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November 18. 
794. Nagy Károly frank ki-

rály elnökletével nyílik meg a 
Majna melletti Frankfurtban a 
birodalmi zsinat. A 787-ben 
tartott II. nicaeai zsinaton a 
képek tiszteletéről elfogadott 
határozatok érvényét Károly 
kétsegbe vonja. 

1318. I. Károly házasságot 
köt l-uxemburgi Beatrix her-
cegnővel, János cseh király 
húgával. (I. Károly második 
házassága). 

1626. Rómában megtartják 
a Szent Péter-templom végső 
beszentelését. Az épület Péter 
apostol sir- és a pápa főtemp-
loma. A központi épületet 
Bramante kezdte épfteni 1506-
ban, 1547-tól 1564-ig Miche-
langelo folytatta. 

1664. A Csáktornya (Hor-
vátország) melletti erdőben 
vadászat közben egy vadkan 
okozta sebében meghal Zrínyi 
Miklós, korának leggazda-
gabb magyar főura, nemzet-
közi tekintélyű politikus, had-
vezér. a XVII. századi magyar 
irodalom legnagyobb alakja. 
Haláláig Zala megye főispán-
ja volt. és horvát bán. 

1738. Ausztria és Francia-
ország békeszerződése lezáija 
az Erős Ágost halála után ki-
robbant lengyel örökösödési 
háborút. 

1804. Pesten született Kla-
uzál Gábor ügyvéd, politikus, 
az 1848-as Batthyány-kor-
mányban földmívelés-, ipar-
és kereskedelemügyi minisz-
ter. Az 186l-es. majd 1865. 
évi országgyűléseken Szeged 
képviselőjévé választották. 
Szegeden halt meg 1866. au-
gusztus 3-án 

1840. A Helytartótanács 
bevezeti a postai ügykezelés-
ben a magyar nyelvhaszná-
latot. Ettől kezdve magyar a 
bélyegzők szövege. 

1858. Szegeden Bonyhády 
István helyett Jombart Emilt 
nevezik ki megyefőnökké. 

1901. A Panama-csatorna 
építésének kérdésében John 
Hay amerikai külügyminiszter 
és Julián Pauncefote of Pres-
ton, brit követ megkötik a 
Hay-Pauncefote-szerződést, 
amelyben Nagy-Britannia 
hozzájárul, hogy az USA óce-
ánközi csatornát üzemeltes-
sen. de ragaszkodik a csatorna 
semlegessé és nemzetközivé 
tételéhez. 

1969. Hyannisportban 81 
éves korában meghal Joseph 
Patrick Kennedy, amerikai 
politikus, diplomata, a Kenne-
dy-dinasztia alapftója. Az ő fia 
volt a későbbi amerikai elnök, 
John Fitzgerald Kennedy. 

• A Magyar Autóklub Csong-
rád megyei szerveze tének 
szegedi műszaki állomása 3,5 
M Ft-ot érő diagnosztikai mű-
szercsaláddal gyarapodott. A 
klubtagok november 19-én, 
szombaton nyílt nap keretében 
tesztelhetik először járműveiket. 

A lengéscsillapítót újszerű 
mérési elv alapján vizsgálják. 
A mindenkori ta la jnyomást 
mérik ás nem a lengéseket. A 
talajnyomás mutatja, hogy a 
gépkocsi különféle igénybevé-
teli viszonyok mellett mekkora 
erővel képes tapadni az úton, 
tehát mekkora az útelhagyás 
vagy a csúszás veszélye. 

A fékvizsgáló műszer a kü-
lönféle pedálerők függvényé-
ben a fékezés megkezdésétől a 
teljes befejezéséig értékeli a 
fékrendszert, mutatja a kerekek 
esetleges eltérő fékhatását, és 
az összes fékezési paramétert. 
A futóművet speciális mozgató 
és feszítő szerkezettel vizsgál-
ják. Beépítettek egy gyors ke-
rékösszetartás-ellenőrzőt is. 

Az egész rendszert számító-
gép fogja össze, mely a méhető 
értékeket a megengedett érté-
kekkel hasonlítja össze, és mi-

nősíti a gépkocsi biztonsági 
berendezéseit. 

A nyílt napon, 

19-én 7-től 13 óráig már az új 
diagnosztikai soron vizsgálják 

november a jelentkező klubtagok gépko-

Fotó: Nagy László 

csijait. A diagnosztikai vizs-
gálatot díjtalanul végzik a klub 
dolgozói. Klubtagoknak és a 
helyszínen belépőknek kedvez-
ményes műszaki vizsgalehető-
séget is kínál a szegedi autó-
klubbázis a Kossuth Lajos su-
gárút 112. szám alatt. 
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Malacok potyogtak 
Tegnap Forráskút és Zsombö 

között malacok potyogtak le egy 
utánfutóról. A vontatógépkocsi 
ugyanis hirtelen fékezett, hogy 
egy kerékpározót elkerüljön és 
ekkor az árokba csúszott. Az. 

