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IMM 
Végre megjelent a várva-

várt ú j Skoda. A sorozat-
gyártás 1988 második fél-
évében kezdődik majd. 

Az esztétikus karosszériát 
és a belső tér kiképzését az 
egész világon elismert Stille 
Bertone Stúdióban készítet-
ték Olaszországban. A Skoda 
Favorit 136 L típusú gépko-
csi konstrukciójánál felhasz-
nálták a csehszlovák gépko-
csigyártás 90 éves tapaszta-
latait is. A rugalmas és meg-
bízható molor fogyasztása 
alacsony és teljes mértékben 
megfelel a szigorú környe-
zetvédelmi előírásoknak. A 
Favoritot öt fokozatú sebes-

Új Skoda 
ségváltóval, fútött hátsó ab-
lakkal, belülről á l l í thatókét 
visszapillantó tükörrel, és a 
gépkocsivezető által belülről 
állítható reflektorral szerel-
ték fel. A kipufogó rendszert 
alumínium bevonat védi, a 
gépkocsi belső üregei kon-
zerválás céljából hozzáfér-
hetők. Ez biztosítja a gépko-
csi rfegyfokú korrózió ellen-
álló képességét. 

•Az előreláthatóan 1989-
ben már nálunk is kapható 
ú j típusú gépkocsi gyártásá-

hoz szükséges gépi berende-
zések szállításához jelentős, 
mértékben hozzájárultak a 
magyar külkereskedelmi és 
gyártó vállalatok is. Ezek 
többek közt a Danubia, a 
Taurus, az ETI és az Int-
ranszmas vállalatok. 

Néhány műszaki adat. A 
gépkocsi lökettérfogata 1289 
köbcentiméter, sűrítési ará-
nya 9,7:1, maximális telje-
sítménye 46 kW/5000 fordu-
laton. A gumiabroncsok 
165/70, R 13-as tömlő nélkü-
li Barum gumik. A kocsi 
végsebessége 150 km/óra. 

(KS) 

Húszon hatodszor 

Politikai 
könyvnapok 

Az idei politikai könyv-
napok Csongrád megyei 
megnyitó ünnepségét holnap, 
kedden délután 3 órai kez-
dettel rendezi meg az 
MSZMP megyei és mórahal-
mi városi jogú nagyközségi 
bizottsága, 'Valamint a Kos-
suth Könyvkiadó Csongrád 
megyei kirendeltsége Móra-
halmon az Erkel Ferenc Mű-
velődési Házban (Felszaba-
dulás utca 30). Ünnepi be-
szédet mond, s a helyszínen 
megrendezett könyvkiállí-
tást megnyitja Horváth Ká-
rolyné, a megyei pártbizott-
ság titkára. 

Eddig az információ, a 
többi továbbgondolandó ta -
nulság: amióta az ember 
írástudó lett, minden könyv 
megjelenése politikai ese-
mény is, s minden társadal-
mi rendszer fontosnak tar-
totta a könyvkiadást. Foko-
zottan érvényes ez napja-
inkban. A Kossuth Könyv-
kiadó 25 kötete jelenik meg 
az idén, s „Forradalom, 
megújulás, politikai tudat-
formálás" ez az 1987. évi po-
litikai könyvnapok hármas 
és mégis egységes gondolat-
köre. Nem jelszó. Így gon-
dolja ezt valamennyi szerző, 
a kiadó, s nem utolsósorban 
az a húszezer aktivista, aki 
társadalmi munkájával já-
rul hozzá, hogy a kötetek 
minél több emberhez eljus-
sanak. 

Kádár János művei cím-
mel a kiadó megkezdte az 
MSZMP főtitkára írásainak 
és beszédeinek közzétételét. 
A sorozat első kötete az 
1956. november 4. és az 
1958. november 19. közötti 
időszakot fogja át. Grósz 
Károlynak Szocializmus és 
korszerűség — nemzeti és 
történelmi felelősség címmel 
jelenik meg munkája. Az ol-
vasóhoz kerül Mihail Gorba-
csovnak az átalakításról 
szóló kötete is. A felsoroltak 
mellett még három könyvei 
a jánlunk az olvasók figyel-
mébe: Herczegh Géza: Ma-
gyarország k ii I p< )li ti ká ja 
986—1919 című munkáját , a 
Felnőttoktatási kislexikont 
és A marxizmus hazai hely 
zetéröl című tanulmányköte-
tet. 

