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C s u r k a - d a r a b Temesváro t t 
A temesvári Csikv Gergely 

Színház péntek este Miszlay 
István Jászai-díjas érdemes 
művész rendezésében nagy 
sikerrel bemutatta Csurka 
István Nagytakarítás című 
darabját. 

A tragikomédia bemutató-
ján jelen volt a szerző is, 
valamint Erkel Tibor, a mű-
velődési és közoktatásügyi 

minisztérium színházi és zenei 
főosztályának igazgatója, 
Csobod Attila, a minisztérium 
sajtóosztályának főnöke, a 
Magyarok Világszövetségének 
részéről pedig Domokos Andrea. 

Emlékeztetőül: a temesvá-
riak már bemutatták Göncz 
Árpád: Rácsok c. „fekete ko-
médiáját" - még február-
ban. 

László Balázs kormányszó-
vivő vasárnap az MTI kérésére 
reagált arra a szombat esti hír-
re, miszerint hazánk képvise-
lőjével hivatalosan ismertették 
a csehszlovák kormány Bőssel 
kapcso la tos á l l áspont já t . A 
k o r m á n y s z ó v i v ő az a lábbi 
közlemény kiadására hata l -
mazta fel a Magyar Távirati 
Irodát: 

„Zdenko Pirek, cseh és szlo-
vák külügyminiszter-helyettes 
szombaton hivatalosan tá jé-

E s é l y 
koztat ta Varga Györgyöt , a 
Magyar Köztársaság prágai 
nagykövetét a cseh és szlovák 
kormány határozatáról, hogy 
kész részt venni az Európai 
Közösség részvételével terve-
zett ta lá lkozón a bős -nagy-
marosi vízlépcső ügyében. 

A magyar ko rmány - az 
Országgyűlés állásfoglalását 

kérve és annak korábbi ide-
vágó határozatával összhang-
ban - szintén kész részt venni 
olyan t a lá lkozón , amely az 
1977. évi szerződésen kívüli 
egyoldalú munkálatok („C"-
változat) felfüggesztése mellett 
a háromoldalú bizottság tevé-
kenységének megind í tásá ra 
vezet és ennek eredményeként 
az á l l amköz i j ogv i t a közös 
megegyezésse l való megol -
dását segíti elő." 

Varadinum '92 
Történésztalálkozót tartot-

tak szombaton Nagyváradon a 
Varadinum '92 elnevezésű 
ünnepségsorozaton, amelyet I. 
László király szentté avatásá-
nak 800. és Nagyvárad török 
iga alóli felszabadulásának 
300. évfordulója alkalmával 
rendezett a nagyváradi római 
katolikus püspökség, a Király-
hágó-melléki református egyház-
kerület és a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
Bihar megyei szervezete. 

A városháza dísztermében 
megtartott „Nagyvárad és 
Bihar megye a történelemben " 
című szimpóziumon budapesti, 
bukaresti, kolozsvári, debre-
ceni és nagyváradi kutatók 
fejtették ki nézeteiket a témáról. 

A történésztalálkozó részt-
vevőit köszöntő Petru Filip, 
Nagyvárad polgármestere 
reményét fejezte ki, hogy a 
város történetének tudományos 
taglalása mindenkinek hasz-
nára lesz. 

A Varadinum '92 ünnepség-
sorozat szombati programjaiba 
bekapcsolódott Surján László 
népjóléti miniszter, a KDNP 
elnöke, aki újságírók érdeklő-
désére elmondta: magánem-
berként érkezett Nagyváradra. 
Kijelentette: a Szent László 
király szellemében megren-
dezett találkozó nagyszerű 
hídépítési lehetőség a konkrét 
emberi kapcsolatokban. 

A május 10-én kezdődött és 
vasárnap a nagyváradi székes-
egyháznál körmenettel befeje-
ződött ünnepségsorozat kereté-
ben szombaton az RMDSZ-
székházban rendezték meg a 
külföldön élő nagyváradiak 
találkozóját. Délután „ Várad, 
a királyok városa", illetve 
„Várad, a fejedelmek városa" 
címmel tartottak emlékülést. 

Befejeződött Nagyváradon a 
Varadinum '92 ünnepségso-
rozat. A vártemplomban tartott 
római katolikus mise után a 
város központjában, az egykori 
Szent László téren leleplezték a 
török iga alóli felszabadulást 
megörökítő emléktáblát. 

