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Köszönjük minden kedves 

Utasunk és Partnerünk 

megtisztelő bizalmát irodánk 

nyitásának első évfordulóján! 
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Köszönjük minden kedves 

Utasunk és Partnerünk 

megtisztelő bizalmát irodánk 

nyitásának első évfordulóján! 

Széna tér, 1956 
Lévai István ünnepi lapunkban megkezdett 

emlékező írását ma folytatjuk. (7. oldal) 
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Olajcsapda készül a Tiszán 

OTP: 9900 forint Minőség a közoktatásban 

Még októberben befejezik az újszegedi mentesítő bázis építését. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A Tisza felszíni szeny-
n y e z ó d é s e i n e k ö s s z e -
gyűjtésére szolgáló bázis 
épül a felsővárosi hid új-
szeged i l á b á n á l . A há -
rom elembál álló „kárel-
hárí tási szelvény" befe-
jező eleme október végé-
re készül el . Az o l a j a t , 
vagy más felszíni szeny-
nyezáanyagot merülőfa-
l akka l terel ik a pa r ton 
álló szivattyúhoz. 

A Tisza és a Maros alatt 

valóságos vezetékerdő húzó-
dik: többek között gáz, vala-
mint olajszármazékok is 
hömpölyögnek a csövekben. 
Ha mederközeiben megreped 
egy vezeték, óhatatlanul 
szennyeződik a folyó is. Bár 
a hibát észlelő vezérlőrend-
szer azonnal lezárja a törött 
csőszakaszt, a sérült csator-
nából kiömlő olajat (vagy 
egyéb anyagot) továbbviszi a 
víz. Legutóbb éppen a Maros 
hullámterébe került olaj -
szerencsére az alacsony víz-

állás megkönnyítette a kárel-
hárítók dolgát. 

Mindezt Andó Mihály, az 
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 
Igazgatóság árvízvédelmi és 
folyószabályozási osztályve-
zetője mondta el. A Maros 
hullámterében történtekhez 
még hozzátette: a vizes szak-
emberekkel példásan együtt-
működtek az „olajos" kollé-
gák. 

Az osztályvezetőtől azt is 
megtudtuk, hogy hamarosan 
elkészül az első szegedi „víz-

minőségi kárelhárítási szel-
vény". Bizonyára sokan fölfi-
gyeltek már a felsővárosi híd 
újszegedi lábánál folyó épít-
kezésre: a most készülő bázi-
son közvetlenül a vízpartra 
vonulhatnak föl a folyó fel-
színi szennyeződéseit kieme-
lő gépek. 

Ha például olajfoltokat 
hozna a folyó, akkor a két 
part közt kifeszített kötélről 
meriilőfalat engednek a víz-
be, s a parton álló szivattyú-
hoz terelnék a szennyeződést. 

Az épülő bázis a folyón úszó 
környezetkárosító anyagokat 
összegyűjtő állomás harma-
dik, s egyben befejező eleme. 
A Tisza jobb partján, a Mol-
nár utca „magasságában", va-
lamint a bal parton, a Közép 
fasor végénél már áll egy-egy 
betonépítmény: mindkettő a 
folyó fölött kifeszítendő kö-
telek rögzítésére szolgál. 

A szakemberek azt is tud-
ják, hogy a magasabb vízál-
lásnál nagyobb sodrással öm-
lő Tisza megroppanthatja a 
vízbe engedett merülőfalakat. 
Ilyen esetben uszályokkal 
„előterelést" végeznek, így 
fékezvén a folyó erejét. 

Andó Mihály szerint 
egyetlen mentesítőbázis ke-
vés: az Ativizig terveiben 
még két állomás megépítése 
szerepel. A Maros-torkolat-
nál és a gyálai medencés ki-
kötőnél is létesül majd az új-
szegedihez hasonló fölvonu-
lási pont. 

Az Ativizig nem csak épí-
téssel, de eszközparkjának 
fejlesztésével is készül az 
esetleges kárelhárításra. Idén 
szerezték be a Komora Skim-
ber olajleszedö gépet, vala-
mint a Sanol típusú berende-
zést, amely a szennyezett fe-
lületre szórt, nedvességszívó 
anyagot gyűjti össze. 

Az újszegedi kárelhárító 
bázis építésének kivitelezője 
a Szeviép Kft., az állami be-
ruházás költsége meghaladja 
a 30 millió forintot. 

Nyilas Péter 

Száz év, 
harminchat unoka 

Munkatársunktól 
Éppen száz esztendeje, 

1899. október 25-én szüle-
tett a messzi Zalacsányon 
Tóth Mihályné, Rozika néni. 
Az idős asszony nem is 
olyan régen, 1987-ben költö-
zött Szegedre. Rozika néni 
igencsak népes családdal 

büszkélkedhet, hiszen három 
lánynak és két fiúgyermek-
nak adott életet, akiktől har-
minchat unokája, huszonhat 
dédunokája és kilenc ükuno-
kája született. Századik szü-
letésnapján éppen kilenc-
venegy hozzátartozója kö-
szöntötte. 

Budapest (MTI) 
Az OTP-részvények vég-

leges forgalomba hozatali 
árát 9900 forintban, a külföl-
di befektetőknek 40,98 dol-
lárban állapították meg hét-
főn délután - közölték a for-
galmazók. 

Azok számára, akik rész-

vényenként 700 forint árked-
vezmény igénybevétele mel-
lett jegyeztek a végleges ár 
9200 forint. 

A jegyzéskor befizetett 
összeg és a végleges ár kü-
lönbségét várhatóan novem-
ber 1 -jén kezdik el visszafi-
zetni a jegyzési helyeken. 

Munkatársunktól 
Pokomy Zoltán oktatási mi-

niszter előadásával nyílt meg 
tegnap délután a szegedi Ren-
dezvényházban a IV. közokta-
tási minőségbiztosítási konfe-
rencia. A kétnapos országos 
esemény fő témája a kormány-
zat minőségbiztosítási straté-

giája. A rendezvényen szó lesz 
azoknak az iskoláknak a ta-
pasztalatairól is, melyek kü-
lönböző minőségbiztosítási 
modelleket már a gyakorlatban 
is bevezették. A konferencia 
mai napján öt előadás hangzik 
el délelőtt, délután pedig cso-
portfoglalkozásokon mutatják 

be a különböző működő minő-
ségbiztosítási rendszereket. A 
minőségbiztosítás és a közok-
tatás előtt álló feladatokról, il-
letve a költségvetéshez kap-
csolódó problémákról holnapi 
lapunkban interjút olvashatnak 
Pokorny Zoltán oktatási mi-
niszterrel. 

EU-irodét nyitottak Kisteleken 
Tegnap délután a kis-

teleki polgármester i hi-
va ta lban á t a d t á k a z Eu-
r ó p a Uniós t á j é k o z t a t ó 
és szolgál ta tó i rodát . A 
m e g n y i t ó n N a g y Sán -
dor polgármester és Ri-
c h á r d H u n t e r , a co -
ventryi iskola igazgató-
ja m o n d o t t ü n n e p i be-
szédet . 

Kistelek kistérségi köz-
pont, közel 20 ezer ember 
lakhelye, ezért fontos, hogy 
a lakosoknak ne kel l jen 
Szegedre utazniuk, ha kér-
déseik merülnek fel hazánk 
EU-s csatlakozásával kap-
csolatban - mondta Nagy 
Sándor polgármester. A vá-
ros önkormányzata és az 
Euro-City Vidékmodernizá-
ciós Centrum Kht. pályáza-
tot nyújtott be a Phare EU-s 
közvélemény-felkészítési 
programjára. A sikeres pá-
lyázat útján nyílt lehetőség 

Nagy Sándor polgármester és Richárd Hunter iskolaigazgató közösen vág ta 
á t a nemzetiszínű szalagot . (Fotó: Karnok Csaba) 

arra, hogy az egykori házas-
ságkötő teremben kialakít-
sák a szolgáltató irodát. 

Az iroda célja, hogy a 
térség kisvállalkozói, őster-

melői és persze az újra nyi-
tott fiatalok minden hasznos 
információt helyben meg-
kapjanak az EU-ról, tájéko-
zódhassanak a különféle pá-

lyázatokról, projektekről, il-
letve választ kapjanak EU-s 
kérdéseikre. A kistérségben 
élő emberek többsége nega-
tívan vélekedik hazánk csat-

lakozásáról, féltik a munka-
helyüket, megélhetésüket. 
Ez a félelem abból adódhat, 
hogy nem rendelkeznek kel-
lő információval. Az iroda 
ezt a kétséget kívánja elosz-
latni. 

Az ünnepélyes megnyi-
tón a helyi Rákóczi Ferenc 
Altalános Iskola testvéris-
kolájának küldöttsége is 
részt vett. 

A delegáció vezetője, a 
coventryi iskola igazgatója, 
Richárd Hunter hangsúlyoz-
ta, hogy a két város kapcso-
lata egyre szorosabb, sőt 
egy ír iskola bevonásával 
pályázni kívánnak egy okta-
tási programra. Közel hét 
éve Angliából érkezett ta-
nárok egy-két alkalommal 
kisteleki diákokat tanítanak. 
A szigetországiakat elsősor-
ban a magyar ének-zene és 
a matematikaoktatás érdek-
li. 

K. T. 

A százesztendős Tóth Mihálynét Kerek Attila, 
az önkormányzat kulturális, ifjúsági és sportirodájának 

vezetője köszöntötte. (Fotó: Schmidt Andrea) 

"Ez a vakolatba rejtett ós ter-
mészetes módon hót sugárzó 
melegvizes rendszar a falat 40 
fokra felmelegítve MwrwItodO-

kellemes hőérzetet biztosit 
amivel (hőérzeti kutatásokra a-
lapozottan) messze megelőzi 
aradiátoros rendszereket" 

-bemutató 
Élő bemutatóra várunk szeretettel min-
den érdeklödűt 17 órakor a szegedi 
Hotel Atfábanl (Csemegi u.4.) F A L F Ű T É S I 
Info-Tel.: Brlkln Kft 120)968-0568 i n r a 

Kvótafogyasztás 
Bécs (MTI) 

Ausztria 2000-ben 6,7 
százalékkal csökkenti a be-
vándorlási kvótáját 8670 fő-
ről 8090 főre, ami az ország 
lakosságára vetítve mintegy 
egy ezreléket tesz ki. Ezt ja-
vasolta Kari Schlögl belügy-
miniszter a hétfői lapok érte-
sülése szerint. 

A helyek túlnyomó több-
ségét - 5170-et - a már ré-
gebben Ausztriában dolgozó 
vendégmunkások családtag-
jainak tartják fenn, s ez a 

kvóta az idei 5200-hoz ké-
pest alig változik. ,E/zzfel 
szemben 10,7 százalékkal 
1010-re csökkenne a vezető 
munkaerők kvótája, vendég-
munkásokból pedig az idei-
hez képest 6,9 százalékkal 
kevesebb, összesen 1045 ér-
kezhet. 
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Oldódó 
karantén? 

Amikor tavaly augusztusban egy észak-koreai rakéta 
Japán fölött átsüvítve a Csendes-óceánba csapódott, 

l'henjan hiába bizonygatta, hogy „csupán" egy műhold-
fellövési kísérletet hajtott végre, Tokió érthetően idegesen 
reagált. A japán és az amerikai katonai szakértők ugyanis 
valószínűsítették, hogy a kommunista vezetésű, 23 millió 
lakosú népi Korea olyan rakéták kifejlesztésébe fogott, 
amelyek nemcsak a csendes-óceáni szigetország bárme-
lyik pontját, hanem még Hawaiit és Alaszkái is elérhetik. 

Tokió és Washington gyorsan meg is állapodtak, hogy 
közösen kifejlesztenek egy olyan, több mint félmilliárd 
dollárba kerülő szupermodern műholdas rakétavédelmi 
rendszert, amely háromezer kilométer sugarú körben fel-
deríti és megsemmisíti a kilőtt idegen rakétákat A rend-
szer hadrendbe állítása azonban évekbe telhet, ezért az 
Egyesült Államok az utóbbi ülőben igyekezett inkább en-
gedményekkel eredményeket elérni A szakértők a koreai 
hábonít lezáró 1953-as fegyverszüneti megállapodás óta 
vitathatatlanul a legnagyobb horderejű amerikai gesztus-
ként értékelték, amikor nemrégiben a Fehér Ház feloldot-
ta a töhh mint négy évtizede élő kereskedelmi embargó 
legnagyobb részét Válaszul l'henjan ígéretet tett: felfüg-
geszti rakétakísérleteit. Úgy tűnt, Észak-Korea lassan, fo-
kozatosan kiléphet a nemzetközi diplomáciai karantén-
ból 

Az enyhülésnek egészen apró jele volt szeptemberben, 
hogy a déliek nagy megdöbbenésére egykori neves kosár-
labdázójuk az északi nemzeti válogatotthoz szerződött 
edzőnek. Az is szenzációként hatott, hogy az Észak-Korea 
keleti partvidékéhez közel eső üdülőövezetet, a Gyémánt-
hegységet megnyitották a dél-koreai turisták előtt, és a 
Hyundai-konszern bejelentette: a következő hat évben kö-
zel egymilliárd dollárt fektet be az ottani üdülőhelyek fej-
lesztésébe. 

A fenyegető jelek ellenére a ma kezdődő amerikai-dél-
koreai hadgyakorlat a megszokottnál valószínűleg 

nem kelt nagyobb feszültséget a térségben. Talán nem 
megvahisíthatatlan vágyálom Kim De Dzsung dél-koreai 
államelnök terve, hogy 2003-ra véget vet a félszigetet 
megosztó hidegháborús állapotoknak. Mert az elemzések 
azt mulatják, az utóbbi egy évtizedben gazdaságilag telje-
sen leépült éhínséggel küzdő népi Korea számára nincs 
más út, mint az együttműködésé. A külföldi tőke lassú be-
hatolása pedig a merev politikai rendszeri is fellazíthatja 

Korea rakétái 

Tizenkétmilliós tüntetés 

Szöul (MTI) 
Észak-Korea az elmúlt idő-

szakban növelte rakétaerőit 
azzal, hogy négy közepes ha-
tótávolságú rakétaegységet te-
lepített. A rakéták elérhetik Ja-
pánt és Dél-Koreát - közölte 
hétfőn a legnagyobb dél-ko-
reai újság. A Csoszun Ilbo egy 
meg nem nevezett kormány-
tisztviselőre hivatkozva azt ír-
ta, hogy Észak-Korea Taepo-
dong I. kódnevű rakétákkal 
felszerelt zászlóaljat telepített 
a Phenjantól északra fekvő Si-
noriba és három másikat Tu-
golba, amely nyugaton, a dél-
koreai határ közelében fek-
szik. A jelentésből nem derül 

ki. mikor történt a rakétaerők 
rendszerbe állítása. 

A Taepodong I. hatótávol-
sága I3(X) kilométer, és elér-
het bármilyen célpontot Ja-
pánban. Szakértők ugyanak-
kor kételkednek a rakéta nagy 
találati pontosságában. Egy 
ilyen típusú fegyverrel felsze-
reli zászlóaljban kilenc rakéta-
vető van. Azt nem tudni, hány 
rakéta tartozik az egységhez. 

A dél-koreai védelmi mi-
nisztérium nem kommentálta 
az újság értesülését. A tárca 
egyik szóvivője szerint minek 
telepítene Phenjan ilyen raké-
tákat Tugol térségébe, 50-60 
kilométerre a határtól. 

Tizenkétmillió ember vonult a z utcákra Kolumbiában békét és a harmincöt éve dúló polgárháború végét 
követelve. A megmozdulásokkal egy időben Andrés Pastrana elnök kormánya a dél-kolumbiai La Űribe 
vá rosában tá rgya lásoka t kezdett a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők nevű baloldali gerillaszervezet 
képviselőivel. A megbeszéléseken próbál ják lezárni a dél-amerikai országban több mint három évtizede 
dúló polgárháborút . Képünkön: felvonulók Caliban. (MTI Telefotó/AP/Olswaldo Paez) 

Prága (MTI) 
Csehország az Európai 

Unióhoz való csatlakozás te-
rén jelenleg gazdasági szem-
pontból mintegy két évvel 
van lemaradva Lengyelország 
és Magyarország mögött - je-
lentette ki Jan Svejnar, a Mi-
chigani Egyetem Davidson 
Intézetének igazgatója vasár-
nap este a cseh közszolgálati 
televíziónak nyilatkozva. 

A neves gazdasági szak-
ember ugyanakkor úgy véli, 
hogy Prága megfelelő és kö-
vetkezetes politikával ezt a 

Csehország 

Kétéves elmaradás 
Magyarországtól 

hátrányt két évnél gyorsabban 
ledolgozhatná. 

A cseh gazdaság jelenleg 
mélyen lehetőségei alatt telje-
sít, és az egyetlen megoldást 
a gazdasági átalakítás határo-
zott és gyors befejezése jelen-
ti - állítja Svejnar. -Leszögez-

te: Prágának haladéktalanul 
be kell fejeznie a privatizáci-
ót, elsősorban a bankokét, va-
lamint ki kell építenie a meg-
felelőjogrendszert. 

Ez utóbbinál szintén két 
területen kell sürgősen lépni: 
a bakszektorban és az adóssá-

gok visszafizetésének kikény-
szeríthetősége terén, ami 
összefüggésben van a gső-
dökkel. 

A törvényalkotásról Svej-
nar úgy véli, hogy ott nem le-
hetnek különösebb problé-
mák, mert a modellek az Eu-
rópai Unióban már léteznek, 
tehát minél teljesebben át kell 
venni a legjobbakat. Svejnar 
szerint, ha a cseh kormány és 
a parlament felgyorsítja a tör-
vényalkotást, akkor már fél 
éven belül láthatóak lennének 
az első eredmények. 

Szerbiai felmérés 

Ki a legnépszerűbb? 
Belgrád (MTI) 

A Szövetség a Változá-
sokért (SZP) jelenleg a ve-
zető politikai erő Szerbiá-
ban - tűnik ki abból a fel-
mérésből, amelyet az el-
lenzéki tömörülés képvi-
selői i smer te t t ek hétfői 
belgrádi sajtóértekezletü-
kön. 

A felmérést a Nemzeti De-
mokratikus Intézet megbízásá-
ból a Penn, Schoen and Ber-
land Associates cég készítette 
szeptember végén. A 840 sze-
mély megkérdezésén alapuló 
közvélemény-kutatásból kitű-
nik, hogy Szlobodan Milose-
vics jugoszláv elnök távozását 
a polgárok 67 százaléka támo-
gatja, mert az államfőt teszi fe-

lelőssé az ország gazdasági 
„összeomlásáért". 

Milosevics elnök jelenleg a 
polgárok 23 bizalmát élvezi. A 
megkérdezettek 44 százaléka 
nem adná ki az államfőt az őt 
háborús bűnökkel megvádolt 
hágai Nemzetközi Törvény-
széknek; 35 százalék azonban 
kész lenne erre, 21 százalék 
pedig bizonytalan e kérdésben. 

A polgárok legnagyobb ré-
sze (26 százaléka) a szegény-
séget tartotta a fő gondnak; 17 
százalék a szankciók hatása-
ként jelentkező gazdasági 
visszaesést, 14 százalék pedig 
a Milosevic elnök nevével 
fémjelzett rendszert. A hagyo-
mányosan a szerb vallás és 
kultúra bölcsőjének tekintett 
szerbiai Koszovó tartomány 

„elvesztését" a megkérdezettek 
mindössze 5 százaléka vélte a 
bajok forrásának. 

A gazdasági visszaesés 
okairól többnyire egybecsen-
gőek a vélemények. A többség 
(64 százalék) magát az állam-
főt nevezte vétkesnek. 

A felmérés a vezető szerbiai 
politikai erőnek tünteti fel az 
SZP-t: jelenleg a polgárok 47 
százaléka adná voksát a tö-
mörülésre. A szerbiai kor-
mánypártok közül a Milose-
vics elnök Szerbiai Szocialista 
Párt, és a Jugoszláv Egyesült 
Baloldal együttesen a szavaza-
tok 18, a Vojislav Seselj vezet-
te Szerb Radikális Párt pedig 
11 százalékára számíthatna, 
azaz a hármas koalíció alulma-
radna az SZP-vei szemben. 

Emléknapok 
Nagyvá rad (MTI) 

A reformkor és az 1848 
-49-es szabadságharc korá-
nak jogalkotását vizsgáló, 
valamint Szacsvay Imrének, 
az 1848-49-es országgyűlés 
másfél évszázada kivégzett 
egykori jegyzőjének emlé-
két fe l idéző tudományos 
üléssel folytatódtak hétfőn a 
nagyváradi emléknapok. 

A Lórántffy Zsuzsanna 
Református Egyházi Köz-
pont modern konferencia-
termében romániai és ma-
gyarországi előadók tartot-
tak összefoglaló előadáso-
kat. 

A hallgatóság soraiban 
foglaltak helyet a magyar 
országgyűlés jegyzői, akik 
pártállásra való tekintet nél-
kül valamennyien részt vet-
tek a kétnapos rendezvé-
nyen. 

Rúa nyert 
Buenos Aires (MTI) 

Az ellenzéki balközép Szö-
vetség jelöltje, Fernando de la 
Rúa elsöprő győzelmet aratott 
az argentin elnökválasztás va-
sárnap megtartott első forduló-
jában. A volt Buenos Aires-i 
polgármester Rúa megszerezte 
a voksok 51 százalékát, így fö-
lényesen győzött a kormányzó 
(peronista) Juszticialista Párt 
jelöltje, a 35 százaléknyi sza-
vazathoz jutó Eduardo Duhal-
de felett. Ha a hivatalos ered-
mények megerősítik az előze-
tes várakozásoknak megfelelő 
ellenzéki győzelmet, szükség-
telenné válik a november 14-
ére kitűzött második forduló 
megtartása, és a 62 éves Rúa 
december 10-én átveheti az ál-
lamfői hatalmat Carlos Me-
nemtől. 

Moszkvai cáfolat 
Moszkva (MTI) 

Az orosz külügyminisztéri-
um hétfőn határozottan cáfolta 
a The Times című brit lap állí-
tását, mely szerint egy titkos 
megállapodás alapján Irán a 
Kaszpi-tengeren keresztül jut 
hozzá orosz rakétatechnológi-
ákhoz és fegyverekhez. A 
moszkvai állásfoglalás szerint e 
sajtóértesülés minden alapot 
nélkülöz, s célja az, hogy fe-
szültséget keltsen az orosz-
amerikai kapcsolatokban. 

„Kerülő" 
olajvezeték 

Moszkva (MTI) 
Megkezdődött a Csecsen-

földet elkerülő. Azerbajdzsán-
ból az oroszországi fogadóál-
lomások felé tartó kőolajveze-
ték építése, s a vezetéken fél 
éven belül meg is indulhatnak 
a szállítások. Becslések szerint 
a Dagesztánon átvezető kerülő 
tranzitcső megépítése 200-250 
millió dollárba kerülhet. Az 
azeri olajmezőktől a fekete-
tengeri orosz terminálokig hú-
zódó jelenlegi vezeték Cse-
csenföldön halad át, s az utób-
bi hónapokban biztonsági 
megfontolásokból zömmel 
zárva tartották. 

Túszok 
szabadulása 

Tokió (MTI) 
Üzbegisztáni iszlám fegy-

veresek vasárnap este átadták 
a kirgiz kormány képviselői-
nek azt a négy japán geoló-
gust, akit több mint két hónap-
ja ejtettek túszul. A négy geo-
lógus és velük együtt kiszaba-
dult tolmácsuk ép és egészsé-
ges. 

A győri HOTEL schwcizcrhof (*«**) 
keres magas színvonalú ínyenc éttermébe egy fiatal, 

kh. 2 éves gyakorlattal rendelkező, katonavisell 

SZAKÁCSOT/NŐT 
győri munkahelyre, 

aki szűkebb hazájának specialitásait ismeri 
és francia föszakácsunk mellett sz ívesen megtanulná 

a modern konyhaművészet titkait. 
Lakást és teljesítménynek megfe le lő fizetést biztosítunk. 

HOTEL schweizerhof: 
06-96/322-353, Takács Mária. 

Ajánlatunk: 

- átfogó szakmai képzés 

- kiemelkedő kereseti 

lehetőség: 

alapbér + jutalék 

további bónuszok 

- szakmai előmenetel. 

Kérjük, hogy szakmai 
önéletrajzát küldje el 

hozzánk: 

tel.: 62-420-470. 
Fax:62-491-940. 

Cím: 6720 Szeged, 
Arany J. u. 7. 

2 , 3 . . , 

akár több évi gázszámláját 
is megnyerheti! 

• Ha a köze l jövőben veze t ékes földgáz b e v e z e t é s é t 
tervezi otthonába, é s már rendelkezik jóváhagyott, 
vagy bejelentett belső gáztervvel, 

• ha még gázórája nincs felszerelve, 
• ha Ön október 11. é s n o v e m b e r 30. között vásárol 

készüléket vagy vesz igénybe szolgáltatást 20.0(X) Ft-nál 
nagyobb értékben a DEGAZ Rt. Partnereinél, 

részt vehet a DÉGÁZ Rt. nyereményjátékában! 
A Piitncrek álul biztosion kedvezményeket minden ügyfelünk igémbe veheti 

További információért forduljon á DÉGÁZ Rt. kirendeltségeihez! 

Óriási OLTONYCSERE-AKCIO 
indul Szentesen! ^ ^ ^ 

Több mini 1000 férfiöltönyből választhat. 
A régit 6000 Ft értékben beszámítjuk. 7 1 

Az akció helye: 
Szentes, Művelődési Központ, Tóth József út 10-14. 

Az akció ideje: október 28-tót—november 11-ig-
Nyitva tartás: h.-p.: 9—18-ig, szo.: 9 - I3 - ig , vas.: 9—13-ig. 

Ö L T Ö N Y Á R A K : 11 500 El helyett 8500 Ft 
15 980 In helyett ' 9980 Ft 
10 900 Ft helyett 13 900 Ft 
31 080 Ft helyett 15 980 Ft.slb., stb.. stb. 

S-

H i r d e t é s é t f e l a d h a t j a Szegeden 
a Békés Megyei Hírtap-ba 

Megjelenés: 32 OOO pld. 
Terjesztési terület: Békés megye 

H i r d e t ó s f e l v e v ő h e l y e k : 

DÉLMAGYARORSZÁG K f t . 
Szeged, Stefánia 10. 

és vidéki szerkesztőségei. 
^ Tel. / fax: (62) 420 -819 . J / 
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Független bíróság, gyorsabb eljárások 

A kormányzás reneszánsza 

Az MDF a keresztény-konzervatív erőket a k a r j a összefogni - jelentette ki 
Dávid Ibolya. (Fotó: Nagy László) 

jegyzet 

Bioakna 
njéhány nappal ezelőtt, amikor a szél még egy likas, 

L Y kergetőzésre való felhőt sem talált az égen, s az őszi 
nap melengető sugarainak örülve nyugdijasok ücsörögtek 
a szegedi panelházak előtti padon, találkoztam egy kutyá-
val. Azl nem mondhatnám, hogy e szelíd jószág különöseb-
ben fölfigyelt volna rám, ugyanis éppen szörnyű nagy dol-
gával volt elfoglalva. Egy akkora kakiaknát helyezett el a 
Budapesti körút aszfaltcsíkot szegélyező zöldterületén, 
amekkorát már föl is tüntethetnének egy Szegedről készí-
tett domborzati térképen. 

Amikor pedig a mű elkészült, s a derék kutya láthatóan 
megkönnyebbülve folytatta sétáját, én egy eléggé meg nem 
fontolt tettre szántam el magam. Megkérdeztem a nejlon-
mackóban pompázó ebtulajdonost - vajon mi történne ak-
kor, ha az imént keletkezett méretes kutyagumit egy ki-
csinyke lapáttal fölszedné a földről, majd kutyájának ter-
mését, egy papírzacskóba csomagolva, eltüntetné a kör-
nyékről. Mert leghűségesebb ebének ürüléke ugyan bio is, 
meg egyszer csak elenyészik, de nem minden anyuka örül 
ám annak, ha a fűben rohangászó gyermeke nyakig merül 
a... 

Ismervén a nyomdafesték tűrőképességét, most inkább 
mellőzöm a válasz közlését. Csupán annyit vetnék papírra, 
hogy az ebgazda a káromkodás mondatának első felében 
arról érdeklődött: osztán magának ehhez meg mi köze 
van? Sajnos épkézláb választ akkor nem tudtam produkál-
ni (látták volna csak azt az emeletes kutyát...), viszont ma 
már szolgálhatok egy rossz hírrel mindazoknak, akik szent 
kötelességüknek érzik, hogy ott mocskolják, vagy mocskol-
tassák be állataikkal Szeged városát, ahol csak érik. Me-
gyeszékhelyünk önkormányzata változtatni kíván a közte-
rületekre vonatkozó rendeleten. Ez pedig szigorítást is je-
lent: például a falfirkátokkal, a szabályokat megsértő ku-
tyatartókkal szemben is keményebben lépnek fel, s azokat 
is több pénzre büntetik, akik portájuk előtt nem tartanak 
rendet - hangzott el, többek között, dr. Bartha László sze-
gedi polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján. 

y agyis Szegeden hamarosan nagytakarítás kezdődik. 

