.06-60-453-663.
• CSEMPÉZÉST, kőműves munkákat olcsón vállalunk. 485-208.
• JÓ hír az acélfelhasználóknak!
1999. január l-jétől 10-15%-kal
csökkentettük a köracélok, laposacélok, szögacélok, négyzetacélok,
„I" és „U" gerendák árait. Kedvező
árakkal, bő áruválasztékkal várjuk
vásárlóinkat. Viszonteladóknak további kedvezmények! Hód-Metál
Kft. Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs.
u. 70. (volt Mérleggyár). Tel./fax:
62/243-903. Cél az olcsó acél.
• CSEMPÉZÉST, padlóburkolást
kőművesmunkát és fiivart 5 tonnáig
vállalunk. Tel.: 06-30-9031-867.

• DESZK központjában régi építésű magánház eladó vagy szegedi
lakásra cserélhető. Ára: 2,2 M Ft.
Tel.: 06-30-9-670-779.
• MINDSZENT, Szabadság utcai,
3 szoba összkomfortos, jó állapotú
családi ház (telefon, melléképület,
garázs) eladó. Érdeklődni este
a 63/483-105 telefonon.
• SZŐREGI út 68. új magánház,
befejezett állapotban, csere beszámítással, 15,3 M-ért eladó. 06-209651-313.
• BÉKETELEPEN 180 nm-es, igényes, új magánház eladó. 468-979.

e DOMASZÉKI tanya Szegedtől
8 km-re. gazdálkodásra alkalmas,
2 kh földterülettel eladó. Ára: 2,8 M
Ft. Tel.: 460-519, 419-442, 17 órától.

téflaépítésú lakás
9 FELSŐVÁROSI. 3 szobás, étkezős, amerikai konyhás, új, I. emeleti, társasházi lakás eladó. 62/
441-864, 30/9459-327.
• FECSKE utcai, 94 nm-es társasházi lakás két garázzsal igényesnek
eladó, vagy külön egy garázs is.
Tel.: 06-60-382-622.
9 BELVÁROSI, 51 nm-es lakás eladó. 323-071.
• ALSÓVÁROSI új társasházban
137 nm-es lakás tetőtérrel eladó!
Irányár: 6,6 M Ft. Érd.: 62/441-367.
9 MÁR megépült és épülő társasházakban Újszegeden, Szegeden
2-3 szobás lakások, garázsok, üzlethelyiségek és raktárak eladók kulcsrakészen, vagy szerkezetkészen.
DRAGON-ÉP' 96 Kft. Szeged, Kikindai u. 4/B. Tel.: 30-9-537-287.
9 KÁLVÁRIA sgt. téglagarzon lakás gázfűtéssel, teljesen felújítva, ár
alatt, 1 990 M-ért eladó. 06-209651-313.
9 ÁRVÍZ utcában ú,j 2 szobás,
tetőteres lakás 3 900 000 eladó. 309-385-151.

O FAJTA tiszta puli kölyköt keresünk. Tel.: 06-60-487-177.
9 130 kg-os hízók, 200 Ft/kg eladó.
Telefon: 463-189.
9 ROTTWEILER kiskutyák eladók. Érd.: 62/215-801.
9 SERTÉS, 120 kg körüli eladó.
Szeged, Adai 14.416-015.
9 SERTÉS (húsjellegű, vágó, kb.
150-160 kg), eladó. Érd.: 419-369.
9 AMERIKAI Stadfodsirre terrier
kiskutyák eladók. 62/442-032.
9 FEKETE törpe uszkár, 3 hónapos
szuka ingyen elvihető. Tel.: 62/
481-062 vagy 62/245-824.
9 ÓNÉMETJUHÁSZ kutya kölykei ingyen elvihetők. Érd.: 252-864,
Kerekes Ibolya.

munkaeszköz
9 BIZON Rekord alkatrészek. Békéssámsonhoz közel tanya, 350 nm
melléképülettel. 10 HA földdel eladó vagy cserélhető. 68/470-224.

m

munkál keres
O 4-6 órás adminisztratív, eladói
vagy telefonügyeleti munkát vállalnék, akár hétvégén is. 460-302.

munkát kinál
9 BIZTONSÁGI őröket felveszünk
szegedi és makói objektumok őrzésére. Vállalkozói igazolvány szükséges. Érd.: 06-60-351-962, 06-209450-453,62/492-640.
9 MŰEMLÉK jellegű épületben
ango, és/vagy német nyelvtudással
idegenvezetőt és jegyárusítót keresünk. Munkaidő napi nyolc óra. Vasárnap és ünnepnapokon is. Szombat szabadnap. „Fix fizetés és jutalék 216" jeligére a Sajtóházba.

Hirdetését feladhatja:
H i

£

s
c

I
£

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK, HIRDETÉSFELVEVŐ-HELYEK:
SZEGF.D, Stefánia 10.
Sajtóház
Tel.: 62/481-281,
fax: 62/481-444
reggel 8-tól este 6-ig

KISTELEK, Árpád u. 7.
Kisteleki Hírmondó
szerkesztősége 62/258-877

SZEGED, Kígyó u. 3.
EXPRESS UTAZÁSI
IRODA
Tel.: 481411,8-16 óráig
Fax: 311-310

Apróhirdetés 0 6 - 8
és gyászközlemény
zkozlemeny - 0 lol-COl
8-18 óráig:

INFORMÁCIÓS

MÓRAHALOM,
Felszabadulás u. 30.
62/281-251
,
Kedd-csütörtök
9-12 óra

0 - 8 2 0 - 2 2 0

munka

ÉS SPORTIRODA
OSKOLA UTCA 23. SZ.
ILH SPORTBOLT)
Nyitvatartási idd:
hctfötöl péntekig 10-18.
szombaton 9-13 óráig.

Magvar Hirdető Iroda
Szeged, Tisza L. k r t 83.
Tel/fax: 62/474-557
SZEGED,
Mérey u. 6/B, IV. 404.
CARISMART
REKLÁMIRODA.
Tel/Fax: 62/481-399/12
06-60/484-115

(INGYEN hívható zöld számon)

(hívó fél fizeti)

9 HEAVYTEX Rt. gépíró, szövegszerkesztői ismerettel, német nyelvtudással rendelkező külkereskedelmi levelező-bonyolítót keres azonnali belépéssel. Érd .: személyesen
az Rt. humánpolitikai vezetőjénél,
Szeged, Alsókikötő sor 11.
9 A SZOTE Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály állást hirdet
1 fő számára részmunkaidős, adminisztrációs munkára. Jelentkezés
feltétele: érettségi és számítógépes
szövegszerkesztő ismeret. Jelentkezni: Bénák Istvánné intézetvezető
főnővérnél telefonos bejelentkezés
alapján, délelőtt 9-11 óra között.
Tel.: 455-859 számon.
9 PARTYVONALHOZ telefonos
munkára fő és mellékállásba fiatal,
jól komrnunikáló, kellemes hangú,
dús fantáziájú, intelligens hölgyeket
felveszünk. Rugalmas munkaidő,
kiemelkedő kereseti lehetőség. Érd.:
20/9-619-209, 164-204.
9 A DÉDMagyarországi MÉH Rt.
szegedi telepe keres lángvágói munkakörbe, lánghegesztői végzettséggel. lehetőleg tűzvédelmi vizsgával
munkatársat. Jelentkezni személyesen Szeged, Dorozsmai út 50. telepigazgatónál.
9 KÜLFÖLDI munkára keresünk
hideg-meleg burkolókat. Ingyenes
jelentkezés. 180 ezer nettó/hó. Februári munkakezdés. Tel.: 20-9854-983.
9 AZ évszázad pénzkereseti lehetősége! Otthonról irányítható kötetlen, nem ügynöki. Tel.: 06-209586r797.
9 JÓL működő kisteleki szépségszalonba kozmetikust keresek, februárra. Fodrászat, szolárium is
működik. Tel.: 62/259-395.
9 HAGYOMÁNYŐRZŐ egyesület
néptáncpedagógusi keres. Bővebb
információ, jelentkezés 06-209460-413 telefonon.
9 A PUSZTAMÉRGESI Közoktatási Intézmény számítástechnika
szakos tanárt, férfi kollégiumi nevelőtanárt és autóbuszvezetőt keres.
Érd.: 62/286-970.
9 HALÁSZCSÁRDÁBA szakképzett szakácsot főállásba felveszünk.
Érd.: Szeged-Tarján, Szamos u. 4„
vezetőnél.

9 SZOMBATHELYI cég állandó.
Vas megyei munkára 2 fő földmérő
szakembert keres. Telefon: 94/
339-760.20/9477-481.
9 PROGRAMOZÓ matematikust
keresünk kiadványszerkesztői és Java ismerettel. Részletes önéletrajzot
„Fiatal 196" jeligére a Sajtóházba.
9 2 fő CNC-esztergályost keresünk
felvételre, azonnali hatállyal. Fizetés nettó 350-450 Ft/ó, gyakorlattal
függően, (13. havi fizetéssel és az
egyéb alkalmazási juttatásokkal).
Érd.: Ráczné és Fia Kft. Tel.: 414229, 8-16 óráig.
9 SZEGEDI Kfl. keres csőszerelőt,
minősítelt hegesztőt, gázszerelőt.
Változó helyű munkákra. Érd,:.
62/460-007,7-16 óráig.
9 AZ Atilon Reklámiroda keres
számítógépes grafikai ismeretekkel
rendelkező munkatársat. Info: 0630/9433-058, 15-16 óra között.
9 SZEGED-Matic Kft. munkavállalókat keres humán területre.
62/301-435.
9 NŐI fodrászt felveszek. Tel.:
425412.
9 SZEGEDI étterem keres szakképzett szakácsot, felszolgálót és
konyhai kisegítőt. Érd.: 06-309451-514.
9 MŰSZAKI végzettséggel, német
nyelvtudással férfi munkatársat keresünk. Tel.: 62/484-469.
9 ZSOMBÓI kertészetbe ív-, lánghegesztő lakatost alkalmaznék. Érd.:
255457 vagy 06-20-9377-043.
9 BELVÁROSI étterem keres fiatal
felszolgáló lányokat. 423-496.
9 A Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza (Deszk), K/4-es kazánfűtői
szakvizsgával rendelkező munkavállalót keres. A munkakör azonnal
betölthető. Bérezés a kjt., ill. megegyezés szerint. Érdeklődni a kórház gazdasági vezetőjénél lehet:
munkanapokon 8-15 óráig a
62/271-41 l-es telefonszámon, ill.
személyesen.

oktatás
9 MATEK, fizika, kémiából felvételire, kallokviumra felkészftést vállalok. Érd.: 62/442-989.
9 MATEMATIKA, fizika, kémia,
biológia érettségire, felvételire felkészítést, kémia, biológia korrepetálást vállal fiatal, gyakorlott középiskolai tanár, reális áron. 62/458-020,
30/9788-327, délután.
9 FÖLDRAJZBÓL írásbeli-szóbeli
felvételi vizsgára nagy gyakorlattal,
sikeresen felkészítem. Most kezdje,
még van esélye. Tel: 62/320-678.
9 KÖNYVELÉS, adótanácsadás,
bevallások készítése kedvező áron.
Tel.: 62/318-892, 30/9673-392.

tanfolyam
9 A CSISZÁR Autósiskola belföldi
és nemzetközi fuvarozói vállalkozói, taxivezetői tanfolyamokat indft
január 16-án, 9 órakor. Kolozsvári
tér 12/B sz. alatt. Tel.: 62/444-970.
9 A CSISZÁR Autósiskola autóvezetői tanfolyamot indít január 18án, 16 órakor, a Tömörkény Gimnáziumban. Előadások h - s z - c s
16 órától. A hétvégi (sz-vas. délelőtt) tanfolyam január 23-án, 9 órakor indul. 62/444-970.
9 GÉPKOCSIVEZETŐ tanfolyam.
Kovács Autósiskola. Szeged, Bihari
u. 29. Tel.: 62/492-682.
9 BESZÉDKÖZPONTÚ angoltanulás nemzetközileg használt programmal, felnőtteknek. Tájékoztató: Százszorszép Gyermekház január 13.,
18 órakor. Tel.: 401-011.493-569.
9 HÁLÓZATI redszergazda-képzések középfokon. Európai ECDL.
Magyar állami (OKJ) és amerikai
CIT képesítések megszerzésére irányuló informatikai szakok. Szofi,
Magyar-Amerikai Számítástechnikai Oktatóközpont. Tel.: 62/48-7765, www.szofi.hu
9 AUTÓVEZETŐI tanfolyamok.
Csillag Autósiskola. Szeged. Londoni krt. 10. Tel.: 62/426433.
9 GYORSÍTOTT belföldi árufuvarozó szaktanfolyam indul január 11 én, 17 órakor . Jelentkezni: ATI
Szeged. Berlini krt. 16. II. 44. Tel.:
62/420-351,06-20-9431 -444.
9 JAKAB Csaba Autósiskolája. Vitéz u. 13-15.62/422-335.

m

társkeresés

társközvetités
# NÉMET társkeresés. Magyar
nők, német férfiakkal való házasságkötése céljából. 18-50 év között.
Ha ön családszerető, megbízható,
lijon nekünk, küldje el színes fényképét, személyi adatait, német nyelv
nem kikötés. Minden levélre válaszolunk. Germán Partner Vermittkungen Postfach 600127, 86211
Augsburg-Germany.

egyéb
e BETÉTI társaság kis- és nagykereskedelmi közzel (szállítás és rakománykezeléssel), adósság és tehermentesen eladó. 120 E Ft. 62/
434-075.

