
CSÜTÖRTÖK, 1 9 9 3 . JÚL. 15 . RIPORT 11 

ZANUSSI Hűtővásár a márkaboltban 

a legkedvezőbb áron 
július 17-ig! 

Teljes áruválaszték, szenzációs ajándékakció! 
Valamennyi hűtőhöz K » £ w > : 

kávéfőzőt, vasalót vagy kávédarálót adunk 
ajándékba! 

Szeged, Tisza L. krt. 42. Tel.: (62) 322-786 

A végelszámolás alatt álló 
ásotthalmi Alkotmány Mg. Szakszövetkezet 

az alábbi eszközeit hirdeti meg 
ismételt nyilvános értékesítés keretében 
az 1991. évi IL. törvény 48. §. 2. bekezdésében foglaltak szerint: 
• INGATLANOK 

központi telep 5 500 E Ft+ÁFA 
Kissori iskola 480 E Ft+ÁFA 

• IFA fix platós tehergépkocsi 113 E Ft+ÁFA 
• IFA billenős pótkocsi 134 E Ft+ÁFA 
• MBP - 6,5 pótkocsik 60-110 E Ft+ÁFA 
• állatszállító pótkocsi 115 E Ft+ÁFA 
• NOVATUR permetező 60 E Ft+ÁFA 
• RCW műtrágyaszóró 64 E Ft+ÁFA 
• gumihenger 30 E Ft+ÁFA 
• MF felhordószalag 26 E Ft+ÁFA 
• SZK-5-ös kombájnok 5 - 7 0 E Ft+ÁFA 
• tarcali kocsik 1500 FFdb+ÁFA 
• lovaskocsi 10 E Ft+ÁFA 
• műhelyfelszerelések 

lánghegesztő készlet 
hegesztódinamó 
hegesztótrafó 
köszörűgép 
karos lemezvágó 
egyéb műhelyfelszerelések 

A szőlőültetvény 
A hordós borkészlet 
A növényvédő szerek - műtrágyák 
A vetőmagvak 
A alkatrészek 
A egyéb anyagok 
A meghirdetett eszközökkel kapcsolatban érdeklődni lehet 
a végelszámoló szervezet helyi megbízottjánál 
MASA JENŐ-nél Telefon: 62381 : 503 
Alkotmány Mg. Szakszövetkezet Ásotthalom - Kissor IV. 367. 
A meghirdetett eszközök megtekinthetők a fenti telephelyen 
munkanapokon 8 - 1 6 óra között. 
Árról felvilágosítást ad a helyi megbízott. 
Nyilvános értékesítés helye: Szakszövetkezel központi telephelye 
Nyilvános értékesítés ideje: 1993. július 21. 10 óra 

DÉLPRODUKT Kft. Végelszámoló 
* MIl.CM » MILK • UMT * CATTI 

Pénteki 
Szieszta 

A Szieszta július 16-i műso-
rában hírt adnak a II. Európa Jö-
vője gyermektalálkozó programjá-
ról és egy fiataloknak rendezett ci-
gány alkotótáborról is. Hogyan 
alakul a virágkertészetek privati-
zálása, mit is rejt a cfm: Konok 
Kunok Kupája, hogyan rajtoltak a 
kajak-kenu maratonisták - ezt is 
megtudhatják a műsorból. Beszél-
getnek az idei Szegedi Szabadtéri 
Játékokról és a Royal szálló és 
étterem újbóli megnyitásáról is. A 
játékok a kutyákkal, a szobanövé-
nyekkel lesznek kapcsolatosak és 
persze a jó zene sem maradhat el. 
A műsort Kovács Zsolt, Tóth 
István Zoltán és Kiss Mónika 
vezeti. 

H I L L -
I N T E R N A T I O N A L 

Üzletkötő 
Sportszerek világszínvonalon 

Megbízónk, a világpiacon magas minőségi színvo-
naláról ismert sportszer-, és sportruházati termékek magyar-
országi forgalmazását végző nagykereskedelmi vállalat. A 
cég kereskedelmi és marketing tevékenységének szélesítésére 
üzletkötőket keres Budapestre, valamint a z ország dél-
dunántúli (Pécs), és dél-alföldi (Szeged) régiójába. 

