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Kossuth Rádió: újra lapszemle 
PANORÁMA 11 

Ebben közölték: a helyes 
arányok és a pártatlanság alap-
követeményének megfelelően 
minden reggel szerepel a kö-
rülbelül háromperces összeál- • 
lításban öt országos napilap: a 
Népszabadság, a Pesti Hírlap, 
az Új Magyarország, a Magyar 
Hírlap, a Magyar Nemzet , 
valamint ezek kiegészítésére 
esetenként a mindenkori kíná-
lat és a cikktémák figyelem-
bevételével a Népszava, a Pest 
Megyei Hírlap és a megyei 
lapok valamelyike. 

Az írásos anyag kitér arra is, 
hogy a műsorban lehetőleg 
azonos fajsúlyú és műfajú írá-
sokat szemléznek, figyelemmel 

A Kossuth Rádió Reggeli Krónikájában 1993. 
december l-jétől újraindítják a reggeli lapszemlét, 
tartalmazza az az írásos anyag, amelyet a Magyar Rádió 
hétfőn adott ki. 

arra is, hogy a lapszemlében 
alapvetően nem híreket, hanem 
nézeteket, véleményeket kell 
ütköztetni. Kerülni kívánják a 
szélsőséges, indulatos véle-
mények idézését, a feszültsé-
get. indulatokat gerjesztő írá-
sok szemlézését , az öncélú 
szenzáció- és botránykeresést. 
Az anyag leszögezi: „A szem-
lézett interjúban nem torzulhat 
a nyilatkozó véleménye, nem 
adhatunk a szájába olyat, amit 

A SZAB hirei 
Ma 14 órától a SZAB Or-

vostudományi Szakbizot t -
ságának Nephrológia i és 
Hypertensio Munkacsoportja 
Prof. Shaul G. Gassry M. D. 
kaliforniai kutató „Hypercal-
caemia and Hypocalcaemia" 
című előadását hirdéti meg. 

December l-jén 15.30órától 
a SZAB Filozófiai és Törté-
nettudományi Szakbizottsá-
gának Politikatudományi Mun-
kacsoportja társrendezésében 
Balogh Istvánt, az MTI Poli-
tikai Tudományok Intézetének 
igazgatóját látja vendégül, aki 
a hazai po l i t ika tudományi 
kutatások helyzetéről és- főbb 
irányzatairól ad tájékoztatást. 
19 órától a SZAB Genetikai 
Munkabizottságának Ifjúsági 

• A kárpótlási jegy: 
1430 forint készpénzt ér 

Viszik, mint a Prímagázt 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

Csak beletanul a magyar 
átlagpolgár a kárpótlási jegy -
részvénycserébe. A Pick har-
madik körénél már mindenki 
tudta a dolgát, számolt, s nincs 
ez másképp az új slágernél, a 
Prímagáz-részvénynél sem. A 
meglehetősen nagyszabású, a 
jelekből ítélve hatékony rek-
lámkampánynak köszönhetően 
már a múlt héten is sűrűn 
hívták telefonon az érdeklődők 
az Inter-Európa Bank Szegedi 
Igazgatóságát. Ott a tájékoz-
tató mellett külön felhívták a 
figyelmet a meghatalmazásra -
a nem eredeti kárpótol tak 
ugyanis csak ezzel jegyezhet-
nek - , mi több. ehhez nyom-
tatvánnyal is szolgáltak. 

Nem vitás, a készpénzes 
részvényjegyzés lehetőségén 
túlmenően elsősorban a kedve-
ző arányú kárpótlási jegy cse-
rének köszönhető ez az óriási 
érdeklődés. Tíz kárpótlási je-
gyért 11 darab ezer forint név-
értékű, 1300 forint kibocsátási 
árú Prímagáz részvény jegyez-
hető. tehát ez esetben a kárpót-
lási jegyet 143 százalékon szá-
mítják be. Talán ennél is fon-
tosabb. hogy a társaságban 51 
százalékban tulajdonos holland 
Pam Gas B.V. fe la jánlo t ta , 
hogy a kárpótlási jeggyel 
fizetőktől forgalomba hozatali 
áron, azaz 1300 forintért 
visszavásárolja a részvényeket. 
Akkor pedig egy kárpótlási 
jegyért 1430 forint készpénz-
hez lehet jutni, szemben a bró-
kercégek mai maximum 75-80 
százalékos ajánlatával. 

Az ÁVÜ az év egyik legna-
gyobb nyilvános részvénykibo-
csátásánál több mint 1,5 mii-

nem mondott. Ennek érdeké-
ben még olyan apró részletekre 
is igyekszünk ügyelni, hogy 
„állította", „vélte" stb. típusú 
igékkel se minősítsük az idé-
zett nyilatkozatokat." A tájé-
koztatás általános rendező elv-
ként jelöli meg, hogy az or-
szágos, vagy nemzetközi jelen-
tőségű, a legszélesebb közvé-
leményt érintő, illetve érdeklő 
témák elsőbbséget kapjanak, 
Magyarország külpolitikai ér-

dekeit is f igye lembe véve. 
Szintén követelmény a köz-
szolgálatiság feladataiból adó-
dó témák, írások prioritása. 