Azokban a Csongrád megyei városokban és falvak-
ban, ahol pedig még soha nem buktak föl járda mellett 
ürítő kutyákban, s nem botránkoztak meg telkek sarkán 
ágaskodó gyomerdők látványán, bocsássanak meg, amiért 
e rövidke írással raboltam az idejüket... t 

Orbán Viktor Györgyi Kálmánnál 

Olajügyek 

Másodszor 
ta l á lkoz tak 

B u d a p e s t (MTI) 
Hétfőn immár második 

hivatalos tapasztalatcseré-
jét folytatta le az EU-hoz 
csatlakozni kívánó öt kö-
zép-kelet-európai ország 
pénzügyminisztere. Buda-
pesten ta lá lkozot t Járai 
Zsigmond magyar, Pavel 
Mertlík cseh, Leszek Bal-
ce rowicz lengyel , Si im 
Kallas észt és Mitja Gas-
pari szlovén pénzügymi-
niszter. A miniszterek tájé-
koztatást adtak országaik 
aktuális gazdasági helyze-
téről és rövid távú kilátása-
iról. 

Környezetünk 
és a z EU 

Budapes t (MTI) 
Az Európai Unió tagor-

szágainak budapesti nagy-
követe ive l t a lá lkozot t 
hétfőn Pepó Pál környezet-
védelmi miniszter. A talál-
kozón áttekintették Ma-
gyarország csatlakozásá-
nak aktuális környezetvé-
delmi feladatait. A megbe-
szélés után sajtótájékozta-
tón a soros elnöki tisztet 
betöltő Finnország nagy-
követe, Hannu Halinen el-
mondta: a közösség nem 
szívesen járul hozzá ah-
hoz, hogy a tagjelölt orszá-
gok később teljesítsék a 
környezetvédelmi normá-
kat. Egyes területeken vi-
szont - így pé ldául a 
szennyvíz-tisztí tásban, a 
hulladékgazdálkodásban -
a nagy beruházási költsé-
gek miatt elkerülhetetlen 
az átmeneti mentesség en-
gedélyezése. 

Agráro l ló 
B u d a p e s t (MTI) 

A magyar mezőgazda-
ságban évente mintegy 600 
milliárd forintos jövede-
lemhiány jelentkezik, 340 
milliárd forint abból ered, 
hogy az agrárolló az elmúlt 
nyolc évben több mint 140 
százalékra nyílt, további 
270 milliárd forint pedig a 
nyugat-európai támogatott-
sági szinttől való elmara-
dás mér téke - közöl te 
hétfőn Mészáros Gyula, a 
Magyar Agrárkamara főtit-
kára. Ebben a helyzetben a 
Magyar Agrárkamara sze-
rint megkerü lhe te t l en , 
hogy kormányszinten meg-
hozzák a mezőgazdaság jö-
vedelempozíciójával kap-
csolatos makroökonómiai 
döntéseket. 

A Civi l Fórum 
leve le 

Budapes t (MTI) 
A közélet szereplői ha-

tá ro l ják el maguka t a 
szélsőséges hangoktól, s a 
felelőtlen vádaskodás és 
rágalmazás helyett az or-
szág és a nemzet érdekeit 
szem előtt tartva fogjanak 
össze - áll a Civil Fórum 
által a köztársasági elnök-
höz, a kormányhoz, a par-
lamenti pártokhoz, a mé-
diához és a magyar köz-
élethez intézett nyílt leve-
lében. A több mint kétezer 
önálló civil szervezetet tö-
mörítő, mintegy négymil-
lió tagot számlá ló Civil 
Fórum növekvő aggoda-
lommal tapasztalja, hogy 
felelős posztot betöltő sze-
mélyek, a kormány és a 
parlamenti pártok hangvé-
tele mindinkább a durva 
vádaskodás irányába toló-
dik el. 

Az 1956-os forradalom 
évfo rdu ló ja a lka lmábó l 
Dávid Ibolya mondott ün-
nepi beszédet Szegeden. 
A m e g e m l é k e z é s t kö-
vetően kértünk interjút az 
igazságügy-minisztertől, 
aki egyben a Magyar De-
mokrata Fórum elnöke is. 
Természetesen szóba ke-
rült pártja jövőjének kér-
dése éppen úgy, mint a 
bírósági eljárások ütemé-
nek g y o r s í t á s a , ami t a 
közelmúltban szorgalma-
zott. 

- Nehezményezte egy 
konkrét ügy, az Agroban-
kos Kovács Mihály peré-
nek apropóján, hogy lassú 
a bírósági ügymenet. A 
Legfelsőbb Bíróság elnö-
ke, Solt Pál pedig úgy ér-
telmezte megjegyzését, 
hogy beleszól a független 
bíróság munkájába. Való-
ban bele akart szólni? 
- Egy sajtótájékoztatót kö-

vető félreírás miatt tört ki a 
purparlé, bár a lényeget tekint-
ve igaz, amit mondtam, lassú 
az ítélkezés - válaszolta a mi-
niszter. - Arról szó sincs, 
hogy bele szeretnék avatkozni 
a bíróság munkájába, de en-
gedtessék meg a szóvátétel jo-
ga. A strasbourgi emberjogi 
bíróság bünteti azokat az or-
szágokat, ahol az eljárások el-
húzódnak, a közelmúltban 
Magyarországnak is volt eb-
ben része. Előfordult, hogy 
azért marasztaltak el egy álla-
mot, mert 6 hónapon keresztül 
nem történt egy ügyben eljárá-
si cselekmény. Az emberek-
nek joguk van hozzá, hogy a 
pereket ésszerű időn belül fe-
jezzék be. Az Országos Igaz-
ságügyi Tanácsban a tárca mi-
niszterének a társadalmi kont-
roll biztosítása a feladata. Ko-
vács Mihály esetében a bűn-
cselekményt 10 évvel ezelőtt 

Kecskemét (MTI) 
Zorán Djindjics szerb el-

lenzéki vezető hétfőn Kecs-
keméten találkozott James 
Dobbins amerikai balkáni 
különmegbízottal. 

A megbeszélés pontos 
helyszínét és időpontját a fe-
lek titokban tartották. A talál-
kozó után Zorán Djindjics az 
Aranyhomok Szálloda előtt 
nyilatkozott a sajtó munka-
társainak. 

Elöljáróban leszögezte: 
Szerbia és Jugoszlávia része 

követték el, 96-ban kapta meg 
a bíró a vádiratot és 98 de-
cemberéig nem tűzött ki 
tárgyalást! Ez elfogadhatatlan, 
szóvá kell tenni! Számomra 
egyébként a bírói függetlenség 
szent és sérthetetlen. 

- Az elitélték olykor 
visszaélnek a kedvezmé-
nyekkel, amelyeket nem 
ártana szűkebbre szabni -
fogalmazódott meg az el-
múlt hetekben, amikor el-
távozáson lévők ismét sú-
lyos bűncselekményeket 
követtek eL Hol tart a szi-
gorító intézkedések beve-
zetése, mit terveznek e té-
ren? 
- Magam is szükségesnek 

ítélem a szigorítást, már a 
nagy port vert Döcher-ügy 
után benyújtottuk tervezetün-
ket az országgyűlésnek. Hatá-

Európának. Mindent meg-
tesznek azért, hogy a refor-
mok a jövőben olyanok le-
gyenek, hogy az ország való-
ban csatlakozni tudjon Euró-
pához. 

A Szövetség a Változáso-
kért tömörülés vezéralakja a 
balkáni különmegbízottal tör-
tént eszmecsere részleteire, 

lyon kívül helyeztük azt az 
igazságügy-miniszteri rende-
letet, amely előírta, hogy eny-
hített büntetés-végrehajtási 
szabályok alkalmazása esetén 
havonta egyszer kötelező el-
távozást biztosítani. A jö-
vőben az elítélt vagy védője 
nem kérhet könnyített formát, 
majd ha az intézet parancsno-
ka jónak látja, akkor kerülhet 
a kérelem a bíró elé. Igyekez-
tünk minden ellentmondásos 
helyzetet kiszűrni előterjesz-
tésünkben, ám azt nem tu-
dom, hogy a Ház mikor tár-
gyalja majd meg a témát. 

- Még odébb van a követ-
kező választás, ám az 
MDF-nek van is mit pótol-
nia, ha helyet akar köve-
telni magának a politikai 
palettán. Mi a célja pártel-
nökként? 

eredményére nem tért ki. 
Elmondta viszont, hogy a Ju-
goszláviával szembeni szank-
ciók feloldását illetően a 
nemzetközi közösség nem 
egységes. A németek, a fran-
ciák teljesen, az angolok fé-
lig már hajlanak a korlátozó 
intézkedések eltörlésére. Az 
amerikaiaknak viszont -

Közigazgatási hi 

A MEH p 
Budapest (MTI) 

A Miniszterelnöki Hivatal 
pályázatot ír ki a fővárosi, 
megyei közigazgatási hiva-
talok vezetői posztjaira, az 

Budapest (MTI) 
Nem állt s zándékom-

ban megsérteni az MSZP 
választóit és tagjait, meg-
követem azokat, akikben 
ilyen érzések keletkeztek 
- jelentette ki Kövér Lász-
ló, a polgári titkosszolgá-
l a t o k a t f e lügye lő t á rca 
nélküli miniszter a Ma-
gyar Televízió 7 óra című 
műsorában vasárnap es-
te. 

A politikus arra reagált, 
hogy az MSZP lemondásra 
szólította fel, miután a parla-

- A Magyar Demokrata 
Fórumnak integrálnia kell a 
ke re sz t ény -konze rva t ív 
erőket - jelentette ki Dávid 
Ibolya - , ugyanis ma érték-
rendben, kultúrában hiányzik 
ez a pillér a politikából. Ha 
komolyan gondoljuk a polgá-
ri kormányzást, akkor annak 
feltételeit is meg kell teremte-
ni. A Fidesz a nemzeti libera-
lizmust képviseli, a másik bá-
zis lehet egy keresztény-kon-
zervatív párt. Úgy gondolom, 
az MDF-nek komoly esélye 
van rá, hogy az említett érték-
rendek mellett szerveződő 
csoportokat, civil szervezete-
ket, erőket összefogja. Euró-
pában reneszánsza van a ha-
gyományokra, a történelmi 
tapasztalatokra épülő politizá-
lásnak. 

V. Fekete Sándor 

megfogalmazása szerint -
„nagyon érdekes a gondolat-
menete". 

- Az amerikaiak ugyanis 
azt mondják, hogy a szankció 
feloldása azt jelentené: a vi-
lág megbékélt azzal, hogy 
Milosevics hatalmon marad -
fejtette ki. 

- Azt gondolják, Milose-
vics tartozik azzal, hogy kiír-
ja a szabad választásokat, s 
bárki lenne annak a győztese, 
azzal tárgyalnának a szankci-
ók feloldásáról - fűzte hozzá. 

új hivatalvezetők kinevezé-
sére 2000. január elsejével 
kerül sor - közölte a Minisz-
terelnöki Hivatal (MeH) 
hétfőn. 

mentben egy múlt keddi, na-
pirend előtti kérdésre adott 
válaszában azzal vádolta az 
SZDSZ-t, hogy olyanokkal 
lépett 1994-ben koalícióra, 
akik csak az elévülés miatt 
nem tekinthetőek jogi érte-
lemben hazaárulóknak. 

Elmondása szerint szavait 
az erkölcsi egyensúly helyre-
állításának szándéka motivál-
ta, álláspontja szerint az 1956-
os megtorlások áldozatainak 
véleményét is el kell valaki-
nek mondania. 

- Attól, hogy az emberek 
jelentős részét ma nem érdekli 

Budapest (MTI) 
O r b á n Viktor minisz-

terelnök hétfőn hivatalá-
ban keres te fel Györgyi 
Kálmán legfőbb ügyészt 
és a r r a ké r t e , h o g y a z 
1 9 9 1 ó t a f e l t á r t o l a j -
szőkítési ügyeket tekint-
se á t - közöl te Borókai 
G á b o r ko rmányszóv ivő 
a mintegy fé lórás talál-
kozót követően. 

Elmondta, hogy ezzel kap-
csolatban a miniszterelnök a 
rendőrséget és a vám- és pénz-
ügyőrséget felügyelő belügy-
minisztertől, illetve pénzügy-
minisztertől vizsgálati anyago-
kat kért az elmúlt héten, s azo-
kat kedden továbbítja a 
legfőbb ügyésznek. 

Borókai Gábor közölte: 
Györgyi Kálmán a dokumentu-
mok és az ügyészség rendelke-
zésére álló információk alapján 
a kormány kezdeményezésére 
az országgyűlés számára készí-
ti majd el jelentését. 

1956, attól a tények tények 
maradnak - válaszolt a mi-
niszter arra a felvetésre, hogy 
1994-ben sem vezettek célra a 
Horn Gyula múltjára vonatko-
zó támadások. 

Kövér László keddi beszé-
de kapcsán elmondta még: 
azt, hogy Csurka István egye-
nesenjárt el, úgy értette, hogy 
a MIEP elnöke nyíltan közöl-
te a Demszky Gáborra vonat-
kozó dokumentumokat, így a 
főpolgármesternek módjában 
áll perelni, őt viszont - meg-
látása szerint - az SZDSZ név 
nélkül, „rágalmazta" azzal. 

A Legfőbb Ügyészségre 
hétfőn délután megérkeztek 
az 1991 óta feltárt olajszőkí-
tési ügyek iratai, amelyek át-
tekintését kérte Orbán Viktor 
miniszterelnök a nap folya-
mán Györgyi Kálmán leg-
főbb ügyésztől. 

- A miniszterelnök úr ap-
parátusa nyilván fontosnak 
és sürgősnek tartja a dolgot, 
mert a keddre beígért teljesí-
tés helyett már délután há-
romnegyed négykor megér-
keztek a Legfőbb Ügyész-
ségre az iratok, amelyeket 
természetesen munkába ve-
szünk - közölte Györgyi 
Kálmán. 

Elmondása szerint a doku-
mentumok elolvasása után 
lehet majd tájékoztatást adni 
arról, hogy mit, milyen 
irányban, milyen további 
adatszerzéssel kell feldolgoz-
ni, és mikor áll össze egy 
olyan anyag, amit az Or-
szággyűlés elnökének meg 
lehet küldeni. 

hogy köze lenne az említett 
dokumentumok átadásához. 

• - Az magánügy, hogy az 
SZDSZ és a MIEP „minihá-
borút" folytat a parlamenti 
küzdelem keretei között, elfo-
gadhatatlan viszont, ha rész-
vételre kényszerítenek máso-
kat is, például a kormány 
egyik tagját - fogalmazott a 
politikus. 

Közlése szerint egyébként 
politikai szempontból egyfor-
ma távolságot tart a MIEP és 
az SZDSZ között, egyikkel 
sem tudná elképzelni a koalí-
ciós együttműködést. 

Nagybani piaci 
árak 

(Október 25 

Termény Dorozsmai piac Szentesi Árpád piac 
Albatök 30 Ft/kg -

Alma 60-100 Ft/kg 55-80 Ft/kg 
Burgonya 30-35 Ft/kg 25-35 Ft/kg 
Citrom 170 Ft/kg 
Fokhagyma 180 Ft/kg 160-200 Ft/kg 
Gyökér 200 Ft/kg 170-220 Ft/kg 
Karalábé 20 Ft/db -

Karfiol 80-100 Ft/kg 33-55 Ft/kg 
Káposzta 20 Ft/kg 25-35 Ft/kg 
Kelkáposzta 40-50 Ft/kg 28-32 Ft/kg 
Körte 100-120 Ft/kg -

Paprika (TV) 160-170 Ft/kg 70-120 Ft/kg 
Paprika (hegyes, erős) 15-20 Ft/db 8-20 Ft/db 
Paprika (pritamin) 190-200 Ft/kg -

Paradicsom 190-200 Ft/kg 200-240 Ft/kg 
Retek (hónapos) 20-25 Ft/cs. -

Sárgarépa 30 Ft/kg 40-60 Ft/kg 
Szilva 80-100 Ft/kg -

Szőlő 180-200 Ft/kg 220 Ft/kg 
Tojás 14-15 Ft/db 14-16 Ft/db 
Uborka (kígyó) 150-160 Ft/kg 90-160 Ft/kg 
Uborka (fürtös) 80 Ft/kg -

Vöröshagyma 40 Ft/kg 35-50 Ft/kg 
Zeller 50-60 Ft/db 40-70 Ft/db 

Kövér László e lnézést kér t 

Djindjics-Dobbins 

Találkozó Kecskeméten 
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miről írt a DM? 

AZ ALKOTÓHÁZ-
BAN (Árboc u. 1-3 . ) 
16.30 órától fazekas 
szakkör gyermekeknek. 
Holnap: 15 órától hímző 
szakkör, 15.30-tól faze-
kas szakkör felnőttek-
nek, 16 órától kosárfonó 
szakkör. 

A képen látható m a d á r vil lanydrátnak ütközött, 
de életben marad t . (Fotó: Nagy László) 

Munkatársunktál 
Ha érzéketlenül akarnék 

fogalmazni, akkor azt mon-
danám, hogy a halott erdei 
szalonka is információhor-
dozó. Történt ugyanis, hogy 
az ismert ornitológus, a Ju-
hász Gyula Tanárképző Fő-
iskola Biológia Tanszékének 
docense, Csizmazia György 
a minap beállított a szer-
kesztőségünkbe egy éló er-
dei szalonkával. A tanár úr 
elmondta, hogy a sebesült 
madarat a Kismartoni utcá-
ban találták. 

Az ornitológustól meg-
tudtuk: az erdei szalonkák 
ebben az időszakban vonul-
nak északról délre. Éjszakai 
vonulásuk során némán, 
hang nélkül szállnak, s bi-

zony előfordul, hogy nekire-
pülnek kéményeknek, tor-
nyoknak, villanydrótoknak, 
ami után sebesülten hullanak 
alá. Csizmazia György az új-
ságon keresztül arra kér 
minden jóakaratú embert, 
aki sebesült vagy halott sza-
lonkát talál, hogy a madarat 
dobozba csomagolva adja le 
a nevére a Móra Ferenc Mú-
zeum vagy a tanárképző fő-
iskola portáján. Csizmazia 
György elmondta: a bioló-
gus számára a halott madár 
is információval bfr a vonu-
lás időpontjáról, amit össze 
lehet vetni a meteorológiai 
adatokkal. Az erdei szalon-
kából egyébként ma már na-
gyon kevés fészkel Magyar-
országon. 

^ Újság, könyv, szórólap, ügyviteli 
nyomtatvány, meghívó, névjegy, 

IGÉNYES KIVITELBEN: 

I ÖM 6 2 / 4 2 0 - 8 1 9 ÖMj 

u 

MA 
A JUHÁSZ GYULA MŰ-

VELŐDÉSI KÖZPONT-
BAN 8 órától jóga, 14-től 
magánének, vezeti: Ürmös 
Ica, 15.30 órától x-treme hip-
hop dance school, vezeti Kár-
páti Bernadett, 16 órától afro 
jazz, vezeti: Józsa Margó. 

AZ ALSÓVÁROSI KUL-
TÚRHÁZBAN (Rákóczi u. 
1.) a következő szakköröket 
indítják: hétfői napokon kerá-
mia, keddenként színjátszó, 
szerdán textil és kelmefestő, 
csütörtökön - kéthetenként -
önismereti foglalkozás, és 
szintén csütörtöki napokon 
k l a s s z i k u s b a l e t t 6 - t ó l 12 
éves gyermekek számára. Je-
lentkezés és bővebb informá-
ció: 9-tól 19 óráig a 441-154-
es telefonszámon. 

A SZITI EGYESÜLET 
IFJÚSÁGI IRODÁJÁBAN 
(Dózsa György u. 5.) 13-tól 
15 óráig „Újra dolgozom", 
munkaügyi tanácsadás. 13-tól 
15 óráig Fehér Gyűrű Köz-
hasznú Egyesület ingyenes 
jogi tanácsadást ad bűncse-
lekmény sértettjeinek. 

RÖSZKÉN A MŰVELŐ-
DÉSI HÁZBAN 14 órakor 
könyvtárhasználati vetélkedó 
5-6. osztályos gyermekek 
számára, valamint a „Könyv, 
könyvtár, információ" című 
rajzpályázat eredményhirde-
tése és kiállítása. 16.30 óra-
kor Szatymazon a Művelódé-

Rendületlenül hívei va-
gyunk a sajtószabadság-
nak, amelyet a nemzet leg-
nagyobb kincsei egyiké-
nek tartunk, mint ahogy 
Kossuth Lajos és Petőfi 
Sándor is annak tartotta. 
Mi annak a régimódi, be-
csületes, őszinte és harcos 
liberalizmusnak és demok-
ráciának hívei és hirdetői 
vagyunk, melyet a leg-
szebb magyar hagyomá-
nyok és a legjobb magyar 
nevek szentesítettek, és 

amelyet a mai kurzus öt év 
óta megtagad, sárba tipor 
és destrukciónak bélyegez. 
Mi nem féltjük a szabad 
szellemtől és a szabad 
gondolattól a világot, csak 
azután szellem és gondolat 
legyen amit hirdetnek. Ép-
pen ezért egész szívvel és 
teljes lélekkel legnagyobb 
mértékben helyeseljük a 
felbuzdulást, amely az 
uszító, destruktív sajtó el-
len végre valahára szót 
emel. (1924) 

50 éve 

Huszonöt éven ét 
Huszonöt éven át nevel-

te Lenin elvtárs pártunkat 
és a világ legerősebb és le-
gedzettebb munkáspártjá-
vá nevelte azt. A cárizmus-
nak és poroszlóinak csapá-
sai a burzsoázia veszett 
dühe, Kolcsak és Djenjikin 
fegyveres támadásai, Ang-
lia és Franciaország fegy-
veres beavatkozása, a 

százszájú burzsoá sajtó ha-
zudozásai és rágalmai -
mindezek a skorpiók, sza-
kadatlanul hullottak pár-
tunk fejére egy negyedszá-
zadon át. Pártunk úgy áll, 
mint egy kőszirt. Vissza-
verte az ellenség számtalan' 
csapását és vezette a mun-
kásosztályt előre a győze-
lemre. (1949) 

25 éve 

A koffeinről 
Kávéfogyasztó nemzet 

vagyunk: a statisztikák ta-
núsága szerint évente há-
romszor annyit költünk e 
közkedvelt „üdftő" italra, 
mint a jóval drágább testá-
polási és kozmetikai sze-
rekre. A felnőttek nagy ré-
sze hazánkban naponta 
egy-három csésze kávét 
fogyaszt, sokan ennél jóval 
többet. Világszerte orvo-
sok százai vitatkoznak ar-
ról: mennyiben hátrányos 

a kávéfogyasztás, jót tesz-
e mindenkinek és mennyit 
ihatunk belőle egészsé-
günk kockáztatása nélkül? 
Egyes kutatócsoportok 
szerint a szívinfarktus elő-
fordulása és a túlzott kávé-
fogyasztás között szoros 
összefüggés van. Ez a 
vizsgálat azonban csak fér-
fiakra tetjedt ki, és hozzá-
fűzték azt is, hogy egyben 
ők erős dohányosok is vol-
tak. (1974) 

75 éve 

Egy indítvány körül 

Ma 
GILA FERENC, a 24-es 

választókerület (Baktó. Pető-
fitelep) képviselője fogadó-
órát tart 17 órától a Petőfite-
lepi Művelődési Házban. 

Holnap 
DR. BÁLINT JÁNOS, a 

szocialista párt jogtanácsosa 
15 és 16 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart Szege-
den a Szilágyi u. 2. 11/204. 
alatt. Telefon: 62/420-259. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LATI FOGADÓÓRÁT tart 
az MSZOSZ Csongrád Me-
gyei Képviselete (Szeged, 
Kálvária sgt. 14.) 14 órától 
16 óráig az MSZOSZ tagjai 
részére (a tagságot hitelt ér-
demlően igazolni kell). Dr. 
Hajdú István ad felvilágosí-
tást munkaviszonyban lévők, 
pályakezdők, valamint nyug-
díjasok részére. 

DR. MÉCS LÁSZLÓ, a 
12-es választókerület (Móra-
város, Béketelep) képviselője 
lakossági fórumot tart 17.30 
órától a Napos Úti Általános 
Iskolában. Téma: Cora és 
Metró bevásárlóközpontok és 
környékük részletes szabá-
lyozási terve. Meghívott elő-
adó: Horváthné Mézes Ág-
nes, a főépítész munkatársa. 

Nyílt nap 
Munkatársunktál 

Nyílt napot rendez október 
27-én, szerdán délután 3 órai 
kezdettel a Csonka János Mű-
szaki Szakközépiskola, 
amelynek keretében az érdek-
lődők megismerkedhetnek a 
szakmacsoportos képzések-
kel, a szaktantermekkel és 
tanműhelyekkel, valamint tá-
jékoztatót hallgathatnak meg 
az iskoláról és a felvételiről. 

Rejtvényfejtők 
Munkatársunktól 

Az elmúlt hét végén Sze-
geden megrendezett Mor-
ton's Kupa országos rejt-
vényfejtő bajnokság csapat-
versenyének mester kategó-
riájában jól szerepeltek a 
szegedi versenyzők: a Bar-
tók Béla Rejtvényfejtő Klub 
válogatottja - Erdész István, 
Klein Anna, Savanya István 
és Házy László - a budapesti 
GTS Hungary és a nógrádi 
csapat mögött a harmadik 
helyezést szerezte meg. 

Beteljesedik a vak szülők álma 

Látó gyermeket várnak 

HOLNAP 

Hegedúsék büszkék a r ra , hogy nagyon kevés segítségre van szükségük. (Fotó: Karnok Csaba) 

si Házban törzsolvasók kö-
szöntése. A Lyra-együttes 
verses, zenés irodalmi műso-
ra. Közreműködik Hatvani 
Zoltán előadóművész. Szege-
den a Hangoskönyvtárban 
(Stefánia 2.) „Vakok Klubja 
1989-1999" címmel, kiállí-
tás, megtekinthető október 
30-áig, munkanapokon 13-tól 
17 óráig. 

A JUHÁSZ GYULA MŰ-
VELŐDÉSI KÖZPONT 
nyugdíjasklubjában (Kossuth 
L. sgt. 53.) 14 órától kézi-
munka szakkör, valamint Se-
res János festőművész kiállí-
tása. Megtekinthető: naponta 
14-től 18 óráig. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
14 órakor kismama. 18 órától 
férfi felnőtt aerobik-foglalko-
zás. 

A SZITI EGYESÜLET 
MANDALA-KLUBJÁBAN 
(Berzsenyi u. 3.), 14.30-tól 
16.30 óráig pszichológiai, 
16-tól 17 óráig életmód-vé-
dőnői tanácsadás. 

A DIABÉTES EGYESÜ-
LET klubjában (Kálvária tér 
20., közösségi ház) 15 órától 
a légutak és a fül betegségé-
nek sajátosságai a diabétesz-
ben. Előadó: dr. Szabados 
Éva. 16 órától: a lábambulan-

cia első tapasztalatai címmel 
dr. Katona Éva tart előadást. 

E N E R G I A T A K A R É -
KOSSÁGI TANÁCSADÁS 
15.30 órától 18 óráig a Tech-
nika Házában (Kígyó u. 4.). 
Energiatakarékossági kiállí-
tás hétköznap 8-tól 18 óráig 
tekinthető meg. 

A BÁLINT SÁNDOR 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
(Temesvári krt. 42.) 16 óra-
kor: „Hang-Csend-Játék Idő-
országban" gyermekhangver-
seny-sorozat keretében az én 
zeneszerzőm: Chopin! Ven-
dég: Kováts Sándor zongora-
művész. 18 órakor a Szegedi 
írók Társasága „Fény és ár-
nyék" címmel irodalmi és ba-
ráti találkozót rendez Turi Jó-
zsef Író születésnapja tiszte-
letére. Közreműködik: Dál-
noki Zsóka és Kiss Ernő. 

A SOMOGYI-KÖNYV-
TÁRBAN 16 órától filmes ön-
képzőkör. Bemutatásra kerül: 
Casablanca (1943) című film. 

A SZÁZSZORSZÉP 
GYERMEKHÁZBAN 16 
órától gyermekek számára 
fogvédelmi tanácsadás, bé-
lyeggyűjtő-klub, 17-től gyer-
mektorna, 18 órától musical. 

A CSILLAG TÉRI FIÓK-
KÖNYVTÁRBAN (Kereszt-

töltés u. 29.) 16 órától a Ba-
ráti Kör rendezvénye. Ven-
dég: Erdős János karnagy. 
Házigazda: dr. Kovács Attila. 

A TÖMÖRKÉNY IST-
VÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ-
BAN (Magyar u. 14.) 18 órá-
tól UNO-klub, 18.30-tól Cal-
lenetica foglalkozás. 

AZ ŐSZI KULTURÁLIS 
FESZTIVÁL keretében A 
JATE aulájában (Dugonics 
tér II. em.) 19 órakor a Partis-
cum Kamarazenekar hang-
versenye. Vezényel: Somor-
jai Péter. 

A SZOTE-KLUBBAN 20 
órától „Légy ostoba!" - Ho-
bo (Földes László) József At-
tila estje. 22 órától SZOTE-s 
buli nem csak SZOTE-sok-
nak. Műsorvezető Gajdács 
Zoltán. 

A JATE-KLUBBAN 20 
órakor Our Group: Monolog 
Ues In The Evening - angol 
nyelvű előadás. 

A RÉGI ZSINAGÓGÁ-
BAN (Hajnóczy u. 12) 20.30 
órától tizenöt zsoltár bemuta-
tása. Közreműködik: Sebes-
tyén Márta (ének), Gryllus 
Dániel (ének, furulyák, klari-
nét, harmonika, citera) és 
Gryllus Vilmos (ének, gitár, 
cselló). 

