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Kecskemét: „hírős" győzelem FM 9i m t M t t
Munkatársunktól

Szegedi szempontból az
igazán nagy események pénteken történtek, ekkor lépett
pályára és szenvedett vereséget a Pick (kézilabda, NB )
és a Szeged LC (labdarúgás,
PNB) is. Ezekre a találkozókra is visszatekintünk. A
Medikémia a Nyíregyháza
elleni siker után Kecskemétre utazott, ahol az eddigi
meglepetésgárda, a KRC
várt rá. Az első két szett nagyon szoros küzdelmet hozott, de a végjátékokban
mindig a szegediek koncentráltak jobban. A harmadik
szettre elfáradtak és lélekben
is feladták a házigazdák, így
a Tisza-parti együttes elsősorban a feladó Neizer
és a két center, Torma és
Mondi remek teljesítményével - magabiztos győzelmet
aratott. Az OB I/B-s férfi vízilabda-bajnokságban szereplő Tabán Trafik Szeged
Pécsett 15-5-re nyert, ezzel
továbbra is őrzi Vezető pozícióját.

a Medikémia-játékosok. (Fotó: Karnok

Járai Zsigmond
cáfol és marad
Budapest (MTI)

Járai Zsigmondnak nem
állt szándékában megválni
hivatalától - közölte Pichler Ferenc, a Pénzügyminisztérium sajtófőnöke. Elmondta, hogy az egyik lap
szombati számában megjelentekkel szemben - miszerint a pénzügyminiszter
„csak december végéig kívánja betölteni a miniszteri
posztot, mivel egészségi
állapota miatt, amelyet röviden menedzserbetegségnek is szoktak nevezni, orvosai eltanácsolták a
stresszel járó feladattól" Járai Zsigmond, csakúgy
mint eddig, továbbra is ellátja feladatát.
A pénzügyi tárca vezetője a most megjelent
hírt, miként a korábbi hasonló híreszteléseket is
légből kapottnak, s teljesen
alaptalannak minősíti mondta el a sajtófőnök.

Budapest (MTI)
Meghiúsított börtönzendülésekröl adott tájékoztatást Hende Csab a , a z I g a z s á g ü g y i Minisztérium politikai államtitkára.

Szeptemberben folyamatos jelzések érkeztek a titkosszolgálati eszközöket is
alkalmazó rendvédelmi és
titkosszolgálati szervezetektől a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához és a minisztérium vezetőihez arról, hogy elítéltek csoportjai a tárca által
bevezetendő szigorítások és
a remélt amnesztia elmara-

(Tudósítások A Dél
Sportja mellékletben.)

Csaba)

Börtönlázadásokat
hiúsítottak meg

Amnesztiát
reméltek

dása miatt zendülést terveztek előkészíteni október 23ikára - mondta.
A szükséges intézkedéseket azonnal megtették,
hogy a törvény teljes szigorával fellépve egy esetleges, akár országos kiterjedésű fogolyzendülést a lehető legrövidebb időn belül
csírájában elfojtsanak.

A rendőrség, a Vám- és
Pénzügyőrség szakembereinek bevonásával több
büntetés-végrehajtási intézetben váratlan és átfogó
ellenőrzéseket tartottak.
Ezek során számos intézetben a büntetés-végrehajtás rendjét sértő tiltott eszközöket (különféle kábítószereket, az élet kioltására

is alkalmas eszközöket, valamint illegálisan tartott rádiótelefonokat) foglaltak le.
- Az ellenőrzések tanulságainak elemzése minden
bizonnyal további intézkedések alapjául fog szolgálni; természetesen az érintett
fogva tartottakkal szemben
haladéktalanul fegyelmi eljárás indult - közölte Hende Csaba. A politikai államtitkár hangsúlyozta: a
büntetés-végrehajtás személyi állománya, a parancsnokok és a beosztottak fegyelmezetten és precízen látták el szolgálati
feladatukat a kritikus időszakban.

Csak 14 éven felülieknek!
Munkatársunktól
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Kereskedők jelentkezését várjuk

a Tesco karácsonyi vásárba,
a két főbejárat közötti területre 24 000 Ft + áfa/m2
Jelentkezni november 15-ig (62) 478-178/161

Pápai szentmise

Indiában

Remény és álom
Újdelhi (MTI)

retettel és segítségvállalással
Az evangélium terjesztésé- mindazok iránt, akiknek erre
re szólította fel az ázsiai kato- szükségük van.
likusokat II. János Pál pápa
Méltatta az ősi indiai kultúÚjdelhiben 50 ezer hívő előtt rát, majd arról a „reményről
bemutatott vasárnapi miséjén, és álomról" szólt, hogy „az elegyúttal termékeny párbeszé- jövendő évezred a gyümöldet szorgalmazott a vallási kö- csöző párbeszéd időszaka
zösségek között.
lesz, amely el fog vezetni va- Az ázsiai katolikusok az lamennyi vallás megértéséhez,
ellentétek világában élnek. Az a vallási felekezetek közötti
egyik oldalon hatalmas gazda- kölcsönös közösség- és segítsági és műszaki haladás, a ségvállaláshoz, és a vallási tümásik oldalon égbekiáltó sze- relemhez".
génység és igazságtalanság. A
Indiából hétfőn délelőtt
világ csak békés úton változ- Grúziába utazik tovább a pátatható meg, megértéssel, sze- pa.

II. János Pál pápa az indiai Kongresszus Párt olasz
származású vezetőjével, Sonia Gandhival (az 1991ben meggyilkolt Radzsiv Gandhi özvegyével) is találkozott Újdelhiben. Balról Kocsenil Raman Narajan indiai államfő látható. (MTI Telefotó/AP/Jerome Deloy)

Bűnmegelőzési céllal
egész megyére kiterjedő akciót tartanak ezekben a he- Kormányfők
Csehországban
tekben a rendőrök. Sorra járják a környék éjszakai szórakozóhelyeit, diszkóit, s arra
kíváncsiak, vajon tizennégy
éven aluliak látogatják-e Prága (MTI)
inek felszólalásai szinte kivéezeket a helyeket, vagy a kiA Közép-európai Kezde- tel nélkül három téma körül
sebbek időben hazamennek. ményezésnek (KEK) erőtelje- forogtak: a KEK tízéves múltPénteken éjjel mi is elkísér- sebb gazdasági hangsúlyt kell jának értékeléséről, a szervetük egy ilyen éjszakai körút adni, mivel a közép- és kelet- zet jövőjéről, valamint a jugoa rendőröket, akik Móraha- európai országok történetében szláv kérdésről, s ezzel összelomra és Szegedre indultak, lezárult egy sikeres átmeneti függésben a délszláv helyzet
s kopogtattak be három disz- szakasz - jelentette ki szom- lehetséges módozatairól.
kóba. Az eredmény ked- baton Prágában magyar újság- Ez a tíz esztendő az egész
vezőnek mondható, hiszen a írók előtt Orbán Viktor mi- századot figyelembe véve is
szórakozóhelyeken általában niszterelnök.
kivételesen szerencsés időa beléptetésnél működik
A kormányfő részt vett és szak volt, hiszen a közép- és
egyfajta szűrő, s ezen szinte beszédet mondott a KEK kelet-európai országok egyalig jut, juthat át olyan, aki csúcstalálkozóján, amelyet a szerre kapták meg a lehetősémég nincs 14 éves. A prob- szervezet elődjének tekinthető get arra, hogy saját maguk
léma máshol keresendő: a Alpok-Duna Unió megalaku- rendelkezzenek jövőjük felől
fiatalok éjszakai jelenlétére lásának tízéves évfordulóján -jelentette ki Orbán Viktor.
vonatkozóan semmiféle sza- rendeztek. A KEK soros elnöA miniszterelnök szerint a
bály nincs, így aztán nincs is ki tisztét 2000-ben Magyaror- térség legtöbb országában pélmit számon kérni.
szág tölti be.
dátlanul rövid idő alatt sikeOrbán Viktor kiemelte: a rült a politikai és gazdasági
(Riportunk
az 5. oldalon.) I 16 tagország miniszterelnöke- reformokat véghezvinni.

Sikeres átmenet

Fizetések
márkában
Podgorica/Belgrád
(MTI)

Montenegróban, a Nyugat-barát jugoszláv tagköztársaságban szombaton német márkában kapták kézhez fizetésüket a köztisztviselők - első ízben azóta,
hogy a köztársaságban a
jugoszláv dinár mellett hivatalos fizetőeszköznek ismerték el a német pénzt.

Igazoltatás Mórahalmon. Nem mind gyerek, aki a n n a k látszik.
(Fotó: Karnok Csaba)
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kommentár

A „kiegyezés

és megbékélés"

napja

Oroszország emlékezett

K i r á l y ( n ö ) c s e l

M

A német kormány úgy határozott, hogy megszünteti
boszniai különmegbízottjának
hivatalát - jelentette be Brémában maga a megbízott,
Hans Koschnick. A szociáldemokrata politikus elmondása
szerint a kormányzati döntés
mögött takarékossági megfontolások állnak, ezért ő belenyugszik abba. A hivatal
felszámolása előreláthatóan
2000. március végéig fog
megtörténni.

Rahmonov
győzött
Dusanbe (MTI)

Tengerész egyenruhát viselő orosz kommunista Sztálin néhai diktátor portréjával és szovjet z á s z l ó v a l
vonul a 8 2 . évfordulón M o s z k v a b e l v á r o s á b a n . (MTI Telefotó/AP/Mikhael
Metzel)
Moszkva, Szentpétervár
(MTI)

Több mint kétszáz orosz
nagyvárosban tartottak felvonulásokat és megemlékezéseket az októberi forradalom 82.
évfordulóján, s a megmozdulások incidensek nélkül fejeződtek be. Az orosz rendőrség
szokatlanul nagy készültséggel volt jelen a nagyobb városokban, de ez nem elsősorban

Marad a monarchia

Nem váltják le Erzsébetet

Sydney (MTI)

vazás végső eredménye, elisAusztráliában az államszö- merte a köztársaság ügyének
vetség jövőjéről tartott szom- vereségét a jelenlegi alkotmábati népszavazáson - a részle- nyos monarchiával szemben.
ges szavazatösszesítés és mér- Beazley, az Ausztráliai Muntékadó vélemények alapján - káspárt vezetője - aki támogyőzött a monarchia, II. Er- gatóival n. Erzsébet „leváltázsébet brit királynő marad az sát" és egy ausztrál államfő
államfő. A szavazatok 60 szá- megválasztását szorgalmazta
zalékának összeszámlálása - azt mondta: a vereség oka a
után a köztársaságra leadott kérdésfeltevés módja volt,
„nem" szavazatok aránya 54 ugyanis az alkotmányos moszázalékot ért el, a köztársas- narchiával szemben egy olyan
ágpártiak talán egyetlen szö- köztársaságra lehetett szavazvetségi államban, Victoriában ni, amelyben az elnököt a parszereznek többséget. Ahhoz, lament választja meg. A polihogy a monarchiát köztársa- tikus szerint ez a monarchisság váltsa fel, az összes voks ták sikeres húzása volt.
több mint fele az utóbbit kel- Meggyőződése szerint1'két
lene, hogy támogassa, ráadá- népszavazást kellett volna tarsul a hat szövetségi államból tani: az elsőn csak azt kellett
négyben lenne szükség több- volna megkérdezni a néptől,
ségre. Kim Beazley, az ellen- hogy támogatják-e a köztárzék vezére annak ellenére, saságot a királysággal szemhogy még nem ismert a sza- ben, és csak az azt követő re-

QUÍSTOR
Szeged

Kölcsey .u.tx .
(Kötesey üzletház)
Tel.: (621-424-566

ferendum döntött volna az elnökválasztás módjáról. Felmérések szerint az ausztrálok
többsége megszavazta volna
egy olyan ausztrál elnöki intézmény létrehozását, amelynél az államfő személyéről
népszavazás és nem a parlament dönt. Ausztráliában még
szombaton is sok napilap II.
Erzsébet ellen és egy tisztán
ausztrál köztársaság megteremtése mellett érvelt, egyebek között azzal, hogy lehetőség nyílik Ausztrália függetlenségének újbóli kinyilvánítására, a nemzeti büszkeség és
egység megerősítésére. Még
néhány brit lap, például a különszámot megjelentető The
Sun is arra hívta fel az ausztrálokat, hogy ne legyenek
gyávák, és bátran használják
lei a Nagy-Britanniától való
elszakadás lehetőségét.

B o r o s t y á n Nyíltvégű Á l l a m p a p í r B e f e k t e t é s i A l a p

18,93%

22,85%

Emomali Rahmonov jelenlegi elnök elsöprő többséggel
győzött Tádzsikisztánban a
szombati elnökválasztáson.
Rahmonov a leadott szavazatok -96,9 százalékát kapta, s
ezzel újabb hét esztendőre elnyerte ez elnöki tisztet. Az
iszlám ellenzék jelöltje, Davlat Uszmon a 2,8 millió tádzsik választó mintegy 2 százalékának szavazatát kapta.
Uszmon visszalépett a választáson való részvételtől, miután az országos választási bizottság két másik jelöltet kizárt a versenyből.

-, s Gennagyij Zjuganov frakcióvezető „hazafias összefogásra" szólított fel és a „szláv
testvéri szövetség újjászületését" szorgalmazta a volt szovjet utódállamok között. November 7-e egyébként állami
ünnep Oroszországban, BorMaszhadov
isz lelcin ezt a napot „a kiegyezés és megbékélés" nap- közvetítést kér
jává nyilvánította rendeleté- Groznij (MTI)
vel.
Aszlan Maszhadov csecsen
elnök felszólította Bili Clinton
amerikai elnököt és az Egyesült Nemzetek Szervezetét,
hogy közvetítsen a csecsenföldi válságban. Az amerikai
Moszkva élesen ellenzi a sal, 4 ellenszavazattal és 73 elnökhöz intézett üzenetében
Szovjetunió és az Egyesült tartózkodással döntött az Maszhadov hangsúlyozta,
Államok között 1972-ben ABM-szerződés megóvása hogy a válság rendezése érdemegkötött, az anti-ballisztikus mellett. Csupán az Egyesült kében kész a párbeszédre
rakétákra vonatkozó (ABM) Államok, Izrael, Lettország és olyan feltétellel, hogy tiszteszerződés módosítását, s a Mikronézia ellenezte az letben tartják „a csecsen nép
pénteki ülésen jelentős támo- Oroszország, Fehéroroszor- szabad és biztonságos létezésgatást kapott e törekvéséhez.
szág és Kína által előterjesz- hez való jogát" - jelentette az
Interfax hírügynökség.
A bizottság 54 támogatás- tett javaslatot.

a különben összesen alig szá- vettek részt a vörös zászlós
zezer embert megmozgató megmozdulásukon. A radikágyűléseknek szólt. Az orosz lis baloldal, a Dolgozó Oroszbelügyminisztérium az intéz- ország vezette „sztálini
kedéseket azzal magyarázta, blokk" megmozdulásán pélhogy a hatóságok terrorcse- dául alig ezren vettek részt,
lekményektől tartanak, tekin- noha jelen volt Sztálin unokátettel a csecsenföldi helyzetre. ja, Jevgenyij Dzsugasvili is. A
Moszkvában egyszerre há- kommunisták nagygyűlésén is
rom helyen is gyűléseztek az kevesebb mint tízezren voltak
évfordulón, de az előző évek- - noha a szervezők szerint
hez képest sokkal kevesebben 300 ezres volt a megmozdulás

Rakétavédelemröl szavaztak
N e w York (MTI)

Az ENSZ közgyűlése leszerelési bizottságának szombatra virradó ülésén többséget
kapott az a határozattervezet,
amely felszólítja az Amerikai
Egyesült Államokat és Oroszországot, hogy ne telepítsenek
rakétaelhárító rendszereket.
Hogy milyen is Kos, a
Dodekannészoszi szigetcsoport m á s o d i k legnag y o b b szigete, Hippokratész s z ü l ő v á r o s a ? Műemlékekben gazdag: a z
1912-ig Törökországhoz, 1947-ig Olaszors z á g h o z tartozó sziget
telisteli mecsettel, minarettel, velencei stílusú
épületekkel. A Szent
Földről menekülő johannita l o v a g o k h a t a l m a s
erődöt h a g y t a k m a g u k
után a XIV. századból.
Egy 1 9 3 0 - a s földrengés
pedig felszínre hozta a z
antik r o m o k a t : e g y e d ü lálló szépségű római vill á k a t , amfiteátrumokat,
mozaikokat.

Koson tehát van látnivaló
bőven. Évezredek kultúráját
Az elmúlt 3, 6 , 1 2
ismerheti meg az ember,
hónap hozamai az
1999. 09. 15-i
akárcsak egy Képes történeállapot szerint:
lem sorozatból. Ez van nap3 hónapos hozam
pal, de más a „Kos by
Nyght" program, ami igazából a fiatalabb korosztálynak
6 hónapos hozam
ajánlható. Dübörög a diszkózene a Bár Street apró kocs12 hónapos hozam
máiból, mindegyikből más,
és találkozik valahol az utca
akusztikai középpontjában.
garantálja az Ato jövőbeni hozamat
Kos azonban csak egy
Jetenhídetesnemhelyetesfca
hely az őt körülvevő sok apís ÍS „is > J s
ró szigetek közül. Ezek hajó# ^ ^
^ ^ / </ /
val elérhető táyolságban,
egy-egy órányira fekszenek.
Sok a lakatlan, még több a
börtön- és katonai célokra
használt kopár sziget (hiába,
Biztonságos, Banki hozamgarancia, Bármikor visszaváltható, Magas hozam.
innen látni a török partoMegvásárolható a Quaestor Értékpapír Rt. és a Konzumbank fiókjaiban
kat!), s még több a Krétához
A Borostyán állampapír alap és MAX állampapír hozam index értékének alakulása
(1998.09.17.-1999.09.20.)
(MAX 1998.09.17.=1305,1 pont)

16,19%

AZ ÉRTÉKRE
HANGOLVA

Egy hivatallal
kevesebb
Bréma (MTI)

A

usztrália nem híve a koronának, mégsem váltja le a
királyhőt. Ilyen ellentmondásos helyzetet szül egy
cselesen feltett kérdés. Minek változtatni olyasmin, ami
működik! Az alkotmányos királyság nem túl népes tábora
ugyanis értékeli, hogy ott ugyanannyira élő, sőt talán még
kézzelfoghatóbb a demokrácia, mint az európai „anyaországban". Hiszen Ausztrália független állam, parlamentáris államszövetség, ahol a választások győztesét nevezi
ki a főkormányzó miniszterelnöknek. A főkormányzót
meg a miniszterelnök javaslatára nevezi ki a király(nő).
Amiből az is következik, hogy a kormányfő „hatalmasabb" a főkormányzónál.
London Sydneytől jó messze van, vagyis a brit uralkodó nemigen szól bele a távoli kontinens ügyeibe. Mégsem
a Windsor-házhoz ragaszkodnak az ausztrálok. Már csak
azért sem, mert közülük minden negyedik bevándorló és
nem angol nyelvterületről érkezett. Elsősorban ők, a
„messziről jöttek", de az első telepesek leszármazottai közül is sokan a köztársaság meggyőződéses hívei. Most
mégis inkább a monarchia megőrzésére voksoltak, mint
hogy egy szűk politikai elit, azaz a parlament ültethessen
maga közül valakit a köztársasági elnöki székbe. E reakciót váltotta ki a monarchista kormányfő cselesen feltett
kérdése, mely nem a köztársasági államforma és a monarchia, hanem a parlament által „kikiáltott" államfő és
a királynő közötti választásra ösztönzött. így találták egy
táborban magukat a királyság és a köztársaság meggyőződéses hívei
Az ausztrálok zömét kitevő köztársaság pártiak úgy vélik, ha majd váltanak, akkor teljes fordulatot kell tenni
akkor a nép közvetlenül választ maga közül magának államfőt. Korrekcióra szorul(na) az őslakossághoz való viszony is, melyre a népszavazás is „rákérdezett". De a válaszokból úgy tűnik: e téren se lesz változás. Az ottani alkotmány továbbra is megkülönbözteti, semmibe veszi a
„bennszülötteket".
íg Ausztrália saját térségében ily módon keresgéli
helyét és partnereit, addig Nagy-Britannia az Európai Unió kötelékében révbe jut.

hírek

Dodekannészosz: görög-török világ (2.)

Átkelés
Kis-Áxsiéba

közeli Santorinire hasonlító az utcára mennek, széttárják
ékszerdoboz.
a karjukat és örülnek. A tuNisszirpszon például alig risták nem annyira, ázott veezren élnek, évszázados, hó- rébként szorongunk a hajón,
fehérre meszelt házakban, a a matrózok plusz műanyagtipikus kék ablakokkal és aj- székeket pakolnak szét. Sok
tókkal. Ez az a sziget, ahol az angol, még több a lengyel
az ember úgy érzi, megállt - ki tudja, honnan kerültek
az élet és legszívesebben ő is elő?
megállna, itt telepedne le,
Az egész átkelés különmint az az athéni fotómű- ben a valahai jugoszláv kisvész, aki a „főutcán" galériát határforgalomra emlékeztet.
nyitott. Nissziroszon azon- Kos kikötőjében egy méter
ban mozog a föld, működő szélességben vaskerítés a töhidrotermikus vulkánja van, rök hajóknak fenntartott
amely gőzölög - kráterébe partszakaszon, előtte bodebámész turistaként mi is le- ga, amin áthaladva ellenőrmegyünk, persze bízva ab- zik az útleveleket, vízumot
ban, hogy nem ez az a pilla- kapunk (ez benne van az árnat, amikor 150 év után újra ban). A másik oldalon, Bodkitör. Itt még ivóvíz sincs, rumban megfosztanak az úti
azt tartályokban hozzák okmányoktól - nagyon hüKosról, az emberek pedig éj- lye érzés - , egy számozott
szakánként földkupacokat bérletszerűséget adnak.
építenek, hogy reggelre ki- Semmi számítástechnika,
derüljön, megmozdult-e a visszafelé mégis minden és
föld, mennyi maradt a ha- mindenki előkerül - tanúsítlomból.
ja Domonkos Magdaléna, a
Kosról feltétlenül át kell Jorgos Travel idegenvezetőmenni Törökországba. Ez je, aki úgy jár át Törökornekem kemény 13 ezer szágba, mint más Újszegeddrachmámba került, pedig a re.
hajó csak egy órát megy, a
Bodrumban már süt nap,
partok szinte karnyújtásnyi kissé párás, fülledt időben
távolságra fekszenek. Egyé- lehet megcsodálni az ókori
ni vállalkozásom napján be- Halikarnasszoszt, s a világ
borul és esik az eső - elő- hét csodája egyikének, a haször április óta. A görögök likarnasszoszi mauzóleum-

nak a romjait. Itt is van johannita erőd, mint odaát,
benne mecset, minaret. No
és barátságos kikötő hajókkal, bazár a parthoz közeli
utcákban, följebb szegénység és szemét.
A bazárra - eleinte úgy
érzi az ember - , sok ideje
van, ám ez a hiú remény félóra múlva szertefoszlik. Hiszen már az árak megtudakolása is értékes tíz-húsz
percekbe telik. A török líra
millióiban kiírt számok nem
igazítják el az embert, tehát
' megkérdezi, mindez mennyi
dollárban vagy német márkában. És kezdetét veszi a
szertartás. A teával való kínálás, valamint a számológépek elővétele, az áraknak a
vevő orra előtti beütése, átváltása, majd kijelentése, ez
az összeg is kedvezményeket tartalmaz, csak „for you"
ennyi. Majd a várakozás. Az
elutasítás láttán jön a kérés:
üssem be, nekem mennyit
ér. Beütöm. És indul az alkudozás, ami a keleti ember
életeleme, nekünk viszont
egy roppant fárasztó procedúra. Aztán az ember vesz
valamit. Visszafelé még azt
hiszi a hajón, óriási üzletet
kötött, utóbb rájön, nem is
olyan biztos. Üzletet az csinál, aki aranyat és bőrárut
vesz, minden egyéb olcsónak tűnő vétel a bóvli kategóriájába tartozik.
Bodrum azonban egy utat
mindenképpen megér.
(Folytatjuk.)

Fekete Klára
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röviden
Elhunyt
Bossányi Katalin
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Nem gyűlölködnek,

de nem

felejtenek

A Fidelitas szabad akarata

múlt i

Lánctalp
a zsebben

B u d a p e s t (MTI)

Tragikus hirtelenséggel,
52 éves korában elhunyt
Bossányi Katalin újságíró, a
Népszabadság rovatvezetője. Bossányi Katalin pályáját 31 évvel ezelőtt a Magyar Hírlapnál kezdte, és érdeklődésének, illetve tanulmányainak megfelelően
igen fiatalon a magyar közgazdasági és belpolitikai újságírás fontos szereplője
lett. Bossányi Katalin az
ELTE-n szociológiát, a közgazdasági egyetemen pedig
tervgazdaságot hallgatott. A
Népszabadságnak 1979-ben
lett munkatársa, s rövid kitérő után főmunkatársként,
majd különböző rovatok vezetőjeként a lap vezető publicistájaként dolgozott. Haláláig vezette a Mozgó Világ szociológiai rovatát.
Bossányi Katalint a Népszabadság saját halottjának tekinti.

Közös imaház
Tuzsér-Kálongatarrya
(MTI)

Új templomot szenteltek
fel szombaton a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Tuzsér-Kálongatanyán, ahol a
római és a görög katolikus,
illetve a református egyház
hívei közösen építettek imaházat. A szertartást Bosák
Nándor, a Debrecen-Nylregyházi Egyházmegye püspöke végezte. Az ősi kis településnek, melyet a fennmaradt iratok az 1500-as
évek-legnagyobb észak-szabolcsi tanyájaként említenek, korábban soha nem
volt temploma. A hívek a
Mándok községből kijáró
Takács András esperes plébános vezetésével idén határozták el, hogy megépítik a
település első templomát.

Szakszervezeti
titkár

zt mondják az öregek, két szék is akad a mennyorA
szágban. Poros mind a kettő. Az egyik a mostoháé, a
másik az anyósé. Úgy tartják, ha valaki jó volt, le lesz

G y ü r k A n d r á s , a Fidelitas frissen megválasztott elnöke és O r b á n Viktor, a Fidesz elnöke.
(MTI Telefotó: T. Asztalos
Zoltán)
Budapest (MTI)

bízatása két évre szól. A küldöttek módosították a szervezet alapszabályát, és elfogadták a „Szabad akaratunkból" című vitairatot, amely a
Fidelitas programjának is tekinthető.
- Nem gyűlölködünk, de
nem is felejtünk! - fogalma-

A Fidelitas III. tisztújító
kongresszusa vasárnap ismét
Gyürk András fideszes országgyűlési képviselőt választotta a legnagyobb kormányzó párt ifjúsági társszervezetének elnökévé. Az
elnök és a hat alelnök meg-

zott Rogán Antal fideszes
országgyűlési képviselő, a
Fidelitas alelnöke, a diktatúra áldozatainak budapesti
emlékművénél, a kongresszus záróakkordjaként
tartott megemlékezésen.
A szónok a nyugodt, békés polgári jövő képét állí-

totta szembe a diktatúrával,
amelynek minden formáját
elutasítandónak tartja.
Felróhatónak nevezte,
hogy a magyarországi kommunista diktatúra haszonélvezői 1989 óta nem kértek
bocsánatot a meghurcoltaktól, az elnyomottaktól.

Az SZDSZ
Nemzeti kerekasztalt
javasol az MSZP a megszorításokról
Budapest (MTI)

Az egészségügy helyzete
nem búja ki, hogy az ágazat
napi politikai csatározások
tárgya legyen, ezért a szocialisták javasolják egyfajta béke kihirdetését és nemzeti
kerekasztal összehívását
problémáinak megoldására
— mondta Földes György választmányi elnök, a testület
szombati ülése utáni sajtótájékoztatón Budapesten.
Az MSZP országos választmányának egészségpo-

litikai kérdésekben született
állásfoglalása szerint a jövő
évi központi és tb-költségvetés az egészségügy helyzetének további romlásáról
tanúskodik.
- Hitelét vesztette minden ígéret és reformtörekvés, csalódott a lakosság és
az egészségügyi dolgozók,
fenyegetettség és egzisztenciális bizonytalanság jellemzi a szervezeteiket - fogalmazzák meg a dokumentumban.

Budapest (MTI)

Az SZDSZ elsősorban az
önkormányzatok, az infrastrukturális beruházások, valamint a családok, illetve a fogyatékosok támogatása területén kívánja javaslataival módosítani a jövő évi költségvetést - közölte Kuncze Gábor
frakcióvezető, a párt Országos
Tanácsának (OT) szombati
budapesti ülése utáni sajtótájékoztatón.
A politikus úgy látja: a kormány számos területen -

egészségügy, önkormányzatok
finanszírozása, oktatás, költségvetés, adó - nem csinált
semmit az elmúlt másfél évben, amivel saját mozgásterét
is szűkítette, mivel így nem jut
elegendő forráshoz.
- Egyedül saját magára költ
jelentősen többet, mint jövőre,
az önkormányzatok esetében
ugyanis mindössze nyolc százalékkal bővülnek a források,
a kabinet kiadásai viszont 18
százalékkal emelkednek - fejtette ki a frakcióvezető.

F a r k a s l y u l c (MTI)

Válaszul arra, hogy a budapesti központú EL-CO
Rt. farkaslyuki Video-tekercselő Kft.-jének dolgozói 22
százalékos bérkövetelésük
elérésére sztrájkbizottságot
alakítottak, pénteken Illés
József tulajdonos, az Ózd
melletti farkaslyuki cég
ügyvezető igazgatója azonnali hatállyal megszüntette a
nem főállású szakszervezeti
titkár munkaviszonyát. A
Vasas Szakszervezet Budapesten azonnal vétót nyújtott be a farkaslyuki szakszervezeti vezető munkaviszonyának megszüntetése
ellen az EL-CO-nál.

Evangélikusok
B a l a t o n r ü r e d (MTI)

Csak akkor van értelme
kőtemplomot építeni, ha
benne a lélek is épül - jelentette ki D. Szebik Imre,
az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke a balatonfüredi evangélikus gyülekezet templomszentelő
ünnepén. Az új füredi templomot D. Szebik Imre és
Pintér Mihály, a Veszprémi
Evangélikus Egyházkerület
esperese szentelte fel; az
impozáns épületet Ritzinger
József, a Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Társgyülekezet lelkésze vette át, illetve nyitotta meg annak kapuit a hívek előtt. Az új
templom 72 millió forintba
került.

Kamatemelés

után is fölfelé

Gyógyszeres kezelés

Egy hét m a r a d t
a
tőzsdei társaságok szám á r a , hogy a h á r o m n e gyed é v e s gyorsjelentéseiket nyilvánosságra
hozzák. Az elkövetkező
kereskedési napok az
elemzői jóslatok fényében fognak telni.

Az elmúlt heti találgatások
és a jó külföldi megítélés a
gyógyszeripari cégek részvényárait emelték meg alaposan. A Richter forgalma tovább nőtt, az Égis pedig 1300
forinttal többet ér, mint 3 héttel ezelőtt. Az egy héttel korábban bejelentett profit-warning után a megjelent gyorsjelentés még további áresést
indukált a Synergon esetében.
A Merril Lynch - bár hosszú
távon továbbra is vételre
ajánlja - rövid távon semlegesre minősítette a céget. Talán ez is okozhatta a felfüggesztésekkel tarkított nagy tételű eladásokat, amelyek a
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Értékpapír
Matáv
Mol
OTP
Rkhter
Démász
TVK
Borsodchem
Rába
Égis
Pick
NABI
Synergon
BUX

Forgalom
milliárd Ft
10,8
13,28

1226
162
0,82
3,14
3,49
0,91
0,81
0,99
0,07
0,84

tékétől függően az éves szinten tervezett 2,5 milliárd dollár passzívum valószínűleg
tartható lesz.
Az Európai Központi
Bank és a Bank Of England
egyaránt a gazdasági túlfűtöttség monetáris szabályozása okán felemelte irányadó
kamatait. A részvénypiacokat
nem érte váratlanul a hír, a
bejelentés után is tovább
emelkedtek a vezető tőzsde
indexek.
Az amerikai Dow Jones
mutató szinten maradt az eltelt 5 kereskedési napon, míg
a Nasdaq-100 index történelmi csúcsán, 3102 ponton végzett a pénteki napon. Újdonvárakozások szefrint jó ered- ság, hogy engedve a jövő évménnyel zárta az első 9 hóna- század „elvárásainak", a napot. Az esetlegesen jól alaku- gyon ritkán változó részvényló vállalati jelentések mellett összetételű Dow Jones mutajó makrogazdasági adatok tó november l-jétől a technoláttak napvilágot az elmúlt lógiai szektor néhány neves
hét elején. Az előzetes becs- cégét - Intel és Microsoft - is
léseknél lényegesen jobb (ke- magába foglalja nagy múltú vesebb) - 93 millió dollár - Goodyear, Sears - társaságot
volt a folyó fizetési mérleg helyett. Csak emlékeztetőül,
szeptemberi hiánya. A szep- hazánkban az eddigi egyetlen
temberig gördített éven belüli tőzsdei technológiai jellegű
hiány - 1,3 milliárd dollár - cég, a Synergon október 1első alkalommal csökkent az jétől a BÚX-kosár alkotó eleelmúlt évi érték alá. Elemzői me.
vélemények szerint a decemSimdáy Béla
beri profit repatriálások mérCenzor-Értékpapír Rt.

