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^̂^̂ R̂TÉKPAPIR 
(A BNP-Dresdner Értékpapír Rt. partnere) 

K I "7 / A D „Befehetni pedig szükséges -
I N i— l \ - mozgásban a CENZOR" 

Értékpapír Forgalom Előző heti Heti záróár Árfolyam-
milliárd Ft záróár változás % 

Matáv 14,89 1290 1360 5,43 
TVK 8,5 2710 2855 5,35 
MOL 31,78 5700 6070 6,49 
Démász 0,51 17 850 18200 1,96 
Richter 3,07 9590 10100 5,32 
Borsodchem 1,7 5085 5130 0,88 
OTP 8,87 10 950 11800 7,76 
Graboplast 0,11 1320 1300 -1 ,52 
Rába 1,33 1575 1680 6,67 
Pick 0,27 8650 8850 2,31 
Égis 1,19 4500 4250 -5 ,56 
BUX 6228 6509,08 4,51 

• 75 éve 

A városházán 
meghalt az élet 

Olyan furcsán szokatla-
nul csendes az élet az utób-
bi időben a szegedi város-
házán. Teljesen megválto-
zott benne az élet, mintha 
titokban alattomosan kicse-
rélték volna. Nincsen sem-
mi olyan esemény, ügy 
probléma, amely nagyobb 
hullámokat vetne a szél-
csendes vizek hátán, else-
kélyesedett minden és vala-
mi szent álmosság uralko-
dik a közigazgatási lelkek 
felett. Hogy mi okozta ezt a 

változást azt pontosan, ha-
tározottan nem tudjuk, bi-
zonyos csupán az, hogy a 
változás megtörtént. A vál-
tozás egyik legszembe-
tűnőbb tünete az, hogy a 
városházáról ismeretlen 
helyre költözött a munka-
kedv. Munkakedv túltengé-
se ugyan senkinek sem le-
hetett a városházán, mert 
hát a közigazgatás ősi vele-
járója a komótosság, a „so-
hase volt jó az a nagy siet-
ség" elve. (1924) 

• 50 éve 

Városok romtalanitása 
Az ország harminchét 

városában összesen ezer-
nyolcszázegy romépületet 
számoltak össze. Az eltaka-
rítási munkálatokra közel 
tizenhárommillió forintra 
lenne szükség. A legsúlyo-
sabban sérült városok Szé-
kesfehérvár, Szolnok, Sop-
ron, Veszprém és Győr. 
Elsősorban ezekben a váro-

sokban kezdik meg a bon-
tási munkálatokat. Székes-
fehérvárott és Szolnokon 
már február elsején megin-
dul a romtalanítás hatmillió 
forint költséggel. A közsé-
gekben ezernyolcszázki-
lencvenhat háborús romé-
pületet írtak össze, ezek le-
bontása hatmillió forint 
költséget igényel. (1949) 

• 25 éve 

Épül a nézőtér 
Az újszeged! játékcsar-

nok első emeletén a nemzet-
közi szabványnak megfelelő 
kézilabdapálya készül, min-
den olyan sportnak helyett 
kínálva, amelyik ennél na-
gyobb pályát nem kíván. Az 
építők most a nézőtér 
lépcsősorait építik. Azért 
írunk nézőteret a sportban 
szokásos lelátó vagy tribün 
helyett, mert a játékcsarnok 

nagygyűlések, sőt koncertek 
tartására is alkalmas lesz. 
Ha a pálya teljes teijedelmét 
elfoglalja a játék, akkor 972 
ülő -és 600 állóhellyel szá-
molnak az építők. Kisebb 
térigényű verseny vagy 
előadás esetén ennél lénye-
gesen több látogatót is fo-
gadhat egyszerre az októ-
berre elkészülő sportcsar-
nok. (1974) 
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A FEHÉR GYŰRŰ Köz-
hasznú Egyesület bűncselek-
mény sértettjeinek 10 és 12 
óra között ingyenes jogi taná-
csot, felvilágosítást ad az Esz-
perantó utca 3-5. szám alatti 
irodaházban. 

TANÁCSADÁS: 13 és 18 
óra között polgári szolgálattal 
kapcsolatos tanácsadás, 17 
órától diáksajtóműhely az If-
júsági Irodában (Dózsa Gy. u. 
5.); 15-től 17-ig jogi- és hon-
védelmi-, 17-től 19-ig pálya-
választási tanácsadás a Man-
dala-klubban (Berzsenyi 
u. 3.). 

