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Aki a virágot szereti... 
Csütör töki számunkban 
könnyed szösszenetet ír-
tunk egy feledékeny úrról, 
aki a Hungária Szállóval 
szomszédos virágüzletből 
egy drága csokrétával, vi-
szont fizetés nélkül távo-
zott. Kiderült, hogy a „vi-
r á g é n e k " s z e r e n c s é s e n 
végződött. Az üzletvezető 
értesített bennünket, hogy 
a gáláns férfi még aznap 
visszaszaladt a boltba, és 
kiegyenlítette a számlát. 

P a r k o l ó k . A T e s c o 
személyzet i be já ró jáva l 
szemközti Körtöltés utca 

külső forgalmi sávját néha 
teljesen elfoglalják a vára-
kozó autók, holott a nagy-
á ruház p a r k o l ó j á b a n is 
kapnának helyet. Mindezt 
egy ott lakó hölgy mesélte 
el. 

Disznó. A „röszkeiek" 
nevében jelentkezett egy 
úr, aki egyelőre nem tud-
ja, hol talál vevőt a disz-
nóira, mert a fö lvásár ló 
csak az állomány töredé-
két hajlandó átvenni. 

ÜSSMIrtm 
»*»«» l i é l v a a a l . 

Az Alföldi Bútorgyártó Kft. 
felvételre keres 

- büntet len előéletű, zár t területen tör ténő munkavégzésre -

ASZTALOS 
szakmunkásokat művezetői munkakörbe. 

Erd.: Alföldi Bútorgyártó Kft. 
Szeged, Cserzy M. u. 11., 

munkanapokon 8 órától 14 óráig 
Zsifkó Jánosné humánpoltikai vezetőnél. 

M ű a n y a g - f e l d o l g o z ó kf t . pá lyáza to t hi rdet 2 5 - 4 0 év közöt t i 
f é r f i ak részére 

műszakvezetői munkakör 
betöl tésére . 

- min. középfokú műszaki végzettség 
- vezetői gyakorlat. 

Előnyt jelent: 
- számítógépes ismeret 
- idegennyelv-ismeret 
- hasonló területen szerzett gyakorlat. 

Betanulás után többmüszakos munkarend, kiemelt bérezés. 
Jelentkezéseket „Gyakorlatiasság 9868" jeligére a Sajtóházba várjuk. 

MA 
A NYUGDÍJAS KLUB-

BAN (Bécsi krt. 7.) 10-től 
12 óráig ingyenes jogi taná-
csadást tart dr. Fügi Réka. 

HÉTFŐN 
A MUNKÁSPÁRT Sze-

ged városi koordinációs bi-
zottsága 13-17 óra között 
ügyeletet tart a Fő fasor 9. 
szám alatti Munkás Műve-
lődési Otthonban. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LATI FOGADÓÓRÁT tart 
az MSZOSZ Csongrád Me-
gyei Képviselete (Szeged, 
Kálvária sgt. 14.) 14-től 16 

óráig az M S Z O S Z tagjai 
részére. Dr. Hajdű István 
ad felvilágosítást munkavi-
szonyban lévők, pályakez-
dők és nyugdíjasok részére. 
A szakszervezeti tagságot 
hitelt érdemlően (pl. tag-
könyv) igazolni kell! 

A S Z O C I A L I S T A 
PÁRT i rodáján (Tisza L. 
krt. 2-4., I. em. 123-as szo-
ba) dr. Bálint János ingye-
nes jogi tanácsadást tart az 
érdeklődőknek, 15-16 óra 
között. 

PAPP ZOLTÁN, a 15-ös 
választókerület képviselője 
16-17 óráig fogadóórát tart 
a klebelsbergtelepi könyv-
tárban (az iskola mellett). 

Téli madárvendégek a Fehér-tón 
• Szeged (MTI) 

Az elmúlt hetek szo-
katlanul hideg időjárása 
alaposan átalakította a 
szegedi Fehér-tón és 
Csongrád megye pusztá-
in a novemberi madár-
vonulás rendes menetét 
- adta a tájékoztatást 
Kókai Károly, a Magyar 
Madártani és Természet-
védelmi egyesület me-
gyei titkárhelyettese. 