Heti
Előző heti
záróár
záróár
1487
1415
5130
4900
11465
11020
12000
11 100
18450
17 800
4050
3945
7620
7275
2380
2300
7800
7250
8600
8350
4820
4785
1875
2105
6959,16 7271,93

Változás
%
5,09
4,69
4,04
8,11
3,65
-2,59
4,74
3,48
7,59
2,99
0,73
-10,93
4,49

tőzsde

részvényt eddigi minimum
értékére - 1635 forint - lökték, majd innen kapaszkodott
fel az utolsó napon. Mindezek mellett a Matáv rövid
ideig csúcsközeiben járt. hiszen pénteken ismét elérte az
1500 forintos szintet. A távközlési társaság az elemzői

,£efektetni pedig szükséges a CENZOR"

Értékpapír Rt. Szeged

(A BNP-Dresdner Értékpapír Rt. partnere)

előtte törölve a szék. Mások azt bizonygatják, odafönn se
asztalos, se szék, se anyós, se mostoha nincsen. Jobb ha
megszitáljuk magunkban az efféle illúziókat, s beérjük azzal, hogy november elején elzarándokolunk a temetőkbe,
mécsest gyújtunk, s hagyjuk, hogy egy pillanatra megálljon körülöttünk a világ.
Beszélhetnék inkább az élőkről, mondom magamnak,
de a temetők csendjébe sehogyan sem illik a világ lármája.
Mindenszentek hetében azután könnyen ráébred az ember, a temetőkben sem születik mindig újjá a féltett világ.
Éppen csak elhamvadtak mécseseink, lelkünkre máris ráültek a hétköznapok: a Kanadában vendégeskedő miniszterelnök kijelentését a hét elején gyorsan ízekre szedték a
politikusok. Bár Orbán Viktor eredményesnek ítélte tengeren túli tárgyalásait, a vén Európában mégis azonnal kirobbant a vita: lehet-e „válsághelyzetben" atomfegyvereket telepíteni hazánkba? Moszkva a kormányfői mondatokat egyenesen fenyegetőnek bélyegezte, idehaza pedig politikusaink nem győztek magyarázkodni, a kanadai kijelentéstfélreértette a világ.
Az esztendő negyvennegyedik hete mégis inkább a kistörténelem apró dolgaival írta be magát gondolataink viaszába. Miközben Németországban fél évezredes vita után
kiegyezett a katolikus és református egyház, nálunk arról
folyt a vita, hogy a halottak napja vagy mindenszentek
legyen-e munkaszüneti nap jövőre. Az ezredforduló bűvösnek hitt kristálygömbje pillanatok alatt darabjaira hullott.
Az évszázados árok, amit Augsburgban töltögetni kezdtek,
nálunk újabb politikai szakadékot hozott.
Kisebb dolgokban sem sikerült békességet találnunk a
halottak hetében. Szeged második hipermarketjét nyitották
a hét közepén. A szokatlanul szelíd novemberi napsütésben ezrek álltak sorba a hatalmas áruházmonstrum bejáratánál a kapunyitás előtt. A főútvonalon a forgalom bedugult, a város szélén pedig elszabadultak a szenvedélyek
A néhány forinttal olcsóbban kínált liszt, olaj és cukor
gyorsan előcsalogatta a telkekből az indulatokat. Mintha
csak lánctalppal a zsebben élnénk világunkat: varázsütésre tankokká váltak a békés nézelődők Egymást lökdösték,
anyázták néhány kiló cukorért. Amikor azután egy
idősebb asszony a fiatal anyuka bevásárlókocsija elé keveredett a sorban, az mérgében egyszerűen arcul köpte a
másikat. A két-három éves forma apróság a kocsiból ülve
nézhette végig, mire képesek a felnőttek, ha rájuk telepszik
a szerzés ösztöne.
égis, miféle vészes varázsa lehet egy bevásárlóközpont megnyitásának? Saját szegénységi bizonyítványunk lenne, hogy ölre megyünk néhány kiló cukorért?
Aligha. Józan ésszel végig számolva hamar kiderül, mire
átautózunk a dugón, annyit elpöfögünk a kétszáz forintos
benzinből, hogy kész ráfizetés az olcsó olaj és cukor.
Elgondolkodtató persze az is, hogy a hozzánk betelepülő multicégek miként vélekedhetnek rólunk akkor, amikor arra építik üzleti stratégiájukat, hogy néhány forintot
engednek a liszt árából A többség pedig gyorsan igazolja
is elképzeléseiket, s tankként tapos másokat.
Azt mondja ismerősöm, mi egy ilyen gyűjtögető nemzet
vagyunk: házat rakunk magunknak, akkorát, hogy a felét
sem tudjuk belakni A kamrát - ha kell ha nem - telehordjuk cukorral olajjal hogy biztonságban érezzük magunkat. Akadnak, akik százezreket, milliókat őriznek a
bankban, miközben odahaza olyan szegényen tengődnek,
hogy a templom egere szerénységet tanulhatna tőlük. Nem
tudunk élni, morfondirozik ismerősöm, s nyilván igaza
van.
Azt mondja, szerinte ebben rejlett a whiskys titka is.
Azért lett olyan népszerű, mert a lelkünk mélyén mindnyájan jobban szeretnénk élni Ha bankba dugdosta volna az
elrabolt százmilliókat, ha palotát épített volna belőle, nyilván közellenség lesz a közönséges bűnözőből De ő elutazta, elszórakozta, felélte a töménytelen pénzt, s így nemzeti
hőst csinált önmagából. Bizonyos értelemben példakép
lett: legalábbis arra, hogy élni tudni kell! Magunkban néhány pillanatra mi is eltemettük napi gyarlóságainkat, s
néhány forintos leértékelés helyett egzotikus szigetekről álmodoztunk De amint rács mögé került a rabló, azonnal el
is felejtettük Ugyan, kinek lenne kedve arról ábrándozni,
hogy fél hatkor egy priccsen ébred, s mackósajtot reggelizik parizerrel mint ahogyan Ambrus Attila teszi majd az
elkövetkezendő évtizedben.
Z ember hamar ráébred, a temetők csendjébe a világ
lármája is beletartozik. Hiába hisszük hogy elegendő
évről-évre elzarándokolni halottainkhoz, gyertyát gyújtani,
fejet hajtani a sírok előtt, s azután minden mehet tovább a
maga útján. A világ pedig nem így lett berendezve. Halottaink velünk vannak akkor is, amikor egymást lökdössük
a hipermarketekben, és akkor is, amikor a tévé előtt egy
rablóért szurkolunk magunkban. Dőreség lenne azt hinni,
hogy, aki a hét elején a fejfákra borul, az nem képes másnap arcul köpni egy kiló lisztért valakit az áruházban.
Ha mégis csak van szék a mennyországban, akkorjobb,
ha a legtöbben magunk előtt leporoljuk.

M

A
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4 KRÓNIKA

HÉTFŐ, 1999. N o v . 8.

Harmincöt éves a
Ma

gyermekkönyvtár

Az olvasás éve következik

Amikor a Jegybank vezetősége az eddig divatos
fix értékmérőt, a dollárt
mintegy detronizálta, s az
angol fonthoz kötötte az
immár stabil korona sorsát,
számos cikk és nyilatkozat

alatti festékbolt ajánlatai.

-

Berger angol festékek.
Kiil- és beltéri falfestékek.
Gombaölő festék.
Csúszásgátló betonfestékek.
Medencefesték.
Tetőszigetelő anyag.
Zománcok - lazúrok.
Igen kedvező áron.
- Bőralapú folyékony tapéták
520 Ft/nm.
- Tilatex belső
16 1 3300 Ft

Tel.: 316-611.

REDŐNYAKCIÓ!
10-30%
-

miniredőny
alurcdőny
maxiredőny
reluxa
szalagfüggöny
napellenző nagy
választékban, garanciával.
SUN-CONTROL
Á rnyékolástechni ka
Tel.: 62-482-547. H-P.: 8-20

M e z ő g a z d a s á g i tanácsadó

A kulákok most azt a Mezőgazdasági Igazgatórémhírt terjesztik, hogy ság szakemberei, de minnem érdemes a szőlőt be- den jól dolgozó paraszttakarni. Ezzel a mesével ember is megcáfolja, mert
akarnak most a kulákok évtizedes gyakorlat mutatkárt okozni a dolgozó pa- ja, hogy a szőlőt ilyenkor
(1949)
rasztoknak. Ezt a rémhírt a be kell takarni.

25 éve

Dr. Berekné d r . Petrí Ildikó önkormányzati képviselő, V á r h e g y i Attila államtitkár és a születésnapos
könyvtár tulajdonosai, a g y e r e k e k . (Fotó: Miskolezi
Róbert)
Harmincöt évvel ezelőtt n y í l t m e g S z e g e d
első g y e r m e k k ö n y v t á r a .
A születésnapot szombaton ünnepelték a Somogyi-könyvtárban,
ahol a z e s e m é n y vendég e volt V á r h e g y i Attila,
a k u l t u s z t á r c a politikai
államtitkára is.

Harmincötödik születésnapját ünnepelte szombaton
a Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtára. A könyvtár
gyermekrészlegét 1964-ben
alapították, ám még húsz
esztendeig kellett „vándo-

rolnia" a városban, amíg
1984-ben a Somogyi-könyvtár mai modern épületének
földszintjén végleges helyet
nem kapott. Gyuris György
igazgató szerint ez volt az a
fontos lépés, mely a gyerekeket úgy hozta közel a
könyvtárhoz, hogy közben
testközelből láthatták a
felnőttek könyvtárát is.
A születésnapi ünnepnek
kormánytag vendége is volt,
Várhegyi Attila, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának államtitkára személyében, aki azzal üdvözölte a könyvtárbelieket,

hogy a következő év szeptemberétől az olvasás éve
lesz, és ezt a programot a
tárca nagyon komolyan fogja venni. Várhegyi Attila riasztó adatokat idézett az
egyáltalán nem olvasó, vagy
olvasni alig tudó fiatalokkal
kapcsolatban: mint mondotta, a könyvtárak támogatása
és a beinduló olvasási program nemcsak kulturális, hanem társadalmi célokat is
szolgál majd. A budapesti
Erzsébet téri gödör ügyére
célozva az államtitkár reményét f e j e z t e ki, hogy a
jövőben a minisztérium sok-

kal hasznosabb célokra tudja
fordítani energiáját, mint a
politikailag felfújt pesti gödör kérdése.
A gyermekkönyvtár születésnapját a város nevében
a körzet önkormányzati képviselője, dr. Berekné dr.
Petri Ildikó is köszöntötte,
aki egyetértett az államtitkárral, hogy a gyerekek ebben a korban a könyvtárbeli
élményeken keresztül tudják
megtanulni, felnőtt életükben miként válasszák mindig a becsületes és egyenes
utat.
P. J.

Nóvák András és Pataki Ferenc festőművészekkel beszélgetett Szúrom! P á l művészeti író
csütörtök este a J u h á s z
G y u l a Művelődési Központ „Szegedi művés z e k " rendezvénysoroz a t á n a k első a l k a l m á v a l .

Müvészek

beszélgetése

Festmények között

tal és söröskorsó mellett."
„Az volt az igazán szép benne, hogy emberközeli volt az
élet. El lehetett menni egymáshoz. Még az idősebbek,
Fontos Sándor is fogadta ezt
a renitens társaságot. Nedves
emberek voltunk, de úgyis,
mint a görögök: j ó kedélyűek" - vallja Pataki Ferenc.
Szuromi Pál képzeletbeli
tündérétől három kívánságként Pataki egy csodatévő
aranyhalat, Nóvák pedig minél hosszabb életet kívánna
„hogy a lehetetlenül lassan
készülő képeimet befejezhessem".
J. R.

eső része rögtönzött műteremmé alakult. „Sosem tudom őket befejezni. Amíg
nálam vannak, muszáj belenyúlnom, igazítanom. ElcseEgymásnak feszült a Ju- megézek rajtuk, mindig máhász Gyula Művelődési Köz- sik kép világába élem bele
pont nagytermének két olda- magam; és ez csodálatos
la, Pataki Ferenc szivárvá- munka."
nyos és Nóvák András Pataki Ferenc saját bevalfestőtársa szavával élve - lása szerint más dimenziókrembrandti fényű festményei ból hódol a természetnek, a
által. A kiállított művek Nó- figurális ábrázolás helyett invák András táskáiba vélet- kább jelek mögé bújik. Kélenszerűen kerültek, a fal rá- pei a művészt fogva tartó nö-

vényvilág és természet színes kifejeződései. A két
művész ennek ellenére tökéletes összhangban mondta el
véleményét a változásokról,
a szabadságról, példaképeikről és a szegedi művészi
életről. Szuromi Pál művészeti író segítségével megidézték a hetvenes évek szegedi életét, amikor számukra
„a Tisza Lajos körúti társasház maga volt a paradicsom.
Elindultunk és gyönyörű vitákat rendeztünk telített asz-

de. 10 ÓRAKOR a SZÓKINCS-TÁRsuIat gyermekelőadásában: a „Csipke", 18
órakor: Nagy-Küküllő és Udvarhely vidéke című honismereti fotóalbum könyvbemutatója, 19 órától folklór est és
táncház. Vendégek: A Tápai
Hagyományőrző Együttes, a
Tápai Topogó Táncegyüttes,
Berecz András és Polgár Lilla
népdalénekesek.
A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (Magyar u. 14.) 14 órától sakk-kör és kártyaparti.
A JUHÁSZ GYULA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
nyugdíjasklubjában (Kossuth
L. sgt. 53.) 14 órától kártyaasztal és Seres János festőművész kiállítása, amely
megtekinthető naponta 14-től
18 óráig.
ÉPÍTÉSZ TANÁCSADÁS
15.30 órától 18 óráig a Technika Házában (Kígyó u. 4.).

Lang János (hegedű), Szirtes
Edina (ének, harmonika), Varga Kornél (gitár) Molnár Gábor (szaxofon, klarinét), Tótváradi Zsolt (basszusgitár), 21
órakor JATE TTK-s buli.
A KORTÁRS MUVESZE- Házigazda: Dj.: Alma a JATE
TI GALÉRIÁBAN (Nádor u. TTK HÖK szervezésében.
A MÓRA FERENC MÚ2.) i f j . Iván Szilárd festőművész kiállítása. Megte- ZEUMBAN (Roosevelt tér
kinthető: november 8-ától de- 1-3) „Raktáraink kincseiből
cember 8-áig, hétfőtől pénte- I." A Móra Ferenc Múzeum
Természettudományi osztákig 9-től 17 óráig.
A PIARISTA GIMNÁZI- lyának kiállítása. A kiállítás
UMBAN (Bálint Sándor u. november 28-áig tekinthető
14.) 17 órakor a Piarista Diák- meg, továbbá Lotz Károly
szövetség rendezvényén dr. festőművész emlékkiállítása.
Pelle Pál előadást tart a görög- A Magyar Nemzeti Galéria
vendégkiállítása. Megtekintrómai kultúráról.
A KÖZÉLETI KÁVÉ- hető: november 14-éig.
A FEKETE HÁZBAN (SoHÁZBAN (Kortárs Galéria)
18 órakor: Hóemberváró. Be- mogyi u. 3.) „Megszentelt köszélgetés színházról, bábszín- vek" középkori erdélyi tempházról III. Vendég: Galkó lomokról fotókiállítás. MegteBencze színész-rendező. Ház- kinthető: november 30-áig.
igazda: Kövér László a BábAZ ALKOTÓHÁZszínház igazgatója. KözBAN (Árboc u. 1-3.) 16
reműködnek: a Bábszínház
órától f a f a r a g ó és gyéművészei.
kényszövő szakkör. HolA JATE-KLUBBAN 20
nap: 16.30-tól fazekas
órakor a Bois együttes ír-kelta
szakkör gyerekeknek.
zenei koncertje. Közreműködik: Dörnyei Gábor (dob),

ajánló

Energiatakarékossági kiállítás
hétköznap 8-tól 18 óráig tekinthető meg.
AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN
16 órától agykontroll-klub 17
órától Etka jóga.
A TARJÁNI
FIÓKKÖNYVTÁRBAN fennállásának 25. évfordulója alkalmából november 8-ától 12-éig
rendezvénysorozatot tartanak,
ma 16.30 órakor rajzpályázat
eredményhirdetése.
A DOROZSMAI FIÓKKÖNYVTÁRBAN Várhídiné
Szabó Erzsébet és Simon Ferenc képkiállitása. Megtekinthető: november 12-éig a
könyvtár nyitvatartási ideje
alatt.
A SOMOGYI-KÖNYVTÁR Csillag téri könyvtárában „Ügyes kezek megformálták" című kiállítás. Megtekinthető: november 18-áig a
könyvtár nyitvatartási ideje
alatt.

Változó Tisza-part

Szeged alighanem elsősorban a Tiszának köszönheti, hogy azzá lett,
ami, s a folyó egy kicsit
mégis idegenné vált a város számára. Idegen testként ékelődik Szeged és
Újszeged közé, az egy
strandot és a Sárgát leszámítva, kizárva a város
életéből mindenapjaiból.
Igaz, vágyainkban sokszor Szeged főutcájának
nevezzük, ám ezt az elnevezést legföljebb ha más

városok bennünk élő reminiszcenciái indokolhatják. Mert amivé lett a
Tisza a folyami hajózás
és szállítás szinte teljes
megszűnése után, az nem
más, mint f u n k c i ó t l a n
vízfolyás a város mindennapi élete számára,
szemetes akadály a két
városrész között. Most,
hogy megkezdődik az új
híd építése, a folyó akadályjellege megszűnik.
(1974)

MAKKOSHÁZI RUHAHÁZBAN
babaruházat és babaápolási cikkek,
gyermektől felnőttméretig szabadidőruhák, farmerek,

téli dzsekik, gyermekoverallok,
márkás sportcipők.

Ezenfelül ajánlunk: női és férfimunkaruhát, védőfelszerelést.
Szeged, Makkosházi krt. 23., lel.: 62/472-745.
a volt Algyői Takarékszövetkezet helyén.
Nyitva tartás: H-P.: 9-18, szo.: 9-12.

»

MA

AZ ALSÓVÁROSI KULTÚRHÁZBAN (Rákóczi u.
1.) a következő szakköröket
indítják: hétfői napokon kerámia, keddenként színjátszó,
szerdán textil és kelmefestő,
csütörtökön - kéthetenként önismereti foglalkozás, és
szintén csütörtöki napokon
klasszikus balett 6-tól 12 éves
gyermekek számára. Jelentkezés és bővebb információ: 9től 19 óráig a 441-154-es telefonszámon.
A SZITI EGYESÜLET IFJÚSÁGI IRODÁJA (Dózsa
György u. 5.) hétfőtől péntekig 13-tól 18 óráig p'olgári
szolgálattal kapcsolatos tanácsadást tart.
A SZITI EGYESÜLET
MANDALA-KLUBJÁBAN
(Berzsenyi u. 3.) 13-tól 1 Soráig „Újra dolgozom", munkaügyi tanácsadás, 14-től 17
óráig álláskereső-klub, 15 és
17 óra között jogi és honvédelmi, 17-től 19 óráig pályaválasztási és grafológiai tanácsadást tart.
A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

mutatott arra, hogy az angol font diszparitása eltűnésével a magyar korona a
fonttal együtt emelkedvén,
szintén mintegy tízszázalékos árfolyamjavulásra tehet
szert.
(1924)

50 éve

Holnap

Szeged, Csongrádi sgt. 7/A sz.

75 éve

J a v u l majd a k o r o n a ?

A SZOCIALISTA PÁRT
irodájában (Tisza L. krt.
2-4. 1/122.) dr. Bálint János
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart 15-16 óra között.
JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI FOGADÓÓRÁT tart
az MSZOSZ Csongrád Megyei Képviselete (Szeged,
Kálvária sgt. 14.) 14 órától
16 óráig az MSZOSZ tagjai
részére (a tagságot hitelt érdemlően igazolni kell). Dr.
Hajdú István ad felvilágosítást munkaviszonyban lévők,
pályakezdők, valamint nyugdíjasok részére.
KATONA GYULA, a 13as választókerület (Móraváros) képviselője fogadóórát
tart 17-18 óráig a Móravárosi Katolikus Közösségi Házban lévő Somogyi-könyvtár
fiókkönyvtárában (Kálvária
tér 20.).

DOBÓ JÁNOS, a 2l-es
választókerület (Északi városrész) képviselője fogadóórát tart 17 órai kezdettel a
Kodály Téri Általános Iskolában.
GILA FERENC, a 24-es
választókerület
(Baktó,
Petőfitelep) képviselője fogadóórát tart 17 órától a Balatoni utcai kisegítő iskolában.
A MUNKÁSPÁRT belvárosi alapszervezete 16 órakor taggyűlést tart a Munkás
Művelődési Otthonban (Fő
fasor 9.).

miről írt a DM?

M

Parkolási

lehetőség

az üzlet

I .

mögött.

Zr/s-ifj
Szilveszteri

programok.:

- Párizs: autóbusszal Szegedről, 6 nap/2 éj reggelivel
- Verona-Velence: autóbusszal Szegedről, 4 nap/3 éj fp.-val
- Tunézia-Mahdia: 3*-os hotel íp.-val:
- Kopaonik: Sícentram: szálloda fp.-val, 8/7 éj:
- Thaiföld: Bangkok-Pattaya (14 nap)
-Marokkó (13 nap)
- Bali és Szingapúr (14 nap)
- Peking-Hong Kong (13 nap)
- Caracas és Karib-tenger (15 nap)
- Kenya és Seychelles-szigetek (17 nap)
Belföldi

Síelési

szilveszteri

31 900 Ft
45 000 Ft
109 800 Ft
45 900 Ft
322 500 Ft
361 400 Ft
393 500 Ft
514 900 Ft
586 500 Ft
742 000 Ft

ajánlatok!!!

lehetőségek:

- Olaszoiszág-Sappada:
autóbusszal Szegedről 8/7 éj apartmanban
buszköltség:
- Szlovénia-Bled: Hotel Jelovica 7/6 fp.-val:
- Szlovénia-Bohinj: Hotel Jezero 7/6 éj fp.-val:
Apartmanok (4 ágyas)

már 21 900 Ft/fötől,
8000 F t
48 600 Ft/Tőtől
60 600 Ft/főtől,
93 800 Ft/ap/hét

További programok az irodában!!!
FANTASZTIKUS „I.AST MINUTE" UTAK:
3 hetes Tunézia: 2*-os hotel reggelivelmár 39 900 Ft-79 900 Ft/fő-ig.
Egyéb akciók folyamatosan!!!!!
(pl.: Isztambul repülővel 3*-os hotelben 5/4 éjszaka:
58 500 Ft)
Érdeklődni Adria Kotl Tiki Tours Szeged. Kárász u. 9. (Átrium
Galéria). Tel.: 421-885,426-922. E-mail: adriakontiki@tiszanet.hu.

Síutak 1999/2000
— Karintia-Dorfhotel
00. 02. 15.-03. 01. (6 nap/5 éj)
Részvételi díj: 19 200 Ft/fő
Busz: 8900 Ft/fő.
Síbérlet: 15 200 Ft/fő/nap.

Osztály-, évfolyam-találkozók, konferenciák,
rendezvények, kulturális, illetve más jellegű
rendezvények szervezése és bonyolítása.
Egyéb szilveszteri és síutakkal
kedves
véndégeinket.

várjuk

SZ. K . K f t . - Sziki T o u r s
6720 Szeged, Stefánia 6.
Tel ./fax: 62/485-891.
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Diszkóban a
Kedves olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat az
előző héten Újszászi Ilonával oszthatták
meg. E héten Panek József ügyeletes újságíró munkatársunk várja hívásaikat munkanap reggel 8 és 10 óra között, vasárnap
14 és 15 óra között a 06-20-9432-663-as rádiótelefon-számon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni
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.

J á t s z ó t e r e k . Szeged
összes (230) játszóterének
állapotát fölmérte a Környezetgazdálkodási Kht.,
szakemberek bevonásával
- tudtuk meg Szolnoki
László műszaki igazgatótól. Az eredmény: tízéves
felújítási program keretében kicserélik a játszószereket. A felmérés idején a
játszóterek kihasználtságáról is gyűjtöttek információkat, ami megszabja a rehabilitáció sorrendjét. Idén
minta játszóteret kap a tarjáni Hajlat utca, illetve felújítják az újszegedi Hargitai ABC mögötti tér játszószereit. A belvárosi híd
lábánál található játszótér
2000-ben teljesen újjászületik.
Á r k o k . A Dorozsmai
úton lakik B. J.-né, aki
azért „csörgött", hogy figyelmeztessen: ősszel kell
kitakarítani az árkokat,
csak így előzhető meg a
tavaszi belvízveszély.
H o s s z ú . A Metró, a
Praktiker és a Cora áruház
építkezésének terhét nyögte, most pedig a vásárlók
áradatát kénytelen magán
átereszteni a béketelepi
Hosszú utca - „csörgött" a
tarthatatlan állapotok miatt
Takács István és felesége
(468-950), valamint H. J.
(468-629). Az utca lakói
sürgős önkormányzati beavatkozásra várnak. Ta-

más Jánosné (Tisza Lajos
utca 108.) pedig azt szeretné, ha kerékpárút vezetne
a hipermarketekhez.
Szobrok. Ha egy mellszoborra jut 35 millió forint a városi kasszából, miért nem marad az '56-os
kopjafa karbantartására
néhány ezer forint? - dohogott a közgyűlési híreket olvasván Kömyei Edit
(325-558).
T e m e t ő . A Dugonics
temetővel kapcsolatos észrevételeket szívesen fogadja a gondnok, Móricz
Szabolcs (474-536).
Pókautó. Fölháborító,
hogy a klinika előtt vadásznak a „tilosban" parkoló autókra! - bosszankodott Kiss Andrásné
(316-110). Olvasónk elmesélte, hogy menyét
szülni vitték a női klinikára, s az egyetlen lehetséges
helyen, a bejárattal szemben parkoltak nagy hirtelen kocsijukkal. Természetes, hogy megvárták az
örömteli, de hosszadalmas
esemény végét. Ám haza
felé igyekezvén hiába keresték a Ladájukat, azt egy
pókautó elszállította. Olvasónk szerint a közelben
nem volt parkolást tiltó
tábla, de az eljárás egyébként sem méltányos!

PANNON
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Konferencia

Munkatársunktól

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszéke és a Belvedere Meridionale című folyóirat szerkesztősége tudományos konferenciát rendez
„Magyarország és Európa
1919-1939" címmel november 9-én, kedden 11 órától.

Az ülés előadói között szerepel Ormos Mária, Romsics
Ignác és Szakáty Sándor történészek, valamint a JATE
és a JGYTF egykori és mai
tanárai és hallgatói. A konferenciát a főiskola Hattyas
sor 10. szám alatti épületében, a történettudományi
tanszéken tartják.

Könyvbemutató

Csak 14 éven felülieknek!

Zsolczai százados adatokat vesz fel: aki 14 évnél fiatalabb, hazaküldik. (Fotó: Karnok
A megyei főkapitányság bűnmegelőzési osztálya ezekben a hetekben
újabb akciókat szervez a
C s o n g r á d megyei diszkókba. Látogatásuk célja
a n n a k felmérése, hogy
járnak-e tizennégy éven
aluliak az éjszakában.
Pénteken este Szegeden
és Mórahalmon állítottak
be a rendőrök a szórakozóhelyekre, s végeztek
életkor-ellenőrzést.

Péntek este, tíz óra. A legtöbb családban ilyenkor a szupermozi tizenöt éves filmjének végkifejletén izgulnak a
nézők, mások a hét közbeni
stressz oldják valamelyik hangulat-karbantartó egységben, a
rendőrök pedig diszkóba indulnak. Nem szórakozni, hanem dolgozni, s nem is olyan
sokan, hanem szám szerint
ketten, plusz az egyenruhás
biztosítás, ugyancsak két fő.
Zsolczai István százados és
Nagy Pál hadnagy, a megyei
főkapitányság bűnmegelőzési
osztályának munkatársai hetek
óta azzal töltik el péntek és
szombat estéjüket, hogy diszkókba látogatnak, és 14 éven
aluli ifjakat veszik számba ha vannak egyáltalán ilyen

a Dóm téren

Az emberi töke válsága

Az emberi tóke válsága címmel jelent meg egy
könyv a közelmúltban a
Veszprémi Egyetemi Kiadó gondozásában, s ezt
a „Szegedre visszatérő
gondolat" című rendezvényen mutattak be a minap a Hittudományi Főiskolán.

A három szerző közül Somogyi Ferenc egyetemi docens pályája Szegedről indult,
s vele jött a könyvbemutatóra
Meyer Dietmar, a BKE tanszékvezető professzora is (a
harmadik szerző: Somogyi
Katalin). A vendégeket Oláh
János, az est házigazdája, a
rendezvényt támogató HanzaKruger első embere mutatta
be a nem csupán diákokból
„összeverődő" hallgatóságnak, s rövid vitaindító után átadta a szót a szerzőknek.
Somogyi Ferenc az emberi
tőke legfontosabb összetevői
közül négyet nevezett meg: az
iskolázás és szakképzés költ-

ségeit, a kutatásokra fordított
pénzt, az egészségügyi szolgáltatások árát és a migrációs
költséget. Míg Németország
minden nagyvárosában körülbelül ugyanannyit keres egy
jó esztergályos, addig nálunk
nagyon is zavaros a jövedelemstruktúra.
A docens úgy látja, hogy
1989 óta radikálisakba változások, ám az emberi tőkével mint potenciállal - kapcsolatban alig történt valami előrevivő. Magyarországon 64 év a
várható élettartam, míg a cseheknél és a lengyeleknél ez
70 esztendő felett van.
Meyer Dietmar professzor
a docens négy emberi tőke-tényezőjéhez még egy ötödiket
is kapcsolt, a kreativitást,
amiben lehet valami, hiszen
az egységnyi emberre jutó
magyar származású Nobel-díjasokban nincs mit szégyenkeznünk. (Az ironikus előadó
szerint ilyen díjat szerezni
egyszerű, olvasni kell tíz cikket, írni egyet és hosszú kort

rendőrökkel

kell megérni.) A kreativitás
régi, a professzor szerint már
ott kezdődött, hogy az ősember felismerte, családja azért
nem pusztult el, mert nem
evett az erdőszéli bokor gyümölcséből. Ezután következett a kapálás, amely megsokszorozhatta a termést, még ha
az első kapavágás oka az is
volt, hogy keresték az elveszett fényes követ. Egy sajátos megközelítésből az emberi
tőke az, amit nem tudunk
megmagyarázni, de ez általában is igaz a tudományra.
Egy kérdésre válaszolva elhangzott a könyvbemutatón
az is, hogy a tanárok fizetését
addig kellene emelni, hogy
maradjon szabad idejük gondolkodni. Ami ilyen szempontból Magyarországon gyakorlatilag nagyon széles körben értelmezhető, s vonatkozik szinte minden értelmiségi
szakmára, hivatásra, sőt, csaknem minden munkavállalóra.
K. A.

fiatalok ezekena helyeken.
Pénteken este három zenéstáncos helyet kerestünk fel a
rendőrökkel. Első utunk Mórahalomra vezetett, ahol a Bountyba látogatnak hétvégén a
fiatalok. A helyi káembés
azonban felvilágosította a kollégáit, hogy így tizenegy óra
tájban még a Ficerájban (Faház kocsma és játékterem)
hangol az ifjúság, iszogatnak,
játékautomatáznak, aztán,
amikor már a tizenegy óra
után érkező busz is befut, a
legtöbben elballagnak a diszkóba. A Ficerájban is ugyanaz
volt az eljárás, mint máshol:
az ajtónállókat megkérték,
hogy hívják ki a főnököt, akinek elmondták, bűnmegelőzési akció van, bemehetnek-e, s
mivel itt a sajtó is, lehet-e képeket készíteni. A fogadtatás
mindenhol kedvező volt, bár a
rendőrök minden esetben
megjegyezték, hogy nem bűnözőket keresnek, nem drograzzia zajlik éppen, csak a 14
éven aluliakra kíváncsiak.
A Ficerájban békésnek
mondható péntek este zajlott,
bár a rendőrök felbukkanásával kissé lehalkftottak a beszélgetők, s találgattak, mi történhetett. Egy-két szúrópróbaszerűen elvégzett igazoltatás
A tanatológia neves
h a z a i s z a k é r t ő i tartottak előadásokat az
MTESZ-székházban
azon a hétvégi szegedi
konferencián, amelynek célja a z volt, hogy
a legújabb kutatási
e r e d m é n y e k ismertetésére és tapasztalatcserére nyújtson a szake m b e r e k n e k lehetőséget, s egyben alkalmat
a l a i k u s o k n a k , hogy a
halál-gyász témakörét
több aspektusból megismerhessék.

- A modern kor tabu témája, mi több már mozgalmak születtek azért, hogy
örömünnepé nyilvánítsák
azt az eseményt, amely az
emberi lét végét jelenti: a
halált, és az ezzel j á r ó
gyászt. A halál ily módon
történő fogadása, a gyász
fájdalmas érzésének örömmé alakítása a haláltól való
félelem megnyilvánulása,
pedig e minden ember életében bekövetkező realitással szembe kell nézni mondta a Pázmány Péter
Tudományegyetem teológus professzora, Bolbelitz

után kiderült, hogy mindenkinek van már személyije, vagyis elmúlt tízennégy. Ugyanez
volt tapasztalható a Bountyban is, habár néhány fiatalról
első látásra lerítt, hogy tizenkét évesek, az igazolványuk
szerint azonban már tizenhat
is elmúlt némelyik. A teljesség kedvéért: ha kiskorút találnak a rendőrök, akkor udvariasan megkérdezik, hol lakik
az illető, majd a járőrautóval
hazaviszik és átadják a családnak, s ezzel a bűnmegelőzés
remélhetőleg szerencsés véget
ér.
Zsolczai százados menet
közben elmondja, hogy szerencsére kedvezőek a tapasztalataik. Tizennégy éven aluliakat csak elvétve találnak, s
az idősebb korosztály (értsd:
meglett 18-20 évesek) is egyetértenek az akció céljával, s
úgy vélik, jobb, ha a kicsik
időben távoznak.
A SZOTE-klubban hasonló
élményekkel gazdagodtunk,
sőt, itt a szigorú beléptetési
rendszernek köszönhetően
szinte kizárt, hogy a túl fiatalok is betévedjenek. Ugyanez
mondható el a Tisza Gyöngyéről is: itt ugyan van tinidiszkó, de az estére véget ér, s
akkor szépen elmennek a fia-

Csaba)

talok. Amennyiben vissza szeretnének jönni, a biztonsági
őrök nem engedik be őket.
Bár az egyes diszkóknak
van belső szabályuk arra,
hogy kiket engednek be, mégis hiányzik az átfogó szabályozás, akár törvényi, akár önkormányzati rendeleti szinten.
Nagy Pál hosszú időt töltött
azzal, hogy előkeresse az ide
vonatkozó jogszabályokat, de
csak homályos utalásokat talált arra, hogy a szórakozóhely
működésének feltételeiről
meg kell alkotni a szabályokat, ez a joganyag valószínűleg a mai napig sem készült el.
Az akció lezárultát követően a
tapasztalatokat összegezve a
bűnmegelőzési osztály javaslatot tesz majd az önkormányzatnak a szükséges lépések
megtételére.
A pénteki éjszakai akció tehát eredményesnek mondható,
a három diszkóban csak gyereknek látszó fiatalokra bukkantunk, akik azonban már
betöltötték a tizennegyedik
életévüket Mindez két dolgot
jelenthet: vagy valóban nem
járnak diszkóba ilyen fiatalon,
vagy pedig rosszul sikerült a
helyek kiválasztása. Bízzunk
abban, hogy az első változat
áll közelebb a valósághoz.