üzlethelyiség
# TÁPAI utcai bevezetett trafik eladó. Érd.: 487-255.
9 SZENTES központjában 140 nmes üzlet + 30 nm pince bérleti joga
1 000 000 Ft + áfáért átadó. 06-309831-120.
9 ELADÓ Fenyőliget vendéglő.
Felgyő, Akácfa u. II. Érd.: Csongrád, Halpiac u. 1 l/A. Tel.: 63/
483-268.
9 SZEGED, Római krt. 33. alatt
30 nm üzlethelyiség + raktár kiadó.
473-785.

HIRDESSEN,
H o a i H O C v a a a M
MINDEN SIMÁN MENJEN!

Bejáratott
utazási iroda
idegenforgalmi
gyakorlattal
és végzettséggel
rendelkező

munkatársat
keres.
Elvárásaink:
szakmai gyakorlat,
angolnyelv-tudás,
számítógépes
ismeretek.
Jelentkezés:
„Biztos jövő 73"
jeligére a
Sajtóházba.
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HIRDETÉS 1 3

TOTÁLGÁZ

V A L L A L K O Z O K ES K E R T E S Z E K
FIGYELEM!

MÁRCIUS ELEJÉN NYIT
A SZENTESI ÁRPÁD NAGYBANI PIAC

A multinacionális

TOTÁL

Terület:

27.000

m2

Létesítmények:

nagykereskedelmi raktárak, elárusító
pavilonok, szabadtéri elárusító helyek,
büfék, üzletek, kommunális
létesítmények.
Szolgáltatások:
vámudvar, hűtés, tárolás, export-import
ügyintézés, export- és belföldi göngyölegforgalmazás, szaktanácsadás,
iparvágány
tulajdonos bérbe adja az alábbi létesítményeket:

olajipari csoport propán-bután gáz
szolgáltatására szakosodott vállalata

TERÜLETI KÉPVISELŐ

- 80 és 160 m2-es temperált nagykereskedelmi raktárak,

- 22 m2-es elárusító pavilonok (31 db),

munkatársat keres Csongrád megyébe.
Az ideális pályázó többéves kereskedelmi
gyakorlattal rendelkezik,
teljesítményorientált, tárgyalási
és kommunikációs készsége átlagon felüli,
a leendő működési területén lakik,
gyakorlott használója
a Word- és Excel-programoknak.

A bérlemények előzetes időpont-egyeztetés után munkanapokon 8-14
óráig tekinthetők meg. A helyiségek bérbevételére 1999. január 2 2
ig lehet jelentkezni írásban vagy személyesen a következő címen:
Szentesi Árpád Nagybani Pi« Kft, 6600 Szentes, Szarvasi út I.
Szilágyi Gábor technikai igazgatónál munkanapokon a következő
telefonszámokon:(63) 311-411, (63) 311-173, (30)
9156-946.

Boldog új ével kiván
minden kedvei vásárlójának:
Margíláné Z. Nagy Rozália.

FELHÍVÁS
Makó Város Polgármesteri
Hivatala szakirányú főiskolai,
itt. egyetemi végzettséggel rendelkező

területfejlesztési
geográfus,
.3
iogáíi.
P l , marketing,
idegenforgalmi,
nápmOvelá,
gyámügyes

Egyben érfesífjük Önöket,
hogy üzletünk festés miatt
január 20-ig zárva tarf.
Z. Nagy Cukrászda,
Szeged,
József A. sgt. 24.

TOTÁLGÁZ 1115 Budapest, Bártfai u. 54.
Ref.: 1045

További információ:
dr. Bánfi Margit jegyzőtől kérhető
(te!.: 62-213-255).

FELHÍVÁS

TOSHIBA

VEZETŐI MUNKAKÖR
betöltésére.
Munkaköri feladat:
A töltőállomás. SHOP, SNACK Bár folyamatos üzemeltetési feltételeinek
biztosítása, a személyzet feladatainak szervezése, irányítása, ellenőrzése,
a rentábilis működés megszervezése.
A munkakörre részletes szakmai önéletrajz formájában - amely tartalmazza
a feladattal kapcsolatos, rövid elképzeléseket is -

1999. január 20-ig
lehet érdeklődni, illetve pályázatot benyújtani a társaság humánpolitikai
szakterületénél (Szeged, Bakay N. u. 48., fszt. 9., tel.: 62-560-111/4020
mellék).
A munkakörre elsősorban szegedi lakóhellyel rendelkező munkavállalók
jelentkezését várjuk.
Szakirányú (műszaki vagy kereskedelmi) felsőfokú állami iskolai végzettség,
alkalmazói szintű számítógépes ismeret, idegennyelv-tudás előnyt jelent.
A munkakör betöltéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány megléte szükséges.
Jövedelem: megegyezés szerint.

Hűtő-fűtő klímaberendezések
* DÉMÁSZ ártámogatással
* POSTABANK áruhitel konstrukcióval

Humánpolitikai Szakterület

F Ő S Z E R - E L E K T R O P R O F I L KFT

West-Szeg '98 Bt.
Szeged, Mikszáth K. u. 19.
fMlMs

62-420-594, 30-9527-165.

:

6723 Szeged,
Tel.: 421-533,
6722 Szeged,
Tel.: 321-676,

Római krt. 23.
Fax: 421-637
Moszkvai krt. 30.
Fax/üz.r.: 311-136

Hivatalos forgalmazó

A K C I Ó

Új Westel 900 előfizetéssel
és 2 éves szerződéssel!
Ericsson G A Ó28/SL

nettó 6400 Ft

Ericsson GH 688/SL

nettó 15 200 Ft

bruttó 8000 Ft §
bruttó 19 000 Ft

Alcatel Max/SL

nettó 9600 Ft

bruttó 12 000 Ft -S.

Alcatel Club/SL

nettó 9600 Ft

bruttó 12 000 Ft

Nokia 5110/SL

nettó 15 200 Ft

A készülékek csak W 900 előfizetéssel használhatók.
Amíg a készlet tart!
HASZNÁLT KÉSZÜLÉKÉT M E G V Á S Á R O L J U K !

TRADÍCIÓ es

:: :

/

minőség

BÁBOLNA
Fajtaválasztékunk:
* A R B O R ACRES
* BABOLNA TETRA-SL
• TETRA-H
* BÁBOLNA HARCO

Márkaboltjaink:
• 6729 Raktor 98 Bt. Szeged.
m H j " liu.88.-Tel.;62/42?.0?l
Dózsa u. 42. •TeL-Sfflf 2-911

'

1B

BÁBOLNA
"' Ul,-""—
BROJLER

I

bruttó 19 000 F t - I

BÁBOLNA R T . BROJLERTENYÉSZTÉS
2943 Bábolna, Mészáros u. 1.
Tel: 34/569-224, Tel: 34/569-302, Fax: 34/569-180

Szomorú szívvel emlékezünk
id. SZÉCSI MIHÁLY
halálának 10 éves évfordulóján.
Lánya Piroska,
unokái László,
Annamária és Attila

Szomorú szívvel emlékezünk
FORRÓ ISTVÁN
halálának 10 éves évfordulóján.
Gyászoló család
és gyermekei, László,
Annamária, Attila

munkatársakat keres.

A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Rt. pályázatot hirdet
AG1P üzemanyagtöltő állomás

Ú J É V I

„Fáj, hogy itthagytál minket, fájt szenvedésed, Tested az anyaföldbe lesz temetve, lelked felszáll a mennyekbe. Szívünkben megmaradsz örökre."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
Édesanya, leány
LAKATOS JÓZSEFNÉ
Török Aranka
42 éves korában rövid, súlyos szenvedés
után elhunyt. Temetése január 12-én,
13 órakor lesz az alsóvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

- 43 m--es büfék (2 db),
- 13,7 m2-es üzlethelyiségek (8 db)
- 45 m2-es komplett WC blokk.

Versenyképes jövedelmet, magáncélra
is igénybe vehető szolgálati gépkocsit,
mobiltelefont, folyamatos továbbképzést,
kitűnő csapatot és karrierlehetőséget
kínálunk.
Kérjük, szakmai önéletrajzát fizetési
elképzelése megjelölésével január 15-ig
juttassa el hozzánk:

PALYAZATI

gyászközlemények

A BÉKÉSCSABAI
AGROKER Rt.
magas alkaloida tartalmú

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága feleség, anya, nagymama és dédi,
MAKRA ZSIGMONDNÉ
Felföldi Julianna
életének 74. évében 1999. január 5-én, 0,45 perckor örökre itthagyott bennünket. Temetése 1999. január 14-én, 14 órakor
lesz a dorozsmai temetőben. Drága szerettünk lelki üdvéért
14-én, reggel fél 8 órakor a dorozsmai templomban szentmisét
mondatunk.
Gyászoló félje és családja

^ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,
•51 Hfc anyós, nagymama, dédmama és testvér,
özv. HEGEDŰS JÁNOSNÉ
*
Vajda Erzsébet
életének 92. évében elhunyt. Temetése január 11-én,
14 órakor lesz a mórahalmi temető ravatalozójából. Gyászmise
13 órakor.
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. MAKRA MIHÁLYNÉ
Csipak Irén
84 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése
január 13-án, 15 órakor az alsóvárosi temetőben. Szentmise
13-án, reggel fél 7 órakor az alsóvárosi templomban.
Gyászolói

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogv drága szerettünk,
özv. BOKA JÁNOSNÉ
Császár Mária
türelemmel viselt, hosszú
szenvedés után 86. évében
elhunyt. Temetése január
13-án, 13 órakor az alsóvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

MÁK

Szomorú szívvel közöljük,
hogy szerettünk,
id. KOMÁROMI
ZOLTÁN
74 éves korában elhunyt.
Temetése január 13-án,
13 órakor lesz a Belvárosi
temető ravatalozójából.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
TÁPAI MIHÁLYNÉ
Kismárton Piroska
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

Érdeklődni:
S z a b ó n é Bak Juditnál

||

a 66/443-133-as

a

telefonon.

*

Í V n n n r á H lVÍPOVfri TEMETKEZESI SZOLGALTATAS ÜGYELETTEL:
L h o n g r a u I V i e g y e i r)or(IISn,ai 461-039. 06-60/382-298

TEMETKEZÉSI BIZTOSÍTÁS,
ÉS OTP-HITELLEHETŐSEG!

Gzogi és Tsa

Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,
TUTRAIANDRASNÉ
Berkó Mária
1999. január 6-án elhunyt.
Temetése január 13-án,
11 órakor lesz a dorozsmai
temetőben. .
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
LAJOS GÉZA
életének 72. évében hosszú
szenvedés után elhunyt. Temetése január 12-én, 14 órakor lesz a röszkei temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Röszke,
Miskolc
FUTÓ ISTVÁN
78 éves korában súlyos betegség után elhunyt. Búcsúztatása január 12-én,
14 órakor a tiszaszigeti temető ravatalozójában.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
BIRÓ TIBOR ENDRE
nyugdíjas tanító, 1999. január 5-én hirtelen elhunyt.
Temetése január 12-én,
12 órakor lesz a szegedi
Belvárosi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
,
NAGY IMRENE
Mucsi Julianna
volt pusztamérgesi lakos,
62 éves korában hosszú, türelemmel viselt betegség
után elhunyt. Temetése január 13-án, 11 órakor lesz a
rúzsai temetőben.
Gyászoló család, Rúzsa,
Szeged, Mórahalom.

köszönetnyilvánítás

termeltetését szervezi
Békés és Csongrád
megyékben.