Téboly Szarajevóban 
Mindenütt téboly uralkodik Szarajevóban - így jellemezte a 

helyzetet a bosnyák fővárosban a helyi rádió annak nyomán, hogy 
kivonták az ostromlott városból az ENSZ 200 fős békefenntartó 
alakulatát. 

Szemtanúk szerint a szerb hadsereg megpróbálta elvágni a 
bosnyák főváros muzulmán nyugati negyedeit a kéthetes ágyú-
zásban súlyos károkat szenvedett városközponttól. A város sok 
részét füst takarja a terjedő tüzek következményeként. 

A rádió szerint a szerbek a hadsereg laktanyáiból és tüzérségi 
állásokból lövik a főváros muzulmán övezeteit. Szarajevó leg-
nagyobb része víz- és áramszolgáltatás nélkül maradt, akadozik 
az élelmiszer-utánpótlás is. 

A szombati harcok áldozatairól nincsenek értesülések, de a 
rád ió szer int mindenüt t sok a sebesül t . A T a n j u g ki lenc 
szövetségi katona és két rendőr haláláról számolt be. Muzulmán 
és horvát erőkkel vívott tűzharcban vesztették életüket, amikor a 
hadsereg az éjszaka folyamán megpróbálta kiüríteni kaszárnyáit 
Tuzlában, Szarajevótól északra. A muzulmán fél állítása szerint 
itt éjszaka azért robbantak ki harcok, mert a hadsereg alakulatai 
megsértették a fegyvereik visszahagyásáról szóló megállapodást. 

Belgrád elégedett 
A Szerb iábó l és Mon teneg róbó l ál ló Jugosz l áv i a kü l -

ügyminisztériuma megelégedéssel fogadta az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának a boszniai válsággal kapcsolatban szombat éjjel 
hozott kompromisszumos határozatát. A belgrádi kü l -
ügyminisztérium szóvivője méltatta azt a körülményt, hogy a 
New York-i testületnek a délszláv válságban kifej tet t erő-
feszítéseit különleges tárgyilagosság jellemzi. 

A határozat követelte a boszniai belügyekbe való mindenféle 
külföldi beavatkozás beszüntetését, a jugoszláv és a horvát had-
sereg kivonását a köztársaságból, csakúgy, mint az irreguláris 
alakulatok feloszlatását. 

Branko Brankovic szóvivő szerint azért van különleges 
jelentősége a BT állásfoglalásának, mert az Európai Közösség 
elfogultan kezeli a konfliktust, és eközben az Európai Biztonsági 
és. Együttműködési Értekezlet kampánya" Szerbiát és a jugoszláv 
hadsereget teszi felelőssé a boszniai helyzetért . A szóvivő 
elégedetten nyugtázta, hogy a BT egyértelműen említést tett a 
horvát csapatok bosznia-hercegovinai inváziójáról. 
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A jugoszláv hadsereg meg-
kezdte egységeinek kivonását 
Kelet-Horvátországból Szer-
biába. A hadsereg ezzel utat 
nyit az ENSZ békefenntartó 
alakulatai előtt, amelyek né-
hány napon belül átveszik az 
e l l enőrzés t e szerbek által 
e lfoglal t és a horvátok által 
visszakövetelt területek felett. 

Az AFP és a dpa szerint a 
csapatok kivonása 3—4 napon 
belül fejeződik be. Az ENSZ 
e lképze lése i szer int ezután 
fegyverzik le a szerb félkatonai 
alakulatokat. 

Szerb részről az e lmúl t 
napokban többször is elhang-
zott az a fenyegetés, hogy - a 
korábbi megállapodással ellen-
tétben - nem vonják ki a fegy-
veres erőket a megszállt terü-
letekről. 

FÓKUSZ 
A NÖVEKVŐ kereslet 
e l lenére egy j ó ideig 

még nem kell olajár-emel-
kedésre számítani, legalábbis 
így véli John Southwood 
Jennings, a Roval DutcIvShell 
olajipari óriáskonszern veze-
tője. 
""N A LA MANCHE csa-

tornán üzemelő eddigi 
l egnagyobb komphajó - a 
Normandie-re 2200 utas és 
630 jármű fér fel - megér-
kezett az angliai Portsmouth 
k ikötőjébe , hogy hét főn 
megkezdje menetrendszerű 
közlekedését. 