Az üzletkötők feladatai közé tartozik a forgalmazott 
termékek eladása, a vevőkkel, viszonteladókkal való 
kapcsolattartás, a piackutatás, és a piaci információk 
közvetítése a cég vezetése felé, valamint a kiállításokon, 
bemutatókon való részvétel szervezése. 

Ha ö n jó fellépésű, kereskedelmi gyakorlattal, jó 
kapcsolatteremtő készséggel, valamint jogosítvánnyal 
rendelkezik, és mindehhez még kialakult kapcsolat-
rendszerrel bír a sport világában, akkor ajánlatunk Önnek 
szól. Munkáját leendő cége szolgálati autóval segíti, és 
teljesítményarányos jövödelemmel honorálja. 

Kérjük, írásos szakmai önéletrajzát a HILL 
International címére küldje. 

HILL Inernational HILL International 
1027 Budapest 7621 Pócs 

Szász Károly u. 2. Ferencesek u. 27. 
Tel.:201-2252, Tel.: 06-72-336-762 

201-2973. 06-72-332-179 
201-2570 Fax 06-72-332-179 

Fax:201-2252 

Ha felnyitom, 
lezárhmtm 

! iitr mindig 
ilyen tejet iszomf 

(Folytatás az I. oldalról) 

A francia, német, román, jugó 
felségjelű autókban javarészt 
törökök szunnyadnak. Óhazába 
igyekvő népes családok. A sor 
több kilométer. 

- Miért? - visszük tovább a 
heves török kérdését. 

- Nem a román kollégák 
miatt - hessegeti el a gyanúsí-
tásnak még a legkisebb formáját 
is Jenei Sándor őrnagy, a határ-
forgalmi kirendeltség vezetője. 
- A 13 használható áteresztő 
sávból náluk négy lesz. Hiába 
minden igyekezet, föltorlódnak 
az autók. Sokat könnyítettek. A 
szomszédéknál a törököknek 
nem kell vízum, például. Mi, 
naponta, akár negyvenháromezer 
embert is átereszthetnénk... 

Nem semmi, mondhatnánk, 
de aki órákat várakozik, annak 
csak a maga ideje a fontos. Aki 
viseli a kellemetlenséget, annak 
- minden. így igaz ez a határ-
faluban, Nagylakon is. 

- Harmadik éve már, hogy 
pokol az életünk - mondja 
nyomatékkal a postás, Mészáros 
Lajos. Ők az Orgona utcában 
laknak s nem egyszer téved be 
hozzájuk a kamion, nem tud 
megfordulni, tolat, zajt csinál, 
fölkavarja a falut. Olyan helyen 
élnek, ahol máskor a csend és a 
nyugalom uralkodik. Éjszakáik 
sem egészen nyugodtak mosta-
nában, gyakorta kapnak hajba 
egymással a várakozók, sziréná-
zik a rendőrautó, a mentő. 

Mis baj is akad. íme: 
- El akartam menni Bökény-

be, nem tudtam a sok autó miatt. 
Harminc-negyven kilométer a 
kerülő. Bezár bennünket á for-
galom. 

A falu kocsmái kapcsoltak 
leggyorsabban, a várakozó-
vonulók hada mellé telepedtek. 
Adódik a kérdés, miért nem 

• Hová kerül a török pénze? 

A határtalanság határa 

A magyarcsanádi csomagmegőrzőknek nem jött jól a törökök vonulása. Elterelték miattuk 
a román piacozókat. 

hordják ki a falubeliek a kert 
termését? 

- El lehetne mérni, az igaz, 
de ilyen engedély, olyan számla, 
az adó... - legyint a sokat átélt 
ember - nem éri meg. Nekem is 
van két nagy almafám, kiszá-
moltuk a lányommal, aki most 
megy negyedikbe a középis-
kolába, hogy az lesz a legkifize-
tődőbb, ha odaöntjük a piacra 
szánt almát a disznóknak. 

