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DISZKONT 

H Ú S V É T I 
A K C I Ó S 

A J Á N L A T A 
NORMÁL 
KRISTÁLYCUKOR 
ÉTOLAJ 
ÉTOLAJ 
FINOMLISZT 
SZARVASI RIZS 
Káposztás rolád 
Darált sertéshús 
Csemege kukorica 
Ananászbefőtt darabolt 
Csemege uborka ^ 
A l m a p a p r i k a — • 5/8 
Vegyes v á g o t t - " ^ 
Szörp 3 l-es, 8 ízben 
GÖRÖG NARANCS I. 

régi ár akciós ár 

m Ft 62 Ft 
ÍM-Ft 84 Ft 

464-Ft 420 Ft 
35-49 Ft 32 Ft 

6 9 Ft 53 Ft 
+46 Ft 60 Ft 
++6 Ft 90 Ft 

5 8 Ft 50 Ft 
4 + F t 55 Ft 

1 kg 
1 I 

51 
1 kg 
1 kg 
800 g 
400 g 
340 g 

565 g 

-5 /1 30-40% engedmény 

30-40% engedmény 
o. Ft 44 Ft 

Új nyitva tartás április l-jétől 
hétfő: 8 -19 óráig 

kedd-péntek: 7 -19 óráig 
szombat: 7 -13 óráig. 

Szeged, Felső Tisza part 15. 

• Jogszabály-
módosítások 

Az akkumulátor 
legyen zselés! 

Elkészültek a közlekedés 
biztonságának javításáért alko-
tott jogszabá ly-módos í tás i 
tervezetek. Az új jogszabá-
lyoknak egy korábbi közleke-
dési miniszteri utasítás alapján, 
március 31-ig kell hatályba 
lépniük - mondta el Káinoki 
Kis Sándor, a Közlekedési , 
Hírközlési és Vízügyi Minisz-
térium helyettes államtitkára az 
MTI kérdésére, pénteken. 

A tervek szerint a közfor-
galmú személyszállítást végző 
autóbuszok vezetőinek 5 éven-
ként kell majd ismételten meg-
felelniük a tevékenységüknek 
megfelelő pályaalkalmassági 
vizsgán. A vizsga minősítését a 
vezetői engedélybe is beveze-
tik. A meghibásodott vasúti 
fény, illetve fény- és félsorom-
pók helyreállításának ideje - a 
meghibásodás jellegétől füg-
gően - 12-72 óra között alakul. 
Amennyiben a javítás ennél 
több időt venne igénybe, az 
átjáróhoz jelzőőrt kell állítani. 
A használhatatlan sorompót 
pedig a vonatok legfeljebb 15 
kilométeres óránkénti sebes-
séggel közel í thet ik meg. A 
fénysorompókhoz használ t 
akkumulá toroka t a háztar -
tásokban használhatatlan zse-
lés akkumulátorra kell lecse-
rélnie a MÁV-nak. 

A MÁV vasútbiztonsági il-
letékese elmondta: a vasútra 
háruló végrehajtási feladatok-
ról a MÁV illetékesei távirat-
ban értesítették a területi szer-
vezeteket, és azok haladéktala-
nul megkezdték az intézkedé-
sek végrehajtását. 

Az SZDSZ és Csongiád megye 

Politikai lakáscsere 
Szél- és kampánycsendes 

időszakban érkezett Hódmező-
vásárhelyre a hét végén Ma-
gyar Bálint eszdéeszes hon-
atya, a párt ügyvezető testü-
letének tagja. Röviden, néhány 
szóban kérdeztük kampányról, 
tévéről, paktumról az SZDSZ-
es képvislőt. 

• Tavaly novemberben 
kinn járt az Egyesült Ál-
lamokban, az elnökválasz-
tási kampányon egy eszdé-
eszes delegáció. Milyen ta-
pasztalatokkal érkeztek ha-
za, s ezekből mit szeretné-
nek hasznosítani? 

- Az elnökválasztás előtt és 
után is járt kinn egy delegáció. 
Szentiványi Istvánnal ketten, a 
transmission comityval, azaz 
az átalakulást segítő bizottság 
tagjaival tárgyaltunk. Ez nem 
kifejezetten kampánystratégiát 
vizsgáló út volt, ennek ellenére 
az amerikai kampányokból sok 
mindent lehet tanulni egy párt-
nak. Annyi biztos: a kampány 
rendkívül összeszokott és fe-
gyelmezett csapatmunkát igé-
nyel. Számunkra imponálóak 
azok a technikák és mechaniz-
musok, amelyekkel a nyugati 
pártok rendelkeznek a belső 
tehetségek kiválasztásában. 

• '90-ben vesztettek a Ti-
szántúlon. Mi lesz '94-ben? 
Hogyan próbálnak javítani 
a mérlegükön? 