K E G Y E L E T I Kft.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa,
após, nagyapa, testvér és
rokon,
RÁCZJÓZSEF
83 éves korában elhunyt.
Temetése január 12-én,
15 órakor lesz a Dugonics
temetó ravatalozójából.
A gyászoló család

S

Szőreg, Kisszőlő u. 52., 405-594
l^f496"
Makó, Verebes u. 2., 212-840,
06-60-382-297 ügyelet.

,

7 7 8

Temetkezési Iroda Szeged

Török u. 11/B. Tel.: 425-847, H-Cs: 8-16-ig, P: 8-15-ig
TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL
OTP-HITELLEHETŐSÉG
Halottszállítási ügyelel: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: 0-24-ig

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szereltünket,
SZILÁGYI SÁNDORNÉT
utolsó útjára elkísérték. Külön mondunk köszönetet háziorvosának lelkiismeretes munkájáért.
Gyászoló
család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
drága szerettünk,
HERCZEG MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek,
részvétükkel fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló lánya, unokái,
veje, testvérei és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
HALÁSZ GYULA
temetésén megjelentek,
Tőle végső búcsút vettek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
DANCSÓ GYULÁT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
NÉMETH JÓZSEFNÉ
Szécsi Irént
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MAGDA MIHÁLYNÉ
Törzsmagi Rozália
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
WILHELM JÓZSEFNÉ
temetésén részt vettek. Külön köszönet a II. kórház sebészeti osztály minden dolgozójának.
Wilhelm család

14 SZOLGÁLTATÁS
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Tájékoztatást ad: Gábor Ildikó

horoszkóp
K O S : Ugy érzi,
hogy ez lesz a szerencsenapja. Elkezdi nagy
terveinek kivitelezését,
mindent könnyedén a maga hasznára fordít. Elégedett.
B I K A : Szeleburdi
meggondolatlanságában olyan dolgokat művel, hogy csak na! A kórisme: netán szerelmes? Hát
ez valóban nagyszerű, nem
gondolja?
I K R E K : Az elmúlt heti nyüzsgés
után v é g r e c s e n d h o n o l
ön körül. Használja ki a
nyugalom ritka óráit, pihenjen, olvasson, hallgasson zenét.
JE

RAK: Nem gondolja, hogy önnek
m i n d e n sikerül, d e ú g y
látszik
mostanában
mégis csak így van.
Kellemes és izgató ez az
állapota.

SÍ

O R O S Z L Á N : Ön
pontosan szeret
tudni mindent, nem kedveli a félinformációkat, s
az ebből fakadó félmegoldásokat sem. Legyen
erélyes.

np

SZŰZ: Mint a tündér a mesében, úgy
érzi magát. Ennek nincs
különösebb oka, egyszerűen jól van és kész.
Környezetének is feltűnik
ez a furcsaság.

S

M É R L E G :

Amennyiben hisz a
csodálatos előjelekben, a
varázserejű számokban, a
jövőbelátó kártyalapokban, bizonyára örül a mai
napnak.
S K O R P I Ó : MintM
ha csak most kezdődött volna az eszmélése
és már lassan minden fontos dolgot megtapasztalt.
Nagy tempóban telik az
élete.

z

NYILAS: Persze
ma is rengeteg dolga van, mi lenne önnel,
ha nem nyüzsögne állandóan! Rendezze át a
konyháját, s a hűtőszekrényét.
B A K : Olyan híreket hall. amelyek a
segítségére lehetnek. Ne
fogadjon mindenkit a bizalmába elsőre, mert kihasználhatják jóhiszeműségét.
V Í Z Ö N T Ő : Úgy
kezdődik a napja.
mintha egy fergeteges komédia közepébe került volna, ráadásul ön j á t s z a a
főszerepet. Vallja be, hogy
élvezi.
atX

H A L A K : Zajlik ön
körül az élet, s ezt
egyáltalán nem bánja. Bármifajta társaságban jól elvan. Ma e l e m é b e n van,
méltán kerül a középpontba.

MML
orvosi ügyelet
e GYÓGYSZERTÁR: Klauzál
téri, este 8-tól reggel 7 óráig.
Csak sürgős esetben!
• BALESETI SEBÉSZETI ÉS
UROLÓGIAI FELVÉTEL:
SZOMBATON
a balesetet szenvedett személyeket a II. kórház (Kálvária sgt.
57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyeletet a Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.), urológiai felvételi Ugyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti
gyermekbetegeket a Sebészeti
Klinikán látják el.
VASARNAP
a balesetet szenvedett személyeket a S Z O T E Traumatológiai
Klinika, az új klinikai tömbben
(Semmelweis u. 6.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyelet a
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart.
A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a
gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán történik.
O ' KÖZPONTI
ORVOSI
Ü G Y E L E T a mentők Kossuth
Lajos sugárút 15-17. szám alatti
épületében, hétköznap 17 óra
30-t6I másnap reggel 7 óra 30ig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 7 óra 30-tól
másnap reggel 7 óra 30-ig. Tel.:
474-374.
O SZEMÉSZETI ÜGYELET:
szombaton 8-tól 13 óráig: Tisza
Lajos krt. 97., utána a központi
ügyeleti szolgálaton (Kossuth
Lajos sgt. 15-17.).
• VÉRADÁS a S Z O T E Vértranszfúziós Állomáson (Szeged, Pécsi u. 4/B) hétfó, kedd,
csütörtök 8 - 1 3 ; szerda 8 - 1 8 ;
péntek 7 - 1 3 óráig.
KÖRZETI
ORVOSI ÜGYELET
• Újszentiván, Tiszasziget, Kübekháza: dr. Mórocz Júlia, Kübekháza. Tel.: 254-670.
• Bordány, Forráskút, Üllés: dr.
Joó András, Üllés. Tel.: 282-007.
• Pusztamérges, Öttömös: dr.
Trischler Anna, Pusztamérges,
Kossuth u. 36. Tel.: 286-740.

TELEFONSZÁMUNKON
FELVILÁGOSÍTÁST KAPHAT
ADÉLMAGYARORSZÁG
ÉS A DÉLVILÁG,

ELŐFIZETÉSÉVEL,
LAPÁRUSÍTÁSÁVAL
ÉS TERJESZTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS
KÉRDÉSRE!
Hétfőtől péntekig:
7.30-18.30-ig!

0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1

• Mórahalom: dr. Forgács Erika, Mórahalom, Felszabadulás
u. 44/C. Tel.: 281-190, 06-60385-488.
• Zákányszék: dr. Sebestyén
Balázs, Zákányszék, Petófi út
11. Tel.: 290-620.
• Kisteleken: dr. Orosz Éva és
dr. Torontáli Renáta, a körzeti
központi rendelőben, Kossuth
tér 2. Tel.: 259-740.
• GYERMEKGYÓGYÁSZATI NAPPALI ÜGYELET: hétköznap 13 órától 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon reggel
7.30-tól 19 óráig a Tisza Lajos
krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása. Tel.: 474-374.
• GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap és ünnepnapokon 19 órától
7.30-ig a G y e r m e k k ó r h á z b a n
(Temesvári krt. 37.) folyik a
sürgős esetek ambuláns ellátása,
ezen időszakon belül, 22 órától
06 óráig a súlyos állapotú, nem
s z á l l í t h a t ó g y e r m e k e k h e z az
ügyeletes gyermekorvos kihívható. Telefon: 474-374.
• MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS:
kedden 10.30-12, csütörtökön
15-18 óráig.
•
S O S. L E L K I S E G É L Y SZOLGÁLAT: Éjjel-nappal
hívható. Tel.: 420-111. A hívás
ingyenes.
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS:
Terhesdiagnosztikai labor. Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3.
Tel.: 48-36-31.
• ADDIKTOLÓGIAI (alkoholgyógyszer) KRÍZISELLÁTÓ,
AMBULÁNS SEGÉLYSZOLGÁLAT 0 - 2 4 óráig. II. Kórház
pszichiátriái osztály, Kálvária
sgt. 57.
• HÁZI SZAKÁPOLÁS: Szegedi Kék K e r e s z t S z o l g á l a t .
Tel.: 469-300,489-215.

• Szöreg, Deszk, Kübekháza,
Tiszasziget, Új s z e n tiván, Klárafalva: dr. Tóth Tamás, Szeged,
Thököly u. 10/B. Tel.: 06-309583-913.
• Domaszék, Röszke: dr. Kovács Tibor, Röszke, Felszabadulás u. 129. Tel.: 372-423.
• Baks, Csengele, Dóc, Ópusztaszer. Kistelek, Pusztaszer: dr.
Szántó Gellért, Kistelek, Diófa
u. 41. Tel.: 364-168.
• Balástya, Sándorfalva, Szatymaz: dr. Szántó Vince, Sándorfalva. Tel.: 251-260.
• Mórahalom, Zákányszék: dr.
Máthé Ellák, Zákányszék, Dózsa u. 70. Tel.: 290-720.
• Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa: dr. Szőke Csaba, Ásotthalom, Felszabadulás
u. 31. Tel.: 291-487.
• Bordány, Forráskút, Üllés,
Z s o m b ó : dr. Hursán Mihály,
Forráskút, Csongrádi u. 10. Tel.:
287-654.
Az állatorvos kiszállításáról a
hívó fél köteles gondoskodni.
KISÁLLATÜGYELET
január 15-ig: dr. Szőke István.
Újszeged, Pécskai u. 14. Tel.:
06-20-9666-311.

Szeged, Bécsi krt. 5.
Telefon: 62/425-155.
Nyitva: 7-17. Szombat: 7-12.
Szentes, Ifjúsági sétány 3.
(dr. Istenes). Telefon: 63314-103.
Nyitva: 7-12 óráig, 13-17 óráig,
szo.-vas.: 7-12 óráig.
Hódmezővásárhely, Andrássy u.
52. Telefon: 62246-006.
Nyitva: h-p.: 8-16 óráig.

KÖRZETI
ÁLLATORVOSI ÜGYELET

közérdeké téíékeztoté*

szombat reggel 6 órától hétfő
reggel 6 óráig.
• Szeged-Felsőváros, Északi
városrész, Petófitelep, Baktó,
Algyő, Tápé területén: dr. Haraszti Péter, Szeged, Közép fasor 40. Tel.: 06-30-9433-210).
• Szeged város egyéb közigazgatási területén: Haraszti Péter,
Szeged, Közép fasor 40. Tel.:
06-30-9433-210).

• MENTŐK: 104
• RENDŐRSÉG: 107
•
CSONGRÁD MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Információs Szolgálata. Hívható
munkanapokon 8-től 12 óráig:
62/489-218
• MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG: 426-312
• TŰZOLTÓSÁG: 105

uz e w t *

* ® f • • H U kmf

• Ö N K O R M Á N Y Z A T I VÁR O S Ő R S É G Szeged, Rókusi
krt. 66. Ügyelet: 16-20 óráig.
Tel.: 60/301-125, 62/466-741.
CB-hlvó „K"-10 Megye 1.
•
CSONGRÁD MEGYEI
POLGÁRŐR SZÖVETSÉG
diszpécserszolgálatának díjmentesen hívható száma: 187.
• A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A VAGYONVÉDELMI SZÖVETSÉG Szegeden, a
Rákóczi tér 1. VI. em. 617-es
szobában kedden és pénteken
1 0 - 1 2 óra k ö z ö t t d í j m e n tes szaktanácsot ad. Telefon:
483-583/266, 267. Az éjjel-nappali diszpécserszolgálat Szegeden, a Fő fasor 152. szám alatt.
Tel.: 06-62 438-195.
• INTERCITY menetjegyrendelés: 420-136.
• MÁV-INFORMÁCIÓ: belföldi i n f o r m á c i ó 6 - 1 8 óráig:
4 2 0 - 9 9 6 , 8—16-ig: 4 0 5 - 1 1 2 ;
nemzetközi és belföldi információ: 421-821.
• Ö N K O R M Á N Y Z A T I szociális irpdák: Kereszttöltés u.
29/B (tel.: 469-046); Kossuth L.
sgt. 115. (tel.: 489-086); Alsó
kikötő sor 5. (tel.: 434-162).
•
VOLÁN-INFORMÁCIÓ:
421-478
• AUTÓMENTŐ: 470-470
• ZÖLDTELEFON: 475-375
• AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT 088
• T I N I T E L E F O N : 420-011,
hétköznap 16-19 óráig.
• REPÜLŐJEGY ingyenes információ és tanácsadás, Mort o n ' s Légi U t a z á s i I r o d a ,
Szeged, Petőfi sgt. 7. Tel.: 420088, Tesco Áruházban. Telefon:
459-502.

szervizek
e ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: 474-574.
e FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK (gázhiány, gázszivárgás) BEJELENTÉSE. DÉGÁZ RT. gázszivárgás elhárítási
ügyelet éjjel-nappal a 06-40820-820-as kék számon vagy a
471-968-on.
e TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
HIBABEJELENTÉS: 488-588,
éjjel-nappal hívható (Szetáv)
e VÍZ- ÉS C S A T O R N A H Á LÓZATI HIBABEJELENTÉS,
csak Szegeden: 420-155.