A Holt-Marostól 
az uránfemetőig 

Természet- és környezetvédelmi hét Újszegeden 
Szennyezett folyók, mé-

reggel teli levegő, vegysze-
rekkel átitatott föld — a ci-
vilizáció elmúlt néhány év-
tizedének „ t e r m é k e i , , Las-
san kezdtünk csak észbe 
kapni, ha így folytatjuk 
környezetünk pusztítását, 
nem soká nem lesz mit 
szennyezni. A helytelen em-
beri beavatkozás nyomán 
megbocsáthatatlan változá-
sok indultak el a minket kö-
rülvevő természetben: éven-
te több fa j esik áldoza-
tul az emberi figyelmetlen-
ségnek. A Föld növény- és 
állatvilága riasztóan kezd 
gyérülni. A technikai civili-
záció úgy mükiidik már, 
mint egy süllyesztő, amiben 
fák, virágok, állatok tűnnek 
el örökre. Közben lassan fel-
nő egy olyan nemzedék, 
amelyiktől idegen a termé-
szet. Fákat, folyókat, mada-
rakat csak ünnepnapokon 
látnak. Ha nem akarjuk, 
hogy a riasztó előrejelzések-
nek legyen igazuk, gyorsan 
kell cselekednünk. 

Négy esztendővel ezelőtt 
határoztak úgy újszegedi 
népművelők, hogy évről év-
re megrendezik a természet-
es környezetvédelmi hetet, 
ezzel is hozzájárulva a ter-
mészeti értékek megmenté-
séért folytatott küzdelem-
hez. Az elmúlt években töb-
ben is csatlakoztak a ren-
dezvénysorozathoz. Így az 
idén már az OKTH Dél-al-
földi Felügyelősége, a Dél-
magyarországi Tervező Vál-
lalat, a Szegedi Városgazdál-
kodási Vállalat, a Kiss Fe-
renc Természetvédelmi 
Egyesület, a Magyar Madár-
védők Egyesületének Dél-
alföldi Titkársága és az ötle-
tet adó November 7. Műve-
lődési Ház együtt fémjelzik 
a negyedik rendezvénysoro-
zatot. 

Első alkalommal holnap, 
kedden este 6 órakor az ed-
dig is sokat vitatott Holt-
Maros „ügy" kerül teritékre 
a művelődési házban. A 
Délterv szakemberei a hely-
zetképen túl igyekeznek a 
távlatokat is felvázolni. Egy 
héttel később, kedden is iz-
galmas téma megvitatására 
invitálják az érdeklődőket. 
„A galvániszaptól az uránte-
metőig" címmel a hazai ve-
szélyes hulladékok helyzeté-
ről számolnak be az OKTH 

szakemberei. Sajnos, az el-
múlt hónapok eseményei 
igazán aktuálissá teszik ezt 
az estet. Elég csak a Szóreg-
re elképzelt veszélyes hulla-
dék temetőre, vagy az algyői 
galvániszap-gondokra emlé-
keznünk. November 18-án, 
szerdán este a Szegedi Vá-
rosgazdálkodási Vállalat 
biogáz-koncepciójáról hall-
hatnak az est vendégei. Ho-
gyan lehet szemétből energi-
át előállítani? Erre adnak 
választ többek között a szak-
emberek. 

A rendezvénysorozat kere-
tében kiállítás is nyílik „A 
mi kis kertvárosunk" cím-
mel, ahol a Holt-Marosról és 
a Ligetről láthatnak fotókat 
az érdeklődők — környezet-
védő szemmel. Gyermegpla-
kátok és madárvédelmi ki-
állítás is színesiti a progra-
mot. 

Az elmúlt három alkalom-
mal nagy sikere volt az ál-
talános és középiskolások 
korében a szervezett bemu-
tatóknak, tárlatvezetések-
nek. Ezt a formát most is 
felkínálják az iskoláknak. A 
helyszínen diafilm- és video-
vetítésSel vár ják két héten 
át a szakemberek a csopor-
tokat. 

R. G. 

Csak az elköltött pénz jó pénz? 

