
Dornbach, a sietős 
Mint a katonaságnál: 

az e l lenzéki pártok 
szorgalmasan nyese-
getik a centit, mennyi 
van még hátra a mosta-
ni kormánynak. Mikor 
jöhetnek ők! Tán még 
az idő kerekén is meg-
próbálnak pördfteni , 
hogy jöjjön már a vá-
lasztás. Nem tudni , 
ilyen okra vezethető-e 
vissza, mindenesetre 
Dornbach Alajos, a par-

lament a le lnöke egy 
nappal hamarabb, csü-
törtökön utazott Sze-
gedre az SZDSZ sajtó-
tájékoztatójára. Sajna, 
nem várhat ta meg a 
másnapot, mert akkor 
már másfelé szólította 
programja. 

Ez je lkép is lehet . 
Párt ja b iz tosan nem 
kési le a választáso-
kat... 

V. F. S. 

Egyedüli vidékiként 

Törő/metszett amatőr világbajnok 
fizikai próba minden meccs. 
Hal lo t tam annak idején, 
jár ta az o rvosokat , mert 
megfájdult a könyöke. Te-
niszkönyöknek mondják ezt 
a bajt, másnál is elő szokott 
fordulni. Injekciózták, aztán 
elhatározta, nem vesz többé 
ütőt a kezébe. Három hó-
nap múlva megszűnt a fáj-
dalom, mégse vette azt az 
ütőt a kezébe. Kicserélte 
másikra. 

Huszonkét o rszágbó l 
százharmincan érkeztek a 
szlovéniai Rogoszka Szla-
tinára, a világbajnokságra. 
Közülük emelkedet t ki a 
szegedi újságíró, a lengyel 
fiúval párban. 

- Nem újságírókkal nem 
mérted még össze ma-
gadat? 

- Régtől fogva szeret-
ném, de egyelőre nincsen 
időm versenyekre járn i . 
A szabadfogla lkozás sok 
munkát kíván. 

Tudom róla, a fiával min-
den versenyen ott van. Ti-
zenhétéves a f ia, együt t 
já tszanak a Pick Szeged 
OB ll-es csapatában, és az 
elmúlt két idényben tizen-
nyolc meccsből tizenhetet 
megnyert. Apja vére, mond-
hatnánk, de apja f igye lő 
szeme is rajta van. Es az 
apja bölcsessége is kíséri. A 
hasonló s ikergyerekeket 
általában kiveszik az iskolá-
ból, őelőtte azonban első a 
tanulás, és csak utána jöhet 
a tenisz. 

Rokonszenvesen konok 
ember. 

Horváth Dezső 
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Világbajnok lett Thékes 
István. Az újságírók tenisz-
világbajnokságán kapta ezt 
a szép címet, a lengyel 
Andrzej Karcewskivel együtt 
nyerte meg a párosok vi-
adalát . Ú jságí róknál az 
aranytol l számít a legna-
gyobb dicsőségnek, neki, 
úgy látszik, aranyütőt kelle-
ne kapnia. A tolla mellé ter-
mészetesen. 

Gyerekkorától futbal lo-
zott, a SZEAC, az SZVSE 
és a Szegedi Dózsa csapa-
tában játszott. Amikor abba-
hagyta a focit, akkor kezdett 
teniszezni. Az újságírók első 
hazai bajnokságán (1979-
ben) győztes lett egyéniben 
is, párosban is. Ekkora szé-
gyent a fővárosi teniszezők 
nem viselhettek el, ráfogták 
tehát, hogy profi, és kitiltot-
ták minden további verseny-
ről. Négy év múlva rájöttek, 
hogy rosszul léptek, „rehabi-
l i tá l ták" , adtak neki egy 
nagy vázát, és kikiáltották 
örökös bajnoknak. Világbaj-
nokságra el se vitték. Ke-
serűen mondja: 

- Tőrőlmetszett amatőr 
vagyok, de teher raj tam, 
hogy v idék i amatőr . Te-
her az is, hogy magyarnak 
születtem. 

- Mi károd származ-
na abból, hogy magyar 
vagy? 

- Másként foga lmazok 
akkor: előnyét soha nem 

láttam. Annak se, hogy sze-
gedi vagyok. 