S Z E G E D I METRÓ ARUHAZ

szegedi munkatársakat alkalmaz.

Továbbá

felvételt

hirdet

'Drága kislányunk,
IBulla Wagdolna!
15. születésnapod
alkalmából szeretettel
köszöntenek:
szüleid és testvéreid.

munkakörbe

Szeged, Baktóban
Boros Istvánnak.
Szülinapod
alkalmából gratulál
Bordányból:
•
Rózsa, Petra, Zoli •

Császár Géza Ferencnek
19.

Gyálarétre
születésnapjára
sok örömöt
és

H M á f
|

Szegedy Attilának
névnapján szívből
gratulál felesége
Éva, gyermekei
Mesike, Norbika

[

boldogságot
kívánnak:
szülei

Ha üzenetet szeretne küldeni,
megtalálja hétfái
számunkban
a Gratulálunk-kupont, vagy
keresse fel hirdetoirodáinkat!

A Délmagyarország és a Délvilág szerkesztőségének
egykori és jelenlegi munkatársai megjelent köteteiből

olvasnivalót kínálunk

Antológia - Szegedtűi - Szegedig
Baka István: Farkasok órája;
Sztyepan Pehotnij testamentuma
Chikán Ágnes: Elmentem világgá (Csavargások egy kutató
oldalán)
Darvasi László: A Borgognóniféle szomorúság; A Kleofás
képregény; A veinhageni rózsabokrok
Dér Endre: Paradicsommadarak; Helga regénye
Dlusztus Imre: Barcs Sándor
Farkas Csaba: A kapu
Horváth Dezsű: A tizedik ember; Klinikai föltámadás; Móra
kőpárnája; A röhögő katona;
Aranyhajcsár; Teras ángyi; Ezredes úr, hadra vágva
Kisimre Ferenc: A joghurtforra-

Nyilas Péter: ASER-enciklopédia
Halász Miklós: Elátkozott riportok
Petri Csathó Ferenc: 111 vers
Podmaniczky Szilárd: Haggyatok lótuszülésben; Megyek egy
kört az alvázon; Vastag Sapka
Simái Mihály: Fényörvények;
Tiindérkarácsony
Sulyok Erzsébet: Aranymosás
Sziv Ernő: A vonal alatt; Hogyan
csábítsuk el a könyvtáros kisaszszonyt?
Sz. Lukács Imre: Magyar gulág
Sz. Simon István: Kornélia
kisasszony
Németh András: Tétova esztendő; A nap szembenéz a holddal; 79 nap remény; A kopott
nyaklánc
Tandi Lajos: Porlódi Niké
daiomtól a polgárháborúig
Ladányi Zsuzsa: Schéner Mi- Túri József: A zsilip; A démon
hály; Schéner Mihály kézkivi- Turi József, Beck János, Szépfalusi József: Susog a nád
A kötetek szegedi könyvesboltokban és a Délhírnél megvásárolhatók
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Mesterek a házba
és ci háztartásból

ZONUSSI márkaszerviz
Telefon: 483-663
2 0 %

| a v i f a s .

á r e n g e d m é n y beszerelt alkatrészekre.

Elektromos fővállalkozás

407 Ft/m3

titkárnőt keres szegedi központjába.

árufeHöHS-eladó

V á k u m Kft.
Tel.:
62-291-628,
60-380-255

Feltételek:

is.

Jelentkezéssel kapcsolatos felvilágosítás a 62-428-030/102-es telefonszámon.

i

IEHEI H u t ö - , mosogep-

- RTV-elektronika osztályvezető-helyettes
- hús-felvágott osztályvezető-helyettes
- italosztályvezető-helyettes
munkaköitie kereskedelmi végzettséggel és vezetői tapasztalattal rendelkező,

m

Boldog születésnapot

H N f l H i

- j ó kommunikációs készség
- számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel)
- megbízhatóság, kulturált megjelenés.

X
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Pályázat

Berta-Bolt Kft.
y

mm

S z e g e d , S á n d o r u. 3 .

JANUÁRI AKCIÓ!

A Dunaferr Lux lapradiátorok árából
rendkívüli 10% kedvezményt biztosítunk.

Ha nálunk vásárol meg minden Épületgépészeti anyagot,
amire szüksége van egy építkezésnél, akkor kompletten
-10% kedvezményt adunk (kivétel a kazán és a vízmelegítő).
Forgalmazunk minden korszerű épületgépészeti anyagot, mely egy
építkezésnél szükséges lehet - a legkedvezőbb áron.
Minden, általunk forgalmazott gázkészülékhez tartunk alkatrészt is.
T É R J E N BE HOZZÁNK, HA ÉPÍTKEZIK VAGY F E L Ú J Í T !

határideje:

A pályázati

anyag

tartalmazzon:

kézzel írott önéletrajzot, valamint az iskolai végzettséget
igazoló okiratok másolatait.

Szeged legnagyobb épületgépészeti szakáruháza

Alapítva: 1989-ben, 10 éve az Önök szolgálatában
Fali gázkazánok, kombi, és csak fűtő kivitelben
(Vaillant, Ferroli, Ocean, FÉG)
Ferroli Domina 25 kW kombi, őrlángos
128 700 Ft helyett
116 500 Ft
Ferroli Domina 25 kW kombi, őrláng nélküli
154 700 Ft helyett
138 500 Ft
Gázkonvektorok és gázkandallók (FÉG és Lampart)
Gáz-, vízmelegítők (Vaillant, FÉG, Lampart)
Radiátorok (Vogel Noot és Dunaferr Lux)

beérkezési

1999. j a n u á r 19., 15 ó r a .

Érdeklődni:
Meszlényiné Terhes Tímea
humánpolitikai osztályvezetőnél,
a 6 2 - 4 9 4 - 9 9 9 - e s telefonszámon lehet.

SÖRÖK

Kőbányai
Arany Aszok
Soproni Ászok

Bedezető áraink:
69,90 Ft
69 Ft
73,90 Ft

KISI/ÁRDAI

Olajfestményvásár
rendkívüli
kedvezménnyel!
1

0

-

3

0

%

Csak 1 hétig
1999.
január
11-17.

ATESCO Áruház
kereskedők utcájában.

Belvárosi irodaházban
irodák bérelhetők
(20 nm, 45 nm).
Érdeklődni:
Móra Ferenc Mg. Szövetkezet
Szeged, Mérey u. 6/b,
tel.:425-902.

Valamint a Szent
István téren 36 nm-es
üzlethelyiség KIADÓ.

ZWACK
Körte, barack, rum
0,21
0,51

229 Ft
51,6 Ft
1069 Ft
2299 Ft
Unicum, 11
ÚJFEHÉRTÓI 0,051 52,90 Ft

II

Körte, barack, rum
52,90 Ft
0,051
199 Ft
0,2 1
659 Ft
0,51
879 Ft
11
ÜDlTÖK
129 Ft
Konyak
Hey-Ho alma, 2 t
52,90 Ft
0,051
Hey-Ho narancs,
199 Ft
189 Ft
0,21
50%, 2 I
639 Ft
0,51
869 Ft
11
Miniséyi sörök nagy Választékban:
bab, Wemesgrüner, Coronita, Radeberger
Nyitva tartás: munkanapokon: 8-17, szombat-vasárnap: 8-12.

PIRAMIS
ITAL Bt. Szeged, Tavasz u. 12-16.
Tel./fax: 62-688-278 (Sütödék épülete, bejárat a Hét vezér u. (elölj.

SZOMBAT, 1999. JAN. 9.
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Cvja
1999. JANUÁR 9.,
SZOMBAT
NÉVNAP:
MARCELL

sxinház
SZEGED
Kamaraszínház, ma, 17 óra:
Aprés moi. Tor (Kiss Manyi 1.
bérlet); vasárnap, 19 óra: A sevillai borbély (bérletszünet)
Bábszínház, vasárnap, 11 óra:
Mackó Mukik (bérletszünet)

mozi
SZEGED
KORZÓ: ma és vasárnap, délután fél 4, este háromnegyed 6
és 8 órakor: A kalózok. Színes,
magyar, zenés film.
BELVÁROSI: ma és vasárnap,
délután fél 4, este háromnegyed 6 és 8 óra: Átkozott boszorkák.^ Színes, amerikai film.
FILMTÉKA: ma és vasárnap,
délután 3, este negyed 6 és fél 8
óra: Eladó. Színes, francia film.
KAMARATEREM: ma és vasárnap, este negyed 6 és este fél
8 óra: Félelem és reszketés Las
Vegasban. Színes, amerikai
film.
G R A N D C A T É ( D e á k F. u .
18.): ma és vasárnap, este 7
óra: Az élet sója. Színes, amerikai film. R.: Danny Boyle; este 9
óra: Doberman. Színes, francia
film. R.: Jan Kounen.
VÁSÁRHELY: ma és vasárnap, este háromnegyed 6 óra:
Egyiptom hercege. Színes, m.
b., amerikai rajzfilm; este 8 óra:
Lost in Space. Színes, amerikai
sci-fi.
SZENTES: ma és vasárnap, este fél 6 és 8 óra: Ámbár tanár
úr. Színes, magyar film.
CSONGRÁD: ma és vasárnap,
este 7 óra: Z, a hangya. Színes,
amerikai film.
M A K Ó : este S óra: M u l a n .
Színes, m. b., amerikai rajzfilm;
este 8 óra: Lesz ez még így se.
Színes, amerikai film.

m a g y a r tv
MTV 1
6.00 Aranyfüst. 8.00 Jő reggelt adj,
Istenem! Református ifjúsági műsor.
8.10 Gyerekeknek! Gyűszűnyi erdő
lakói. 8.35 Hány és még egy jómadár. 9.00 Ernyő. 9.20 Skaidi. 9.50
Holmi? 10.15 Trópusi hőség. Kanadai-mexikői filmsorozat. Kettős hiba
(ism.). 11.10 Szerelmek Saint-Tropez-ban. Francia filmsorozat. Szerelmen és vízen. 12.00 Hírek. 12.05
Nemzetközi gyermekjogok napja,
UNICEF. 13.05 Válaszolunk... a nézők telefonjaira. 13.30 Filmmúzeum.
Fizessen, nagysád! Magyar filmvígjáték. 14.35 Az első nemzetközi
„blues-patika" 15.00 Úton. Európamagazin. 15.30 Telesport. 17.30 Zóna. Riportmagazin. 18.05 É.V.A. női
életmódmagazin. 18.30 Ki marad a
végén? 19.00 Lottó-show. 19.30 Híradó. Sporthírek. 20.00 Zeneszombat.
22.00 Északi fény. Hullámtörés.
Dán-francia-svéd film.
MTV 2
7.55 Gyerekeknek. Zenegér. 8.05
hAngolka. 8.25 Nemzetiségi magazinok. 10.55 A mi Charlynk. Német
sorozat. Charly kihúz a bajból. 11.45