EGÉSZSÉGVÉDELMI és 
mentálhigiénés tanácsadást 
tart dr. Molnár Amália gyer-
mekorvos 16 órától a Gyer-
meksors Alapítvány irodájá-
ban (Dózsa Gy. u. 5.). 

AGYKONTROLL-KLUB 
16 órától az Ifjúsági Házban; 
17-tól 3T party. Paul Martin-
sen: Idegen testben élek című 
filmjét vetítik. 

A JATE-KLUBBAN UP! 
lemezbemutató koncert 21 
órától. 

HOLNAP 
TERMÉSZETBÚVÁR-

KLUB 17.30-tól az Ijfúsági 
Házban. 

MA 
DR. MÉCS LÁSZLÓ, a 

12-es választókerület (Békete-
lep, Móraváros) képviselője 
fogadóórát tart 17 órától a Na-
pos Úti Általános Iskolában. 

KATONA GYULA, a 13-
as választókerület (Móravá-
ros) képviselője fogadóórát 
tart 17-18 óráig a Kolozsvári 
Téri Általános Iskolában. 

HOLNAP 
DR. BEREKNÉ DR. PET-

RI ILDIKÓ, a 1 l-es választó-
kerület (Belváros) képviselője 
fogadóórát tart 16-17 óráig a 
Vasvári Pál Közgazdasági 
Szakközépiskolában (Guten-
berg u. 11.). 

A héten nem sok új hír 
jelent meg a tőkepiaco-
kon, ami lényegesen befo-
lyásolhatta volna a nem-
zetközi tőzsdéket . A be-
fekte tők k ivá rása a jel-
lemző; egyelőre még nem 
dőlt el, melyik i r á n y b a 
mozdulnak el az árfolya-
mok a köze l jövőben . A 
braz i l v á l s á g t o v á b b r a 
sem látszik megoldódni. A 
brazil j egybank a héten 
újra kamatot emelt, ami a 
belső a d ó s s á g á l l o m á n y 
nem kívánatos emelkedé-
sét okozza. A reál árfolya-
ma fo lyama tosan gyen-
gül, a töke kiáramlása a 
héten újra felerősödött. 

A Moody's szerint a nö-
vekvő államadósság miatt Ja-
pán hitelképessége erősen ro-
molhat a következő néhány 
évben. Ha a szigetország két 
éven belül nem tudja megol-
dani problémáit, hosszú lejá-
ratú devizakötelezettségei 
újabb visszaminősítést érhet-

• Jogászbál, farsangi vigadalommal 

Tiszában keringőzött a miniszter 

Dr. Martonyi J ános külügyminiszter (éppen úgy, mint 3 7 évvel ezelőtt, szegedi jogászgólyaként) 
keringőt jár a Hungária Szállóban.. . (Fotó: Schmidt Andrea) 

Elmúlt pénteken, a sze-
gedi jogásznap leglátvá-
nyosabb, egyben záróese-
m é n y e k é n t r e n d e z t é k 
meg a hagyományos jo-
gászbál t . A Tisza Szálló-
ban megtartott, jó hangu-
latú táncesten részt vett 
dr . Martonyi J ános , ha-
zánk külügyminisztere is. 
Akit ebből az alkalomból 
kérdeztünk a régi bálok 
hangulatáról, de még vé-
letlenül sem f a g g a t t u n k 
az európai integrációról... 

Ugyan mit is éme a farsang 
a jogászok bálja nélkül? No, 
de nem is kell attól tartani, 
hogy a szegedi jogásztársada-
lom akár egy évre is megfe-
ledkezne az öltönyös, nagyes-
télyis ünnepéről, hiszen a ha-
gyomány, ugyebár, kötelez... S 
e szép tradíció elmúlt pénte-
künkön is étellel, itallal teli 
asztalok mellé, s persze a tánc-
parkettre szólította a jogász 
szakma képviselőit a Tisza 
Szállóban. Miközben a Szege-
di Nemzeti Színház Balett ta-

gozatának művészei táncukkal 
kápráztatták a szemeket, Me-
rényi Nikolett és M. Koncz 
Gábor operett és musicalda-
lokkal szórakoztatták a publi-
kumot, a bálozok - látván a 
frakkok, szmokingok, kis- és 
nagyestélyik forgatagát - , új-
fent elfogadhatták a veretes 
mondás igazát: minden diva-
tos, ami szép... 