AZ EGÉSZSÉGESEBB 
ÓVODÁK NEMZETI HÁ-
LÓZATA EGYESÜLET 
(Gogol u. 3. III. 305., tel.: 
423-474) 16-tól 18 óráig az 
óvódás gyermekek szülei ré-
szére ingyenes jogi és pszi-
chológiai tanácsadást tart. 

A SOMOGYI-KÖNYV-
TÁR I. emeleti lapozgatójá-
ban 17 órakor: „Fölszállott a 
páva" a duettől a kamarakó-
rusig címmel a Canticum 
énekegyüttes koncertje. 

A FAGYÖNGY-KLUB-
BAN (Gogol u. 23., tel.: 426-
670) 18 órai kezdettel Vargá-
né Gizi tart előadást a tarot-
ról. 

A BARTÓK BÉLA MŰ-
VELŐDÉSI KÖZPONT-
BAN 18 órakor: Olaszországi 
körutazás címmel dr. Somo-
gyi Károlyné újságíró tart 
előadást. 

A s z e g e d i h a n g o s -
k ö n y v t á r b a n m ú k ö d ó 
Vakok Klubja idén októ-
berben ünnepelte fennál-
l ásának tizedik évfordu-
lóját. A könyvtár ennek 
alkalmából rendezett ki-
állítást azokból a fényké-
p e k b ő l , e m l é k t á r g y a k -
b ó l , a m e l y e k a k ö z ö s 
r e n d e z v é n y e k r e emlé-
kezte t ik a k lub t ag ja i t , 
va l amin t a l á t ó k n a k , a 
kívülállóknak is bepillan-
t á s t n y ú j t a n a k a t á r sa -
s á g é l e t ébe . Az ünnepi 
találkozón mutattak be a 
H e g e d ű s h á z a s p á r n a k , 
a k i k - b á r m i n d k e t t e n 
vakok - januárra várják 
első gyermeküket . 

Hegedűs István és Hege-
dűsné Mészáros Krisztina 
szinte kezdetektől jár a han-
goskönyvtárban működő Va-
kok Klubjának rendezvényei-
re. „Közös általános iskolába 
jártunk Budapesten, de akkor 
még nem szerettük egymást a 
Papával. Sőt, nem is ismertük 
egymást. Középiskolába én 

Makón, István pedig Szege-
den járt, így a klubban talál-
koztunk ismét. Sokáig az volt 
a legvonzóbb a könyvtári 
rendezvényekben, hogy 
ilyenkor találkoztunk és kibe-
szélgethettük magunkat." -
meséli későbbi beszélgeté-
sünkkor Kriszti. Két éve volt 
Kriszti és István esküvője, a 
Makón készült fényképeken 
Krisztinek még hosszú sötét-
barna haja van, művészi fri-
zurába fésülve. Nehezen hi-
szi el nekem, de most is kifo-
gástalan frizurában és smink-
ben ül előttem. A sminket 
Kriszti barátnője készíti el, a 
hajával pedig fodrász foglal-
kozik, a hajszínt is 6 válasz-
totta ki. Kriszti kitapintja és 
úgy érzi, hogyan áll a legjob-
ban. „Ezt választottam. Le-
hetne otthon ülni, satnyulni 
és búslakodni. Én inkább szé-
pen kiöltözni szeretek. Addig 
kell szépnek lenni egy nőnek, 
amíg fiatal." 

A baba említése boldog 
mosolyt varázsol Kriszti ar-
cára. A napokban indul barát-
nőjével kismamaruhákat vá-

sárolni, neki mutatja majd 
meg a kapott babaholmikat 
is, hogy megtudja, milyen 
színűek. Dávid lesz vagy Ma-
riann, még nem tudni. Egy 
genetikai vizsgálat megál-
lapította, hogy a házaspár 
vaksága nem öröklődik, ettől 
nem kell félniük. A gyermek-
nevelés Így, vakon azonban 
számukra is ismeretlen hely-
zetet jelent. Igyekeznek a 
legjobban felkészülni: a 
könyvtárban most mondják 
fel Krisztinek a babaápolási 
könyvet. Budapesti barátaik 
- szintén vak házaspár - már 
két gyermeket nevelnek, ve-
lük is tartják a kapcsolatot. 
Számos ismerősük ajánlotta 
fel a segítséget, a rokonok 
közül pedig István édesanyja 
és Kriszti nővére fogja rend-
szeresen meglátogatni őket. 
Bíznak benne, hogy miként a 
házimunkát, a gyermekgon-
dozást is hamar kitanulják és 
minél több feladatot tudnak 
majd saját maguk ellátni. 

Beszélgetésünk közben ér-
kezik meg István a munkahe-
lyéről. Ő programozó mate-

matikusként végzett a szege-
di egyetemen, jelenleg egy 
számítástechnikai cégnél dol-
gozik. Ételhordóban hozza az 
ebédet, bár mint Krisztitói 
megtudtam szeret főzni. 
Mindketten fontosnak tartják, 
hogy kiskoruk óta önállóság-
ra nevelték őket; büszkék ar-
ra, hogy csak minimális se-
gítségre van szükségük. A 
konyhában a sütőt, mikrosü-
tőt jól ismerik, bevásárolni 
áruházba járnak, ahol kalauz-
zal könnyedén kiigazodnak a 
látó embert is megtévesztő 
sorok között. A leveleket, az 
írott szövegeket számítógép-
pel fel tudják olvastatni, 
Kriszti az internetről olvassa 
a Nők Lapját. 

„Más lenne, ha valamelyi-
künk látna. Én például szeret-
nék egy kicsit látni" - mond-
ja Kriszti Istvánhoz fordulva, 
de azután elgondolkoznak. 
Ha látna, talán nem is talál-
koztak volna. Annak viszont 
mindketten örülnek, hogy a 
gyerek látni fog. 

Jenei Rita 

Némán repülnek 
a sötét éjben 
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hétköznapok 

Kuka-kóla 
A sugárút árnyékos oldalán sétáló, nyugdíjas nő adott 

magára. Vastagon bordázott, sötétkék macskanadrá-
got, fekete félcipőt, valamint apró mintás, halványzöld 
selyemköntöst viselt (kiegészítőként), karján a ,frizsider-
szocializmus" idejéből való, kopottas, fehér retikül lógott. 

Finom, szinte tartózkodó mozdulattal túrt bele a járda 
mellett álló, zöld kukaedénybe. Piros kupakos, félliteres 
pillepalackot emelt ki, amelynek alján még lötyögött né-
mi barna lé. Kinyitotta a flaskát és kiitta a maradékot. 
Mielőtt visszanyomta volna a szemétbe a palackot, gon-
dosan rácsavarta a kupakját. (Nem nyert.) Megigazította 
katján a retikült, indult a következő kukához-

Nyilas Péter 

Szigorítják a közterület-rendeletet 

Tisztább várost! 
Tegnap Bartha László 

po lgá rmes te r s zokásos , 
hetente megrendezett vá-
rosházi tájékoztatóján az 
e lmúl t i d ő s z a k r ó l és a 
jövö feladatairól számolt 
be a sajtó képviselőinek. 
A sa j tó t á j ékoz ta tón szó 
esett a Holt-Maros rehabi-
l i tác iójáról , v a l a m i n t a 
közterületekre vonatkozó 
rendelet tervezett módosí-
tásáról. 

A polgármester elmondta: 
az ünnepi közgyűlés vezérszó-
nokával, Dávid Ibolya igaz-
ságügy-miniszterrel egyetér-
tettek a regionális ítélőtáblák 
ügyében. Az igazságügy-mi-
niszter indokoltnak tartaná a 
helyi ítélőtáblák létrehozását, 
ám azokat financiális okokból 
egyelőre nem tudják életre 
hívni. Bartha László örömmel 
számolt be arról, hogy a Holt-
Maros rehabilitációja napokon 
belül elkezdődik. A kivitelező 
cég, a Szeviép Kft. legkésőbb 
a jövő héten megkezdi a terü-
leten a földmunkákat. Ezzel 
kapcsolatos hír, hogy az ön-
kormányzat 91 millió forintot 
nyert a Központi Környezet-
védelmi Alapból a munkála-
tokra. A beruházás teljes 
összege egyébként 364 millió 
forint. Megtudtuk: a novem-
beri közgyűlésen várhatóan 
módosítják, egységesítik a 
közterületekre vonatkozó ren-

deletet. A módosítás több 
esetben szigorítást jelent 
majd. Ha a képviselő-testület 
elfogadja a módosításokat, ak-
kor például a falfirkátokkal és 
kutyatartókkal szemben sok-
kal komolyabban lépnek fel, 
de azokat is szigorúbban bün-
tetik, akik a telkükön, illetve 
portájuk előtt nem tartanak 
rendet. Szabályozzák továbbá 
a bontási munkálatokkal kap-
csolatos tennivalókat, illetve a 
reklámtáblák kihelyezésének 
rendjét és módját. Ez utóbbira 
az önkormányzat létrehoz 
majd egy céget, amelynek a 
városkép vizuális megtervezé-
se lesz a feladata. 

Bartha László elmondta 
még, hogy a szigorítás nyo-
mán a közterületeken - főként 
a Belvárosban - 24 órás fel-
ügyeletet terveznek,-amelynek 
során a járőrök komoly, akár 
30 ezer forintos pénzbírságot 
is kiszabhatnak a szeme-
telőkre, a falfirkátokra, illetve 
azokra az ebtulajdonosokra, 
akik nem a szabályoknak 
megfelelően sétáltatják a ku-
tyáikat. Az új rendelet nem-
csak büntet, de kedvezménye-
ket is ad. A kerthelyiséget 
működtető vállalkozóknak 
például nem kell majd közte-
rület-használati díjat fizetni, 
ha a saját környezetüket rend-
ben tartják, virágosítják és 
parkosítják. 

Sz. C. Sz. 

Hangverseny 
Munkatársunktól 

A Partiscum Kamarazene-
kar ad hangversenyt október 
26-án, kedden este hét órakor 
a József Attila Tudománye-
gyetem aulájában. Az őszi 
kulturális fesztivál program-

jaként megrendezett hangver-
senyen Mozart Figaró házas-
sága című operájának nyitá-
nya, Mozart D-dúr diverti-
mentója és Schubert V. B-
dúr szimfóniája csendül fel. 
Vezényel: Somorjai Péter. 

Phare-pénzek a Dél-Alföldnek 

A régió milliárdjai 

Nógrádi Zoltán szerint a DARFT ma már nemcsak tervezési és statisztikai, d e forrásszerzései f e lada toka t 
is sikeresen ellát. (Fotó: Karnok Csaba) 

Az elkövetkező három 
évben a Phare 2000 te-
rületfejlesztési program-
j á n a k ke re t ében a Dél-
Alföld összesen mintegy 
harmincmillió eurót , az-
az körülbelül tízmilliárd 
f o r i n t o t k a p . N ó g r á d i 
Zoltán, a Dél-alföldi Re-
g ioná l i s Fej lesztési Ta-
nács elnöke szerint a tá-
m o g a t á s s e g í t m a j d 
megtalálni azoka t a vál-
la lkozásokat , fejlesztési 
lehetőségeket és beruhá-
zási a l a p o k a t , amelyek 
a z u n i ó s c s a t l a k o z á s t 
kővetően képesek lesz-
nek fogadn i , és megfe-
le lőképpen fe lhasználni 
a z EU strukturális a lap-
jaitól várt pénzt. 

„Bizonyítanunk kell, 
hogy alkalmasak vagyunk az 

EU csatlakozás után a struk-
turális alapoktól remélt tá-
mogatásokra, amelyek segít-
ségével valóban felzárkóz-
hatunk az ország fejlett régi-
óihoz. A Phare 2000 terület-
fejlesztési programjától el-
nyert tízmilliárd forint a 
gyakorláshoz elég, azaz, 
hogy tapasztalatokat szerez-
zünk ilyen nagyságrendű 
összeg felhasználásában" -
mondta Nógrádi Zoltán, a 
DARFT elnöke tegnap, a 
Szegedi Nemzeti Színház-
ban megtartott sajtótájékoz-
tatón. A téma természetesen 
a kormány döntése volt, 
melynek köszönhetően a 
Dél-alföld részt vehet a Pha-
re 2000 területfejlesztési 
programjában. Ennek kereté-
ben az ország egyik legke-
vésbé támogatott régiója há-
rom éven keresztül évi tíz-

millió eurót, azaz összesen 
hozzávetőleg tízmilliárd fo-
rintot kap területfejlesztési 
céljainak megvalósításához. 

Nógrádi Zoltán szerint a 
Dél-Alföld az 1991-től nap-
jainkig terjedő időszakban 
országos szinten is rendkívül 
csekély mértékű területfej-
lesztési támogatást kapott, 
ráadásul olyan időszakban, 
amikor a területfejlesztési 
kiadások aránya országos 
szinten a GDP mindössze 
0.2, 0.3 százalékát éri el a 
kívánatos 3-4 százalék he-
lyett. 

A DARFT elnöke el-
mondta, a pénzt elsősorban 
intézmény- és gazdasági inf-
rastruktúrafejlesztésre, az 
ipari szerkezetátalakítási 
program megvalósítására, il-
letve a területfejlesztési ope-
ratív program keretében a 

szociális kohézió elősegíté-
sére, és a regionális turiszti-
kai termékfejlesztésre fogják 
fordítani. 

„Az, hogy a régió elnyer-
te ezt a nagy összegű támo-
gatást, egyértelműen bizo-
nyítja, hogy a DARFT nem-
csak statisztikai és szervezé-
si, de forrásszerzési felada-
tokat is képes hatékonyan el-
látni. Azaz: speciális felada-
tokat speciális eszközökkel 
oldunk meg" - szögezte le 
Nógrádi Zoltán. 

Schwertner János régió-
igazgató hozzátette: a támo-
gatás feltételei önmagukban 
is garanciát jelentenek arra, 
hogy a pénzt nem aprózzák 
szét, és kis projektek helyett 
minőségi áttörést hozó, nagy 
volumenű fejlesztéseket va-
lósítanak meg. 

Kéri Barnabás 

Munkatársunktól 
Hetvenedik születésnapja 

alkalmából tudományos ülé-
sen köszöntötték dr. Burger 
Kálmán akadémikust, a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Ké-
miai Tanszékének professzo-
rát. A tudományos előadások 
elhangzása után a tanszék, a 
kémiai tanszékcsoport, vala-
mint a Szegedi Akadémiai Bi-
zottság nevében üdvözölték a 
születésnapját ünneplő pro-
fesszort. Mészáros Rezső, a 
JATE rektora - oktató mun-
kásságának elismeréseként -

Hetvenéves 
dr. Burger Kálmán 
átnyújtotta Burger Kálmán-
nak az oktatási miniszter által 
adományozott „Pedagógus 
szolgálati emlékérmet". 

Dr. Burger Kálmán a bu-
dapesti gyógyszerésztudomá-
nyi karon szerzett diplomát 
1954-ben. Egyetemi tanárrá 
1968-ban nevezték ki, és 
1983-ban a József Attila Tu-
dományegyetem akkori rek-

torának meghívására került 
Szegedre, ahol a szervetlen és 
analitikai kémiai tanszék ve-
zetésével bízták meg. Ezt a 
feladatát 1996-ig látta el. A 
professzort 1993-ban válasz-
tották a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjává, s 
jelenleg is ó a Szegedi Aka-
démiai Bizottság alelnöke. 
Tudományszervező munkáját 

az MTA Fizikai-kémiai és 
Szervetlen Kémiai, valamint 
Analitikai Kémiai Bizottsá-
gai, illetve a Koordinációs 
Kémiai Munkabizottság tag-
jaként végzi. A JATE Habili-
tációs Bizottságának és az 
MTA Kémiai Osztálya I. 
Doktori Bizottságának elnöki 
posztját is ő tölti be. 1987 és 
1990 között tudományos rek-
torhelyetteseként részt vett a 
JATE legfelső vezetésében is. 
Munkáját számos esetben is-
merték el kitüntetéssel, 1995-
ben a Széchenyi-díjat is el-
nyerte. 

Holnap: utasszámlálás 
A szegedi helyi tömeg-

közlekedési jármüveken 
h o l n a p , s z e r d á n üzern-
kezdéstöl zá rás ig u tas-
számlálást tartanak. A Ti-
sza Volán és az SZKT va-
lamennyi járművének aj-
tajában egy-egy személy 
áll majd és „strigulázza" 
a felszállókat. A számlá-
lás célja, hogy teljes ké-
pet kap janak a jelenlegi 
hálózatról, illetve az ada-
toka t fe lhaszná l ják egy 
későbbi, javított hálózat 
beindításához. 

A szegedi önkormányzat 
utasszámlálást végeztet a Ti-
sza Volán és az SZKT összes 
járművén szerdán. A városban 
közlekedő 110 autóbuszon, il-
letve 80 villamoson, trolin 
reggeltől estig számlálják az 
utasokat a megbízottak. Az aj-
tóknál szolgálatot teljesítők a 

felszállók után egy-egy strigu-
lát húznak a füzetükbe, vala-
mint minden negyediknek ad-
nak egy kérdőívet. Ezt a több 
kérdésből álló ívet az utasok 
otthon kitöltik és november 4-
éig postán feladhatják vagy 
személyesen bevihetik a két 
társaság irodájába. A beküldők 
között 20 darab, egy évre szó-
ló kombinált bérletet és egy 
négyfős család részére pedig 
egy bécsi retúrjegyet sorsol-
nak ki. 

Az utasszámlálás és a 
kérdőív-osztás mellett egy 
harmadik módszerrel is 
gyűjtenek majd adatokat. Ok-
tóber 26-ától november köze-
péig kérdezőbiztosok járják a 
várost és becsöngetnek néhány 
lakásba. A lakókat utazási szo-
kásaikról, az általuk igénybe 
vett járatokról kérdezik. A há-
rom módon felvett adatokat 
egy budapesti cég elemzi, ér-

tékeli, eredmény másfél hónap 
múlva várható. A 7,5 millió 
forintba kerülő számlálás célja 
kettős: az egyik az, hogy tájé-
kozódjanak az utazási szakem-
berek Szeged jelenlegi tömeg-
közlekedési helyzetéről, a má-
sik pedig, hogy a begyűjtött 
adatok alapján a közeljövőben 
kialakíthassanak egy utasköz-
pontú, integrált hálózatot a vá-
rosban. Jövő év február végére 
a szakemberek elkészítik az új 
hálózat tervét és ha a köz-
gyűlés elfogadja, akkor már 
akár 2000-ben is megvalósít-
hatják. Persze csak akkor, ha 
nem igényel nagyobb beruhá-
zást a módosítás. A számlálás-
sal kapcsolatos bővebb infor-
máció a két társaság közön-
ségkapcsolatok irodáján kér-
hető, Mérey utca 6/B, 485-495 
(SZKT), illetve Fekete sas ut-
ca 28., 550-181 (Tisza Volán). 

K. T. 

csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű 
problémáikat, észrevételeiket, ta-
pasztalataikat ezen a héten Kéri Bar-
nabás ügyeletes újságíró munkatár-
sunkkal oszthatják meg, aki munka-
napokon reggel 8 és 10 óra között, 
vasárnap 14 és 15 óra között a 06-20-
9432-663-as rádiótelefon-számon 
várja hívásaikat. Elveszett tárgyaikat 
kereső, illetve talált tárgyakat vissza-
adni szándékozó olvasóink ingyenes 

hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 
8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve 
személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Cuki. Algyőről telefonált 
egy kisgyermekes anya, aki 
a Téglás és a Búvár utca 
sarkán működő cukrászdá-
ban szeretett volna süte-
ményt venni. Nagy megle-
petésére azonban az egyik 
alkalmazott kiutasította a 

cukrászdából, mondván: 
oda nem lehet babakocsival 
együtt bemenni. Ezt olva-
sónk rendkívül sérelmesnek 
tartja, hiszen gyermekét az 
üzlet előtt nem hagyhatja, 
ám a tizenegy hónapos ka-
ron ülővel nem tud vásárol-

ni. így ezután két választá-
sa marad: vagy otthon 
hagyja gyermekét, vagy 
lemond az édességről. 

Oázis. Telefonálónk a 
közelmúltban a gégészeti 
klinika „vendége" volt. 
Mint mondja: a sokat bí-
rált magyar egészségügy 
oázisában gyógyulhatott. 
Az orvosok, nővérek áldo-
zatkészségére és szakmai 
felkészültségére sokáig 
emlékezni fog. 

Bélyeg. Kővágó Endre 
benevezett a Tesco bé-
lyeggyűjtő akciójába. Meg 
is kapta a bélyegekért járó 
poharakat, ám sajnos, az 
akcióban meghirdetettel 
ellentétben csak azonos fi-
gurájú ivóalkalmatosságo-
kat vihetett haza gyerme-
kének, ráadásul hosszú tü-
lekedés után. 
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forrás 

Pályázat 
a demokráciáért 
Munkatársunktól 

Az Európai Bizottság ma-
gyarországi delegációja pályá-
zatot hirdet a Phare Demokrá-
cia Program mikro-projektjeire. 
A pályázatra kizárólag kis, he-
lyi civil szervezetek jelentkez-
hetnek. Idén az EU 400 ezer 
euróval (körülbelül 104 millió 
forinttal) kívánja támogatni a 
hazai civil szektor fejlődését. 

A támogatás összege mun-
katervenként 780 ezertől 2 mil-
lió 600 ezer forintig terjedhet, 
mely a projekt kiadásának ma-
ximum 90 százalékát fedezheti. 

Pályázni a következő témák-
ban lehet: a helyi demokrácia 
fejlesztése; a helyi közösségek 
erősítése; a nem-kormányzati 
szervezetek belső struktúrájá-
nak fejlesztése, szervezeti de-
mokráciájuk erősítése; a füg-
getlen, plurális és felelős tájé-
koztatás; a konfliktusok me-
gelőzése és kezelése a helyi kö-
zösségekben; az emberi jogok 
érvényesítése és figyelemmel 
kísérése. 

A feltételekről az Autonó-
mia Alapítvány 1-237-60-23-as 
telefonszámán adnak informá-
ciót, a pályázatok beérkezési 
határideje: november 22. 

Csellásolc sikere 
Munkatársunktál 

A napokban rendezték meg 
Kecskeméten a Friss Antal Ze-
neiskolák gordonkaversenyé-
nek regionális selejtezőjét. A 
válogatón a szegedi Király-Kö-
nig Péter Zeneiskola két növen-
déke is kivívta az országos 
döntőben való indulás jogát. 
Mészáros Zsófia az első, Szalai 
Szandra pedig a második kor-
csoportban diadalmaskodott. 
Felkészítő tanáruk Gárdián Gá-
bor, zongorán dr. Szüts István-
ná kísérte a gyerekeket. 

Polgárőrök 
elismerése 

Munkatársunktál 
Az 1956-os forradalom tisz-

teletére a polgárőr szövetség 
október 22-én központi ünnep-
séget rendezett Budapesten. 
Ezen két Csongrád megyei pol-
gárőrt is kitüntettek a bűnme-
gelőzés terén nyújtott eredmé-
nyes munkájáért. Magyari Bé-
la, a Csongrád Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetségének el-
nöke belügyminiszteri dicséret-
ben és jutalomban részesült, a 
pusztaszeri Rózsahegyi Sándor 
pedig „Az év polgárőre" kitün-
tetést vehette át. 

Felolvasóest 
Munkatársunktól 

Ma 18 órától a Mojóban ren-
dezik meg a fiatal erdélyi írók 
könyvbemutatóját, amelyen 
részt vesz: Fekete Vince, 
György Attila, Kelemen Hunor, 
Lövétei Lázár László, Molnár 
Vilmos, Orbán János Dénes, 
Papp Sándor Zsigmond és Sánt-
ha Attila. A dedikálással egybe-
kötött felolvasóest műsorve-
zetője: Lakatos Mihály. 

Előadás 
a hadseregről 

Munkatársunktól 
A Nemzeti Hadsereg mega-

lakulása címmel ismeretter-
jesztő előadást tart a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület sze-
gedi területi szervezete. A Sze-
gedi Honvéd Kulturális Alapít-
vány (volt helyőrségi klub, De-
ák Ferenc utca 29.) első emele-
ti előadótermében október 26-
án délután 3 órakor Horpácsy 
András beszél az érdeklő-
dőknek az említett témáról. A 
belépés díjtalan. 
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Majoros második 
birkózás 

Munkatársunktól 
Abonyban Varga János 

olimpiai bajnok hatvanadik 
születésnapja alkalmából 
nagyszabású birkózóver-
senyt rendeztek az elmúlt 
hét végén. A legjobb hazai 
58 és 63 kg-osok együtt 
mérték össze felkészültségü-

ket a szuperbajnok címéért. 
A mezőnyben ott volt a Sze-
gedi BE 58 kg-ban olimpiai 
kvótát szerző versenyzője, 
Majoros István is, aki végül 
a 63 kg-ban az idei junior 
EB-n ezüstérmet szerző 
Horváth András mögött a 
második lett. Kocsis Ferenc 
edző még egy jó hírt közölt: 
az SZBE indul a hétvégi csa-
patbajnokságon. 

Pick: következik a Győr! 
kézi labda 

Munkatársunktól 
A Pick Szeged NB l-es 

férfi kézilabdacsapata nyolc 
nap alatt három bajnoki 
mérkőzést játszik. A Tisza-
parti együttes a Kiskőrös elle-
ni elmúlt pénteki találkozó 

után ma, 17.30-tól annak a 
Győrnek a vendége lesz, 
amellyel mindig éles csatát 
vívott, s amely az elmúlt hét 
végén meglepetésre Ózdon 
nyerni tudott. 

- Ez nem ijesztett meg 
bennünket, de arra minden-
képpen jó volt, hogy a játéko-
sokat ne tegye elbizakodottá 

- mondta Koleszár György, a 
Pick Szeged edzője, majd így 
folytatta: - Ha azt a formát 
folytatjuk, amellyel a Kis-
kőröst legyűrtük, akkor nem 
lehet gond most sem a győze-
lem. Remélem, a Hajdú Já-
nos szövetségi kapitány által 
figyelembe veendő váloga-
tott-jelölteket - Buday, Nagy 

L, Szotyori, Doros, Bartók és 
ha felépül, Berta - inspirálja 
a címeres mez felhúzásának 
lehetősége, s minden mér-
kőzésen bizonyítani fogják, 
hogy jól választott a kapi-
tány. Bizonyára nem árulok 
el titkot, hogy a héten esedé-
kes két mérkőzésünkön négy 
pontot kell szereznünk. 

tánc 

Vörös: MTK! 
Munkatársunktól 

Beszámoltunk róla. hogy a 
Szeged LC szerződésszegése 
miatt szabadon igazolhatóvá 
vált - többek között - Vörös 
Péter is. A 22 esztendős lab-
darúgói az anyaegyesülete, a 
bajnoki címvédő MTK 
szerződtette. 

MK-gyözelem 
Munkatársunktól 

A Szeged KE női kosárlab-
dacsapata nyert Kiskunfélegy-
házán, (gy továbbjutott a Ma-
gyar Kupában. 

Kiskunfélegyháza-
Szeged KE 30-114 (21-59) 

Kiskunfélegyháza, 100 
néző. Vezette: Lengyel, Bo-
gárdi. 

Szeged KE: Laluska (15), 
Roczkov (40/9), Nemes (7), 
Csapó (22), Láng (22). Cse-
rék: Pungor (7), Hajnal (1). 
Edző: Király Sándor. 

Weszelovszky 
nagy játéka 

Munkatársunktál 
Az országos I. osztályú 

utánpótlás vlzilabda-bajnok-
ságban a Vasas ellen a Szege-
di Vízipóló Suli két korosztá-
lya győztesként hagyta el a 
medencét. 

Gyermek: Vasas-SZVPS 
14-5 (6-0, 5-1, 3-1, 0-3). 
Gólszerzők: Brunner 2, Nagy 
G. 2, Szőcs P. Edző: Dalmády 
Ernő. 

Serdülő: Vasas-SZVPS 
4-7(1-0, 3-4,0-2,0-1). Gól-
szerzők: Fülöp 4, Horváth Á. 
3. Edző: Éles Vilmos. Ifjúsá-
gi: Vasas-SZVPS 5-14 (1-3, 
1-4, 2-3, l^t) . Gólszerzők: 
Weszelovszky 7, Éles 3, 
Szőcs G., Varga A., Fülöp, 
Szegi. Edző: Éles Vilmos. 

Gerelybronz 
Munkatársunktál 

Az atléták ügyességi baj-
nokságán jól szerepelt a Sze-
gedi VSE csapatai (edző: Kiss 
Gábor). Eredmények, Gerely-
hajítás, ifjúságiak: ...3. Szege-
di VSE (Kurucsó Péter, Dre-
venka Zoltán, Kiss Balázs 
Gábor, Eperjesi László). 
Súlylökés, ifjúságiak: ...5. 
Szegedi VSE (Eperjesi, Dre-
venka. Szabó Róbert, Kuru-
csó). 

Streetfighter-
eredmények 

Munkatársunktál 
A közelmúltban a szegedi 

Tesco áruház parkolójában 
nagy sikerrel rendezték meg a 
Tesco streetfighter(motoros)-
showt. A győzelmet a nyí-
regyházi Hidi Miklós szerez-
te meg. A rendezvényt a Tes-
co áruház, a Japán Motor '94 
Kft., a Yamaha Kalmár, a 
Hungária Biztosító és a Born 
to be Wild motorosújság tá-
mogatta. 

Földeáki siker 
Munkatársunktól 

NB Il-es férfi teke-
mérkőzés: Földeák TC-Sza-
bolcsi " Építők SE 5:3 
(2904-2830). Pontszerzők: 
Bozsogi Pál 513. Kiss Béla 
505, Hajdú Béla 481 fával, ill. 
Kolesár 496, Benke 488, Cze-
re 484 fával. 