• Vaskos borítékkal érkeztek 
Mórahalom képviselőtestületé-
nek tagiai a ciklus utolsó önkor-
mányzati ülésére. Mindez, nem 
szokatlan módon azt jelezte: 
megfontolt munkával kell töl-
teni a tanácskozásra szolgáló 
időt A kisváros művelődési há-
zában tegnap délután a képvise-
lők a napirendi pontok között 
megvitatták például a település 
sportjának helyzetét, módosítot-
ták a s/ükséges mértékben az 
1994. évi költségvetési rendele-
tet és megtárgyalták az 1995. 
évi költségvetési tervkoncep-
ciót. A helyhatósági választások 
kö/.eledtén a testület immár 
csak ajánlásokat fogalmazott 
meg a teritékre került témákban 
az újonnan választandó önkor-
mányzatnak. 

Katona László polgármester 
a két ülés között végzett munká-
ról szólva egyebek között arról 
tájékoztatta a testületet és a 

utánfutóban szállított malacok 
szétfutottak, de nem sérültek 
meg. Előzőleg itt más járműből 
nagy mennyiségű gázolaj ömlött 
az. útburkolatra, s ez is hozzájá-
rult a balesethez. 

Itt az új 
Beaujolais 

Franciaországban, a borok 
hazájában valóságos intéz-
ménynek számít az új Beaujo-
lais megérkezése: ezt a fo-
gyasztók a hagyományok sze-
rint minden év novemberének 
harmadik csütörtökén kóstol-
hatják meg először. 

Az idén összesen hatvan 
millió palack (450 ezer hekto-
liter) kerülhet az asztalra már 
most csütör tökön ebből a 
könnyű francia vörösborból, s 
mivel a mennyiség 55 százalé-
kát exportálják, a Beaujolais 

192 országba jut el. A legna-
gyobb külföldi fogyasztó az 
Egyesült Államok (három na-
pon át szinte az összes „had-
rafogható" francia teherszál-
lító-gép Beaujolais-t visz a fe-
délzetén, hogy a tengerentúlon, 
s más, távoli területeken min-
den igényt kielégíthesssenek), 
Európán belül pedig Németor-
szág, Olaszország, Hollandia 
és Nagy-Britannia vezeti a lis-
tát. 

Szakértők szerint az idei ter-
més az elmúlt időszak egyik 
legjobb évjáratának számít, 
hiszen a hosszú nyári napsütés 
nagyon megérlelte a szőlősze-
meket. Ennek ellenére a bor 
ára nem emelkedett, továbbra 
is 10-20 frank között mozog. 

• Mórahalom: munka és koccintás 

Négy óévbúcsúztató 
jelen lévő érdeklődőket, hogy 
megtörtént a település emlék-
parkjába kes/.ülő szobor-terve-
zet művészeti zsűrije Budapes-
ten, az. újabb emlékmű változat 
a leendő önkormányzat döntésé-
re vár a művészeti elbírálás 
után. Beszámolt a polgármester 
a kistérségi települési együtt-
működés keretében hét település 
önkormányzati vezetőjével 
egyetértésben a Mórahalmi Kö-
zös Mezőgazdasági és Vállalko-
zói Egyesület megyei lista je-
lölt-állításáról, annak érdeké-
ben. hogy a megyei közgyűlés-
be jelöltként a térségből megfe-

lelő képviselet lehessen. Az 
egyesület Katona Lászlót, Fara-
gó M. Vilmost, Kocsis Ferencet, 
Dobó Szilvesztert és Flörich 
Andrást szerepelteti a listáján. 

A mórahalmi képviselőtestü-
let az ülésen a település sportjá-
val kapcsolatosan határozatot 
hozott: támogatja, hogy a tele-
pülési sportot egységes rend-
szerbe kellene foglalni felelős 
személlyel. Javasolja az új kép-
viselőtestületnek, hogy ezt a 
kérdést rövid időn belül vegye 
napirendjébe, hogy az elfogadás 
esetén a költségek a költség-
vetésbe beépíthetők legyenek. 

Részletező adatokkal áll a kö-
vetkező ciklus előtt az 1995. évi 
költségvetési tervkoncepció elő-
terjesztése is. az új önkormány-
zat számára a szükséges infor-
mációkat adva. A határozat az 
önkormányzat költségvetési 
szerveinek vezetőit felkéri a té-
teles költségvetésük elkészítésé-
re, hogy azt időben meg tudják 
tárgyalni az érdekkvédelmi 
szervezetekkel. 

A képviselőtestület utolsó 
ülésén a polgármester emlékla-
pot adott át az önkormányzat 
működését segítő társadalmi, 
illetve szakbizottságok tagjai-
nak. A pohár pezsgő tegnap 
Mórahalmon nem egy. hanem 
négy „óévet" búcsúztatott. Tes-
tületi tagok, megjelent helybéli 
polgárok a polgármester pohár-
köszöntőjével a demokratikus 
fejlődés következő, eljövendő 
éveire koccintottak. 

