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Történelmi, történettudomá-

nyi könyvek: 
Alekszandr Szolzsenyicin: 

A Gulag szigetvi lág I—III. 
1918-1956, Európa kiadó 
(2008 old., 2500 forint); Ellen 
Alderman - Caroline Kennedy; 
A nép nevében. Az Amerikai 
Alkotmány 200 éve. Köz-
gazdasági és Jogi kiadó (412 
old., 1147 forint); A királyok 
könyve, Magyarország és Er-
dély királyai, királynői, feje-
delmei és kormányzói, Offi-
cina Nova kiadó (224 old., 
1650 forint); A Magyar Nem-
zeti Bank története I., Az Oszt-
rák Nemzeti Banktól a Magyar 
Nemzeti Bankig, 1816-1924, 
Közgazdasági és Jogi kiadó 
(600 old.. 1800 forint); Leo-
nardo Benevolo: A város az 
európai történelemben, Atlan-
tisz kiadó (300 old., 698 fo-
rinl); Cseh Gusztáv: Hatvan 
főember, Kráter kiadó (mű-
velődéstörténeti grafikák, 120 
old., 298 forint); Jean-Baptiste 
Duroselle: Európa népeinek 
története. Officina Nova kiadó 
(424 old.. 2650 forint); Fischer 
Ferenc: A megosztott világ, A 
K e l e t - Nyugat , Eszak -Dé l 
nemzetközi kapcsolatok fő vo-
násai 1941-1991, Ikva kiadó 
(399 old., 770 forint); Ammia-
nus Marcellinus: Róma törté-
nete, Európa kiadó (800 old., 
700 forint); Geoffrey Regan: 
Döntő csaták, Szalamisztól a 
Golf-háborúig, Panem kiadó 
(270 old., 718 forint); Tőkés 
László: „Ideje van a szólás-
nak", Püski kiadó (válogatott 
írások, 124 old., 360 forint) 

Filozófia, vallás: 
A szofista filozófia, Atlan-

tisz kiadó (190 old., 319 fo-
rint); Az isteni és az emberi 
természetről I—II. Őskeresztény 
írók krisztológiai és antropo-
lógiai művei, Atlantisz kiadó 
(338+310 old., 650 forint) ; 
Gerhard J. Bellinger: Nagy 
valláskalauz. Akadémiai kiadó 
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(512 old.. 2400 forint); Peter 
Brown: A szentkultusz, Atlan-
tisz kiadó (210 old., 319 fo-
rint); Rudolf Bultmann: Tör-
ténelem és eszkatológia, At-
lantisz kiadó(l 96 old., 319 fo-
rint); Arisztotelész: Metaphy-
sica, Ferge Gábor fordítása, 
Logos kiadó (944 old., 4200 
forint); Joseph Klausner: Jézus 
élete tanítása és korának vi-
szonyai a zsidó, görög és ró-
mai források alapján, Logos 
kiadó (392 old., 700 forint); 
Komjáthy István: Mondák 
könyve, Móra kiadó (400 old.. 
498 forint); Origenész: Kom-
mentár az Énekek Énekéhez, 
Atlantisz kiadó (240 old., 307 
forint); Pázmány Péter imádsá-
gos könyve, Antiqua kiadó 
(550 old., 650 forint); Sáros 
László-Váli Dezső: Tanú ez a 
kőhalom. Régi zsidó temetők 
Közép-Európában, Új Man-
dátum kiadó 120 old., 680 fo-
rint); Szemelvények a Biblia 
utáni zsidó irodalomból, Auk-
tor kiadó (416 old., 979 forint). 

Művészeti könyvek: 
Barát-Éber-Takács: A mű-

vészet története, Maecenas 
kiadó (676 old., 3000 forint); 
Katedrálisok. Az európai épí-
tészet százegy remeke, Duna-
könyv kiadó (192 old., 1800 
forint); Bohm-Duchen-Cook: 
Kalauz a modem művészethez, 
Holnap kiadó (64 old., 596 fo-
rint); Daniele Boone: Picasso, 
Corvina (148 old.. 2000 fo-
rint); Róbert Denvir: Imp-
resszionizmus, A festészet vér-
telen forradalma, Officina No-
va kiadó (424 old., 4850); Gil-
les Néret: Erotika a festészet-
ben, Officina Nova (192 old., 
2350 forint); Camillo Seman-
zato: Dicsőséges reneszánsz, 
Corvina kiadó (240 old. 2800 
forint); Zsugán István: Magyar 
filmtörténet. Századvég kiadó 
800 old.. 1480 forint). 