PNB 
Budapest (MTI) 

Két mérkőzést játszottak 
tegnap este a labdarúgó PNB 
10. fordulójában: MTK-Gáz-
szer l - l (1-0), Újpest-Fe-
rencváros 2-2 (0-2). 

A Focisuli 
Munkatársunktól 

A Szegedi Városi Televí-
zió a Délmagyarország Kft. 
támogatásával negyvenper-
ces dokumentumfilmet ké-
szített a Tisza-Volán-MÉH 
Focisuliról. A jövő remény-
ségeit bemutató alkotás alap-
jául az a nemrégiben lezaj-
lott mórahalmi focitorna 
szolgált, amelyen a szegedi-
ek magabiztosan győzték le 
a pécsieket és a szolnokia-
kat. A Focisuli cfmű filmben 

megszólalnak az ifjú focis-
ták, a szülők, szakvezetők, a 
szegedi, pécsi és szolnoki 
edzők, mindemellett a 
meccsekből részleteket lát-
hatnak a nézők. A felnőttek 
véleményét a mai fociról pe-
dig Szendrei József, volt vá-
logatott kapus és Eperjes 
Károly színművész mondja 
el. Tehát kedden 20.50-kor: 
A Focisuli. (A filmet két al-
kalommal megismétli a Sze-
gedi Városi Televízió.) 

Totányeremények 
Budapest (MTI) 

A Szerencsejáték Rt. köz-
lése szerint a 42. heti totó-
nyeremények a jövedelem-
adó levonása után a követ-
kezők: 

13 plusz egy és 13 talála-
tos szelvény nem volt. 12 ta-
lálatost 3 darabot leltek, nye-

reményük egyenként 713 
ezer 650 forint. A 11 talála-
tos szelvények 31 ezer 28 fo-
rintot, a 10-esek pedig 5209 
forintot érnek. 

Góltotó: 6 és 5 találatos 
szelvény nem volt, 4-est 19 
darabot találtak, nyeremé-
nyük egyenként 7983 forint. 

Szerdán, 17 órakor: Medikémia-Dunaferr 

Az első hazai rangadó 

Megyei ranglistaaranyak 

Az éjszakázó 
Tisza Volán 

röplabda 

A Medikémia extral i-
gás férfi röp labdacsapa-
ta eddig ké t győze lmet 
és egy veresége t köny-
velhetett el az új idény-
ben. Szerdán, 17 órakor 
a Dunaferr SE együttesét 
f o g a d j á k a z ú j s z e g e d i 
Sportcsarnokban Tormá-
ék, ez lesz az első igazi 
haza i r a n g a d ó . Az esé-
lyekről N a g y Péter ve-
zetőedzőt fagga t tuk . 

- Hogyan készült a csa-
pat a Dunaferr elleni 
rangadóra? - kérdeztük 
Nagy Pétert, a Mediké-
mia mesterét. 
- A múlt héten intenzí-

vebben dolgoztunk, s ezt 
pénteken egy egymásközti 
edzőmeccs zárta. Kedden 
még videózunk, megnézzük 
és kielemezzük a Duna-
ferr-Kecskemét meccset. De 
már most biztos, hogy a Nei-
zer, Nyirka, Jánosi, Torma, 
Berkes, Melnicsuk kezdőha-
tos lép majd pályár? szerdán. 

- Apropó, Melnicsuk! Ő 
nem azt a teljesítményt 
nyújtja, ami elvárható 
lenne... 
- Főleg a Kaposvár ellen 

„muzsikált" rendkívül gyen-
gén, utána el is beszélgettem 
vele. De azt se felejtsük el, 
hogy „Jura" sem lett fiata-
labb, az ütőereje már nem 
lesz a régi, de a blokkja mi-
att és mert át tudja venni a 
feladó szerepét - ha Neizer 

Melnicsuk (szemben, a hálótól takarva) vajon feltöri a „vasblokkot is? 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

hátsósoros - , kihagyhatatlan. 
Bár, a hármason kívüli üté-
seinek még javulnia kell. 

- Egy kényes kérdés: 
Nyári Sándor szakmai 
igazgató tavalyhoz képest 
egyre aktívabb a kispad-
nál, tanácsokat ad játé-
kosoknak. Ez az önök 
közti megállapodás ered-
ménye, vagy csak így ala-
kult? 
- Sanyi hivatalosan is a 

másodedzőm lett, miután 
Nusser Elemér visszament 
tanftani. Mindent megbeszé-
lünk, segíti a munkámat, a 
döntéseket azonban én ho-
zom, időkérést és cserét nem 

kezdeményez. Ebből nem 
csinálok presztízskérdést, s 
emiatt eddig nem is volt kö-
zöttünk semmilyen össze-
zördülés. 

(Nyári Sándor ugyan-
erről: - Már tőlem is meg-
kérdezték ezt a szurkolók. 
Nagy Péter kiváló szakem-
ber, de jobban igényli a taná-
csaimat, mint az elődje, Ka-
ragics Mátyás. A felelősség a 
győzelemért és a vereségért 
egyaránt az övé. Szövetségi 
kapitány és szakmai igazgató 
vagyok, de nem esik le az 
aranygyűrű az ujjamról, ha 
segítek, a labdákat is szíve-
sen felpumpálom.) 

- Visszatérve a Duna-
ferrhez, mit vár a mérkő-
zéstől? 
- Feltétlenül nyerni aka-

runk! Az újvárosiak orosz 
centere egyre jobb, rá fi-
gyelni kell. Sok múlik a 
szervákon, s nem szabad 
szem elől tévesztenünk Tóth 
Tibort sem, a figurákat 
elsősorban rá hegyezik ki. 
Kérem a szegedi szurkolók 
támogatását. 

Az MTV2 19 órától 
összefoglalót sugároz a ta-
lálkozóról. A meccs szüne-
teiben Medikémia-ajándék-
csomagokat sorsolnak ki. 

Imre Péter 

Teljes C s o n g r á d me-
gyei sikert hozott a z új-
s z e g e d i S p o r t c s a r n o k -
b a n r e n d e z e t t t á n c 
r a n g l i s t a v e r s e n y . A 
s t a n d a r d k a t e g ó r i á b a n 
a s z e n t e s i Sz i lver TSE 
p á r j a , László Csaba és 
Németh Anikó bizonyult 
a l eg jobbnak; míg a la-
t in -amer ika i t á n c o k b a n 
- némi olasz segítséggel 
- a M a u r i z i o Vescovo , 
T ö r ö k g y ö r g y M e l i n d a 
kisteleki d u ó győzött . 

A jól megszokott labda-
pattogást két napra a gyö-
nyörű ruhák, a táncos lábak 
látványa váltotta fel az új-
szegedi Sportcsarnokban. A 
tavalyi ifjúsági világbajnok-
ság sikerén felbuzdulva a 
Flamenco Szeged Tánc-
sportjáért Alapítvány ismét 
rangos eseményt szervezett 
a Tisza-parti városba, és a 
telt ház bizonyította: a kö-
zönség igényli ezt a sportot. 
Az említett világeseményen 
nyolcadik helyen végző 
szentesi László Csaba, Né-
meth Anikó pár most a leg-
jobb lett ebben a kategóriá-
ban. Borsos Nándor ifjúsági 
szövetségi kapitány vélemé-
nye szerint tavaly óta sokat 

A László Csaba, Németh Anikó szentesi páros ala-
posan kitett magáér t a szegedi ranglistaversenyen: 
s t a n d a r d b a n elsők, míg lat in-amerikai t áncokban 
negyedikek lettek. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

fejlődött a kettős, hiszen 
stabilabb lett a mozgásuk, 
ezáltal pedig érettebben tán-
coltak. A diadal azt jelenti, 
hogy a magyar bajnok Ino-
tai. Fischer duó mellett a 
legtöbb ranglistapontot 
szerző Lászlóék képviselik 
hazánkat jövőre a standard 
táncok vb-jén. A döntőbe, a 
hét legjobb pár közé még 
három megyei „egység" ju-
tott be: Szegedről a Flamen-

co TI növendékei, Balogh 
Csongor és Tóth Vas Anikó 
a negyedik, míg a B.E.S.T 
KSE-bőI Szász Gábor és 
Tóth Ágnes a hatodik he-
lyen végzett. A szentesi Bo-
lero TS K-ból Berkes Csaba 
és Idovika Edina végül a he-
tedik helyig „lépdelt". 

A latin-amerikai táncok 
versenyére hamisítatlan kar-
neváli hangulat költözött a 
sportcsarnokba, ami a lá-

nyok ruháján és a zenék rit-
musán érződött leginkább. 
Lászlóék ebben a kategóriá-
ban sem adták alább a finá-
lénál, ám itt meg kellett elé-
gedniük a negyedik hellyel. 
A győzelmet a kisteleki 
Pro-Art TS kettőse, a Mau-
rizio Vescovo, Törökgyörgy 
Melinda páros szerezte meg 
- egyértelműen. A hét pon-
tozóbírótól az öt tánc (rum-
ba, jive, csacsacsa, szamba, 
paso doble) duónkénti érté-
kelésénél mindössze egyet-
len második helyezést je-
lentő táblát kaptak a har-
mincnégy (!) egyes mellett. 
Ebben a kategóriában is volt 
még egy megyei kettős: a 
hódmezővásárhelyi Prome-
nád TSE neveltjei, Bíró Ta-
más és Németh Gabriella a 
hatodik helyen végeztek. 
Balikó Károly, a Magyar 
Táncszövetség elnöke a kö-
vetkezőkkel zárta a rendez-
vényt: - Nem csalódtam 
Szegedben, a szervezőkben, 
és a nézőkben. Azt hiszem, 
újra meghódította Szegedet 
a versenytánc. 

Az esemény támogatói: 
Mol Rt., Szeged Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata, 
Délmagyarország Kft., Bá-
ba és társa nyomdaipari 
Kft., Bartos és társai 2000 
Bt. 

Mádi József 

jégkorong 

Tegnap délben a Roo-
sevelt téri halászcsárdá-
ban t a r to t t a idénynyi tó 
sajtótájékoztatóját a Tisza 
Volán Szeged jégkorong-
csapata. A klubvezetés a 
november közepén rajto-
ló első osztályú ba jnok-
ság előtt a tervekről és a 
változásokról számolt be. 

Bánáti Antal, az egyesület 
társadalmi elnöke örömmel 
újságolta, hogy a Volán zsi-
nórban immár harmadik baj-
noki idényét kezdi az első 
osztályban, amely most sok-
kal erősebb lesz, mint koráb-
ban, hiszen a résztvevő hét 
csapat között ott van a Duna-
ferr, az Alba Volán és az FTC 
is. 

Kalocsa László vezetőedző 
nagyon rossz hangulatban 
kezdte az ismertetőjét: 

- Több hazai bajnoki 
összecsapásunkat is ked-
vezőtlen időpontban, késő es-
te kell kezdenünk, így biztos, 
hogy nagyon sokan távol ma-
radnak a meccsektől. Mellé 
még kevés edzéslehetőséget 
kapunk, ezért a klub működé-
se is veszélybe került. A gye-
rekeket a késő esti tréning mi-

att nem engedik el - teljes 
joggal - a szülők a műjégpá-
lyára. A felnőttcsapat alapo-
san megerősödött, jó korongo-
sok érkeztek a Dunaferrtől és 
a megszűnt UTE-tól. A nyitó-
meccsre november 19-én 
(pénteken) hazai pályán, este 
nyolc órakor kerül sor, amit a 
nagy rivális Győr ellen ját-
szunk. Sok új arcot is felfe-
dezhetnek majd a szurkolók a 
csapatban: Peterdi, Halmosi, 
Konrád, Bodnár, Borhás, De-
ák, Kovács, Palla, Nagy kép-
viseli az erősítést. A régiek és 
a most igazolt hokisok közül 
többen Szegeden tanulnak és 
dolgoznak. Hogy meddig ju-
tottunk a felkészülésben, azt 
pénteken este 19.30-kor a 
Szabadkával vívandó előké-
születi meccsen lemérhetjük. 
A cél a 4-5. hely megszerzé-
se, s mindenféleképpen feled-
tetni a nem túl sikeres előző 
bajnoki idényt. Ez azonban a 
közönség segítsége nélkül 
nem valósítható meg... 

Dr. Lippai Pál ügyvezető 
elnök az egyesület anyagi 
helyzetét elfogadhatónak 
minősttette - a Tisza Volán 
Rt. és a város támogatásának 
köszönhetően - , bár a zavarta-
lan működésükhöz hiányzik 
még két-három millió forint... 

Svli Róbert 

A Tisza Volán Szeged jégkorongcsapa tának veze-
tése - a képen balról jobbra: Kalocsa László, Bánáti 
Antal, dr . Lippai Pál és Hencz Ferenc - b izakodó a 
bajnoki raj t elótt. (Fotó: Nagy László) 
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A Westel 900 Dual GSM készülékekből 
egyedülálló választékot kínál. Kedvére válogathat. 

Egy márkás DUAL mobilhoz hozzájuthat 
már akár bruttó 11 900 Ft-ért**. Leteszi és viheti 

Biztos tehet benne, hogy nemcsak készüléke, hanem 

a Westel 900 folyamatosan fejlesztett hálózata is időben 

készen áll majd az 1800 MHz-en való kommunikációra. 

A Kapcsolat bármely hullámhosszon elérhető tesz a megszokott 

módon. Közel háromnegyed milüó előfizetőnknek így ezután is 

minden készülék és hívás egyértelmű bizonyíték: 

a jövő már kézzelfogható. 

WESTEL 900 mintabolt Szaged. Fakateus u. 25. taL 06^2/421-575,06-30/900-9008 
Hlvataloa M X M M i n k : 06-301930-5330, 04-30/930-5361: 06-30/930-5342 

Ofotért: Hófrnezávésártiety. Andrássy u. 5-7 > Westcom GSM Kit: Szagad. Feketesas u. í j 
Szeged. Roosevelt tér 5. • Szeged. Kossuth L sgt. 10-12. • Fish Telecom, 
i iMkluly. Andrássy üti parkoló • BektroH KII Szentes. József A u. 6/b. • CBongrád. F 
Puszta Sándor Makó. Szegedi út 2. • Eco-Phone Kit Hódmezővásárhely. Szí 
Kovács J. u. 20 • Kiru-Fon Kit. Szeged. Jósika ü l • Mórahatom. István király 0 
Sári-Phone Bt, Szeged. Szeged Nagyáruház • West-Szeg 98 Bt Szeged Mikszáth K. u 
Szeged Rókusi krt. 42-44 (Tescol • Mobilvilág Bt Csongrád F0 Ut 40 BBK Hungary É 
Kistelek. Kossuth u. 30. 

HUiUrtrMhMBa k amíg * ktoW let Az Su, 
Hviatf AI*FMMX24IW* UrtmMrHlW t. 2A.1375 R luk l«eamUita«K»nénv unu* Monefc* 1230 <t»h • Wtaa teo tatáraiba hasas - dtum.wi». as-mo 

.16900 FT 

i Nokia 3210/SL* 
.39 000 FT 
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Európa 
vagy függetlenség? 
Munkatársunktól 

Régiók, nemzetek, Európa 
cfmmel kezdődött kétnapos 
nemzetközi konferencia a 
József Attila Tudománye-
gyetem Európa-tanulmányok 
ktízpontja és a francia anger-
si egyetem rendezésében. A 
francia nyelvű előadássoro-
zatot Csernus Sándor, a pá-
rizsi Magyar Intézet igazga-
tója és Jacques-Guy Petit 
angersi egyetemi tanár nyi-
totta meg. A konferencia 
első napján az állam szuve-
renitásáról és a regionaliz-
musról, mint két egymást ki-
egészítő és sokat vitatott fo-

galomról esett a legtöbb szó. 
Az előadások felvetették an-
nak problémáját, hogy az eu-
rópai integráció elvesz-e az 
egyes államok függetlensé-
géből. Altalános vélemény 
szerint a világméretű globa-
lizáció körülményei között 
az európai egységesülés az 
egyetlen lehetőség, amellyel 
az egyes államok nemzeti 
érdekeiket érvényesíthetik. 
Igaz, ehhez a nemzeti szuve-
renitás korábbi szerepét a 
„megosztott szuverenitás" 
vette át, amelyben az állam 
bizonyos jogait átruházza a 
közös európai szervezetekre. 

A tanárképző főiskolán 

Tanügyi továbbképzés 
Munkatársunktól 

A Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán tegnap 
kezdődött el és szombatig 
tart az a továbbképző tanfo-
lyam, amelyet a romániai 
magyar tanügyi vezetőknek 
- iskolaigazgatóknak és tan-
felügyelőknek - szervezett a 
JGYTF Magyar Nyelvi Tan-
széke. Nagy János főiskolai 
tanártól megtudtuk: a román 
külügy- és tanügy-miniszté-
rium, valamint a magyar 
külügy-, illetve oktatási mi-
nisztérium korábban megáll-
apodott abban, hogy az ál-
lamközi szerződés alapján a 
romániai magyar tanügyi ve-
zetőknek évente egy alka-
lommal egyhetes továbbkép-
zést rendez Magyarorszá-
gon. A kurzusra egyébként 
mindkét ország oktatási mi-

nisztériumából érkeztek ven-
dégek. A rendezvényen kü-
lönböző előadások hangoz-
nak el. Ma délelőtt 9 órától 
Varga István főiskolai tanár 
„Másként neveljünk-e az új 
évezred küszöbén" cfmmel, 
Ormándi János főiskolai ta-
nár pedig „Másképp tanít-
sunk-e az új évezred küszö-
bén?" címmel tart előadást. 
A tanfolyamon szó lesz még 
a számítástechnikáról, a szö-
vegértésről és szövegalko-
tásról, az iskolai anyanyelv 
és a társadalom kapcsolatá-
ról, valamint a nyelvi telje-
sítmény méréséről. Az 
előadók között található töb-
bek között Petőfi Sándor Já-
nos és Péntek János egyete-
mi tanár, valamint Benkes 
Zsuzsanna, a nyelvtudomány 
kandidátusa. 

Lévai István 

Széna tér, 1 9 5 6 (2.) 
Október 25. 

A Horváth-kertbe érve ta-
lálkoztunk barátaimmal. Volt 
miről beszámolnunk egymás-
nak, hogy ki mit látott, merre 
járt. Ámuldozva hallgattuk 
egymás élményeit. Kalifa 
nevű barátom állt elő az öt-
lettel: - Menjünk le a Széna 
térre, nézzük meg a többie-
ket, mit csinálnak ott! 

Elindultunk, körülbelül 
ezer méterre volt onnan. 
Ahogy ballagtunk,' egy kato-
naruhás, fegyveres férfi szólt 
ránk. 

- Hová mentek, srácok? 
- A Széna térre - vála-

szoltuk egyszerre. 
- Na, jó, elkísérlek benne-

teket - mondta pardont nem 
tűrő hangon és csatlakozott 
hozzánk. 

A térre érve jött velünk 
szembe egy bőrkabátos, gép-
pisztolyos férfi. Szokatlanul 
nagy bajuszt viselt. Kísérőnk 
közölte vele, ezek a srácok a 
Horváth-kertből jöttek, mi-
hez kezdjen velünk, kérdezte. 
A nagybajuszos ember Szabó 
bácsi volt. Akkor még nem 
gondoltam, hogy ez a kato-
nás, kemény ember milyen 

Hódmezővásárhely (MTI) 
A Csongrád Megyei Bíró-

ság hétfőn jogerős ítéletével 
hatályon kívül helyezte a 
hódmezővásárhelyi köz-
gyűlés Rapcsák András pol-
gármester ellen március 4-én 
indított fegyelmi vizsgálatá-
nak határozatát, s megszün-
tette az azóta tartó, polgár-
mesteri állásából való fel-
függesztését. 

A fegyelmi eljárást köz-
pénzek magáncélú használa-

nagy hatással lesz az életem-
re. 

(Források szerint Szabó 
Jánost, az akkor 59 esztendős 
buszsofőrt bácsizták a Széna 
téri fiatalok, de még az 
idősebbek is. Az egyszerű, 
tisztességes, tanulatlan, ám jó 
szerevező készséggel megál-
dott ember nagy népsze-
rűségnek örvendett a forra-
dalmárok körében. A szer-
kesztő.) 

Megkérdezte tőlünk van-e 
fegyverünk. Szinte egyszerre 
vágtuk rá, hogy nincsen. Ha-
mar kiderült, hogy közülünk 
mindössze ketten tudnak 
bánni a fegyverrel, mivel már 
voltak katonák. Őket Szabó 
bácsi elküldte addigi kí-
sérőnkkel, minket pedig ma-
gával vitt. 

A Széna tér egyik épületé-
hez mentünk. Önkéntelenül 
is igyekeztünk azonos rit-
musban lépni. A lépcsőn le-
jutottunk a pincébe. Ott már 
több fiatal várakozott, ők már 
megkapták a fegyverüket. 
Éppen gyakorolták a tár töl-
tését, a kézigránát kibiztosí-
tását, dobását. Mi is csatla-
koztunk hozzájuk. Egészen 

hajnalig gyakoroltuk a fegy-
verismereteket. Afféle gyors-
talpaló kiképzésben részesül-
tünk. 

Szabó bácsiék hasznos ta-
nácsokkal láttak el bennün-
ket. Elmondták mire ügyel-
jünk az utcai harcnál, hogyan 
kell egymást biztosítani. Itt 
sikerült megtudnom, hogyan 
kell készíteni és használni a 
Molotov-koktélt, mire jó az 
ammóniák, stb. Ez utóbbia-
kat azért tartom fontosnak, 
mert szeretném eloszlatni azt 
a tévhitet, amit a kommunista 
rendszerben állítottak: azt 
sulykolták, hogy a Széna téri 
parancsnokok, akiknek zöme 
diplomával rendelkezett, ka-
tonailag is képzett volt, szó-
val ezek az emberek nem óv-
ták, nem védték azokat, akik-
kel együtt harcoltak. Ez nem 
igaz! Igenis óvták, képezték 
a fiatalokat, az egyetemistá-
kat, a harcoló nőket. Az más 
kérdés, hogy az események 
gyors pergése miatt mindenre 
kevés idő jutott. Az emlftett 
rágalmak egyébként a vész-
bíróságokon hangzottak el. 
Parancsnokaink olyan embe-
rek voltak, akik bármikor 

odaadták volna életüket, ha 
annak árán akár egy szabad-
ságharcost is meg tudnak 
menteni. Ha nem ilyenek let-
tek volna, akkor nem is tud-
ták volna összefogni, irányí-
tani a csapatokat. 

Persze, a jó szándék és a 
kiképzés a világ egyik leg-
képzettebb hadseregével és 
az Államvédelmi Hatósággal 
(ÁVH) s z e m b e n kevés volt. 
Viszont éppen a reményte-
lenség, az ávósok aljaskodása 
tette elszánttá a szabadság-
harcosokat, akik a végsőkig 
képesek voltak ellenállni. In-
kább meghaltak, de nem hát-
ráltak. Könyvemmel szeret-
nék hozzájárulni ahhoz, hogy 
a magyar nép tiszta képet 
kapjon a Széna téren történt 
eseményekről. Sokan úgy ír-
tak az '56-os eseményekről, 
hogy a fegyverropogást az 
óvóhelyen hallgatták végig. 
Jómagam tényleg harcoltam, 
láttam meghalni fiatal társai-
mat. Úgy érzem, ezzel a be-
számolóval tartozom azok-
nak a bajtársaimnak is, akik 
hősi halált haltak, akiket ki-
végeztek, megaláztak, bör-
tönbe zártak. 

dálkodása, valamint soroza-
tos becsületsértő megnyilvá-
nulásai miatt, kijelentette: az 
a fegyelmi bizottság már 
nem működik, ezért nincs 
vizsgálat sem. 

Túri József alpolgármes-
ter viszont azt közölte, hogy 
a bizottság létezik és dolgo-
zik; a polgármester felfüg-
gesztése pedig a közgyűlés 
döntése értelmében a máso-
dik fegyelmi eljárás lezárá-
sáig tart. 

Jogerős ítélet 
Rapcsák-ügyben 

ta miatt indította tavasszal a 
közgyűlés, arra hivatkozva, 
hogy Rapcsák András név-
napi vacsoráját részben ön-
kormányzati pénzből fizette 
ki. 

Rapcsák András elmond-
ta, hogy miután a bíróság 

visszahelyezte állásába, a 
héten megpróbálja elfoglalni 
hivatalát. 

Azzal kapcsolatban, hogy 
a közgyűlés májusban újabb 
fegyelmit indított ellene, 
egyebek között az önkor-
mányzat szabálytalan gaz-

Messze még a „tág világ"? 

Röghöz kötött magyarok 
Sokunk szemnyitogató 

olvasmánya volt a nyolc-
v a n a s é v e k e l e j é n a z 
Azon túl ott a tág világ 
című k ö n y v , m e l y n e k 
Bánlaky Pál szociológus 
az egyik szerzője. A szo-
ciológus, aki a települé-
sek belső világát kutatja 
és a helyi közösségekkel 
foglalkozik, a szociális in-
tézmények szakdolgozói-
nak Hétszínvirág című, a 
minap Szegeden megren-
dezet t regionális konfe-
renciájának munkájában 
vett részt. Most arról kér-
d e z t ü k a szoc io lógus t , 
hogyan változik a helyi 
társadalom. 

- A rendszerváltozás ho-
gyan alakította át a ma-
gyarországi települések 
arculatát? 
- A pozitívumok között az 

első, hogy létrejött az önkor-
mányzati rendszer, a települé-
sek megkapták a jogot, hogy 
saját belső ügyeiket fölső be-
leszólás nélkül intézhessék. 
Ugyanakkor pénzügyi és gaz-
dasági függésük erőteljes a 
központi költségvetéstől. Az 
önkormányzati rendszer, a te-
lepülés helyi politikájának és 
társadalmának önvezérlő fo-
lyamatai feltételezik a civil 
társadalom fejlettségét. E 
szempontból is ellentmondá-
sos kép alakult ki az ország-
ban. Egyes helyeken nagyon 
intenzív, belső társadalmi 
mozgás indult meg vagy telje-
sedett ki, máshol viszont a 
polgárok csak lakók a telepü-
lésen. 

- Mi ennek az oka? 

A legalacsonyabb és a l egmagasabb jövedelmek közötti különbség '89-ben 
két és félszeres, míg ma több mint nyolcszoros - idézte a statisztikát 

Bánlaky Pál. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

- A számos ok közül ki-
emelem a hagyomány szere-
pét. A másik jelentős tényező: 
a személyiség. Ott van moz-
gás, ahol él néhány olyan em-
ber, aki tekintélyével, kisu-
gárzásával és aktivitásával, 
azaz a saját személyiségének 
erejével vinni tudja ezeket a 
társadalmi folyamatokat. 
Kulcskérdés, hogy egy tele-
pülésen vannak-e a helyi nyil-
vánosságnak fórumai, ame-
lyek segítségével közvéle-
mény tud kialakulni. 

- Fölülről be lehet-e avat-
kozni, például a teleházak, 
a civil házak rendszerével, 
közösségfejlesztők segítsé-
gével? 

- Beavatkozni nem lehet, 
csak indukálni a folyamato-
kat. Jó, ha vannak teleházak, 
civil házak, de csak akkor je-
lentenek ösztönzést, ha e for-
mákra kialakult már a belső 
szükséglet. A közösségfej-
lesztés: szakma. A közösség-
fejlesztő különböző módsze-
rekkel, bonyolult és hosszú 
program eredményeként pró-
bálja meg kiváltani, gyorsíta-
ni az önszerveződést. 

- Az utóbbi időszakban az 
öngyilkosságok száma 
csökkent, de nőtt a dep-
ressziósoké. A hely, ahol 
élünk, mennyire határozza 
meg közérzetünket? 
- Az utóbbi tíz év folya-

matainak mentális földolgo-
zása nagyon megterhelő. A 
pártállami időszakban az em-
berek „rászocializálódtak" az 
egyenlőség-eszményre. Az el-
múlt években viszont a társa-
dalmi különbségek ug-
rásszerűen megnőttek: a 
TÁRKI adatai szerint a leg-
alacsonyabb és a legmaga-
sabb jövedelmek közötti kü-
lönbség '89-ben két és félsze-
res, míg ma több mint nyolc-
szoros! Ha léteznek helyi kö-
zösségek, akkor azok meg-
könnyítik a helyzet elviselését 
és megemésztését, hiszen az 
egyén problémáival nincs 
egyedül, nincs beszorítva a 
magány világába. 

- Az országon belül nincs 
vándorlás a jobb életkö-
rülményeket ígérő telepü-
lésekre. Változott-e az 
egyén viszonya a lakóhe-
lyéhez? 
- A területi mobilitás azért 

pici, mert röghöz kötöttek va-
gyunk. A depressziós tér-
ségből való elmozdulást szin-
te lehetetlenné teszi az ingat-
lan árak közötti különbség. A 
mobilitásnak az is gátja, hogy 
tizedannyi lakás épül, mint tíz 
évvel ezelőtt. Az pedig men-
tális tényező, hogy ha az em-
ber bajba került, mert például 
munkanélküli, akkor ragasz-
kodik valami biztos ponthoz, 
ami sok esetben a település, 
ahol ismerik, ahol ő is otthon 
érzi magát. Ugyanakkor sok 
településen jó élni, ezért ma-
radnak ott az emberek. 