MŰSOR 15

A magyar irodalom képes története.
Nemeskürty István sorozata. Balassi
Bálint szerelmi lírája. 12.15 Nekem e
táj... 13.10 Európa Ablak. 15.00
Gyöngyök. 1530 Mesélő cégtáblák.
16.00 12 hónap az erdőn. Január.
16.30 Orbán Balázs nyomában.
17.15 Lássuk Indonéziát! Parkok Jakarta körül. 17.30 Kincsestár. 19.00
Csillaghullás. Cseh tévéfilmsorozat.
Kezdődik a történet. 19.30 Mesetár.
20.00 Híradó. Sporthírek. 20.30 Kérem a következőt! 20.45 Mosoly a
javából! Vegyes savanyúság.Részletek a Telepódium kabaréjából. 21.45
Vizi zsaruk. Ausztrál tévéfilmsorozat. Összetörve. 22.30 Mélyvíz.
23.55 Napbúcsúztató.
DUNA TV
5.30 Hírek. 5.40 Gazdakör (ism.).
6.15 Hubertus (ism.). 6.55 A béke
kikötői (ism.). 7.30 Billy, a macskakölyök. 7.55 Hírek. Reggeli muzsika. 8.05 Összkép (ism.). 8.40 Az
ókor csodái. Olasz ismeretterjesztő
film. Pompei. 9.10 Vízipók-csodapók. 9.15 Zöldszem, zöldfül. 9.45
Ami igaz, az igaz. 10.00 Tarkabarka.
11.00 Omán. Brit ismeretterj. film.
Ékkő Arábia homlokán. 11.55 Vers.
12.05 Lapozó. 12.20 Protestáns világ. 12.35 Anziksz. Magyar ism.
film. 12.55 Kitekintő. Osztrák ism.
film. 13.40 Szép zenék délutánra.
14.20 Emberek a havason. Szőts István filmjei. Kádár Kata. Magyar rövidfilm. 14.35 Kövek, várak, emberek. Magyar dokumentumfilm. 15.05
Az mi keveset írtam, igazat írtam.
15.45 Magyar történelmi arcképcsarnok (ism.). 16.00 A Föld körül az
Equator vitorlással. Az Atlanti-óceánon. 16.25 Dunatáj. Ökológiai magazin. 17.00 Táncház. 17.30 Mese.
18.00 Hfradó. 18.25 McCallum. Brit
tévéfilm. Még lélegzik, de már halott. 19.20 Flúgos futam. Amerikai
film. 21.00 Híradó. 21.20 Sportpercek. 21.40 Film-Britannia. Az én
szép kis mosodám. Britfilm.23.15
Híradó. 23.30 Vers (ism.). 23.35 Az
éjszaka filmje. Csajok. Magyar film.

tasyfilmsorozat. Duende. 14.20 Űrszekerek - Az új nemzedék. 15.10
R o b o t z s a r u . 1 6 . 5 0 Beverly Hills
90210. 18.30 Hír3. 19.00 Modellügynökség. 19.45 Ária szerelmei.
Amerikai film. 21.35 Rémálom az
Elm utcában 4. Amerikai horrorfilm.
23.05 Pepsi Music Time (ism.).
23.45 Videó Hits No. 1.
HBO
6.30 Álmodik a nyomor. Amerikai
vígjáték. 8.05 Karácsi lidércnyomás.
Amerikai animációs film. 9.25 Lökött bagázs. Amerikai vígjáték.
11.00 Melrose Place. 11.45 Kezedben a sorsod. Amerikai vígjáték.
13.30 Szobatársak. Amerikai vígjáték. 15.20 A kéz, amely a bölcsőt
ringatja. Amerikai thrilier. 17.15 Michael. Amerikai vígjáték. 19.05 Egyről a kettőre. Amerikai sorozat.
19.30 Jő barátok. Amerikai sorozat.
20.00 Elnökcsemete. Amerikai vígjáték. 21.40 Mennyi? 30! Kabaréshow. 22.15 Tangó és Cash. Amerikai vígjáték. 0.0*0 A gazdaság ára.
Amerikai thrilier. 1.35 Babewatch.
Amerikai szexfilm. 3.05 Hófehérke A terror meséje. Amerikai thrilier.
4.45 Lázadás a Marson. Amerikai
fant. film.
MSAT
0.00 Music Box. Kívánságműsor.
6.30 Nickelodeon. 16.00 Szelep.
17.00 Nickelodeon. 18.30 Rocktükör. 19.00 Ugródeszka. 19.30 Ugró
deszka 20.00 Nem kapsz el, 2. Amerikai vígjáték. 21.45 Nesws-da.
22.15 Best of Rio. Dokumentumfilm.
23.15 Muwsic Box.
SZÍV TV
0.30 Napraforgó. 0.40 Music Box
Calssic. 7.00 Napraforgó. 16.15 Meditációs jóga, terhestoma. 17.00 Lehetőség. 17.30 Sport. 18.30 NASA.
19.00 Irányjelző. 19.30 Mosómacik.
20.00 Celeste.(ism.). 21.00 Sport.
Utána: Music Box.

TV 2

SPEKTRUM

6.30 Könyvek könyve. 6.55 tv2 matiné. 9.50 Szemtanú. 10.20 Világjárók. Utazási magazin. 10.50 Egy úr
az űrből. Amerikai vlgjátéksorozat.
11.20 Fő az étel! 11.30 Családban
marad. 12.00 Partyzán. Gimidili.
12.30 Bajnokakadémia. Brit ifjúsági
sorozat. 13.00 Partyzán. Benne: toplista. 14.30 Madison. Kanadai ifjúsági sorozat. 15.00 El Dorado. Amerikai westernfilm. 17.00 Miért éppen
Alaszka? Amerikai sorozat. 17.50
Kaméleon. Amerikai bűnügyi sorozat. 18.40 Álomsztori. 19.00 Tények.
Hírműsor. 19.30 Szerelem első látásra. 20.00 Ruby Cairo. Amerikai krimi. 22.00 Az Igazak Társasága.
Amerikai akciófilm. 0.00 Y-akták.
Kanadai sci-fi sorozat. 0.30 Tengerparti vígságok. Amerikai erotikus
film.

8.00 Természetfigyelő. 8.30 Nemszeretem állatok. 9.00 Pálya, pilóta,
pánik. 10.00 Földön, vízen, levegőben. 11.00 A pápák története. Két birodalom között. 12.00 Yin és Yang.
12.30 ínyenctúrán. 13.00 Hitler titkos fegyvere. 14.00 Hegyi pásztorok
karácsonya. 14.30 Y-akták. Csillagkapu. 15.00 Mesés utazások. Patagónia. 16.00 Helsinki. 16.30 Cseh várak és kastélyok. A Schwarzenberg
család. 17.00 Partra vetett cetek.
17.45 Foglalkozása: tanácsos. 18.00
Tudomány felsőfokon. 18.30 Régi
motorosok. 19.00 A Caraegie Hall.
20.00 Magányos bolygó. Kuba és
Haiti. 21.00 National Geographic.
22.00 Fantasztikus teremtmények.
22.30 Törvényszéki orvosszakértők.
23.00 Tenyérnyi titok. A fürdőruha.
0.00 A kubai szivar. 1.00 Riasztó teremtmények.

RTL KLUB
6.30 Bibliai kalandok (ism.). 7.00
Kölyökklub. 11.05 Csőrre töltve.
11.30 Az elveszett világ. Amerikai
filmsorozat. 12.00 Bravó Tv. Ifjúsági
magazin. 13.00 Hfrek. 13.10 Kedvenc. Kisállattartók magazinja. 13.40
Egy óra múlva itt vagyok. Magyar
filmsorozat. A kelepce. 14.40 Kalamajka Jane. Amerikaifilm.16.40
Kung-fu. Titokzatos helyszínen.
17.30 Sliders. Amerikai filmsorozat.
Mindenki a maga keresztjét... 18.20
ZenÉsz. Könnyűzenei vetélkedő.
18.45 Híradó. 19.05 Fókusz plusz.
1930 Csíííz. Házi mozi. 20.00 Szupermozi. Elszabadult indulatok.
Amerikai film. 21.35 Frei-Dosszié
Extra. Dávid Copperfteld a Niagaránál. 2230 Hallgatásra ítélve. Francia
film. 23.50 Hfradó. Időjárás. 0.05
Neve: Senki. Amerikai filmsorozat.
0.50 Fókusz plusz (ism.). 1.10 Di'
vatklip.

TV 3
6.50-9.30 Nap-kelte. 7.05 Videó
Hits No. 1.9.05 Esti gyors. 9.50 72
óra. 10.20 Cinema (ism.). 10.45
Számyak.11.10 Spanyol bajnokság.
12.40 Robin Hood legújabb kalandjai. 13.30 Hegylakó. Amerikai fan-
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VTV S Z E G E D
K é p ú j s á g . 16.00 M ű s o r a j á n l a t .
16.05 Sivatagi show Dél-afrikai játékfilm. 17.35 Kihajolni veszélyes!
Magyar vígjáték. 18.40 Teli Vilmos. Angol film. 20.12 Bunyó karácsonyig. Olasz vígjáték. 22.00
4D filmklub: Csillagközi terror.
T E L I N TV
Hangos k é p ú j s á g . 10.00 Szedeák-Szolnok Magyar Kupa kosárlabda-mérkőzés. 20.00 Globe Tv.
Műsorajánló. 20.05 Alice Csodaországban. 22.00 A halál árnyékában.
TKTV
1 2 . 0 0 T K T V K é p ú j s á g . 14.00
T K T V kedd d é l u t á n ( i s m . ) .
15.30-17.00 TKTV Képújság.

rádió
KOSSUTH
04.30 Hírek 04.30 Reggeli Krónika.
Közben: 04.40 Határok nélkül - az
irodalomról 05.00 Hírek 05.40 Házunk tája 06.00 Krónika 07.30 Hírek
08.00 Krónika 08.06 Kopogtató. Lévai Júlia zenei ajánlata 08.30 Fúvóm
az énekem. 08.35 Kerek perec. Fonák körkép Magyarországról 09.00
Hírek 09.06 Családi tükör 09.35 Pótkerék 10.00 Hírek 10.06 Szombat
délelőtt. Közben: 11.00 Hírek 12.00
Déli Krónika 12.30 Éléskamra 13.00
Hírek 13.05 Új Zenei Újság 13.40
Hálótárs. Külpolitikai kalandozás az
interneten 14.00 Hírek 14.06 Oxigén.
Ökológiai magazin 15.00 Hírek
15.05 Irodalmi újság. A Magyar Rádió irodalmi hetilapja 16.00 Tizenhat
óra. Közéleti magazin 16.55 Hatoslottósorsolás 17.00 Hírek 17.30 Népzenei portré 18.00 Esti Krónika Közben: 18.20 Előfutam 18.25 Szemle
19.00 Hírek 19.06 Sportvilág 19.25
Műsorismertetés 19.29 Az ötös lottó
nyertes számai 19.30 Jó éjszakát,
gyerekek! 19.40 Miska bácsi levelesládája 20.00 Hírek 20.05 Közvetítés
a kecskeméti Katona József Színházból. László király 21.05 Hírek 22.00
Késő esti Krónika 22.20 A 23. óra. A
dunai hajós 23.00 Hírek 23.05 Muzsikáló nagyvilág 24.00 Hírek 00.10
Himnusz URH-n: 05.55 Körzeti információs magazinok 09.00 Azonos
a középhullámú műsorral 18.20 A
Mezzoforte együttes játszik 18.30
Nemzetiségi műsorok 21.00 Oxigén
(ism.) 21.50 Törvénykönyv (ism.)
22.00 Azonos a középhullámú mű-

sorral 23.00 A BBC késő esti magyar
műsora
PETŐFI
04.30 Hírek 04.33 Hajnali dallamok.
Közben: 06.00 Hírek 06.03 Pax rádió
06.35 Sportszombat. Közben: Az év
sportja 07.00 Hfrek 08.00 Hírek
08.04 Hazai slágerkívánságok 09.00
Hírek 09.05 Parti. Női játszmák a
Petőfin 11.00 Hírek 11.07 Kedvencek listája 12.00 Jó ebédhez szól a
nóta 13.00 Hírpercek 13.15 Daráló.
13.45 Hangdominó 14.00 Szivküldi.
15.00 Hírek 15.08 Kedvenceink kedvencei. 16.00 Vállalkozásklinika
16.30 Kerengő. Kábítószer 16.55
Hatoslottósorsolás 17.00 Hírek 17.05
Operettparádé. 18.02 Hogy tetszik
lenni? 18.30 Segíthetünk? 19.00 Hírek 19.03 Varázsnaptár. 20.00 Sportkoktél 21.00 Hírek 21.03 Énekszóval, muzsikával 22.00 Rádiószínház.
Tengerparti viperák (rádiójáték)
22.44 A Relax együttes játszik 23.00
Hírpercek 23.15 Ennyi. 24.00 Éjfél
után. Radnóti Lászlóval. Közben:
04.04 Csak a szépre emlékezem!
05.03 Nótacsokor
RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 MHz, 5.55-22.30,
Szentes 66,29 MHz 9-11 óra.
5.55 Alföldi hírmondó. Zenés riportműsor. Szerk.: Marik István. Műsorismertetés, időjárás-jelentés, útinform. 6.00 Reggeli krónika. 6.20 Agrárváltó. 7.00 Reggeli krónika. 7.30
Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről,
útinform. 7.45 Programajánlat. 8.00
Hírek, meteor, útinform. 8.05 Tőzsde-vidék. 8.30 Érintés. 9.00 Hírek,
meteor, útinfom. 9.20 Könyvajánlat.
9.30 Visszapillantó. 10.00 Hitek,
meteor, útinfom. 10.05 Tani-tani.
11.00 Hírek, meteor, útinform. 11.05
Hétvége - zenés magazin. 12.00 Déli
krónika. 12.45 Hírek, tudósítások a
Dél-Alfötdról, meteor, útinform.
13.00 Hírek, meteor, útinform. 13.05
Mindent bele! 15.00 Hírek, meteor,
útinform. Délutáni magazin. Szerk.:
Horváth András. Naptár. Durranás.
Hallgatom Önöket! 16.00 Hírek, meteor, útinform. 16.05 Kislemezek,
nagyslágerek. 16.55 Lottósorsolás.
17.00 Hírek, meteor, útinform. 17.05
Rádiólottó, telefonos játékok. 17.30
Tini time. 18.00 Esti Krónika. 18.30
Országos nemzetiségi műsorok.
22.00 Zeneszótár.