(Következő számunkban: 
gyermek- és ifjúsági könyvek.) 
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Teljeskörű szolgáltatás, 
korrekt árak! 
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S Z Ö V E T K E Z E T 
1015 Bp. Csalogány u. 6-10. 
VI7253. Telefon/fax: 201-0164. 

Katalinból 
1993. november 27-én, szombatoMs 
Balástyán, a Hotel-Orchideában. 
Bőséges vacsorával, 
reggelig tartó zenés műsorral 
a kisteleki Madonna esküvőiruha-szalon 

legújabb ruhakollekciói bemutatásával 
és tombolával várjuk kedves vendégeinket. 

A jó hangulatot Sánta István és zenekara 
biztosítja. 

A műsorban fellépnek: Magyar Dénes humorista, 
Ü r m ö s Ica magyarnóta, Koltai Zol tán táncdal, 

Németh József cigánydqlénekes. 

Belépődíj vacsorával együtt 800 Ft, vacsora nélküli 
műsoros belépődíj 300 Ft személyenként. 

Érdeklődni : Balástya, Felszabadulás u . 4 . 
T. : 6 2 / 3 7 8 - 2 7 2 , 6 2 / 3 7 8 - 3 5 5 . 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Régi álmunk volt, hogy ketten 
csináljunk egy kabarét. A Mar-
kos-Nádas duó szétválásával 
erre lehetőség nyílt, bár nem 
akarunk párost alkotni. Két 
külön egy leszünk - kezdte a 
szegedi Boncz Géza a tájé-
koztatót. A „páros" januártól a 
szintén szegedi indí t ta tású 
Nagy Bandó Andrással egészül 
ki, akinek minden hónap utolsó 
hétvégéjén lesz j e l enése a 
Bábszínházban. Addig azon-
ban még történik egy s más a 
kabarészínpadon. December 3-
tól minden pénteken 22 órától 
„nagyon fe lnőt t" nézőknek 
szól az intimebb, pikánsabb 
Téli puttony című előadás , 
december 4-től. minden szom-
baton 20 órától pedig Hátra 
arc. azaz politikai színezetű, 
múltra visszatekintő kabaré. 
Természetesen Boncz Géza és 
Nádas György közreműkö-
désével . Szi lveszter estére 
„fergeteges szilveszter" készül, 
nyitott teremajtókkal és a hely 
olyantán kihasználásával, hogy 
a nézők táncolhassanak is. 
Lesz büfé, és izgalmas beját-
szások hajdan letiltott kabarék-
ból. Szilveszter után, január el-
sején nyit a Másnapos kabaré. 
amelyet Nádas György biz-
tosra jelzett: - Lehet, hogy pi-
zsamában megyek, de biztos ott 
leszek. 

Ami a jövő évet illeti, csak 
néhány név a várható vendé-
gek névsorából: Lehr Ferenc, 
Szilágyi Tibor, Szilágyi 
György, Usztics Mátyás, a 
Simli Show, Katona János, az 
Atléta Trió, lhos József, Éles 
István, Horváth Szilveszter, 
Szilágyi János, Marton Fri-
gyes, és Juszt László. A Bel-
városi Kabaré önfenntar tó , 
állandó színház lesz Szegeden, 

