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DOBJON ÖSSZE EGY TWINGOT! K E R E S S E N , MERT 
D U P L Á N NYERHET! 
tfL A JANUÁR 28-ig 
V TARTÓ, A SZEGEDI 

RENAULT RENAULT 
SZALONNAL K Ö Z Ö S 

NYEREMÉNYJÁTÉKUNKON! 

3 . heti kü löndí j : 
egy aranygyűrű i 

Első játékhetünk különdíját CZAPÁRY ÉVA, szegedi 
előfizetőnk nyerte. Az aranygyűrűt az ARANYTOPÁZ 
Kárász u.-Klauzál tér sarkán lévő üzletében veheti átl 

Mai mellékletünk: 

l m : SPORTJA 
PAPÍR - ÍRÓSZER - IRODASZER 
MÁSOLÓPAPÍROK, FAXPAPÍROK, LEPORELLÓK, HIBAJAVÍTÓK-INDIGÓK, 
FESTÉKKAZETTÁK, ÍRÓSZEREK, IRODASZEREK, HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRIK. 
Több, mint 2000 árufé leség! 
Papír — írószer Nagykereskedés 
5000 Szolnok, Tószegi út, 
a Vegy iművek főbejára tánál ! 
Te le fon / fax : 56 /422-172 
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• Ukrán magyarázkodás 

Megvonták tőlünk 
a villamos áramot 

Világszépe 
Miss Jamaicát válasz-

tották Miss Világszépé-
vé szombaton a dél-afri-
kai Sun City-ben. A 18 
éves Lisa Hanna civil 
foglalkozására nézve tv-
bemondó. Első udvar-
hölgye a 21 éves dél-af-
rikai Jacqueline Mofo-
keng, a második pedig a 
19 esztendős Fülöp-szi-
getek-i Sharmaine Guti-
errez lett. 

Mentőkötél 
Visszavonta a Metripond el-

len indított felszámolási eljá-
rást a Társadalombiztosítási 
Igazgatóság. Ezzel lehetőség 
nyílt arra, hogy a vállalat veze-
tése egyezséget kössön hitele-
zőivel . A Metr ipondot az 
egyezség végrehajtását követő-
en végelszámolással megszün-
tetik. 

• Szegedi gyűjtés a vajdasági magyareknak 

Kabát, csipkebogyó, paprika 

Ukrajna szerint elháríthatat-
lan akadály miatt állították le 
az áramszolgáltatást Magyar-
országnak . Az energiaügyi 
minisztérium illetékese azt is 
közölte, hogy egy hete már 
Bulgária, Csehország, Szlová-
kia és Horvátország sem kap 
áramot Ukra jnából és nem 
továbbítják az Oroszországból 
érkező tranzitáramot sem. 

annak bejegyzése és megerő-
sítése, hogy az áramszolgál-
tatás leállítása Kijeven kívülál-
ló okok miatt következett be. 
Ennek ellenére az érintett or-
szágok, köztük Magyarország 
is, összesen több mint egymil-
lió dolláros kártérítést követel-
nek Ukrajnától. 

Lapinyin sajnálatát fejezte 
ki a történtek miatt, és elismer-

Elkészült 
a Széchenyi 
téri pavilonsor 

Tájkép építkezés után, csata előtt. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Igor Lapinyin bejelentette, 
hogy intenzív tárgyalásokat 
folytatnak más külföldi forrá-
sok felkutatása érdekében, s ha 
ez sikerrel jár, akkor Ukrajna 
teljesíti az említett országokkal 
fennálló szerződéses kötele-
zettségét. Közölte ugyanakkor, 
hogy az ukrán kereskedelmi 
kamarában folyamatban van 

te, hogy az anyagi káron kívül 
súlyos politikai veszteség is 
érte Ukrajnát. 

- Az illetékes vezetők meg-
ér the tnék már, hogy a vil-
lanyáram stratégiai jelentőségű 
az ország számára, hiszen a 
nagyon kevés jól eladható uk-
rán árucikkek közé tartozik -
fűzte hozzá. 

Református óvoda 
a Clarisseum 

Bcnnsőségcs. meghitt ünnepségre szólt a szombati meghí-
vó. A Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség elnöksége a 
Clarisseum református óvoda és a Debreceni Református Aka-
démia Szegedre kihelyezett vaUástanári tanszéke átadó ün-
nepségét jelenlétével megtisztelte dr. Kocsis Elemér, a Tiszán-
túli Református Egyházkerület püspöke, és dr. Ványai Éva 
szegedi alpolgármester (képünkön), valamint a megyei önkor-
mányzat képviseletében Pálfalvi Zsolt és az anyaintézet, a 
debreceni teológia professzora. Semsei Klára. (Tudósításunk 
az 5 oldalon.) 

- Itt a Széchenyi téri sétá-
nyon a mi időnkben kétoldalt 
végig fenyőfát árusítottak. An-
nak volt ám jó illata - idézi Fia-
tal korát dr. Czipott Zoltán. -
Engem a mostani bazársor sem 
zavar. Nem túl hangos, közeli 
lakásunkig el sem ér a zenebo-
na. És kevésbé rontja városké-
pet. mint a Dóm téri vasszörny. 
- Nekem kifejezettem jólesik, 
hogy egy helyen annyi min-
dent meg tudok venni, nem 
kell üzleteket járnom. Szóval, 
nem haszontalan dolog ez a pa-
vilonsor - egészíti ki a doktor 
urat a felesége. 

Véleményüket persze nem 
mindenki osztja. Egy fiatal pár 
egy nagy szekrényhez hasonlí-
totta az általuk elcsúfítottnak 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

• Szirup harap a hideg a huzatos lakótele-
pi utcákon.Csak az megy ki reggel, aki-
nek nagyon muszáj. Félfutva jönnek ve-
lem szembe a bevásárlásból néhányan a 
Sólyom utcán. Senki sem áll meg a 2. szá-
mú ház előtt, nem visz be pakkot. Délelőtt 
háromnegyed tízig Bérdi József csak azt 
az egyetlen télikabátot „őrzi", amit még 
pénteken adott be valaki a vajdaságiaknak 
szánva. Lassan ébred a lakótelepi nép. Tán 

nem is igen tudják, hová kellene vinni a 
balkáni háború, a tél, az ínség sújtotta 
magyaroknak az adományokat. Míg erről 
szót váltunk az ÁNTSZ alkalmazottjával 
megérkeznek a „koránkelők", középkorú 
házaspár hoz kétölnyi meleg ruhát. 

A Gáspár Zoltán utcai gondozási köz-
pontban negyedórával később már na-
gyobb kupacot találok, s nemcsak ruhane-
műt. Majoros Klára gyógyszerész és társa 

Pappné Szabó Gizella, a máltai szeretet-
szolgálat tagjai gyógyszereket is válogat-
nak. S reménykednek, a háborútól nyomo-
rított területeken most igazán kellő patika-
szerek - antibiotikumok, fájdalom- és láz-
csillapítók, vérnyomáscsökkentők, gyer-
mek tápszerek - is kerülnek majd. A gon-
dozási központ munkatársa, Baginé Nagy 
Éva biztos benne, hogy adakoznak ró-
kusiak. (Folytatás a 7. oldalon.) 

Gyűlnek az adományok a ferenceseknél is. (Fotó: Schmidt Andrea) Élelmiszert inkább az idősebbek heztak 