11.55 Vers. 12.10 Lóverseny. Összefoglaló. 1230 Black Jack. Brit kalandfilm. 14.15 Balfácánok. 14.25 Emlékképek - régi híradók. 14.50 Sportképek.
16.50 Kedves. 17.30 Mese. 18.00 Heti
hírmondó. 18.50 Híradó. 19.05 Sportpercek. 19.20 Színdbád. Magyar film.
20.50 „Egy kis tavat szerettem volna
mindig" 22.00 Maratoni koncert '97.
Kamarazenei gála. 22.50 Vers (ism.).
2235 A sámán ereje. Lengyel film.
TV 2
630 Könyvek könyve. Biblia gyerekeknek. 6.55 tv2 matiné. 9.00 Szelek szárnyán. Kanadai családi sorozat. 9.45 Boomer. Amerikai ifjúsági sorozat. 10.10
Egy úr az úrból. Amerikai vígjátksorozat. 10.35 Csutak és a szürke ló. Magyar itjúsági film. 11.55 Lacikonyha.
12.15 Nótaszó. 12.45 Hűséges az Isten.
13.15 Premier. Kulturális ajánló. 13.45
A tv2 és a Discovery Chanell bemutatja: Leopárdkölyök. Brit természetfilm.
14.45 Szelek szárnyán. Kanadai családi
sorozat. 1535 Petrocelli. 16.30 A Szuper csapat. Amerikai kalandfilmsorozat.
1730 Xena. Amerikai fanlasyfilm-sorozat. Kallisztó. 1830 Tények. Hírműsor.
18.45 Napló. 19.30 Szerelem első látásra. 20.00 Közkívánatra! Gyilkos szem.
Amerikai krimi. Halálos érintés. Amerikai krimi. Metamorfózis. Amerikai krimi. 22.00 Gól! Gól!! Gól!!! Kb. 23.00
Színkép. Kult. magazin. 23.30 Szegénylegények. Magyar film. 1.30 Vers éjfél
után.
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magyar tv
MTV 1
6.45Grüss dich! Németnyeiv-lecke. „Ez
az én Berlinem" 7.00 így szól az Úr! A
Biblia üzenete. 7.05 Gyerekeknek. Kék
egér. Rajzfilm. 7.15 Süsü, a sárkány kalandjai. 7.45 Állatolimpia. 7.50 Kukucs.
8.05 Zenegér. 8.15 Válogatás a Kisokosból. 8.45 Zöldkalap. 9.00 Gyűszűnyi erdő lakói. 9.30 Tévémagiszter.
1030 A képzelet asszonya. Francia tévéfilm. 12.00 Hfrek. 12.10 Szerencsepercek. 1235 A huszárkapitány. Fráter
Lóránd dalaiból (ism.). 13.00 Gazdatévé. Magazinműsor gazdálkodóknak.
1330 A szív szava. Kanadai tévéflim.
15.05 ToliTour. Az MTV világjáró mozaikja. 15.35 Örömhír. A reformálus
egyház műsora. 16.00 A jaguár szellemei. Brit lermészetfilmsorozat. Egy új
világ születése. 16.55 Delta 2000. Tudományos híradó. 17.15 Helló, világ! A
Televízió turisztikai magazinja. 18.00
Önök kérték! Kívánságműsor. 19.00A
Hét. 19.44 Híradó. 20.00 Ally McBeal.
Amerikai tévéfilmsorozat. 20.45 Sporthírek. 21.00 Menekülés a paradicsomba. Német tévéfilmsorozat. 2235 Mustra. Mozgóképmagazin. 23.00 11 után.

DUNA TV
630 Hirek. 635 Reggeli muzsika. 6.45
Protestáns világ (ism.). 7.00 Varázsvödör. Visszatérés: 7.25 Nils Holgersson
csodálatos utazása a vadludakkal (ism.).
7.50 Az óceán lánya. 8.15 Pop-sa-rock
(ism.). 8.45 Francié (ism.). 9.10 Miénk
a tér (ism.). 10.10 Két macska, egy kutya. 10.20 Kalliopé dalnokai (ism.).
10.55 Kapcsok. 11.30 Mi lesz holnap?

MSAT
0.00 Music Box. Kívánságműsor. 630
Nickelodeon. 16.00 Szelep. Sport.
17.00 Nickelodeon. 18.30 MSat Klub.
19.00 Ski Partról. Amerikai vígjáték.
20.45 Maksa Zoltán: Vidióta lettem
(ism.). 22.15 SWAT Round U1 p '98.
Dokumentumfilm (ism.). 22.40 Music
Box.
VTV SZEGED

6.30 Ez nem boszorkányság! 7.00 Kölyökklub. 11.05 Csőrre töltve. 11.30
Enid Blyton kalandfilmsorozata. Amerikai filmsorozat. 12.00 Bugs - A cég
hullámhosszán. Angol filmsorozat.
Életre kelt végzet. 13.00 Hirek. 13.10 A
delfinek birodalma. Természetfilm.
14.15 Gyilkos sorok. Amerikai krimisorozat, 15.15 Knight Rider. Amerikai
filmsorozat. 16.15 Rock and roll-mami.
Amerikai családi vígjáték. 18.15 Kész
átverés. Kandi kamera. 18.45 Híradó.
19.05 Akták. 19.30 Vasárnapi kiadás.
20.00 Szupermozi. Hegylakó, 1. Amerikai akciófilm. 22.00 Igaz történetek. Az
utolsó kívánság. Amerikai film. 23.35
Híradó. Időjárás. 23.50 Országház. Heti
magazin. 0.20 A delfinek birodalma.
Természetfilm. 1.15 Akták (ism.). 135
Divatklip.

12.00 Műsorajánlat. 12.05 Egészségmagazin. 12.35 Tombola. Amerikai
vígjáték. 14.12 ITV műsora. 14.42
Szörnyeteg. 16.36 Szlovák és román
nyelvű nemzetiségi műsor. 17.25
Eléli Szél. A Körzeti Stúdió műsora.
18.25 Nápolyt látni és... 19.45 Egy
csók és más semmi. 21.00 4 Dimenzió (ism.).

030 Napraforgó. 0.40 Music Box Classic. 7.00 Napraforgó. 15.45 Testszépltés
Bíró Icával, torna nőknek. 1630 Mosómacik. 17.00 Zenei hírzárlat. 1730 Autósport-magazin. 18.00 Sport. 19.30
Élet és design. Társasági magazin.
20.00 Egy páholyban Benkő Dániellel.
20.15 Miss Hungary '98. Utána: Sport.
Music Box.

HBO
630 Mozi! Mozi! Mozi! 7.00 Megúszni
egy gyilkosságot. Am. film. 8.35 Spitfire Grill. Amerikai film. 10.30 Egyről a
kettőre. 11.00 Jó barátok. 11.30 Afrika
csúcsai. Amerikai vfgjátk. 13.15 Drakula halott és élvezi. Amerikai vígjáték.
14.45 Szederkert - Téli mese. Brit rajzfilm. 15.15 Boszorkányok pedig léteznek. Francia vígjáték. 17.00 Esthajnalcsillag. Amerikai film. 19.10 Melrose
Place. 20.00 Jerry Maguire - A nagy
hátraarc. Amerikai filmdráma. 22.15
Sánta kutyák. Amerikai vígjáték. 23.50
Véres jták, 2. Amerikai akciófilm. 1.15
Megbélyegezve. 3.25 Hajsza a nap nyomában. Amerikai film. 5.25 Mozimánia. Kaszkadőrparádé.
TV 3
6.50-9.30 Nap-kelte. 8.30 Videó Hits
No. 1.10.30 Pepsi Music Time (ism ).
11.10 Utazás Gasztronómiában. 11.40
A dumagép. Amerikai vígjátéksorozat.
Martin álma. 12.05 Jövőnéző. 12.35
Lois és Clark - Superman legújabb kalandjai. Amerikai kalandfilmsorozat.
13.25 Hegylakó. Amerikai fantasyfilmsorozat. A Sconei-kő. 14.15 Űrszekerek
- Az új nemzedék. Amerikai sci-fi sorozat. A dimenziókapu. 15.05 Az Angyal. Brit sorozat. Segítőkész kalóz.
15.55 Sherlock Holmes. Brit sorozat. A
nyomorék. 16.50 Melrose Place. Amerikai sorozat. 18.30 Hfr3. 19.00 Modell-

TELIN
Hangos képújság. 1830 ITV Kérdőjel c. műsora. 19.00 Viharsarki kaleidoszkóp. 20.00 Globe Tv. Műsorajánló 20.05 Celeste, 130. (ism.).
21.00 Szóbeszéd. 22.00 Celeste, 131.
(ism.).
TKTV
12.00 TKTV Képújság. 14.00 TKTV
Péntek este (ism.). 15.00 TKTV
Képújság.

rádiá
KOSSUTH
06.00 Hírek 06.08 Vasárnapi újság.
Közben: 07.00 Hírek 08.00 Hírek
08.25 Édes anyanyelvünk. A Magyar
Rádió anyanyelvi ötperce 08.30 MM
- Magyar Millennium. 09.00 Hírek
09.06 Világóra. A rádió külpolitikai
magazinja 10.00 Htrek 10.05 Istentisztelet közvetítése budapesthegyvidéki evangélikus imaházból 11.00
Htrek 11.06 Gondolatjel. 12.00 Déli
Krónika 12.25 Harminc perc alatt a
Föld körül 12.55 Vasárnapi levél.
13.00 Hírek 13.06 Névjegy 14.00
Hfrek 14.05 Szonda. 1435 Mit üzen
a rádió? 15.00 Hírek 15.05 Művészlemezek 16.00 Hírek 16.05Musica
non grata! - avagy a politikusok zenei hallásáról 17.00 Terasz (élő).
Közben: 18.00 Esti Krónika 19.00
Htrek 19.05 Sportvilág 19.30 ló éjszakát, gyerekek! 19.40 László Imre
nótáiból 20.00 Hírek 20.05 Archívumok mélyéről 21.05 Magyar honvédsorsok A rádiószínház bemutatója
21.43 Gránát Endre Liszt Ferencműveket hegedül 22.00 Késő esti Krónika 22.20 A tegnap hangversenyeiből.
Közben: 23.00 Hírek 23.50 Ottó Nicolai: Templomi ünnepi nyitány
24.00 Hírek 00.10 Himnusz URH-n:
06.00 Körzeti magazinok 09.00 Azonos a középhullámú műsorral 18.30
Nemzetiségi műsorok 21.00 Azonos
a középhullámú műsorral 23.00 A
BBC késő esti magyar műsora

