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HÍREK feRÉKÉS MEGYEI HÍRLAP

Kedd
Hallottam két történetet. íme az egyik: a kezelőorvos nem 
fogadja el a pénzt idős betegétől, a zöld hasút e szavakkal 
utasítja vissza: ,,Köszönöm, ma már kávéztam”. A másik 
még cifrább, egy asztalosról szól, akinek megműtötték a 
feleségét. A hálás férj bekopog a tanár úrhoz, kezében egy 
maga faragta ládikát szorongat. „Mit képzel!? Egy ilyen 
műtétért nekem legalább 10 ezer jár!” — csattan fe l az 
orvos. A férfi komótosanfelnyitja a ládikát, s a benne lévő50 
ezerből leszámol tízet. Valóban megtörtént esetek? Szeret
ném hinni, hogy nem. Ámbár az sem lehet véletlen, hogy 
éppen most hallottam őket. Most, amikor egyes kórházakat 
a bezárás veszélye fenyeget, most, amikor dühöng a kártya
pénzbotrány, most, amikor 200 dollár sem ju t évente egy 
magyar állampolgár egészségügyi ellátására.

— GEORGHÊ—

Kalendárium
Napkelte: 6.42— Napnyugta: 16.14 órakor.
Holdkelte: 16.01 — Holdnyugta: 6.48órakor.

Névnapok: András, Délinké, Florencia, Florentina, Jusztusz, Mátka, Melu- 
zia, Nimfa, Réka. Rusztem. Tibor Virgínia.

A katolikus naptárban Nagy Szent Leó pápa ( t  461 ) egyháztanító emléknap
ja. (Azelőtt április 11.) Mint pápa, mindenekelőtt az egyház egységén munkál
kodott és a korabeli eretnekségek, szekták ellen harcolt. 452-ben a hunjaival 
Róma felé tartó Attila elé ment és visszafordulásra késztette. O az első pápa, aki 
az egyházban a „nagy” megtisztelő jelzőt kapta.

A református naptárban Réka, azevangélikus naptárban Luther születésnapja. 
Az ortodox egyházban Szent Olympasz, Rodion, Szoszipatrosz, Tertiosz, 

Erasztisz és Kvartosz apostolok a 70 közül, valamint Szent Oresztisz vértanú 
napja.

y O B T  (66)326-966

FÉNYMÁSOLÓPAPÍROK

Horoszkóp

Együtt

Ezen a napon született 
1941-ben Jeszenszky 
Géza külügyminiszter, 
az MDF alapító tagja

BAK (XII. 22—1. 
i 20.); A nehézségek 
előtt meghátrál, pe
dig ez önre egyálta

lán nem jellemző. Úgy érzi, 
hogy segítségre, vigasztalásra 
szorul érzelmileg. Rossz érzé
se hamarosan eloszlik.

VÍZÖNTŐ (I. 21— 
II. 20.). Ne tegyen 
senkinek olyan ígére
tet, amit nem tud tel

jesíteni. Ne is várjon másoktól 
segítséget, mert amit elért, azt 
a saját személyiségének kö
szönheti. Az esti órák a szere
lemé.

^ SKORPIÓ (X. 24—
í KtmÍ Biztosnak

v W J  látszó üzleti ajánla- 
tot kap, amely extra 

jövedelemmel kecsegtet. Tá
jékozódjon alaposan és csak 
akkor vágjon bele, ha valóban 
kedvezők a lehetőségei. Ne le
gyen könnyelmű!

NYILAS (XI. 23—  
XII. 21.). Komoly 
dologra adta a fejét. 
Kitör a magányból, 
biztosan könnyebb 

lesz. Ne izgassa fölöslegesen 
hozzátartozóit, de azért ne tit
koljon el semmit.

HALAK (B. 21—in. 
20.). Nyugtalan han- 

V gulatát a szerencsés 
fordulatok és kedvező 

lehetőségek enyhítik. Pénz
ügyeik kedvezően alakulnak. 
Estéjét töltse szeretteivel.

KOS (ID. 21—IV.
20. ). Ingatlanügyé

vé W  7 hez kérje ügyvéd
szolgáltatásait. Kitű

nő ötletei támadnak, de vala
hogy nem tudja azokat önálló
an megvalósítani. A szerelem
ben romantikus, szép élmé
nyek várják.

BIKA (IV. 21—V. 
NTmigp! 20.). Szerencsés nap-

J nâ n^z el®Be. Új fel-
^  adatba nyugodtan be

levághat, az idő önnek kedvez. 
Mérlegeljen, s beszéljen meg 
fontos dolgokat a családjával. 
Partnerével vitára nincs oka.

IKREK (V. 21—VI.
21. ). Hangulata inga
dozó. Ez önre sincs jó 
hatással, környezete

sem kedveli érzelmi hangula
tát. Fordítson több gondot ked
vesére, a vitát kerülje.

RÁK (VI. 22— VII.
22. ). Derűs napja 
lesz, ha nem lép félre 
vagy váratlan rande

vú következményeként. Ne 
kockáztasson. A biztosat ne 
hagyja el a bizonytalanért.