- Az ország jövőképe azo-
nositódik az Európai 
Unióhoz való csatlakozás-
sal. E váltás hogyan hat 
vissza a települések belső 
életére? Előttünk a „tág 
világ"? 
- Kényszerpályán va-

gyunk. A feltételek közé tar- . 
tozik például, hogy régiókban 
kell gondolkodni, de ezt men-
tálisan földolgozni nem tud-
juk. Az uniós munkahelyek 
csak kevesek, például a nyel-
vet ismerők számára nyílnak 
meg. Az unión belül, de an-
nak perifériájára marad Ma-
gyarország. E helyzet változá-
sát a jelenlegi aktív generáci-
ók már nem élhetik meg. Te-
hát az a bizonyos „tág világ" 
messze, Európa centrumában 
van. 

Újssászi Ilona 
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adás-vétel-csere 

bátor/régiség 
• KÖRÚT Antikvárium & Régi-
ségkereskedés. Antik bútorok, fest-
mények, órák, régi porcelán és 
ezüst vitrintárgyak vétele. Teljes 
hagyatékok, magánkönyvtárak fel-
számolása, azonnali készpénzfize-
téssel, díjtalan kiszállással. Hasz- • 
náltkönyv-felvásárlás mindennap. 
Tisza L. krt. 59. (Hajnóczi u. sa-
rok). 62/315-322,30-9-558-979. 
• TOLLFELVÁSÁRLÁS. Rókusi 
25. Tesco-val szemben 489-603. 
• REKLÁMTÁBLÁK, névjegy-
kártyák, meghívók, dekorációk ké-
szítése. Tisza L. krt. 57. 319-165. 

ipiManyag 
• HULLÁMPALA, stkpala, gerinc-
elemek sokféle méretben! Oltott 
mész, cement folyamatosan kapható! 
62/471-882. 
• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi-, 
bánya- és termóhomok, osztályozott 
kohósalak házhoz szállítása 3 köb-
métertói, valamint osztályozott ka-
vics szállítása nagy tételben. Tör-
melék- földelszállítás, földmunkák. 
Építőipari kisgépek kölcsönzése. 
Érd.: 62/484-133. 15 óráig. 

ruházat 
• NÓl nadrág 2400-tól extra méret 
ben is. Mérey u. -Mars tér sarki di-
vatáru. 

H Ö L G Y E M ! 
Ha az ön alkata az átlagtól eltér, 

de megjelenésére igényes, 
jöjjön hozzánk! 

Mi már a legújabb 
őszi kollekcióval várjuk Önt. 

(Kabátok, kosztünök. nadrágok, 
szoknyák, blúzok és fehérneműk). 

IADY H0LETT1OZIXTHÁZ 
Szeged. Bal fasor 4. 

Tel: 431411. 
Nyitva: 

k-p: 10-ISeíróig, 
sut.: 10-13 óráig. ym 

•gy*b 
• GÁZKAZÁNOK C-21, C-24, 
ÉTI-25 kW 29 900-34 9(X)-ig, gáz. 
vízmelegítők 5-15 l-ig 12 500-
29 500-ig, gázhósugárzók 3900-
8900-ig, gázpalackok 6900-13 900-
ig, gázrezsók, gáztűzhelyek 6500-
9500-ig, szencskályhák 14 900-
22 900-ig, villanyfűtőtcstck 2900-
14 500-ig, villanybojlerek 5-120 1-
ig, 6900-18 900-ig, asztali lámpák, 
falilámpák, fénycsőarmatúrák 
1000-6900-ig, szőlóprések, sö-
vénynyírók, permetezők, szi-
vattyúk, hidroforok, fűnyírók, rotá-
torok 3900-41 500-ig, villanyfúrók, 
akkusfúrók 4500-27 500-ig. szalag-
csiszolók, felsőmarók 11 500-
12 900-ig, WC, mosdó, mosogató-
tálcák 2500-7900-ig, szifonok, 
csaptelepek 700-7900-ig, varrógé-
pek (asztalosak, táskagépek) 
6900-27 500-ig, porszívók, párael-
szívók 2500-11 900-ig. centrifugák, 
mosógépek 7000-13 900-ig. mosó-
automaták, félautomaták 14 500-
37 900-ig, televíziók, videók 
5900-47 500-ig, hűtógépek. kom-
bihűtők, hűtővitrinek, fagyasztók 
8500-41 500-ig, villany vasalók, ká-
véfőzők 500-6900-ig eladók. „Hé-
lia" Bizományi és Fióküzlete Sze-
ged, Rókusi krt. 9-11. 481-646, 
468-633. 

elektronika 
e CSEREAKCIÓ, hitelakció, ház-
hoz szállítás. Eleklroplusz Áruház, 
Rókusi 31. 62/490-440. 

sport, hobbi 
e CSÓNAK. alumínium 5 m-es, 
6 lóerős Johnson motorral külön is, 
sürgősen eladó. Ár: 75-125 ezer Ft. 
Tel.: 62/498-245. 

ingatlan 

IRÁNYÁR feltüntetését kérjük, 

amely ingyenes! 

Tájékoztatást ad: Musztákné Albert Ibolya 
Telefon: 62/481-281/154 

A hirdetések megfogalmazásáért, 
i l letve tartalmáért a kiadó nem vál la l felelősséget. 

0 BELVÁROSI, szerkezetkész la-
kás eladó. 06-30-9436-379. 
# BUDAPESTI, 97 nm-es, 2,5 szo-
bás, önkormányzati lakásom szege-
di lakásra cserélném. Ajánlatokat 
479-564 telefonra kérem. Irányár: 
6,0 M Ft. 
# OROSZLÁN utcában, 2 szobás, 
81 nm-es, felújftott, önkormányzati 
lakás bérleti joga megszerezhető 
322-208. 

panellakás 
e SZEGEDI, 2 + 2-es szobás, tisz-
ta, átalakított, felújftott lakás csen-
des helyen, de mindenhez közel, 
10 szintes ház 5. emeletén azonnali 
átadással eladó. Érd.: 62/477-191, 
irányár: 3,8 M Ft. 
# VAJDA utcai, 3. emeleti, 55 nm-
es lakás eladó. Irányár: 3.5 M Ft. 
Tel.: 498-887. 
# CSONGRÁDI sgl.-on, 2,5 szo-
bás, 60 nm-es lakás garázzsal, 
sürgősen eladó. 479-564. 
# CSONGRÁDI sgt.-on 1,5 szobás, 
I. emeleti, felújított lakás sürgősen 
eladó. 322-208. 

magánház 
• BELVÁROSI, földszinti, 35 nm-
es, 1 szobás, felújított, igényes lakás 
eladó. 3,8 M Ft. 60/477-471. 
• ÁSOTTHALMON háromszobás, 
szép ház sok melléképülettel, négy 
hold földdel eladó, 2 950 000 Ft-ért. 
Tel.: 319-082,06-60-455-978. 
• ÚJSZEGEDEN többgenerációs, 
igényes, úszómedencés magánház 
36 000 000 Ft-ért eladó. 62/319-082. 
• KÉT generáció részére is alkal-
mas, 7 szobás, 220 nm-es, felújított 
magánház a belvárosban eladó. 
479-564. 
• SZENTMIHÁLYTELKEN 200 
nm-es új magánház eladó. 479-564. 
• ÚJ lakóház vendéglátóegységgel 
eladó. 479-564. 
• SZEGED, új-kertvárosi, földszin-
tes, 260 nm, 4 szobás magánház 
igényes belső kialakítással eladó. 
19,9 M. Tel.: 20-9804-779. 
• ELADÓ Csanádpalotán gázfűté-
ses, telefonos családi ház, mellék-
épülettel, nagy kerttel, családi okok-
ból. Irányár: 2,5 M Ft. Telefon: 06-
23-421-097, este. 06-23-343-016, 
06-23-343-017, bármikor, vagy 
személyesen Csanádpalotán, Mus-
kátli u. 56. alatt. 

Apitási telek 
e CSERZY Mihály u. 8. sz. alatti, 
802 nm-es üres telek, kedvező felté-
telekkel, 8,9 M Ft-ért eladó. 62/ 
326-252, 30/985-2438. 
e HÉT VEZÉR utca 36 sz. üres te-
lekrész 10 m-es utcafronttal, 2,3 M 
Ft-ért eladó. 62/326-252. 

földterület 
O VENNÉK aranykoronát a Balás-
tyai Rákóczi Tsz-ből. 5 Ft/AK. 06-
30-9751-051. 

garázs 
O RETEK, Bihari utca környékén 
hosszú távra garázst bérelnék. 
Fűtött előnyben. Irányár: 6000 
Ft/hó. 30/94-55-679. 
e NEMES TAKÁCS utcában 
18 nm-es, tulajdoni garázs eladó. 
Irányár: 1,2 M Ft. 479-564. 

bérlemény 

e HATTYASTELEPEN 40 nm la-
kás raktárnak kiadó, 18 ezer Ft. 
416-787. 

jármű 

tég laép í tésü l a k á s 

e SZEGED, Osztrovszky utcai, 
70 nm-es, boltíves, tetőtéri, egyedi 
elrendezésű lakás eladó. Irányár: 
5.6 M. Tel.: 30-9450-842. 
O SZEGED-belvárosi, két vagy két 
és félszobás önkormányzati lakást 
keresek, 4 M Ft-ig. Tel.: 311-097, 
18 után. 
e SZEGED. Szentháromság utcai, 
86 nm-es lakás kedvező áron eladó. 
7.9 M. 62/423-617. 

IRÁNYÁR feltüntetését kérjük, 

amely ingyenes! 

autó 
O KARAMBOLOSAN megvásá-
rolnám autóját. Telefon: 06-20-9-
77-87-35. 
O TÖRÖTT, totálkáros autót ve-
szek legmagasabb áron. Telefon: 
06-30-9-440-110. 

• FORD Escord 1.3 C kombi, 
199l-es, újszerű állapotban, 
I 050 000 Ft-ért, valamint 1500-as 
Lada megkímélt állapotban, 1981-
es, 205 000 Ft-ért eladó. Régi 
ezüstöt és festményt beszámttok. 
Érd.: 423-376. 
• FORD Scorpió 2.0i sötétkék, in-
jektoros, központizáras, napfény-
tetős, szervókormányos (hidegben 
is indul!) 580 ezer Ft. Tel.: 
484-548. 
• ALFA Rómeó 155 1.8 TS, 93-as, 
sok extrával eladó vagy elcserél-
hető Corzára, Astrára, Golfra, árá-
ban. Tel.: 437-094, ár: 1 400 000. 
• FORD Escort 1.1 (5 ajtós) vo-
nóhoroggal, eredetiségvizsgával, 
friss műszakival eladó. Irányár: 
325 000. 06-20-9-285-548. 
• PEUGEOT 406 ST, extrákkal. 
28 hónaposan eladó. Irányár: 
3,4 M Ft. Telefon: 20-973-7475. 
• MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
gépjárműszerzési utalványának 
ügyintézése, beváltása. 06-30-
9380-361. 
• MERCEDES 190 E 91/92-es, 
igényesnek eladó vagy kisebbre 
cserélhető. Ár: 1 850 ezer Ft. Tel.: 
62/498-245. 
• UTÁNFUTÓK bruttó 95 000 
Ft-tól. 06-30-9380-361. 
• OPEL Corsa 1.6 GSi, 1989., fe-
hér eladó. Irányár: 630 E Ft. Érd.: 
este 06-60-383-068. 
• VW Polo 1.3-as, 1995. októberi, 
ötajtós, fehér, sérülésmentes, szer-
vizkönyvvel, I. tulajdonostól, stí-
lus- és komfortmodullal, központi 
zárral, elektromos ablakemelővel, 
rádióval eladó. Ár: 1,6 M Ft. Érd.: 
62/437-354, 30/965-7567. 
• 2-3 éves Ford Transitok, 2 éves 
Volvo FL6, 3 -4 éves Suzuki te-
hergépjárművek, 2 éves Steinbock 
diesel targoncák kedvező áron és 
fizetési feltételekkel eladók. Érd.: 
56/422-636 telefonszámon lehet. 
Megtekinthetők: Szolnok, Beseny-
szögi úti volt szovjet laktanya te-
rületén. 
• OPEL Astra Caravan 1.6, Eco-
tec motoros, club felszereltségű 
1995. decemberi, sürgősen eladó. 
Irányár: 1,69 M Ft. Érd.: 06-20-
9519-937. 

'gei&d 
• AulóvílUm 

Vezérműszljak, termosztátok, 
fogaskoszorúk cseréje, 

fagyálló folyadék mérése, cseréje. 

Szeged, 
Vasas Szent Péter u. 27/A. 
Tel.: 327-820, 20/9258-386. 

Október hónapban 
a csütörtöki napra 

feladott 
APRÓHIRDETÉSÉT 
a kővetkező hét 

keddjén 

DÍJTALANUL 
újra megjelentetjük. 

Az akció a JÁRMŰ 
rovatra érvényes. 

talált 
• PETŐFI-Bécsi krt. sarkán talál-
tunk egy kanárit. Erd.: 310-729, este. 
• PETŐFITELEPEN, a 1 l-es ut-
cában kulcscsomót találtak (sok 
kulcscsal). Érd.: 496-879-es telefonon. 

mezőgazdaság 

növény 
• GYÜMÖLCSFA oltványok 
árusítását megkezdtük. Szeged, 
Mozdony u. 27/B. Tel.: 330-193. 
Petőfi park 10. Makó 215-341. 
• TUJÁKAT a termelőtől! Sze-
ged, Körtöltés u. 62/458-674. 
• OSZLOPOS tuják, gömbtuják 
és botanikai ritkaságok legszéle-
sebb választéka. Garantált 
minőség. Bolgár Díszfaiskola, 
Szeged, Ságváritelep, Gera S. u. 
18. Tel.: 62/427-991. Nyitva 
egész nap, hétvégén is. 

termény/takarmány 

járműalkatrész 
O MERCEDES 207-est. VW Trans-
portert keresek alkatrésznek. Tel.: 
06-30-205-6311. 

közlemény 

hirdetmény 

# ALGYŐ. Rákóczitclep energia-
ellátó kábelét a DÉMÁSZ Rt. ki-
rendeltsége 1999. október 26-án, 
feszültség alá helyezi. Ettől az 
időponttól kezdve a vezeték érin-
tése. megközelítése tilos és élet-
veszélyes. 
• SZEGEDI Vízmű Kft. értesíti a 
lakosságot, hogy csatorna tisztí-
tást végez a Mérey utca teljes 
hosszán, 1999. október 25-29. 
között. A munkavégzés éjszaka 
22.00-04.00 között történik. Az 
érintett környéken lakók megérté-
sét, türelmét, a vízművek előre is 
köszöni. 

• TARLÓ burgonya, étkezési vető 
35 Ft, búza 2100 Ft, rozs 1900 Ft 
eladó. Telefon: 288-421. 
# ELADÓ sárgaborsó, napraforgó, 
vörösköles, mindenfajta szemester-
mény szállítással is. Tel.: 06-62-
286-241, 06-60480-678. 

munka 

állást kinál 
• KITARTÓ munkáért, magas ju-
talék! 62/425-430,425-140. 
• A SZEGEDI Nagyáruházba, 
női konfekció szaküzletünkbe női 
munkatársat keresünk felvételre. 
Érdeklődni: a 06-20-321-44-64-es 
telefonon lehet. 
• EU-KONFORM felsőfokú szak-
menedzser-képzések az Euro-
menedzser Rt.-nél. Tel.: 62/ 
482-822. 
• KIZÁRÓLAG fiatal diplomáso-
kat keres szegedi kft. Vezetői gya-
korlat előny! 06-30-9-559-664, ki-
zárólag ma, 11 órától. 
• BURKOLÓ szakmunkást alkal-
maznék. Tel.: 06-30-233-4494. 
• ÉRETTSÉGIVEL vagy diplo-
mával rendelkező fiatal munkatár-
sakat keresünk, kiemelkedő jöve-
delemmel. 06-30-9986-164. 
• MUNKAÜGYI vita, probléma 
esetén kérjen tanácsot munkaügyi 
szakértőtől. Szeged, Mérey 6/B. 
62/422-431. 
• AUSZTRIAI munkalehetőségek 
szak- és segédmunkában! Tel.: 06-
30-9296-506. 
• KÉRDŐÍVEK, adatlapok kitől 
léséhez szervezőket, adat-
gyűjtőket, piackutatókat keresünk 
45 000 Ft—73 000 Ft alap +juta-
lék. 06-1-312-0803. 06-1-
312-0801. 
• TELEFONKEZELŐI, operátori 
munkára keresünk jó beszédkész-
ségű, érettségizett, főállású mun-
kavállalókat folyamatos munka-
rendbe. Számítógép-kezelési isme-
ret szükséges. írásos önéletrajzo-
kat a következő ctmre kérjük: KO-
V1TO Bt. Szeged, Vitéz u. 12. 
6722. 
• KIFUTÓRA tehetséges modell-
jelölteket keresünk 7-35 éves ko-
rig! Hölgyek, urak és gyermekek 
jelentkezését várjuk! Kezdőket is 
alkalmazunk!- Tel.: 06-20-
925-9692, 06-20-953-9514. 
• SZOBAFESTŐ szakmunkást 
felveszek, bérezés megegyezés 
szerint. Érd.: 06-30-229-5795, 
Molnár. 
• DIEGO Szőnyegüzlet azonnali 
belépéssel keres eladót. Érd.: 06-
20-9577-358. 
• FŐÁLLÁSÚ, fiatal férfi munka-
társat keresünk, dlszletező munka-
körbe. Vállalkozói igazolvány 
előny. Érd.: 06-30-9-659-952. 
• LÁTVÁNYPÉKSÉGBE sürgő-
sen keresünk fiatal női dolgozót. 
Érd.: 06-20-9577-358. 
• FELVÉTELRE keresünk érett-
ségizett férfi munkaerőt 30 éves 
korig, gyengeáramú végzettséggel, 
műszerészi és diszpécseri munka-
körbe. Részletes, fényképes ön-
életrajzát az alábbi ctmre kérjük: 
6701 Szeged, Pf.: 2115. 

Szegedi Autósbolt* 
alkatrész-ismeretekkel 

rendelkező, 
önállóan dolgozni tudó 

ELADÓT 
keres. ' 

A kézzel írt önéletrajzokat 
„Vezető beállítottságú 10176" 
jeligére a Sajtóházba kérjük. 

oktatás 

tanfolyam 
• KER ES KEDŐ-bol t vezető 
(OKJ-s) szakképesítő tanfolyam 
indul az Unicornis Stúdiónál. 
Érd.: 62/481-928, Szeged, Gogol 
u. 22. Munkanélküliek a mkp. tá-
mogatását kérhetik. 
• INGYENES angol/német 
(kezdő/haladó), számítógép-kezelő, 
gépírás képzés Szeged belvárosában 
regisztrált munkanélkülieknek (pá-
lyakezdőknek, gyesen lévőknek is) 
a Munkaügyi Központ támogatásá-
val. HUNIT Központ 62/424484. 
• SZEMÉLY- és vagyonőr tanfo-
lyamot indft a V.O.K. Érd.: 
401-155,06-20-9-214-585. 

gépjárartvciető-képzés 
• HÉTVÉGI KRESZ tanfolyam a 
Csiszár Autósiskolában! Indul októ-
ber 31-én, 9 órakor, a Kolozsvári tér 
12/B alatt. Tel.: 444-970. 
• KEDVEZMÉNYES tanfolyamok 
indulnak folyamatosan. Csillag 
Autósiskola. Szeged, Londoni krt. 
10. Tel.: 62/426-433. 

oktatóit vállal 

• MATEMATIKA tanárnő általá-
nos és középiskolások korrepetálá-
sát, felkészítését, felzárkóztatását 
vállalja. 498-127. 

vállalkozás 

szolgáltatás 
• REDŐNY, reluxa, szalagfüg-
göny, alumfniumredóny Égetőnél 
árengedménnyel. 489-603,498-130, 
06-60/381-147. 
• KISEBB-nagyobb kőműves, ács, 
burkolómunkálalokat, társasházak 
műkőlépcső cseréjét vállaljuk. 06-
20-966-5581,62/401-275. 
• FENYŐPALLÓ száraz, asztalos 
minőségű eladó. 06-30-2195-701. 
• REDŐNYT, reluxát, szalagfüg-
gönyt német alapanyagból a Mak-
rostartól. 62/288-619, 06-30-9-
384-330. 
• HŰTŐGÉPEK javítása, klímabe-
rendezések forgalmazása, szerelése 
6-36 hónap garancia. Tel.: 06-20-
9626-575,493-223. 
• INGATLANFORGALMI érték-
becslés lakások, irodák, üzletek. 
Tel.: 62/424-404. 
• KÖLTÖZTETÉS, nehéz tárgyak 
szállítása, belső rakodás, lomtalaní-
tás hétvégén is. Tel.: 62/414-358, 
62/251-559,06-60-304-690. 
• REDŐNY alumínium és extra 
műanyagból, kézi és motoros 
mozgatással. Hőszigetelt, vakol-
ható belsőtokok. Fix és működő 
szúnyoghálók. Reluxa, erkélybe-
építés redőnnyel. Roletta, harmo-
nikaajtók, szalagfüggöny, igényes 
munka garanciával. Bozóki-
né. Szeged, Kalász u. 8. Tel.: 
475-434. 

Duguláselhőrítós garan-
ciával, lefolyótisztí tás. 
MC-Rekord. 499-992. 

ÁRNYÉKOLÁS 
ÉS KAPUTECHNIKA 

BEMUTATÓTEREM: 
Szeged, Rákóczi u. 1 7. 

T e l . : 6 2 / 4 4 5 - 1 5 8 . 
HELIOMA Kf t . 

M a k ó , Rákos i ú t 4 . 
T e l . : 6 2 / 2 1 1 - 4 5 5 . 

üzlethelyiség 
e BELVÁROSBAN 56 nm-es és 
31 nm-es üzlethelyiség bérleti joga 
átadó. 479-564. 

telephely 
# SZŐREGEN, vállalkozásra alkal-
mas, 2000 nm-es ipari létesítmény 
eladó. 479-564. 
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Faragó Bencének 
10. 

születésnapjára 
sok boldogságot 

kíván: 
Anyu, apu, Béni, 

Bálint, 
\Bözst mama, 

Angi, 
Andi 

és Dávid 

Ha üzenetet szeretne 
küldeni, keresse fel 

személyesen 
ügyfélszolgálati 
irodáinkat vagy 

hirdetöirodáinkat! 

Tudatom a nénikkel 
és a bácsikkal, 

hogy 1999. szeptember 
27-én megérkeztem. 

Súlyom: 2970 g. 
Hosszam: 49 cm. 

Anyukámmal 
és családommal együtt 

jól vagyunk. 
Szélpál Bence 
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^ Q&Cágassácfi érfardulótvkra j? 

^ Rúzsán Fődi Sándort c s Fődi Donát 
25. házassági j j 

évfordulójuk alkalmából • 
szeretettel köszöntik: v 
Valér mama, Gizi, Tomi, 

Erika, Zsolt, 4 
Krisztina, Tamás 4 

SZEGED, STEFANIA 10. , SAJTÓHÁZ 
ITT FELADHATJA HIRDETÉSÉT, 
REGGEL 8-TÓL ESTE 6-IG!' 
Dé lmaqyarorszaq k i t . • 4 ^ / g l N w 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet 

gazdasági-beszerző műszaki 
szolgáltató költségvetési szerv 

magasabb vezetői beosztásának 
betöltésére. 

A beosztással járó feladatok: a költségvetési 
szervhez rendelt intézmények teljes körű gazdasági 
ügyvitelének megszervezése, a költségvetési szerv 
gazdasági szervezetének irányítása, anyag-, eszköz-, 
készletbeszerzések, műszaki, karbantartási, 
felújítási és szállítási tevékenységek 
koordinálásának és bonyolításának megszervezése. 

A beosztás betölthető: 1999. december 1. napjától. 
Pályázati feltételek: 
- büntetlen előélet 
- közgazdasági egyetemi végzettség vagy jogi 

egyetemi végzettség és jogász-szakközgazdász 
képzettség 

- a pályázati kiírás megjelenését megelőző öt éven 
belül legalább hároméves, vezetői gyakorlat. 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerinti besorolás 
alapján, megegyezés szerint. 
A pályázatnál előnyben részesülnek: a pályázati 
feltételben meghatározott alapképzettség 
és végzettség mellé logisztika- vagy 
marketingmenedzser-képesítéssel, továbbá 
költségvetési gyakorlattal rendelkezők. 
A pályázathoz csatolni kell: 

- 1 db fényképet 
- az iskolai végzettségeket és szakmai képesítéseket 

igazoló okmányok másolatát 
- részletes, kézzel írott, szakmai önéletrajzot, 

a pályázat benyújtását megelőző öt évben végzett 
szakmai tevékenység teljes körű ismertetésével 

- fizetési igény megjelölését 
- az ellátandó beosztással kapcsolatos, konkrét 

elképzeléseit. 
A pályázat benyújtási határideje: 1999. november 3. 

A pályázat benyújtási helye: Szeged Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal közgazdasági iroda 
6720 Szeged, Széchenyi tér 10. 
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O M e g újuló betét 

PostaBank új futamidővel! 
és Takarékpénztár Rt. 

Talpra állni megmaradni 

Baranyai képeslap 
Öt é v v e l e z e l ő t t f e -

j e z ő d ö t t be a h á b o r ú 
H o r v á t o r s z á g b a n . Leg-
többet szenvedett terüle-
te az 1991-ben függe t -
l e n n é vá l t o r s z á g n a k , 
minden kétséget kizáró-
a n , B a r a n y a és Kelet-
Szlavónia volt. Nem csak 
a z é r t , m e r t ez a r ég ió 
Szerb iáva l közve t lenü l 
határos, hanem, azért is, 
mert a szerb megszál ló 
hadse reg ka toná i és az 
ő k e t k ö v e t ő m a r t a l ó c 
szabadcsapatok kímélet-
len tisztogatást végeztek 
a főleg magyarok lakta 
fa lvakban . A közelmúlt-
ban Baranyában jártunk, 
rövid dolgozatunk az ot-
t a n i h é t k ö z n a p o k r ó l 
szól. 

Lassan fakulnak az emlé-
kek. Ennek ellenére, nem hi-
szem, hogy vannak olyanok 
e kis hazában, akik nem hal-
lottak volna Kórógyról, 
Szentlászlóról, Vörösmart-
ról, Várdarócról, Laskóról, 
Csúzáról. Ez utóbbiban jár-
tunk mi is nemrégiben. 
Göncz Árpád köztársasági 
elnök hivatalos horvátorszá-
gi látogatása során látogatott 
el Csúzára. Az elnök tisztele-
tére rendezett fogadáson volt 
alkalmunk beszélgetni a 
helybéliekkel, akik közül 
elsősorban az asszonynép 
„tett ki magáért", hiszen 
annyi finomságot - sajtos 
kiflit, túrós és tepertős pogá-
csát, apró sós süteményt -
varázsolt az asztalokra, hogy 
azok szinte roskadoztak alat-
ta. 

Kováts Zsuzsanna és édes-
anyja is erősen kivette a ré-
szét a vendéglátásból. Lát-
tam, hogy izgatottan figye-
lik, vajon ízlik-e az asztali 
kínálat. Miközben Zsuzsanna 
asszonyt a helyi állapotokról 
faggatom, édesanyja óva inti 

Nehezen boldogulunk a mezőgazdaságban . 
(Fotó: Miskolczi Róbert) 

Amikor megjegyzem, hogy 
az nem kevés, bizonyára jól 
élnek belőle, Zsuzsanna azt 
mondja, hogy sajnos nem így 
van.. Nagyon nehezen indul 
be az élet, s erre rögtön pél-
dát is hoz fel. Eszerint még a 
tavaly átadott szőlőt sem fi-
zette ki nekik az állam! Az 
idei kifizetésére is csak ígé-
retet kaptak. Abból azonban 
nem lehet megélni... Meg-
próbálják maszek alapon ér-
tékesíteni a termést, igaz, így 
jóval kevesebbet kapnak ér-
te. Baranyát valahogyan 
mellőzik, sóhajt az asszony, 
nem tudom miért. Mostoha-
gyerek ez a vidék, teszi hoz-
zá az édesanyja. Elmondá-
sukból azt is megtudjuk, 
hogy napjainkban sem ritka 
a megkülönböztetés. A ma-
gyaroknak gyorsabban fel-
mondanak, ellehetetlenítik 
őket. Pedig a háború végén 
milyen nagy reményeik vol-

tak az egyenrangúságot il-
letően!... 

Nem csak Kováts Zsu-
zsanna mondja ki ezt az ész-
revételt. Jakab Sándor, a 
Horvát Szábor (Parlament) 
egyetlen magyar képviselője, 
lapunknak adott nyilatkozatá-
ban megjegyezte, hogy a tisz-
ta magyar lakosságú baranyai 
falvakba nehezebben jut el az 
újjáépítési segély, mint a ve-
gyes, vagy a horvát ajkú 
szomszédos településekre. 
Nem túl biztató ez a csaknem 
30 ezres lélekszámú horvát-
országi magyarság számára. 
A baranyaiak azonban biza-
kodók. Őseik földjére térhet-
tek vissza a háború után, s 
ahogyan a történelem folya-
mán sikerült mindig megma-
radniuk, most is megvalósul 
majd, vallják egybehangzóan. 

De ehhez előbb talpra kell 
állni. 