Tanács a befektetésre 
Az OTP Aradi vértanúk téri fiókjában láttam meg a 

táblát: „Befektetési tanácsadás". Hasonló ajánlatokat ed-
dig Pesten, kereskedelmi bankok ügyfélszolgálati helyisé-
gében láttam. Amikor bekopogtam Beck Zoltán fiókveze-
tőhöz és helyetteséhez. Szél Lászlóhoz, megtudtam tőlük, 
hogy nemcsak ebben a fiókban, hanem a megye vala-
mennyi OTP-s egységében kaphatnak felvilágosítást az 
érdeklődők pénzük legjövedelmezőbb lekötési lehetőségei-
ről. Persze, senki se várja, hogy a pénzintézet dolgozói 
azt ajánlják majd: „Vegyen házat, telket, mert most ab-
ban van biztos helyen a pénz." Kötvényeket, betéti for-
mákat ajánlanak, de esetleg olyan kamatozással, amire 
az új betéti formákban járatlan pénztulajdonos korábban 
nem is gondolt. 

— Mi indokolta a tanács-
adás megkezdését? 

— Az idén május 15-én 
változtak meg a kamatfelté-
telek — tájékoztat Beck 
Zoltán. A korábbinál ma lé-
nyegesen többfaj ta betét kö-
zül lehet választani. Szapo-
rodnak a kötvények is. Új-
donság a lakásnyeremény-
betét. Több ma a döntési le-
hetőség, és nehezebb a sok-
színűségben eligazodni. 

— Előfordulhat az is, hogy 
egy nagyobb összeget nem 
célszerű hosszabb időre le-
kötni — veszi át a szót Szél 
László. Félmillió forinthoz 
nem biztos, hogy hét évig 
hozzá sem akar nyúlni az 
ügyfelünk. Ilyenkor célszerű 
több kisebb összegre bontani 
a betétet. De adunk tanácso-
kat a hitelekről is. Például 
a szülök a lehetséges külön-
kölcsont nem nagyon kalku-
lálják be a számításukba, 
amikor arról döntenek, hogy 
érdemes-e gyermekük részé-
re ifjúsági takarékbetét szer-
ződést kötni. 

— önöknek több dolgot 
tisztázni kell az ügyfelükkel. 
Az információadás mellett a 

tanácsadás alaposságához 
kérdéseket is fel kell tenni. 
Ehhez nincs lehetőség a 
pultnál. 

— Ez így van. Ezt a mun-
kát mi ketten végezzük — 
jobb hí ján — az irodánkban. 
Jó lenne külön helyiség er-
re a célra, és persze olyan 
dolgozó is, akinek csak az 
ilyen tájékoztatás lenne a 
feladata. Erre azonban je-
lenleg nincs lehetőség, A la-
kossági betétekért ma már 
kétségtelenül verseny van. 
Ehhez kell nekünk a jobb 
ügyfélszolgálat. Ennek része 
a befektetési tanácsadás. 

Szél László muta t ja azo-
kat a táblákat, amiket ezen 
a héten helyeznek el a fiók 
ügyfélfogadó részében. Ezek 
a tájékoztatók összegzik azo-
kat az adatokat, amiket az 
ű j és a közelmúltban meg-
emelt kamatozású betétekről 
érdemes tudni. Tájékoztat-
nak a 3 százalékos betéti 
prémiumról is. 

Aztán még sok mindenről 
szót váltunk beszélgetőtár-
saimmal. Például egyetér-
tünk abban, hogy a jövő év 
várhatóan magas inflációjá-

val a takarékpénztárak beté-
ti kamatainak is lépést kell 
tartani. Különben könnyen 
elképzelhető a lakossági be-
tétek további csappanása. 
Beck Zoltán és Szél László 
úgy látja, hogy az elmúlt két 
hétben a felvásárlásokra 
már kevesebbet vettek fel 
az emberek. Ennek oka lehet 
a betétek adózási módjáról 
elhangzott tájékoztatás, de a 
boltokban alaposan megfo-
gyatkozott áru is. A fiókve-
zető elmondja azt is, hogy 
mostanában a csekkbefizeté-
sekkel a fizetésnapok kör-
nyékén az Aradi vértanúk 
téri fióknál nem 15 percet 
kell sorban állni, mert a 
pénztáron kívül is gyűjti egy 
dolgozójuk az ilyen pénze-
ket. Készülnek már az ú j út-
levélszabályzat hatásaira is. 
Két héten belül önálló valu-
tapénztárt nyitnak. Végeze-
tül megkérdezem: 

— Mi az a forma, amit ma 
a legjobb befektetésként 
tudnak ajánlani? 