A halál: tabu téma

Életvég
és emberi méltóság
Pál, aki a hét végén, Szegeden megtartott tanatológai
tanácskozáson tartott előadást.
- A halál és a gyász az
élet természetes történése,
folyamata, éppen úgy mint
a szülés-születés, amit az
utóbbi évtizedek során a
kórházak falai közé szorítva tettek művivé. A születés éppúgy elvesztette természetességét, mint ahogyan elfelejtettük rítusainkat, h a g y o m á n y a i n k a t a
gyászt illetően - erről már
a p s z i c h o l ó g u s , Németh
Margit beszélt, akinek előadása arról szólt, hogy a
ma embere nem tud gyászolni, nem képes más gyászában együtt érezni, mert
elvesztettük gyászképességünket. A gyászoló magára
marad, és sok esetben képtelen megbirkózni az őt ért
veszteséggel. A halál és a

gyász tabuként kezelése, ez
jellemzi az itt és most emberét. A gyakorló pszichiáter tapasztalata is azt igazolja, a gyásszal az emberek nehezen küzdenek meg,
mert nincsenek kapaszkodóik a veszteség feldolgozásához. Dr. Temesvári Beáta azt mondja: kivált az
abortuszt átélt, a gyermeküket elvesztett asszonyok
keresik meg segítségért, és
a terápiák szinte befejezhetetlenek, de legalábbis évekig tartanak.
A Magyar Tanatolójgiai
Alapítvány, amely az Életvég és emberi méltóság című, hétvégi szegedi rendezvényt szervezte, éppen a
halált és a gyászt övező tabu megtörésének szándékával alakult. Első konferenciájával az volt a célja,
hogy a halál kérdésével
foglalkozó szakemberek -

Orosz
muzsikával
N o v e m b e r 9 - é n 19
órától a Matáv Területi
Képviseleti Központ meghívására a Szegedi Nemzeti Színházban koncertezik a Matáv Szimfonikus
Zenekar. Az együttes Ligeti András dirigálásával
Muszorgszkij-, Szkrjabinés Csajkovszkij-műveket
játszik.

A Matáv Szimfonikus Zenekar elődje, a Postás Zenekar a Magyar Posta Altisztek
és Szolgák Országos Egyesületének támogatásával negyven taggal alakult meg 1907ben. Az együttes neves karmesterekkel dolgozott, rendszeresen szerepelt a rádióban,
hangversenyeket adott. 1990től Magyar Szimfonikus Zenekar néven alapítványi formában működött tovább,
majd 1992-től a Matáv vállalta, hogy egyedüli fenntartóként biztosítja az együttes jövőjét. 1995-ben a próbákhoz,
szólampróbákhoz és hangfelvételek készítéséhez is megfelelő körülményeket biztosító
önálló székházat, úgynevezett
Zeneházat kaptak a muzsikusok Budapesten, a IX. kerületi
Páva utcában. Az együttes
mellett Művészeti Pártoló
Egyesületet hívtak életre,
amelynek Jandó Jenő zongoraművész az elnöke, többek
között Gulyás Dénes operaénekes és Onczay Csaba gordonkaművész is tagja. A zenekar az elmúlt években szoros kapcsolatot alakított ki a
Zeneakadémia karmesterképző tanszakával, az együttműködés keretében gyakorlási
lehetőséget biztosít a növendékeknek. így olyan tehetséges fiatal dirigensek dolgoztak már együtt a zenekarral,
mint Kocsár Balázs, Kollár
Imre, Hamar Zsolt és Kesselyák Gergely. A Matáv Szimfonikus Zenekar a november
9-í szegedi koncertjén a zeneigazgató Ligeti András dirigálásával Muszorgszkij: Egy éj
a kopár hegyen, Szkijabin: Az
extázis költeménye című művét és Csajkovszkij: VI. („Patetikus") szimfóniáját játssza.
A hangversenyre 850 és 650
forintos áron a Szegedi Nemzeti Színház Kárász utcai
jegyirodájában válthatók belépőjegyek.
H. Zs.

teológusok, f i l o z ó f u s o k ,
pszichológusok, pszichiáterek - elmondják legújabb
kutatási e r e d m é n y e i k e t ,
egymással eszmét cseréljenek, a laikus érdeklődő pedig több aspektusból megvilágított képet kapjon a
halálról és gyászról. A konferencia első lépése volt
annak a folyamatnak, amit
az alapítvány végigvinni
tervez - mondták a konferencia szervezői, dr. Szenes
Márta és Farkas Csaba - , s
aminek része, hogy az oktatásban is helyet kapjanak
a halál problematikájával
foglalkozó témák. Kezdeményezésünkre a tanárképző f ő i s k o l á n már van nagy érdeklődéssel kísért speciálkollégium e tárgykörben.
Az alapítvány havi rendszerességgel tervez olyan
klubjellegű foglalkozásokat,
amelyekre egyrészt a tanatológia szakembereit hívják
meg, másrészt, úgynevezett
tréningeken nyújtanak segítséget azoknak, akik nem,
vagy nehezen képesek feldolgozni szeretett hozzátartozójuk elvesztését.
K. K.

6 HAZAI TÜKÖR

Magyarországi
ősbemutató volt pénteken este
a kamaraszínházban. Bodolay Géza rendező, aki a
80-as évek elején Szegeden kezdte p á l y á j á t és
ma a kecskeméti színház
igazgatója egy nálunk ismeretlen lengyel szerző,
Bruno Jasienski egyetlen
színművét, A p r ó b a b a bák bálját vitte színre alk o t ó t á r s a i v a l , Juronics
Tamás koreográfussal,
Mira J á n o s d í s z l e t - és
Molnár Zsuzsa jelmeztervezővel.

Van a színpadon egy kádszerű dolog, de ugyanennyi
erővel szökőkút medre is lehet, föntről néha víz csurog
bele, „Kii, kii, kii,/ klö klö
klö"... „Köhécsel,/
köhécsel,/ kicsikét/ elhallgat/ és
újra/ köhécsel." Na szóval,
pont olyan ez a kútszerűség,
mint a futurista költő - minálunk A beteg forrás címen
ismert - versezetének tárgya. Mely műből a föntebbi
idézet is való. Nemcsak eme
színpadi kútszerűség miatt
idézünk itten magától Aldo
Palazzeschitől, hanem a fölfedezés örömében, mert az a
benyomásunk támadt, hogy
ez a század elején költő
olasz sok hasonlót művelt az
irodalomban, mint a mi modern időnkben Bodolay, a
színházban. Az olaszt elragadta az akkor hódító futurizmus, különcködött, őrültködött, keserűen fintorgott,
szabadosan és fölszabadultan játszadozott - de azért
tele volt érzelmekkel, egyrészt, másrészt pedig teljesen tudatos és kifinomult ha-

Nők a forradalomban
A történelem során már
számos esetben bebizonyosodott. hogy a nők milyen fontos
szerepet töltenek be a szabadságharcokban, a világformáló
eseményekben. Nem volt ez
másképp 1956-ban sem. Kemények voltak, akkor sem hátráltak, ha az életüket kellett
kockáztatniuk. Tisztelet azoknak az édesanyáknak, akik
egyedül nevelték gyermekeiket, miközben férjük súlyos
börtönbüntetését töltötte. Iszonyú belegondolni, milyen érzés
úgy élni, hogy nem tudja egy
asszony, él-e még a félje, látjae még valaha. Ezek a nők a
legmegalázóbb munkát is
kénytelenek voltak elvállalni,
hogy megkeressék a csonkán
maradt család számára a mindennapi kenyeret. Az a rendszer gondoskodott róla, hogy
ahol lehetett, megalázták őket.
Az anyáknak azonban volt
annyi erejük, hogy elhitessék
gyermekeikkel: apjuk, testvérük nem azért ül börtönben,
mert bűnöző, hanem azért,
mert egy nemes ügyét harcolt,
azért, hogy jobb országban élhessünk.
Vajon ezeknek az anyáknak, feleségeknek ki tudja
megköszönni helytállásukat?
Hány éjszakát sírtak úgy át,
hogy fejüket a párnába temették. Ráadásul gyermekeik
megbélyegzését is el kellett viselniük. Ezek a magyar nők a
szabadságharc során nem féltek a golyózáportól, az első vonalban is ápolták a sebesülteBudapest (MTI)

Budapesten tartotta alakuló
ülését a Független Ifjúság Önkormányzati Tanácsa - jelentették be az esemény után tartott sajtótájékoztatón. Az
FKGP ifjúsági társszervezetének új grémiumát a helyi prob-
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Ősbemutató Szegeden,

a

kamarában

Bábubáli belépő: rafinált és cizellált

táskeltő-mester volt. Rafinált
és cizellált.
Nem lehet eldönteni,
hogy az ő „beteg forrásának" tudatos megidézése-e a
Jasienski-darab színpadán
az a kútszerűség, vagyis a
Bodolay-Mira páros művelt
rafináltságának köszönhető
é, avagy „egyszerűen" egy
intuitív, szabados-játékos ötlet. Aminek aztán, mint rendes színházi hatáskeltő mesteremberek, Bodolayék megtalálták a színpadi funkcióit.
Néha belegázolnak a vizébe
a szereplők, majd kigázolnak belőle, hol benn vannak
tehát a vízben, hol kinn vannak a vízből, lényeg, hogy
mozgásban van az életük,
ahogyan az egy futurista
színpadon illik. A forrásszökőkút-kádba máskor az
ideiglenesen emberfejet
szerzett próbabábu, Jakab
Tamás dugja bele az ideiglenes fejét és jut így egy
kellően elképesztő geg forrásához, hiszen hosszú percekig öklendezheti az emberfején keresztül a bábutestébe
valahogyan bekeveredett
aranyhalakat...
Kedves olvasó, ne tessen
agyongyötörni magát azzal,
hogy első hallásra meg kívánná érteni a föntieket. Miként a kedves színházlátogatónak sem ajánlható, hogy
egyféle látásra, hagyományos színházi appercepcióra
törekedjen, ha elmegy megnézni A próbababák bálját.
Más érzékeket is megmozgató produkció ez, a dolgok
a kép és a szó, a zene és a
tánc mellett mindezek össze-

A rejtett eklektikájú szendvics, avagy bábu az emberek között. Hunyadkürty István, Jakab Tamás, Rácz Tibor.
(Fotó: Karnok Csaba)

forrasztásával nyert és folyton változó struktúrákban
vannak megjelenítve. Ezért
is: lehetetlen vállalkozásnak
tetszik hagyományos mondatokban leírni az előadást.
Legyen elég annyi, hogy a
Bodolay-Juronics-Mira-Molnár kvartett a mi jobbára hagyományt tisztelő
színházunkban kinyitotta az
ablakokat-ajtókat és egy
üdítően szabad és kellően
őrült gesztussal friss légáramnak adott utat. Sebes
söprésű vihar? keserűen ka-

Lévai István

Széna tér, 1956(13.)
ket. segítettek a haldoklóknak,
vitték a meleg ételt a barikádokra. Férfiakat megszégyenítő büszkeséggel, felemelt fejjel hallgatták végig az ítéleteket. Talán nem ártana elgondolkodni azon, hogy a még ma
is élők valamilyen kárpótlásban részesüljenek, amely kifejezné a társadalom méltó
főhajtását, megbecsülését.
Felmentettek a börtön alól
Talán az 1956-os forradalom legkényesebb témája az,
amit itt feszegetni fogok, és
amivel emlékezetem szerint
más még nem foglalkozott.
Kezdem az elején: október 23án a Bem-szobornál több tízezren, a Kossuth téren már százezrek tüntettek. Felteszem a
kérdést: a forradalmat elkezdő
százezrek valóban bűnösök
voltak? Az előző rendszer szerint igen, csak különböző mértékben. A szabadságharc leverését követően az egyetemisták
visszaültek az iskolapadba,
folytatták tanulmányaikat, általában egy-két pofonnal, kihallgatással megúszták a dolgot. A
Széna téren és a Várban nagyon sok fiatal vett részt a közvetlen harcokban. Akadtak
olyanok, akik két-három nap
után fogták magukat és hazamentek. Vagy azért mert féltek, vagy azért mert elegük lett
az egészből. De voltak csopor-

tok a gyárakban, amelyek harcoltak, mégsem kerültek az
ÁVH látókörébe.
Az októberi szabadságharc
leverését követően az ávósók
és a pufajkások a Széna teret
és környékét gyakorta ellenőrizték. mivel úgy vélték, a
környékbeli Pesti Srácok sokat
tudhatnak. Ők részt vettek az
eseményekben, láttak, hallottak, tudtak neveket, beosztásokat. Ezekre, a korántsem barátságos beszélgetésekre többek
közt a Paulay Ede utcában, az
I. keiületi rendőrség épületében került sor. Jómagam Károlyi László századoshoz kerültem, aki nem messze tőlünk, a
Zsolt utcában lakott. Látásból
ismertük is egymást. Gyönyörű farkaskutyája volt, általában a Vérmező környékén
sétáltatta. Mint kiderült, nem
csak engem ismert jól, hanem
a Princz testvéreket, Kukler
Lászlót és Kalmár Lászlót (Kalifát) is. Körülbelül húszan tartoztunk Károlyihoz. Ő akár a
szobája ablakából nézhette végig a harcokat, de az is elképzelhető. hogy ott járt közöttünk
a Széna téren. Ha füllentettünk
neki, rögtön rájött és irgalmatlanul felpofozott bennünket segítőjével együtt. Utóbbinak a
nevét már elfelejtettem.
Károlyi kihallgatási módszere a következő volt: egyszerre kettőnket hívatott be, az

Független Ifjúság
lémák megvitatására és az ifjúságpolitikával kapcsolatos elképzelések kidolgozására
szánják megalapítói, három
polgármester, valamint öt he-

lyi önkormányzati és megyei
képviselőtestületi tag. A közeljövőben kezdeményezni fogják, hogy a jövő évi költségvetésből - az Ifjúsági és Sport-

cagó szél? nyeglén csalinkázó szellő? Elegyesen.
Mégis, próbáljunk némi
rendet vágni. A darabbeli
történet első blikkre szimpla:
a kirakati próbabábuk évi
rendes báljukon föllázadnak,
afféle futurista modorban,
szinte mindegy, mi ellen, lényeg a lázadás. Ezúttal a
közéjük tévedt jellegzetesen
század eleji emberfigura, az
elnyomottságukban-kizsákmányoltságukban
szerveződő munkások korrupt
vezére a célpont. A babák

asztal előtt kellett állnunk. Ő
neveket olvasott és megkérdezte, kit ismerünk közülük. Érdekes módon nem a parancsnokainkra volt kíváncsi, bár lehet,
hogy azokról már úgy is tudott
mindent. Fónay Jenő és Szabó
bácsi neve azért néhányszor elhangzott, igaz ők is a Széna tér
környékén laktak.
Károlyi kihallgatáskor egy
üres pisztolyt helyezett az asztalra. Beszélgetés közben kezembe nyomta és mondta, süsd
el. Én felhúztam és meghúztam a ravaszt. Ekkor kezdtek
zúdulni a pofonok. „Honnan
tudod, hogyan kell kezelni?" üvöltötte. Később gránátok és
különféle gépfegyverek is
előkerültek ezek egyúttal újabb
verést jelentettek számunkra.
Hozzá kell tennem, hogy az ütlegelések legfeljebb orrvérzésig, szájvérzésig tartottak, annál tovább nem mentek.
Egy hét telt el, amikor iszonyú kérdést tett fel nekem a
százados: - Na, legény, azt
mondd meg, hogy miért keresett tégedet itt nálunk Jutka néni, hol voltál te a kijárási tilalom alatt?
' Egy pillanat alatt megfordult velem az iroda, hiszen
édesanyámat szokták mások
Jutka néninek nevezni. Válasz
helyett nagyot hallgattam, ekkor utasította két emberét,
hogy vigyenek a pincébe. Mindez délelőtt történt. A pincében tartózkodókat arcról ismertem, már akire rá lehetett
ismerni.
(Folytatjuk.)
minisztérium létszámemelésének vagy a szociális és családügyi tárca pályázatainak terhére - 80-120 millió forintot egy,
a deviáns viselkedési formák
visszaszorítását célzó, ifjúsági
klubhálózat létrejöttének támogatására fordítsanak.

rövid úton elválasztják a testétől a fejét, amit fölhelyez
magának a leginkább szabadságvágyó, a Iegkíváncsibb bábu és elmegy benne
a pénzistenű, korrupt és minden más tekintetben is relatív erkölcsiségű nagytőkésék
báljára. Amit ott tapasztal kihányja tőle a fejéből az
aranyhalat...
Ami ebben a század eleji
történetben ma is eleven és
érdekes, azt a darab eklektikus stílusához passzoló színpadi eszközökkel zuhantja

elénk az alkotói négyes. Mivel tudják, hogy a mindenkori lázadások attól függően
tragikusak, komikusak vagy
tragikomikusak, hogy éppen
kicsoda ki-mi ellen lázad, a
próbababákét alapvetően
groteszkre hangolják. Megértéssel vannak az író korának, az eredeti tőkefelhalmozás idejének véresen komoly
társadalmi alapú, futurista
kiáltványoktól ideologizált
valóságára, egyszersmind elfogja őket a keserű röhögés
attól, hogy mekkora idealiz-

M e l y i k e t

A Likossáfi

mus volt a század eleji lázadók jövő-bizalma (futurizmusa). Merthogy az akkori
jövő, vagyis a jelen - hisz
tetszenek érzékelni a bőrükön, mintha csak Marinetti
épp most találta volna föl a
Tapintás Művészetét (taktilizmus) - pont olyan, mint a
múlt. Szabadságvágyó, törekvő és elképesztően naiv
próbabábukként megtapasztaljuk most is a vágyott polgárvilág szimplaságát, együgyűségét, képmutató erkölcstelenségét; ha lázadunk,
bohózat szereplői vagyunk,
tragikomikus figurák.
Persze ha eszünk ágába se
jut imígyeket belegondolni
az előadásba, akkor sincs
baj, mert ugyan leül néha,
meg-megtörik a lendülete
(végtére hiába tartják a lázadás adekvát műfajának a
drámát, ha az futurista, nem
föltétlenül szól „valamiről"),
mégis végig nézhető, mert
rafináltan hatásvadász. Mira
díszlete egyszerre extravagáns, a darabhoz stílushűen eklektikus, az előadásban funkcionális.
Juronics
egyenrangú alkotótárs, táncosai a színészekkel egyenrangú közreműködők (ilyen
sem volt még itt!). Molnár
Zsuzsa kosztümjei amolyan
maiak és ez az előadás
egyetlen direkt „fölszólítása" aktuális tapasztalatok
mozgósítására. A bábu-bál,
azaz a darab első része úgy
van megoldva, hogy a táncosok mozognak, a színészfejek beszélnek. Az ember-bál
abszolút főszereplője az emberfejű bábu, Jakab Tamás,
akinek groteszk-érzékenysége, humora, mozgáskultúrája, színészi alázata és fegyelme van hozzá, hogy élményszerű teljesítménnyel kápráztasson.
Sulyok Erzsébet

szeressem

Bankszámla ajánlatok is csak laíszáho

•

coyfortmk.

Mi teszi értékessé a K&H lakossági bankszámláját?
• Ingyenes elektronikus bankkártyák vásárlásin)/ és pénzfelvételhez • Külföldi
es belföldi átutalások fogadása és indítása, • Szolgáltatói díjszámlák kiegyenlítése limitálási lehetőséggel. « 2-1 órás Telefonbank szolgáltatás a hét minden
napján. » Betétlekötést lehetőség a számlán megtakarított p e n / r e , sokféle
futamidőre. * Rugalmas folyószámlahitel lehetőség.
Mi teszi páratlanul értékessé?
• Számlanyitáskor ügyfeleink ingyenes életbiztosítást kapnak. * A klasszikus típusú
bankkártyákhoz ingyenes utazási biztosítás jár. • Ön a bankszámlához k a p c s o l ó d ó
TÖT EX Visa kártyával kedvezményesen vásárolhat a FOTEX Csoport üzleteiben
(FOTEX Rct.ords, FOTEX Optika. FOTEX 2 0 0 0 , Donius. Kontúr Papír. Ajka
Kristály, A / ú t , Keravill. Ofotért), valamint a Dr. (eans, Blombergs. Virgin
Megasiorc, I n a és Lant boltokban
A bankszámla ajándékba is adható.
Még
valami: ha sikerült döntenie, a Kereskedelmi és Hitelbank az ország közel 130
pontján várja Önt!
Csongrád megyében az alábbi helyeken talál meg minket:
6720. S z e g e d . Klauzál tér 2, * 6 7 2 0 S z e g e d , Széchenyi t é r 12. # 6 6 0 0
S z e n t e s . Kossuth l a j o s u 17/a. * 6 6 4 0 C s o n g r á d , Hunyadi tér fO*T6. • $ 9 0 0
Makó. S z é c h e n y i t é r 1 4 - 1 6 . » 6 8 0 0 H ó d m e z ő v á s á r h e l y . A n d r á s s y u. S - 7 ,
(.s ml teszi

páratlanul írtékessé?

- Ajándék . . egy páratlan válogatás, minden új bankszámlához!
* I gyedülállo.
. ingyenes Cirrus/Maesiro
korlátozott szántban. Ingyenes FÖÍf.X Visa kártya.

t*
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HIRDETÉS 7
LAKOSSÁGI KAMATMENTES
KERESKEDELMI HITEL.

Álgyön,
Suti Andrást és Pósa Zsuzsannát
24. házassági évfordulójuk
alkalmából szeretettel
köszöntik lányaik:
Edina és Anarea

- hosszú lejáratú
- jövedelemtől független
- ház-, lakás-, telekvásárlásra, építésre,
felújításra
- bárki igényelheti.
CARAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
6722 Szeged,
Mérey u. 6/B IV. 404.

^ f k / f y 62/422-269.
CARAT
481-399/12
m
nu
KAKKETING IT

" " "

Kedvező befektetési

Információ:
Hévíz, Rákóczi u. 12. (sétálóutca)
Tel.: 06-30-9939-444
Tel./fax: 06-83-342-221

A KABELBOLT KFT. MEGHÍVJA ONT
1999. november 10-én a cég kereskedelmi épületében
(6724 Szeged, Bakay Nándor u. 22.)

WAGO-NAP A KÁBELBOLTNÁL
Ha üzenetet szeretne küldeni,
keresse fel személyesen
ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetóirodáinkat!

VESZÉLYES

HULLADÉK,

egészségügyi
hulladék,
HÍVÓ, FIXIR ÉS EGY EB FOTÓVEGYSZEREK
(szükség esetén csereedényt
adunk)
átvétele, gyűjfése, szállítása, ártalmatlanítása

HATOSAGI ENGEDELLYEL.
Kérje ingyenes szaktanácsadásunkat!

Design

6000 Kecskemét,
Tel.: 76/329-926.

Kft.

Szélmalom u. 40.
Fax:
76/483-197.

Dominent

címmel tartandó szakmai napra.
Az érdeklődők - nyitvatartási időn belül (7.00-16.00 óra között)
választ kaphatnak a WAGO-technikai alkalmazásának
a lehetőségeiről.
Információval a MAXIMA PLUS KFT. (a WAGO magyarországi
vezérképviselete) képviselői állnak rendelkezésre.
KÁBELBOLT KFT.

*V
>»

fit"**
AKCIÓ

- Beltéri ragaszlók 790 Ft/25 kg
- Kültéri ragasztók 1350 Ft/25 kg
- Flex ragaszták 3620 Ft/25 kg
Aljzatkiegyenlítők, fugakeresztek.
Viszonteladóknak további
kedvezmények.

NÁLUNK EZ IS 1
S^MEGTÖRTÉNTf^J
LEGKERESETTEBB
BÚTORLAPJAINK ÁRAIT

JELENTŐSEN
CSÖKKENTETTÜK

Túri Kft.

Szeged, Bécsi krt. 36.
Tel.: 62/441-609
Nyitva: H-P.: 07.00-16.00

Bútorház:
K O S Z T U M O K

S z e g e d , Kálvin tér 3. Tel.: 4 2 6 - 1 3 7

9500 Fl-os

ŐSZI AKCIÓS BÚTORVÁSÁR
- Delta 3-2-1 nyith. bőr gt.
320 E El helyett
- Messina textilbőr 3-2-1 nyith.
264 E Ft helyett
- Zita cseresznye szekr.-sor 3,70 m-es 395 E Ft helyett
- Csavart oszlopos szekr.-sor
- Family fr.ágy, 1,60 m
71 E Ft helyett
Fenyő ágyak: 90 cm 23 600 Ft 1,60 m 34 600 Ft 1,80 m
Billerbeck matracok 13 200 Ft-tól.
Gyorsított

295 E Ft,
238 E Ft,
320 E Ft,
106 E Ft,
* 64 E Ft,
35 400 Ft.

hitelügyintézés.

Nyitvatartás:H-P.: 9-17.30, Szo.: 9-12.00.

reklámáron!
36—44-es méretig, a m í g a készlet tart!

S Z E G E D , J Ó K A I U. 6 . é s
a N A G Y Á R U H Á Z EMELETÉN!
Tel.: 4 2 5 - t

SZEGEDI METRÓ ARUHAZ

alkalmazásgazda-operátori

15.

A Szőreg és Vidéke
Takarékszövetkezet

munkakörbe
szakirányú végzettséggel rendelkező,
szegedi munkatársat alkalmaz
azonnali belépéssel.

felsőfokú szakirányú végzettséggel
és hitelintézeti gyakorlattal rendelkező

Alkalmazási feltétel az Unix adminisztrátori, SQL,
Window NT felhasználói, PC-hardver ismerete.
Jelentkezéssel kapcsolatos felvilágosítás
a 62/428-030/102-es
telefonszámon.

A pályázatot a fizetési igény megjelölésével
a 6 7 7 1 Szeged, Hősök tere 4 / B címre
kéljük megküldeni, november 17-ig.

íMMrŰMa
űjjü^S&SD aa§m
Hosszabbítsa
a Tan-Túra

meg a nyarat
segítségével'

U t a z z o n o d a , a h o l m é g m o s t is m e l e g e n süt a n a p !
- Szentföldi körút, 8 nap/7 éj, november
- India - Maharadzsák földje,
11 nap/9 éj,
november
- Mexikói körút acapulcói nyaralással
november
11 nap/9 éj,
november
-Thaiföld, 14 nap/11 éj,
- Kína-Hongkong,
november
15 nap/12 éj,
- Egyiptom-Ozírlsz,
december
11 nap/10 éj,

Töltse az évezred
a Tan-Túra

18.

159 000 Ft/fő

22.

399 000 Ft/fő

22.
21.

299 000 Ft/fő
219 000 Ft/fő

29.

529 000 Ft/fő

14.

239 000 Ft/fő

szilveszterét
szervezésében!

- Karácsony Kenyában
december 18. 239 000 Ft/fő
10 nap/8 éj
- Karácsony Dubaiban
december 19. 159 000 Ft/fő
8 nap/7 éj
- USA-nyugatl part
december 22. 590 000 Ft/fő
13 nap/11 éj
- Szilveszter Mexikóban
december 28. 689 000 Ft/fő
16 nap/l 4 éj
- Szilveszter Párizsban
december 29. 204 000 Ft/fő
5 nap/4 éj
- Szilveszter Rómában
december 29- 229 000 Ft/fő
5 nap/4 éj
- Thaiföld-Gyémánt
december 22., 29. 379 000 Ft/fő
17 nap/14 éj
december 29- 429 000 Ft/fő
- Thai körút 17 nap/14 éj
- Szilveszter Dubaiban
december 26. 229 000 Ft/fő
8 nap/7 éj
- Szilveszter Izraelben
december 30. 199 000 Ft/fő
8 nap/7 éj
- Egyiptom—Hurghada
december 28. 189 000 Ft/fő
8 nap/7 éj
jelentkezés és felvilágosítás: Tan-Air Utazási Iroda,
6722 Szeged, Kálvária sgt. 16. Telefon: 62/425-488.

szolgáltatók

Woma Kft.

mi

S o k b o l d o g születésnapot kívánok
a z Egyetlen Szerelm e m n e k D. Péternek, 18. születésnapja alkalmából.
Betty

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

lehetőség!
Hévíz központjában,
a gyógyfürdőtől 200 m-re épülő
PALOTA SZÁLLÓBAN*"*
apartmanok, üzletek,
mélygarázsok ELADÓK!
Apartmanok
szállodánkeresztüli kiadása!

szegedi kirendeltségébe
V E Z E T Ő T keres.

A z í v Kereskedelmi
Részvénytársaság
(Szentes, Kossuth L. u. 24.)

62/499-994,60/450-430
-

Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok szállítása
(olajos iszap,
vegyszeres göngyöleg)

orvosi ügyelet
• GYÓGYSZERTÁR: Klauzál téri, este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben!
• BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a SZOTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai tömbben, Semmelweis u. ó. szám)
veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. Kórbáz (Kálvária sgt. 57.) tart.
A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán történik.
• KÖZPONTI O R V O S I ÜGYELET a
mentők Kossuth Lajos sugárút 15-17.
szám alatti épületében, hétköznap 17
óra 30-tól másnap reggel 7 óra 30ig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 7 óra 30-tól másnap
reggel 7 óra 30-ig. Tel.: 474-374.
• GYERMEKGYÓGYÁSZAT NAPPAU
ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon pedig
reggel 7.30-tól este 19 óráig a Tisza
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása.
• G Y E R M E K G Y Ó G Y Á S Z A T ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap és ünnepnapokon 19 órától 7.30-ig a Gyer-

mekkórházban (Temesvári krt. 37.)
folyik a sürgős esetek ambuláns ellátása, ezen időszakon belül, 22 órától
ó óráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyermekekhez a z ügyeletes
gyermekorvos kihívható. Telefon:
474-374.

es s z o b á b a n kedden és pénteken
10-12 óra között díjmentes szaktanácsot ad. Tel.: 5 6 6 - 0 0 0 / 2 2 6 6 , telefon/fax/üzenetrögzítő: 426-818. A z
éjjel-nappali diszpécserszolgálat Szegeden, a Fő fasor 152. szám alatt.
Tel.: 06-62 438-495.
• INTERCITY menetjegyrendeiés:
420-136.
• MÁV-INFORMÁCIÓ: belföldi információ 6 - 1 8 óráig: 420-996, 8-16ig: 405-112; nemzetközi és belföldi
információ: 421-821.
• MAV Menetjegyiroda, Szeged, Tisza L. krt. 28-30., (a MAV Igazgatóság épülete.) Nyitvatartás: hétfőtől
péntekig: 9-től 18 óráig. Telefon:
62/424-485.
• ÖNKORMÁNYZATI szociális irodák: Kereszttöltés u. 29/B (telefon:
469-046); Kossuth L. sgt. 115. (tel.:
4 8 9 - 0 8 6 ) ; Alsókikötő sor 5. (tel.:
434-162). Rákóczi u. 11., (telefon.
443-655.)
• VOLÁN-INFORMÁCIÓ: 421 -478
• AUTÓMENTŐ: 470-470
• KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG: 553-033.
• AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT: 188
• TINITELEFON: 420-011, hétköznap
16-19 óráig.
• TOURINFORM SZEGED: 6720
Szeged, Viktor Hugó u. 1., tel/fax:
62-420-509, 425-966. Nyitvatartás:
hétfőtől-péntekig 10-től 18 óráig.
• REPÜLŐJEGY ingyenes információ és
tanácsadás, Morton's Légi Utazási Iroda,
Szeged, Petőfi sgt. 7. Tel.: 420-088, Tesco áruházban. Tel.: 459-502.

• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS:
kedden, szerdán és pénteken délután
3-6 óráig a családsegítő szolgálatnál,
Eszperantó utca 1. szám alatt, telefon:
498-186.
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS: Terhesdiagnosztikai labor. Szeged, V a s a s
Szent Péter u. 1-3. Tel.: 48-36-31.
• MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS: hétfő, kedden
8.30-12, szerda 15.30-19, csütörtökön 1 4 . 3 0 - 1 8 óráig. Pszichiátriai
szakrendelés hétfő, csütörtök 14—1 ó
óráig.
• S. O. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:
éjjel-nappal hívható. Telefon: 420111. A hívás ingyenes.
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON 436-355.
Munkanapon 8 - 1 6 óráig.
• ADDIKTOLÓGIAI (alkohol-gyógyszer) krízisellátó, ambuláns segélyszolgálat 0 - 2 4 óráig. II. Kórház pszichiátriai osztály, Kálvári sgt. 57.
• HÁZI SZAKAPOLÁS: Szegedi Kék
Kereszt Szolgálat. Tel.: 4 6 9 - 3 0 0 ,
489-215.

köxérdekfi tájékoztatás
• MENTŐK: 104
• RENDŐRSÉG: 107
• C S O N G R Á D MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG Információs Szolgálata. Hívható munkanapokon 8-től
12 óráig: 62/489-218
• MEGYEI BAIESETMEGELÖZÉSI BIZOTTSÁG: 426-312
• TŰZOLTÓSÁG: 105
• ÖNKORMÁNYZATI VÁROSŐRSÉG
Szeged, Rókusi krt. 66. Ügyelet: 16-20
óráig. Tel.: 6 0 / 3 0 1 - 1 2 5 , 62/
466-741. CB hívó „K"-10 Megye 1.

szervizek
• ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: 06-40-822-000
• FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK
(gázhiány, gázszivárgás) BEJELENTÉSE. DÉGÁZ RT. gázszivárgás elhárítási ügyelet éjjel-nappal a 06-40-820820-as kék számon vagy a 471 -968on.

• CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR
SZÖVETSÉG diszpécserszolgálatának
díjmentesen hívható száma:-1787.
• A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A
VAGYONVÉDELMI SZÖVETSÉG Szegeden, a Rákóczi tér 1. VI. em. 617-

• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS HIBABEJELENTÉS: 488-588, éjjel-nappal hívható (Szetáv)
• VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI HIBABEJELENTÉS, csak Szegeden: 420-155.

„ N e m hittük, de javultunk"
Szegeden dolgozik Balogh Larissza természetgyógyász, bioenergetikus. Eredményes munkájáról, betegei a szervezeti változásról és javulásról mesélnek.
Egy hölggyel és egy úrral beszélgettünk a javulásukról.
- Mindig is nagyon beteges voltam - kezdi a hölgy: - Most, hogy már én is egy kicsit jobban
benne vagyok a korban, még több betegség kínoz. Illetve csak kínzott, hiszen amióta Larisszához járok, azóta más lett az életem. Magas vérnyomással, gerincfájdalommal jártam a
kórházba kezelésre. Afizikoterápiáskezelés nem nagyon használt, sőt a vérnyomásom hirtelen magasra ugrott. Az orvosom ezéit leállította a kezelést. így kerültem végül Larisszához,
aki már a harmadik kezelés után segített nekem. Nem
hittem az egészben, de a tények magukért beszélnek.
Néhány kezelés után a vérnyomásom kezdett rendeződni, a gerinc- és térdfájdalmaim elmúltak. Végtelenül nagy köszönettel tartozom ezért Larisszának.
- Nekem is az ízületi bajaim okozták a legnagyobb
problémát - meséli Cserháti úr. - Végtagjaim, vállaim
fájtak nagyon, nem is tudom már az idejét, hogy mióta. Larissza hatására napró napra szűnik a fájdalom,
nem hittem volna, de most végtelenül boldog vagyok.

í

ELADJA

(x)

a Szentes, Kossuth L. u. 36/C sz. alatti
összesen 2 1 3 n m alapterületű
felépítményes ingatlanát.

A rendelés helye és időpontja:
Szeged, Pillich Kálmán u. 15.
Telefonos bejelentkezés:
30/9675-651.

Az ingatlanon jelenleg ABC áruház üzemel.
Érdeklődni lehet:
Staud Károly kereskedelmi vezetőnél
5000 Szolnok, Szigligeti u. 2.
Telefon: 06-56/422-202.

íhárusítás

SZEZONVÉGI
300
több
mint
TERRAKOTTA

típusból^

Cím:
Szeged,
Bérkert u. 129.,

(^empecentiuíin
I „Az új stílus!"

Most érdemes burkolólapot
vásárolni!
Típustól függően minden, r a k t á r o n lévő
csempe, padlólap négyzetméterárából
100, 2 0 0 vagy 2 5 0 Ft-ot engedünk!
(Kivétel a m á r akciós termék.)
NÉZZE MEG HATALMAS VÁLASZTÉKUNKAT
*Az akció november 8-13-ig érvényes*
Tel.: 6 2 / 4 3 9 - 0 2 5 . 4 3 9 - 1 5 7 .
Nyitva: H-P.: 8 . 0 0 - 1 7 . 3 0 . Szo.: 8 . 0 0 - 1 2 . 0 0

A Praktiker Európa egyik legnagyobb barkácsáruház-lánca, amely rekordsebességgel terjeszkedik Magyarországon is. A még sikeresebb működéshez
keresünk szegedi áruházunkba

SZERSZÁM

ELADÓKAT
ÉS CSEMPE

valamint

OSZTÁLYUNKRA,

r r

ARUÁTVEVŐKET.
Ideális esetben Ö n a fenti területek egyikén a kereskedelemben tevékenykedik, á m örömmel vesszük olyan szakemberek jelentkezését is, akik hasonló
szakterületen dolgoznak, de kedvük van részt venni az értékesítésben.
H a örömét leli a tanácsadásban és az értékesítésben, valamint szívesen foglalkozik emberekkel, akkor minden bizonnyal sikeres tagja lesz csapatunknak.
Fényképes önéletrajzát a következő névre és címre várjuk:
Praktiker Áruház
Sólyom Béla
6728 Szeged,
Budapesti út 3.
- mester takarékos áruháza
Tel.: 62/551-020
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Harminckét ifjú zongorista mérkőzött a díjakért

Chopin-verseny a konzervatóriumban

Frédéric Chopin, a
romantikus
lengyel
k o m p o n i s t a és zongoraművész halálának
150. évfordulója a l k a l mából országos zongoraversenyt rendeztek a múlt hét v é g é n a
JATE S z e g e d i K o n z e r v a t ó r i u m á b a n . A zenei
v i a d a l o n hét z e n e m ű vészeti felsőoktatási
intézmény harminckét
növendéke mérkőzött
meg e g y m á s s a l h á r o m
kategóriában.

Pénteken délben a szegedi konzervatórium dísztermében Weninger
Richárd, a házigazda intézmény igazgatója nyitotta
meg az országos Chopinzongoraversenyt. A sorsolás után pénteken délutántól szombat estig folyt a
viadal, mindhárom kategóriában a kötelező darabbal
együtt maximum félórás
Chopin-műsort játszottak a
versenyzők. A zsűri elnöke
Lantos István zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára, tagjai: Elsbieta GuzekSoini zongoraművész, a
Turkui Konzervatórium
tanára és Baranyai László,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára voltak. A versenyre hét művészeti intézmény harminckét növendéke nevezett,
köztük kilenc szegedi, Kerek Ferenc, Lucz Ilona,
Radványi Mária és Zsigmond Zoltán növendékei.

A konzervatórium koncerttermében Chopin legszebb müveit játszották
a zongoristanövendékek. (Fotó: Miskolezi Róbert)

Vasárnap délben, az
e r e d m é n y h i r d e t é s előtt
Lantos István zsűrielnök
köszönetet mondott Kerek
Ferenc zongoraművésznek, a szegedi konzervatórium tanszékvezetőjének
és a városnak a verseny
megrendezéséért, majd dr.
Ványai Éva alpolgármesterrel és dr. Mészáros Rezső rektorral átadták a 1525 ezer forintos pénzjutalommal járó díjakat.
Az első kategóriában (III. évfolyamos főiskolai

hallgatók korcsoportja) a Pozor István (Debrecen).
zsűri nem adott ki I. díjat, A harmadik kategóriában
a II. díjat Bihari Andrea (egyetemi hallgatók) nem
(Miskolc), a III. díjat Ko- adtak ki I. díjat, a II. díjat
vács Kitty (Győr), a külön- viszont ketten kapták: Ködíjat Bokor Ildikó (Mis- pösdi Zoltán (Bp.) és Pethő Vilid (Szeged), III. díkolc) kapta.
A második kategóriában jas: Andrási Gertrúd (Sze(III-IV. évfolyamos főis- ged) és Marczi Mariann
kolai hallgatók) I. díjas: (Bp.), különdíjas: Apostol
Zalánki Rita (Miskolc) n . Sára (Debrecen), Kovács
díjas: Balogh József (Bp.) Judit (Szeged) és Káuzli
és Takács Judit (Győr) III. Bálint (Szeged).
díjas: Sándor
Zsuzsanna
A Jeunesses Musicales
(Szeged), különdíjasok: Magyarországi Szervezete
Balatoni Péter (Bp.) és különdíjként Zalánki Ritá-

nak és Pethő Vilidnek egy
magyarországi koncertturnén való részvétel jogát
ajánlotta fel.
A díjkiosztó után a zsűri
által legjobbnak ítélt négy
zongorista adott koncertet,
közülük a legeredményesebb szegedi versenyzőt,
Pethő Villőt szólaltattuk
meg:
- Huszonnégy éves vagyok, Kerek Ferenc tanár
úr növendékeként a szegedi konzervatórium egyetemi tagozatán ebben a tanévben szerzek diplomát.
Négy és fél éves korom
óta z o n g o r á z o m , é d e s anyám volt az első tanárom. Nagyon fontos volt
számomra ez a verseny,
mert több darabból álló
komoly műsorral kellett
rá felkészülnöm. Szeretem
a romantikus zenét, Chopint különösen, így nem
esett nehezemre a tanulás.
Egy fiatal muzsikus számára a megmérettetés és a
bemutatkozás miatt fontosak ezek az alkalmak. Középiskolás korom óta nem
voltam hasonló versenyen, ezért nagyon örültem az eredménynek. Akkor is, ha sohasem lehetek
önmagammal elégedett.
Diploma után zongoratanár szeretnék lenni, mert
imádok gyerekekkel foglalkozni. Szeretem a kamaramuzsikálást is, majd
elválik, lesz-e lehetőségem később aktívan zenélni.
H. Z s .

Gázszív a kamarában
Munkatársunktól

Ma este 19 órától a Kamaraszínházban az izraeli Vertigo Dance Company és az Artus Magyarország közös produkcióját, a Tristan Tzara
azonos című műve alapján
készült Gázszív című darabot
látja vendégül a Szegedi Kortárs Balett. Az élet és a művészet gyakran találkoznak, noha a két fogalom teljességgel
átfedi egymást. A Vertigo
táncegyüttes alapító tagjai,

Noa Wertheim és Adi Sha'al
ezt a következőképpen fogalmazták meg: „megpróbálunk
politikai és kulturális határokat áthidalni.
A mozgás egy jó módszer
arra, hogy olyan dolgokat
vizsgáljunk meg, amelyek lényegüket tekintve emberiek
és szellemiek." A Gázszívet
Goda Gábor rendezte, a koreográfusok: Goda Gábor,
Mándy Ildikó és Noa Wertheim.

Vedres-hét
Munkatársunktól

Hétfőtől csütörtökig tart
az idei Vedres-hét, a Vedres
István Kollégium nevelőtestületének és diákjainak rendezvénysorozata. Ma 16 órától dr. Bábiczky Ágota (SZOTE) tart előadást a Tini-ambulanciáról, majd 19 órától
Zefirelli: Rómeó és Júlia című filmjét vetítik. Kedden 16
órától dr. Szenes Márta pszichológus „Érzelemről, szerelemről" című előadása kez-

dődik, majd 19 órától az algyői népszínház mutatkozik
be „Tündérlaki lányok" című
produkciójával. Szerdán 16
órától többek között gyöngyszövésre, tréfás vetélkedőre
és diaporáma bemutatóra
várják a közönséget. A hét
zárónapján, csütörtökön 15
órától bajai halászlét készít
Kollár Gábor, majd 16 órától
a Bartók Béla Művelődési
Központ táncosai tartanak
táncházat.

Óvodai tájékoztató
Munkatársunktól

A Közoktatási Törvény
változásairól rendez beszélgetést ma 14 órától a Deák
Ferenc Gimnáziumban a
Magyar Óvodapedagógiai

Egyesület Csongrád Megyei
Területi Köre. A rendezvény
meghívott előadója: Szakács
Mihályné, a Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet igazgatója.

Segély Szabadkára

Budapest (MTI)

Nyolc és fél millió forint
értékű segélyszállítmányt indít Szabadkára a Magyar Vöröskereszt jövő kedden Budapestről - közölte a humanitárius szervezet fötitkár-helyet-

tese szombaton. Kató Ernő elmondta, hogy gyógyszert, higiénés cikket, üdítő italokat,
4600 pár gyermekcipőt és
2000 pár zoknit adnak át a Jugoszláv Vöröskereszt szabadkai területi szervezetének.

BOSCH

Az OBI-nál november 9-é

re 10 óráig
csökkentheti

az

árakat!

Az akció minden OBI áruház bármely termékére érvényes
A részleteket

és a kedvezményt

nyújtó matricákat keresse

szórólapjainkon!

Éleikor és eredmény
A7em tudom, a Dunaferr-Pick
Szeged NB l-es
l V férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés
után rajtam
kívül még hány szegedi szurkolónak jutott az eszébe
- látva Marosi László és Szergej Kuzmicsov gólerős
játékát -az a közmondás: jó(k) az öreg(ek) a háznál.
Igaz, az előbbi még tavasszal a Bundesligában lőtte
a gólokat, de azért nem szabad elfeledkezni arról,
hogy mégiscsak 37 éves, aki már a dunaújvárosi játékot levezetésnek tekinti. De ott van Szergej Kuzmicsov, aki 32 éve ellenére szinte össze van drótozva, s
ezért egy évvel ezelőtt már szabadlistára
téve
Kiskőrösre száműzték. Azonban rájöttek, hogy nagy
szükség van még rá a Dunaferrnél.
A pénteki
mérkőzés után nyugodtan kijelenthetjük, bárcsak ne
tették volna...
»7em csupán az eredményben, hanem az életkor1V ban is éles a két csapat között a kontraszt. Amíg
a dunaújvárosi oldalon a legtöbb játékos a harminc
év felé közelít (négyen túl is léptek rajta), addig a
Pick Szegednél a kézilabdások fele még el sem érte,
vagy alig haladta túl a húszat. Azonban az elmúlt
pénteken is bebizonyosodott, hogy az öregek még
mindig jobban akarják a sikert, jobban bírják a tét
súlyát, jobban tudnak küzdeni, hajtani, mint a fiatalok. Bárcsak fordítva lett volna...

Világbajnok:
Magyarország

9

vívás
Szöul (MTI)

Szentes-Budapest l - l

Vasárnap hajnalban Rómában szívszélhűdés következtében elhunyt Primo
Nebiolo, a Nemzetközi
Amatőr Atlétikai Szövetség olasz elnöke. A 76 éves
sportvezető - aki 1981 óta
volt az IAAF elsőszámú
vezetője - szombat éjjel
lett hirtelen rosszul, kórházba szállították, ahol családja közlése szerint hamarosan meghalt.

. Medikémia,
a „hírős" csapat
Munkatársunktól

Kecskeméti RCMedikémia Szeged
0:3

(-24,

-23,

-Jó)

E x t r a l i g a , férfi röplabda-mérkózés. Kecskemét, 3 0 0 néző. Vezette: Békési, Simái.
Kecskeméti RC: K á s a ,
S O M O D I , C S A L A , Tóth
A., Szekeres, Varga.
Csere: Vejtei (liberó),
K o v á c s . Edzó: K a r a g i c s
Mátyás.
Medikémia Szeged:
NEIZER, MONDI, Nyirk a , T O R M A , Melnicsuk,
Jánosi. Csere: Petheó
(liberó), F a r k a s . E d z ó :
N a g y Péter.
Az eredmény a l a k u lása. 1. szett (22 perc):
1:1, 6 : 5 , 9 : 1 0 , 12:14,
15:15, 18:16, 21:22,
2 4 : 2 4 . 2. szett (24
perc): 0 : 2 , 7:4, 12:9,
12:12, 16:16, 18:20,
2 3 : 2 4 . 3. szett (18
p e r c ) : 2 : 2 , 2 : 5 , 5 : 1 1,
9:12,
9:14,
12:19,
14:21.

A találkozó előtt kiderült, amitől a pénteki összecsapás alkalmával már tartani lehetett: a sérült Berkes
Zoltánra a héten újabb
vizsgálat és minden bizonnyal műtét is vár. Ekkor
derül ki az is, hogy Nagy
Péter, a Medikémia vezetőedzője meddig kénytelen nélkülözni a kiváló center szolgálatait.
Az első perctől kezdve
óriási küzdelem alakult ki,
a Kecskemét nem adta olcsón a bőrét. A két gárda
7:7-ig fej-fej mellett haladt,
majd két ponttal hol a KRC,
hol pedig a Medikémia vezetett. A Tisza-parti együttesben említést érdemel a
feladó Neizer hálójátéka, de
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Győzni k e l l !
A teremlabdarúgó NB I
mai fordulójában a megyei
együttesek közül az Első Beton játszik hazai pályán.
Kothenczék 19.30 órától a
W. Krepp 2000 csapatát fogadják az újszegedi Sportcsarnokban.
A fővárosiak újoncok az
első osztályban, ám remekül

kezdték a bajnokságot. Sokáig az élcsoporthoz tartoztak, ám az utóbbi néhány játéknapon alaposan visszaesett a teljesítményük. A hazaiaknak lelkes és kitartó
közönségük előtt mindenféleképpen győzniük kell,
hogy elmozduljanak a tabella utolsó előtti helyéről.

Elhunyt
Nebiolo
Róma (MTI)

Süli József

Nyirka bombáit sem bírták
hatástalanítani a házigazdák. A „leghírösebb" kecskeméti ebben az időszakban
Tóth Ákos volt. A szett végén a szegediek keze remegett kevésbe, s izgalmas
hajrában előnyre tettek
szert. A folytatásban sem
csitult a nagy csata, a kecskemétiek mindent elkövettek, hogy megtréfálják az
elmúlt idény bajnoki és kupa-ezüstérmesét. Három
ponttal el is húztak, de a
Medikémia 12:12-nél utolérte riválisát. A szegediek
ismét jó centeijátékot produkáltak (Torma és Mondi
is kiemelkedőt nyújtott a találkozón), s így a második
felvonásban ismét az ő alakításuk volt az eredményesebb. A harmadik játékrészben 2:2-ig együtt haladtak a
csapatok, majd érthetetlen
módon megtorpant a Kecskemét. Az addig jól röplabdázó Tóth Á. fáradni látszott, s ezt kihasználva a
Szeged egyre nagyobb
előnyre tett szert. A Bács
megyeieknek még akadt
egy fellángolásuk (9:12-re
felzárkóztak), de Melnicsukék magabiztos sikerét már
nem tudták megakadályozni.
Karagics Mátyás: Odáig már
eljutottunk,
hogy riválisainkat a játszmákon belül szoros küzdelemre kényszerítjük, de a
hajrákban mindig jobbak
nálunk. Az utolsó szettet
sajnos lelkileg is feladtuk.
Nagy Péter: - Ameddig
a Kecskemét nyitásfogadása
megfelelő
volt, s ennek
eredményeképpen
hatékonyan támadott a széleken,
egyenrangú ellenfélnek bizonyult. Az utolsó felvonásban azonban szinte mindenben felülmúltuk vendéglátóinkat, s győzelmünk - úgy
érzem - még ilyen arányban
is teljesen megérdemelt.

Aranyérmes lett a magyar női párbajtőrcsapat a
szöuli vívó világbajnokságon. A Mincza
Ildikó,
Nagy Tímea, Szalay Gyöngyi, Tóth Hajnalka összeállítású együttes a döntőben
Kína ellen nyert 45:38-ra.

Rábakupa
ökölvívás
Munkatársunktól

Tóth Gabriella háromszor talált be áz OSC kapujába. (Fotó: Gyenes

miatt, kézi időméréssel leKontavill Szentesi VKzajlott sátoravató találkozó
FTC-Thomas Jeans
Szentesen. Szremkóék már
7-9(2-2,2-3,1-3,2-11
A
b e h a r a n g o z o k az első negyedben is egy
a l a p j á n , a k á r vehetjük meccsre elegendő gólt dobOB l-es férfimérkőzés.
tak, ám amit a második hét Szentes, 600 néző. Vezette:
papírforma-eredményeknek is a Kurca-parti percben láthatott a publi- Németh, Kun.
OB l-es v í z i l a b d a c s a p a - kum, az nem szokványos
Kontavill Szentesi VK:
tok hét végi eredménye- ebben a sportágban. A ta- CSÁNYI - Komlósi, Berki 1,
it. A H u n g e r i t - C a r n e x pasztalt Stieber és Tóth G. Torday 1, Kiss 1, Dongó,
S z e n t e s i V K e g y ü t t e s e mellett ugyanis nem csupán SZEBENI 2. Csere: Szabics,
ugyanis főlényes, 21 gó- az ifjúsági korú Kisteleki Magyar 1, Zentai, Juhász 1,
los győzelmet aratott az ontotta a gólokat, hanem Szabó. Edző: Fülöp Tibor.
OSC elleni nöi viadalon, még a serdülő Molnár is
Gól - emberelőnyből:
míg a Kontavill férfi gár- kétszer talált az OSC kapu- 8/2, ill. 6/3. Négyméted á j a kikapott a Ferenc- jába. így ebben a negyedben resből: - , ill. 1/1.
v á r o s t ó l . I g e n á m , d e éppen tízszer (!) rezdült a
Az
első
percekben
mindössze csak két gól- fővárosi háló.
kitűnően védekeztek a hazailal! Európa-bajnokok elFordulás után is az történt ak a felnőtt Európa- és junior
len ez e g y á l t a l á n n e m a medencében, amit az világbajnokkal kezdő Fradi
szégyen.
összes tartalékát csatasorba ellen. Mi több, a szentesiek
állító szentesi csapat akart. szerezték meg a vezetést
Hungerit-Camex Szentesi VK- Bár Konrád távoli kapufája Torday bombagóljával, amit
a mérkőzés 16. percében - az 5. percben, az exszegedi
OSC-Hungaropharma
18-0-ás hazai vezetésnél - Kiss Cs. kiegyenlített, l - l .
23-2
(6-0,10-0,3-0,4-2)
okozott némi „izgalmat"; az Egy ajándékba kapott bünOB l-es női mérkőzés. utolsó negyedben pedig már tetővel átvették a vezetést a
Szentes, 100 néző. Vezette: becsületgólokat is enged- zöld-fehérek, de Kiss I.
élyezték a bajnoki cím védői egyenlítésére még maradt
Vajda, Martinovics.
Hungerit-Carnex Szen- az igen gyenge képességű idő az első hét percben. A
második negyed elején előbb
tesi VK: Kádár - TÓTH G. ellenfelüknek.
3, SÍPOS, STIEBER 4, KISDr. Tóth Gyula: - Köny- Csányi „idegelte ki" MatajTELEKI 5, SZREMKÓ 4, nyed játékkal könnyed győ- székat, mert a „szemüket" is
kivédte, Kósz pedig „bevédGyőri 1. Csere: Makra, zelmet szereztünk.
te" Szebeni lövését, 3-2.
Waszlavszki 1, Pengő 1,
További eredmények:
Majd a játékvezetők tüzelték
Vér 1, MOLNÁR. 2, Szabó Kecskemét-BVSC 14-15;
fel a hazai szurkolókat, mi1, Rozgonyi (kapus). Edző: Eger-BEAC 3-11.
vel nekik úgy tűnt, kilenc
dr. Tóth Gyula, Pengő LászA női bajnokság állása:
ember ellen kell küzdeniük a
ló.
63-20
1. Szentes
kedvenceiknek... Berkinek
48-29
2.
BVSC
Gól - emberelőnyből:
még sikerült 4-4-re egyenlí1 27-14
3. BEAC
5/1, ill. 3/0.
1 34-27
4. Dunaújváros
tenie, de néhány téves ítélet2 17-19
Stieber jobb alsó sarkos 5. Vasas
tel,
egygólos előnnyel for3
38^46
6. Kecskemét
bombájával indult az ered- 7. Eger
3 20-51
dulhatott a Ferencváros.
4 12-56 0
ményjelző meghibásodása 8. OSC

vízilabda

Kálmán)

A harmadik negyed elején
hatalmas helyzeteket hagytak
ki a Kurca-partiak, s közben
kétszer is megfeledkeztek Tibáról, aki megúszásai után
4-7-re növelte az előnyt. Juhász is faképnél hagyta az
ellenfelet, s így - egy támadásidőre - kétgólosra csökkent a különbség, ám azt
Nyéki előnyből ismét háromra módosította, 5 - 8 . A
mérkőzés 22. percében Csányi remekül jött ki a kapujából, ám Steinmetz parádés
megoldást alkalmazott: háttal
a kapunak, a feje fölött emelte a hálóba a labdát. Az óriási
csatából és iramból, még az
utolsó percekre is maradt.
Szebeni megúszásból, majd
Magyar emberelőnyből szerzett góljával ezt a negyedet a
hazaiak nyerték, ám a
meccset az FTC, 7-9.
Fülöp Tibor: - Ilyen ellenfél ellen nem szégyen két
góllal kikapni. Bízom benne,
hogy lesz ez még jobb is.
További eredmények:
UTE-BVSC 8-12, HonvédDomino-Szolnok 11-7, BEAC-Eger 5-8, KSI-Vasas
7-16.

A z NB I B - s s z e g e d i
kosárlabdacsapatok közül a Szeged KE l á n y a i
hazai pályán nyertek,
míg a Szedeák Akuterm
KE f é r f i e g y ü t t e s e i d e genben, Veszprémben
szenvedett vereséget.

Szeged KEPhylaxia ÁFDSE
92-53 (41-27)
B csoportos női mérkőzés, újszegedi Sportcsarnok, 200 néző.

Szeged KE: LALUSKA
(12), Roczkov (24), Budanovics (19/12), CSAPÓ (21),
Láng (16). Csere: Nemes
(-). Edző: Király Sándor.
Bátran, hatalmas lendülettel kezdtek a szegediek a
fővárosiak ellen, s pillanatok
alatt elhúztak a vendégektől.
Azonban a 14. percben
„megtorpantak" a hazaiak,
az AFDSE faragni tudott a
hátrányból. A második játékrészben még nagyobb sebességre kapcsoltak Laluskáék, igazi kosárparádét mutattak be, aminek 39 pontos
győzelem lett az eredménye.

Király Sándor: - A második félidőben
elégedett
voltam a védőmunkánkkal,
ennek is köszönhető a nagy
különbségű győzelmünk.
Veszprémi EgyetemSzedeák Akuterm KE
84-72 (48-45)
B csoportos férfimérkőzés, Veszprém, 300 néző.
Szedeák: Búzás (17/6),
Kiss Zs. (17/9), Jáhni (10),
Pávlicz (14), Drahos (4).
Csere: Parády (8), Vitaszek
(2). Edző: Bonifert Domonkos.
Fontos mérkőzést játszott

Közte
tíz
vízilabda
Munkatársunktól

Pécs-Tabán Trafik Szeged
5-15 (1-4, 2-3, l^t, 1-4)
OB I/B-s férfimérkőzés.
Pécs, 100 néző. Vezette:
Molnár, Pálinkás.
Szeged: TÓTH I. - Csapó, Kresák 1, MÓD 4, BálA férfi bajnokság állása:
1. FTC
2 2 _ - 2 2 - 9 4 lá 1, Éles 2, WESZE25-14 4
2. Vasas
2 2 LOVSZKY 2. Csere: Barát
3. BVSC
2 2 _ _ 22-13 4
(kapus), Varga Á. 1, Sabics
4. Eger
2 1 1 - 14-11 3
1, ZSARKÓ 2, Kerekes 1,
5. Honvéd
2 1 - 1 18-16 2
6. Szentes
2 1 — 1 17-16 2
Horváth G., Csípő. Edző:
7.UTE
2 _ 1 1 14-18 1
Pozsgay Zsolt.
2 _ - 2 12-18 0
8. BEAC
9. KSI
2 _ _ 2 12-26 0
Az eredmény hűen tük10. Szolnok
2 - - 2 9-24 •
rözi a két együttes közötti
különbséget. A győzelmet
- a Mód család és annak
barátainak köszönhetően a csapat egy Zengő-alji
üdülőtelepen ünnepelte
meg. Nagy dínomdánomra
ne gondoljon senki, ugyana Szedeák gárdája Veszp- is november 11-én (csütörrémben, hiszen az ered- tökön, 17 órakor) a megyei
ményt a Tisza-partiak ma- rangadón, Szentesen, a
gukkal viszik a középsza- Bertók SC ellen kell Zsarkaszba. Az első félidőben kóéknak azt bizonyítaniuk,
ennek a tudatában játszottak hogy nem véletlenül vezePávliczék, s végig szorossá tik százszázalékos teljesíttudták tenni a meccset. A ménnyel a tabellát.
második játékrészben érthePozsgay Zsolt: - Nétetlen módon visszaestek a hány
támadás-kombináciszegediek, ezt a veszprémiek ónk már hasonlított az áltakönyörtelenül kihasználták, lam elképzeltekre.
s a végén magabiztos győzelmet arattak.
Bonifert Domonkos: Saját magunkat
vertük
meg...

Csak hazai pályán
kosárlabda

A közelmúltban Győrben rendezték meg a Rábakupa ökölvívó-versenyt. A
viadalon 12 egyesület több
mint hetven bunyósa vett
részt, s a kötelek közé léptek a Hódgép SE öklözői
is. Az ifisták 60 kg-os súlycsoportjában Kiss Dávid
végzett az első helyen.
Ugyancsak aranyérmet
szerzett Diószegi Tibor (57
kg), aki most debütált a
felnőttek között, s teljesítményéről a Magyar Ökölvívó-szövetség elnöke,
Csötönyi Sándor is elismerően nyilatkozott. Remekül helyt állt a junior
korú Katona Róbert (63,5
kg) is, aki szintén először
indult idősebbek között, s
végül az eredményhirdetésnél a dobogó legalsó fokára
állhatott fel.

S. R.
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II. A DÉL SPORTJA

Szentesi TE: kiszombori kiütés

Botrány Földeákon
labdarúgó megyei II. o.
Tudósítóinktól
A labdarúgó megyei II.
osztály legutóbbi fordulójában főleg a hazai csapatok szurkolói örülhettek. Otthon győzött a Szikáncs, a H. Astra, a Szegvár és a listavezető Maros D. Deszk. A vendégek
közül csak a Balástya rabolta el a három pontot,
míg h á r o m t a l á l k o z ó
döntetlenre végződött. A
Földeák-Csanytelek öszszecsapáson is a hazaiaknak állt a zászló (1-0)
a második félidő 25. percéig, ekkor a bíró lefújta
a találkozót...

Szikáncs-Tanárképzö
3-2(1-1)

A sándorfalvi védők olykor még „repülve" sem érték utol a szőregi támadókat. (Fotó: Schmidt

labdarúgó megyei I. o.
Tudósítóinktól
É r d e k e s fordulót hozott a labdarúgó megyei
I. o s z t á l y legutóbbi játéknapja. A gólnélküli
döntetlentől (Tiszasziget-UTC-Mártély)
a
nyolcgólos meccsig (Kiszombor-Szentes) terjedt
a skála. Otthon nyert a
T á p é , a S z ö r e g , a Kisz o m b o r és a B o r d á n y .
Idegenből hozta el a
pontokat a G y á l a r é t , a
Zákányszék és a Szegedi VSE is.

KistelekZákányszék
1-2 (0-1)
Kistelek, 100 néző. Vezette: Sipos F.
Kistelek: Falusi - Virág,
Rácz, Majoros, Tóth, Horváth, Sejben (Kiss), Vándor,
Kispál (Véres), Kiszner, Farkas. Edző: dr. Bitó Tibor.
Zákányszék: Pördi - Fodor, Zábori, Pálfi, Wenner,
Kovács, Dencső, Szabó,
Tóth E., Hegedűs, Börcsök.
Edző: Molnár Ferenc.
Tovább tart a Kistelek
mélyrepülése...
Gólszerzők: Kiszner, ill.
Dencső, Börcsök,
Jók: Vándor, ill. Pördi,
Zámbori, Wenner, Kovács.
Ifjúságiak: Kistel'ek-Zákányszék 3-2

MindszentSzegedi VSE
3-4 (2-3)
Mindszent, 150 néző.
Vezette: Rácz L.
Mindszent: Juhász (Nemes) - Gyovai, Bárány
(Argyelán), Bullás, Jancsovics, Sátor A., Szécsi, Gránicz (Belovai), Tóth, Mucsi, Bakó. Edző: Jelenfi István.
SZVSE: Köröm - Deák,
dr. Török Gy., dr. Péter,
Kiss, Luczás, Csordás
(Sándor), Raskó (Vass),
Brinszky, Erhardt, Király
(Török Zs.). Edző: Tóth
Lajos.
A hazaiak helyzeteik
alapján közelebb álltak a
győzelemhez.