A tocsogós sekély vizek, 
mélyebb tavak befagytak, 
emiatt számos, ilyenkor még 
a megyében vendégeskedő 
madár elvonult, az igazi téli 
vendégek viszont a szoká-
sosnál kicsit előbb érkeztek. 

A darvak vonulása a Fe-
hér-tón a megszokott szám-
ban, 5 -6 ezres csapatban 
mindössze egy hétig tartott, 
most már csak 900 daru húz 
ki pirkadatkor a tóról a kör-
nyező kukoricatarlókra. 

A parti madarak mozgá-
sára is kedvezőtlenül hatott a 
hideg. November első felé-
ben legnagyobb számban, 
mintegy kétezres csapatban 
bíbicek táplálkoztak a Fehér-
tón. 

A szakemberek megf i -
gyeltek néhány ritkább lile-
félét is, például a sarki szi-
getekről érkezett fenyérfutót 
és az Észak-Oroszországból 
jött kis sárszalonkát. 

Igazi téli vendégnek szá-

mít két északi és egy sarki 
búvár, amelyek a Fehér-tón 
mélyen a víz alá bukva va-
dásznak a halakra. Ugyanitt 
tűnt fel az északi tengerpar-
tokon fészkelő füstös réce 
egy példánya. 

A kis kárókatona délke-
let-európai, kis-ázsiai fész-
kelő, hazánkban télen lehet 
gyakrabban találkozni vele. 
A Fehér-tón az utóbbi hetek-
ben egyetlen példányt láttak 
a madarászok. 

Legnagyobb ragadozó 
madarunkat, a mintegy két-
méteres szárnyfesztávolságú 
rétisast, jelenleg hat példány 
képviseli a tón. 

A pitvarosi pusztákra rit-
kább téli vendégek érkeztek. 

A Blaskovics pusztán példá-
ul két réti fülesbagoly va-
dászgat. Ez az egyetlen ba-
golyfa j a mérsékelt égövi 
európai területeken, amely a 
földre, magas fű vagy sás 
közé rakja tojásait. 

A kis számú, de rendsze-
res téli vendég, a sárga csőrű 
kenderike is megérkezett a 
Montág pusztára. 

A napokban Szeged bel-
városában egy ritka vonuló-
nak, még ritkább fészkelő-
nek számító erdei sárszalon-
kát fogtak. Véletlenül keve-
redett be a városba, s való-
színűleg nekirepült valami-
nek. Állatorvosi vizsgálat és 
kezelés után gyógyultan en-
gedték útjára. 

Önkormányzatokról 
a városházán 

• Munkatársunktól 
Az OTP Bank Rt. dél-al-

földi regionális igazgatósága 
önkormányzat i találkozót 
szervezett , melyet tegnap 
Szegeden tartottak a polgár-
mesteri hivatal dísztermé-
ben. 

A programot Szász János, 
az OTP Bank Rt. dél-alföldi 

regionális igazgatóságának 
ügyvezető igazgatója nyitot-
ta meg, majd Várfalvi István, 
a Pénzügyminisztérium fő-

osztályvezetője a jövő évi 
költségvetés önkormányzato-
kat érintő kérdésiről, vala-
mint a helyi ingatlan- és ipar-

űzési adók problémáiról be-
szélt . Az e lőadásban szó 
esett arról is, hogy az önkor-
mányzatok beruházási aktivi-
tása vélhetően csökken majd 
a jövő évben. Ezt követően 
Bernáth Ildikó országgyűlést 
képviselő a kistelepülések 
jövő esztendei költségvetési 
lehetőségeiről számolt be. 

Adventi 
virágkiáll ítás 

• Munkatársunktól 
Tavaly óriási sikere volt 

az adventi virágkötészeti ki-
állításnak és vásárnak Szege-
den. Az idén ismét a Deák 
Ferenc Gimnáziumban ren-
dezik meg a bemutatót. Az 
ünnepélyes megnyitót ma, 
szombaton délelőtt 10 órakor 
tartják. Ma és holnap 10-18 
óráig várják az érdeklődőket. 
Délután 3 és 4 órakor virág-
kötészeti bemutatót tartanak. 
Az alkotásokat elárverezik, 
az értük kapott összeget a 
gyermekklinikának ajánlják 
fel. A kiállításon húsz üzlet, 
virágkötő mutatja be, kínálja 
termékeit. A belépés díjtalan. 