Kisimre Ferenc 

Kováts Zsuzsanna: 

a nyilatkozattól. Nincsenek 
már itt a szerbek, mondja 
Zsuzsanna, s nyugalom ül az 
arcán. Bár, mint mondja, ala-
posan megviselték őt is, csa-
ládját is, az elmúlt évtized 
eseményei. Menekülniük 
kellett, mert a szerb megszál-
lók nem csak az anyagi java-
ikat rabolták el, hanem gyak-
ran az életükre is törtek. Ők 
szerencsésen megúszták. 
Magyarországra menekültek, 
két gyerekkel, a férj ideigle-
nes munkát vállalt a 
szőlősgazdáknál. Itthon is 
azzal foglalkoztak. Csak a 
sajátjukat művelték... Házuk-
ban szerbek laktak, ideigle-
nes albérlők, mondja Zsu-
zsanna, keserű mosoly kísé-
retében. Azután, a háború 
befejeztével, nagy utánjárás-
sal, 1997-ben sikerült vissza 
költözniük saját otthonukba! 

Borászattal foglalkoznak. 
Nyolc hektár szőlőjük van. 

Mint a mókus lenn a fán..." 
Keveset lehet tudni az 

ú t t ö r ő k r ő l m a n a p s á g . 
P e d i g a l i g t íz é v v e l 
ezelőtt még ma jd ' mind-
egyik ö töd ikes k i sd iák 
l e t e t t e a z e s k ü t , f e l -
mondta a t izenkét pon-
t o t , m a j d a n y a k á b a 
köthette a vörös kendőt. 
N y a r a n t a é n e k s z ó t ó l 
voltak hangosak a zán-
kai és a csillebérci tábor 
utcái, s a g y e r e k e k ol-
csón v a g y ingyen nya-
ralhat tak az ország kü-
lönböző pontjain. Az út-
t ö r ö s é g h e z a z o n b a n a 
s z t e r e o t í p i á k s z e r i n t 
h o z z á k a p c s o l ó d i k e g y 
e s z m e i s , a t íz é v v e l 
ezelőtti politikai elit ideo-
lógiája. De hogy van ez 
m a ? Mi lyen m a út-
törőnek v a g y csapatve-
z e t ő n e k l e n n i ? Ennek 
jártunk u tána . 

Meglehetősen nehéz a 
dolga annak, aki úttörőket 
szeretne találni Szegeden. 
Még az újabb telefonkönyv 
szerint is a Takaréktár utca 2. 
szám alatt működik az orszá-
gos szövetség kihelyezett ta-
gozata. Itt azonban már elég 
régóta egy másik diákszerve-
zet van, amelynek csupán 
annyi köze van az úttörők-
höz, hogy a régi típusú szö-
vetség felszámolását végezte 
el a megyében. Az úttörők 
ma már csak különböző is-
kolákban, lelkes tanárembe-
rek vezénylete alatt működ-

nek. Szegeden két csapat 
van, a megyében pedig még 
kettő, a négy összesen körül-
belül száz gyereket fog 
össze. Ma már persze nincs 
őrsi gyűlés, nincs tizenkét 
pont, nem kötelező a nyak-
kendő és nem. kell jelenteni 
az őrsvezetőnek; sőt gyakran 
még őrsvezető sincs. Egye-
dül a tábortüzes zászló ma-
radt meg a régi szövetség jel-
képei közül. Az új, kiemel-
kedően közhasznú társaság-
ként működő úttörőszövet-
ség elsősorban „az egyén és 
a közösség szabadságát, a 
szolidaritást és a társadalmi 
hasznosságot kívánja támo-
gatni a pártpolitika kiszolgá-
lása helyett". Ezért, a hí-
resztelésekkel szemben, a 
Magyar Úttörőszövetség 
(MŰSZ) nem olvad össze, 
nem társul semmilyen politi-
kai tömörüléssel, legfeljebb 
együttműködik azzal, ha az a 
MÚSZ céljainak megfe-
lelően munkálkodik. Mind-
két szegedi szervezet ve-
zetője határozott; ha az út-
törőszövetség politizálni 
kezd, ők azonnal kilépnek 
kötelékéből. 

Úttörőcsapatot vezetni 
manapság persze nem túl há-
lás feladat. A csapatvezetők 
szerint a felnőttek tudatában 
túl sok előítélet kapcsolódik 
ehhez a szóhoz. A MÚSZ 
pusztán anyagi és némi szer-
vezésbeli segítséget nyújthat 
- azt sem túl sokat - tagjai-
nak, minden más a helyi csa-

patvezetők lelkesedésén mú-
lik, akik akadályokba ütköz-
nek munkálkodásuk során. 
Az Odessza II. Számú Álta-
lános Iskola igazgatója pél-
dául megtiltotta, hogy más 
iskola tanulói bejárjanak az 
épületben megtartott őrsi 
gyűlésre. A Kékvirág gyüle-
kezőhelye, a Gutenberg pe-
dig „hirtelen" megszűnt lé-
tezni. Arra viszont csak az is-
kolákban nyílik lehetősége a 
gyermekszövetségnek, hogy 
új tagokat toborozzon. 

Az úttörőcsapatoknak a 
központtól való teljes függet-
lenségét jól mutatja, hogy a 
két szegedi csapat mennyire 
különbözik egymástól. Az 
Udvarhelyi Csaba által veze-
tett Kékvirág Gyermekkuckó 
a mozgásra, a sportolásra, a 
kirándulásokra; egyszóval a 
társas megmozdulásokra te-
szi a hangsúlyt. A Kékvirág 
nem tart rendszeres gyűlése-
ket, tagjai a különböző orszá-
gos és helyi összejöveteleken 
találkoznak. A másik csapat, 
a Györkey László által veze-
tett DROID Science-fiction 
Gyermekszervezet célkitűzé-
sei között kiemelten szerepel 
a kultúra és az, hogy a DRO-
ID a gyerekeket alkotásra, a 
fantáziájuk megmozgatására 
ösztönözze. A DROID-nak 
van képzőművész, előadó-
művész, irodalmár illetve a 
tudományos-fantasztikus iro-
dalommal, filmművészettel 
külön foglalkozó csoportja. E 
szervezet több tehetséges szí-

nészpalántát, szólistát és író-
embert fedezett fel. A DRO-
ID tart rendszeres gyűléseket, 
ezek péntekenként, a Bálint 
Sándor Művelődési Házban 
vannak. E tanév első összejö-
vetele a következő pénteken, 
október 22-én lesz. 

Udvarhelyi Csabát a be-
szélgetésünkre elkísérte két 
Kékvirág-tag is, Erlauer Ba-
lázs és Gellérfy Gergő. A 
srácok arról számoltak be, 
hogy jó dolog úttörőnek len-
ni. Mivel az osztályukban a 
többség tag, ezért semmilyen 
megkülönböztetés nem éri 
őket a „munkahelyen". Kü-
lönben is, a fiatalok már nem 
kötnek negatfv jelentést az 
úttörő szó mögé. Ráadásul 
komoly, felnőttes tagsági 
kártyával rendelkeznek, ami 
különböző kedvezményekre 
jogosítja őket. A kis Gergő 
csillogó szemmel mesélte a 
nagy úttörős bulikat, a „Mi 
van a puttonyban?" nevű Mi-
kulás-ünnepen szerzett élmé-
nyeit és a Ki mit tud-ot, ahol 
a saját maga által írt, rende-
zett és játszott Vészhelyzet-
paródiával második helye-
zést ért el. Igaz - tette hozzá 
- csak két induló volt a kate-
góriában. A csillebérci tábor-
ban még tanulnak és énekel-
nek „mozgalmi" nótákat az 
úttörők, így ott a kékvirágo-
sok is megtanulhatták az 
örökzöld slágert: „Mint a 
mókus fenn a fán / az úttörő 
oly vidám!" 

Sarnyai Tibor 

i* 
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havonta is 
hasznos! 
Haszon megállás nélkül! 

Az eddigi 1 hónapos, 3 

hónapos és 1 éves fu-

tamidők mellett, kiemel-

kedően magas kamat-

tal már 6 hónapra is 

lekötheti pénzét. 

Ha a fél év letelte után 

nem kívánja vissza-

váltani betétjét, a le-

kötési idő automati-

kusan további 6 hónap-

pal meghosszabbodik 

még 5 alkalommal. 

Hatszor 6 lekötésben 

töltött hónap után a 

betét lekötési ideje 

tovább már nem hosz-

szabbítható meg. 

A betét a lekötési időn 

belül fix kamatozású. 

Váltható 50 ezer, 100 

ezer, 200 ezer, 500 ezer, 

1 millió és 2 millió fo-

rintos címletben a Posta-

bank fiókjaiban, kiren-

deltségein és valamennyi 

postán. 

Igénye szerint 
választHAT! 

Követjük az igényeit! 
Új PostaBank fiók az Ön közelében: 

6726 Szeged, Fő fasor 16-20. Tel.: 62/432-195 
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sorokban 

C a p i t a l y 

Munka tá r sunk tó l 
Kedden este nyolckor is-

mét jelentkezik a Szegedi 
Városi Televízió gazdasági 
magaz in ja , a Capi ta ly . A 
műsorban bemutatkozik a 
megújuló Postabank szegedi 
reg ioná l i s k i rende l t sége , 
melynek vezetői lakossági 
szolgáltatásaikról beszélnek. 
A műsor készítői beszámol-
nak az OTP Garancia Bizto-
sító Rt. szegedi fiókjának ki-
alakításáról is, a szokásos 
tőzsdei rovatban pedig a 
Cenzor Értékpapír Rt. ve-
zetője számol be az elmúlt 
időszak börzei folyamatai-
ról. 

Á r p i k a a v t v - n 

Munka tá r sunk tá l 
Kedden este 20.35-kor je-

lentkezik a Lélektől lélekig, 
a Szegedi Városi Televízió 
vallási műsora, amely ez al-
kalommai a Faludi Ferenc 
Akadémia nemrég lezárult 
v ideopályáza íának egyik 
nyertes filmjét mutatja be. 
Fazekas Szabolcs dokumen-
tumfilmjében, az Árpikában 
két ember, egy pap és egy ár-
va kisfiú kapcsolatát dolgoz-

za fel. A film a dokumen-
tumfilm kategória legjobb 
minősítése mellett elnyerte a 
Duna Televízió különdíját is. 

A r c o k 

DM-információ 
A Rádió 88 Arcok című 

magazinműsora minden hé-
ten kedden este 8 órától je-
lentkezik a 95,4 MHz-en. A 
stúdió vendégei hétről hétre 
Szeged város társadalmának 
és gazdasági életének illuszt-
ris képviselői . Vass Imre 
műsorvezető ma esti vendé-
ge: Rusz Alajos, a Trióda 
Kft. ügyvezető igazgatója. 

I r o d a l m i est 

M u n k a t á r s u n k t ó l 
Turi József író 55. szüle-

tésnapja tiszteletére rendez 
irodalmi estet ma 18 órától a 
Bálint Sándor Művelődési 
Házban a Szegedi írók Tár-
sasága. Az írót Tóth Béla Jó-
zsef Attila-díjas író, a társa-
ság elnöke és Simái Mihály 
József Attila-díjas író, költő 
és dr. Majzik István köszönti 
fe l . A műsorban öt tétel 
hangzik el Turi József írásai-
ból; közreműködik: Dálnoky 
Zsóka és Kiss Ernő. 

Kübek i 
fények 

M u n k a t á r s u n k t ó l 
H a n g u l a t o s ü n n e p s é g 

keretében adták a kübek-
házi templom díszvilágítá-
sát október 23-án este. A 
fa lu közepén á l ló t e m p -
lomban egymást követik a 
beruházások: tavaly felújí-
tották az orgonát, ezt kö-
vetően renovál ták a csil-
lárt, most pedig a díszvilá-
gítást kapcsol ták be első 
a l k a l o m m a l . A z ü n n e p i 
eseményen Lohmann Fe-
renc plébános szólt az egy-
begyűltekhez. Beszédében 
utalt arra, hogy a fény a 
keresztény ember számára 
a világ vi lágossága, s Jé-
zus Krisztusra irányít ja a 
figyelmünket . A díszvilá-
g í t á s m e g v a l ó s í t á s á b a n 
M o l n á r R ó b e r t o r s z á g -
gyűlési képviselő játszott 
főszerepet, aki végigjárta a 
falu vállalkozóit, s sikerült 
őket az ügy mellé állítani. 
Molnár képviselő több kü-
beki beruházás érdekében 
is közbenjárt és kormány-
támogatás t szerzett , több 
millió forint értékben. 

A kisgazda honatya el-
mondta , hogy pár napon 
be lü l h o z z á k e z d e n e k a 
Petőf i téri , nagyon elha-
nyagolt sá torkápolna fel-
újításához. 

Mély fájdalomtól megren-
dülten tudatjuk, hogy 

DÓSA JÁNOS 
mestercukrász, életének 
72. évében súlyos beteg-
ségben, hosszú szenvedés 
után, 1999. október 22-én 
elhunyt. Végső búcsút 
1999. október 29-én, 
13 órakor veszünk Tőle az 
alsóvárosi temetőben. 

A gyászoló család 

gyászközlemények 

Mély fájdalommal 
| tudatjuk, hogy sze-

retett testvérem, 

POLYÁK GYÖRGYNÉ 
Táborosi Erzsébet 

91 éves korában elhunyt. 
Temetése október 28-án, 
15 órakor lesz a .sándorfal -
vi alsó temetőben. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett élettárs, testvér 
és sógornő, 

MUZSIK MARGIT 
58 éves korában rövid, sú-
lyos betegség után elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúz-
tatása október 29-én, 
13 órakor lesz a Dugonics 
temető ravatalozójából. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szerettünk, 
özv. SZALMA GÉZÁNÉ 

Csamangó Rozália 
73 éves korában, hosszan 
tartó betegség után el-
hunyt. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása október 29-
én, 11 órakor lesz a Belvá-
rosi temetó ravatalozójá-
ból. 

Gyászoló család 

Tisztelt Hirdetőink! 
Gyászközlemény 
megrendelésekor 

kérjük 
a személyi igazolvány 

bemutatását! 
Köszönjük! 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett félj, testvér, apa, 
nagyapa, dédnagyapa, 

MÉSZÁROS JÁNOS 
(volt Április 4. Cipó Ktsz 
dolgozó) 68 éves korában, 
türelemmel viselt, súlyos 
betegségben elhunyt. Te-
metése október 28-án, 
13 órakor az alsóvárosi te-
mető ravatalozójából. 

Gyászoló család 

Összetört szívvel tudatjuk, 
hogy a szeretett félj, édesapa, 
nagyapa, após, testvér, sógor, 
keresztapa, koma, barát, nász, 

SAVANYA IMRE 

örökre itthagyott bennünket. 
Végső búcsú október 26-án, 
14 órakor lesz a csólyospálosi 
temetőben. Előtte gyászmise 
13 órakor a templomban. 

Gyászoló felesége, lánya, 
unokája 

k ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, barátok-
nak, ismerősöknek, szom-
szédoknak, kik 

MARTONOSI JÓZSEF 
temetésén megjelenlek, virá-
gaikkal fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek. 

Gyászoló családja 

Köszönjük azoknak, akik 
NÉMETH ESZTER 

szakgyógyszerész temetésén 
megjelentek, akik fájdalmunk-
hoz részvétüket nyilvánították. 

Gyászoló családja, Röszkc 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

SZABÓ FERENCNÉ 
temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal 
mély fájdalmunkat enyhíte-
ni igyekeztek. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, 
FEHÉR FERENC 

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszöne-
tet mondunk háziorvosának és nővéreinek áldozatos munkáju-
kért. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, munkatársak-
nak, tanítványoknak, akik 

dr. VAS ZOLTÁN 
erdőmérnök-tanárt utolsó útjára elkísértek, mély fájdalmunkban 
osztoztak. 

A gyászoló család 

m e g e m l é k e z é s 

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben él-
nek, hiába szállnak árnyak, álmok, 
évek..." 
Fájó szívvel emlékezünk, 

LÁZÁR JÓZSEF 

halálának 1. évfordulóján. 

Gyászoló eltartói 

Tájékoztatást ad: Gábor Ildikó 
Telefon: 62/481-281/101 

s z o l g á l t a t á k 

K Garanciával javítunk! 

Ingyenes kiszállás! ' í ' ^ 
JH NONSTOP 
Q Q HIBABEJELENTÉS 

N Tel.: 483-996 
I H 06-30-94-58-063. 
W f Kukovecz Nana u. 21. 

T V - , V I D E Ó -

HUT0-, M0S0GEP-

S Z E R V I Z 

o r v o s i ü g y e l e t 

• GYÓGYSZERTÁR: a Klauzál téri, 
este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős 
esetben! 
• BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓ-
GIAI FELVÉTEL: ma a balesetet szen-
vedett személyeket Szegeden a II. 
Kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, 
sebészeti (nem baleseti!!) felvételi 
ügyeletet a sebészeti klinika (Pécsi u. 
4 ), urológiai felvételi ügyeletet a II. 
Kórház tart. 
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. 
Kórház baleseti sebészeti osztályán, 
az egyéb sebészeti gyermekbetegeket 
a sebészeti klinikán látják el. 
• KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET a 
mentők Kossuth Lajos sugárút 15-17. 
szám alatti épületében, hétköznap 17 
óra 30-tól másnap reggel 7 óra 30-
ig, szombaton, vasárnap és ünnepna-
pokon reggel 7 óra 30-tól másnap 
reggel 7 óra 30-ig. Tel.: 474-374. 
• GYERMEKGYÓGYÁSZAT NAPPALI 
ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon pedig 
reggel 7.30-tól este 19 óráig a Tisza 
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben tör-
ténik a sürgős esetek orvosi ellátása. 
• GYERMEKGYÓGYÁSZAT ÉJSZA-
KAI ÜGYELET: hétköznap és ünnep-
napokon 19 órától 7.30-ig a Gyer-
mekkórházban (Temesvári krt. 37.) 
folyik a sürgős esetek ambuláns ellá-
tása, ezen időszakon belül, 22 órától 
6 óráig a súlyos állapotú, nem szállít-
ható gyermekekhez az ügyeletes 
gyermekorvos kihívható. Telefon: 
474-374. 
• VÉRADÁS a SZOTE Vértranszfúzi-
ós Állomáson (Szeged, Pécsi u. 4/B) 
hétfő, kedd. csütörtök 8-13; szerda 
8-18, péntek 7-13 óráig. 
• MÓRAHALMON REUMATOLÓGI-
AI SZAKRENDELÉS: hétfő, kedden 
8.30-12, szerda 15.30-19, csütörtö-
kön 14.30-18 óráig. Pszichiátriai 
szakrendelés hétfő, csütörtök 14-16 
óráig. , , 
• CSALADVEDELMI TANACSADAS: 
kedden, szerdán és pénteken délután 
3-6 óráig a családsegítő szolgálatnál, 
Eszperantó utca 1. szám alatt, telefon: 
498-186 
• S. O. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 
Éjjel-nappal hívható Tel : 420-111. 
A hívás in. 

• CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR 
SZÖVETSÉG diszpécserszolgálatának 
díjmentesen hívható száma: 1787. 
• A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A 
VAGYONVÉDELMI SZÖVETSÉG 
Szegeden, a Rákóczi tér 1. VI. em. 
617-es szobában kedden és pénteken 
10-12 óra között díjmentes szakta-
nácsot ad Telefon: 566-000/2266, 
telefon/fax/üzenet-rögzítő: 426-818. 
Az éjjel-nappali diszpécserszolgálat 
Szegeden, a Fö fasor 152, szám 
alatt. Tel : 06-62 438-495. 
• INTERCITY menetjegyrendelés 
420-136. 
• MÁV-IN FORMÁCIÓ: belföldi 
információ 6 -18 óráig: 420-996, 
8-16-ig: 405-112; nemzetközi ós 
belföldi információ: 421 -821 
• MÁV Menetjegyiroda, Szeged, 
Tisza L. krt. 28-30 , (a MÁV 
Igazgatóság épülete.) Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig: 9-tőí 18 óráig. 
Telefon: 62/424-485 
• ÖNKORMÁNYZAT I szociál is 
irodák: 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 
• KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYE-
LŐSÉG: 553-033 
• AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT: 
188 
• TINITELEFON: 420-011, hétköznap 
16-19 óráig. 
• TOURINEORM SZEGED: 6720 
Szeged, Viktor Hugó u. 1., tel/fax: 
62-420-509, 425-966. Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 10-től 18 óráig. 
• REPÜLŐJEGY i ngyenes információ 
és tanácsadás, Morton's Légi Uta-
zási Iroda, Szeged,,Petőfi sgt. 7. Tel.: 
420-088, Tesco Áruházbon. Tel.: 
459-502. 

a l a p í t v á n y o k 

• ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK és Segítőik 
Csongrád Megye Érdekvédelmi Szerveze-
te: Szeged, Teleki u. 3. Fogadóra: hétfőtől 
péntekig 8-tól 16 óráig. Tel: 420-750. 
• NAPFORDULÓ SZOLGAIAT - ( 

• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS: Terhesdi-
agnosztikai labor. Szeged, Vasas 
Szent Péter u. 1-3. Tel.: 48-36-31. 
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON 436-355. 
Munkanapon 8 - l é óráig 
• ADDIKTOLQGIAI (alkbhol-gyágyszer) 
KRÍZISE(LÁTO, AMBULÁNS SEGÉLY-
SZOLGÁLAT 0-24 óráig II. Kórház 
pszichiatrioi osztály, Kplvária sgt 57. 
• HÁZI SZAKÁPOLAS: Szegedi Kék 
Kereszt Szolgálat. Tel : 469-300, 
489-215. 

közérdekű tájékoztatás 

• 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 
• ÖNKORMÁNYZATI VÁROSŐRSÉG 
Szeged, Rókusi krt. óó. Ügyelet: 16-
20 óráig. Tel : 60/301-125 , 62/ 
466-741. CB hívó „K"-10 Megye 1. 

R o v e r 2 0 0 és R o v e r 4 0 0 

R e n d k í v ü l i f e l s z e r e l t s é g g e l 

r e n d k í v ü l i á r o n ! 

C-Mobil 
Rover Autószalon 

6728 Szeged, Napos út 6. 
Telefon: 06/62 488-177 

• DEL MAGYARORSZAGI GYERMEK ES 
IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY, Szeged, Fürj u. 
92/B. Eko-park. Pf. 1091. Telefon: 
430-430/116,431-711 
• VÁROSI VÖRÖSKERESZT, Szeged, 
Szent Mihály u. 1. Telefon: 425-740. 
• CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT, Szeged, 
Sólyom u. 2. Tel.: 475-875 
• FÉSZEK NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜ-
LETE. Szeged, Nyitra u. 15. Fogadóóra: 
Kedden és csütörtökön 15-17 óráig. 
• GYÓGYÁSZATI ÉS ÉLETVITELT SEGÍTŐ 
ESZKÖZÖK KÖLCSÖNZŐJE, Szeged, Szé-
kely sor 21. Nyitva: szerda 9-16 óráig. 
Tel.: 436-570. 
• MÓRAHALMI GYÓGYFÜRDŐ, nyitva 
9-19 óráig. 
• DYSLEXIÁS GYERMEKEKÉRT Szeged 
Egyesület postacíme: Szeged, Agyagos u. 
24/A. 
• HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
PEDAGÓGIAI INTÉZET, Szeged, Sás u. 2., 
szakszolgáltatások: logop 
tás, nevelési tanácsadó, tanulási képességet 
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizott-
ság. Tel.: 477-358. Közoktatási Informáci-
ós Szolgáltató Központ, tel.: 487-494 
Szakmai szolgáltatás, pályaválasztási ta-
nácsadás, tel.: 485-661; fogadóórák mun-
kanapokon. 
• PEDAGÓGIAI INTÉZET - pedagógiai és 
közművelődési szolgáltatások, pályaválasz-
tási tanácsadás, szakképesítést nyújtó tan-
folyamok, rendezvényszervezés, szálláshe-
lyek, étkezési lehetőség. Szeged, Közép fa-
sor 1-3. Telefon: 431-231,,fax 431-391. 
• A Támasz Egyesület Újra Dolgozom 
Program keretében segítséget nyújt tartós 
munkanélküliek, megváltozott munkaképes-
ségű munkanélküliek; és pályakezdő mun-
kanélküliek számára. Szolgáltatásunk díj-
mentes és személyre szóló. Érdeklődni: Ósz 
u. 5., Telefon 465-578. 
• A CSONGRÁD MEGYEI MUNKAÜGYI 
KÖZPONT szolgáltatása - Foglalkozási In-
formációs Tanácsadó (FIT): információ 
szakmákról, pályákról, képzési lehetősé-
gekről, tanfolyamokról, az álláskeresés 

]. Nyit 
-kedd-csütörtök: 8-16 óra, szerda 8-17 

módszereiről 
pes segí 

ályatanác sadás számítógé 
jel. Nyitvatartás hét fó 

óra, péntek szünnap. Cím: 6725 Szeged, 
Felhő u. 17. Tel.: 444-010, 444-030. 
• SZEGEDI DIANETIKA KÖZPONT (Hon-
véd tér 5/B, tel.: 420-514). Ingyenes sze-
mélyiség és IQ teszt kitöltése és kiértéke-

• ''RUZSAI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS 
TANÁCSADÓ IRODA. Rúzsa, Üllési úl 2. 
Tel.: 385-030/6. 
• MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK Csongrád 
Megyei Egyesülete és Értelmesebb Életért 
Alapítvány. Szeged, Petőfi S. sgt. 75. Tel: 
444-074. Fogaiéra: kedd 14-17, városi 
csoport (444-616), szerda 14-17, csü-
törtök 13-17 áráig. 

• JOGA A MINDENNAPI ÉLETBEN TÁR-
SASÁG (Szeged, Kis-Tisza u. 5. telefon: 
422-368) ügyeletel tart munkanapokon 
8-tól 11.30 óráig és 1 Z.JO-tól 17 áráig. 
• , TERMÉSZETES CSALADTERVEÉÉSI TA-
NÁCSADÁS, Billings-féle módszer ismer-
tetése és oktatása a Katolikus házban (Du-
gonics tér 12. I. e ), hétfőnként 17-18 
óráig. Tel./fax: (62) 315-546. 
• DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS SZÜLŐK 
EGYESÜLETE A GYERMEKEKÉRT ÉS AZ 
IDŐSEKÉRT (székhely és levélcím: 6753 
Szeged-Tápé, Déva u. 22. Tel.: 62/ 
495-661, fax: 62/490-546.) minden ked-
den 18-20 óráig tart fogadóórái a Re-
kettyés Ifjúsági Házban (Budapesti krt. 
21/A). Tel: 62/472-723. 
• SZEGEDI ES SZEQED KÖRNYÉKI LELKI-
BETEGEK ÉRDEKVEDEIMI SZERVEZETE 
Szeged, Székely sor 21. (Ferenczy-klub). 
Fogadóórák: minden hónap utolsó pénte-
kén 15-18 óráig. Levélcím: 6701 Szei ' 
Pf. 360. Tel.: 486-246, munkanap 
8-12 óráig 
• SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁ-
GOS SZÖVETSÉGE megyei szervezete, 
6722 Szeged, Borlók tér 4. Fax/tel.: 62-
425-497 
• KOBAK ÁLLATBARÁT ÉS ÁLLATVÉDEL-
MI EGYESÜLET. Szeged. Tel: 62-481-703 
(20-lói 21 óráig). 
• REGIONÁLIS CIVIL IRODA Információ 
és tanácsadás civil szervezeteknek. 6720 
Szeged, Vidor Hugó u. 6. Tel.: 422-303, 
fax: 422-304. 
• CSONGRÁD MEGYEI ILCO EGYESÜ-
LET a bélműtött stomás betegek érdekkép-
viseletet, eletvitefenek javítását, rehabilitá-
cióját végző társadalmi szervezet. Postací-
me: 6701 Szeged, Pf. 1224. Telefon: 
62/491-J61. 
MUNKÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Szeged, Rá-
kóczi tér 1. Tej.: 6?/421-000. 
• GONDOZÓ HALOZAT (házi segítség-
nyújtás, szociális étkeztetés, idősek klub-
jai, fogyatékosok nappai intézmé-
nye). Szeged, Kossuth L. sgt. 115. Tel.: 
489-086, fogadóórák munkanapokon. 
• HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ HÁLÓ-
ZAT (nappali melegedő, népkonyha, át-
meneti szálláshelyek, háziorvosi rendelő). 
Szeged, Algyői út 3. Tel.: 471-478; fo-
gadóórák munkanapokon. 
• GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szeged, 
Sás u. 2. Tel 499-411; fogadóórák mun-
kanapokon 
• S?EGEDI MOZGÁSSÉRÜLTEK ALTER-
NATÍV EGYESÜLETE, 6725 Szeged, Ve-
res ács u. 17/B. Ügyfélfogadás: hétfőtől 
csütörtökig: 8- tó l l2 áráig (telefonos 
egyeztetés alapján ezen időpontokon túl 
is). Telefonügyelet: hétfőtől péntekig: 8-tól 
18 óráig Tel/fax: 06-62/444-897 és 06-
20/961-3748 

s z e r v i z e k 

• ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK 
BEJELENTÉSE: 06-40-822-000 
• FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK 
(gázhiány , gázsz ivárgás) BEJE-
LENTÉSE. DÉGÁZ RT. gázszivárgás 
elhárítási ügyelet éjjel-nappal a 06-
40-820-820-as kék számon vagy a 
471-968-on. 
• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS HIBABE-
JELENTÉS 488-588, éjjel-nappal 
hívható (Szetáv) 
• VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI 
HIBABEJELENTÉS, csak Szegeden: 
420-155. 

tos betegek és hozzátartozóik érdekképvi-
selete, szociális és munkaügyi tanácsadás, 
gégeműtöttek beszédtanítása, emldműtöt-
teknek speciális gyógytorna: hétfó 8-12, 
szerda 13-16 óráig Szeged, Ősz u. 5. 
Tel .498 972, 06-33-434-266 
• TAMASZ Egyesület - testi támaszodás 
daganatos betegeknek, gyógyászati segé-
deszközök, rákmegelőző szűrések szerve-
zése, családsegítés: hétfő-péntek 8-16 órá-
ig Szeged, O a u. 5 TeL: 465-578, 06-
30-256-26Q 
• STABIUTAS Daganatos Betegek Rehabili-
tációs Alapítványa. Szeged, ősz u. 5. Tel.: 
465-578: hétfő, szerda, csütörtök 14-17 
áróig. 
• GYERMEKSORS AIAPÍTVANY - az ál-
lam gondoskodására szoruló gyermeke-
kért.' Postacím: 6701 Szeged, Pf, 1024. 
Tel.: 20-9216-772 Számlaszám: 
11735005-20340803. 
• GYERMEKJÓLÉTI TANÁCSADÓ IRODA 
a gyermekek, a nők, a családok védelmét 
szolgáló szakértői és információs központ. 
6724 Szeged, Eszperantó u. 1 
• TABAN CSALADSEGITŐ közös-
ségi ház, Szeged, Kereszttöltés u 13. Tel.: 
498-111. Fogadóórák munkanapokon. 
• KÖZÉP-PÖNT Diákszolgáltotó és Infor-
mációs Iroda, Szeged, Takaréktár u. 2. 
Tel : 321-103. 
• IFJÚSÁGI IRODA Információs és Ta-
nácsadó Szolgálat, Szeged, Dózsa Gy. u. 
5. Tel: 310-310. 