gel 08.00 Jó reggelt Európa! 09.05
Embermesék 10.00 Gordiusz magazin 11.00 Hírek 11.07 Csúcson. Válogatás hazai és külföldi slágerlistákról 12.00 Jó ebédhez szól a nóta
13.00 Hfrpercek 13.15 Lyukas mese
- mesejáték 14.15 Szépség 99. Közben: 15.00 Hírek 16.00 Poptarisznya.
Közben: 17.00 Hírek kb. 17.08
Sporthírek 18.00 Esti Krónika 18.30
Sportösszefoglaló 19.00 Hírek 20.00
Gyurkovics-szalon 21.00 Hírek
21.03 A rádió dalszínháza 23.00 Hírpercek. Benne: Sporthíradó 23.15
Ennyi. 24.00 Éjfél után. Közben:
03.04 Örökzöld dallamok 04.04 Nóták.
BARTÓK
05.55 Rákócziinduló 06.00 Muzsikáló reggel kb. 07.00 Htrek kb. 07.30
Rejtvény kb. 07.45 Kulturális hírek
08.05 Romantikus orgonamuzsika
09.05 Operaházi arcképcsarnok
10.00 Hírek 10.05 Új Zenei Újság
10.40 Bartók: Szonáta két zongorára
és ütőhangszerekre 11.05 Haydn: Az
évszakok - oratórium. Közben:
12.15 Hírek 12.17 ÉSversek 13.40
Hangok és visszhangok 13.50 Az
MRT gyermekkórusa énekel 14.00
Hírek 14.05 Szerelmi bájital. Részletek Donizetti operájából 15.00 Beszélgetések az egyházzenéről 16.00
Hírek 16.05 A kamarazene kedvelőinek 17.19 Zenekari capricciók 18.00
Hirek 18.05 Diszkotéka. Lemezbará'
tok órája 19.00 George London operafelvételeiből 20.00 Hírek 20.05
Barokk muzsika 21.00 Versek 21.16
Kari Böhm Mozartszimfoniákat vezényel a Berlini Filharmonikus Zenekar élén 22.00 Hírek 22.05
Dzsesszhangversenykülönlegességek
23.15 Világhírű előadóművészek felvételeiből 24.00 Hírek
SZEGED RÁDIÓ
Szeged 93,1 MHz, 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz 9-11 óra.
Szerk.: Zanati Zsófia. 5.55 Vasárnapi
magazin. Zenés riportműsor. Műsorismertetés, időjárás-jelentés, útinform.
6.00 Hírek, meteor, útinform. 6.15
Reggeli kávé. 6.30 Hirek, tudósítások
a Dél-Alföldről, programajánlat. 6.45
Reggeli párbeszéd. 7.00 Hírek, meteor, útinfom. 7.15 Reggeli tea. 7.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről. 7.40
Polgár - civil szervezetek műsora.
8.00 Hírek, meteor, útinform. 8.05
Zsinatoló. 8.30 A szeretet leleménye.
9.00 Hírek, meteor, útinfom. 9.05
Chaplin kalapja - zenés magazin.
10.00 Hírek, meteor, útinform. 10.05
Magánhang. 11.00 Hírek, időjárásjelentés, útinfom. 11.05 Zeneszalon.
12.00 Déli krónika. Vasárnapi nótaparádé. 12.45 Hírek, tudósítások a DélAlföldről, meteor, útinform. 13.00 Hírek, meteor, útinform. 13.05 Egyről a
háromra. A Magyarországról jövök
Szerkesztőség műsora. 14.00 Hírek,
meteor, útinform. 14.05 Egyről a háromra. 15.00 Hírek, meteor, útinfom.
Délutáni magazin. Szerk.: lustin Attila. Naptár. Sportidő. Szerk.: Bárok
István. A hétvége sportösszefoglalója
sok zenével. Tudósítások, riportok,
élő bejelentkezések a város és a megye sportrendezvényeiről. 16.00 Hírek, meteor, útinform. 16.15 Zenés kívánságműsor. 17.00 Hírek, meteor,
útinform. 17.15 Sportidő. 17.45 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, útinform. 18.00 Esti Krónika.
Sportidő plusz. 18.30 Országos nemzetiségi műsor. 22.00 Bagoly-sport.
22.00 Műsorzárás.

DEUTSCHE WELLE

- magyarul
1330-14.00 a helyi kábeltévé
hangcsatornáján.
Világhírek, Németországmagazin, nemzetközi
lapszemle,Szombat: turisztikai
magazin, heti sportösszefoglaló. Vasárnap: Magyarország a német sajtó
tükrében, az egyházak életéből,
hallgatóink postaládájából, berlini
anziksz, német nyelvlecke.

Tele-7

PETŐFI
06.00 Hírek 06.08 Végre vasárnap!
Közben: 07.00 Hírek 07.45 Sportreg-

műsor

a

magazinunkban!

A HELYI RADIOK MUSORABOL

MTV 2
7.10 Kánon. Vallás és kultúra: A vízkereszt. 7.40 Tudóra. 9.40 A mi
Charlynk. Német sorozat. Charly kirúg
a hámból. 10.25 Tökjó. Benne: Pocok,
az ördögmotoros. Magyar tévéfilmsorozat. 10.55 Útravaló. 11.25 Ágacska.
13.00 Aranyfüst (ism.). 14.00 Nóták.
14.30 Unokáink sem fogják látni. 15.15
A mi mozink. Ballagó idő. Magyar
film. 16.45 Pillanatfelvétel. 16.55 Nekem ne lenne hazám? Jakabhegy. 17.10
Reflektorfényben. Szentpéteri Csilla
zongoraművésznő. 17.40Cirka-firka.
Animációs folyókép. 18.10 Arisztokraták. Bethlen Miklós gróf. 18.40 Telesport. 19.10 Emily. Kanadai tévéfilmsorozat. A mennyek kapujában. 20.00
Mint oldott kéve. Magyar tévéfilmsor.
21.00 Koncz Zsuzsa-show. Csodálatos
világ. 22.35 MM: Nemeskürty István.
22.40 Pályám emlékezete. Zádor Anna
művészettörténész. 23.20 Universitas.
Videófolyóirat. 23.50 Napbúcsúztató.

SPEKTRUM
8.00 Állati élet. Egy hely Afrika szívében. 9.00 Korunk tudománya. 10.00 A
halál árnyékában. 11.00 Tűzszerészek.
12.00 Bajnokok. 13.00 Elixír. 13.30
Quantum. 14.00 A szibériai tigris.
14.45 Magyarország - gyógyvízország.
15.05 Vonatozás a nagyvilágban. 16.00
A Louvre legszebb szobrai. A milói Vénusz. 16.30 Hírnév és csillogás. Eva
Herczigova és Tico Tomes. 17.00 Múltunk titkai: Szent ereklyék. 18.00 Élet
álomkivitelben. 18.30 Aki a virágot
szereti. 19.00 Tengeri áldozataink.
20.00 A Brit Királyi Légierő. Mi. kevesek. 21.00 Nomádok. 22.00 Borban utazunk. Toszkána. 22.30 Kalandra fel!
23.00 Kapcsolj be! 23.30 Hihetetlen.
0.00 Földön innen. 0.25 Legendás fegyverek. 1.00 Az ember eredete. 130 Természetes gyógymódok.

RTL KLUB

SZÍV TV

C V

ügynökség. Amerikai sorozat. A modellekben bfzunk. 19.45 Kijózanodva.
Amerikai film. 21.50 Millennium.22.35
Alkonyzóna. 23.00 Videó Hits No. 1.

RÁDIÓ 88
FM 100.2 naponta 17-től
regge! 5 óráig.
Telefonszám: 444-088,
fax: 421-253. Kívánságműsor: 421-511.
www.radio88.hu
17.00-től 22 óráig óránként hírek, sport,
közlekedés, időjárás.

szombat
17.05 Genscher/Tóth
Viktória. 22.05 Tóth
A'ndrás. 2.00 Zenemix.

vasárnap
17.05 Hétvégi sportturmix Süli Róberttel. 20.05
British Top 40 - Tóth
Viktória. 22.05 Zenemix.

MEDIA 6 SZEGED
Naponta reggel öttől délelőtt tizenegyig a 100,2
Mhz-en, tel.: 498-301.
5—8-ig félóránként, 8-11ig óránként hfrek, időjárás-jelentés, útinform.
5.00 Ötről hatra. Reggeli

zenés ébresztőműsor.
6.00 Vegyesvágott. Információs műsor. 6.30 BBC
világhíradó. Lapozgató.
Programajánlatok. 8.00
Szeglet. Délelőtti magazin.

TISZA RÁDIÓ
SZEGED
Naponta 11-17 óráig a
100,2 MHz-n.
Adástelefon: 495-495
Minden órában hírek,
időjárás.
11.05 Zenei összeállítás.
12.00 Tisza magazin hírekkel, információkkal.
13.05 Délutáni randevú.

RÁDIÓ 7
VÁSÁRHELY
szombat
5.00 Jó reggelt! Benne:
félóránként Hírek. Útinform. Határhelyzet. 9.00
Családi magazin. 12.30
Mozaik (színes hirek, érdekességek). 14.00 Délalföldi hírmondó. 14.15
Kívánságműsor. 17.00
Suli Rádió. 19.20 Esti

mese. 20.15 Rádió Toplesz. 23.30 Dél-alföldi
Hírmondó (ism.).

kei - egy restaurátor
munkája. 12.00 Programajánló.

vasárnap

vasárnap

5.30 J ó reggelt! 9.00
Szőttes. 12.30 Szivküldi.
17.00 Magazinok, sportturmix. Esti mese. 19.30
Toplista. 21.00 Rádió 7záró.

9.00 Délelőtti magazin.
Szerk.: Besenyei Gábor.
A „körforgalom-elmélet". Kapás! Horgászmagazin.

RÁDIÓ SZENTES

Naponta 1—13-ig az URH
106,1 MHz-en. Tel.:
63/315-472 és 315-482.
1.30-kor, Tnajd óránként
helyi hírek, tudósítások,
időjárás.
1.00 Hajnali rádiózás.
5.00 Ébredjen ránk! Zenés reggeli ébresztő.
Szerk.: Morzsik János.
Aktuális, lapszemle, útinform, naptár.

szombaton
9.00 Délelőtti magazin.
Szerk.: Magyar Márk.
Embercsempészet
avagy forgalom a zöldhatáron. Eltűnt idők emlé-

ORIENT RÁDIÓ
SZENTES
Adás naponta 04-07 és
10-13 óra között a 95,7
MHz-en.
4.30-kor 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.
Szombaton 1135-től Fiatalok kívánságműsora
egy órában.

El nem kelt karácsonyfákkal etetik a berlini állatkertben a mindent felfaló elefántokat. A „csemegét" egy karácsonyfaárus ajánlotta fel az állatkertnek. (MTI Telefotó)

Isten

éltesse!

MARCELL
A latin Marcellus
családnévből származik,
ez
pedig a Marcus
(magyarul: Márkus)
becézőjéből.
Jelentése
talán:
Mars
hadistenhez tartozó, nekiszentelt.

MELÁNIA
Vasárnap köszöntsük. A
név a görög eredetű Melasz név női párja. Jelenlése: fekete, sötét. Igen ritka

Könyv Hillary
Clintonról
Hillary Rodham Clintonról, Clinton elnök feleségéről
(r életrajzot Carl Bernstein, a
Watergate-botrányt leleplező
két újságíró egyike. Bernstein
kijelentette: „Hillary Clinton
korunk egyik legfigyelemreméltóbb személyisége. A First
Lady jelentós befolyással van
Clinton hivatali ténykedésére
és így az egész ország sorsára." Bernstein kollégájával,
Bob Woodwarddal közösen
könyvet írt a Watergateügyről. Ugyancsak könyvet írt
II. János Pál pápáról.

Mosolyszünet
A hongkongi Cathay Pacific légitársaság utaskfsérőinek
hagyományos mosolyáról talán hamarosan le kell mondaniuk az utasoknak. Tiltakozásul a csaknem változatlan bér
mellett megnövelt munkaidő
ellen a szakszervezetük azt
tervezi, hogy a légiklsérő hölgyek a járatokon legalább egy
órán át mogorva arccal lássák
el feladatukat. A mosolyszünet célja, hogy érzékeltessék:
elégedetlenek a munkáltató
takarékossági intézkedéseivel.
„Végső soron a mosolyról
nem esik szó a munkaszerződésekben" - mondta a
4000 légi utaskísérőt tömörítő
szakszervezet szóvivője.

ESZIK

S
OPTIKA

Sze ed

s

Tisza L. krt. 75.
Telefon:

62/420-642.

• Szemészeti
szakrendelés
• Szemüvegkészítés
• Kontaktlencsék

Érdeklődni
tudni kell
Egy korántsem józan autós ki mástól tudakolhatta
volna m e g F l a n d r i á b a n ,
hogy merre kell tovább haladnia, mint é p p e n rendőröktől. Az újévi muriról
tökrészegen hazafelé tartó
férfiú, otthonától mintegy 35
kilométerre, Rotselaar közelében szédelegve kiszállt kocsijából, odatámolygott a
l e g k ö z e l e b b i a u t ó h o z és
megtudakolta, hogy merre
kell tovább hajtania. Balszerencséjére azonban a kocsiban két j ó z a n rendőr ült,
akik ahelyett, hogy felvilágosítást adtak volna, inkább
elvették az. autós jogosítványát.