Babák 
az Átriumban 

• Munkatársunktól 
Százféle játék babát látha-

tunk a Götz Bababolt bemu-
tatóján, az Átrium Üzletház-
ban (Szeged, Kárász utca 9.). 
A Németországban évtizedek 
óta foga lomnak számító 
„Götz-babákkal" hét éve is-
merkedhettek meg a magyar 
gyerekek. A gondosan fésült 
és öltöztetett babák körüljár-
ható üvegszekrényekben vár-
ják az érdeklődőket. A bemu-
tató december közepéig te-
kinthető meg. 

Fodrász, kozmetikus-
bemutató 

• Munkatársunktól 
Ma, szombaton délelőtt 10 

órai kezdettel a Sing-Singben 
fodrász és kozmetikus szak-
mai napot rendez a Csongrád 
Megyei Kézműves Kamara. 
Ennek keretében haj- és 
sminkcsodák, kozmet ikai 
anyagok, gépek bemutatója 
lesz, valamint a világbajnok-
ságon részt vett megyei fod-
rászokat, Szakálné Zsiga Re-
nátát és Cseh Istvánt ismer-
heti meg a közönség. 

Arany Pódium-show 

• Munkatársunktól 
Ma, szombat este hét óra-

kor ismét találkozhatnak az 
Arany Pódium ifjú tehetsége-
ivel azok, akik ellátogatnak a 
Juhász Gyula Művelődési 
Házba. A műsorban Szabó 
Adrienn énekes tanítványai, 
illetve a tanárokból „verbu-
válódott" Keep Smiling kórus 
mutatkozik be. Ezenkívül 
break-, hip-hop és bugi-vugi 
táncosok szórakoztatják a kö-
zönséget. Az esten a humor 
sem hiányozhat, erről „Bese-
nyő Antinéni Jr." gondosko-
dik. 

Szóbeszédben 
a tanulás 

• Munkatársunktól 
A tanulás tanulása a témá-

ja a vasárnap esti Szóbeszéd-
nek. A Globe Televízió és a 
Délmagyarország közös köz-
életi háttérmagazinjában egy 
olyan oktatási módszert is-
merhetnek meg a nézők, 
amelynek lényege a sokkal 
hatékonyabb tanulás és taní-
tás. A módszer fejleszti az 
emlékezőképességet, s lerö-
vidíti az ismeretanyag elsajá-
tításának idejét. Az este tíz 
órakor kezdődő adás vendége 
az oktatás vezetője, Molnár 
Tibor. Házigazda Arató Lász-
ló. a Délmagyarország újság-
írója. Az adás alatt hívható 
telefonszámok: 495-555 és 
495-666. 

Kedves Olvasóink! Közérdekű prob-
lémáikat, észrevételeiket, tapasztalatai-
kat ezen a héten Nyilas Péter újságíró 
munkatársunkkal oszthatják meg, aki 
munkanapokon reggel 8 és 10 óra kö-
zött, v asárnap 14 és 15 óra között a 06-
20-9432-663-as rádiótelefon-számon 
hívható. Elveszett tárgyaikat kereső', il-

letve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink 
ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat. Hir-
detésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-821-821-as zöld 
számon, illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetó'iro-
dáinkban. 

Szegeden az új Alfa 

• Könyvtárat avattak a Csongor téren 

A negyed évszázados újszülött 

Jelképes könyvtárnyitás. Bagi Ádámné igazgatónő Dlusztus Imre, lapunk főszerkesztője ajándékát 
veszi át. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

A Csongor Téri Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
több mint tízezer kötetes 
k ö n y v t á r a úgy tűnik, 
végleges helyet talált az 
intézmény falai között. 
Tegnap, az iskola ne-
gyed évszázados fönnál-
lása óta létező könyv-
gyűjteményt va lódi 
könyvtárrá avatták. 