S P Ó R O L J O N A Z I D E J É V E L ! 

UN Hirdetéseit rendelje meg 
egy helyen! 

NOVEMBER ELSEJÉTŐL 
a Délmagyarországban, ill. a Déli Apróban 

megjelenő hirdetéseit 
valamennyi ügyfélszolgálati irodában, 

illetve a Déli Apró hirdetésfelvételi 
irodájában is megrendelheti. 

Az Életveszélyesen Beteg Gyermekekért Alapítvány 
(6725 Szeged, Gyermekklinika, Korányi fasor 14.) tájékoz-
tatja támogatóit, hogy 1999-ben a személyi jövedelemadó-
ból kapott igen jelentós összegű (2 310 ezer Ft) támogatás-
ból és további adományokból a Gyermekklinika személy-
felvonója teljes felújítását végeztettük el, eddig 2 718 
ezer Ft költséggel. Ezzel a klinika lassú liftje miatt nagy-
fokban nehezített munkája miatti helyzetet oldottuk meg. 
További terveink a bentfekvő gyermekeket kísérő anyák 
szállásának további bővítése, a klinikakertben szabadtéri 
játékok beszerzése a járóbeteg-gyermekek barátságosabb 
fogadásához. Az eddigi támogatást igen köszönve, azt to-
vább is kéljük. Bankszámlaszám: 11735005-20336563. 

NYOMDAI SZOLGÁLTATÁS: 

6 2 / 4 2 0 - 8 1 9 Ü J V B M 

/t B U Z A T E R M E S Z T O K 

F I G Y E L M É B E ! 
Az FVM Csongrád Megyei 

Földművelésügyi Hivatal tájékoztatja 
a termelőket, hogy fémzárolt 
ő s z í b ú z a - v e t ő m a g m é g 

b e s z e r e z h e t ő , a készletek erejéig, 
az alábbi forgalmazóknál: 

- G a b o n a m a g Kft. 
Kiszombori telep, tel.: 62-425-837 

- G a b o n a k u t a t ó K h t . 
Kiszombori telep, tel.: 62-297-100 

- A g r o s z e m e k Kft. 
^^^>zeged^ándoi^^.^el . : 62-491-161 
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NÉVNAP: 
DÖMÖTÖR 

szinhóz 

Szegedi Nemzeti Színház, du. 6 
óra: Képzelt r iport . . . Tömör-
kény-bérlet. 
Bábszínház, de. 10 óra: Bohó-
cok az á l la tkertben. Teknőc -
bérlet. 

S Z E G E D K O R Z O , du. fél 4. 
háromnegyed 6 és este 8 óra: A 
tábornok lánya. Színes ameri-
kai thriller. 
BELVÁROSI, du. fél 4, három-
negyfed 6 és este 8 óra: Az átok. 
Színes amerikai horrorfilm. 
F I L M T É K A , du. 3, negyed 6, 
és este fél 8 óra. Simon mágus. 
Színes magyar film. 
KAMARA, negyed 6 és este fél 
8 óra: Elizabeth. Színes angol 
film. 
G R A N D C A F É , e s t e 7 óra: 
Csak kétszer élünk. Színes an-
go l f i l m . James Bond: Sean 
Connery, és este 9 óra: G y é -
mántok az örökkévalóságnak, 
színes angol film. James Bond: 
Sean Connery. 
V Á S Á R H E L Y , du. háromne-
gyed 6 és este 8 óra: Düh: Car-
rie 2. Színes amerikai horror-
film. 
M A K Ó , este 7 óra: Diszkópat-
kányok. Színes amerikai vígjá-
ték. 
C S O N G R Á D , este 7 óra: To-
jásfoci blues. Prérifarkas blues. 
Színes amerikai vígjáték. 
S Z E N T E S , du. fél 6 és este 8 
óra: Star wars 1. rész. Baljós 
árnyak. Színes, m. b. amerikai 
film. 

magyar tv 

MTV 1 
5.42 Hajnali gondolatok. 5.45 Ag-
rárvilág. 6.00 Szabadság tér.9.00 
Csak ma! Benne: 9.05 Bor és hata-
lom Spanyol (katalán) sorozat. 
10.00 A pampák királya Brazil soro-
zat (ism.). 11.10 Erdészház Falkena-
uban Német sorozat. Vitriolos toll 
(ism.). 12.00 Déli harangszó. 12.00 
Hírmagazin. 13.00 Slovenski utrin-
ki. Szlovén nyelvű nemzetiségi ma-
gazin. 13.30 Unser Bildschirm. Né-
met nyelvű nemzetiségi magazin. 
14.05 Szenzáció. Kanadai sorozat. 
14.50 MC. Utána: Hírek - Időjárás-
jelentés. 15.00 A homok titkai. Bra-
zil sorozat (ism.). 15.30 Gyerekek-
nek! 16.00 Pillangósziget. Ausztrál 
sorozat (ism.). 16.30 Kaliforniai 
álom. Amerikai sorozat. Jaké dalai. 
17.00 Thalassa - A tenger magazin-
ja. 17.30 Katolikus krónika. 17.50 
Körzeti híradók. 18.00 Híradó. 
Időjárás-jelentés. 18.15 THÉMA. 
18.25 Időkerék. Angol rövidfilmso-
rozat az ezredfordulóra. 18.30 Vaká-
ción a Mézga család. Magyar rajz-
filmsorozat. 19.00 Mindent a szere-
lemért. Brazil sorozat 19.30 Híradó. 
19.50 Sporthírek. 20.00 Vízi zsaruk. 
Ausztrál sorozat. Goldie kiruccaná-
sa. 20.45 Telemázli. 21.20 Sikk. Óh 
azok a hatvanas évek! Divatmaga-
zin. 21.45 Három kívánság. Dévényi 
Tibor műsora. Különkiadás sztárok-
kal. 22.00 Híradó - Időjárás-jelen-
tés. 22.05 Aktuális. 22.30 Szabad 
verseny. Gazdasági magazin. 23.00 
TS - Bajnokok Ligája. A napi 

mérkőzések összefoglalója. 
• • • • • • 
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MTV 2 
5.42 Hajnali gondolatok. 5.45 Ag-
rárvilág. 6.00 Szabadság tér. 9.05 
Pompadour bikiniben (ism.). 10.00 
Az MTV archívumából. 10.25 Ez 
tiszta Hawaii. 11.00 112. Bűnügyi 
magazin. 11.30 Hölgyválasz. Hiú-
ság vására. Ernyey Béla műsora 
(ism.). 12.00 Déli harangszó. Utá-
na: Bor és hatalom. Spanyol (kata-
lán) sorozat. 13.00 Hírmagazin. 
14.00 Vulcanus isten otthonában. 
14.30 Amerikai országút. A 100 
Folk Celsius születésnapi koncertje 
a Budai Parkszínpadon (ism.). 
16.00 Iskola utca. Tanoda - Tano-
du. 17.30 Magyar Szalon. Művé-
szeti. irodalmi hetilap. 18.00 TS. 
Benne: Albacomp-SZÜV-Falco 
KC. Férfi kosárlabda-mérkőzés. 
19.40 Esti mese. Leó és Fred Ma-
gyar rajzfilmsorozat. Hóoroszlán. 
Tinti kalandjai Magyar rajzfilmso-
rozat. Idegen tollakkal. 20.00 Hír-
adó. Sporthírek - Időjárás-jelentés. 
20.30 Egy világváros különös élete. 
Angol dokumentumfilm' (alámon-
dásos). 21.20 Keleti pu. - Balkán 
expressz. Eső előtt Macedón-an-
gol-francia film. Az Európa keleti 
térségének problémáit bemutató so-
rozattal még keletebbre, utazhatunk, 
a balkáni etnikai-vallási konfliktu-
sok drámai erejű, balladai szép-
ségű ábrázolását láthatjuk. Az Eső 
előtt című filmben a macedónok és 
a Macedóniában élő albánok közöt-
ti évszázados ellentélről van szó. 
Cselekménye három, egymással 
összefüggő történetből áll. 

DUNA TV 
4.15 Plusz egy óra. Virradóra. 5.30 
Virradóra. 9.00 Reggeli muzsika. 
9.15 Forrásvidék (ism.). 9.45 Napó-
ra (ism.). 10.15 Mozi délelőtt. Ma-
rion, az útonállók vezére. Francia 
tévéfilm. 11.55 Vers. Tamás Lajos: 
Piros vér a pesti utcán. 12.05 Lapo-
zó, hírműsor. 12.20 Tükör. Fekete 
tó (ism.). 12.50 „Az Úr lelke raj-
tam" 13.40 Jutadomb. Magyar do-
kumentumfilm. 14.30 A kaland 
bűvöletében. Brit ismeretterjesztő 
sorozat. Armstrong, a vonakodó 
hős. 15.25 Tele-enciklopédia. Mit 
kell tudni a mikroszkopikus világ-
ról? 15.45 Különóra. A bolygók. 
16.35 Hungaria Litterata. 17.05 
Muzzy. 17.10 This is the Way. 
17.30 Mese. 18.00 Napóra. Benne: 
Híradó. Esti kérdés. 18.55 Hej, hej, 
helyes beszéd! Balázs Géza műso-
ra. 19.00 Gazdakör. 19.30 Esti kér-
dés. 19.45 Tüske a köröm alatt. 
Magyar film. A szakma intrikái, rá-
galmai elől Hódosi András 
festőművész kiköltözik egy hortobá-
gyi tanyára. Itt is konfliktus helyzet-
be kerül, mert nem tűri szó nélkül, 
hogy a környék gazdasági és politi-
kai elitje vadászattal és (adócsaló) 
libatenyésztéssel pusztítsa a termé-
szetvédelmi területet. A vezető funk-
cionárius lánya beleszeret Hódosi-
ba. Apja, hogy korrumpálja, tudta 
nélkül a libatenyésztési buli része-
sévé leszi Hódosit is. 21.15 Tony 
Lakatos quartet: Duke. 21.35 Hír-
adó. Sportpercek. 22.00 Hétköznapi 
hősök. Olasz film. 23.30 Beavatás 
(ism ). 23.50 Híradó. 23.55 Vers 
(ism ). 0.05 Videósok, figyelem! 
Gábor Miklós. Utolsó inteijú. 

TV 2 
6.10 Faluvilág. 6.25 Aerobik Nor-
bival. 6.30 Jó reggelt, Magyaror-
szág! 8.30 Délelőtt a Tv2-vel. Gaz-
dagok és szépek. Amerikai filmso-
rozat (ism.). 8.55 Riviéra. Európai 
koprodukciós sorozat (ism.). 9.25 
Szőrmentén. 9.50 Adrenalin. 10.20 
Segíts magadon! Mozgássérültek 
rehabilitációs műsora. 10.50 Köz-
vetlen ajánlat. 11.45 Airport. Brit 
dokumentum-novella. 12.10 Édes 
hármasban. Francia vigjátéksoro-
zat. 12.35 Riviéra. Európai kopro-
dukciós sorozat. 13.00 Mozidél-
után: Új sorozat! Shogun. Amerikai 
kalandfilm. 14.45 Gazdagok és szé-
pek. Amerikai filmsorozat. 15.10 A 
Szuper csapat. Amerikai sorozat. 
16.00 Sunset Beach. Amerikai so-
rozat. 16.45 Samantha. Venezuelai 

sorozat. 17.40 Luz Maria. Perui so-
rozat. 18.30 Tények. Hírműsor. 
19.00 Szerencsekerék. 19.30 Rosa-
linda. Mexikói sorozat. 20.00 Forró 
nyomon. Megoldások magazinja 
Máté Krisztinával. 20.50 JAG -
Becsületbeli ügyek. Német-ameri-
kai akciófilm-sorozat. Chegwidden 
admirális Olaszországban élő lá-
nyát elrabolják, miközben az admi-
rális épp magánlátogatáson van 
nála. Harm és Mac egy per kap-
csán szintén az országban tartózko-
dik. Különössé teszi az ügyet, hogy 
a lányért nem kérnek váltságdijat. 
Vajon a maffia keze van az ember-
rablás hátterében? Hármon Rabb 
őrnagy és Chegwidden admirális 
magánakciót kezdeményez. 21.45 
Jó estét, Magyarország! - Tények. 
Kenó-sorsolás. 22.30 Tűzriadó. Né-
met akciófilm sorozat. 23.25 Es-
küdt ellenségek. Amerikai krimiso-
rozat. 0.20 Háló@ Világ. 1.10 Jubi-
leum. Leánykérés. 1.55 Vers éjfél 
után. Zalán Tibor: Dolog és szel-
lem. 

RTU KLUB 
6.00 Antenna (ism.) 6.30 Reggeli! 
Jókedvű ébredés. 9.05 Ismétlések: 
Élettér. 9.15 Receptklub. 9.30 Lois 
és Clark. 10.15 Barátok közt. 11.15 
A farm ahol élünk. 12.10 Titkok és 
szerelmek. Közben: 10.45 Top 
Shop. 12.57 Mire gondolok? Játék. 
13.00 Hfrek. 13.10 Élettér. Élet-
módmagazin. 13.20 Receptklub. 
13.30 Top Shop. 13.55 Lili, a vi-
rágangyal. 14.20 Klip klub. 14.40 
Lassie. Amerikai sorozat. A számí-
tógépes kísérlet. 15.05 Az első 
csók. Francia sorozat. A meglepe-
tés. 15.35 Második csók. Francia 
sorozat. 16.00 Lois és Clark. Su-
perman legújabb kalandjai. Ameri-
kai sorozat. 16.52 Mire gondolok? 
16.55 A farm, ahol élünk. Ameri-
kai sorozat. A születésnapi aján-
dék. 17.52 Mire gondolok? 17.55 
Titkok és szerelmek. Mexikói soro-
zat. 18.45 Híradó. 19.05 Fókusz. 
Közszolgálati magazin. 19.30 Ba-
rátok közt. 20.00 Tébolygó. Játé-
kos utazás a képtelenségek világá-
ba. 20.55 Vészhelyzet. Amerikai 
sorozat. A harcot megharcoltam. 
Apa és lánya autóbaleset nyomán 
kerül a baleseti osztályra. A férfi 
enyhe fejsérüléssel megússza, hét-
éves lányának azonban operációra 
van szüksége. A vérátömlesztés tra-
gikus fordulatot hoz: a lány szerve-
zete elkezdi felélni a vörös vérsejte-
ket. A hírrel rohannak az apáért, 
de nem találják. Az anyát elérik 
ugyan, de a vércsoportja nem azo-
nos a gyermekévei, az:apáé azon-
ban igen. Ő viszont azért tűnt el, 
mert attól fél, hogy kiderül: kislá-
nyát elrabolta válófélben lévő fele-
ségétől... 21.45 Este. Hírmagazin. 
22.40 MMM. Mi? Mennyi? Miért? 
Fogyasztói magazin. 23.15 
Művészbejáró: Lószőr kapitány. 
Angol vígjáték. 0.45 Fókusz (ism.). 
1.05 Divatklip. 

HBO 
6.30 Hollywoodi akcióhősök. 
Michael Douglas. 7.00 Babar -
Emlékszel, amikor... Kanadai rajz-
film. 7.30 Csakazértis hős. Kanadai 
rajzfilm. 8.50 Forrest Gump. Ame-
rikai film. 11.15 Vágta. Ausztrál 
filmdráma. 13.05 Ragyogj! Auszt-
rál film. 14.50 Lestrapált emberek. 
Amerikai film. 16.45 Expedíció. 
Amerikai kalandfilm. 18.20 Ellen-
séges vizeken. Amerikai thriller. 
20.00 Black Jack. A sikeres kaszi-
nót megszerezni akaró gengszterek 
a tulajdonos kislányát elrabolják. 
Jack Devlin volt a legjobban kikép-
zett szuperzsaru, aki önállósította 
magát és céget alapított. A lehetet-
lent nem ismerő testőr élete kockáz-
tatásával megmenti a kislányt, aki-
nek apját mégis megölik, ezért a 
testőr marad az egyetlen védel-
mezője. Jack új feladatot kap: egy 
szupermodellre kell vigyáznia, aki-
re pszichopata sorozatgyilkos vetett 
szemet. Amerikai akciófilm. 23.40 
Igazi szex. Erotikus magazin 0.40 
Spermafióka. Amerikai vígjáték. 
2.15 Forrest Gump. Amerikai film. 
4.35 Beverly Hills-i zsaru, 3. Ame-
rikai akcióvfgjáték. 

TV 3 
5.50 Nap-kelte. 9.05 Dinasztia. 
9.30 Közvetlen ajánlat. 10.00 Vi-
deó Hits No. 1. 13.10 Közvetlen 
ajánlat. 13.40 A suttyók visszavág-
hak. Am. vígj. 15.25 Sportváltó. 
Autósmagazin (ism ). 15.55 Chica-
go Hope. Amerikai kórházsorozat. 
Nők a szakadék szélén. 16.45 Be-
verly Hills 90210. Amerikai ifjúsá-
gi sorozat. 17.35 Conan. a kalan-
dor. Amerikai katandfifmsorozat. 
18.30 Egy rém rendes család. Ame-
rikai vígjátéksorozat. 19.00 Híré. 
19.30 Egy rém rendes család. Ame-
rikai vígjátéksorozat. 20.00 Grand 
Canyon. Amerikai fűm. A film cse-
lekményvonalát hat ember sorsa, 
párhuzajos élete képezi. Mack a si-
keres ügyvéd egy nap rossz sarkon 
fordul be a kocsijával, eltéved, és 
olyan helyre keveredik, ahol a ma-
gafajtának kevés esélye van a túl-
élésre. Egy fekete férfi, aki siketné-
ma lányát és gyermekét egyedül ne-
velő nővérét tartja el, a segítségére 
siet. Összebarátkoznak, és ezzel kü-
lönös előre megjósolhatatlan talál-
kozások sorozata veszi kezdetéi. 
22.30 Matlock. Amerikai sorozat 
A férj. 23.25 A domagép. Amerikai 

vígjátéksorozat. Sam története. 
23.55 Híré (ism.). 

SPEKTRUM 
8.00 Serengeti mesék. A gepárd me-
séje. 9.00 Fekete doboz. Pánikban. 
10.00 A mélység titkai. Parker kapi-
tány. 10.30 Uton... 11.00 India urai. 
Végzetes örökség. 12.00 Múltidéző 
utazások. Milánói édességek. 12.30 
fnyenctúrán Franciaországban. 
13.00 A kék mesevilág. A tenger ka-
tedrálisai. 13.30 Létformák. 14.00 A 
történelem fordulópontjai. 15.00 Al-
latenciklopédia. A pióca. 15.30 
Érintetlen Amazónia. A delfin, aki 
meg akart halni. 16.00 Yin és Yang. 
16.30 Sportlexikon. Röplabda. 
17.10 Tudós nyomozók. A tudat sö-
tét oldalán. 18.05 Suli Rá-adások. 
Johannes Vermeer. 19.00 Nagy re-
pülők. P-38 Lighting. 20.00 Magá-
nyos bolygó. Párizsi városkalauz. 
21.00 Képes sporttörténet. 22.00 A 
tudat titkai. 23.00 Dino-dosszié. 
... és a többi néma csönd. 0.00 Hogy 
mik vannak! Az utak királyai. 1.00 
Kalandra fel! 1.30 A vizek szerel-

VTVSZEGED 
19.00 Műsorismertetés. 19.02 Sze-
gedi hírek. 19.02 Reklám. 19.15 
Ma-holnap. 19.30 MTV Híradó. 
19.55 Műsorajánlat. Reklám. 20.00 
Capitaly - gazdasági magazin. 20.30 
Reklám, műsorajánlat. 20.35 Lé-
lektől lélekig. 20.50 A Focisuli. 
21.30 Csínom Palkó. Magyar film. 
23.00 Szegedi hírek, reklám (ism.). 
23.15 Ma holnap (ism.). 23.30 
Műsorajánlat. 23.35 Alföldi mérleg. 
23.45 Képújság. 

TELIN TV 
0.00-18.00 Hangos képújság. 18.00 
Telemagazin. 19.00 Két év állomá-
sai: beszélgetés Mikó Tivadar pro-
fesszorral (ism.). 20.00 Globe Tv: 
Műsorajánló. 20.05 Szócső. 20.30 
Filmelő. 21.00 Perla Negra. Argen-
tin sorozat 3. rész (ism.). 21.50 Perla 
Negra 4. rész (ism.). 22.40 Figyelő -
kulturális és közéleti magazin. 22.10 
A Wayuuk népe - természetfilm. 

TKTV 
15.00 TKTV képújság. 17.30 TKTV 
kedd délulán. 

VTV MAKÓ 
18.00 Műsorajánló. 18.05 Reklám. 
18.10 Híradó. 18.20 Fókusz. Ösz-
szefoglaló az október 23-i ese-
ményekről. 18.40 Teleklub: A me-
zőgazdaság és a vidékfejlesztés 
aktuális kérdései. 19.35 Salty, a 
fóka. 20.00 Műsorzárás. 

VTV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
16.00 Celeste, 71. rész. 17.00 Hír-
adó. 17.15 A mi kis ügyeink - hát-
térmagazin. 17.30 Visszaszámlá-
lás... 17.35 Vásárhelyi Őszi hetek. -
összefoglaló. 17.45 Szakápolási 
Szolgálat. 18.15 VTV délután a gye-
rekeknek, benne mesefilm, rajzfilm, 
ifjúsági sorozat. 19.15 ,J21ő történe-
lem" I. Délalföldi Dokumentumfilm 
Fesztivál Vásárhelyen 1. rész. 19.45 
Vállalkozói Szalon - összefoglaló. 
19.45 Vállalkozói szalon. 20.00 Hír-
adó. 20.15 Csínom Palkó. Színes 
magyar film. 22.00 A mi kis ügye-
ink (ism ). 22.15 Alföldi Mérleg. 
22.25 Drogháborűk - a harc folyta-
tódik, 1. rész (ism.). 23.10 Celeste 
71. rész (ism.). 24.00 Képújság. 

rádió 

KOSSUTH 
4.25 Rákóczi-induló. 4.30, 5.30. 
7.30. 9.00, 11.00. 13.00. 14.00. 
15.00. 19.00. 20.00, 21.00. 24.00 
Hírek, időjárás. 4.40 Határok nél-
kül. 4.35 Reggeli Krónika. 5.00, 
6.00. 7.00, 8.00 Krónika; Sport. 
5.38 Falurádió. 6.30 Hfrek, időjárás. 
Gazdaság, kb. 7.19 Körzeti időjá-

rás-jelentés. 8.17 Mindennapi tudo-
mány. 8.30 Hírek; Lapszemle; 
Időjárás. 8.47 Gyógyír. Egészség-
ügyi tanácsok mellékhatások nélkül. 
9.05 Napközben (élő). Közérdekű 
magazin. 10.00 Hírek, időjárás. Út-
közben. 11.04 Zenés játékokból. 
11.35 Alakok. Kosztolányi Dezső 
portréi. 11.52 Halotti beszéd. Kosz-
tolányi Dezső verse. 12.00 Déli 
Krónika. Benne: Mindennapi gaz-
daság; Forródrót. Háttér. Útközben. 
12.40 Ki nyer ma? (élő). Játék és 
muzsika tíz percben 12.50 Tör-
vénykönyv. 13.05 Vendég a háznál. 
Gyerekekről - felnőiteknek. 13.20 
Orgonadarabok gregorián témákra. 
13.30 Tanúim lesztek! A római ka-
tolikus egyház félórája. 14.04 
Klasszikusok mindenkinek. Magyar 
brácsaművészek felvételeiből. 14.35 
Irodalmi figyelő. 14.54 Első közlés. 
Nagy Gáspár versei. 15.06 ítélet. 
16.00 Délutáni Krónika. Útközben. 
16.20 Hasznos tudnivalók. 16.25 
Radar. CD-érdekességek a szóra-
koztatózene világából. 17.00 Hírek, 
időjárás; Útközben. 17.06 „Magyar-
országról jövök...". A vidék maga-
zinja. 17.26 A Szabó család. 18J)0 
Esti Krónika. Benne: Mindennapi 
gazdaság. Forródrót. Háttér. Útköz-
ben. 19.05 Sportvilág. 19.25 Műsor-
ismertetés. 19.30 Jó éjszakát, gyere-
kek! Én fogom az aranyhalat. 19.40 
„Éljenek a dolgok Benned nesztele-
nül!". Részletek Kodolányi János és 
Szabó István levelezéséből. 20.04 
Apáról fiúra. Vendégségben Pilis-
jászfalun (ism ). 20.30 Határok nél-
kül. 20.50 Tetten ért szavak! Balázs 
Géza anyanyelvi műsora. 21.04 
„Emlékszik még, kislány?". Kalmár 
Pál slágereiből. 21.25 Nemzetközi 
vallási híradó. 22.00 Késő esti Kró-
nika. 22.30 Tér-idő. Tudományos 
magazin. 23.00 Htrek, időjárás; Ke-
nő. 23.04 Egy énekes - több szerep. 
Kövecses Béla felvételeiből. 0.10 
Himnusz. Kossuth az URH-n: 5.55 
Körzeti információs magazinok. 
9.00 Azonos a középhullámú 
műsorral. 18.30 Nemzetiségi műso-
rok. 21.00 Azonos a középhullámú 
műsorral. 23.00 A BBC késő esti 
magyar műsora. 

PETŐFI 
4.30, 5.00, 5.30, 6.00. 6.30, 7.00. 
7.30. 9.00. 10.00. 11.00, 17.00 
19.00. 21.00 Hírek, időjárás. 4.33 
Hajnali dallamok. 6.03 Kívánság-
reggel. 8.45 Sportreggel. Gólok, 
méterek, történetek... 9.00 Petőfi-
délelőtt. 9.10 Kabarépercek. 9.40 
Gordiusz plusz. 9.50 Apró-cseprő. 
10.10 Délelőtti vendég: Cserháti 
Zsuzsa. 11.05 Sporthírek. 11.27 Da^ 
ráló (ism.). 11.48 Korkérdés. Tele-
fonos vetélkedő. 12.00 Jó ebédhez 
szól a nóta. 13.00 Verkli. Kedvenc 
slágereink a kupiétól az operettig, 
kb. 13.01 Hírek, időjárás. Sport. kb. 
13.06 Közlekedés, kb. 13.50 Vízál-
lásjelentés. 14.00 Csúcsforgalom 
(élő). Közben: 15.00 Hírek, körzeti 
időjárás-jelentés. 17.00 Háztól há-
zig. Egy mobilóra Jónás Istvánnal. 
Közben: kb. 17.01 Hírek, időjárás, 
kb. 17.04 Közlekedés. 18.01 Kö-
lyökrádió. Kulturális folyóirat ki-
csiknek és nagyoknak. 18.30 Gordi-
usz-játék-tér. Nyelvlecke. Zöld jel-
zés. Zöldjáték. 19.04 Unikum. A 
nap legjobb percei. 20.00 CD-exp-
ressz. 21.04 A rádiószínház doku-
mentumműhelyének műsora. Min-
den kényszer nélkül. 21.52 Binder 
Károly zongora- és Juhász Gábor 
gitárfelvételeiből. 22.00 Bon-bon. 
23.00 Hírpercek; Sporthíradó. 23.15 
Ennyi. A Petőfi rádió zárórája . 
24.00 Éjfél után... Szabó Évával. 
Közben óránként: Hírek, időjárás. 
3.03 Gramofonsztárok. 4.03 Opera-
énekesek nótafelvételeiből. 

BARTÓK 
5.55 Rákóczi-induló. 6.00 Muzsiká-
ló reggel. Harmóniában a Matávval! 
kb. 6.15 Fővinform, útinform. 6.30. 