Gólszerzők: Mucsi, Bakó, Belovai, ill. Erhardt (2),
Brinszki, Deák.
Jók: Bakó, Bullás, Szécsi, ill. Brinszky, Erhardt,
Csordás.
Ifjúságiak:
MindszentSZVSE 1-0

Szecolor-BordányTisza-Uj
2-1 (1-0)
Bordány, 200 néző. Vezette. Boros.
Szecolor-Bordány: Mihálffy B. - Bálint, Király,
Mihálffy G„ Kátai, Hódi,
Szabó G. (Pintér), K. Tóth
(Nagy), Mihálffy Zs., Szabó
Zs., Zsikó. Játékos-edző:
Szabó Zsolt.
Tisza-Új: Horváth - Sándor, Tóth, Tiszavölgyi, Borbás, Palotás, Száz, Nemes,
Keller, Gulyás, Joszt. Edző:
Hűvös Gábor.
A végig egyenlő partnerként futballozó vendégcsapat ellen az utolsó pillanatban hozta a mérkőzést a hazai együttes.
Gólszerzők: Mihálffy
Zs., Szabó Zs., ill. Keller.
Jók: Mihálffy B„ Kátai,
Bálint, ill. Palotás, Nemes,
Sándor.
Ifjúságiak: Szecolor-Bordány-Tisza- Új 7-1

TiszaszigetUTC-Mártélyágpf

Tiszasziget, 150 néző.
Vezette: Kónya.
Tiszaszigef: Ökrös Mjksi, Józó, Nagy, Batik,
Jaksa, Bosnyák, Ábrahám,
Lázár, Kiss, Suhai. Edző:
Kántor Ferenc.
Himer - Borsodi (Murányi),
Czuczi, Tóth Z., Talmácsi,
Fábián, Tóth I., Musa (Kácsor), Kovács, Meszes
(Lesznek), Kirsner. Edző:
Puskás Ferenc.
Egyik gárda sem érdemelt
volna győzelmet...
Jók: Batik, Miksi, Ökrös;
Ábrahám, ill. Czuczi, Fábián, Kirschner.
Kiállítva. Józó.
Ifjúságiak:
TiszaszigetUTC-Mártély-Heavytex
5-3

SzőregSándorfalva
1-0(0-0)

Szőreg, 300 néző. Vezette: Bartucz.
Szőreg: Varga - Jankó,
Kiss (Simon), Molnár, Ambrus (Takó), Illés A., Tóth,
Móra, Illés T., Takács, Bállá. Játékos-edző: Takó Ferenc.
Sándorfalva: Zákány Pataki, Horváth, Bozó K.,
Ferenczi (Bozó M.), Nagy,
dr. Tímár, Bosánszki, Szűcs,
Szél, Gémes. Edző: Pigniczki Zoltán.
Kemény mérkőzésen a
Szőreg a győzelmével bebiztosította őszi elsőségét.
Gólszerző: Illés T.
Jók: Tóth, Illés A., Illés
T„ Takács, ill. Zákány, Bosánszki, Szél.
Ifjúságiak: Szőreg-Sándorfalva 0-4

Andrea)

Tóth, Vincze, Ribi, Tanács,
Szőke, Bakaity, Kemenes.
Játékos-edző: dr. Tóth János.
A Tápé fiatal játékosai ismét bizonyították, hogy lehet rájuk számítani.
Gólszerzők: Szabó, Ábrahám (2).
Jók: Szabó, Csonka, Ábrahám, Szenmártoni, ill.
Hurguly, Szőke.
Ifjúságiak: Tápé-Röszke
1-0

KiszomborSzentes 6-2 (2-1)

Kiszombor, 200 néző.
Vezető: Bálint
Kiszombor: Földesi Kránitz, S. Tóth, Rau (Tóth),
Szűcs K., Mahler, (Tamasi),
Varga, Rácz L., Rácz Zs.
(Szűcs Z.), Papp, Szabadi.
Edző: Kutasi László.
Szentes: Szénási - Palásti, Mészáros, Bosánszki,
Varga, Tari, Berezvai, VereMórahalombélyi, Sebestyén (MusGyálarét
kó), Gógh. (Bubor), Búzás (Nana). Edző: Fehér
1-3 (0-1)
László
Jól használta ki emberMórahalom, 200 néző.
előnyét a hazai gárda a lelVezette: Kiss.
Mórahalom: Bubori - kes vendégekkel szemben.
Gólszerzők: Varga (2)
Markó, Horváth, Börcsök,
Kiss, Bóka, Huszár, Csiszár, Papp, Kránitz, Szabadi,
Tóth, Hevesi, Palotás. Edző: Rácz Zs., ill. Gógh, Verebélyi.
. Hegyeshalmi Tibor.
Kiállítva: Berezvai.
Gyálarét: Lázár - Joó,
Jók: Papp, Szabadi, VarRabi, Nóvák Cs., Bánfi, Hódi. Szilágyi (Juhász), Zám- ga, Kránitz, Rácz Zs., ill.
íbó, Nóvák Zs., Balogh, Sza- Gógh.
bó (Preszner), Edző: BerkiIfjúságiak:
KiszomborIstván.
Szentes 0-6.
A bajnokság állása:
A Gyálarét jobban akarta,
13 11 2 0 30-7 35
s ezért megérdemelte a 1. Szőreg
2. Bordány
13 8 3 2 40-19 27
győzelmet.
3. Kiszombor
13 8 2 3 39-18 26
Gólszerzők: Tóth, ill. Ba- 4. Szegedi VSE 13 6 5 2 29-18 23
5. Szentesi TE
13 7 1 5 28-20 22
logh (2), Szabó.
6. Sándorfalva 13 6 3 4 26-24 21
Jók: Huszár, ill. Balog (a 7. Mártély-UTC 13 6 3 4 16-15 21
13 5 5 3 20-17 20
mezőny legjobbja), Bánfi, 8. Röszke
9. Tiszasziget
13 4 5 4 22-19 17
Szabó, Lázár.
10. Tápé
13 4 5 4 17-15 17
Ifjúságiak: Mórahalom- 11. Mindszent 13 4 2 7 21-38 14
12. Mórahalom
13 4 1 8 20-27 13
Gyálarét 0-2

Tápé-Röszke
3-0 (1-0)
Tápé, 150 néző. Vezette:
Varga.
Tápé: Mindák - Kalmár,
Szabó, Csonka, Tóth, Ladányi, Görög (Lantos), Ábrahám, Szentmártoni, Illyés
(Farsang), Szántai. Edző:
Segesvári Csaba.
Röszke: Kopschitz - Cs.
Tóth, Hurguly, Kovács, dr.

13. Zákányszék
14. Gyálarét
15. Kistelek
16. Tisza-Új

13
13
13
13

3
3
2
0

3 7 24-32 12
1 9 22-40 10
2 9 12-26 8
3 10 8-39 3

A következő forduló párosítása. November 13.
(szombat), 13 óra: UTCMártély-Heavytex-Kiszombor, SZVSE-Kistelek. November 14. (vasárnap), 13
óra: Szőreg-Bordány, Sándorfalva-Tiszasziget, Szentes-Tápé, Zákányszék-Mórahalom, Röszke-Mindszent, Gyálarét-Tisza-Új.

Hódmezővásárhely, 50
néző. Vezette: Sipos.
Szikáncs: Korom (Magony) - Gulyás, Bartyik,
Benkő, Koltai, Bíró, Orgovány, Perei (Viola), Szél, Basits, Újvári. Edző: Csemus István.
Tanárképző: Bodnár - Kubát, Csaba, Sipos, Huszka (Bukovinszky), Lukács, Vass,
Szávai G., Ivaskó (Perényi),
Széli, Szávai B. (Kovács).
Edző: dr. Miskolezi József.
Küzdelmes mérkőzésen
nyert a tartalékos hazai csapat.
Gólszerzők: Újvári, Koltai,
Szél, ill. Szávai G., Ivaskó.
Jók: Bartyik, Koltai, Újvári, Gulyás, ill. Csaba, Lukács,
Szávai G„ Széli.
Ifjúságiak: Szikáncs-DomaszékO-O

csapat közelebb állt a győzelemhez.
Gólszerzők: Gabnai, ill.
Szűcs L.
Kiállítva: Kolompár.
Jók: Nagy, Szopori, Keresztúri, Mátó G., ill. Kalmár,
Szűcs L., Révész.
Ifjúságiak:
ApátfalvaZsombó 14—1

Földeák-Csanytelek
1-0(1-0)
Földeák, vezette: Varga.
A második félidő 25. percében a mérkőzés félbeszakadt.
Ekkor - információink szerint
- Varga játékvezető két csanytelekinek is piros lapot mutatott fel, mire a vendégjátékosok kiütötték a kezéből a lapot.
Ezért vetett véget a találkozónak.
Ifjúságiak: Földeák-Csanytelek 2-0

Tömörkény-Balástya
1-4(1-2)
Tömörkény, 100 néző. Vezette: Kormányos.
Tömörkény: Papp Z. - Ormándi, Felföldi, Kiss, Bartók,
Horváth, Kasza (Bartucz),
Papp L., Szalai, Rácz, Ruzsinszki. Játékos-edző: Kiss
István.
Balástya: Ádok - Böröcz,
Horváth, Pálinkó, Palotás,
Laczkó, Terhes, Szalma, Buknicz, Fejes, Körmendi. Edző:
Laczkó István.
A hazai védők hibáit rendre
kihasználták a vendég csatárok.
Gólszerzők: Ruzsinszki, ill.
Buknicz (3), Körmendi.
Jók: Kiss, Ruzsinszki, Kasza, ill. Ádok, Pálinkó, Fejes,
Buknicz.
Ifjúságiak:
TömörkényBalástya 1-0

Forrai S., Bácsi, Suba, Forrai
T., Kádi, Sipos. Edző: Takács
János.
Csak a három pontért jár dicséret...
Gólszerzők: Csák (2), Fődi
(2), ill. Kádi, Sipos.
v Jók: Fődi, Press, Csák, Dobó T., ill. Sipos, Kádi, Lázár,
Takács.
Ifjúságiak: Maros D. Deszk
-Székkutas 8-0

FábiánsebestyénKiskundorozsma
l-l (0-0)
Fábiánsebestyén, 200 néző.
Vezette: Forgó.
Fábiánsebestyén: Kiss Rózsa, Györgyi Cs., Harkai,
Varjas (Kovács R.), Pataki,
Kovács T., István, Bórák, Verők, Simái. Edző: Pataki Antal.
Kiskundorozsma:-Keresztúri - Szalai, Mészáros, Goda,
Szabó F., Ottlik, Gémes (Szabó L.), Gál (Tata), Simon (Illés), Csányi (Link), Cseh. Játékos-edző: Demeter János.
Jó iramú mérkőzésen a hazai csapat közelebb állt a
győzelemhez.
Gólszerzők: Verók, ill.
Cseh.
Jók: Rózsa, Györgyi Cs.,
Verók, ill. Ottlik, Goda.
Ifjúságiak: Fábiánsebestyén-Kiskundorozsma 2-2

Szegvár-Csengele
6-0(0-0)

Szegevár 150 néző. Vezette: Bán.
Szegvár: Galambosi - Mészáros, Szécsényi, Bujdosó,
Rajos A., (Dékány), Terbán,
Vígh, Szabó, Márton (Jancsovics), Rajos N., (Tolnai,
SzentmihálySzűcs), Orvos (Tulipán). Edző:
Szatymaz 2-2 (2-2)
Szécsényi András.
Csengele: Bencsik - VinSzentmihály, 250 néző. Vezette: Vincze.
H. Astra FC-Baks cze, Ambrus, Tóth, Szabó,
Ádám, Góka (Pipicz-Vígh),
Szentmihály: Márki - Hoj3-2(2-0)
Molnár, Sejben, Heim, Szanka.
sza, Csúcs, Kaszab, Havas,
Cságrány, Szalma, Csiszár,
Hódmezővásárhely, Nép- Mb. edző: Urbán Flórián.
Mihály, Csehó B., Csehó Zs. kerti pálya, 100 néző. Vezette:
A második félidőben beállt
Edz.ő. Dienes Géza.
Veres.
cserejátékosok győzelemre veH. Astra: Kútvölgyi - Pá- zérelték a Szegvárt.
Szatymaz: Tóth - ZsembeGólszerzők: Tolnai (2), Rari S., Kiss Cs., Kocsis, Szanka, vai, Gyenge, Barna N., Szabó,
Zsemberi J., Gera, Földi, Kiss Budai (Kovács), Rostás, Gé- jos N., (2), Tulipán, Szabó.
P., Ocskó, Kádár. Edző: Por- mes, Dénesi (Soós), Fenesi,
KiáUtva: Tóth Zoltán.
Barna Zs. Edző: Hegyi Tibor.
törő Gábor.
Jók: Vígh, Bujdosó, Orvos.
Ifjúságiak: Elmaradt a
Baks: Papp - Szalai, Joó,
A döntetlen, a játék képe
alapján, igazságosnak mondha- Kovács (Huszka), Balogh, mérkőzés, a vendégcsapat nem
Szalai (Vári), Kapornai, Buch- érkezett meg.
tó.
A bajnokság állása:
Gólszerzők: Csehó, Cság- holcz, Simon, Süli, Bárdos.
14 12 1 1 63-18 37
1. Deszk
rány (1 l-esből), ill. Földi, Ge- Edző, Zádori Gyula.
2. Balástya
14 10 1 3 45-28 31
ra.
A feltűnően durva Baks el- 3. Szikáncs
14 9 3 2 35-23 30
4.
Csanytelek
12 9 2 1 35-7 29
Jók: Hojsza, Kovács, len több góllal is nyerhettek
5. F.-sebestyén 14 7 4 3 40-21 25
Csúcs, Cságrány, ill. Szanka, volna a vásárhelyiek.
6. K.-dorozsma 14 6 4 4 37-23 22
14 6 4 4 33-28 22
Kiss P., Kiss Cs.
Gószerzők: Dénesi, Rostás, 7. Zsombó
8. Tömörkény
14 7 0 7 32-30 21
Ifjúságiak: Elmaradt, a ven- Fenesi, ill. Buchholcz, Simon.
14 5 5 4 23-23 20
9. Apátfalva
dégek nem érkeztek meg.
Kiállítva: Balogh, Süli.
10. Szegvár
14 5 4 5 24-23 19
13 6 1 6 34-35 19
Jók: Kútvölgyi, Dénesi, Fe- 11. Földeák
14 5 3 6 26-28 18
12. Baks
Apátfalva-Zsombó nesi, Gémes (a mezőny leg- 13. Szatymaz 14 "3 4 7 27-38 13
jobbja), ill. Buchholcz, Simon. 14. Székkutas 14 4 0 10 20-61 12
1-1(0-0)
15. H. Astra
13 3 1 9 23-31 10
Ifjúságiak: H. Astra FC- 16.
Szentmihály 14 2 3 9 19-36 9
Apátfalva, 150 néző. Vezet- Baks 8-1 (4-0)
17. Csengele
14 2 1 11 18-54 7
18. Tanárképző 14 1 3 10 24-51 6
te: Gombos.
Apátfalva: Jung - Tóth
Maros D. Deszk(Mátó L.), Nagy, Szopori, KeA következő forduló pároSzékkutas
4-2 (2-0) sítása.
resztúri, Gabnai, Dömötör
November 13. (szom(Károlyi), Köteles, Jani (FaraDeszk, 200 néző. Vezette: bat), 13 óra: Baks-Szikáncs,
gó), Mátó, Kolompár. Edző: Knerczer.
Tanárképző-Földeák. NovemFaragó István.
Maros D.: Horváth - Dobó ber 14. (vasárnap), 13 óra:
Zsombó: Kalmár - Laczkó, Z., Orvos (Dékány), Makra, Csanytelek-Maros D. Deszk,
Szépfalusi, Farkas, Varga, Ko- Csák, Botlik (Dobó T.), Márki, Székkutás-Apátfalva, Zsomvács, Szűcs L., Stefkovics, Press, Frank, Fődi, Szalai. bó-Tömörkény, BalástyaSzentmihály, Szatymaz-FábiKecskés, Révész, Szűcs A. Edző: Széli János.
Edző: Zetkó József.
Székkutas: Lázár - Forrai ánsebestyén, Dorozsma-SzegJó iramú meccsen a hazai L., Takács, Konkoly, Horváth, vár, Csengele-H. Astra.

Tcmodai úszóverseny
Munkatársunktál

November 27-én (szombaton) délelőtt tíz órától az
újszegedi Sportuszodában a
nagycsoportos óvodások
számára versenyt szervez a
Czene&Savanya úszótanoda. A viadalra, amely a kismedencében lesz a szervezők várják előzetesen is
az egyéni és csoportos neve-

zéseket (érdeklődni a 06-309632-632-es telefonszámon
lehet). A legtöbb gyermeket
mozgósító intézményt kupával ajándékozzák meg a tanodai vezetők.
A főszervező, a kilencszeres világbajnok Savanya
Norbert elmondta, hogy a
verseny mellett tréfás feladatok is várnak a gyerekek-

re, így egy felejthetetlen
programmal szeretnének
kedveskedni a kicsiknek.
Kiemelte, hogy nem a
győzelem, hanem a részvétel számít, de az oktatók árgus szemekkel figyelik a tehetségeket, akik a későbbiekben mint versenyzők szerezhetnek hírnevet Szegednek.
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labdarúgás

Újpest-Szeged LC
1-0(0-0)
PNB-s labdarúgó-mérk ő z é s , Megyeri út, 2 0 0 0
néző. Vezette: Szarka (Boda, Fridély).
Újpest: Bíró - Kiskapusi, Tamási, Szlezák - Babos Á., Pető, Véber, Tóth
N., Lőw - Kovács Z., Térjék. Edző: Glázer Róbert.
SZEGED: MARKOVICS 7
- NÉMETH 5, BASICS 6 , 5 ,
MIKLER 5 , 5 - P O P O V I C S
5, HERCZKU 5, TURJÁN
5 , 5 , JEREMEJEV 5 , 5 , UDVARI 4 , 5 - KENESEI 6, FAR A G Ó 5. EDZŐ: U N K A
JÓZSEF.
C s e r e : T a m á s i helyett
Kerényi a 2 9 . , Véber helyett Csillag a z 56., Térjék
helyett Kopunovics a 6 7 . ,
Németh helyett NAGYPÁL
(-) a 7 3 . , F a r a g ó helyett
CSŰRI (-) a 84. percben a fiatal játékos most debütált a z élvonalban.
Gólszerző: Kovács Z. a
72. percben.
Sárga lap: Kerényi a
4 6 . percben.
Szögletarány: 9 : 0 (3:0).

Véber György, a lilák középpályása, egykoron a Szeged SC-ben szerepelt labdarúgó mesélte jó órával az Újpest-Szeged LC találkozó
előtt - A szurkolóink góltotóversenyt rendeztek a meccs
kapcsán, s azon a többség
nagy különbségű
hazai
győzelmet tippelt. Voltak közöttük olyanok is szép számmal, akik hét-, nyolc-, kilenc-,
de akadt egy illető, aki tízgólos sikert vár tőlünk." Ebből
is látszott, Újpesten egyáltalán
nem vették komolyan a Szeged LC-t, a klubot, a szakve-

A DÉL SPORTJA III.

Csak bámultak az újpestiek

nök sem búslakodott túlságosan: „Természetesen boldogabb lennék egy döntetlent követően, de a mutatott játékunk
miatt nincs okom a szomorkodásra. Bebizonyítottuk, hogy a
nehézségeink ellenére igenis
van erő és tartás a csapatban,
nem lehet bennünket egyetlen
kézlegyintéssel elintézni."
A szegediek dicséretes
helytállását, időnkénti nagyszerű játékát látva, elgondolkodik az ember: Ha pénz nélkül is így tudnak futballozni
Keneseiék, vajon milyen teljesítményre lennének képesek,
akkor, ha csak és kizárólag a
futballra kéne koncentrálniuk?...

•

A szegediek közül a sérüléséből felépült F a r a g ó István (középen) járt legközelebb a gólszerzéshez.
(Fotó: Karnok
Csaba)

zetést, a játékosokat, azaz a
csapatot semmire sem taksálták.
Természetesen ez a kék-fehér-feketék fülébe is eljutott,
akik jó nagyokat nyeltek, s valahol ott legbelül megfogadták
önmaguknak: ha a fene fenét
eszik is, megmutatjuk a minket lesajnálóknak, az értünk
aggódóknak, a televízió jóvoltából az egész országnak: lassan a testtel, nem vagyunk ám
mi olyan gyengék, mint
amennyire az az eredményeinkből kitetszik! így is történt,
a lila-fehér drukkerek nem
akartak hinni a szemüknek,
pedig az „optikájuk" nem

csalt, a szegediek az első játékrész nagy részében „szétpasszolták" kedvenceiket.
Volt olyan, nem is egyszer,
hogy legalább egy percig nem
értek a labdához a házigazdák;
csak bámultak az újpestiek.
Mindent tökéletesen megoldottak Basicsék egyvalami viszont hiányzott a repertoárjukból: a gól. Szemre is tetszetős
támadásokat vezetve többször
is eljutottak az ellenfél tizenhatosáig, ott viszont vagy az
történt, hogy elfogyott a tudomány, vagy pedig felülkerekedett a kishitűség.
A szünet után még vagy tizenöt percig tartott az első fél-

időben már felvillantott lendü- gásába veszi a vidéki gárdát, a
let, de egy órányi küzdelem visszaszorított vizet az ellenután egyre inkább fölénybe kező irányba terelhették volna
került az UTE. Sebességet (Faragó fejesét csak hatalmas
váltottak a hazaiak, kintről bravúrral mentette Bíró kaúgy tűnt, erre nem igen voltak pus)...
felkészülve a vendégek. Egyre
A minimális különbségű
többször kerültek helyzetbe a vereség ellenére nem tűnt szolilák, az embernek volt egy morúnak Linka József: - Naolyan érzése, előbb vagy gyon elégedett vagyok a fiúkutóbb „beszakad" a szegedi kal, akik maximálisan betargát. Kovács Zoltán a 72. perc- tották a taktikai utasításokat,
ben tett is erről, s ekkor félő jól és sokat passzoltak Kellevolt, hogy Turjánékat „elmos- mes meglepetést okoztak szása a víz", úgy mint Dunaújvá- momra, a vártnál sokkal jobrosban, vagy a Debrecen ellen ban játszottak - nyilatkozta a
a Tisza-parti stadionban. Ez kilencven perc végén az SZLC
nem következett be, új gát vezetőedzője.
épült, s ha a szerencse pártfoNagylaki Kálmán klubéi-

Futótűzként terjedt a hír:
Urbán Flórián lázas, emiatt
nem léphet pályára. Az Újpest-szimpatizánsok
ennek
duplán örültek; egyrészt a
Szeged LC egyik legjobbja
nélkül tovább nőttek az esélyeik, másrészt pedig ezáltal több
időt tölthetett a drukkerek társaságában az egykori kedvenc. Míg beszélgetett, lemérhettük, hogy Urbán még mindig hallatlan népszerűségnek
örvend a Megyeri úton. Szinte
percenként kellett félbeszakítani mondandóját: hol egy lila-fehér színű zászlóra, sapkára, sálra, füzetlapra kanyarította a nevét. Látszott rajta,
hogy élvezi a népszerűséget.
Mindenkivel előzékeny volt, de
arra a kérdésre, hogy visszatér-e Újpestre?, csak egy vállrándítás, s egy szűkre szabott
mondat volt a válasz: „Erről
az újpesti vezetőket kérdezzétek.. "
Mindez lefordítva magyarra annyit jelent, hogy Urbán
szívesen visszaigazolna az
UTE-ba, de a klub elöljárói,
legalábbis egyelőre, nincsenek
elragadtatva az ötlettől...
S z é l p á l László

Döntetlenforduló
labdarúgó PNB
Munkatársunktól
A labdarúgó PNB pénteki „matinéján" a Szeged
LC jól küzdött, de a második félidőre elfáradtak Keneseiék és vereséget szenvedtek az Újpesttől. A Dunaferr és az MTK magabiztosan nyert a ZTE, illetve a
Vác ellen, a többi négy találkozó döntetlent hozott,
a vendégek egy meccsről
sem távozhattak mindhárom ponttal. Meg kell említeni, hogy magyar szurkoló időnkénti durva megnyilvánulásai ellenére érző
szívű:
a
diósgyőriek
gyűjtést rendeztek a DFC
ellen végrehajtást kezdem é n y e z ő Tornyi j a v á r a ,
hogy eltarthassa családját... Mintegy 100 forint
összegyűlt. V a s á r n a p r a
maradt az egyik legérdekesebb derbi, a Nagykanizsa a Ferencvárost fogadta, s megszületett a forduló első vendégsikere.
Ma, 19 órakor rendezik
meg a Siófok-Győr mérkőzést, melyet a Duna TV
élőben közvetít.

Eredmények:
Újpest-Szeged LC 1 -0(04)
Budapest, Megyeri út, 2000
néző. Vezette: Szarka.
Gólszerző: Kovács Z.
Debrecen-Haladás l-l

(l-l)

Debrecen, 4500 néző. Vezette: Hajdó.
Gólszerzők: Bagoly, ill.
Rosca.
Kiállítva: Takács, Győrvári
(mindkettő Haladás).
MTK-Vác 3-0 (2-0)

VERHETETLEN DUAL KINALAT

KAMATOZO
KINCSTÁRJEGY
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Budapest, Hungária krt.,
1500 néző. Vezette: Cserna.
Gólszerzők: Kenesei (2),
Preisinger.
Nyíregyháza-Gázszer

1-1(0-1)

Nyíregyháza, 3000 néző.
Vezette: Sápi.
Gólszerzők: Nagy S., ill.
Földes.
Dunaferr-ZTí 4-0 (0-0)

, 5 4 900 F t "

Dunaújváros, 4000 néző.
Vezette: Kiss B.
Gólszerzők: Zavadszky (3),
Lengyel (1 l-esből).
Tatabánya-Kispest HFC 04
Tatabánya, 5000 néző. Vezette: Megyebiró.

Jegyzési időszak: 1999 november 8. - november 19.
Futamidő: 1 év
tejáratkori kamat évi 13,50%
Jegyzési árfolyam:
1999. november B. - november 16. között 99,90%,
1999. november 17. - november 19. között: 100%.
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A Westel 900 Dual GSM készülékekből
egyedülálló választékot kínál. K«iv4r*víioBath«t.
Egy márkás DUAL mobilhoz hozzájuthat
már akár bruttó 11 900 Ft-ért**. Lt<«»Mvih*ti,

A jegyzési időszak során elérhető maximális hozam: EHM=13,31 %.
A másodpiaci forgalomban történő vásárlás esetén elérhető hozam aktuális mértékét a forgalmazó helyeken kifüggesztett táblázat tartalmazza.
A havonta kibocsátásra kerülő, egyéves futamidejű Kamatozó Kincstár-

Biztos lehst benne, hogy nemessk készüléke hanem
a Westel 900 tolysmstossn fsjlesztett hálóul* Is iabbsn
készen áll mejd sz 1S00 MHz-sn való kommünikédéra.
A Kapcsolat bérmaty hullámhosszon elérhető tesz s megszokott
mádon. Közel héromnsgyed millió előfizetőnknek így ezután Is
minden készülék és hlvés egyértelmű bizonyíték.

jegy azért az egyik legnépszerűbb befektetési forma, mert visszafizetését az állam garantálja; értékpapír letéti számlán tartható; másodpiaci
forgalmazásának köszönhetően kamatveszteség nélkül a futamidő
alatt is bármely jegyzési helyen eladható. így Ön befektetését a legnagyobb biztonságban tudhatja hosszú távú kötöttség nélkül.

a jövő már kézzelfogható.

JEGYEZHETŐ: Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Fiók 6720 Szeged. Deák
Ferenc u 17.
JEGYZÉSI HELYKÉNT RÉSZTVEVŐ LAKOSSÁGI FORGALMAZÓK: ABN AMR0
(Magyar) Bank Bt Hódmezővásárhely, Szeged. Ba|a • tnter-Európa Bank Bt Szeged •
07? Bank Rt Szeged, Szeged-Krskundorozsma. Szentes, Csongrád, Hódmezővásárhely,
Makó. Kistelek, Mórahalom (100 000 Ft névérték alatt jegyzést az OTP Bank Rt. nem fogad el).
RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: 0 6 - 4 0 - 2 4 - 2 4 - 2 4 (HELYI H f v A s )
M U i V A K ÁU-AMF.VFIH

WESTEL 900 mintabolt, Szórna. Fakotoua u. SS. M , 0Í-41M21-S78, 0640/900-9001
HtvteUlM OatoKOMInk, Oé-WTO-SMO, QÁS0/«»4Mt,
Óraiért" HOdmuMairhoty, Andráuy u, B-T. • Wwteom 8SM Kft.. SlMtd, Fokelosaa u. 1
, Reowveii tér 8, • Szened, Koeeulh L, egl 10-12, • Fiah Telieem,
• ilaktrofll Kft, Szentet. J é" n t f" A, u 4/b
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okoló«lieiitr
" • CsenMá F8 u
Rutezta "Sándor Makó, Ssegedl ót ! , > B » - P h e n « Kit,, Hódmeidvátártwty, S i l
KovSea J . u. 10. • Klru-Fon Kft,. Szegni, Jósika u. 1. * MórehWm, István kiríly útji
Sórl-Phena Bt, Szeged. Szeged Nagyamház • Weat-Szeg 90 Bt • Szeged. Mikszáth K . u . |
I. Rókusi krt. 41-4A. (Taecei • Mobilvilág Bt Cungtád. F s öt tó BÜK Hungary K j
k, Koaauth u. 30.
További Ifi létálak aí üftdtakban.
* A kááiéiak caak Wesiol 900 alőfitttőt kártyával hdBitiklhöiö
" tták Új Waatel 900 atüftxWWóel: kttfM* HMÜÍMl. smig 8 ktfZKl laFttesás/reg
• kMőfl riá Irtai, afftalynak MAMÚM ütífi a kdUtilék tMW& A2 éfSttféí §4 havi
WrWnuMréujji ás 34x1371 Ft havi fafflalwi8(j*fc*BV«iSttáfiy
láitóiiF
iMofmáöénMOjci
~* • jjp" 1
Éj | B
TVfftk Üúrevill oröTtBT

temet 14 900 Ft**

^pfiriB
|j0086
r

aiNekle»tlVSl.*

•

39 000 Ft"

Diósgyőr, 3000 néző. Vezette: Juhos.
Gólszerzők: Frunza, ill. Galaschek.
Nagykanizsa-Ferencváros
0-2(0-1)
Nagykanizsa, 10 ezer néző.
Vezette: Ábrahám.
Gólszerzők: Horváth P.,
Bárányos.
A bajnokság állása:
12 i 3 1 31-10
1. Dunaferr
4 1 20- 8
11
2. MTK
3. Vasas
12 7 1 4 20-11
12 < 4 2 18-11
4. Debrecen
12 C 4 2> 18-15
5. Gázszer
11 1 5 2 14-13
6. Tatabánya
7. Zalaegerszeg 12 4 4 4 15- 9
11 4 4 3 17-16
8. Újpest
9. Ferencváros 12 4 3 5 15-11
10. Nyíregyháza 12 4 3 5 12-20
11 3 5 3 14- 9
U . Győri ETO
12 3 5 4 13-14
12. ICispest
13. Nagykanizsa 12 3 3 4 12-15
12 2 5 5 11-16
14. Diósgy őr
12 3 2 7 11-20
15. Haladás
12 2 3 7 8-27
HL Szeged LC
11 3 1 7 7-16
17. Siófok
12 1 3 8 11-26
18. Vác FC
A Siófoktól 3 büntetőpont levonva.

«

27
22
22
22
22
20
16
16
15
15
14
14
14
11
11
9
7
6

IV. A DÉL SPORTJA

Energiakimaradás
röplabda
Munkatársunktól
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Tolvajok jártak a makói öltözőben

Tízpontos hétvége

A röplabda NB II legutóbbi két fordulójában a
Csongrád megyei női együttesek (SZNRC, SZDRE) ötvenszázalékosán szerepeltek. A Szegedi DRE kispadjára visszatért Nagy Attila
edző, a csapat és a klubvezetőség kérésére. A csongrádi férfigárda először hazai
pályán magabiztos győzelmet aratott, majd szabadnapos volt.
Eredmények:
CSTSE-Szentesi MagGyöngyösi Energia SE
3:0 (23,17,19)
Férfimérkőzés. Csongrád,
50 néző. Vezette. Mészáros,
Papp.
Csongrád: Vörös, Tápai,
Hegedűs T., Baranyai, Puha,
Varga. Csere: Fejes. Edző:
Kovács András.
CSTSE-ZennerGyöngyösi ESE
0:3 (-20, -18, -19)
Juniormérkőzés. Csongrád. Vezette: Mészáros.
Csongrád: Seres, Olajos,
Fejes, Lakatos, Tóth G., Fekete. Csere: Mészáros, Murányi (liberó). Edző: Papp
Zoltán.
Közgáz-Szegedi NRC
3:1 (20, -22, 26, 23)
Női mérkőzés. SZNRC:
SZÉL, Vasicsek, LÁNYI,
Nagy G., Léderer, Bakacsi.
Csere: Csatlós, Ilovai (liberó). Edző: Szalai Mátyás.
Szegedi NRC-OSC
3:2 (-23,8,16, -22,11)
Női mérkőzés. SZNRC:
LÁNYI, Léderer, Nagy G.,
Bakacsi, SZÉL, Vasicsek.
Csere: Kreininger, Molnárné Kiss E., Dóra, Ilovai (liberó). Edző: Szalai Mátyás.
Kispest-Szegedi DRE
3:2 (23,25, -23, -19,10)
Női mérkőzés. SZDRE:
Németh, Kádár Németh,
Dubá, Orosz, Turi, Kiss E.
Csere: Petrovics. Edző: Ducsai Géza.
Szegedi DRE-OSC
3:1 (18,14,-24,15)
Női mérkőzés. SZDRE:
Dobos, Balogh, Kádár Németh, Németh, Kiss E., Duba. Csere: Turi. Edző: Nagy
Attila.

Totóeredmények
Budapest (MTI)

A totó 44. heti szelvényén szereplő mérkőzések eredményei:
1. DortniundLeverkusen l - l
2. FrankfurtHertha BSC 4-0
3. WolfsburgStuttgart
0-2
4. UlmB. München 0-1
5.1860 MünchenUnterhaching
2-1
6. BielefeldBremen
2-2
7. KaiserslauternSchalke 04 2-1
8. BolognaInter.
3-0
9. CagliariFiorentina l - l
10. LecceUdinese
1-0
11. PiacenzaParma
1-2
12. RegginaRoma
0-4
13. TorinoJuventus
0-0
pluszmérkőzés:
14. WimbledonLeeds
2-0

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

Joggal örülhettek az algyői játékosok, gólzáporos győzelemmel búcsúztatták hazai pályán az őszi szezont.
(Fotó: Gyenes Kálmán)

labdarúgó NB III.
A Csongrád megyei
l a b d a r ú g ó c s a p a t o k jó
hétvégét zártak az NB III
Alföld-csoportjában. Az
Algyá és a Csongrád otthon, a Makó pedig idegenben aratott magabiztos győzelmet. Egyedül a
HFC „lóg ki a sorból" a
Mélykúton kiharcolt 2-2es döntetlennel. A Makó
három pontot nyert, veszített viszont negyedmillió forintot - a g y o m a i
szarkák „jóvoltából"...