— Egyértelműen a lakás-
építési kötvény. Ennek az 
éves kamatozása 12 százalék. 
Ügyfelünk viszont eldöntheti 
— a magyar kötvénykibo-
csátás ú j korszakában elő-
ször —, hogy évente veszi fel 
a kamatot vagy 7 év múlva 
egyszerre kéri a kamatos ka-
matot. Az utóbbi esetben 
pénze hozadéka egy évre 
visszaszámítva 17,34 százar 
lék. Ez pedig még a várható 
inflációt figyelembe véve* 
sem lebecsülendő. S talán ez 
az utolsó olyan kötvény, ami 
még nem esik a személyi jö-
vedelemadó hatása alá. 

Bólé István 

Befejeződtek a kamarazenekari napok 
A Szegedi Szimfonikus 

Zenekar koncertjével folyta-
tódott szerdán a Tisza Szál-
lóban rendezett hangver-
senysorozat, melyet Molnár 
László vezényelt. Dirigálását 
kitűnő tempóvételek jelle 

Zenei naptár 
tuozitásra képes Szecsödit is 
techn kailag kissé elnagyolt 
megoldásra késztette a fer-
geteges lendületű lempó. Et-
től eltekintve a ciklus gaz-

Balassa Sándor ú j kompo- dag kontraszthatású, f rap-
zíciója, a „Szőlőcske és Ha- pánsan karakteres előadása 

mezték Az" előadott művek lacska", (Op. 40.) nem kis lenyűgöző volt. 
megformálásában kitűnően feladat elé állította az elő- U u s z á r I a j n g K a m a r a k n n _ 
építkezett, s dinamikai a rá- adókat amit azonban sike- c e r t j e ( Q 20.), melvnek ih-
nyai klasszikusan kiegyensu- resen oldották meg. Balassa , e t e U m é , a t é l o s s o l m u z s i _ 
lyozottak voltak. erőteljes zene. venaja igen k á | ó s z 6 1 l s ( a j a S l n Katalin 

A Haydn G-dúr szimfónia meggyőző A különböző tem- Csellómúvésznő volt, őszinte 
(No. 88.) is szépen tagolt, jó poju es hangulatu reszekbol, ü n n e p l p S t k u a k ö z ö n . 
tempójú előadásban hang- illetve tetelekbol epitkezo s é g t ó , A z ö m ű v e j m i n t 
zott el. Főként a IV. tétel mu zenei történésé gazdag, a k a m a r a z e n e k a r i napok 
tündökölt, az első viszont beszedes, melodikus inven- m i n d e g y i k é n felhangzó ú j 
kevésbé, ott ugyanis nem ciója bőséges, hangszerelése b e m u t a t ó i a Szeged Városi 
volt igazán sallangtálanul színes. A valtozatos ritmus- T a n ; i c s felkérésére készült 
együtt a vonóskar. A záró- világ útvesztőiben pompásan A k o m p o z í c i ó m m d e n 'b i - ' 
számként egyébként hatáso- kngazotlo Molnár Laszlo z o n n y a l repertoárdarabja 
san bemutatott Mozart-re- szép sikerre vitte a kompo- m a r a d a b e m u t a t ó együttes-
mek, a C-dúr „Jupiter szim- ziciot. n e k > m i v e l s z é p ¿s emberi 
fónia" (K. 551.) második té- A weiner kamarazenekar muzsika. A szóló és a zene-
telében is hasonló gond ki- j á t é k a t Weninger Richárd kari anyag harmonikus kap-
sértett. Nem ártana, ha a vezényletével csütörtökön él- csolatá, a dallaminvenció 
szólamok belső, szubjektív v e zhet tük . A kamarazeneka- nemessége. a mondanivaló 
indíttatásból eredően olykor - » , - . i i napon. jcgntps/.tn uuu 
nagyobb egymasra figyelest együttesenek bizonyulták, tanúsítanának. Ez a muzsi-
kusok önmagukkal szembeni 
igényességén is múlik. 