B. P. 
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NJFfi AJTÓ 
ABLAK 

Amennyiben még az idén megrendeli nálunk 
(legkésőbb '95. április 7 5-i szállítási határidővel) 

az egy-egy épületbe beépítendő homlokzati nyílászáróit, 
akkor még a nagy forintleértékelések előtt 

meghirdetett árainkon szerződünk! 

DUFA Faipari és Ablakgyártó Kft. 
Kecskemét, István király krt. 24. 

Tel.: 76 /329 -790 , 329 -870 Fax: 76 /482-144 

Budapesti irodánk címe: IX. ker. Gyáli út 37. (Temaforg irodaház) 
Kedd és csütörtök: 9-15 óráig. Tel.: 280-2277/195, 127-7880/195 

Állandó készlettel rendelkező budapesti partnerünk: 
Nyíló-Bukó Kft. Bp„ XIII. Túróc u. 1-3. Tel./Fax: 149-7132 
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F E L Ú J Í T O T T 
MÁRKABOLTJÁT! 
Új b ú t o r o k r é g i á r o n ! 

Szeged, Vasas Szent Péter u. 10. 
Telefon: 62/314-037. Nyitva tartás: 8.30-17-ig. 
Minden érdeklődőt és vásárlót szeretettel vár az 

ALFÖLDI BÚTORGYÁRTÓ KFT. 

Kohl új kormánya 
Helmut Kohl német kancel-

lár csütörtökön bemutatta új 
kormányát, amelyben a jelen-
tősebb posztokon nem történt 
változás, de két új tagja van és 
kisebb létszámú, mint elődje. 

Az új kabinet az eddigi 19-
cel szemben 17 tagú, miután 
két-két tárcát összevontak. A 
tárcák csökkentése a választá-
sokon gyengén szerepelt Né-
met Szabaddemokra ta Párt 
(FDP) kárára történt. A kancel-
lár pártja, a Német Keresztény-
demokrata Unió (CDU) politi-
kusai továbbra is 10. a bajor 
testvérpárt, a Német Keresz-
tényszociális Unió (CSU) tag-
jai csakúgy nuni eddig, 4 tárcát 
igazgathatnak. 

A kormány új tagja a 43 

éves Jürgen Rüttgers, aki az 
oktatási és tudományügyi, va-
lamint a kutatási és technoló-
giaügyi minisztérium összevo-
násából keletkezett új tárca 
élére került. A Kohl-kormány 
másik új tagja a 28 éves kelet-
német Claudia Nolte, aki a csa-
lád és az öregek védelmének 
minisz tér iuma, valamint az 
ifjúsági és nővédelmi miniszté-
rium összevonásával keletke-
zett új tárca irányítását kapta. 
Az ifjú hölgy, aki 1990-ben lé-
pett be a CDU-ba, tagja volt az 
NDK első szabadon választott 
pa r lament jének és kemény 
konzervatívnak ismerik, s kü 
lönösen az abortusz-törvény 
vitájában hallatta hangját. 

Pál József Rómába megy 
Befejeződött a prágai, a ró-

mai, a stuttgarti és a szófiai 
magyar kulturál is intézetek 
igazgatói posztjára kiírt pályá-
zat elbírálása. A Művelődési és 
Közoktatási Minisztériumban 
közölték, hogy a művelődési 
miniszter a pályázatok elbírá-
lására felkért bizottság javas-
latai alapján a Római Magyar 
Akadémia igazgatójává 1995. 
január 1-jei hatállyal a 43 esz-
tendős Barna Imre írót, műfor-
dítót, az Európa Kiadó főszer-

kesztőjét nevezte ki. Az új 
igazgató munkábaállása után a 
Római Magyar Akadémia szer-
vezeti korszerűsítése is meg-
kezdődik. Jövő év január 1-
jétől tudományos igazgatói 
posztot is létesítenek ott. E 
tisztet a 41 esztendős Pál Jó-
zsef. a Szegedi József Attila 
Tudományegyetem olasz tan-
székének vezetője, egyetemi 
docens, az irodalomtudomá 
nyok kanditátusa tölti be. 
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GERGŐ gyerekszekrénysor 34 100 Ft 
CORNER fotelágy 24 700 Ft 
FORRÁS szekrénysor 52 200 Ft 
VANDA franciágy 44 300 Ft 
LUJZA heverő 16 400 Ft 
ÁRON étkező 34 100 Ft 
SZILVII konyha 50 800 Ft 

És még több mint 10O-féle 
október 31.-december 15. 

akciós áron 
©©KJOSs vasárnap is nyitva, Szeged, Dugonics tér 
8-9. Szentes, Szabadság tér 5-6. 
A Domus 99%-os akciója 1994 november 1 -jétől megszűnt! 

helyett 27 500 Ft 
helyett 18 800 Ft 
helyett 36 800 Ft 
helyett 29 900 Ft 
helyett 12 500 Ft 
helyett 26 900 Ft 
helyett 38 400 Ft 

sikeres bútor 
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