Tíz esztendeig főállású 
spor tú jságíró volt a Dél-
magyarországná l , aztán 
meghívták munkatársnak a 
Népsporthoz, hogy az itteni 
sporteseményekről tudósít-
son. Új főszerkesztőt utaltak 
ki a Népsporthoz, akinek el-
ső dolga volt, hogy a ma-
gyar sportújságírás történe-
tében első főállású vidéki 
munkatárstól rövid úton 

Fotó: Gyenes Kálmán 

megszabaduljon. Azóta 
sincs állása, szellemi sza-
badfoglalkozású. 

És változatlanul amatőr a 
teniszben. 

Azt mondja , e lőnyére 
szolgál, hogy előtte focizott, 
hiszen a teniszt is lábbal 
játsszák. Meg fejjel is. Biz-
tosan igaz, nem értek hoz-
zá, de tudom, az se baj, ha 
ütő is van hozzá. Erősnek, 
kitartónak kell lennie, aki 
erre adja a fejét, szellemi és 

A hét pénze 

Hatvan deka kenyeret ért 
Halványu l a mosoly a 

fiatal jugoszláv munkásnő 
arcán.. . Nem csak azért , 
mert tegnaptó l már nem 
büszkélkedhet a nyolc nul-
lával, hatot ugyanis a kor-
mányrendelet elrabolt tőle, 
hanem azért is, mert értéke 
szintén zsugorodik: tegnap-
előtt ugyanis még 60 deka 
kenyeret lehetett rajta vásá-
rolni, amikor e sorok meg-
je lennek - va lósz ínű leg 
annak csak a felét! A félel-
metes gyorsasággal vágtá-
zó h iper in f lác ió t a kis-
jugoszláv kormány képtelen 
megzabolázni, így nem ma-

radt már megoldás számá-
ra, minthogy denominálja a 
bank jegyeke t . A képen 
látható 500 millió dinárosból 
„mindössze" 500-as bankó 
lesz. A rengeteg milliárdos 
és milliomos kis-jugoszláv 
állampolgárból pedig újfent 
„csak" közönséges halandó, 
aki a zsebébe gyűri a teg-
nap megjelent százas, ez-
res címletű bankókat . És 
gondosan előkészített élel-
miszerjegyeivel sorba áll a 
boltok előtt kenyérért, tejért, 
étolajért... 

K. F. 

Barackízű cigaretta 
A francia Seita újabb fo-

gyasztókat akar szerezni, s en-
nek érdekében most kü-
lönleges termékekkel jelent-
kezett a piacon: megkezdte a 
barack-, illetve ánizs ízű 
cigaretták gyártását. Az újfajta 
cigaretták viszonylag alacsony 

mennyiségben tartalmaznak 
kátrányt és nikotint, dohányíz 
helyett kellemes ízt hagynak a 
füstöt fújók szájában és nem is 
drágák: egy csomag 12.20 
frankért kapható, ami megfelel 
más közepes cigaretták árá-
nak. 

Irány Amerika! 
A A DELTA AIR LINES 
M és a MORTON'S 
MOfffOM 5 

utazási játéka hat héten át 
Amerika. A világ túlsó vége. 

Az Óperencián túl. Nagyon tá-
vol. Földrajzilag, és amúgy is. 
Szinte elérhetetlen. Vagy még-
sem? Mintha egyre közelebb 
kerülne! Már látni a partot... És 
nem is kell hozzá felmásznunk 
az árbockosárba, mint egyko-
ron Kolumbusz matrózának. 
Elég megtennünk az első lé-
pést - amely egyben akár utol-
só is lehet - , felkeresnünk a 
Morton's utazási irodát Sze-
geden. 

Fél lábbal már Amerikában 
érezhetjük magunkat. Kellemes 
környezet az irodában. Mindig 
moso lygó , kedves hö lgyek . 
(Hogy csinálják?) „Forró drót" a 
Delta légitársasággal, a világ 
legnagyobbjával. Tegyünk pró-
bát! Október 29-én szeretnénk 
Ch icagóbó l Los Ange lesbe 
utazni. Mondjuk, délelőtt. Tíz 
másodperc múlva pontos infor-
mációt zúdítanak ránk. Mikor 

indulhatunk, mikor érkezünk, és 
ha kér jük, már foglal ják is a 
helyet. 