Alkalmi politizálásba kez-
dünk, aminek summázata, hogy 
hiába igyekezne bárki is föl-
húzni hamar moteleket, kamion-
parkolókat, a betartandó szabá-
lyok, a fölösleges hivatali izgá-
gáskodások miatt biztosan bele-
törne a bicskája. Azt se tudják, 
kié a föld, ki építhetne rá, kitől 
kellene kérni pénzt hozzá. Ma-
napság minden bizonytalan. 
Mészáros Lajos hasonlata szerint 
hagyni kellene, hogy megtolla-
sodjék a tyúk s csak utána leko-

Hfvják a BBC-rádiót, kérte a török úr, beleunva a várakozás-
ba. (Fotó: Schmidt Andrea) 

pasztani. A kiscsirkének kár ki-
tekerni a nyakát... 

Hát, ide jutottunk...már a ha-
tár népe is tudja, hogyan kellene 
működnie a nagypolitikának. 

- Tiszta falu voltunk - tudjuk 
meg a másik igazságot Tren-
csényi Józseftől - , most meg 
nagyon félünk a fertőzéstől. 
Hiába takarítjuk a közkifolyókat, 
mindenféle emberek járnak oda. 

Néhányan esküsznek rá a 
faluban, hogy az út mentén 
felállított polgárvédelmi budik 
csupán a reklámot szolgálják, 
nem pedig a várakozók szükség-
leteinek kielégítését. A zöme 
várakozó, ugyanis, az erdősávot 
részesíti előnyben az angolok 
kitalálta vizes klozet helyett. 

A Vöröskereszt, a posta, a 
polgári védelem már letette 
névjegyét a 43-as út mentén. 
Elsősegélynyújtó hely, telefonos 
fülke található s abból kapcsolat 
is teremthető a világgal, hiszen a 
tegnapi ottjártunkkor Ottó, a 
német sofőr hazaszólt a mamá-
nak, hogy minden rendben, de jó 
néhány napot késik, mert még 
oda sem ért, ahová indult. 

Kicsit előrébb, Balogh Andor 
és Király Pál két nappal taksálja 
hosszabbra a török utat, éppen a 
törökök miatt. 

- Lassan már többet állunk, 
mint megyünk a fuvarral -
vehetjük ki a kamionablakból a 
mondandó lényegét s azt, hogy 
Rajkánál sem jobbak az álla-

potok. Megszaporodtak az utak 
vándorai, kevés hozzá a hatá-
rokon az áteresztő. Nemcsak itt, 
máshol is Európa keleti és déli 
felén. 

- Majd a Déli Autópálya segít 
ezen - mondja az egyik lebo-
rostásodott arcú pilóta, s mi hi-
szünk benne, hogy nem lesz 
másként. 

Mi mást tehetne a magyar „a 
török áfium ellen való orvos-
ságaként , minthogy dolgozik 
becsülettel. Magyarcsanádon 
Sztáncs Aurélék kertet szántanak 
a csacsifogattal, mikor kíván-
csiskodunk a nyári szabadságra 
autózó utasok viselkedéséről. A 
fiatalasszony félbehagyja a 
munkát és segít eligazodni: 

- A baj, hogy a románokat 
elterelik miattuk Batonya felé, 
pedig mi sokan a faluban azokra 
számítva váltottuk ki a csomag-
megőrző ipart. Én munkanélküli 
vagyok, a fér jem a szegedi 
paprikafeldolgozóba jár. Eddig 
sokszor hagyták itt a piacozók az 
áruikat, most jó ha jön egy-
kettő. 

Miután teljes felvilágosítást 
kaptunk az errefelé oly sűrű 
„Bagaje" felirat lényegéről s 
megtudtuk, hogy káposzta kerül 
a krumpli helyére, megnyugodva 
érkezhettünk a városba. Török-
járás ide vagy oda, a magyar 
élelmes. Nem kap semmit az 
államától a török hozta pénzből, 
de igyekszik megtalálni a 
módját, hogy úgy érezze, mintha 
neki is jutott volna. 

Az innen kibuggyanó miértre 
nem a dolgos múltban keresendő 
a válasz... 