A DERŰLÁTÓ. A ja-
• ^ y pán külügyminiszter 
nem kevesebbet állít, mint 
azt, hogy a jelenleg 130 jent 
érő amerikai dollár pár éven 
belül 1 jennel lesz egyenlő. 
^ > NEMZETI HŐSNEK 
"mX és az ország büszke-
ségének nevezte vasárnap 

Puns/.almágin Ocsirbat mon-
gol államfő Dzsingisz kánt. 
Ulánbátorban ünnepi gyűlést 
tartot tak abból az a lka-
lomból, hogy a főváros leg-
hosszabb utcáját átkeresz-
telték Dzsingisz kán sugár-
útra. 

* * N TŰZVÉSZ következ-
tében szombaton rész-

ben elpusztult az isztambuli 
Aranvszarv-öböl fölött ívelő 
Galata híd. A tüzet rövidzár-
lat okozta a híd egyik étter-
mében. 

HIVATALI ideje alatt 
^ y most először Kurt Wald-
heim kitárta a Hofburgban 
levő elnöki kancellária ka-
puit, és a történelmi falak 
közé invitálta mindazokat, 
akiket érdekel egy ilyen séta. 
Hasonló nyílt napot eddig 
csak a par lamentben tar-
tottak, október 26-án, a nem-
zeti ünnepen. 

tammmmmmm 
Amenny iben az a l á í ró 

országok közül valamelyiket 
támadás érné, akkor a bizton-
ság kollektív szavatolásában 
résztvevő többi állam azt saját 
maga elleni agressziónak fogja 
tekinteni. Ezzel egyidejűleg 
minden szükséges segítséget 
b i z to s í t anak a ba jba ju to t t 
országnak, beleértve ebbe a 
katonai támogatást is - áll a 
Tasken tben aláír t kol lekt ív 
biztonsági szerződésben. 

Az okmányból, amelyet hat 
volt s zov je t köz tá r saság -

Nyitott 
szerződés 

Oroszország, Kazahsztán, 
Üzbegisztán, Tádzsikisztán, 
Türkmenisztán és Örményor-
szág - képviselői parafáltak, az 
ITAR-TASZSZ közölt részle-
teket. Az aláírók biztonságuk, 
területi épségük és szuvereni-
tásuk veszélyeztetése esetén 
haladéktalanul konzultációt 
tartanak. Ugyanez vonatkozik 

arra az esetre is, ha a nemzet-
közi békét és b iz tonságo t 
fenyegetné veszély. 

A közös fellépésért és az 
együttes cselekvésért az állam-
fők viselik a felelősséget. A 
szerződés nyitott minden érde-
kelt állam előtt. Az ismerte-
tésből nem derül ki, hogy 
milyen rendszabályokat ír elő 
a megállapodás abban az eset-
ben, ha valamely aláíró lép fel 
agresszorként a harmadik féllel 
szemben. 

Lapjárás 
Lengyelországban jelenleg 

77 napilap jelenik meg, össze-
sen több mint 5 mil l ió pél-
dányban , nem csoda , hogy 
ezen a piacon nehéz megka-
paszkodn i . Nem egy régen 
népszerű lap (mint a Razem 
című hetilap is a Független 
Lengyelország Konföderáció-
jának tulajdonába menve át) 
csődbe ment, mivel az olvasók 
kevéssé é rdek lődnek a 
pártlapok iránt. 

A telített piacon az új lapok 
vannak a legnehezebb hely-
zetben - az elmúlt fél évben 
indult négy országos napilap 
közül hármat a m e g s z ű n é s 
közeli veszélye fenyeget . A 
Nowy Swiat, amely sa já t 
meghatározása szerint „a jobb-
oldal e l ső o r szágos l ap j a " , 
felhívta olvasóit, hogy adomá-
nyokkal seg í t sék át anyagi 
gond ja in , miután állítása 
szerint „a kommunista banká-
rok" váratlanul kivonták 
tőkéjüket a lapból. 

Jó tanács 
Eltanácsolja az autósokat az 

Auto-Club Európa (ACE) nevű 
német autóklub attól, hogy 
Románián és Bulgárián át 
próbáljanak meg eljutni gö-
rögországi vagy törökországi 
üdüléseik színhelyére, mond-
ván, hogy egy ilyen út felér egy 
„felelőtlen kalanddal." 

A jugoszláviai polgárhá-
ború miatt sok autós turista 
Magyarországon, Románián és 
Bulgárián át szeretne eljutni a 
görög és török üdülőpara-
dicsomokba, az autóklub sze-
rint azonban a hosszas várako-
zási idők, az üzemanyag-
beszerzési nehézségek és az 
utak rossz minősége miatt nem 
szabad erre vállalkozni. 