S hogy miért olyan fontos a 
szegedi a jogászság számra, 
hogy minden évben bálon ran-
devúzzon? Dr. Merényi Kál-
mán, a Magyar Jogász Egylet 
Csongrád megyei szervezeté-
nek elnöke szerint ennek rop-
pant egyszerű magyarázata 
van. Ilyenkor fehér asztal mel-
lett elsimulnak azok az ellen-
tétek, amelyek a szakma sajá-
tosságaiból adódóan jellemzik 
a bírák, ügyészek, ügyvédek, 
jogtanácsosok hétköznapjait. S 
persze a jó bor mellett megvi-
tathatok a jogászélet nagy kér-
dései, a jogászság jövője is -
mondta dr. Merényi Kálmán. 
Aki szerint - mint annyiszor a 
magyarság történelme során -

most is nagy feladat vár az or-
szág jogászaira, hiszen hazánk 
európai integrációjának egyik 
hajtóereje éppen a magyar jo-
gásztársadalom. 

Mielőtt bárki is azt hinné, 
hogy a táncmulatság ürügyén 
most komoly politikai elemzé-
sekbe bocsátkoznák, eláruljuk: 
az est díszvendégét, dr. Marto-
nyi János külügyminisztert 
még véletlenül sem kérdeztük 
Európa és Magyarország nagy 
sorskérdéseiről. Annál inkább 
arról: vajon milyen jogászbáli 
emlékeket idéz föl benne a'99-
es év szegedi jogászmulatsá-
ga? 

- Már idejét sem tudom an-
nak, mikor vettem részt utoljá-
ra jogászbálon, ugyanis nem 
vagyok az a bálozós típus, de 
a legelső táncos jogászünnepe-
met persze nem feledtem el. 
Még a hatvanas évek elején, 
egészen pontosan 1962-ben 
készültem első jogászbálomra, 
itt Szegeden. Elsőéves joghall-
gatóként két hónapig gyako-
roltam a báli nyitótáncot, a pa-
lotást, amit aztán el is jártam a 

régi Hungária Szállóban. Az-
óta persze sokat változott a vi-
lág, de örömmel látom, hogy a 
mai rohanós tempójú életben 
sem halnak ki a báli hagyomá-
nyok, sőt inkább világszerte 
reneszánszát éli a bálozás. An-
nak pedig külön örülök, hogy 
most egy szegedi bál vendége 
lehetek, mert bár a munkám 
jelenleg távol tart e szép vá-
rostól, én változatlanul büsz-' 
kén vallom szegedinek maga-
mat. Igaz, Kolozsvárott szület-
tem, de már másfél éves ko-
romban a Tisza partjára köl-
töztem szüleimmel, s itt vé-
geztem el iskoláimat is. Sze-
gediségemnek köszönhetem 
optimizmusomat, jó kedélye-
met, s remélem, hogy ezeket a 
tulajdonságaimat - szakítson 
is el bármennyi időre is a köte-
lesség a Tisza partjától - most 
már életem végig meg tudom 
őrizni - mondta mosolyogva a 
keringőzni induló miniszter úr. 

S pár perccel később már 
kézcsókkal köszönte meg a 
táncot csinos partnerének... 

Bátyi Zoltán 

Vállalkozói Szalon 
Szegeden 

Az elmúlt pén teken a 
Royal szállóban tartották 
a Szegedi Vállalkozói Sza-
lon első összejövetelét. E 
speciális szerveződés tő l 
alapítói azt remélik, hogy 
a helyi üzleti élet szereplői 
ha t ékonyabban képvise-
lik üzleti és egyéb érdeke-
iket a jövőben. 

A cél tehát elsősorban helyi 
lobbyközösségek létrehozása, 
s mint azt Zwack Péter a sza-
lon egyik alapítója és elnöke 
elmondta, ily módon talán sze-
rencsésebb volna üzleti-érdek-
képviseleti, mint vállalkozói 
szalonnak nevezni ezeket az 
összejöveteleket. A szalon ta-
valy november elején alakult 
meg a fővárosban, azóta „in-
duló" programokat tartottak 
Pásztón, Balassagyarmaton, 
Debrecenben, Nyíregyházán, 
Sopronban és Hódmezővásár-
helyen, az elmúlt pénteken pe-
dig Szegeden. Az idén, év vé-
géig mintegy harminc nagyvá-
rosban lehet majd ezen elkép-
zelés szerint egy asztal mellett 
beszélgetni - mondta Kerényi 
Péter szóvivő, s hozzátette, az 
ötletet akkor lehet majd kiter-
jeszteni, amikor a szalon más 

nagyvárosokban éló tagjai feb-
ruár közepétől már számítógé-
pen keresztül is kommunikál-
hatnak egymással. A szalon 
nonprofit egyesületként műkö-
dik, alapítói szerint a függet-
lenség, politikamentesség jel-
lemzi, e mellett a vállalkozói 
környezetre, a makrogazdasá-
gi kérdésekre összpontosít. 
Más üzleti klubokkal ellentét-
ben ez a szervezet nyitott, a fi-
nanszírozás pedig gyakorlati-
lag önkéntes, „becsületkassza" 
alapon működik. 