Közel hétszáz diák hasz-
nálhatja majd a Csongor téri 
általános iskola tegnap dél-
után fölavatott könyvtárát. A 
több mint tízezer kötetet rej-
tő bibliotéka kialakítását az 
iskola költségvetéséből szo-
rították ki - tudtuk meg Bagi 
Adámné igazgatónőtől. Az 
in tézményben egyébként 
mindig jelentős hangsúlyt 
kapott a zene és az irodalom 

oktatása, amely nem korláto-
zódott a tanórákra. Időről 
időre ugyanis neves irodal-
márok, írók, költők, művé-
szek látogattak az iskolába. 
Az intézmény negyed évszá-
zados fennállása óta szaporo-
dó könyvgyűjteménynek vi-
szont eleddig nem akadt vég-
leges helye. Három esztende-
je azonban valami elindult, 
hiszen szakképzett könyvtá-
ros vette át a kötetek rende-
zésének föladatát, s az iskola 
pedagógiai programjában is 
komoly szerep jutot t a 
könyvtárnak, amelyben a So-
ros Alapítvány támogatásá-
val megszerzett számítógé-
pes könyvtárnyi lvántar tó 
rendszer működik. S többek 
között itt férhetnek hozzá a 
diákok akár a világ legna-
gyobb könyvtárainak kötetei-

hez is, a Sulinet program se-
gítségével. Tegnap délután, 
az iskola testében található 
egykori szolgálati lakásból 
kialakított könyvtár avatásán 
a vendégek először termé-
szetesen magával az „ünne-
pelttel" ismerkedtek meg. A 
könyvtár végre nyugalmas 
helyet talált - mondta Bagi 
Ádámné, aki egyúttal azt is 
hangsúlyozta: amennyiben 
szükséges, bővíthető a két 
helyiségből álló bibliotéka. 
Amire a közeli jövőben való-
színűleg szükség is lesz, hi-
szen gyorsan sokasodnak a 
kötetek a polcokon. 

A könyvtár meghitt hely, 
nem alkalmas nagy ünnepsé-
gek lebonyolítására, ezért az 
iskola ebédlőjében rendezték 
azt a műsort, amellyel a diá-
kok köszöntötték a negyed 

évszázados, s most végleges 
helyre lelt könyvtárukat, s 
egyúttal iskolájuk fönnállá-
sának huszonötödik eszten-
dejét is. 

Az igazgatónő köszöntője 
után Dlusztus Imre, lapunk 
főszerkesztője mondott be-
szédet, s két kötetet - egyiket 
ő maga, másikat elődje, Sz. 
Simon István jegyzi - aján-
dékozott az iskola könyvtá-
rának. Méltatta a könyvtár 
j e len tőségé t , majd saját 
könyv- és kéziratgyűjtemé-
nyének néhány értékes da-
rabjával ismertette meg a 
hallgatóságot, többek között 
Szabó Lőrinc eddig még nem 
publikált sorait idézve. 

A könyvtáravató-ünnepség 
az ének-zene tagozatos gyer-
mekek műsorával ért véget. 

k. B. 

Tegnap este exkluzív fo-
gadás keretében, valamint G. 
Horváth Róza festőművész 
kiállításával egy időben mu-
tatta be a Fialla Autócent-
rum az Alfa Romeo 166-os 
modelljét Szegeden, a Fonó-
gyári úton. 

A szeptember végi madri-
di bemutató után tehát ha-
mar megérkeze t t az autó 
Magyarországra. Mint Tu-
bák Nándor értékesítési ve-
zetőtől megtudtuk, az Alfa 
legkisebb motorja a 156-os-
ból már jól ismert, kétliteres, 
155 lóerős és 195 Nm-es 
nyomatékot produkál. A leg-
vadabb változata a háromli-
teres V6-os, a maga 226 lóe-
rejével és háromszáz feletti 
nyomatékával. 

Az új Alfa Romeo 166-os 
alapára 8 millió 150 ezer fo-
rint, te rmészetesen ABS-
szel, e lektronikus fékerő-
szabályozóval , dupla lég-
zsákkal, automata klímával, 
valamit a világon elsőként 
alkalmazott ötcolos színes 
monitoros központi infocen-
terrel. Erről a rádió és a CD-
váltó éppen úgy üzemeltet-
hető, mint az opciós műhol-
das nav igác iós rendszer 
vagy a rádiótelefon. A más-
fél tonnás - felszereltségtől 
függően változó súlyű - ko-
csi útfekvéséről a 156-osból 
jól ismert és ott bevált első 
fu tómű , va lamint a GTV 
hátsó felfüggesztési rendsze-
re gondoskodik. 

K. A. 

Madrid után Szegeden az Alfa Romeo 166-os. 
Tekintélyt parancsoló vonalak, magas műszaki 

tartalom. (Fotó: Miskolczi Róbert) 


