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Németek, görögök, figyelem! 
A Szegedi Választási Bizottság a szegedi német és görög ki-

sebbség elektorválasztó gyűlését 1995. január 23-ára. összehívja 
az alábbiak szerint: a német kisebbség képviselőit a Deák Ferenc 
utcai nemzetiségi óvodába (Deák u. 31.) 18 órára, míg a görög 
kisebbség képviselőit a Bartók művelődési központba (Vörösmar-
ty u. 3., fsz. 2.) 16.30 órára. Az elektor megválasztására a Szege-
den lakóhellyel rendelkező, a német, illetve a görög kisebbséghez 
tartozó választópolgárok jogosultak. A gyűlés akkor határozat-
képes, ha legalább tíz fő megjelenik. A megválasztott elektorok 
jogosultak lesznek a kisebbségek országos önkormányzati 
közgyűlése tagjainak választásán részt venni. 

Meghalt Magos Gyula festőművész 
Kedvenc költője. Juhász Gyu-

la után Magos Gyula festőmű-
vész is kiköltözött az őskcrthe. 
Január 17-én Budapesten, éle-
tének 63. évében hunyt el. A fő-
városban született 1932-ben, 
1957-ben diplomázott a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola festő 
szakán, Bence László és Baresay 
Jenő tanítványaként. Azóta tagja 
volt a Művészeti Alapnak, 1958-
han elnyerte a Derkovits-ösztön-
dljat. Attól az évtől kezdve rend-
szeres kiállttója volt a Vásárhelyi 
öszi Tárlatoknak. A hatvanas 
évek elején a Tornyai Múzeum-
ban, majd 1977-ben a vásárhelyi 
Mcdgyessy teremben is kiállított. 
A Tömörkény gimnázium mű-
vésztanára volt 1968-tól 1983-ig. Különleges alakja volt az alföldi 
képzőmészetnek, a Nagy István-i, Koszta József-i hagyományok 
folytatója, aki tájábrázolásai mellett mindenekelőtt tömören 
fogalmazott, summázott portréival aratott jelentős művészi sikereket. 
I.egendás figura volt, nagy anekdotázó, igazi különc - de kiváló tanár 
és nagyszerű művész. Temetéséről később intézkednek. 

Magos Gyula: Juhász Gyula 

Traffipax 

Csongrád megyében ma 
az alábbi városok kör-
zetében számíthatnak jelen-
tős közlekedési akcióra a 
járművezetők - Szeged: 5 és 
7, valamint 9 és 14; Makó: 
15 és 23; Szentes: 6 és 22 
óra között. Vasárnap - Sze-
ged: 5 és 7, valamint 9 és 14; 
Kistelek: 15 és 23; Szentes: 6 
és 22 óra között. A rend-
őrség a változtatás jogát 
fenntartja! 

• Tükör a vtv-ben 
Elsősorban nőknek ajánlott 

magazinműsorral jelentkezik 
ma este 19 órától a vtv. A 
tükörben bemutatkozik egy 
nyolc gyermeket nevelő dok-
tornő. A gyermekneveléshez, a 
szépítkezéshez és a konyhamű-
vészethez is ötleteket ad a mű-

Kanadai léghegy Vodka 
A jégkorszakból 

tervez vodkát pá-
rolni egy kanadai 
vállalkozó. Ötle-
tének lényege, 
hogy legkevesebb 
12 ezer éves jeget 
használ fel szesz-
főzdéjében, s Igy 
igazán „tiszta" 
szeszt, illetve vod-
kát állíthat elő, 
mivel az ősjég 
tökéletesen mentes 
a technikai civili-

záció szennyeződé-
seitől. A vodkához 
a prehisztorikus 
jeget az Atlanti-
óceán szállítja Ka-
nada keleti part-
vidékéhez, azaz. a 
lehető legtermé-
szetesebb úton ér-
kezik az alapanyag 
zöme a szeszfőzdé-
hez. 

A cég neve 
egyébként tökéle-
tesen fedi profilját. 

Kanadai Jéghegy 
Vodka néven je-
gyezték be. Elnö-
ke Gary Pollack, 
aki mielőtt belevá-
gott vplna a jég-
korszakos vodka 
főzésébe, alapos 
piackutatást vég-
zett, s nagy érdek-
lődést tapasztalt 
terméke iránt. A 
jégből párolt vod-
kához persze 
ugyancsak 12 ezer 
éves jégkocka du-
kál. 

m Helyesbítés 
Még december 12-i lapunk-

ban ..Röplaposztás kampány-
csendben" című Írásunkban 
megemlítettük Bartucz Tibor 
nevét, mint a kisteleki Kék 
Láng ABC társtulajdonosát. 
Ezzel szemben az üzlet egy 
kft. tulajdonában van, nem 
Bartucz Tiboréban. 