Gyoma-Makó
FC
1-6
(1-3)

Gyoma, 200 néző Vezető:
Földi.
Gyoma: Hajdú - Juhász,
Gonda, Furka, Vatai - Toldi
(Dobó), Dinya, Tóth, Kovács
- Bencze, Hunya. Edző: Somogyi János.
Makó: Irsevics - Sümeghy, Dálnaki, Szabó B. Kondacs, Ferenczy, Papp,
(Krucsó), Magyar - Bálint,
Tóth Cs., (Pataki), Martonosi
(Szűcs). Edző: Kolozsvári János.
Gólszerszők: Hunya, ill.
Magyar (3), Mar.tonos (1)
Tóth Cs., Juhász (öngól)
Algyá-Battonya
Makói fölény jellemezte a
5-0(3-0)
mérkőzést, amelynek alapAlgyő, 200 néző. Vezette: hangját Magyar már a 3.
ifj. Berger.
percben megadta fejesgóljáAlgyő: Halász - Adelhardt val. A vendégek sorra vezet(Krisztin), Major, Krajczár, ték támadásaikat és a szünetKoncz - Takács G., Kot- re megnyugtató előnyre tethencz, Tóth A. (Varga) — Dó- tek szert. A fordulás után
ra, Takács Z., Tóth Á. Játé- sem változott a játék képe,
Tóth majd Magyar harmadik
kos-edző: Takács Zoltán.
Battonya: Ölley - Sztán, találata eldöntötte a három
Oláh, Gyapjas (Kiss) - Lo- pont sorsát. A Gyoma ugyan
vász, Nagy, Csordás, Dohá- szépített, de nem tudta megnyos (Juhász), Dancsó (Zi- lepni a szervezettebb és képma), Zsóri, Roczkő. Edző: zettebb Makót.
Tóth ülés.
A lefújás után a MarosGólszerzők: Dóra (2), parti játékosok azt vették észTóth Á. (2), Takács G. Kiál- re, hogy a meccs alatt az öltözőjükben illetéktelen szelítva: Oláh.
Takács Zoltán, a hazaiak mélyek jártak és legalább nejátékos-trénere nyugodt pro- gyedmillió forintnyi értéktől
dukciót és támadófocit várt a „szabadították" meg őket. Isfiaitól a találkozón. Az már az meretlen tettes ellen azonnal
első percektől látható volt, feljelentést tettek. Magyar fohogy a vendégek főleg a véde- ci 1999...
kezéssel lesznek elfoglalva a
Kolozsvári János: - Örömeccsen. Az 5. percben Tóth münkbe üröm vegyült, egyébA. szabadrúgása után Dóra ként szerény ellenfél ellen
nyitotta meg az algyői gólok magabiztos győzelmet aratsorát. Ugyanő a 22. percben tunk.
kapufát rúgott, majd a 29.
Jók: Hunya, ill. Magyar,
percben Takács G. egy szóló Tóth Cs., Bálint.
után 2-0-ra növelte a hazaiak
Ifjúságiak: Gyoma-Makó
előnyét. A félidő utolsó pilla- 0-3.
nataiban ismét Dóra fejelt ÖlR. B.
ley hálójába. A második játékrészt ott kezdte az Algyő, ahol
Csongrádi
É5SCaz elsőt abbahagyta: a 47. és a
Örkény 4-2
(2-0)
49. percben egyaránt Tóth Á.
volt eredményes. Az Algyő
Csongrád, 800 néző, Vezeezután sem hagyta ellenfelét te: Hegedűs.
kibontakozni, a Battonya nem
Csongrád:-Sós - Balla,
jelentett semmi veszélyt Ha- Trninics, Tóth-Kovács, Pálfi
lász kapujára. Az Algyő meg- (Babos) - Barna, Koncz, Kuérdemelten nyert.
lacsik, Szarvas - Lapsánszki,
Takács Zoltán: - Hoztuk Fórizs (Jernei), Edző: Szergej
a kötelező győzelmet, remé- Kuznyecov.
lem, a forma az utolsó találÖrkény: Békési - Lakatos,
kozóra is megmarad.
Tusa, Kovács, Kucsák (FarJók: Krajczár, Koncz, Dó- kas) - Major, Boda, Árva, Pora, ill. Ölley.
lyák - Rottenbiller (RizmaIfjúságiak: a vendégek jer), Katona. Edző: Csima
Gyula.
nem jöttek el.
M. J.
Gólszerzők: Barna (2),

Szarvas, Lapsánszki, ill. Árva, Schindler, ill. Csehi, VargaKatona.
Az őszi utolsó hazai mérA meccs kezdeti időszaka
kőzés előtt a CSÉSSE új el- kiegyensúlyozott játékot honöksége köszönetét fejezte ki zott, majd a lelkesen, olykor
a város vezetésének és a durván futballozó hazaiak vászurkolóknak a támogatásu- ratlanul vezetést szereztek. A
kért. Az óriási iramú találko- Vásárhely négy perc leforgása
zó első gólja a 12. percben alatt, Csehi és Varga góljaiszületett, amikor Barna egy val, fordítani tudott, ám az
kapu előtti kavarodást hasz- előnyt rövid ideig sikerült
nált ki. Öt perccel később megőriznie. Nem sokkal a félSzarvas 14 méteres lapos lö- idő vége előtt Schindler távoli
vése talált utat a lábak között lövése után egyenlítettek a
a remekül védő Békési háló- mélykútiak. A fordulást kövejába. A házigazdák a máso- tően a házigazdák minden
dik találat után még fokozták eszközt bevetettek az ereda tempót, ám a szemre is tet- mény megőrzése érdekében.
szetős támadásaik nem hoz- A Mélykút labdarúgói olykor
tak újabb gólt az első félidő- a kíméletlen belemenésektől
ben. A második játékrész el- sem riadtak vissza és a játékső negyedórájában rá sem le- vezető ezeknél az eseteknél
hetett ismerni a Csongrádra. erélytelennek bizonyult. A
Elképzelés nélküli játékuk és HFC hiába próbálkozott, véaz Örkényiek egyre veszélye- gül nem sikerült kicsikarnia a
sebb kontráik láttán csak Ku- győzelmet, ráadásul az egyik
lacsik kapufájánál csendesült kulcsembere is megsérült. A
el az „Ébresztő, Csongrád!" meccs befejezd szakaszában
kórus.
Varga összeütközött az egyik
ellenfelével,
s az első diagnóA 62. percben viszont már
vastaps jutalmazta a hazai zis alapján a fiatal csatárnak
szurkolók részéről Lapsánsz- eltörött az orrcsontja.
ki találatát, amit öt perc múlHimer István: - A mai mérva Barna is kiérdemelt. A kőzésen nem csak a hazai csaközéppályás 30 méteres, fut- pattal kellett megbirkóznunk, s
tából leadott bombája ugyan- úgy látszik, a küzdősportban
is mértani pontossággal vá- nem vagyunk igazán jók.
gódott a bal felső sarokba. IsJ ó k : Vasuth, Iváncsán,
mét szépségdíjas hazai táma- László, Schindler, ill. Erdei,
dások következtek, majd a Csehi, Varga.
mérkőzés utolsó három perIfjúságiak: Mélykút-Hódcében két gólt is összehozott mezővásárhelyi FC 0-3.
a hazai védelem...
K . T.
Szergej Kuznyecov: Maradtunk az első helyen, az
További eredmények:
viszont nagyon bosszant, Martfű-Szajol 0-3, Jamihogy a meccs végét elszóra- na-Békés 2-0, Hajós-Kerekkoztuk.
egyháza 5-2, Dömsöd-KisújJók: Balla, Barna, Koncz, szállás 1-2.
Lapsánszki ill. Békési, Rottenbiller.
A bajnokság állása
Ifjúságiak: Csongrádi ESÍ.Csongrád
14 12 2 a 45- 9 38
SE-Örkény 11-0
2. HFC
14 10 2 2 3+ 8 32
R. J.
3. Békés
14 9 3 2 34-11 30
4. Szajot
14 9 1 4 35-18 28
5. Makó
14 7 4 3 33-17 25
Métykút-Hódmezó6. Janiina
14 7 a 7 17-19 21
7. Algyő
14 6 2 é 29-33 20
vásárhelyi
FC
8. Örkény
14 6 1 7 30-24 19
9. Hajós
14 C 1 7 21-29 19
2-2 (2-2)
10. Kisújszállás 14 5 3 C 22-17 18
14 5 3 4 2 6 3 0 18
Dömsöd
Mélykút, 500 néző. Vezet- 11.
12. Martfű
14 4 5 5 26-24 17
te: Kiss.
13. Mélykút
14 4 4 6 23-29 ló
Mélykút: Vasuth - Pálosi, 14. Kerckegyh. 14 3 1 10 17-49 10
15. Gyoma
14
3 10 1647 6
Iváncsán, Kovács, Babó - ló. Battonya 14 a1 1 13 3 4 7 1
Szabó, László, Kárász,
Nuszpl - Margit (Fenyvesi)
Az utolsó őszi forduló páSchindler (Derva). Edző: Raf- rosítása. November
13.
fai Rudolf.
(szombat), 13 óra: BattoHFC: Kovács K. - Kazán, nya-Dömsöd. November 14.
Erdei, Borbás Zs. - Szűcs (vasárnap), 13 óra: Szajol(Fazekas), Szrenka, Csehi, Hajós, Kisújszállás-JamiKovács T. (Balogh L.), Mol- na, Békés-Mélykút, HFCnár Z. - Varga, Pálinkó. Csongrád, Örkény-Gyoma,
Edző: Himer István.
Makó-Martfű, KerekegyháGólszerzők:
Nuszpl, za-Algyő.

Megyei sikerek
asztalitenisz

NB III., férfiak:

Kiskunmajsa-Szegedi
Vízmű AC 4:14
A szegedi pontszerzők:
Lukács 4, Földi, dr. Kancsár, dr. Pótári 3 - 3 és a
dr. Kancsár, Szemendri
páros.
Kiskunhalas-Szentesi
Kinizsi 10:8
A szentesi pontszerzők:
Bunda, T. Nagy, Zoltai
2-2, Erdész 1 és a T. Nagy,
Erdész páros.
ATSK Szeged-Makói
SVSE 9:9
A pontszerzők: Gera,
Márki, Sipos 2-2, Iván 1, a
Sipos, Márki és a Gera,
Kószó G. párosok, illetve
A rangadó, amit az Gazdag 4, Tóth 3, Kaskötő,
ATSK Szeged és a Makói Gergely l - l .
SVSE vívott, döntetlenre
Szegedi Vízmű ACvégződött. A többi mérkőCegiédi AE 14:4
zésen a megyei gárdák diaA szegedi pontszerzők:
dalmaskodtak.
Földi, dr. Kancsár, Lukács
Eredmények.
4—4, az Alföldi, Lukács és
NB II, nők:
a dr. Kancsár, Szemendri
párosok.
Eger-Makó SVSE 6:12
A makói pontszerzők: ATSK Szeged-Gyulai AK
12:6
Csertusné 4, Miklós, Papp
3-3, Csiszér 1 és a CsertusA szegedi pontszerzők:
né, Miklós páros.
Sipos, Gera 4—4, Kószó I.
ATSK Szeged2, a Sipos, Márki és a Gera,
Bp. Siketek 7:11
Kószó G. párosok.
A szegedi pontszerzők:
Martfű VSE—Makói
Ábrahám, Kiss 2-2, Agócs
SVSE 7:11
1, az Ábrahám, Agócs és a
A makói pontszerzők:
Kiss, Bodnár párosok.
Gazdag, Miskolczi 4-4,
ATSK Szeged-Debreceni Tóth 3.
Biogal 17:1
Szolnoki Szikra-Szentesi
A szegedi pontszerzők:
Kinizsi 5:13
Agócs, Ábrahám, Kiss 4—4,
A szentesi pontszerzők:
Huszta 3, az Agócs, Mészá- T. Nagy, Zoltai 4—4, Erdész
ros és a Bodnár, Kiss páro- 3, Kürti 1 és az Erdész, T.
sok.
Nagy páros.
Munkatársunktól
A megyei asztalitenisz-csapatoknak a z elmúlt két forduló jól sikerült. Igaz, a z NB ll-es
női ATSK S z e g e d vereséget szenvedett a Bp.
Siketek gárdájától, a
D e b r e c e n t v i s z o n t legyőzte.
A Makó az
Eger ellen d i a d a l m a s kodott. A z NB lll-as férf i a k is h a l m o z t á k a
győzelmeket,
mindössze a Kiskunhalas
kerekedett felül a Szentesi Kinizsin.

Érmes
rendörnövendék
Munkatársunktól
Szegeden, a Csongr á d M e g y e i Rendőr-fők a p i t á n y s á g tornatermében rendezték meg
a Belügyminisztérium
dolgozóinak országos
karatebajnokságát. A
viadalon az ország
minden területéről (többek között a fővárosból, M i s k o l c r ó l , S a l g ó tarjánból, Veszprémből, Egerből, Debrecenből) érkeztek a BM köt e l é k é b e t a r t o z ó sportolók.

A versenyen a megyei
résztvevők közül a „mester", Kovács Szabolcs hadnagy elsősorban a tavaly
már bronzéremig eljutó
Karsai Magdolnától, míg a
férfiaknál Lóth Pétertől,
Erdei Csabától és Sóki Zoltántól várt jó teljesítményt.
Az elmúlt évhez képest
megduplázódott a résztvevők száma - tudhattuk még

meg a kiképzési osztály
tisztjétől, akinek akkor teljesült az első tippje, amikor
Karsai ismét a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A bronzérmes hölgy - Erdei Csabával együtt - megkapta a legeredményesebb
Csongrád megyei versenyző különdíját, míg ő lett a
női mezőny legtechnikásabb karatékája. Csapatban
a budapesti Készenléti
Rendőrség mögött a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola együttese végzett a
második helyen, a megyei
rendőr-főkapitányság alakulata pedig a hatodik helyig jutott.
Eredmények, nők, +57
kg: ...3. Dóra Márta, ...5.
Szabó Enikő. -57 kg: ...3.
Karsai Magdolna. Férfiak, 70 kg: ...2. Olasz Tamás, 3.
Váradi Tamás. -75 kg: ...3.
Benárik Máté. +80 kg: ...2.
Erdei Csaba (CSMRFK).
35 év felettiek, férfiak, abszolút kategória: 1. Csikesz
Péter. A nem jelöltek a
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola növendékei.

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola növendéke.
Olasz Tamás (jobbról) a szépen kivitelezett
rúgásával ezüstéremig jutott. (Fotó: Gyenes Kálmán)
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Hirdetésfelvétel

bérlemény

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

SZEGED, Stefánia 10.
TeL: 62/481-281,
fia: 62/481-444,
reggel 8-tól este 6-ig.

e DÓMRA néző, 40 nm-es, I. emeleti iroda űj állapotban, bútorozatlanul, hosszú távra kiadó. Érdeklődni:
30-9-719-466.

Apróhirdetés 8 - 1 8 óráig:
i

,-f\

06-80-820-220
(INGYEN
hívható
zöld
számon).

MÓRAHALOM,
Felszabadulás u. 30.62/280-737.
H.: 14-17. K-Cs.: 9-12 óra.

Fűtetlen
és temperálható
A hirdetések megfogalmazásáért, illetve tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

KISTELEK, Árpád u. 7.
62/258-877.
SZEGED, Mérty u. 6/B, IV. 404.
TeL/fax: 62/422-269.
Magy ar Hirdető Iroda
Szeged, Tisza L. k i t 83.
TeL/fax: 62/474-557.
RÖSZKE, Teleház
Felszabadulás út 87.
TeL: 62/573-870.
Proko Travel
SZEGED, Kígyó u. 3.
TeL/fax: 62/486-283,62/484-225.

hangszer

• KÖRÚT Antikvárium & Régiségkereskedés. Antik bútorok, festm é n y e k , órák, régi porcelán- é s
ezüst vitrintárgyak vétele. Teljes
hagyatékok, magánkönyvtárak felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Használtkönyv-felvásárlás mindennap.
Tisza L. krt. 59. (Hajnóczi u. sarok). 62/315-322, 30-9-558-979.
• T O L L F E L V Á S Á R L Á S Égetőnél. Rókusi 25. Tescoval szemben.
489-603.
• R E K L Á M T Á B L Á K , névjegykártyák, meghívók, dekorációk készítése. Tisza L. krt. 57. 319-165.
• TOLLAT, régi bútort vásárolunk,
készpénzért. Lomtalanítást vállalunk. 450-064.
• GYERTYÁS Régiségkereskedés.
Készpénzért vásárolunk antik bútorokat, festményeket, órákat, vitrintárgyakat, régiségeket. Hagyatékok
f e l s z á m o l á s a , díjtalan kiszállás.
Szeged, József A. sgt. 8. Nyitva:
9-16 óráig. Tel.: 323-149.

különböző méretben és lyukbőségben,
horganyzott és fekete dróthuzalokat,
keretre szerelt hullámos szöveteket
tüskésdrótot, rabichálót,
csirkehálót, szita-, rostaszöveteket,
horganyzott szúnyoghálót

ruházat

LEGOLCSÓBBAN

• NŐI nadrág 2400-tól, extra méretben is. Mérey u.-Mars tér sarki
divatáru.
• ÚJSZERŰ állapotú, hosszú, férfi,
52-es irhabunda eladó. 62/212-875,
16 óra után.

a készítőtől vásároljon,
SZEGED, SÁRKÁNYÚ. 28.
Tel.: 443-916,444-528.

albérlet

sport, hobbi

adás-vétel-csere

bátor/régiség

DRÓTHÁLÓT

O P I A N Í N Ó T v á s á r o l n é k . 62/
419-058.
• BÖSENDORFER zongora kitűnő
állapotban eladó, fizetéskönnyítéssel. 63/318-453.

O AUTOMATA diavetítő gyöngyvászon, diakeret eladó. 321-731.

kladé albérlet

egyéb

O Ú J S Z E G E D I , 3 0 0 nm l u x u s
családi ház bútorozva, hosszú
távra kiadó. Irányár: 400 000
Ft/hó. Érd.: 06-30-9-432-840.

O N Y U G A T Antikvárium. Készpénzért vásárolunk használt könyveket, könyvhagyatékot. Szeged,
Vitéz u. 13-15. Tel.: 62/423-325.
• FÉLAUTOMATA, automata mos ó g é p e k 12 5 0 0 - 2 4 9 0 0 - i g , keverőtárcsásak 6900-12 900-ig, hűt ő g é p e k 4 5 - 2 4 0 l**-ig 8 9 0 0 18 500-ig, kombihűtők 19 9 0 0 41 500-ig, hűtővitrin 2501** 31 500ért, f a g y a s z t ó k 6 0 - 3 1 5 l***-ig,
14 500-40 900-ig, porszívók 250011 900-ig, villany varrógépek 69007500-ig villanybojlerek 5-10-50120 l-ig 6900-19 500-ig, gázvízmelegítők (Hévíz, Elektrolux, Vailant,
V.4, ZV.4, H.12, H.125 tipusok)
8500-44 900-ig, kéményes falifűtők, konvektorok 4500-19 900-ig,
szeneskályhák 13 500-22 900-ig,
vizesradiátorok 3 5 0 0 - 1 4 900-ig,
elektromos hősugárzók, hőlégfúrók,
radiátorok, kandallók 2500-14 900ig, benzinmotoros háti permetezők,
fűnyírók, rotátorok 24 50(441 900ig, elektromos szivattyúk, hidrofortartályok, hidroforok 3900-31 500ig, szobabiciklik, vérnyomásmérők
3500-9500-ig, kerékpárok 6 5 0 0 8900-ig, videók, televíziók 6 9 0 0 49 500-ig, rádiók, erősttők, minihifik 2900-38 500-ig eladók. „Hélia"
Bizományi és Fióküzlete Szeged,
Rókusi krt. 9-11. (481 -646,468-633).
O OPEL dísztárcsa, 14 colos eladó.
321-731. ,

ingatlan
IRÁNYÁR feltüntetését kérjük,
amely ingyenes!

téglaépitéstt lakás
O MÉREY utcai, 112 nm-es, II.
emeleti, igényesen kialakított lakás
7 400 000.485-208.
O KERESÜNK lakásokat, közvetítésre. 485-208.
O T E R É Z utcai, kétszintes, 2,5
szobás, társasházi lakás eladó. 5,8
M. 30/239-1750.
O A L F Ö L D I utcai, z á r ó s z i n t i ,
másfél szobás, felújított lakás eladó. 3 500 000 Ft. 20/9830-142.
O ÚJSZEGEDI, Liget melletti, 1,5
szobás, II. emeleti, téglalakás gar á z z s a l e l a d ó . I r á n y á r : 4 M Ft.
30/2288-615.
O ALLES Bt. Ingatlanközvetítés.
Lakások (önkormányzati is) üzlethelyiségek, házak cseréje, adás-vétele. Értékbecslés. Adásvételi
szerződések készítése. Szeged, Attila u. 7. Nyitva: minden munkanap
8 - 1 7 óráig. Cégvezető: dr. Tímár
László. Telefon: 62/479-564, 322208,329-232.

Ha régi bútorát UfOA,
cserélje nálunk ÚESRA1
Új és használt
BÚTOROK
nagy
választékban!
Cím: Texfí Igyári úf 2.
lel.: 471-765.
\ v / n | r " A legnagyobb
w u t r
konyhaszakértő'
Konyhabútorgyártás

jrsmeg

felsőfokon

Pdgrim

konyhatechnikái termékek értékesítése
Szeged, Bakjy N. u. 29 TeL: 42/424424.
iplema-dáés:
hup-7/www.woifbulareaLhu.

O BUDAPESTI, 97 nm-es, 2,5 szobás önkormányzati lakásom szegedi
lakásra cserélném. Ajánlatokat 479564-es telefonta kérem. Irányár. 6,0
M Ft.

O BOCSKÁR fürdőszobaszalon értékesítés, kiszállítás, kivitelezés.
Tel.: 62/425-303.
O K U T Y A F U T T A T Ó gép eladó.
Érd.: Szeged, Szabad sajtó u. 18.
20/3348-148, 62/438-525, este hét
után.
O DIÓFARÖNKÖT vásárolunk kb.
5 köbmétertől, jó minőségben.
Azonnal fizetünk. Diófagyűjtőket
keresünk. Tel.: 06-20-9-109-249.

'

425-928.

Pacsirta u.-i őrzött telephelyen
kiadók 23-110-220 nm irodák,
65-125-330 nm-es raktárak.
Rókuson 800-1250 nm-es építési telkek.
Szőregi 6000 nm-es telek 3,3 M F t
Szent-Györgyi u. 70 nm-es lakás 55 M Ft.
Újszegedi exkluzív 220 nm-es
magánház 32 M FL
Egyenlőség u.-i 3 szobás ház 3 3 M Fl
Teréz u.-i 74 nm-es lakás 5,7 M Ft.
Révai IL-Í 46 nm lakás 4,5 M F t

rnyhabútor

/ Z j & í tStúdió

Német A I N O és magyar
konyhák exkluzív kínálata,
valamint
AEG, ELECTROUJX, ZANUSSI
beépíthető háztartási készülékek.
November 1 S-ig
12%
kedvezménnyel.
Tervezéstől a beszerelésig.

~ V ,

(neatlanajánlatunk:

I KÜLÖNLEGEÍ
Kc

HR Ingatlaniroda

6722 Szeged, Mérey u. 4.
TeL/Tax: 62-425-907.

r

=A1ACS0NYAR0N=

O F A R A G Ó utcában, épülő társasházban lakások, garázsok, Újszegeden társasházi lakások, garázsok eladók. Gutenberg utcában,
induló társasházban lakások leköthetők. Érd.: 06-30-9537-287.
O SZEGED, Nádas utcában zárószinti, 1,5 szobás, téglalakás ela d ó . I r á n y á r : 4 , 9 M F t . 302288-615.

DESZK központjában 130 nm-es,
3 szobás, igényes, összkomfortos
„parasztház": 4,5 M.
D E S Z K E N 4 szobás, szép, ú j
ház azonnal beköltözhető: 7,8 M.
B E L V Á R O S szélén 6 szobás,
140 nm-es, garázsos, újszerű ház
melléképületekkel: 13 M.
BELVÁROSI 140 nm-es társasházi lakás + tetőtéri garzon + garázs: igényesnek, olcsón: 12 M.
ÚJSZEGEDI 2 szobás, fszt.-i, ÚJ
lakás előkerttel, garázzsal: 6 M.
Ú J S Z E G E D I 1+2-es p a n e l ,
garázzsal: 3,7 M.
BELVÁROSI 2 szobás, luxuskivitelben felújított önkormányzati
bérleti joga átadó: 3,6 M.
KERESÜNK 2 szobás felújítandó bérleti jogot, 1, 2, 3 szobás
bármilyen lakást.
Szeged,
c
r m«>U,\
Jósika u. 1.
u m a r í j BT. sanók réméi
Dr. Tatár Rózsa irodája. Tel.: 313-117
H. Sz. P. 9-13. K. Cs.: 13-17óráig.
Apróhirdetések
q B o r t o k tert F e s t e k b o h n o l .

Csongrádi sgt.-i, II. emeleti, 52
nm-es, 1 + 2 szobás panellakás
eladó Irányár 2,9 M Ft.
Űrhajós utcai, II. emeleti, 60
nm-es, 1 + 2 szobás panellakás
eladó Irányár 3,4 M Ft.
S e l y e m utcai, I. emeleti, 55
nm-es, 2 szoba-hallos, teljesen
felújított panellakás eladó. Irányár 3,6 M Ft.
Kálvária téri, mfszt.-i, 55 nmes, 2 szobás téglalakás 30 éves
házban eladó Irányár 4,2 M Ft.
N á d a s utcai, III. emeleti, 2,5
szobás, erkélyes társasházi lakás
5 éves házban eladó. Irányár
MFt+1 MFt garázs.
B á r k a utcai, III. emeleti, 100
nm-es, 4 szobás, igényes kialakítású lakás nagy erkéllyel eladó.
Irányár.
UJMft.
Kiskundorozsma, 48-as utcai,
földszinti, 104 nm-es, 3 szobás,
alápincézett, teraszos lakás eladó.
Irányár 6MFt.
Kossuth L sgt.-i földszinti, 32
nm-ess üzk
üzlethelyiség
'
kiadó. Irányár
I Ft/nm/hó + áfa +
1500Ft/r

• BÉKETELEPI, újabb építésű, 2
szobás, garázsos ház 5 500 000.
485-208.
• TISZASZIGETI, gázfűtéses,
fürdőszobás parasztház 500 n-öl telekkel 2 400 000. 485-208.
• DOMASZÉK1, 2 szintes, galériázott, igényes magánház eladó. 15,5
M Ft. 60/477-471.
• TÁPÉN 220 nm-es, luxus magánház eladó. 322-208.
• KÜBEKHÁZÁN magánház eladó. 322-208.
• DOMASZÉKEN üres, 4 szobás,
parkosított, luxus kivitelű magánház
eladó. Irányár: 16,5 M Ft. 479-564.
• FELSŐVÁROS csendes helyén
magánház eladó. 9 M Ft. Telefon:
424-031.
O KERESÜNK Szeged forgalmas
helyén magánházat, 14 M Ft-ig.
Tel.: 424-031.
• ÚJSZEGEDI 220 nm-es, 7 szobás, 3 fürdőszobás, 50 nm-es duplagarázsos, 12 m-es fűthető úszómedencés, kertes magánház eladó.
Irányár: 32 M Ft. Érd.: 06-30-9432-840.
• HÁZRÉSZ, amely üzlet céljára
átalakítható, eladó a Római krt.-on.
Tel.: 321-732, vagy 323-998.
A modern
építkezéshez
szükséges
kéménytethnikák és
kiegészítő'
elemek,
füsttsevek
széles v á l a s z l é k a .

Kénényteciuikai Szaköxlel,

Szeged, Moszkvai krt. 27.
Tel.: 62/442-759.

" G ÁRVÍZ utcában, társasház építésére 600 nm-es telek 4 500 000.
485-208.

Újság, könyv, szórólap
ügyviteli nyomtatvány,
meghívó, névjegy,
IGÉNYES
KIVITELBEN:

garázs

62/420-819

• SÁROSI utcai sorgarázs eladó.
Irányár: 600 000 F l Érd.: 484-761.
• NEMES takács utcában tulajdoni
garázs eladó. 479-564.

amely ingyenes!

„OTTHON-LUX
DÓZSA U. 4.

O CÓK-MÓK Bizományi. Babakocsik, gyermekágyak, etetőszékek,
hordozókák adásvétele. 486-664.

Rovat
megjelölése:

(Kitöltéskor

minden

S z e g e d , F o n ó g y á r i út 2 - 4 .
62/424-800

GÉPJÁRMÚ-EREDETISÍGVIZSGÁLAT
NOVEMBERI AKCIÓ
10% K E D V E Z M É N Y !
12 É V E S K O R F E L E T T
30% ENGEDMÉNY!
HYUNDAI AUTÓHÁZ
Szeged, Szabadkai út 96.
Tel/fax: (62)427-309, (62)427-483.

1994. 10.52 000 km
SUZUKI SWIFT 1 4 SEDAN
1994. 10.50 000 km
VW PASSAT 1 4 G T 1989. 02. 80 000 km
NISSAN PRIMERA 1 4 FULL
1999.08.4500 km
RENAULT 25 2 4 \6
1999.08. 180 000 km
SUZUKI SEDAN Í J GLX C
(+ klíma) 96.08. 36 000 km
AUDI 80 2 4
1991 90 000 km
OPEL VECTRA 1 4 C L
(klíma) 1993. 12.43 000 km
C I T R O E N XARA 1 4 SX
1998. 10. 18 000 km
SUZUKI SWIFT Í J GLX C
(+ klíma) 96. 10.35 000 km

GEMMAX-Auto Kft.
D o r o z s m a i út 6..
T e l . : 62-474-433.

• ' CITROEN BX 19 TRD, fehér, jó
állapotban eladó. Négy tárcsafék,
elektromos ablakok, átlagfogyasztás: 5,5 1. Irányár: 360 000. Érdeklődni: 315-794.
0 TÖRÖTT, totálkáros autót veszek, legmagasabb áron. Telefon:
06-30-9-440-110.
• FIAT Marea 1.6 16 V, 98' áprilisi, A B S - e l , e l e k t r o m o s a b l a k emelővel, sok km-rel, sürgősen eladó, első tulajdonostól. Irányár:
2 050 000 Ft. Tel.: 06-30-9955-081.
• FIAT 126 P. (régi típusú) korának megfelelő állapotban, feljavított
motorral, friss műszaki vizsgával
eladó. Irányár: 110 000 Ft. Érdeklődni: 06-30-9-749-980.
• 96-os Nissan Vanet Cargo 2.3 dízel kisteherautó 150 000 km-rel eladó. Érd.: 06-30-9169-569. Irányán
1 600 E.
• FORD Escort 1998. 1.3 gyári állapotban eladó 600 000 + részletfizetés. 30-9436-408.
• SKODA Felicia 1.3 LXi kombi
eladó. Irányár: 1 458 000. Érd.: 30/
218-68-81.
• OPEL Corsa 1.6 GSi 1989-es fehér eladó. Irányár: 630 E Ft. Érd.:
este 06-60-383-068.
O KARAMBOLOSAN megvásárolnám autóját. Telefon: 06-20-977-87-35.
U 5 éves Seat Toledo 1.6, ezüstmetál, kifogástalan állapotban 1,35 M
eladó. Érd.: 432-528, 18 óra után.
0 NÉGYÜTEMŰ Wartburg kevés
kilométerrel eladó. 63/317-289.
Irányán 460 000.
«

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT.
Teljes körű szolgáltatás
+ CHIP forgalmi engedély
a szélvédőn - körözési lista három
perc alatt.
Szeged, Szent László u. 25.
62/494-694. 20-9525-547.
15-30%
kedvezmény ezen
hirdetés felmutatójának.

EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Különbözöl
kedvezményekkel!
AUTÓKLUB
Szeged, Kossuth L. sgt. 112.
TeL: (62) 474-874, 550-390.

Fontos! Csak a négyzetekbe beirt szöveget jelentetjük meg. Ha a hirdetésben nevét és címét is közölni kívánja, kérjük azt is írja be a négyzetekbe.
A hirdetési szelvény csak a befizetési utalvánnyal együtt érvényes. Olvashatatlan, értelmetlen kitöltés esetén a hirdetést nem
jelentetjük meg, a hirdetés diját visszafizetjük. Minimumdíj: 2 5 0 Ft. A hirdetés megjelentetése a beérkezést követő harmadik munkanap.

ENGEDMÉNNYEL.
RENDKÍVÜLI
VÁLASZTÉKBAN
CSILLÁROK,
ÁLLÓLÁMPÁK
MENNYEZETI LÁMPÁK
SPOTLÁMPÁK.

6.00 - 22.00
OPEL©
RUPESKY

autó

•rOf

épitési telek

Érdeklődni: LIMIT Kft.
Szeged, József A. 2., 1/6.
Tel.: 62/488-550. 62/473-071,
www.limit.hu

IRÁNYÁR feltüntetését kérjük,

Kérjük, a lenti táblázatba írja be olvashatóan, nyomtatott betűkkel a hirdetés szövegét (négyzetenként egy szót). A névelők - a, az, egy - és a
telefonszám egy szónak számít. Vágja ki a szaggatott vonal mentén, és a hirdetési összegről szóló postai befizetési utalvánnyal együtt címünkre küldje
be. DM hirdetési iroda, Stefánia 10. Hirdetési díj kiszámítása: egy szó 5 0 Ft (15 szó esetén: 15x50=750 Ft)

20—40%

O FAGYASZTÓSZEKRÉNY kifogástalan eladó. 321-731.

jarmu

magánház
e ÖTHALOM utcai, 3 szobás ház
g a r á z z s a l , 384 nm-es t e l e k k e l .
6 300000.485-208.
e SZENTMIHÁLYTELKEN új
építésű, 100 nm-es ház 280 n-öl telekkel. 6 500 000.485-208.

MUNKAIDŐ:

SEAT CORDOBA M GLX

Tel.: 62/467-647.

lakossági apróhirdetéshez
LAMPAVASAR

háztartási gép

6724 Szeged,
Bakay N. u. 52.

HIRDETÉSI SZELVÉNY

CS04HS Ml/MZ

Tel / f a x : 6 2 / 4 8 4 - 4 6 9 .

O HULLAMPALA, síkpala sokféle
méretben! Oltott mész, cement folyamatosan kapható. 62/471-882.

e T A R J Á N B A N 64 n m - e s , V.
emeleti lakás 3 200 000.485-208.
• CSONGRÁDIN 2 + l-es, VII.
emeleti panellakás eladó. 3,1 M.
30/239-1750.
e FELSŐVÁROSON, Gyík u„ I.
emeleü, 55 nm, erkélyes lakás beköltözhetően, sürgősen eladó. Ár:
3,2. Tel.: 30-9071-581.

EZT VEGYE MEG!

S z e g e d , Brüsszeli krt. 3.

O H A S Z N Á L T műszaki c i k k e k
adásvétele. „BÉTA", Szeged, Szilágyi u. 2.62/424-175.

panellakás

RAKTÁRAK
BÉRELHETŐK
SZECOLOR DEPÓ,

OPELEK MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁSA

Hirdetés
szövege:
négyzetbe egy szó kerülhet!