- Őszintén szólva, Csongrád 
megye nem tar tozot t az 
SZDSZ sikertörténetei közé a 
'90-es válasz tásokon. Nem 

Fotó: Enyedi Zoltán 

úgy, mint Vas megye. Emlék-
szem. megjelent egy hirdetés 
valamelyik helyi lapban köz-
vetlenül a választások után, 
azzal a szöveggel , hogy: 
Csongrád megyei eszdéeszes 
lakást cserélne Vas megyei 
emdéefessel . Jelige: sürgős. 
Reméljük, ilyen nem lesz a 
'94-es választások után. Bízom 
benne, hogy nőni fog a szava-
zóbázisunk a megyében. Más 
helyen egyébként, Békésben és 
Hajdú-Biharban viszonylag 
erősek voltunk a Tiszántúlon. 

• Ön szerint, veszélyezte-
tik-e a televízióban bekövet-
kezett változások a válasz-
tások tisztességét? 

- Igen. Nehéz ezzel a hely-
zettel megbirkózni, de, talán 
azt lehetne mondani , hogy 
innen szép nyerni . Ahhoz, 
hogy mi egy kampányt, egy 
választási összecsapás t -

mondjuk országos szinten -
civilizált keretek között, az 
érvek és viszontérvek talaján 
tartsunk, ahhoz idő kell. Ha az 
érvelési időt leszorítják, akkor 
evidens, hogy az érzelmek, a 
gesztusok és a szélsőségek 
kapnak teret. Az lesz a lényeg, 
hogy ki tud majd kevesebb 
szóval nagyobbat mondani. 

• Az SZDSZ-t gyakran éri 
az a vád, hogy elit párt. Mi 
erről a véleménye? 

- Én nem érzem az SZDSZ-
t elit pártnak. Ezt az állítást 
cáfolja az a tény, hogy jelenleg 
800 szervezetünk működik az 
országban. Ez azért kicsit sok 
az elitséghez! Az, hogy a pár-
tot értelmes emberek alkotják, 
még nem jelenti feltétlenül azt, 
hogy értelmiségi párt. Szerin-
tem az SZDSZ egy modern 
néppárt, ahol a párttaggyűlések 
helyett - amelyeknek az ideje 
már régen lejárt - a liberális 
klubtalálkozók és beszélgeté-
sek dominálnak. Ilyen ez a 
mostani is. 

• SZDSZ-Fidesz-paktum? 

- A két párt te rmésze tes 
szövetséges volt világéletében. 
Ennek megpecsételése, forma-
lizálása fontos lépés a liberális 
alternatíva útján. Külpolitikai 
vonatkozásban az SZDSZ 
életében fontos esemény, hogy 
az eddigi megfigyelői státusun-
kat - amellyel rendelkeztünk a 
Liberális Internacionáléban -
egy teljes jogú tagság váltja fel 
a közeljövőben. 

Szabó C. Szilárd 

Látogassa meg a legközelebbi Fiat kereskedőt 
az Itáliai tavasz víkendjén! 
-Egy éves részletfizetés 0 % kamattal 
-Használt autóját beszámítjuk 
-Nyerjen a napi sorsolások 1 0 0 0 ajándékából! 

f F I A T O T A J Á N * 
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ITÁLIAI TAVASZ: A FIAT TAVASZI AJANDEKA 

Ha az Itáliai tavasz víkendjén — 

ápri l is 3 -án és 4-én — bármely ik 

Fiat márkakereskedőnél szemé-

lyesen leadja az itt ta lálható, 

kitöltött nyereményszelvényt, egy 

FIAT U N O - t nyerhet! 

R. J. REYNOLDS TOBACCO 
MAGYARORSZÁG KFT. 

R. J. REYNOLDS T O B A C C O MAGYARORSZÁG Kft., daughter 
company of R. J. REYNOLDS INTERNATIONAL, known wor ldw ide 
for its CAMEL, W I N S T O N and SALEM cigarettes, is looking for the 

appropr iate individuals to fill Brand Managers ' positions. 

B R A N D M A N A G E R S 

The job involves the marketing of products of the R. J. Reynolds 
portfol io of brands. Advertising campaigns, promotion programs, 

pr ic ing strategy as wel l as planning and follow-up of marketing 
budget per product are the main components of incumbents' 

responsibilities. Position is Budapest based and reports to 
Market ing Manager . 

Candidates wi l l be up to 33 years of age, Universitv graduates 
(degree in marketing preferred), with experience in the marketing 

of fast moving consumer goods. Fluency in English, good 
communicat ion skills, PC knowledge, as wel l as a creative and 

dynamic approach are required. 

W e offer competitive salaries according qualif ications and 
excellent career opportunities. 

If you are interested in one of these challenging positions, please 
send your CV in English, attn. PB/XX at the fol lowing address: 

R. J. REYNOLDS Tobacco Magyarország Kft. 
1122 Budapest, Maros utca 19-21. 
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