1967. augusztus 21. 
Nem sokkal azután ismerkedtem meg 

Szabinával, hogy térdig koptattam a lá-
bam Tibor után, aztán mégse lett az 
egészből semmi. Nem részletezem most, 
lényeg a lényeg, megmondta, hogy neki 
Marikát el kell venni, ezt mindenki tudja. 
Miért, miért, az most mindegy, így van, 
kész, passz. Jászi Oszkárról tartott kis-
előadást, dohányoztunk a könyvtár fo-
lyosóján, később a tejivóban úgy ottha-
gyott, minthajiose látott volna, naná, 
megjelent Marika a barátnőjével. Mit 
mondjak, egyáltalán nem volt marikás, 
hegyes-begyes, de ahogyan bevágódtak 
a tejszagba, hát az világi volt. Eszembe 
jutott, hogy Tibor a kenyérharcról érte-
kezett egyszer, lobogott a szélben a hosz-
szú haja, a zsebében kotorászott, megta-
lálta a pipáját, északi szél jön, szere-
lemszaggal, mondta, ilyeneket tudott. 
Kenyérharc. Egy ilyen csaj mellett. 

A pipa miatt mindig finom illatok 
burkolták az asztalt, tele volt vastag 
könyvekkel, a nemzetiségi kérdés '48-
ban, órákig tudtak ezen őrölni Nándival, 
fölvittem nekik a kaját a menzáról, 
császármorzsa. 

- Istenem, hogy lehet valaki ilyen 
lökött liba, arról van szó, hogy munká-
hoz kell látnunk - mondta Szabina. 
Éreztem, hogy új élet kezdődik. Azon 
éjjel söröztünk a Sárkányban és főztük 
egymás agyát hajnalig, majd a szürkü-
letben, mikor már a rigókat kotortuk ki a 
hamutálból, Szabina ingerülten felug-
rott, hazafelé a Mennyből az angyalt 
énekeltük és elhatároztuk, hogy nyári 
mezőgazdasági munkára csoportot szer-
vezünk és útrakelünk az NDK-ba. A 
fizetésünkből Drezdába megyünk, eset-
leg Weimarba. meglátjuk, hazajövünk 
stoppal. Beállítottunk a Titkárságra, 
lakhatunk-e még két hétig a koleszban, 
Szabinának akkor már megvolt a mun-
kája, valakit tanított németre, éjszaka a 
térkép fölé hajolva terveztük az utazást. 

Akkoriban már nagyon untam az 

ődöngést az egyetem körül, Szabina bele 
volt zúgva az egyik színpados srácba, 
hát arra jártunk, hátha összefutunk, de 
sose. 

Két hét'múlva szanaszét ment min-
denki, Szabina vitte magával N. Évát, u 
kapcsolatuk éjt s napot egybefogó po-
fázássá izmosodott, féltékeny voltam. 
Majd megjött a nyár, az utazás idénye és 
jöttére a szanaszét banda mind megin-
dult. Az állomáson csoportképel csinál-
tunk, N. Éva sötét napszemüvegben betö-
rő pofát vágott, Tibor sugdosott Marika 
fülébe, válságosnak láttam a világ hely-
zetét. A vonaton németül tanultunk, Sza-
bina szülei otthon nem is beszélnek ma-
gyarul. Útlevélellenőrzés, a széteső Bor-
sos otthonhagyta, leszállt Kecskeméten, 
a Mintamókusfennafánt énekeltük neki. 

1983. február 2. 
Tibor rendőr lett és elvette Marikát, 

Nándi meghalt. Szabina az erdészhall-
gatóknak irodalmi színpadot szervezett. 
Borsos Amerikába ment és ottfelejtette 
magát. N. Évának három gyereke van 
Nagykőrösön. Az Európa kiadta J. Ke-
rouac Úton című könyvéi. 

Daewoo márkakereskedés Szegeden 

• Gátló gén 
Spanyol rákkutatók felfed-

ezték, hogy létezik egy p 16-os-
nak elnevezett gén, amely 
megakadályozza a rákos daga-
natok növekedését. Egy spa-
nyol tudósok vezette kutató-
csoport a New York-i Howard 
Hughes Medical Institute-ban 
tavaly májusban megfigyelte, 
hogy az élesztőben található 
egy olyan gén, amely befolyá-
solja a tumorsejtek szaporo-
dását. 