• Decemberre a jegyek 
mér javarészt elkeltek 

Nyit a szegedi 
Belvárosi Kabaré 

Kövér Béla, Lénárt Béla, Boncz Géza és Nádas György az asztal túlsó oldalán. (Fotó: Révész Róbert) 

ehhez azonban az alapítók 
szponzorok segítségét keresik, 
hiszen egy 140 fős teremben a 
350 forintos jegyár nem fedezi 
a teremköl tségeket , vagy a 
vendégművészek fellépti díját. 
A kabaré egyébként - Boncz 
Géza és Nádas György ígérik -
nem Budapestről á tül tetet t 
műsor, hanem szegedi lesz. Az 
első - szegedi - poént is Boncz 
Gézától hal lot tuk, még a 
támogatáskeresés időszakából: 
- Hová forduljon az ember, én 
régi ismerősömhöz mentem, 
Lippai Pálhoz, aki azt mondta, 
van három perce rám, meg az 
egész ügyre, mert itt iskolákat 

fognak bezárni és neki nincs 
pénze. Itt aztán az erkölcsi tá-
mogatást megkaptuk, amitől a 
Gyurival egész reggelig egy-
mással táncoltunk örömünk-
ben. Egyik kedves ismerősöm 
el is nevezte lágytojásnak, mert 
ugye az fő meg három perc 
alatt. 

A humor, mint tud juk , 
komoly dolog, a kabaré vezetői 
is sokszínű, politikumtól sem 
mentes humort ígérnek, igazi 
műhelymunkát , amiben a 
szegedi tehetséges humoris-
tákra is számítanak. (Boncz 
Géza: Vannak!). Sőt: a Rádió-
kabaré „akadályoztatása" ese-

tén - melynek megmaradására 
Nádas György csak 1:9 esélyt 
lát - maguk sem tartják kizárt-
nak, hogy a Marton Frigyes 
alapította kabaré tagjai Szege-
den fellépési lehetőséget kap-
janak. „Nagyon szép álom", de 
lehet, hogy a j ö v ő (Nádas 
György: május utáni) rádiós 
kabaré ja Szegeden a lakul-
hat ki. 

Minden együtt van. Óriási 
érdeklődés, jó humor, kiváló 
művészek. A többi most már a 
pénzen, illetve a szponzorokon 
múlik. 
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Külker '94 konferencia 
Szeged, Royal Szálló 
1993. december 7-8. 

Kaufmanné Szirmai Katal in főov. (NGKM) 
Külker.-engedélyezési eljárása, várható változások. 
Török Miklós főovh. (MNB) Változások a deviza-
szabályozásban, valamint a belföldiek külföldi 
és a külföldiek belföldi befektetéseinek szabályozásában. 
Dr. Molnár Zoltán ügyvéd (H. M. T. Ügyv. Ir.) 
Nemzetközi adásvételi szerződések. 
Békéssy Csaba pü. ig. (Mogort) Devizaszabá-
lyok, és azok gyakorlati alkalmazása. 
Szabó Béla ügyv. ig. (Kopint Datorg) Vámszabá-
lyok a gyakorlatban. Szakmai kerekasztal-beszél-
getés: Kozsuchné Somogyi Katalin vezetésével. 
Részvételi díj: 12 700 Ft/fő, mely tartalmazza 
az ebéd, allófogadás, kávé, üdítő költségeit is. 
Jelentkezés, részletes tájékoztatás: 
Triplax Stúdió: 
Tel.: 62/330-275 Tel./fax: 62/320-093 
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Nálunk a profit házhoz jön: 

Az EMTT-Aktív Hirdetőlánc országos 
vállalakozás még fogad jelentkezőket 

Csongrád megye városaiból 
és településeiről. 

CSAK A TÁRSULÁS 
TAGJAINAK: 
- Mikrobefektetés - 200%-os éves hozam 
- Területi kizárólagosság - országos 

kapcsolatrendszerrel 
- Elegáns tevékenység - családi vállalkozási 

lehetőség. 

Elsó' Magyar Telemarketing Társiilat (EMTT) 
T.: 62/326-790 (csak ma), 
62/473-633/22 hétköznapokon 10-16-ig 

alapítva 1869 R 

Szeged-
AKCI0! 

Treffpaprikás 
szalámi 

670 Ft helyett 550 Ft 
CSAK A PICK SZEGED RT. 

ÜZLETEIBEN: 
Pick Márka Áruház (Passzázs) 

Húsáruház (Maros u. 21.) 
Húsbolt (Vásárcsarnok, Mars tér) 
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