Royal irodalmi kávéház 

Élő munkásmozgalom 
A nemzetközi munkásmoz- munkásmogaLornrul, a III. 

galom történetéből évkönyv Internacionálé megalakulá-
1974 óta jelenik meg. Szer- sát megelőző években. Új 
kesztöi Harsányi Iván, a dokumentumok tárulnak 
Politikai Főiskola tanszék- elénk az Anschlusst és a 
vezető egyetemi tanára, müncheni szerződést feLidé-
Jemnitz János, a Történet- z.ő fejezetből. A mai konk-
tudományi Intézet tudomá- rét valóságba is bepillan-
nyos tanácsadója és Székely tást nyerhetünk: Ingvar Carl-
Gábor, a Párttörténeti In- son a svéd modell jövőjéről 
tézet osztályvezetője, egye- adott interjút, 
temi docens. Velük találkoz- A munkássaj tó és a szo-
hatnak ma, hétfőn este 6- cialistá elméletek történeté-
kor a Royalban. n e k egy-egy fejezete mel-

A napokban megjelenő, l e t t a z évfordulókat is idé-
1988-as kötetben tanulmányt z i k a z évkönyvben, s er-
olvashatunk a balkáni szo- deklődésre tártának szamot 
cialisták tevékenységéről, a munkásmozgalom kiemel-
a térségben 1912—13-ban ketl("> egyéniségeinek életút-
kirobbant háborúkról, meg- ját bemutató írások is. A 
ismerhetjük Kropotkin orosz 25 életrajzból csupán egy 
anarchista véleményét a hevet említsünk: Buharin. 
francia forradalomról, az Az évkönyv példányai a 
angol, osztrák és spanyol helyszínen megvásárolhatók. 

ri napok legnépszerűbb komoly, férf ias lírája, s nem 
utolsósorban a mesterségbeli 
tudás felragyogtátja a mű-
vet. , 

Végezetül Bartók Diverti-

ugyanis kizárólag az ő est-
jükön telt zsúfolásig a ház. 
A siker nem véletlen. Az ő 
muzsikálásuk hallatán senki 
nem maradhat közömbös, mentóját hallottuk a Weiner 
egyetlen semleges hang kamarazenekartól igen fi-
nincs játékukban. A kar- gyelemreméltó, egyéni ízű, 
mester láttató erejű, színha- de ugyanakkor igaz, hiteles, 
tásokban, - effektusokban, érzelemgazdag tolmácsolás-
változatos gesztusokban tob- ban. A végig vastapsos kon-
zódó, mélyen átgondolt, cert ráadásaként Mozart szi-
rendkívül izgalmas zenei el- porkázó virtuozitással elő-
képzeléseit együttese empá- adott D-dúr divertimentójá-

tiával, s tökéletes odaadással " a k . <K, 136.) tündéri muzsi-
kajaval búcsúzott az egyut-valósítja meg. Érett, egyéni 

hangjuk van, mely jelesen 
megkülönbözteti őket min-
denki mástól. 

Vivaldi A négy évszak cí-
mű ismert, s közkedvelt he-
gedűverseny ciklusának 
szólistája Szecsödi Ferenc 
volt. Weninger alapvetően 
elementáris erejű, vitalitás-
tól, robbanó megfogalmazá-
sa nem nélkülözte a zene 
legfinomabb, édesen intim, 
leheletpuha rezdüléseit sem 
A vitatkozhatnék incselkedő 
ördöge kizárólag néhány 
gvors tétel tempóját kérdő-
jelezi. lgv például az Osz cí-
met viselő f-moll versenymű 
nyitótételében, ahol már az 
egyébként tüneményesen he-
gedülő és fantasztikus vir-

tes. 
Berényi Bogáta 

Hétvégi műszak 
Soron kívüli hét végi mű-

szakot tartot tak szombaton, 
november 7-én a Borsodi 
Szénbányák Vállalat bánya-
üzemeiben. A reggeli órák-
tól mintegy 2000 bányász 
állt a szénfalak, szállító-
szalagok, rakodógépek mel-
lé, hogy, amint felajánlották, 
több mint 8600 tonna tobb-
leltermelessel j á ru l janak 
hozzá az ipari üzemek és a 
lakosság szénigényeinek ki-
elégítéséhez. 

f 