Arra is rájöttek, hogy 
ugyanez a gén kimutatható az 
emberi daganatokban is, füg-
getlenül az eddig ismert leg-
főbb gátló géntől, a p53-tól. 
Miután egy daganatos pat-
kányba a pl6-os gént beinjek-
ciózták, megállapították, hogy 
a rákos daganat növekedése 
abbamaradt. 

- A kémcsövektől eljutot-
tunk az élő sejtekig, és ez ha-
talmas lépést jelent a rákos 
megbetegedések elleni harcban 
- jelentette ki Manuel Serrano, 
a kutatócsoport vezetője. 

• Kedvezmény 
A Szegedi Fürdő és Hőfor-

rás Vállalat a Termálfürdőben 
(népszerű nevén a „gombá-
ban") mától február 28-ig 
szombatonként és vasárnapon-
ként ismét kedvezményt kínál 
a vendégeknek. Ezúttal a 10 
éven aluli gyermekek vehetik 
díjtalanul igénybe a szolgálta-
tásokat. 

Harminc Daewoo márkake-
reskedés nyílik januárban or-
szágszerte, Szegeden a Napos 
úton rendezkedett be a dél-koreai 
óriáscég, amely az eddig jobbára 
csak az ázsiai félszigeten ismert 
autóit kínálja Európában, így 
hazánkban is. A Daewoo árbevé-
tele körülbelül akkora, mint Ma-
gyarország éves nemzeti jöve-
delme, igazi profilját nehéz meg-
határozni, hiszen például szóra-
koztató elektronikai és ruházati 
cikkek gyártásával is foglalko-
zik. 

Kuti Pál, a szalon vezetője há-
rom típust kínál a vásárlóknak, e 
jelenlegi választék mindegyike 
középkategóriás autó. A Racer 4 
és 5 ajtós változatokban kapható 
1,5 literes motorral; az alapvál-
tozat a 72 lóerős Base 1 098 ezer 
forint, a 4 ajtós GSI - extrákkal 
is - kétezerrel alatta marad az 1,3 
milliónak. A kategória közepén a 

Újságért 
tojás 

Friss tojásra cserélik be a le-
járt újságokat egy malajziai vá-
rosban. A Kuala Lumpurtól 
150 kilométerre fekvő Malac-
cában I darab tojást adnak 1 
kilónyi újságpapírért a vasár-
napi akción, melyet a helyi 
önkormányzat szervezett, 30 
ezer tojást felvásárolva. A be-
szolgáltatott újságpapír újra-
hasznosításával egy magán-
céget bíztak meg. Malajziában 
a tojás átlagosan 25 malajziai 
centbe (1 amerikai dollárcent-
be) kerül, az újságok árát a je-
lentés nem ismerteti. Hajdaná-
ban házaló kereskedők vásá-
rolták fel a régi újságokat, 
amelyekből bevásárlószatyrot 
készítettek. Ez mára megszűnt, 
s az emberek a szemétbe dob-
ják a kiolvasott újságokat. 

50 Ft/km! 
Gyors, pontos, olcsó! 

• Szokatlan módját válasz-
totta egy svéd anya annak, 
hogy lecs i t í t sa h i s z t i ző 
g y e r m e k é t : bezárta az 
elektromos ruhaszárítóba, 
majd pedig be is kapcsolta 
a készüléket. Szerencsére 
pár pillanattal később jobb 
belátásra jutott és kienged-
te kétéves kisfiát a szorult 
helyzetből. 

Az ügyből per lett, s az 
anya azzal védekezett, hogy 

A baba száraz maradt 
ő maga is stresszhelyzetbe 
került a gyermeki hiszti mi-
att, s csak azután folyamo-
dott a s zár í tóhoz , hogy 
minden más higgadt mód-
szer hatástalannak bizo-
nyult. 

Azzal nem próbált men-
tegetőzni , hogy csupán a 
kisfiú könnyeit akarta fel-

szárítani. A bíróság végül 
szabadlábra helyezte, hogy 
el tudja látni a gyermek fel-
ügyeletét. 

Az eset egy évvel ezelőtt 
történt és azóta a kisfián 
páni félelem lesz árrá, vala-
hányszor meglát egy szárí-
tógépet. 

Nexia áll, a 4 ajtós GLX 16V 
DOHC beépített extrákkal, 
metálfényezéssel, klímával, 
ABS-szel sem éri el az 1,8 mil-
liós vételárat. 

A csúcsmodell a felső közép-
kategóriás Espero, kétliteres, 110 

Fotó: Nagy László 

lóerős motorral, kétmillóért. A 
Daewoo-csapat abban bízik. Sze-
gednek ez a területe hamarosan 
kereskedelmi központtá fejlődik, 
áruházakkal, szervizekkel, s (gy 
bebizonyosodik, jó választás volt 
a Napos út. 