Ugyanilyen stílusban intézik 
a szá l lodát , az au tóbér lés t . 
Gyorsan , e legánsan . Erre 
mondják: utazási szakma, felső 
fokon! A Delta repülőjegyei t 
minden kedvezménnyel együtt 
a Morton's-tól lehet átvenni. 
Garantál ják a minőséget. És 
garantálják, hogy a repülőjegy 
ennél az irodánál a legolcsóbb. 
Aki nem hiszi, kipróbálhatja. 

Természetesen telefonon is 
felveszik a rendelést. Egy óra 
múlva már átvehetők a kitöltött 
okmányok. Nincs sorban állás, 
kapkodás, idegeskedés. A fel-
sőoktatási intézmények a taná-
raikat a Morton's-szal utaztatják 
a különböző konferenciákra. Itt 
rendelik a repülőjegyet az üz-
le temberek, a spor to lók , az 
ENSZ-delegáció tagjai. 

Az iroda nemcsak a repü-

F Ő P Í J : 
két repülőjegy 

az USA-ba bárhová 
- a Delta Air Lines 

ajándéka. 
M Á S O D I K D Í J : 
egyhetes szálloda-
bérlet az USA-ban 

-a Morton's 
ajándéka. 

Á R M A D I K D Í J : 
egyhetes autó-

árlés az USA-ban 
- a Morton's ajándéka. 

m A Morton's ajánlata: 
MOHTON $ 

Egy hét New Yorkban (repülőjegy, 
transzfer, szálloda) 66 ezer 500 forint. 

Fogorvostalálkozó New Yorkban, november 
26-december 3. (Repülőjegy, transzfer, 

szálloda, belépőjegy) 85 ezer forint. 
Kilenc nap Floridában; Orlando és Miami 

(repülőjegy, 

m 

lőjegyet intézi el, hanem utakat 
is szervez. Méghozzá igen ked-
vező feltételekkel. A következő 
öt részben a Morton's-szal ba-
rangoljuk be Amerikát. Érde-
mes figyelni, részt venni a já-
tékban, mert a legszerencsé-
sebbek saját szemükkel győ-
ződhetnek meg róla, valóban 
olyan-e az Újvilág, mint megál-
modták. Egy hét múlva folyta-
tás ugyanitt, a Stefániában. A 
játékszelvényt vágja ki, töltse 
ki, őrizze meg. 

69 900 ezer 

Kérdések. 
1. Delta Air Lines: A légitársaság köz- • 

vetlen járatának hatalmas légibusza meny- i 
nyi idő alatt teszi meg a Budapest-
New York közötti 7000 kilométeres utat? 

i 
2. Morton's: Mit garantál az utazási iroda az i 
ügyfeleinek? 

i 
i 
i 

Név:. 

Cím:. 

A hét híre 

Kik vetkőznek Tiranában? 
Hatalmas sikere van Ti-

rana „Lux" diszkójában két 
vetkőző hölgynek. Bolgár 
sajtójelentés szerint külön 
testőrség vigyázza árgus 
szemekkel a kigúvadt sze-
mű publikumot Okszana és 
Irina fellépése alatt, nehogy 
valaki megsértse a „mindent 
a szemnek, semmit a kéz-
nek" elvét az albán főváros 
legdrágább szórakozóhe-
lyén. 

A diszkó abban az épü-

letben működik, ahol két év-
vel ezelőt t még a „káros 
nyugati befolyás elleni küz-
delem szolgálata" székelt. A 
diszkót egy olasz vállalkozó 
működteti egy albánnal tár-
sulva, s igencsak borsos 
árat kérnek attól, aki a két 
sztriptíz táncosnő produk-
ciójában akar gyönyörködni. 

Albániában jelenleg keve-
sebb mint 30 dollár a havi 
átlagfizetés, s így csak ke-
vesen engedhetik meg ma-
guknak a „Lux" szolgálta-
tásainak igénybevételét. A 
belépő például 3 dollár, míg 
a feketekávét 2,5 dollárért 
mér ik, egy üveg pezsgő 
pedig 120 dollárt kóstál. 

A hét fotója 

Munkásököl, vasököl 

Moszkva, 1993. október... (MTI-Telefotó) 