Maximum

15

szó.)

haszonjármű
O V O L K S W A G E N Transporter
T4-es 92-es első tulajdonostól eladó. Tel.: 30-9381-507 vagy 437466.

közlemény

hirdetmény
O AZ ARTISJUS Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesület Szegedi
Kirendeltséget hoz létre 2000. január l-jétől. Felvételt hirdetünk kirendeltségvezetői munkakör ellátására.
A munkakör betöltéséhez főiskolai
v é g z e t t s é g és vezetői engedély
szükséges. A kirendeltségvezetó
feladata a nyilvános zeneszolgáltatással kapcsolatos ellenőrzés és a
jogdíjbehajtási munka adminisztratív irányítása. Felvételt hirdetünk
adminisztrátori munkakör betöltésére is. A feladat ellátásához középfokú végzettség, számítógépes gyakorlat, gépfrásismeret szükséges.
Önéletrajzzal jelentkezéseket várunk: Bp. 1016, Mészáros u. 15-17.
O A DÉMÁSZ Rt. Makói Üzemegysége értesíti Tisztelt Fogyasztóik hogy Magyarcsanádon gallyazási
munkák miatt november I6-án, 8
órától 17 óráig a Jókai utcai transzformátor ellátási körzetében áramszünetet tart. Fogyasztóink megértését köszönjük.

rendezvény
e MISKOLCON végzett mérnökök,
figyelem! Miskolci egyetem fennállásának 50. évfordulója alkalmából
1999. november 13-án, Kecskeméten, a Technika Házában (Rákóczi u.
2.) jubileumi Tudományos Tanácskozást és Szakestélyt rendezünk,
melyre az elmúlt 45 évben végzett
mérnököket és feleségeiket szeretettel várjuk! Részvételi díj: 3000 Ft/fő.
Rendezvényünkön vacsorát és zenét
biztosítunk. Befizetési és információs cím: Fodor András, 6000 Kecskemét, Bagi L. u. 11. Vn/21. Telefon:
76/327-576.17 után.

ÚJ APRÓ ROVATOK
ADÁS-VÉÜLtolóit
CSERE
elveszett

bútor/régiség

építőanyag
gép, szerszám
háztartási gép
ruházat
sport/hobbi

AlBERLET

albérletet keres
kiadódbérlet
INGATLAN

tanfolyam

lakás
15 szó

Az INGA TLAN és a JÁRMŰ rovatban IRÁNYÁR megjelölése kötelező. (Ennek közlése díjmentes. IRÁNYÁR:
Név:

Tel.:

3 0 %
Lakcím:

Aláírás:

A DM Kft. tölti ki:

Beérkezés
időpontja:

munkát kínai
kiegészítő
munkát keres

OKTATAS

-

Í

növény
állat
terény/takarmány
munkaeszköz
mezőgazdaságigép
MUNKA
állást kínál
állást keres

Ft

JARMU
autó
motorkerékpár

KOZIEMENY
hirdetmény
rendezvény

oktatót keres
oktatást vállal

TARSKERESES
társközvetflés
hölgyet keres
urat keres
üzenet

VAUALKOZAS
pénz/értékpapír
'yiség
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mezőgazdaság
növény
• LUC, ezüst fenyő nagytételben
eladó Csurgón. Irányár: 250 Ft/db.
Érd.: 06-82/471-818.
• TUJÁK kedvezménnyel vásárolhatók. Szeged, Körtöltés u. 62/
458-674.
• OSZLOPOS tuják, gömbtuják és
botanikai ritkaságok legszélesebb
választéka. Garantált minőség. Bolgár Díszfaiskola, Szeged, Ságváritelep, Gera S. u. 18. Tel.: 62/427-991.
Nyitva egész nap, hétvégén is.

állást kínál

§§

• GÉPJÁRMŰEREDETISÉGvizsgáló állomás keres számítástechnikai ismerettel rendelkező, autógépész végzettségű munkatársat.
Tel.: 62/421-986, 8-16.30-ig.
• AZ Állampusztai Kft. Nagyfai
Üzemegysége felvételre keres lakatos-hegesztő szakembert. Fizetés
megegyezés szerint. Lehet pályakezdő is. Jelentkezés személyesen
Algyő-Nagyfa, vagy telefonon:
62/267-241,62/267-293.
• AZ Első Magyar Kenderfonó Rt.
gyakorlattal rendelkező fonó szakmunkások jelentkezését váija a második műszak beindításához. Munkaköri alkalmasság esetén azonnali
munkakezdéssel. Érdeklődni lehet:
a személyügyi területen 487-287/162,
172 telefonon, vagy személyesen
Szeged, London krt. 3. sz. alatt.

9 SZEMÉLYAUTÓVAL rendelkező munkatársakat keresünk marketing munkára. Kereset havi 6570 000 Ft. 06-20-956-1690.
• SZEGEDI gyógyszertár gyógyszerész munkatársat keres. Érd.:
485-665.
• SZOBAFESTŐ szakmunkást felveszünk. Bérezés megegyezés szerint. Tel.: 06-30-2295-795.
• MÁR betesztelt fehérneműk értékesítése mellékállásban, postai szállítással is. Folyamatos csere, magas
kereset 15-30 000 Ft/hó. Tel.: 88/
442-854, 88/325-373, 8-16.30-ig.
• FELVESZÜNK szakképzett
kőművest, segédmunkást, ácsot állandó munkavégzésre. Érd.: 06-309981-570 vagy 06-30-9156-240 telefonszámokon.
• MÚNKAÜGYI vita, probléma
esetén, mielőtt döntene, kérjen
munkajogi tanácsot. Szeged, Mérey
6/B. 62/422-431.
• KÉRDŐÍVEK, adatlapok kitöltéséhez szervezőket, adatgyűjtőket,
piackutatókat keresünk 45 000 Ft73 000 Ft alap + jutalék. 06-1312-0803.06-1-312-0801.
• SZAKÁCSOT keresünk az Agip.
Szeged, Vásárhelyi P. utcai üzemanyagtöltő-állomás snack bárjába.
Jelentkezni lehet a helyszínen. Pályakezdőkjelentkezését is váijuk.
• A Soft-Contact Kft. gyakorlott
munkatársakat keres grafikus, honlaptervező. webmester munkakörökbe. Fényképes szakmai önéletrajzot és referenciákat az alábbi címekre kérünk: e-mail:info@softcontact.hu. vagy 6701 Szeged. Pf.:
531. Keresse színes hirdetésünket.
• GENERALl-Providencia Biztosító munkatársat keres alkalmazotti
munkaviszonyba, minimum érettségivel. Érd.: 06-30-9-981-925.
• BIZTOSÍTÁSOK értékesítéséhez
üzletkötőket keresünk. Pályázatokat
„Garantált jutalék 2199" jeligére, a
Sajtóházba kéljük.
• A SZOTE Szívsebészeti Osztálya
keres szakképzett ápolókat az intenzív és általános osztályra, szakképzett műtősnőket, vagy felnőtt szakápolókat műtősnői munkakörbe, illetve takarítókat a műtőbe kétműszakos munkarendbe. Időpontegyeztetés a 62/545-483-as telefonon.
• A Mérlekészítő, -javító és Kereskedelmi Szövetkezet állást kínál 1
fő közgazdasági szakközépiskolai
végzettséggel, számítógép-kezelői
gyakorlattal rendelkező, pályakezdő
fiatal részére. Fizetés megegyezés
szerint. Jelentkezni lehet személyesen. munkanapokon 7-14 óráig a
Szeged. Brüsszeli krt. 8. sz. alatti
központi irodában.
• ASZTALOSOKAT felveszünk.
Tel.: 62/462-757.
• DESZK község helyettes szülői
és nevelőszülői feladatokra elhivatott házaspárokat keres. Telefon:
62/271-364.

0 JÓ megjelenésű, fiatalos, ambiciózus, gépkocsival rendelkező munkatársakat keresünk fő- és mellékállásba (nem áruszállítás). Házaspárok előnyben. Rövid, ingyenes tanfolyam, azonnali kezdés. Átlag feletti fix jövedelem + jutalék biztosított. Jelentkezni lehet november 9én, 14 órakor. Szeged, Ifjúsági Ház,
Felső Tisza-part 2.
• BIZTONSÁGI őröket kiemelt
bérezéssel, vállalkozói igazolvánnyal, hódmezővásárhelyi áruházba felveszünk. Azonnali munkakezdés! Tel.: 06-30-997-04-64 vagy
06-30-9323-391.
• TAUGÉP Kft., Deszk, Alkotmány u. 13. felvételt hirdet az alábbi
munkakörökre: lakatos üzemvezető,
lakatos, esztergályos, CNC esztergályos, TMK-ba elektroműszerész,
villanyszerelő szakmunkások jelentkezését váijuk. Fizetés megegyezés
szerint. Érdeklődni: személyesen telephelyünkön, 7-15 óra között.
• MÉRLEGKÉPES könyvelőt,
önállóan dolgozni tudót irodai munkára keresek. „Precíz 104" jeligére,
a Sajtóházba.

Szegedi vagyonvédelmi
vállalkozás
várja férfi vagyonőrök
jelentkezését,
akik megfelelnek
az 1998. évi IV. törvény
előírásainak és rendelkeznek
vállalkozói igazolvánnyal.
Jelentkezni
lehet
munkanapokon
a 62/491-290-es
vagy a
06-20-9-135-199-es
telefonszámon.

oktatás

Alap- közép- és felső
fokú számítástechnika^
képzések banki hitelkonstrukció-lehetőség
igénybevételével is.
Európai ECDL, magyar
(OKJ) és amerikai CIT
képesítések megszerzésé re irányuló informatikai

szakok. Tanulóinkn 1 '

internet hozzáférés.

Szofi
Magyar-Amerikai

Számítástechnikai
Oktatóközpont
(62) 48-77-65; www.szofi.hu
ai-KONFORM SZAXMAK!
Az turoim-mrézser Rt.
induló képzései
* PR-menedzser

* irodavezető
* általános menedzser
* személyügyi gazdálkodó
A munkaügyi központ
támogatása igényelhető!
Másoddiplomás képzés:

társkeresés

9 ÉVVÉGI ünnepekre ne maradjon
egyedül! Elfoglalt üzletemberek, egzisztenciáit értelmiségiek, közalkalmazottak stb. igényes társkapcsolatfelvétele. Kizárólag független, tartós
kapcsolatban gondolkodóknak! Jól
szituált, helyes, 48 év feletti uraknak
féláron! 62/438-024,15-19-ig.

• OTI Üzleti Iskola tanfolyamai:
intenzív valutapénztáros, intenzív
irodavezető, vámkezelő, külkereskedelmi. vámügyintéző, marketinges reklámügyintéző, marketing- és
reklámmenedzser, nyelvtanfolyamok. Szeged, Földváry u. 8. Tel./
fax: 62/44-59-59.

9 GYESEN lévőknek indítjuk az
alábbi tanfolyamokat. Diplomásoknak. kereskedő boltvezető végzettséggel rendelkezőknek: felsőfokú
kereskedelmi menedzser, falusi, tanyasi lakosoknak falusi vendéglátó
tanfolyamokat. Cím: Szeged. Kálvária sgt. 14. Tel.: 424-116.
• KISOSZ államilag elismert szakképesítést adó tanfolyamokat folyamatosan indítja: kereskedő-boltvezető. vendéglátó-üzletvezető, tüzelő- és építőanyag kereskedő,
gyorsétkeztetési eladó. ABC-eladó.
hulladékgyűjtő, drogéria. Munkaügyi kirendeltségek támogatása igényelhető: Jelentkezni: KISOSZ.
Szeged. Debreceni u. 24/B. 62/
485-610.

gépjárművezető-képzés
• JAKAB Csaba Autósiskolája. Vitéz u. 13-15.62/422-335.
• KÉTHETENTE induló tanfolyamok. Tóth Autósiskola. 450-974.
• KEDVEZMÉNYES tanfolyamok
indulnak folyamatosan. Csillag Autósiskola. Szeged. Londoni krt. 10.
Tel.: 62/426-433.

KISS FERENCNÉ
Szélpál Rozália
türelemmel viselt, hosszan tartó, nagyon
súlyos betegségben, 78 éves korában elhunyt. Temetése november 10-én, 13 órakor lesz az alsóvárosi
temetőben. Szentmise ugyanakkor, ugyanott.

egyéb

Gyászoló család

• RENDKÍVÜLI jövedelmet biztosító gipszstukkó-gyártó technológia
teljes felszereléssel, betanítással,
negyedáron (600 000 Ft) eladó.
Tel.: 52/411-587,60/358-198.

szolgáltatás
a FENYŐPALLÓ száraz, asztalos
minőségű eladó. 06-30-2-195-701.
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS, vízfűtésszerelés, vlzórabeszerelés.
494-243*
e HŐSZIGETELŐ üvegek (ÉMI
minősített) gyártása fényvédő kivitelben is, 10 év garanciával, a régió
legkedvezőbb árain, helyszíni felméréssel, beépítéssel. Telefon: 62/
425-555, Szilánk.
• SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, irodák, lépcsőházak festése.
62/477-239,06-30-9580-885.
• KÖNYVELÉSI, pénzügyi, jogi,
cégalapítási, csőd, felszámolási tanácsadás, képviselet, kintlévőség
behajtás. Tel.: 06-20-9390-504.
• AJTÓ, ablak szigetelése gépi
bemarással, szilikonprofillal, garanciával. Tel.: 06-20-9-613-635.
• REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny, szúnyogháló-készítés, faredőnyjavítás, ablakfordítás.
401-318,30/9436-411. Török Tibor.
• KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás,
belső pakolás. 06-30-9436-256, 62/
414-864.^
9 REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny,
alumlniumredőny Égetőnél, árengedménnyel. 498-130, 489-603, 0660/381-147.
• UTÓLAGOS falszigetelés talajvíz
ellen. 06-60-464-205.
• SZALAGFÜGGÖNY, redőny, reluxa a gyártótól, 3 év garanciával.
Tel.: 486-636,252-266.
• REDŐNYT reluxát szalagfüggönyt német alapanyagból, a Makrostartól. 62/288-619,06-30-9384-330.

Midibusz rendelhető 16
főre 20/981-22-71.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama,
RICZEISTVÁNNÉ Lajkó Etelka
82 éves korában elhunyt. Temetése november 12-én, 11 órakor
lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett félj, édesapa,
nagyapa, após és testvér,
JÁNOSI ANTAL
rövid, súlyos betegségben,
november 6-án, 68 éves korában elhunyt. Temetése november 9-én, 15 órakor lesza sándorfalmi alsó temetőben.
Gyászoló család,
Sándorfalva

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy szeretett édesapa,
nagyapa, dédapa, rokon,
GRUNDICS JÓZSEF,
életének 91. évében elhunyt. Búcsúztatása november 10-én, 13 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló családja

a

CESTINO s a r o k g a r n i t ú r a

|A Budapesti Értéktőzsde tagja)
10-12.

Tel/fax: 426-144.

Díjtalan tökeszámlanyitás és -vezetés.
Tőzsdei megbízások
teljesítése egyedülállóan
kedvező kitételek mellett.
Állampapírok
forgalmazása.

ERTEKPAPIRKERESKEDELMI RT.

Részvények adásvétele
Díjtalan tőkeszámlanyitás
és -vezetés
Lombard hitel
akár egy napra is
Állampapírok forgalmazása

6720 Szeged,
Feketesas u. 28.
Tel.: 55-30-55.
Fax: 55-30-65.

megemlékezés

Köszönetet mondunk mindazoknak. akik szerettünk,
PUTNIK EMILNÉ
temetésén megjelentek és
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Megállok sírod mellett némán. Fájó emlékedet 5 éve
őrzöm, drága jó féljem.
BERNÁTH KÁROLY
emlékére.

TOYOTA SZEGED

68 690 Ft-ot
takaríthat
meg!
Üzletünkben már a 2000-es modellek megtekinthetők!

300 000 Ft kedvezménnyel
és 320 000 Ft választható ajándékkal!
a M - " Í t k uONTKT
RL

T <

6728 Szeged, Dorozsmai út 12.
Tel/fax: 62/467-591; 443-722

Z

gbe
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<5g)TOYOTA
Bízhat a jelben.

érvé

Tudja-e Ön, hogy Makó már
nem csak a hagyma városa?
h t t p : M w w w . s o f i - e s i i t a c t . h R

Profi

péKx/értékpapir

6722 Szeged, Kossuth L. sgt.

köszönetnyilvánítás

Nálunk

üilefhelyiség

••

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagynéni,
PAPP LUKÁCS NÁNDORNE Heiszer Anna
79 éves korában, hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása november 11-én, 13 órakor lesz az alsóvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló hozzátartozói

KANAPÉ
Horváth M. u. 8 .
Tei.: 479-987.
BUTORUZLET www.tiszanet.hu/kanape

• BELVÁROSBAN 56 nm-es üzlethelyiség bérleti joga átadó. 479-564.
O ÜZLETHELYISÉGET bérelnénk
Szegeden, vagy a megye más, nagyobb városában, gyalogos szempontból nagy forgalmú helyen, divatáru
üzlet részére, azonnali vagy januári átadással. Érd.: 06-60-339-468, vagy este 06-12-5079-73.
• SZOLÁRIUM Stúdió női fittnes teremmel eladó. Tel.: 06-20-9-850-757.

PAKETT
BRÓKER RT.

Elscsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a
kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te
sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok.
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér,

TÓTH ISTVÁN,
Mórahalom, VII. 218. sz. alatti lakos életének 76. évében,
súlyos betegségben elhunyt. Temetése november 9-én, 14
órakor lesz a mórahalmi temetőben, előtt gyászmise 13 órakor
a mórahalmi templomban.
A gyászoló család

HAJDÚJÁNOS
81 éves korában, hosszan tartó betegségben elhunyt. Temetése
1999. november 10-én, 11 órakor lesz az alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

Duguláselhárítás
garanciával. 06-309457-577, Szász Péter.

B v

após és rokon,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a nagyon szeretett férj,
édesapa, após, nagyapa és rokon,

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

1482-8221

iVBffolyflM.

Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett feleség, édesanya, nevelőanya, nagymama, dédmama,

vállalkozás

* minőségügyi szakmérnök
ÜEft 1

gyászközlemények

társközvetítés

„Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú
nélkül elmegyek. Szeressétek egymást, mert én már nem leszek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapa, nevelőapa, após, nagyapa, dédiice, testvér, sógor, nász és rokon,
id. PAPDI FERENC „Steki",
a MÁV nyugdíjasa, életének 81. évében csendben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása november 9-én, 13 órakor lesz az
alsóvárosi temető ravatalozójából.
A gyászo,ó család

1

% grafikus,
# honlaptervező,
% webmester kerestetik.
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Akciós repülőjegyek:

P f , 5 31
oilaet.hu

New York, Chicago
Atlanta, Miami
Los Angeles, San Francisco
London
Nyugdíjaskedvezmények számos európai városba!

71
80
90
38

250 Ft
750 Ft
250 ft
400 Ft

Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Franciaország és Olaszország :
kedvelt helyeire!
Bel- és külföldi szilveszteri ajánlatok 29 900 Ft-tól.

Sokak szerint:
MAKÓ = RENAULT.
Tartozzon közénk Ön is!
Keresse fel
a makói Renault Üzletházat

Makó, Aradi u. 128.,
ahol mi ugyanazt nyújtjuk
Önnek, amit a Renault:
TÖKÉLETES ELEGANCIA!
TÖKÉLETES KÉNYELEM!
TÖKÉLETES BIZTONSÁG!
MEGBÍZHATÓSÁG!

Nyár a télben!
Sri Lanka, Maldív-szigetek, Kanári-szigetek, Egyiptom,
Tunézia, Dél-Afrika, Dominika, Bali, Mexikó, Thaiföld
szállodái várják Ont!

6720 Szeged, Kölcsey u. 11. (Kölcsey Üzletház)
Tel/fax: 62-424-563, 62-424-564, 62-424-565.
E-mail: vszilvi@quaestor.hu

BUGYI
ÉS FIAI

PÁL
KFT.,

Makó, Aradi u. 128.
Tel.: 62/211-431.

RENAULT
ÉLMÉNY VELE ÉLNI!

HÉTFŐ, 1 9 9 9 . N o v . 8.

férfi képe bontakozik ki előttünk,
hanem az emberé is, aki saját
egyénisége foglyaként
hadakozik
a kihívott sorssal. 1.00 Bank utca.

1999. NOVEMBER 8.,
HÉTFŐ
NÉVNAP:
ZSOMBOR
s z i n h á z
K a m a r a s z í n h á z , este 7 óra:
Gázszív, a b s z u r d táncszínház.
Vertiga Dance Company-Artus
Magyarország produkciója. Bérletszünet.

mozi
S Z E G E D K O R Z O , du. fél 4,
h á r o m n e g y e d 6 és este 8 óra:
Mocskos z s a r u k . Színes amerikai krimi.
B E L V Á R O S I , du. fél 4, háromn e g y e d 6 és e s t e 8 óra: Á l l j ,
vagy jövök! Színes, m. b. amerikai film.
F I L M T É K A , du. 3, negyed 6,
és este fél 8 óra: Tea Mussolonivel. Színes olasz-angol film.
K A M A R A , du negyed 6, és fél
8 óra: Az anyósom. Színes francia vígjáték.
G R A N D C A F É , este 7 óra:
Dark City. R.: Alex Proyas. é s
este 9 óra: M á t r i x . R.: Andy és
Larry Wachowski.
V Á S Á R H E L Y , du. h á r o m n e gyed 6 és 8 óra: A 13-ik harcos.
Színes amerikai thriller.
M A K Ó , este 7 óra: S t a r w a r s
1. rész: Baljós á r n y a k . Színes,
m. b. amerikai akció kalandfilm.
C S O N G R Á D , este 7 óra: Ösztön. Színes amerikai film.
S Z E N T E S , du. fél 6 és este 8
óra: Ö s z t ö n . Színes a m e r i k a i
film.

magyar tv
MTV 1
5.42 Hajnali gondolatok. 5.45 Agrárvilág. 6.00 Szabadság tér. 9.00
Csak ma! Benne: 9.05 A bestia.
Brazil sorozat, 2. (ism.).' 10.00 A
bábu. Lengyel sorozat, 5. Látomás. 11.10 Erdészház Falkenauban Német sorozat. 12.00 Hírmagazin. 13.00 Cigány Magazin.
13.30 Domovina. Szlovák nyelvű
nemzetiségi magazin. 14.05 Kék
Ég Légitársaság. Ausztrál sorozat.
Egy is elég. Utána: Hírek - Időjárás-jelentés. 15.00 A homok titkai. Brazil sorozat, 134. (ism.).
15.35 Játsszunk bábszínházat! 2.
16.00 Pillangósziget. Ausztrál sorozat. 16.30 Kaliforniai álom.
Amerikai sorozat. 17.00 Thalassa
- A tenger magazinja. 17.30 Maradj velünk! Találkozás Jézussal.
17.35 Bemutatjuk az Unitárius
Életet. 17.50 Körzeti híradók.
18.00 Híradó - Időjárás-jelentés.
18.15 MMegoldás 2000. avagy
Ne álljunk fejre! 18.25 Időkerék.
Angol rövidfilmsor. 18.30 Szerencsepercek. 19.00 Mindent a
szerelemért. Brazil sorozat. 19.30
Híradó. 19.50 Sporthírek. 20.00 A
látogató. Amerikai sorozat. 8.
20.45 112. Bűnügyi magazin.
21.20 Hölgyválasz. Ernyey Béla
műsora. Nők a csúcson. 21.50
hatvankettő VOLT. 22.00 Híradó
- Időjárás-jelentés. 22.05 Aktuális. 22.30 Magyar Szalon. 23.00
N a p ó l e o n . Francia történelmi
fdm. Napóleon meghalt: Halálával - ugyanúgy, mint életével megosztotta
az embereket: ki
örömmel fogadta a hírt, ki szomorúan. Hívei egy társaságban felidézik életét a kadétiskolától kezdve a száműzetésig, miközben nemcsak a nagy hadvezér és a hódító
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MTV 2
5.42 Hajnali gondolatok. 5.45 Agrárvilág. 6.00 Szabadság tér. 9.05
Az örökzöld örökzöldek. 10.00
Thalassa - A tenger magazinja.
11.00 Zenebutik - zenehíd. Juhász Előd műsora (ism.). 11.50
Néprajzi értékeink. 12.00 Déli harangszó. Utána: Vágyak földje.
Francia sorozat, 16. (ism.). 13.00
Parlamenti napló. 14.00 Közvetítés a Parlament üléséről. 16.00 Iskola utca. Heted7fő. 17.30 Célkereszt. Katonai magazin. 18.00 TS.
19.40 Esti mese. 20.00 Híradó.
Sporthírek - Időjárás-jelentés.
20.30 Az igazi Mao. Magyar dokumentumfilm. 21.25 MMegoldás
2000. avagy Ne álljunk f e j r e !
21.40 Függetlenek éjszakája.
A graffiti királya. Amerikai film.
A film szereplői között megtalálható
New York-i zenész- és
művészvilág krémje. A történet a
gyorsan kiégő, zseniális művész
hányatott életéről szól. Jean-michel Basquiat gyerekkora
óta
festő akar lenni, de senki se veszi
komolyan. Mecénásra lel, ki fantáziát lát benne, és elindítja a hírnév útján. 23.20 Záróra. Tudósklub '99.
DUNA TV
4.15 Plusz egy óra. Virradóra.
5.30 Virradóra. 9.00 Reggeli muzsika. 9.15 Magyar Világ (ism.).
(ism.). 9.45 Napóra (ism.). 9.45
Napóra. 10.30 Images. Magyar
f i l m e t ű d . 10.40 Emlékképek .
11.05 Két tucat feketerigó. Angol
tévéfilm. 11.55 Vers. 12.00 Déli
harangszó. Lapozó. 12.20 Esti
kérdés (ism.). 12-30 Mozgó Kép.
Filmmagazin (ism.). 13.00 Dunatáj (ism.). 1330 Helikon. Könyv x
jező (ism.). 13.45 Amor fati, 2/2.
14.45 Űrhajónk, a Föld. Francia
ismeretterjesztő film. 15.00 A
Strauss-dinasztia. Osztrák sorozat.
16.05 Katedra nélkül. Hungaria
Litterata (ism.). A magyar jakobinosok fája. 16.45 Magyar történelmi arcképcsarnok. Báthory István (ism.). 17.00 Muzzy. 17.05
This i s the Way. 17.25 Mese.
18.00 Napóra. Benne: Híradó.
18.55 Sportképek. Benne: Sió
fok-Győr. 21.05 Tükör. A hang.
21.35 Híradó. Sportpercek. 22.00
Ezredvégi krónika. Bevezeti: Kisfaludy András rendező. 22.15 Körúti esték. Magyar dokumentumjátékfilm. 23.15 Válogatás Kovásznál György animációs filmjeiből. Átváltozások. 0.00 Híradó.
0.05 Műsorajánlat. Vers (ism.).
TV 2
6.10 Faluvilág. 6.25 Aerobik Norbival. 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 8.30 Délelőtt a Tv2-vel.
Gazdagok és szépek. Amerikai
filmsorozat (ism.). 8.55 Riviéra.
Európai koprodukciós sorozat
(ism.). 9.25 Friderikusz Szubjektív (ism.). 10.20 Autószalon 2000.
10.50 Közvetlen ajánlat. 11.20
Divatshow. 11.45 Kis kedvencek
klinikája. 12.10 Édes hármasban.
Francia vígjátéksorozat. 12.35 Riviéra. Európai koprodukciós sorozat. 13.00 Mozidélután: Sohasem
késő. Amerikai vígjáték. 14.45
Gazdagok és szépek. Amerikai
filmsorozat. 15.10 A Szuper csapat. Amerikai kalandfilm. 16.00
Sunset Beach. Amerikai sorozat.
16.45 Samantha. Venezuelai sorozat. 17.40 Luz Maria. Perui sorozat. 18.30 T é n y e k . Hírműsor.
19.00 Szerencsekerék. 19.30 Rosalinda. Mexikói sorozat. Megbánja a viselkedését
Fernando.
Belátja, hogy qkor jár-el a leghelyesebben, ha visszaviszi a gyermeküket Rosalindához.
Addig
úgyse nyugszik meg az asszony,
amíg nincs mellette a szem fénye,
a kis Erika. Közben Alfredó megmakacsolja magát. Valéria min-
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MŰSOR 15
den tiltakozása
ellenére
meg
akarja látogatni a lányát a kórházban. Valéria tombol, de nem
tehet ellene semmit. Rosalinda zavarodottan viselkedik, nem ismeri
föl a lányát. A babáját akarja.
20.00 Tűzsivatag. Német-olasz
kalandfilm. 21.45 Jó estét, Magyarország! - Tények. 2230 Kettesben. Szilágyi János műsora.
23.15 Színkép. 0.00 Háló@Világ.
0.35 Vers éjfél után.
RTL KLUB
6.00 Országház (ism.). 6.30 Reggeli! Jókedvű ébredés. 9.05 Ismétlések: Élettér. 9.15 Receptklub.
9.30 Lois és Clark. Supemtan legújabb kalandjai (ism.). 10.20 Barátok közt. Magyar sorozat (ism.).
11.15 Farm, ahol élünk. Amerikai
sorozat (ism.). 12.10 Titkok és
s z e r e l m e k . Mexikói sorozat
(ism.). 12.57 Mire gondolok? Játék. 13.00 Hírek. 13.10 Élettér.
Életmódmagazin. 13.20 Receptklub. 13.30 Top Shop. 13.55
Klipklub. 14.20 Az első csók.
Francia tinisorozat. A hűtlen atya.
14.50 Második csók. Francia tinisorozat. 15.20 Lois és Clark Am.
sor. 16.00 Dallas. Amerikai filmsorozat. 16.52 Mire gondolok?
16.55 A farm, ahol élünk. Amerikai sorozat. 17.52 Mire gondolok?
17.55 Titkok és szerelmek. Mexikói sorozat. 18.45 Híradó. 19.05
Fókusz. Közszolgálati magazin.
1930 Barátok közt. Magyar sorozat. 20.00 Medicopter 117. A legújabb epizódokat a világpremierrel egy időben kísérhetjük figyelemmel. A mentőhelikopter a már
ismert orvosokkal, pilótákkal és
mentősökkel ismét felszáll. Biggi
Schwerin pilóta több mint szerencsés, hiszen amjdnem amputálták
a lábát, ám a radikális beavatkozásra mégsem került sor. Újra jelentkezhetne a pilótaalkalmassági
vizsgára, ám habozik Pilótatársa,
Thomas Wachter azonban a segítségére siet, és rábeszéli Biggit,
hogy kísérje el egy próbarepülésre... 2 0 . 5 5 Helyszíni szemle.
Bűnügyi magazin. 21.45 Este.
Hírmagazin. 22.20 Pokoli szolgálat. Amerikai akciófilmsorozat.
23.10 A mi 20. századunk. 0.10
Pont hu. 0.40 Fókusz (ism.) 1.00
Divatklip.
HBO
6.30 Acélzsaru. Amerikai akciófilm. 8.10 Kobak-keringő. Amerikai krimivígjáték. 9.45 Merülés.
Amerikai kalandfilm. 11.15 Varázslatos orrszarvú. Brit kalandfilm. 12.40 Abba - 25 év. Brit zenés dokumentumfilm. 14.15 Örök
nyertesek. Lengyel családi film.
15.45 Spitfire Grill. Amerikai életrajzi dráma. 17.40 Mozi! Mozi!
Mozi! Filmmagazin. 18.10 Az árnyékfeleség. Amerikai film. 20.00
Jófiú. Amerikai thriller. Henry
zárkózott természetű, titkait féltényeken őrző kisfiú, mégis jó gyereknek tartják. Amit egy felnőtt
nem láthat, azt könnyen észreveszi
a játszótárs. Henry unokatestvére
a nyitott természetű Mark - anyja
halála után - Henryékhez költözik.
A csupa szív srác megsejti a Henrey titkai mélyén lapuló gonoszságot. Mostohaanyja odaadó szeretettel igyekszik enyhíteni az árva
' bánatát. Mark fuesa feszültséget
érez a családban, de^enki nem
hisz neki. 21.30 A végzet hollywoodi asszonyát. 22.00 Mission Impossible. Ámérikai thriller. 23.50
Screamers - Az elhagyott bolygó.
Amerikai sci-fi. 1.40 Black Jack.
Amerikai akciófilm. 3.15 Chippendale Show. 4.20 Az igazira
várva. Amerikai vígjáték.
TV 3
5.50 Nap-kelte. 9.05 Dinasztia.
Amerikai sorozat. 10.00 Közvetlen ajánlat. 10.30 Videó Hits. No.
1. 12.15 Közvetlen ajánlat. 12.45
New York rendőrei.-Amerikai krimisorozat. 13.35 Merlose Place.
Amerikai sorozat, (ism.). 15.20
. Waikiki páros. Amerikai sorozat
(ism.). 16.15 Utazás Gasztronómiában (ism.). 16.45 Beverly
Hills 90210. Amerikai ifjúsági sorozat. 17.35 Magnum. Amerikai
krimisorozat. 18.30 Egy rém rendes család. Építsünk kutyaólat!
19.00 Hír3. 19.30 Egy rém rendes
család. Amerikai vígjátéksorozat.
Átkozott bundyk. 20.00 Ártatlansárgra ítélve. Amerikai krimi.
Meggyilkolják
Rusty
Sabich
ügyész kolléganőjét, akivel valaha
futó viszonya volt, és emiatt botránytól tart. Mindent
megtesz,
hogy eltüntesse a nyomokat, melyek egykori kapcsolatukra utalnak, mégis egyre gyanúsabbá válik. Az ügyészt gyilkosság vádjával letartóztatják, s ő lassacskán
rájön, hogy a jogrendszer, amelyet addig képvislet, egyre agresszívebben ellene fordul. 22.20
Millennium. Amerikai sorozat.
23.10 Szárnyak. Amerikai vígjátéksorozat, í . Az örökség. 23.40
Hír3 (ism.). 0.10 Jövónéző (ism.).
SPEKTRUM
8.00 Erdőn-mezőn Európában.
Európa bölcsője. 9.00 Csúcstechnika a mindennapokban. 9.30 Tudomány felsőfokon. 10.00 Turistacsapda. 1030 Tányéron a világ.
Történelmi ízelítő. 11.00 Múltunk

titkai. Kémek és hírszerzők. 12.00
Fiesta a fjordokon. 12.30 Halászat. A víz alatti szirtek. 13.00
Búvárok felfedezőúton. Az elfeledett tengeri tehenek. 1330 Az úti
cél. Athén. 14.00 Hájmánia. Szépséges kerekség. 14.30 Borban utazunk. Baden. 15.00 Kapcsolj be!
15.30 Ez katasztrofális! 16.00
Édenkertek. Bhután - Az utolsó
Shangri-La. 17.00 Az ismeretlen
Dél-Afrika. Észak- és Észak-nyugat - Kinn a szabadban. 17.30
Teljes gázzal. 18.00 Fekete doboz. A TWA 800-as pusztulása.
19.00 Perújrafelvétel. Gyilkosság
vagy öngyilkosság?^ 19.55 Az
Angol Kupa. 20.30 ínyenctúrán
Franciaországban. 21.00 Földön
vízen, levegőben. 22.00 A piszeorrú majom. 23.00 A történelem
fordulópontja. 0.00 Hihetetlen?
1.00 A víz törtenete. Mindennapi
vizünk.
VTVSZEGED
19.00 Műsorismertetés. 19.02
Szegedi hírek. 19.12 Reklám.
19.15 7 után. 1930 MTV Híradó.
19.53 M ű s o r a j á n l a t , reklám.
20.00 Disputa. 20.05 Szegedi
kőrút '99. 20.35 Reklám, műsorajánlat. 20.40 A gyilkosság öröme. Amerikai krimi. 22.10 Szegedi hírek. 22.23 Hét után. 22.35
Egészségmagazin. 23.05 Alföldi
Mérleg. 23.15 Képújság.
TELIN TV
00.00 Hangos képújság. 19.00
Music Monday. Filmajánló Száraz Ferenccel. 20.00 Globe Tv:
Műsorajánló. 20.03 Tunéziai képeslapok. 20.25 Perla Negra 35.
(ism.). 21.15 Perla Negra 36.
(ism.). 22.00 Diagnózis. 23.00
Üzenet a túlvilágról. Am.film.
TKTV
15.00-től 19.00 órág. Képújság.
VTV MAKÓ
18.00 Műsorajánló. 18.05 Reklám. 18.10 Híradó. 18.20 Imserj ü k meg kincseinket. 18.25
C S M K I K osztályait b e m u t a t ó
sorozat. Ingatlan. 18.40 Mokenzyeshow, 2. 19.40 Képes recept.
Ángiológiai helyzetkép. Érbetegségek. 20.15 Műsorzárás.
VTV
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
2 2 . 0 0 - 1 6 . 0 0 K é p ú j s á g . 16.00
Műsorismertetés, ajánlatok. 16.05
Babákról-mamáknak (ism.). 16.40
Celeste 79. rész. 17.30 Híradó.
17.40 A mi kis ügyeink - háttérmagazin. 1735 Visszaszámlálás...
18.00 Sporthétfő. 20.00 Híradó.
20.15 Harc az időért. Amerikai
filmvígjáték. Fsz.: Bili Pulmann.
21.45 Drogháborúk - a harc folytatódik 3. rész (ism.). 22.30 Híradó 22.40 Alföldi Mérleg. 22.50
A mi kis ügyeink (ism.). 23.05
Visszaszámlálás. 23.10 Celeste
79. rész (ism.). 24.00 Képújság.