Szív Ernő

Gyermekhorror

testvérekből, illetve a másik oldalról
Camust, aki szerint a kicsike Jézuska, lásd aprószentek, is ezzel kezdte.
De mondom tovább. Kezembe kerül
a Donald Kacsa Magazin
(98/26),
aranyos képregények vannak benne,
illetve az utolsó lapon egy hirdetés a
„Rrrettentő Töri" című, kisnebulóknak szánt füzetsorozatról,
amelyben
a sötétlekű hugyagyúak
imigyen
reklámozzák a kiadványt: „A Rrrettentő töri" azokról a dolgokról szól,
amikről a tanárok mélységesen hallgatnak! Ők soha nem mondják el a
teljes igazságot. Azt hiszik, hogy túl
fiatal vagy még az olyan hátborzongató dolgokhoz mint például, hogy
az egyiptomiak hogyan szívták ki a
múmiából az agyukat, vagy hogy
milyen disznóságokat követett el az
ifjú Nagy Sándor." Mondom tovább. Karácsonyi ajándék, gyönyörű
mesekönyv, Legszebb meséim Kincsestára, szépséges rajzokkal díszített, Szinbádtól Hamupipőkéig, Ali

babától Őzig. Tényleg. Hanem ám
szerepel A kékszakállú herceg meséje is, tudjuk, ő az egyik leghíresebb
sorozatgyilkos. Szeretettel idézek a
gyermeki lelkeknek szánt kedves
meséből: yrA félelemtől reszketve belépett a kis szobába, és körülnézett.
Aztán meglátta, hogy ott lóg felakasztva egymás mellett a kékszakállú első hat felesége. Páni félelem
kerítette a hatalmába, és elejtette a
kulcsot, amely egy vértócsába esett."
De mondom tovább. Egy Frei nevű
ember azzal reklámozza a műsorát,
hogy Magyarország főrendőrét, ezt
a Doszpot őrnagyot súlyosan érinti,
ha gyermekeket ölnek meg, az meg
végképp kiborítja, ha föl is darabolják őket. Most akkor nem mondom
tovább. Vagy mégis inkább csak
annyit, hogy egy lengyel
képzőművész néhány éve a Lego elemeiből fölépítette egy gyár kicsinyített, de élethű mását, vagyis tehát
Auschwitzot.

A v á l á s h o z v e z e t ő út első lépése

Szélvihar tombolt pénteken virradóra a Kanári-szig e t e k e n . Az o r k á n s z e r ű
szél időnként és helyenként
elérte az óránkénti száz kilométeres sebességet. Gyökerestül csavart ki f á k a t ,
háztetőket szaggatott le, és
kiforgatta helyükből a közlekedési jelzőtáblákat. Számos j á r ó k e l ő megsérült a
letöredezó ágaktól és a törött ablakok üvegcserepeitől. A turisták által különösen kedvelt Tenerife és
Lanzarote szigeteket sújtotta l e g i n k á b b a t e r m é s z e t
szeszélye. A viharos tenger
és a sűrű köd miatt számos
hajó- és repülőjáratot töröltek.

Betiltott
szüzhártyaellenörzés
A török igazságügy-minisztérium megtiltotta, hogy
nőket a szűzhártyájuk épségének ellenőrzésére kényszerítsenek. Törökországban
évente több tizenéves lány
követ el öngyilkosságot az
„ártatlansági próba" miatt. A
gyakorlat főképp a vidéki teriiletekre jellemző. Törökország leköszönőfélben lévő
nő- és családügyi minisztere
korábban nagy felzúdulást
keltett azzal a kijelentésével,
hogy a szűzhártya-vizsgálat
miatt ö n g y i l k o s lányok
amúgy is öngyilkosok lennének, s az egész nem igazán
fontos probléma.

oldotta a parkolási tilalmat
és a férfi azóta nem tud autójával behajtani a szűk utcába. A polgármester először meglepődött a tiltakozásnak ezen a s z o k a t l a n
módján, de érdekelni kezdte
a tank. Rövidesen kihasználta a lehetőséget és bemászott
a harckocsiba, hogy belülről
is megismerkedjék vele. Arról azonban nincs hír, hogy
újból megtiltotta-e a parkolást Kempers utcájában.

Szegeden
Farkas Marcell
Január 8., 3 óra 55 perc, 2300
g. Sz.: Kővágó Julianna és Farkas Kálmán (Kiskundorozsma).
Ágoston Lilla Laura
Január 4., 17 óra 25 perc,
3007 g. Sz.: Elek Otília és
Ágoston István (Szeged).
Rideg Mirtill
Január 7., 19 óra 25"perc,
3170 g. Sz.: Szeleszki Ágnes és
Rideg István (Kiskörös).
Fülöp Melinda Réka
Január 6., 8 óra 41 perc, 3450
g. Sz.: Puczkó Hajnalka és Fülöp Csaba (Szeged).
Kaszás Eduárd
Január 7., 8 óra 7 perc, 4290
g. Sz.: Aklán Elvira és Kaszás
Tivadar (Szeged).
Ördög Dorka Denissza
Január 7., 10 óra 45 perc,
3420 g. Sz.: Mészáros Rita és
Ördög István (Szeged).
Rácz Veronika
Január 7., 11 óra 47 perc,
3850 g. Sz.: Csík Ilona és Rácz
László (Szeged).
Dobi Fruzsina
Január 8„ 2 óra 10 perc, 3050
g. Sz.: Bed<5 Mónika és Dobi
Béla (Szeged).
Dobay Tamás
Január 8., 11 óra 35 perc,
3670 g. Sz.: Vlascsity Rita és
Dobay Dezső (Szeged).

Vásárhelyen
Rigó Tamás Péter
Január 7., 16 óra 25 perc,
2650 g. Sz.: Rigó Pétemé Kiss
Gabriella és Rigó Péter (Hódmezővásárhely).

Mnkán

Vihar
a Kanáriszigeteken

Harckocsival parkolt

• MTI Panoráma
Dühében, hogy utcáját eltorlaszolják a parkoló gépkocsik, egy k i s e l e j t e z e t t
orosz harckócsit szállíttatott
a városháza elé a hollandiai
Volendamban egy 51 éves
férfi. Cor Kempers szabályszerűen kibérelte a 35 tonnás
tankot, hogy így fejezze ki
tiltakozását és felhívja a politikusok figyelmét a helyzet
súlyosságára. A városi elöljáróság ugyanis nemrég fel-

jrr n aztán fölkészült vagyok gyerHj mekfilmileg, kikérdezhetnek a
Csenő-manókból, Godzillából, Mulanból, Pinocchióból, a virtuális Zé
hangyából. Mindent láttam. Mondjuk, a Zorrón
megszunnyadtam
csöppet, amit az ölemben kukoricázó keretlegényke
szerencsére
nem
vett észre. Hanem aztán Az Egyiptom hercege című Works Dream
produkción, Spielberg klánja természetesen, egyhe zavarba
kerültem.
Van az a jelenet, amikor az Isten,
büntetésből a zsidók elleni kegyetlenkedésért, elveszejti az egyiptomiak első szülött gyermekeit;
gyilkos
fénysugár formájában végez a kicsikkel, akik nagyot sóhajtva hanyatlanak utcakőre, ágytámlára. Leserreg a jelenet, mire a kukoricázás
abbamarad, s örökösöm azt kérdezi,
hogy vajon őt is megöli-e az Isten,
mire vadul nyugtom, semmiképpen,
dehogy is. Hova gondol! De őket akkor miért? Az egyiket igen, a másikat nem? Kétkilós csönd lett a szivemben, hogyan magyarázzam
a
problémát neki, aki másfél óráig zokogott azon, hogy szegény ET. hazahúzott. Lehetne citálni
egyfelől
Dosztojevszkij pápáját a Karamazov

Murvai Panna
Január 7., 14 óra 20 perc,
3750 g. Sz.: Batári Erika és
Murvai László (Makó).
Gratulálunk!

Idegnyugtató
pizza

Rod Stewart brit rockzenész különköltözött feleségétől, Rachel Hunter új-zélandi manökentől - közölte
a rocksztár menedzserirodája pénteken. A brit jogrendben ez a váláshoz vezető procedúra első lépése.
(MTI Telefotó)

Boldogság-toplista ' 9 8

• MTI Panoráma
A tavalyi első két hét áll a
Boldog Emberek Titkos Társasága (BETT) nevű amerikai szervezet évértékelő boldogság toplistájának élén,
mert 1998 első 14 napján
még nem tudott a világ Monica Lewinskyről.
A BETT értékelése szerint tavaly kevesebb ok volt
a boldogságra, mint korábban, és emiatt az egyik legörömtelibb pillanatnak az év
elmúltát nevezte Pam Johnson, a Társaság alapítója. A
listán a második legboldo-

g a b b e s e m é n y a 77 éves
John GÍenn űrhajós űrutazása volt. Több, inkább csak az
Egyesült Államok számára
érdekes fejleményt követően
az ötödik helyre került a
Volkswagen bogár visszatérte, hatodik az Egyesült Államok női jégkorongozó csapatának olimpiai diadala, a
hetedik az iowai hetes ikrek
első születésnapja, a nyolcadik pedig a Viagra. A tizedik
legboldogabb eseményként
értékelte II. János Pál pápa
kubai látogatását a Boldog
Emberek Titkos Társasága.

„Veszély" 4 5 felesége

i MTI Panoráma
A kenyai Akuku Oguela a
fehér telepesektől kapta a
„Veszély" gúnynevet irigységből, pedig akkor még csak
18 felesége volt. „Veszély"
most nyolcvanéves, eddig 94
alkalommal nősült:
20
asszonytól elvált, néhányan
meghaltak, páran elhagyták.
Mostanság összesen 45 felesége és közel háromszáz gyereke van. A Viktória-tó mellett élő, ősz hajú Akuku Oguela farmer és üzletember különleges jelenség: 185 centiméter magas, jó szabónál ké-

szült öltönyt, gomblyukában
vörös rózsát, világoskék inget,
divatos nyakkendőt visel, s
nem csak magas kora nem látszik rajta, hanem sok fiánál is
fiatalabbnak tűnik.
A legfiatalabb felesége 20
eves, a legidősebb rég dédnagymama. Az első gyerek
1947-ben látta meg a napvilágot, az eddigi legutóbbi négy
hónapos. Akuku csak néhány
feleségével él együtt, a többi
közeli falvakban lakik: mindannyiuknak külön-külön kis
házat épített és földet vett,
amelyen gazdálkodhatnak.

Délelőtt még esik, délután már (talán)
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A vízállás tegnap
A Tisza

Szegednél:
194 cm,
Csongrádnál:
1 0 4 cm,
Mindszentnél:
1 6 7 cm.
A viz h ő f o k a
Szegeden:
O C
Makónál:

A Maros

1 0 4 cm

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:
Ciklon alakítja az időjárást Nyugat- és KözépEurópában is, többfelé
esővel, záporral, a Kárpát-medencében
néhol
ónos esővel. A maximumhőmérséklet Európa
középső tájain 0 és plusz
5 fok között van. Ma estig hazánk fölé eleinte
nagy
nedvességtartalmú
légnullámok
érkeznek,
így többfelé kell csapadékra számítani. Délután
észak felöl időnként már
felszakadozik a felhőzet.
A legmagasabb
nappali
hőmérséklet 1, 6 fok között valószínű.
Megyénkben
a nap
első felében felhős marad az ég, és
további
csapadékra kell számítani. A legmagasabb nappali hő-mérséklet
2, 3
fok körül alakul.

Az amerikai politika legmegbízhatóbb feszültségjelzője - a pizza, közölték az
Egyesült Államokban azok a
megfigyelők, akik a Fehér
Ház és a Kongresszus döntéshozóit tartják szem előtt. Ennek megfelelően azt állapíthatták meg, hogy mind az elnök csapata, mind a képviselők különös módon oldották
fel az iraki válság okozta
stresszhelyzetet: ettek. Clinton és tanácsadói ugyanis
3100, a honatyák pedig 11
ezer 300 dollárért rendeltek
pizzát a kritikus időszakban.
És ez meghaladta az 1991. évi
Öböl-háború feszültséglevezető pizzakúrát is.

^GMPR*'
^'íritif
A Divatcentrumból
a Kárász utcai
ÁTRIUM ÜZLETHÁZBA
költözött
A nyilas alkalmával

15-75%

-OS árengedmény.
Bútorszöveteink, függönyeink,
tapétáink, antikolt fenyőés fémbútoraink

'98-as áron rendelhetők!
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Csongrád megyében m a a z a l á b b i
városok körzetében
s z á m í t h a t n a k sebességellenórzési
akcióra a járművezetők - S z e g e d : 5
és 7, valamint 8 és
2 3 ; K i s t e l e k : 9 és
13; Makó: 6 és 22
á r a között. V a s á r nap - Szeged: 5 és
7, valamint 8 és 22;
Kistelek: 14 és 23;
Makó: 6 és 22 óra
között. A rendőrség
a változtatás jogát
fenntartja!