7.00, 7.30, 8.00. 10.00. 12.00. 
14.00. 16.00. 18.00, 20.00. 22.00. 
24.00 Hírek, időjárás, kb. 6.45 Kul-
turális lapszemle, kb. 7.03 Fővin-
form, útinform. kb. 7.33 Rejtvény, 
kb. 7.45 Kulturális hírek. 8.03 
Műsorismertetés. 8.06 Pódium. 9.15 
Victoria de Los Angeles operafelvé-
teleiből. 10.03 Műsorismertetés. 
10.05 Irodalom és vidéke. 10.55 Ze-
nekari muzsika. 11.40 Népdalaink 
foglalatban. 12.04 Műsorismertetés. 
12.06 Hangverseny délidőben. Ros-
sini: Stabat Mater. 13.03 Gajane 
Dzsagacpanjan zongorahangverse-
nye. 14.04 Műsorismertetés, 14.05 
Albert Gábor: Zsákutcák hősei. 
14.59 Szvitek. 15.30 A magyar zene 
évezrede. 16.00 Hfrek, időjárás; 
Közlekedés. 16.05 Muzsikáló dél-
után. Közben: kb. 17.00 Kulturális 
hfrek, közlekedési információk. 
18.03 Műsorismertetés. 18.05 He-
lyettem Írták. 18.55 Népzenekuta-
lók műhelyében. 19.05 Moniuszko 
operáiból. 19.35 Balatonföldvári 
Napok. 1999. Magyar szerzők ka-
marazenéjéből. Közben: 20.23 Hí-
rek, időjárás. 20.27 Műsorismerte-
tés. 29.28 Teleobjektív. Az emig-
ráns légionista és levéltáros. 21.21 
Beethoven: VII. szimfónia. 22.04 
Műsorismertetés. 22.05 Romantikus 
operafinálék. 22.43 A XX. század 
nagy zongoristái. 0.04 Szózat. 0.05 
Notturno. 

RÁDIÓ SZEGED 
Szeged 93,1 MHz 4.55-22.30, 
Szentes 66,29 MHz 4.55-9.00 

4.55 Műsorismertetés, időjárás útin-
form. Szerk.: Vécsey Ágnes. 5.00 
Reggeli krónika.(Kossuth). 5.20 
Lapszemle. 5.30 Hírek, meteor, 
útinform. 5.40 Falurádó. (Kossuth). 
5.55 Műsorismertetés, időjárás-je-
lentés, útinform. 6.00 Reggeli kró-
nika. (Kossuth). 6.20 Szemle az or-
szágos napilapokból. 6.30 Hfrek, tu-
dósítások a Dél-Alföldról, program-
ajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 
Reggeli párbeszéd: Költségvetés 
utáni törvény és a pedagógusbérek. 
7.00 Reggeli krónika (Kossuth). 
7.20 Gazdasági közelképek. 7.30 
Hírek, tudósítások a Dél-Alföldrőt, 
körzeti időjárás-jelentés. 7.45 Regi-
onális lapszemle. 8.00 BBC világhi-
radó Londonból. 8.10 Útkereső. 
9.00 Hírek időjárás-jelentés, útin-
form. 9.05 Sziréna. 10.00 Hírek 
időjárás-jelentés, útinform. 10.05 
Magyar Rádió Körzeti Stúdióinak 
műsora. 11.00 Hirek, időjárás-jelen-
tés, útinform. 11.05 A körzeti stúdi-
ók közös műsora. 11.45 Hírvonal. 
12.00 Déli Krónika. (Kossuth). 
12.45 Hírek, tudósítások a Dél-Al-
földről, meteor, útinform. 13.00 Hi-
rek, meteor, útinform. 13.05 Top 
Time. 14.00 Hírek, meteor, útin-
form. 14.05 Zenés délutáni randevú. 
15.00 Hírek, időjárás-jelentés, útin-
form. 15.05 Délutáni magazin: szer-
kesztő Zanati Zsófia. 15.15 Tudo-
mányos magazin. 16.00 Hirek, me-
teor, útinform. 16.15 Sport. 17.00 
Hírek időjárás-jelentés, útinform. 
lapelőzetes. 17.15 Zene, érdek-
ességek. 17.45 Hírek tudósítások a 
Dél-Alföldről, meteor, útinform. 
18.00 Esti Krónika.(Kossuth) 
18.30-tól 22.30-ig Országos nemze-
tiségi műsorok Kossuth URH adón 
és a Regionális Stúdiók műsora. 

D E U T S C H E W E L L E 
- magyarul 
13.30-14.00 

a helyi kábeltévé 
hangcsatornáján. 

Világhírek, Németország-
magazin, nemzetközi lapszemle, 

ifjúsági fórum. 

Részletes 

műsor a 

magazinunkban! 

Tele-7 

A HELYI RADIOK MUSORABOL 
RADIO 88 

FM 95.4 
Telefonszám: 444-

088, www.radio88.hu 
Hírek, közlekedés, 

időjárás: reggel 5.55-
től 8.55-ig fél órán-
ként, 9.55 és 18.55 

között óránként. 
Sporthírek: 6.40, 7.40. 

8.40, 11.40, 15.40. 
6 .00 Ébresztő (Gens-
cher/Sövényi Tibor). 
10.00 Napközi (Tóth 
Viktória). 14.00 Dél-
utáni S h o w (Száraz 
Ferenc) Benne: Mi 
újság? 18 .00 Kíván-
ságműsor. 19.00 Fo-
tex Record Megatop 
40 . 2 0 . 0 0 Arcok -
Szegedi portrék. (Vass 
Imre). 2 2 . 0 0 Tüske 
Ferenc. 0 .00 Nonstop 
Zenemix. 

MÉDIA 6 SZEGED 
a 100,2 Mhz-en, a 

műsor alatt hívható te-
lelefonszám: 498-301. 
Fax: 421-601.Web-ol-
dal: www.media6.hu 

kívánságokat az 
óhaj @ media6.hu 
e-mailre várjuk. 

6.00 Hajnali ébresztő 
N á d a s G e r g e l y j e l . 
Benne: hfrek, időjá-
rás-jelentés, útinform, 
lapozgató, program-
ajánló, szegedi esemé-
nyek. 9 .00 Kedd dé-
lelőtt Szántai Erzsé-
bettel. Benne: aktuali-
tások, telefonos játék, 
tőzsdei hírek. 12.00 
R é s z l e t e s dél i hír-
műsor. 12.30 Zenesáv 
Molnár Sándorral . 
16.00 A mikrofonnál 
Vas Mariann. Hasznos 
tudniva lók , já ték . 
20.00 Éjszakai zörejek 
Papp Zsolttal. Benne: 
Dj.: Service műsora. 

RÁDIÓ 7 
VÁSÁRHELY 

Naponta 5.00-től 24 
óráig szeritesztelt 

műsorok a 97,6 MHz-
en. Tel.: 243-261, 

243-262 
5.00 Jó reggelt! Benne 
fé lóránként h irek, 
útinform, határhely-
zet. 9 .00 Napraforgó. 
Téma: A kukorica és jt 
cukorrépa betakarítá-
sa. Vendégek: Szécsé-

nyi Mihá ly a D ó z s 
Mg. szövetkezet elnö-
ke és Cserjési Lajos 
az FVM C s o n g r á d 
megye i Hivatalának 
osztályvezetője. 13.00 
N a p kérdése . 1 3 . 3 0 
Humorpercek. 14.00 
Dél-Alföldi Hírmon-
dó. 16.15 Női maga-
zin% 1 8 . 0 0 M e l ó d i a 
koktél. 20.15 Éjszakai 
csevegés . 23 .30 Dél-
A l f ö l d i H í r m o n d ó 
(ism.). 

RÁDIÓ SZENTES 
A Rádió Szentes 

műsora a nap 24 órájá-
ban hallható a 106,0 
MHz-en. Interneten: 

www.szentes.hu/radio-
szentes.ram. Az adás 

ideje alatt hívható tele-
fonszám: 63/315-482. 
Állandó műsoraink: 
Hírek - minden óra 

30. percében. 
6.00 Ébredjen ránk! 
Zenés ébresztő. Ben-
ne: naptár, útinform, 
krónika , l a p s z e m l e . 
9 .00 Töltse velünk a 
délelőttöt! 12.00 Gó-
l y a f é s z e k - s z ü l ő k 

műsora. Rendőrség i 
óra. Agóra - közélet. 
1 7 . 0 0 T i s z a Menti 
Krónika. A nap híre. 
1 9 . 0 0 Esti mese . 
23 .00 Zenés éjszaka. 
A játékok é s a zene 
órája mindennap 9 és 
14 valamint 15 és 16 
óra között. 

ORIENT RÁDIÓ 
S Z E N T E S 

Adás naponta 04—07 
és 10-13 óra között a 

95,7 MHz-en. 
4 . 3 0 - k o r és minden 
óra harmincadik per-
c é b e n hírek, sport , 
időjárás. 5 .10 Színes 
események, érdekes-
ségek. 6.00 Gazdaper-
cck . 6 . 1 0 Valaki 
mondja m e g . . 6 . 1 5 
B o l d o g n é v n a p o t ! 
6.40 Terefere a stúdió-
ban. 6 . 5 0 S o r s o l á s . 
1 0 . 1 5 L a p s z e m l e . 
10.40 Aktuális interjú. 
11.00 Játék. 12.00 Ze-
ne délidőben. 
Szombaton 11.35-től 
Fiatalok kívánságmű-
sora egy órában. 

horoszkóp 

T K O S : E d d i g i be-
fektetési stratégiája 

már nem m ű k ö d i k úgy , 
hogy ke l lő hasznot hoz-
zon. Új lehetőségek után 
nézhet, keresse fel barátját 

BIKA: Ha egyedül-
álló, ma egy külö-

n ö s e n v o n z ó é s k e d v e s 
s z e m é l l y e l i smerkedhet 
meg, akivel csodálatos na-
pokat tö l thet a k ö z e l -
jövőben. 

j j - IKREK: Ez egy 
remek nap, üz let i 

s z e m p o n t b ó l , amikor is 
komoly sikereket érhet el 
karrierje építésében. Egy 
meglepő fordulat megfor-
dítja életét. 

g j j R A K : S z e r e l m i 
é lete remekül ala-

kul, és ettől nagyon bol-
d o g . Egy o l y a n hobbi 
m e g s z á l l o t t j á v á v á l i k , 
amely fokozatosan rongál-
ja az egészségét. 

s\ OROSZLÁN: Üz-
lettársa remek ötle-

tének és nagy elszántságá-
nak, valamint az ön kreati-
vitásának köszönhetően si-
kerül megkötniük eddigi 
legsikeresebb üzletüket. 

SZŰZ: Egy izgal-
mas s z e m é l y , akit 

nem rég ismert meg inspi-
rálóan hat munkájára. Tel-
jesítenek önnek egy ígére-
tet, amit szinte már elfelej-
tett. 

np 

M E R L E G : Ered-
ményesnek ígérke-

zik ez a nap, de csak ak-
kor, ha teljes erőbedobás-
sal dolgozik terve megva-
lósításán. Meglepő hírrel 
fogadják otthon. 

SKORPIÓ: Egy 
furcsa álom hatású-ni 

ra új szemszögből közelít 
feladatihoz és ez, bármi-
lyen hihetetlen is, eredmé-
nyesnek tűnik. Este álmod-
jon megint. 

NYILAS: Sikerrel 
— — oldhatja meg ottho-

ni problémáját, ha hallgat 
egyik kollégája tanácsaira. 
Vásárol egy drága beren-
dezési, és nagyon örül ne-
ki. 

B A K : Óvakodjon 
a kétséges kimene-

te lű p é n z ü g y i m a n ő v e -
rektől, fektesse pénzét va-
lami megbízható dologba. 
Délután izgalmas esemény 
lesz. 

V Í Z Ö N T Ő : Nem 
rég kialakított be-

fektetési rendszere éppen 
elvárásai szerint működik. 
Közeli kapcsolatai nagyon 
harmonikusak, nem úgy a 
távoliak. 

HALAK: Közelít/ 
sen mindig pozit í -

van a negatív dolgokhoz, 
és akkor biztosan sikeresen 
végre tudja hajtani felada-
tait. Este érdekes könyvet 
lapozgat. 

X 

Terjesztési 
zöld szám: 

(Ingyen hívható) 

06-80/821*821 
^x/ J ! 

• P 
l — O B c CONSORCIO 

ingatja neentrum 
6800 Hódmezővásárhely Kistöttésu.28 

Tel 06-62/232-714.06-20/9943-988 

Lakások részletre 
havi 8 7 6 7 ' Ettől! 
AKCIÓ! -20% 
engedmény a szerződéskötési díjból 

http://www.radio88.hu
http://www.media6.hu
http://www.szentes.hu/radio-
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A N o p M : 07.19. 

n y ^ p i i k : 1 7 J 7 , 

A Hold kok 19.07. 
n y u g i n k : 00.51. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti: 
Ma estig h a z á n k b a n fo ly ta tódik a szoka t lanul 

enyhe idó, miután a z o n b a n Nyuga t -Európán ke-
resztül egészen a Pireneusi-félszigetig egy hideg-
f r o n t h ú z ó d i k , e n n e k h a t á s á r a n a p k ö z b e n m á r 
esőre, záporra is számítani kell. Az élénk déli szelet 
napközben többfelé kísérik erős, néhol viharos lö-
kések. A l e g m a g a s a b b nappal i hőmérséklet orszá-
gosan 19, 24, megyénkben 21, 2 3 fok között vár-
ható. 

Isten éltesse! 
DÖMÖTÖR 

A keleti szláv Dimi-
tirbitl eredt! Demeter önál-
lósult magyar alakváltoza-
ta. Jelentése a Demeter 
alapján: Démétérnek, a 
föld istennőjének ajánlott. 

Tetszhalott 
hörcsög 

Feltámadt egy tetszhalott 
angol hörcsög és kiásta magát 
hatvan centiméterre a földfel-
szín alatt lévő „sírjából". 
Hammyt, a Manchester köze-
lébe élő nyolcéves Jennifer 
Wilde kis kedvencét karton-
dobozban temették el a ház 
kertjében, miután nem adott 
magáról életjelt. Másnap 
azonban Hammy már olyan 
eleven volt, mint világéleté-
ben, ami igencsak megörven-
deztette Jennifert. A hörcsög 
feltehetően a hidegebbre for-
dult időjárás következtében 
idő előtt téli álomba merült. 

Felgyújtotta 
feleségét 

Alig két hónappal házas-
ságkötésük után egy pakisztá-
ni férfi összeveszett feleségé-
vel egy szerencsepénzen, 
amelyet nászajándékba kap-
tak, és dühében felgyújtotta 
az asszonyt. Az érme 50 rúpi-
át (kb. száz forintot) ér mind-
össze. A feleség nem volt 
hajlandó megválni tőle, mert 
állítólag szerencsét hoz. Nem 
hozott. A férj leöntötte ben-
zinnel és felgyújtotta a sze-
rencsétlen asszonyt, aki a 
kórházban belehalt égési sé-
rüléseibe. A férjnek sem ho-
zott szerencsét a pénzérme: 
letartóztatták és gyilkosság 
vádjával bíróság elé állítják. 

S z i g e t k e r ü l ö 

üzletember 
Richárd Cooper brit üzlet-

ember szörfdeszkán elsőként 
kerülte meg Nagy-Britanniát 
és Írországot. A 41 éves 
sportember augusztus 22-én 
indult az angliai Gosportból 
és 61 nap alatt teljesítette a 
3200 km-es távot. Mindennap 
5.30-kor kelt, felállt a szörf-
deszkára és átlagosan 8 órát 
haladt a partok mellett. Leg-
többször addig ment, amfg a 
fáradtságtól a kísérőhajóba 
nem zuhant. Cooper most azt 
szeretné, ha csúcsát minél ha-
marabb hitelesítenék és beke-
rülne a Guinness-rekordok 
könyvébe. 

M ég ilyen komisz esztendőt! Micso-
da vizek zúdultak ránk! Házakat 

taroltak, embereket raboltak. Előbb a 
tavaszi szél árasztotta meg őket, aztán 
az egek. Nyomukban pótolhatatlan 
veszteség, kár, elrothadt termés, növé-
nyi betegségek. Ez az egész esztendő 
ilyen volt, s nem csak nekünk. Fölbo-
rult az elemek erőegyensúlya: erdőtü-
zek, hurrikánok, áradások, földrengé-
sek. Talán az ősz... 

Az ősz kicsit mosolygósabbnak ígér-
kezik, bár fúj a szél és pityereg az ég, 
kopottak a fények és reggelente ropog-
nak, nyikorognak az ember izületei, 
akár egy kétszáz éves karosszék. Mintha 
ígérne valamit... 

Soha ennyi szín a természetben. S 
végül minden baj után búza a hombár-
ban, krumpli a veremben, must a pincé-
ben. Izmosodik a hízó, érik a káposzta a 
hordóban, mosolyognak a befőttek a 
kamra polcain. Már kevesebb odakinn 
a munka, ráérősebb s tán türelmesebb 
az ember, több ideje van a kertszom-
szédra. Jóízű pálinkafőzésre, illatos es-
tékre, meleg családi fészekre gondol. 
Szinte kipipálja az esztendőt, kezd be-
rendezkedni a télre, ami errefelé ugyan-
csak komiszkodik. 

Az ősz az egyetlen stabil évszak, a 
többi rendre megcsal. A tél goromba, a 
tavasz kiszámíthatatlan, a nyár sze-
szélyes. Egyik korább jön, másik tovább 

Sz. Simon István 

Ősz húrja zsong, 
marad, mint illendő lenne, meglopják 
egymást, s megrövidítik az embert. Fu-
karok is. Az ősz szép szelíden mindent 
odaad, amit emezek meghagytak. Óva-
tosan, lassan jön, egyetlen nagy hibája, 
hogy nem elég állhatatos. Engedékeny-
sége túlzott az emberes hónapokban. 
Nem incselkedős, nem szeszélyes. 

Az ízek és illatok hónapjai. Fanyar 
birsalma, nehéz szagú körte, erjedő bor, 
pikáns almák, tömjénre emlékeztető, 
bókoló krizanténumok, sülő gesztenye, 
sütőben piruló hajaskrumpli, libatö-
pörtő, kövér halak, érett paprika, piruló 
tökmag, párolgó főtt csülök, - ilye-
nekből keveredik íz- és illatvilága. 
Gusztusos és kívánatos, mint egy szép 
érett asszony. 

A megfontoltság évszaka. Állat már 
nem fial, madár nem költ, növény nem 
siet a nap felé. Az ember is lelassul. 
Most inkább számol, mint tervez. Bioló-
giai ritmusát képes némileg átalakítani, 
de azért követi a füvet, a sást, a boga-
rat. Mert lehet, mi jobban tudjuk, ezek 
azért jobban érzik, mikor mi a legil-
lendőbb. 

Ősszel a politika is nyugszik majd ki-

csit. Rendes esetben pártok ilyenkorra 
elfáradnak, az indulatok csillapodnak, 
a haragvások szelídülnek. Lám, nem 
volt olyan véres a kampány az időközi 
választásokon, Orbán mégis csak meg-
hívta Demszkyt, Csurka politikai 
robbantásai tompán puffantak, Horn 
meglehetősen tisztes hangú könyvvel 
állt ki a ponyvára, Torgyún is többet 
mosolyog, Orbán kedélyes, Göncz mint-
ha nem is volna... Téli álomra készül-
nek? Vagy mégis késeket fennek? Ta-
lán demonstrációk, lázas gyülekezések 
sem lesznek az őszön, mert lóg a felhők 
lába, s jönnek majd hűs-nyirkos ködök 
és kabátgomboló szelek is azért. 

Ősz húrja zsong... - miként a hárfa, 
széles dallamíven, kissé elnyúlva, ké-
nyelmesen. 

Búsong..: - mikor majd tar ágak kö-
zött kergetik egymást a szelek. 

Jajong... - meri majd megkoppan 
benne a fagy is és maszatos jégtükrök 
ülnek a tócsák tetejére. 

Kedves, öreguras évszak. S minthogy 
már-már egykedvű öregúr vagyok ma-
gam is, egyre jobban kedvelem, szere-
tem. Illünk egymáshoz. 

Horváth lassan pipázott, világkupát nyert 
Fortuna újra vár 

A Szerencsejáték Rt. tájé-
koztatása szerint a 42. játékhét 
lottónyereményei a követ-
kezők: 

5/90: Öttalálatos szelvény 
nem volt. Négytalálatos szel-
vény 13 darab volt, nyeremé-
nyük 1 millió 971 ezer 795 fo-
rint. A hármasokra 10 ezer 
743, a kettesekre 483 forintot 
fizetnek. 

6/45: Hattalálatos szelvény 
nem volt. A két darab 5+1 
szelvény nyereménye egyen-
ként 3 millió 251 ezer 101 fo-
rint. Az ötösök 282 ezer 704, 
a négyesek 3225, a hármasok 
590 forintot érnek. 

A Joker-játékban az I. 
nyerőosztályban nem volt ta-
lálat. 

Az életmentő 
Beawty 

Mintha csak a népszerű 
film, a „Lassie" története ele-
venedett volna meg: egy angol 
kutya, Beauty megmentette 
gazdája életét. A kilencesz-
tendős skót juhász jelen volt, 
amikor vásárlásból hazatért 
gazdája szívinfarktust kapott, 
látva, hogy a 75 éves Charlie 
Jones élettelenül fekszik a pad-
lón, Beauty másfél kilométert 
szaladt a forgalmas úton egé-
szen addig a házig, ahol gazdá-
jának a fia lakik. A fiú azonnal 
rosszat sejtett és felhívta apja 
szomszédját, hogy nézzen utá-
na, nem történt-e valami baj. A 
szomszéd megtalálta a férfit és 
azonnal hfvta a mentőket. 
Charlie már jobban van... 

A magya r Horváth Tamás nyerte el a lassú pipázás v i lágkupájá t a Brnóban rendezett vasá rnap i 
versenyen. Óriás talizmán pipájával Horváth 2:51,58 órán á t szívott el három g ramm dohányt . 

(MTI Tele fotó/CPA/CTK/Otto Ballon) 

Tisztelt ÚJ Előfizetőnk! 
Ha Ön a szeptember 25. és október 15. között lezajlott 
akciónk alatt fizetett elő lapunkra és nem kapta meg 
a rúd Pick-szalámit, akkor kérjük, október 27-ig 
fáradjon be a lakóhelyéhez legközelebbi 
szerkesztőségünkbe, 
abol átveheti az ajándékát. 
Szerkesztőségeink: 
Sajtóház., Szeged, Stefánia 10., 62/481-281, 
Hódmezővásárhely , Kossuth tér 6„ 62/242-419, 
Makó, Csanád vezér tér 3., 62/213-198, 
Csongrád, Iskola u. 2„ 63/483-656, 
Szentes, Kossuth u. 8. 63/314-838. 

és szaxofon 

Pu3-as, a „négykerekű robogó" 

MTI Panoráma 
Jean-Pierre Haigneré fran-

cia űrhajós, aki a Mir orosz 
űrállomáson eltöltött idő alatt 
rendszeresen szaxofonozott, 
nehezen tudta elkerülni, hogy 
hamisan játsszon. 

Haigneré tábornok, aki 
1999 február és augusztus közt 
hat hónapot töltött a Miren és 
128 millió kilométert tett meg 
a világűrben, amivel az orosz 
űrhajósok után ő ,járta be" a 
leghosszabb utat, a francia 
hadsereg folyóiratának, az Ar-
mées-nak októberi számában 
beszámolt a Föld körül meg-
tett háromezer fordulatról és 
világűrbéli muzsikálásáról. 

A francia űrhajós elmondta, 
hogy sokat muzsikált „fenn a 

magasban", dzsessztől a szam-
báig mindenfélét játszott. Mi-
vel azonban a világűrben a 
szaxofonnak nem volt súlya, 
ujjaival egyszerre kellett meg-
felelő helyzetben tartania a 
hangszert és nyomni a bil-
lentyűket. Gondot okozott ne-
ki, hogy a súlytalanság állapo-
tában a földihez képest meg-
változott a tonalitás, a nyál ál-
tal előidézett nedvesség követ-
keztében pedig a szaxofon 
hangzása rendkívül lágy volt. 

A Földre történt visszatéré-
sekor, augusztus 28-án Haig-
neré „térdén hozta" hangsze-
rét, amelyre a Mir űrállomás 
emblémáját ragasztotta, hogy 
a szaxofon „még különlege-
sebb" legyen. 

Fertőző volt a sebész 

Az ezekben a n a p o k b a n zajló tokiói autószalon egyik „s lágere" a Suzuki 
kétüléses városi miniautója, a Pu3-as. A „négykerekű robogónak" becézett^ 
hidromotorral meghaj tot t kiskocsi 2 ,6 m hosszú, 
gas . (MTI Telefotó/EPA/AFP/Cuno Josikazu) á H o m á n y i t t ó l töfÖlVŐ 

B ̂  

Brüsszel (MTI) 
Legalább nyolc beteget fer-

tőzött meg az holland sebészor-
vos, aki hazája négy kórházá-
ban éveken át végzett műtéte-
ket, miközben hepatitis-B vírust 
hordozott magában. 

A holland televízió jelentése 
szerint a sebész nem tudta, hogy 
fertőzött a kórral, amely 
szélsőséges esetben májzsugo-
rodáshoz vagy rákhoz is vezet-
het. A férfit korábban be is ol-
tották a vírus ellen. 

A hepatitis-B a fertőző máj-
gyulladás (sárgaság) főként 
felnőtteknél előforduló fajtája. 

"Közvetlenül vérbe jutás vagy 
szexuális érintkezés útján ter-

Szegeden 

Hegyeshalmi Fanni 
Október 14., 9 óra 10 perc, 

3990 g. Sz: Jeszenszky Edina és 
Hegyeshalmi Tibor (Szeged). 

Korom Kristóf Dániel 
Október 24., 15 óra 45 perc, 

3 0 9 0 g. Sz.: Kónya Ibolya é s 
Korom János (Szeged). 

Vásárhelyen 

Lőrincz Norbert Ádám 
Október 23., 10 óra 10 perc. 

3 0 5 0 g. Sz . : Gál S z i l v i a é s 
Lőrincz Béla (Hódmezővásár-
hely). 

Hegedűs Péter 
Október 25., 3 óra 10 perc, 

3 7 5 0 g. Sz.: Hegedűsné Bese 
Judit és Hegedűs Péter (Hód-
mezővásárhely). 

Makán 

Kovács Szabina 
Október 21., 12 óra 40-pcrc, 

3200 g. Sz.: Mi Iák Ilona és Ko-
vács Miklós (Makó). 

Kiss Máté 
Október 23., 20 óra 55 perc, 

4200 g. Sz.: Sebestyén Tünde és 
Kiss Zoltán (Makó). 

Gecse Henrietta 
Október 24., 5 óra 10 perc, 

2800 g. Sz.: Kovács Katalin és 
Gecse Zoltán (Kiszombor). 

Szentesen 

Lévai Gabriella Adrienn 
Október 22., 4 óra 56 perc, 

3500 g. Sz.: Bódi Szilvia és Lé-
vai Róbert (Szentes). 

Ragács Nikolett Klaudia 
"Október 22., 13 óra 15 perc, 

3250 g. Sz.: Nemes Andrea és 
Ragács Csaba (Szentes). 

Molnár Orsolya Virág 
Október 23., 11 óra 5 perc, 

2 9 9 0 g. Sz.: Borsós Ágnes és 
Molnár József (Kunszentmár-
ton). ' 

Bujdosó Krisztián 
Október 24., 1 óra 17 perc, 

3610 g. Sz.: Kertész Hajnal és 
Bujdosó János (Szentes). 

Bakai Boglárka 
Október 24., 14 óra 47 perc, 

4340 g. Sz.: Vajdovich Judit és 
Bakai Ferenc (Szentes). 

Gratulálunk! 

óvatosan 
a házi patikával 

Hódít a természetgyógyá-
szat. A különféle füvek, nö-
vények sorra visszanyerik 
az évszázadok során már ta-
pasztalt, ám a modern pati-
kaszerek alkalmazásával 
háttérbe szorult megelőző-
gyógyító ér téküket . Egy 
amerikai kutatóintézet ezzel 
kapcsolatban vizsgálódott 
és ennek nyomán figyelem-
re méltó véleményt tettek 
közzé a Psychosomatic Me-
dicine című szaklapban. A 
tanulmány szerzői óvnak at-
tól, hogy az eredményesebb 
gyógyulás reményében egy-
szerre adjanak bizalmat 
mind az orvos által felírt ké-
szítménynek, mind a termé-
szetből ismert szereknek, 
például az álmatlanság, a 
depresszió kúrálására. Azt 
tanácsolják, hogy a különfé-
le teák, házi készítmények 
szedésekor inkább kérdez-
zék meg az orvost is, a koc-
kázat ugyanis nagyobb, 
mint amire gondolni lehet-
ne. 

jed, de bizonyos gyógyszerek 
könnyítik terjedését. 

A holland sebész az utóbbi 
tíz évben négy különböző kór-
házban dolgozott, de nem tudni, 
pontosan mióta hordozza vírust. 
Az első vizsgálatok szerint 
nyolc embert bizonyosan meg-
fertőzött, közülük egy meghalt. 
Könnyen elképzelhető, hogy 
fertőzöttjei maguk is továbbad-
ták a kórt. 

Az érintett kórházak közül 
még csupán legutolsó munkahe-
lyén folytattak le részletes belső 
vizsgálatot az ügyben. Három 
másik gyógyintézetben most fo-
lyik orvosi múltjának visszaidé-
zése. 

Csongrád megyé-
b e n m a a z a l á b b i 
települések körzeté-
b e n s z á m í t h a t n a k 
sebesség-e l l enörzé-
si a k c i á r a a j á r -
m ű v e z e t ő k - Sze -
ged : 9 és 14; Kiste-
lek: 15 é s 2 3 ; Ma-
kó: 7 és 21 ó ra kö-
zött. A rendőrség a 
v á l t o z t a t á s j o g á t 
fenntartja! 

v V 