A lapszemlét a Krónika ki-
jelölt stábja és külsősök készí-
tik, a lapszemlék felelős szer-
kesztője Osgyáni Csaba, aki 
szabályos időközönként - a 
szakmai követelmények betar-
tását és a hallgatói véleménye-
ket maximálisan figyelembe 
véve - értékeli a tapasztala-
tokat. „A reggeli lapszemlét új 
formájában is kísérletnek te-
kintjük, a jövőben is minden-
képpen módot találunk a szük-
séges változtatásokra, a reggeli 
lapszemlék folyamatos karban-
tartására és javítására" - tar-
talmazza az írásos anyag. 

Színházbusz 
indul 

A Bartók művelődési köz-
pont színházbuszt indít Buda-
pestre, december 9-én. A sze-
gediek a Fővárosi Operet t-
színházban A muzsika hangjai 
című előadást nézhetik meg. A 
világhírű musical története a 
nálunk já tszot t f i lmből is 
ismert: a kapitány és a zár-
danövendékből lett nevelőnő 
love story-ja, a gyermekek 
„közvetítésével". A főszere-
peket Malek Andrea, Tiboldi 
Mária, Farkas Bálint. Szolnoki 
Tibor, Kovács zsuzsa. Ben-

kóczy Zoltán játsszák, a leg-
idősebb gyerek szerepében 
Szinetár Dórát láthatja, hall-
hatja a nagyérdemű. Az elő-
adás rendezője: Vámos László. 
A busz az előadás napján dél-
után 3 órakor indul a Szeged 
étterem elől. Az útiköltség 600 
Ft-ba, a színházjegy 440 Ft-ba 
kerül. Jegyek igényelhetők 
Makó Mária szervezőnél. 10-
14 óráig a 471-570-es tele-
fonon és Bodóné Péni Eriká-
nál, a Bartókban, a 324-246-os 
hívószámon. 

Tagozata tartja soros össze-
jövetelét , aktuális kérdések 
megtárgyalására. 

December 2-án 15 órától a 
SZAB Orvostudományi Szak-
bizottságának Gastroentero-
lógiai Munkacsopor t ja a 
Solvay Pharma magyarországi 
képviseletével együttműködve, 
Lonovics János tanszékvezető 
egyetemi tanár moderálásával 
három előadásból álló tudomá-
nyos ülést rendez. 

December 4-én 9.30 órától a 
SZAB Orvostudományi Szak-
bizottsága a Petri Tanítványok 
Baráti Körével közösen Petri 
professzor emlékének szentel 
tudományos ülést, a korábbi 
hagyományokat ezáltal is 
folytatva. 

liárd értékű csomagot ajánl fel 
megvásárlásra, ebből 640 ezer 
darab részvényt a kárpótlási 
jegy tulajdonosoknak. Kérdés 
az, túljegyzés esetén mennyi 
jut az allokáció után egy jegy-
zőnek. A tájékoztató szerint 11 
darab biztosan, ha már annyi 
sem jutna, akkor leállítják a 
jegyzést. A dolog lényege tehát 
akár két mondatba is megfo-
galmazható. Ha még mindig 
tart a sorban állás, amikor a 
jegyzést lefújják, akkor a le-
maradók csak bő hatezerfo-
rintos veszteségüket sirathat-
ják. Ha viszont elfogy a sor és 
nem rekesztik be a jegyzést, 
akkor - de csak akkor - van 
lehetőség nagyobb összegű 
jegyzésre. 11 -nél több kárpót-
lási jegy 143 százalékon 
történő „értékesítésére". 

Zara Csabától, az Inter-
Európa Bank igazgatóságának 
osztályvezetőjétől megtudtuk, 
hogy 10 óra előtt valamivel a 
35-ös sorszámú jegyzőné l 
tartottak. Délután kettőig fo-
gadják az ügyfeleket, akik kö-
zött akadt olyan, aki 600 ezer 
forint ér tékben hagyott ott 
kárpótlási jegyet. Ezek érték-
papírnak minősülnek, sorszá-
maikat fel kell jegyezni, ami 
lassítja a munkát A „kárpótlási 
jegyesek" a jegyzés időpont-
jában adásvételi szerződést 
kötnek a Pam Gas-zal, a ju fi-
zetések pedig január hetedikén 
kezdődnek. Az a l lokációs 
„eredményhi rde tés re" -
vagyis, hány részvény jut egy-
egy jegyzőnek - december 
6-10 között számíthatunk. 

Kovács András 

Ft+AFA-val 

olcsóbban juthat 
mobiltelefonhoz. 

A WESTEL november 8-tól december 4-ig tartó akciójában a 

távközlési összeköttetés költségéből 30.000 Ft + ÁFA 

kedvezményt ad nem budapesti* ügyfeleinek. 

'Nem budapestinek azok minősülnek, akik vidéki számlafizetési címmel rendelkeznek. 

(((f)))))))) 
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