Az Alliance Francaise programjai 
Az Alliance Francaise szegedi egyesülete kiadta februári 

kulturális rendezvényeinek programját. A szegedi francia egye-
sület vendégeként február 7-én 18 órakor a JGyTF Francia Tan-
székén Catherine Durandin történész tart előadást „Hogyan írjuk 
meg Románia történelmét?" címmel. Február 9-én 19 órakor a 
Szegedi Ifjúsági Házban Anne Pekoslawska francia sanzonénekes 
Edith Piaf-emlékesten énekel. Február 21-én 19 órakor a JATE 
Klubban az Akosh Szelevényi Ensemble „ethno-jazz" zenét ját-
szik. Február 27-én 20 órakor a Belvárosi Mozi Kamaratermében 
francia felirattal levetítik Gábor Pál Angi Vera című filmjét; 
február 28-án 20 órakor pedig ugyanott Jean-Jacques Zilbermann 
Franciaországban tavaly nagy sikerrel bemutatott „Nincs min-
denkinek olyan szerencséje, hogy kommunista szülei legyenek" 
című francia nyelvű filmet játsszák. 

Február 6-án elindulnak a Szegedi Alliance Francaise francia 
nyelvtanfolyamai is. Ezekről információt lehet szerezni a 
324-427-es számon. 

• Tabán Családsegítő 
Februártól ismét elindítja 

díjmentes csoportjait a Tabán 
Családsegítő Közösségi Ház. 
Önismereti csoportot 14-18 
éves fiatalok számára, autogén 
tréninig a lazító, feszültségoldó 
technika elsajátítására, életmód 
klub, ahol a reformkonyha 
alapjaival és az öngyógyító 
módszerekkel ismerkedhetnek 
meg. Gyermeküket egyedül 
nevelő szülők önsegítő cso-
portja, egészségvédő program 
középiskolások és fe lsőta-
gozatosok számára, tanulás-
módszertani tréning 3.-4. osz-
tályos középiskolásoknak. Bő-
vebb felvilágosítás a Kereszt-
töltés utca 13. szám alatt il-
letve 326-636-os telefonszá-
mon. 

A RÁDIÓ „PARTISCUM" 
kereskedelmi adása 

„Hallgassa Ön is, 
Önnek is szól!" 

mindennap l6-!8<Snkn/dda94,9MH/-en 
(a DANUBIUS hullámhosszán) 

H irdetésfelvétel: 
Szeged, Párizsi krt. 32. 
TeL: 325-930. 323-811 
Tel./Fax: 491-119 

• Tatolt az APEH 
Tavaly 945 milliárd forint 

adót és járulékot szedett be az 
APEH és ez a pótköltségve-
tésben előirányzott összegnél 
is 33 milliárd forinttal több. A 
hivatal sajtótájékoztatóján 
külön felhívták arra a figyel-
met, hogy továbbra is ellenőr-
zik a háztartási tüzelőolaj for-
galmazását, mert jelenleg is 
mintegy 300 ezer tonna HTO 
forrása ismeretlen. 

• Aki lop, az csal is 
A fővárosban az V. kerületi 

Rendőrkapitányság bűnügyi 
osztálya nyomozást folytat 
csalás vétség alapos gyanúja 
miatt annak az ismeretlen tet-
tesnek a kézrekerítésére, aki 
egy Sam Mike Geurts névre 
kiállított, feltehetőleg kanadai 
útlevél felhasználásával a Tre-
saure Change Kft. irodájában 
beváltotta a lopás miatt letiltott 
550 angol font értékű Amex 
utazási csekket. A tettes 
ugyanis a főváros XII. kerületi 
ifjúsági szállásán egy ausztrál 
állampolgártól lopta el ezt a 
csekket. 

VÁRHATÓ IDÖIÁRÁS 

Egyszemélyi hatalomra tö-
rekvéssel vádolja Fodor Gábor 
kultuszminisztert a Közgyűj-
teményi és Közművelődési 
Dolgozók Szakszervezetének 
elnöke. Vadász János sajtótájé-
koztatón elmondta, hogy a mi-
niszter egyetlen döntése előtt 
sem egyeztetett az érdekvédel-
mi szervezetekkel és ezzel tör-
vényt sértett. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint 
ma estig ismét egyre több felé borul be az ég és sok helyen 
lehet számítani hőszállingózásra, havazásra. A legmagasabb 
nappali hőmérséklet 1 és mínusz 4 fok között alakul. 

RENDELJE ME6 LAPUNKAT TELEFONON: 