rádió
KOSSUTH
4.30 Reggeli Krónika. 4.40 Határok nélkül. (Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból). 5.00. 6.00. 7.00,
8.00 Krónika; Sport. 5.30. 7.30,
8.30, 9.00. 11.00, 13.00, 14.00.
15.00. 19.00, 20.00, 21.00, 24.00
Hírek, időjárás. 5.39 Falurádió.
6.30 Hírek, időjárás; Gazdaság,
kb. 7.19 Körzeti időjárás-jelentés.
8.17 Mindennapi tudomány. 8.45
Gyorsfénykép a kultúráról. 9.04
Napközben (élő). Közérdekű magazin. Közben: 10.00 Hírek, időjárás; Útközben. 11.04 Szonda.
Tudományos magazin. 1133 Műsorajánlat. 1135 Rab Ráby. Jókai
Mór regényének rádióváltozata.
12.00 Déli Krónika. Benne: Min-

dennapi gazdaság; Forródrót;
Háttér; Útközben. 12.40 Ki nyer
ma? (élő). Játék és muzsika tíz
percben. 12.50 Törvénykönyv.
13.05 Vendég a háznál. Gyerekekről - felnőtteknek. 13.20 Görög katolikus liturgikus énekek. A
Budapesti Tomkins énekegyüttes
előadásában. 13.30 Krisztus közöttünk! A görög katolikus egyház félórája. 14.04 Klasszikusok
m i n d e n k i n e k . Károlyi Gyula
Chopin-műveket zongorázik.
14.35 Tetten ért szavak!. Balázs
Géza anyanyelvi műsora. 14.45
Közönségszolgálat. 14.55 Irodalmi műsorajánlat. 15.05 Tudósfórum - élőben. 15.55 Biztonsági
öv. 16.00 Délutáni Krónika. Útközben. 16.20 Hasznos tudnivalók. 16.25 Emlékek szárnyain.
17.00 Hírek, időjárás; Útközben.
17.05 Kassza. Gazdasági hetilap.
18.00 Esti Krónika. Benne: Mindennapi gazdaság; Forródrót;
Háttér; Útközben. 19.05 Sportvilág. 19.25 Műsorismertetés. 1930
Jó éjszakát, gyerekek! Durcoska,
a szabad malac. 19.39 Görgey
Gábor: A homár páncélja. 20.04
Élő népzene. 2 0 3 0 Határok nélkül. 21.04 Értsünk szót!. Nyelvőrködés: Por és alma. 2130 Hétfő esti filmzene. A vörös ruhás
nő. 2 1 3 5 Szóló. Sükösd Mihály
írása. 22.00 Késő esti Krónika.
22.30 Régiók. 23.00 Hírek, időjárás. Kenó. 23.04 Lemezmúzeum.
Adrián Boult vezényel. 0.10
Himnusz. Kossuth az URH-n:
5.55 Körzeti információs magazinok. 9.00 Azonos a középhullámú műsorral. 13.00 Közvetítés az
O r s z á g g y ű l é s üléséről. 18.30
N e m z e t i s é g i m ű s o r o k . 21.00
Azonos a középhullámú műsorral. 23.00 A BBC késő esti magyar műsora.
PETŐFI
430, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 09.00, 10.00, 11.00, 17.00,
19.00, 21.00 Hírek, időjárás. 4 3 3
Hajnali dallamok. 6.03 Kívánságreggel. 8.44 Sportreggel. Gólon
innen, csörtén túl.... 9.05 Petőfidélelőtt. 9.10 Kabarépercek. 9.40
Gordiusz plusz. 9.50 Apró-cseprő. 10.10 Délelőtti vendég: Átányi László tanár, a Szent Adalbert
Misszió Alapítvány munkatársa.
11.05 Sporthírek. 11.10 Hangalbum. Az archívum kincseiből Bagi Adél válogat. 12.00 Jó ebédhez
szól a nóta. 13.00 Verkli. Kedvenc slágereink a kupiétól az operettig. Közben: Tudósítás Szöulból. kb. 13.01 Hírek, időjárás.
Sport. kb. 13.06 Közlekedés, kb.
1330 Vízállásjelentés. 14.00 Kettőtói ötig. A rádió kívánságműsora Közben: Tudósítás Szöulból.
15.00 Hírek, körzeti időjárás.
17.00 Háztól házig. Egy mobilóra
Jónás Istvánnal. Közben: 18.01
Kölyökrádió. Kölyökhíradó - újdonságok, érdekességek a nagyvilágból és itthonról. 18.30 Gordiusz-játék-tér. 19.04 Unikum. A
nap l e g j o b b percei. 20.00
Dzsesszmagazin. 21.04 Fülön
fogva, avagy hogyan hallgassunk
zenét. Szekendi Tamás csémbaló, orgona- és zongoraművésszel.
22.00 Más-világ. 23.00 Hírpercek; Sporthíradó. 23.15 Ennyi. A
Petőfi rádió zárórája. 24.00 Éjfél
után... Görgényi Zoltánnal. Közben óránként: Hírek, időjárás.
03.04 Zene. 04.03 Verbunkosok,
csárdások.
BARTÓK
5.55 Rákóczi-induló. 6.00 Muzsikáló reggel. Harmóniában a Matávval! kb. 6.15 Fővinform, útinform. 6.30, Hírek, időjárás, kb.
6.45 Kulturális lapszemle, kb.
7.03 Fővinform, útinform. kb.
7.33 Rejtvény, kb. 7.45 Kulturális
hírek. 8.03 Műsorismertetés. 8.06
Pódium. 9.25 Berlioz operáiból.

10.03 Műsorismertetés. 10.05
Nagyezsda Mandelstam: Arra kérem a jövőt. 1033 Századunk kamarazenéjéból. 11.31 A hét zeneműve. 12.04 Műsorismertetés.
12.06 Hangverseny délidőben. A
Québeci Conservatoire Zenekarának 10 éve. 13.15 Monserrat Caballé operafelvételeiből. 14.04
Műsorismertetés. 14.05 Kertész
Imre: Gályanapló. 15.01 Barokk
muzsika - korabeli hangszereken.
15.29 Fiatalok mini koncertje.
16.00 Hírek, időjárás; Közlekedés. 16.05 Muzsikáló délután.
Közben: kb. 17.00 Kulturális hírek, közlekedési információk.
18.03 Műsorismertetés. 18.05 A
Bartók Rádió hangversenyciklusa
Richárd Strauss halálának 50. évfordulója tiszteletére. Közben: kb.
18.35 Éz van! - irodalmi értesítő.
Arcok, szemek, mozdulatok, kb.
19.30 Zenekari muzsika. 19.55
Hírek, időjárás. 19.59 Műsorismertetés. 20.00 Ahol az ösvény
véget ér... Expedíciójáról és a híres szigetcsoport egzotikus állatairól mesél Konkoly T h e g e
György. 20.30 Let the Peoples
Sing - Énekeljenek a népek. Az
Eurorádió kórusversenyének döntője. kb. 22.20 Hangszerszólók.
22.50 Versek. 23.05 Alberto Eredé operafelvételeiből. 00.04 Szózat. 0.05 Nottumo.
RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 MHz 4.55-22.30,
Szentes 66,29 MHz 4.55-9.00
4.55 Műsorismertetés, időjárás
útinform. Szerk.: Nagy Margit.
5.00 Reggeli krónika.(Kossuth).
5.20 Lapszemle. 5.30 Hírek, meteor, útinform. 5.40 Falurádó.
(Kossuth). 5.55 Műsorismertetés,
időjárás-jelentés, útinform. 6.00
Reggeli krónika. (Kossuth). 6.20
Szemle az országos napilapokból.
6.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről, programajánlat és szegedi
lapszemle. 6.45 Reggeli párbeszéd. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.20 Cigányok szakképzése. 7 3 0 Hírek, tudósítások a DélAlföldről, körzeti időjárás-jelentés. 7.45 Regionális lapszemle.
8.00 BBC világhiradó Londonból. 8.10 Sportidő. 9.00 Hírek
időjárás-jelentés, útinform. 9.05
Rádió Kft. 10.00 Hírek időjárásjelentés, útinform. 10.05 Magyar
Rádió Körzeti Stúdióinak műsora. 11.00 Hírek, időjárás-jelentés,
útinform. 11.05 A körzeti stúdiók
közös műsora. 11.45 Hírvonal.
12.00 Déli Krónika. (Kossuth).
12.45 Hírek, tudósítások a DélA l f ö l d r ő l , meteor, ú t i n f o r m .
13.00 Hírek, meteor, útinform.
13.05 Rock show. 14.00 Hírek,
meteor, útinform. 14.05 Zenés
délutáni randevú. 15.00 Hírek,
időjárás-jelentés, útinform. 15.05
Délutáni magazin: szerkesztő:
Nagy Margit. 15.15 Világjáró fotós. 16.00 Hírek, meteor, útinform. 16.15 Génkútató. 17.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform, lapelőzetes. 17.15 Sport, zene.
17.45 Hírek tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, útinform. 18.00
Esti Krónika.(Kossutl)) 18.30-tól
22.30-ig Országos nemzetiségi
műsorok Kossuth URH adón és a
Regionális Stúdiók műsora.

DEUTSCHE WELLE

MÉDIA 6 SZEGED
a 100,2 Mhz-en, a műsor
alatt hívható telelefonszám: 498-301. Fax:
421-601.Web-oldal:
www.media6.hu kívánságokat az ohaj@me-

diaö.hujemailre vátjtik.
6.00 Hajnali ébresztő
Szántai Erzsébettel. Benne: névnapi köszöntő,
lapszemle, évfordulónaptár. 9 . 0 0 Hétfő
délelőtt. Játék, tőzsdei
hírek. 11.00 Sportol-6
sportmagazin az elmúlt
hétvége eseményeiről.
12.00 Részletes déli
hírműsor. 12.15 Zenesáv
Greskovics Péterrel.
16.00 Kapás Csilla tökéletes világa. 20.00 A Királysáv produkció műsora. Vendég: Karancsi Tibor, a békési olajügyek
kirobbantója.
RÁDIÓ 7
VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok
a 97,6 MHz-en. Tel.:
243-261, 243-262
5.00 Jó reggelt! Benne
félóránként hírek, útinform, határhelyzet. 9.00
Napraforgó. Téma: Vadászidény '99. Vendégek: Naszradi László az
Elóre Vadásztársaság
képviselője és Komoly

' y

K O S : Ne hagyja
el magát, használj a fel m e g m a r a d t tartalékait. Ha kétségei újra
g y ö t r i k , g o n d o l j o n arra,
amikor minden rendben
volt.
B I K A : Fogja magát vissza anyagilag, mert nehéz idők következnek, ha ismét elszalad a ló önnel. Délután véletlenül találkozik régi barátjával.

I

I K R E K : Reggel
még nem tudja felvenni a sors által diktált
tempót, s emiatt sok mindenről lemarad. Délután
már csak csodálkozik
ezen.
gc,

R Á K : Elszántan
kezdi a napot, s erre
az elszántságra nagy szüksége i s lesz, ha abban a
zűrzavarban szeretne eli g a z o d n i , ami a f e j é b e n
" J H O R O S Z L Á N : Ma
rövidített napot tart
a munkahelyén, hétfőn
délutánonként nem szereti
az agyát erőltetni. Pontosabban a saját ügyeivel
akar foglalkozni.
m n S Z Ű Z : Új embe— — r e k k e l ismerkedik
meg egy üzleti útján, de
köztük sem akad rá arra,
akire vágyakozik. Igazán
nincs is pontos keresőképe.
M É R L E G : Ell e n ő r i z z e anyagi
helyzetét, nehogy túl lépje
az engedélyezett határt. Sikerül tisztáznia egy régi félreértést, s ez komoly megkönnyebbüléshez vezet.
S K O R P I Ó : Mai
napját nem a megszokás jellemzi. Össze kell
szednie magát ahhoz, hogy
simán menjenek a dolgok,
s ne maradjon le az eseményekről.

Hl

N Y I L A S : Ha úgy
zS— érzi, hogy a körülmények nem megfelelőek
egy ú j munka elkezdéséhez, v á r j o n t ü r e l e m m e l .
Hamarosan reménykedhet.

- magyarul
13.30-14.00
a helyi kábeltévé
hangcsatornáján.
Világhírek, Németországmagazin, nemzetközi lapszemle,
családi magazin.

B A K : Képességeihez mérve a feladatok nem merítik ki a
tudását, s energiáit. Szeretne többet dolgozni, magasabb nívón és fizetéssel.

Részletes
műsor a Tele-7
magazinunkban!

V Í Z Ö N T Ő : Délelőtt még nem melegedik bele teljesen, de
délutántól kezdve hozza remek formáját. Sokat dolgozik és eredményei szavatolják az anyagi elismerést is.
H A L A K : Lassan
és k ö r ü l t e k i n t ő e n
dolgozik, ami persze sok
idejét elemészti. Ma nem
kíván mást tenni csak pihenni és olvasgatni otthonában.

A HELYI RÁDIÓK MŰSORABOL
RADIO 88
FM 95.4
Telefonszám: 444-088,
www.radio88.hu
Hírek, közlekedés, időjárás: reggel 535-tól 8.55ig fél óránként, 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 (Nacsa
Norbert). 14.00 Délutáni
Show (Száraz Ferenc).
Benne: rendőrségi magazin, menet közben. 18.00
Kívánságműsor. 19.00
Kulturális Kalauz (Vass
Imre/Szabó C. Szilárd).
22.00 Midnight Speciál
(Papp Zoltán). 23.00
Kőtőfék nélkül/Rádiónet. (Sövény Tibor/Kovács Eszter) 0.00 Nonstop Zenemix.

horoszkóp

Tamás, a Csongrád Megyei Vadászkamara titkára. 13.00 A nap kérdése. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-Alföldi
Hírmondó. 16.00 Délutáni csevegés. 17.00
Gazdasági magazin gazdasági prognózisok.
18.15 Sportturmix. 19.20
Esti mese. 20.15 Éjszakai csevegés. Vendég:
dr. Szerdahelyi Zoltán
író. 23.30 Dél-Alföldi
Hírmondó (ism.).
RÁDIÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora
a nap 24 órájában hallható a 106,0 MHz-en.
Interneten: www.szentes.hu/radioszentes.ram.
Az adás ideje alatt hívható telefonszám:
63/315-482.
Állandó műsoraink: Hírek - minden óra 30.
percében.
6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne:
naptár, útinform, krónika. lapszemle. 9.00 Töltse velünk a délelőttöt!
12.00 Az agrárium per-

cei. Gólok - méterek pontok: sport. 17.00 Tiszamenti Krónika. A nap
híre. 19.00 Esti mese.
23.60 Zenés éjszaka. A
játékok és a zene órája
minden nap 9 és 10, valamint 15 és 16 óra között.
ORIENT RÁDIÓ
SZENTES
Adás naponta 04-07 és
10-13 óra között a 95,7
MHz-en.
430-kor és minden óra
harmincadik percében
hírek, sport, időjárás.
5.10 Színes események,
érdekességek. 6.00 Gazdapercek. 6.10 Valaki
mondja meg... 6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere a stúdióban. 6.50
Sorsolás. 10.15 Lapszemle. 10.40 Aktuális
interjú. 11.00 Játék.
12.00 Zene délidőben.
Szombaton 11.35-től
Fiatalok kívánságműsora
egy órában.
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Napi átlaghőmérséklet

A vízállás tegnap

', - . — ^ - . é - ; A Tisza
Szegednél:
117 cm,
Csongrádnál:
- 7 cm.
Mindszentnél:
6 5 cm.
» víz háfoka
Szegeden:
10,3 °C
Makónál:

- 4 2 cm.

A Nap kel:
nyugszik:

07.38,
•38.
1 6I.I7.

A Hald kel:
nyugszik:

06.30,
16.54.

Az Országos
Meteorológiai
Szolgálat
jelenti:
Ma
estig
a Kárpát-medencét
gyenge
hidegfront
éri el, számottevő
csapadékot
azonban
nem okoz.
Hazánkban
változékony,
többnyire
erősen
felhős
idő lesz,
elszórtan
esővel.
A legmagasabb
nappali
hőmérséklet
országosan
10 és 15, megyénkben
10, 12 fok
között
alakul.

Isten éltesse!
ZSOMBOR
Régi magyar személynévből. A krónikák szerint
az erdélyi Gyula vajda apjának neve volt. Eredete
tisztázatlan. Talán bolgártörök és jelentése: bölény.

Szállodában
verekedtek

Észak-Walesben elmaradt
egy amatőr labdarúgó-mérkőzés, mivel a játéktér egyik
felét birkák ürüléke szenynyezte be. Mike Griffiths játékvezető egy órával a találkozó kezdete előtt egészségi
és biztonsági okok miatt döntött a halasztás mellett. - A
pálya egyik része játékra tökéletesen alkalmas volt, viszont a másik térfél már nem.
Ha engedélyt adtam volna a
mérkőzésre, úgy bármelyik
labdarúgó esetleges betegsége miatt engem terhelt volna
a felelőség. Nem dönthettem
másként - mondta a bíró.
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Podmaniczky Szilárd

Né ír nélkül

ne álljon az ember esze azon, mi min- nél is több, néha nem centizgetem a
dent tudna eddig véghez vinni. És poharat, és akkor az a gondolat, hogy
pont betegen ne, mármint, hogy vinni a nevem nélkül egészséges vagyok,
a véghez. Alattomos kifejezés, mind- hát, szóval, mély túlzás. Inkább csak
járt rácsapok. Én meg fölvetem a fe- az, hogy nem kell feltétlenül elhangozjem, csak betegkísérőben vagyok, s nia a nevemnek ma, ez hat gyógyítóahogy nyíló ajtók mögül fölröppennek lag az elmén. De ha meg mindezt
a nevek, kicsit beleborzongok. Várom, összegezve veszem, szépen kialakul a
hogy szóljon a nevem, ebben borzon- pánikbeteg, aki gondolati úton válik
gok, de csak röptényü, aztán azonnal egészségessé, vagy nem. És tényleg,
a jó tudás, hogy az én nevem itt ma, néha, mikor tompaság, léhaság, fáezen a folyosón nem fog elhangzani, radtság, betegségérzés környékez, elég
tehát egészséges vagyok. Kétségek ma- csak azt mondani, na, ebből elég, nem
rékra. Hiába a névtelenségből áradó kérek, és elég csak fölpattanni, valamegnyugvás, vajon attól, hogy a ne- mihez hozzálátni, és máris más témák
vem nem hangzik el, tényleg egészsé- töltik be az agyai. Afféle öngyógyítás?
ges vagyok? Dohányzom, nem sporto- Netán? Meglehet. De azért mégis szép
lok, max. egy kis vízparti peca, gör- ez, ott ülni a folyosón, és tudni, ma
nyedve csapkodom, kaparászom a bil- nem fog elhangzani a nevem. Itt ma
lentyűket, ki tudja mióta már, évtized- nincs szerepem.

K O V Á C S í m H H LE

Dugattyúk, gyűrűk,
porlasztócsúcsok,
mALKATRÉSZEK
izzítótyertyák, csapágyak, szelepek, stb.
SZEGED, KOSSUTH L. SGT. 83. T.: 62/468-444. MAKÓ, ÚRI U. 5/b. T.: 62/21-99-21

Szlovákiai magyar lányok szépségkirálynöje

November 5., 11 óra 18 perc,
2 9 2 0 g. Sz.: N a g y T ü n d e és
Benczúr Imre (Szeged).

Ráskai-Kiss Orsolya

November 5., 21 óra, 3480 g.
Sz.: Rácz Erzsébet és RáskaiKiss Ákos (Szeged).

Lengyel Szilárd

November 6., 2 óra 35 perc.
3300 g. Sz.: Zala Edina és Lengyel Zsolt (Szeged).

Gál Dániel

November 6., 5 óra 20 perc,
3200 g. Sz.: Békési Mónika és
Gál Zsolt (Szeged).

Herédi Nikolász

November 6., 19 óra 59 perc,
25620 g. Sz.: Kundolf Edit és
Herédi Mihály (Szeged).

Masa Ádám István

November 6., 20 óra 58 perc,
3900 g. Sz.: Szabó Mária és Masa István (Szeged).

Takács Lion

November 7., 6 óra 25 perc,
2790 g. Sz.: Martonosi Erika és
Takács Attila (Hódmezővásárhely).

Szilágyi Klaudia Terézia
November 7., 7 óra 25 perc,
3180 g. Sz.: Gábor Terézia és
Szilágyi Róbert (Bordány).

Bódi Sára

November 5., 9 óra 50 perc,
3240 g. Sz.: Kovács Tünde és
Katona Zoltán (Csanádalberti).

Polyák Nikolett

November 5., 11 óra 45 perc,
3150 g. Sz.: Magyar Tünde és
Polyák Géza (Csengele).

Kuklis Szilárd

November 6., 5 óra 15 perc,
3370 g. Sz.: Fődi Edit és Kuklis
János (Ásotthalom).

Kósa Bence

Puszftitó
esőzések

Erős földrengés rázta meg
vasárnap hajnalban Japán
nyugati részét. Az első jelentések sem áldozatokról, sem
anyagi károkról nem adtak
hírt. A Richter-skála szerinti
5-ös erősségű rengés központja a Japán-tenger alatt
volt, Fukui tartomány partjaitól nyugatra, a földkéreg
mintegy 20 kilométeres
mélységében.

Benczúr Anna

Katona Szibilla

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 44. héti
nyertes lottószámok a következők:
Ötöslottó
2,32,36,39,58
A jokerszám:180 860
Hatoslottó
2,4,28,31,32,39,
a pótszám 35

Japánban

Szegeden

November 7., 13 óra 35 perc,
3240 g. Sz.: Szabó Hedvig és dr.
Bódi István (Szeged).

November 6., 8 óra 15 perc,
3320 g. Sz.: Miksi Éva és Kósa
Róbert (Baks).

Szaniszló Bálint
November 6., 9 óra 05 perc,
3620 g. Sz.: Erdélyi Gabriella és
Szaniszló Zoltán (Ásotthalom).

Vugernicsek Zsolt

A szlovákiai m a g y a r lányok részére rendeztek szépségversenyt Losoncon. A városi sportcsarnokban
tartott versenyen 16 jelölt közül választották ki a szépségkirálynői
' pségkiri
és udvarhölgyeit. A képen: a győztes
Bahleda Denisa Rátkáról, balról a z első udvarhölgy,
oigy, G
Grr a c a Aliz Ragyolcról és jobbról a m á s o d i k udvarhölgy. Földi Gabriella Fülekről. (MTI Telefotó: Gyurkó
Péter)

Vénusz u t a z i k ?
MTI Panoráma

gyelmeztetett. A miniszter
Nikosz Rolandisz ciprusi szerint már több biztosító tárkereskedelmi miniszter előke- saság felajánlotta, hogy a
lő patrónust akar a Cipruson szállítás és a ciprusi tartózkomájusban esedékes szépségki- dás idejére díjtalanul biztosítrálynő-választásra: magát a ja a szobrot. A szépségkirálymilói Vénuszt. Mint mondot- nő-választásra sok turistát
ta, ő volt az első „világszépe" várnak Ciprusra, a televízió
(Miss Universum)
képernyőjén pedig milliók
A szerelem istennőjének a gyönyörködhetnének a szoKrisztus előtti II. századból borban. A legenda szerint a
származó világhírű szobra a milói Vénusz a szerelem göpárizsi Louvre-ban áll. Rolan- rög istennőjét, Aphroditét ábdisz elmondta, hogy már is- rázolja, amint Ciprus szigete
mertette elképzelését Francia- előtt kiemelkedett a tenger
ország nicosiai nagyköveté- hullámaiból. 1820-ban Mevel, aki megértően fogadta losz (Milo) szigetén egy göazt, de számos nehézségre fi- rög paraszt talált rá.

Fülöp Zsolt „ j é l építkezett"

n

Hall-latlan" felfedezés

MTI Panoráma

Megszokhattuk, hogy a világ politikai térképét időközönként újra kell írni, de hogy
a „puszta" Földön még mindig van új föld a nap alatt,
nem mindennapos. Az Universum Magazin jelentése
szerint orosz-osztrák tudósok
új szigetet fedeztek fel Ferenc
József-földön. Az Oroszországhoz tartozó, 190 szigetből
álló területen a Hall sziget részeként számon tartott Littrov
fokról kiderült, hogy az egy
önálló sziget.
A területről műholdfelvételeket készítő orosz térképésznek, Alekszeh Sarovnak tűnt
fel először, hogy a Littrov fokot egy tengerszoros választja
el a szigettől. A szorosból vett
vízügyi minták alapján egy

osztrák gleccserkutató, Heinz
Slupetzky egyértelműen megállapította, hogy a két területet
elválasztó Víztömeg nem
édes-, hanem sósvizű, s ennek
következtében a Littrov fok
nem Hall sziget egy része, hanem önálló sziget.
Az orosz térképész az új
felfedezést az elmúlt 40-50
évben végbemenő klímaváltozásokra vezeti vissza. A klímaváltozásoknak köszönhetően Ferenc József-földön
gleccserek tűntek el, teljesen
vagy jelentősen veszítettek
eredeti nagyságukból. így történhetett, hogy műholdfelvételek segítségével észre lehetett venni a két területet egymástól elválasztó tengerszorost. Ennek köszönheti az új
sziget a felfedezését.

Távirányítású
internet-otthon

A Tátra
áldozatai
Két szlovák hegymászó
halt meg szombaton a Magas
Tátrában. A hét főből álló
pozsonyi hegymászó-csoport
tagjainak egyike a Gerlachfalvi-csúcs lejtőjén megcsúszott és vagy hatvan méternyi
mélységbe zuhant. A csoport
tagjai menteni próbálták szerencsétlenül járt társukat, de
közben a jeges meredeken
egy második emberük is
megcsúszott és 4-500 méter
mély szakadékba zuhant. A
hegyimentők már csak a két
holttestet tudták kiemelni a
szakadékból.

TÉLI FELKÉSZÍTÉSHEZ, MOTORFELÚJÍTÁSHOZ
MOTORIKUS ALKATRÉSZEK RAKTÁRRÓL

Lottószámok

Letartóztatták Dennis
Rodman profi kosárlabdázót
Négyszázhetven halálos
és feleségét, a színész Carmen Electrát. A pár állítólag áldozata van eddig Vietnamösszeverekedett. Casey Con- ban az évszázad legsúlyowell rendőrfőnök elmondta: sabb áradásának. A napok
telefonhívást kaptak, misze- óta tartó heves esőzések körint egy szállodai szobában vetkeztében az ország középRodman és Electra hangosan ső részén a folyók kiléptek
veszekedett, és több ízben medrükből és hatalmas terümegütötték egymást. A pár leteket öntöttek el. A kataszttavaly november 14-én Las rófa közel 7 millió embert
Vegasban kötött házasságot, sújt, közülük 4 segélyszervekilenc nap múlva a kosaras zetek adatai szerint legkevejelezte, el akar válni. Később sebb 1 millió embert fenyeegyütt sajtótájékoztatót tar- get közvetlenül éhínség és
tottak, ahol elmondták: bol- járványveszély.
dogon élnek, de nem laknak
közös otthonban.
Földrengés

Birkák
a pályán

r jltem a hosszú folyosós rendelő\J ben, mint kutya a lovon, én a padon, hátam a támlának vetve, s ilyenkor fölfelé néz az ember, fölfelé néztem én is. Az épület maga tejfehér belül, az emberek fekete cuccban, ahogy
ősszel divat, alig valami szín, feketefehérben az adás, és hát tényleg, ettől
mindjárt olyan beteges. És el vannak
osztva a szerepek a színekben, az
egészséghez a fehér, a beteg ember sötét göncei közt kavarog, vár, lehunyja
szemét, néz belül a beteg test felé, aztán ő is hátra veti magát a padon. Alig
hogy itt vagyok, máris röntgenes szemekkel nézem, légyott, légyitt, és a várakozás a megszokott, mint bárhol. Az
egészséghez türelem kell, tudja nagyon jól a beteg, semmi kárhoztatás
nincs ebben, tehát nem dilemma,
szükség van a várakozásra, legyen az
hivatali vagy bármilyen, ez lehet a meditatív idő, ami egyébként legfeljebb
elalvás előtt egy röpke pillanat. Persze, túl sokat meditálni, vagy éppen
várni se ildomos, de ha már várni kell,

MTI Panoráma

Natural Superbody címmel m a g y a r testépítő versenyt rendeztek a Budapest
Kongresszusi Központban. A képen: Fülöp Zsolt, a junior kategóriák abszolút
győztese. (MTI Telefotó: Koszticsák
Szilárd)

Eladó az első internet-otthon, amely technológiáját tekintve annyira fejlett, hogy
külföldről is remekül vezethető a háztartása.
Az ingatlan egy ház, Watfordban van, London egyik
peremvárosában. Ara fél millió font. Cserében szinte minden gombnyomásra működik:
a konyhai tűzhelytől a kerti
csaptelepekig. A tulajdonos
kényelmesen vezetheti háztartását akár a Föld túloldaláról
is: nyugodtan nyaralhat Spanyolországban, miközben onnan meglocsoltathatja a kerti
pázsitot az öntöző berendezéssel, vagy kényelmesen bekap-

csolhatja otthonának fűtését hogy jó meleg várja - ha netán épp az Antarktiszról indul
haza. Bármikor tarthat „háztűznézőt", hogy minden rendben van-e otthonában a felszerelt négy webkamera - és az
internet - közreműködésével.
A háztartás vezetéséhez elegendő az internetre kapcsolt
számítógép, vagy egy könyv
méretű „komputerke", amely
komplett távirányítóként működik.
Az első internet-otthon árulói hangsúlyozták, hogy ez
nem a jövő otthona, hanem
már a jelené, ugyanis minden
elektronikus készülék kapható
hozzá a piacon.

November 6., 13 óra 52 perc,
2960 g. Sz.: Pestuka Tímea és
Vugernicsek Eduárd (Szeged).

Pásztor Martin

November 7., 5 óra 30 perc,
3380 g. Sz.: Müller Alexandra
és Pásztor Sándor (Szeged).
Gratulálunk!

Madárpákok
a határon
Nem kevesebb mint 53
madárpókot talált egy osztrák
vámőrnő egy magyar autóban
a cinfalvai (Siegendorf) határátkelőhelyen. Az 5-8 centiméteres állatokat egyenként
üvegfiolákba zárták, s a fiolákat habszivaccsal zárták le,
hogy levegőhöz jussanak a
szőrös pókok, s a tartályokat
egy műanyag zsákba tették. A
férfi, aki az autót vezette, azt
állította, hogy a példányok fia
tenyészetéből származnak, s
egy osztrák múzeumba tartanak egy bemutatóra, de a szállításukhoz szükséges hivatalos papírokat nem tudta felmutatni. A madárpókokat a
bécsi Tenger Háza akváriumba szállították, ahol külön-külön helyezték el őket, mert
hajlamosak felfalni egymást.
A férfit nem vették őrizetbe,
de feljelentést tettek ellene.

Csongrád megyében ma az alábbi
települések körzetében számíthatnak
sebesség-ellenőrzési a k c i ó r a a j á r m ű vezetők - Szeged: 5
és 7 ; M a k ó : 7 és 2 1
ó r a között. A rendőrség a változtatás
jogát fenntartja!