„Problémás az ellátás 
ólommentes üzemanyaggal, az 
utak, főként a lakókocsis autók 
számára, majdnem járhatat-
lanok (Romániában és Bul-
gáriában), a határon hosszas 
várakozással kell számolni, 
baleset vagy defekt esetén 
pedig reménytelen orvosi vagy 
ntűszaki segélyre várni az 
országutakon " - idézett az 
autóklub jelentéséből az AP. 

Romániában ugyan már 
helyi valutáért is vásárolhat-
nak üzemanyagot a külföldi 
autósok, a benzinkutaknál 
azonban hosszú ideig kell 
sorban állni. Ólommentes 
üzemanyagot csak elvétve 
találni. A Turnu-Severinig 
vezető romániai országutat 30 
centiméter mélységet is elérő 
kátyúk tarkítják. 

Türelemjáték várni a kom-
pon való dunai átkelésre a 
román-bolgár hajáron, Cala-
fatnál. 

Bulgáriában, ahol hiányos 
az üzemanyagellátás, külföl-
diek csak bonokért vásárolhat-
nak benzint, miközben ólom-
mentest csak néhány benzin-
kútnál árusítanak, a bulgáriai 
tranzitutak állapota katasztro-
fális - állítja az autóklub. 

Az autóklub továbbra is 
eltanácsol a jugoszláviai tran-
zittól is, így akinek nem jut 
hely a komphajón, azoknak a 
legajánlatosabb repülővel 
Törökországba vagy Görögor-
szágba utazniuk - véli az 
Autó-Club Európa. 

Boldoggá avatás 
II. János Pál pápa vasár-

nap a Szent Péter téren 300 
ezer hívő előtt celebrált szer-
tartáson boldoggá - a kato-
likus egyház által tisztelt és 
példaként követett személyi-
séggé - avatta Jósé Maria 
Escriva de Balaguer, 1975-
ben elhunyt spanyol papot és 
szerzetest, az Opus Dei 
egyházi társadalmi szervezet 

alapítóját. Az Opus Dei 
szervezésében Spanyolor-
szágból és a világ minden tájá-
ról érkeztek hívők, a szerve-
zethez tartozók erre a szertartásra. 

De Balaguer 1928-ban alapí-
totta mozgalmát, amelyből később 
az Opus Dei szervezet kinőtt. Fő 
műve az „Utam" című könyv, 
amely 999 maximát, intelmet és 
morális útmutatást tartalmaz. 
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Júniusban indul (jelentkezési határidő júniusi.) 

- 1991. évi mérleg és eredménykimutatás 
átrendezése 

- vállalkozások könyvvezetése. Külön a 
- kettős könyvvitelt vezetők részére 
- egyszeres könyvvitelt vezetők részére 

- adózási ismeretek 
- középfokú adó- és pénzügyi ellenőrzési 

képzés 
- alapfokú könyvviteli tanfolyam 
- aktuális és igény szerinti céltanfolyamok 

a megye területén bárhol, vállalathoz, 
. intézményhez kihelyezett formában is. 

Várjuk jelentkezésüket, érdeklődésüket Szegeden a 
• m Pénzügyi Szakoktató és Kiadó 

« Vállalat Csongrád Megyei Képviselet, 
Mérey u. 6B. (AGROBER épülete) II. 4. alatt 
személyesen és a 6225-799-es telefonon. 

NISSAN 
úh G E M M O X 

AUTOSZALON 
SZEGED, RÁKÓCZI TÉR • TEL.: 62/24-433. 
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Azonnal i szállítással átvehető! 
Kedvező lízingfeltételek. 
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Új helyen, két évtizede sikeres és új 
szolgáltatásokkal várjuk ügyfeleinket: 
Szeptemberben-októberben indul: 
- okleveles könyvvizsgálói 
- adótanácsadói 
- mérlegképes könyvelői 
- felsőfokú költségvetési 

- képesített könyvelői (költségvetési) oktatás. 

Jelentkezési határidő: július 31. 

Folyamatos szolgáltatás: 
- ATK-adótanácsadók klubja 
- szakkönyvkiadás, könyvterjesztés 
- aktuális és igény szerinti céltanfolyamok 
a megye területén bárhol, vállalathoz, intézményhez 
kihelyezett formában is. 
Várjuk jelentkezésüket, érdeklődésüket Szegeden a 

• wMrj • Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Vállalat 
* Csongrád Megyei Képviselet, Mérey u. 

&B. (AGROBER épülete) II. 4. alatt személyesen 
és a 6225-799-es telefonon. 