Szegeden több mint ötven 
invitált tett eleget a baráti 
meghívásnak, köztük Csonka 
Gábor alpolgármester is, aki 
elmondta: „Az ilyen üzleti 
szerveződések nagyon fonto-
sak, így a vállalkozókat e terü-
leten támogatnia kell az ön-
kormányzatnak." Az alpolgár-
mester utalt arra is, hogy a kis-
és középvállalkozók érdekeit 
mindenképpen szem előtt kell 
tartani, ezért sürgető az autó-
pálya megépítése, valamint 
egy konferenciaközpont létre-
hozása, s többek között ezért 
„hanyagolható" a kereskedel-
mi multikkal való kapcsolat-
felvétel. 

O. K. K. 

^ UTAZZON VELÜNK! 
i&á&M G O N D O L J O N A NYÁRRA! 
Az A U T Ó T O U R S lakókocsis üdülései 
most még nagy választékban leköthetők. 

OLASZORSZÁG: 
Ca'Savio, San Remo, Firenze, Róma. 

HORVÁTORSZÁG: Porec. Már: 10 500 Ft-tól/fő/hét. 

Cím: Szeged, Bartók tér 6., tel.: 62/420-133. 

mértékadó részvényindex, a 
BUX 4,5 százalékot erősödött, 
s pénteki záróértéke 6509 
pont volt. Valamennyi Blue 
Chip-papír árfolyama 5-7 szá-
zalékkal emelkedett; a forga-
lom 80 százalékát a Mol-Ma-
táv-OTP-TVK négyes adta. 

A hét vesztese az Égis volt, 
mely 1 milliárd feletti forga-
lom mellett 250 forintot vesz-
tett értékéből. 

Február közepén újabb pa-
pírok jelennek meg a parket-
ten, jelesül az OTP elsőbbségi 
részvényei, illetve a Titász és 
a Dédász. Végezetül néhány 
hír a tőzsde vezető cégeiről. A 
Financial Times közzétette a 
kelet-európai térség legértéke-
sebb cégeinek rangsorát. A 
listán első a Matáv, míg a har-
madik helyezett a MOL. A 
Borsodchem a héten befejezte 
sajátrészvény-vásárlási prog-
ramját, melynek eredménye-
képpen 5180 forintos átlagá-
ron, több mint 30 ezer darab 
részvényt vásároltak bevallot-
tan pénzügyi befektetésként. 

Térségben belüli akvizíciós 
szándékokról jelentek meg hí-
rek a héten: a Borsodchem 
Romániában, míg a Richter 
Lengyelországban szeretne 
céget vásárolni. 

Gedei Zoltán, 
Cenzor Értékpapír Rt. 

• Kivárás és bizonytalanság 

Nyugalom honolt a parketten 

nek meg. Folyamatosan jelen-
nek meg az amerikai vállala-
tok eredményeiről a többségé-
ben pozitív hírek, ugyanakkor 
a FÉD elnökének héten el-
mondott szenátusi beszámoló-
ja óvatosságra int. Elemzők 
egy része szerint rendkívül 
hullámzó lehet a Wall Street 
idei teljesítménye, ennek 
belső oka, hogy egyre több 

cég P/E értéke már-már irra-
cionálisán magas. NéhányAN 
úgy gondolják, hogy egy 
erősebb piaci korrekció esetén 
lufiszerű árfolyam-kipukkadá-
si hullám indulhat el. 

Itthon továbbra is a pozitív 
várakozások erősödtek rövid 
távon, míg a csökkenő infláci-
ós várakozások a heti állam-
papfr-aukciókon rendre visz-
szaigazolódnak. Szombaton 
látott napvilágot a régóta várt 
hír, miszerint a NATO meg-

tette a kibővítés előtti utolsó 
lépést, Solana főtitkár elküldte 
a csatlakozási meghívót a 
„hármak"-nak, köztük Ma-
gyarországnak is. így már 
csak a magyar parlamenten 
múlik NATO-tagságunk pon-
tos időpontja. A csatlakozás 
vélhetően fokozni fogja a kül-
földiek aktivitását a pesti par-
ketten, ami az elmúlt hét for-
galmát elnézve igen jó hír. 
Visszaeső forgalom jellemez-
te a pesti tőzsdét a héten. A 