OROSZLÁN (VII. 
23— VIÜ. 23.). Kétér
telmű ajánlatot kap. 
Ha úgy érzi, hogy még 

kész a felelettel, adjon 
kitérő választ. így aztán majd 
egyikőjük sem fogja tudni, 
hogy hányadán is állnak.

SZŰZ (VIII. 24—  
IX. 23.). Most megint 
egy rossz lépés. Saját 
kárán kellett megta

nulnia, hogy az üzletben nincs 
barátság. A bizalom is csak a 
rendelkezésre álló fedezet ere
jéig terjed.

MÉRLEG (IX. 24—  
/ j r g l  X. 23.). Jól telik a nap- 

ía- Ha keményen dol- 
gozott, korán feküd

jön le. Egy jó alvás erőt ad a 
holnapi munkához. Ilyen ra
gyogó eredmény után édes a 
pihenés.

nincs

A  D Á E G  K örösvidéki Erdészet 
sarkad-remetei raktárában

végkiárusítást tart
október 1-jétől, m unkanapokon: 7— 12 óráig.
Eladásra kerülnek: MTZ, UAZ, ROBUR 
személygépkocsi-alkatrészek, valamint egyéb raktári 
készletek.
Ügyintéző: Hízó Imre. Fizetés a helyszínen, készpénzben. 
Telefon: 06 (66) 361-611.

Volán-tájékoztató
A Körös Volán tájékoztatása 
szerint 1992. november 12-étől 
Békéscsabán az V. kerületben a 
Kolozsvári utca lezárása véget 
ér, ezért az 1-es, 2-es, 14-es 
járatok újra eredeti útvonalukon 
és menetrendjük szerint közle
kednek. Ezzel párhuzamosan 
november 12.—november 30. 
között lezárásra kerül a Veres 
Péter u.—Franklin u. kereszte
ződése. Ezért az 1Y járat to
vábbra is a Rózsa F. utcán ke
resztül közlekedik. Végállomá
sa a Tavasz utcai megálló. A 
járat az eredeti menetrendje 
szerint közlekedik. A  3-as jára
tok november 12.—november 
20. között szintén Tavasz utcai 
megállóhely végállomással 
közlekednek.

Sweet movie
A  Békéscsabai Ifjúsági Ház
ban november 11-én, szerdán 
20 órai kezdettel a Művész 
Mozi keretében Makavejev 
Sweet movie című —  kana
dai—francia — filmjét tekint
hetik meg az érdeklődők.

Hortobágyra érkeztek azok a sasok, amiket Németországba akartak illegálisan átcsempészni. 
A parlagi sas keleti alfajának 11 egyedéről van szó. A kipusztulóban lévő faj itthon is 
fokozottan védettnek számít, a Kárpát-medencében 70, de Európában is csak 300 pár fészkel. 
Szabadon bocsátásuk előtt a telet itt töltik és csak akkor kezdhetnek önálló életet, ha 
mozgásuk és táplálékszerzésük biztos lesz, különben a pusztulás várna rájuk

MTI FOTÓ: OLÁH TIBOR

Gyilkosság nemzetvédő motivációval ?Balesetek ^
Az Országos Rendőr-főkapi
tányságtól hétfőn reggel ka
pott tájékoztatás szerint az el
múlt 24 órában a közutakon 
összesen 54 személyt ért bal
eset: heten meghaltak, 24-en 
súlyos és 23-an könnyű 
sérülést szenvedtek.

A művészet kezdetei
November 11-én, szerdán 19 
órakor kezdődik a Haán Lajos 
Szabadegyetem művészeti és 
építészettörténeti tagozata. Az 
első előadás címe: A művészet 
kezdetei (őskor, Egyiptom és 
Mezopotámia). Előadó: Gubis 
Katalin mérnök-tanár. Az elő
adások helye: TIT Körösök 
Vidéke Egyesülete, Békéscsa
ba, Szent István tér 8 .1. eme
let. Jelentkezni személyesen 
lehet a szabadegyetemre.

Anyakönyvi hírek

BÉKÉS
Születések:

Jónás István János és Petrás Éva Juli
anna fia Krisztián, Varga Ottó és Bor
bély Mária leánya Mária, Jó József és 
Káplár Veronika fia Ervin (Mezőbe- 
rény).

Halálesetek:
Elek Gábor (1910), Püski Sándor 
(1932, Kamut), Juhász Józsefné Kása 
Zsófia (1931, Murony).

SARKAD
Házasságkötések:

Debreczeni Ilona és Koszta Sándor, 
Kovács Adrienn és Debreczeni Albert.

Halálesetek:
Nándoki György (1937), Nagy Sándor 
(1910), Csizmadia András (1897), 
Bontó Gábomé Ónodi Magdolna 
(1936, Sarkadkeresztúr).

A Nógrád Megyei Rendőr-fő
kapitányság nyomozást ren
delt el a Btk. 170. paragrafus 1. 
bekezdésbe ütköző és az 5. be
kezdés szerint minősülő halált 
okozó súlyos testi sértés bűn
tettének alapos gyanúja miatt a 
fiatalkorú M. K. és H. Cs. sal
gótarjáni lakosok ellen.

A vizsgálat eddigi megálla
pításai szerint 1992. november 
6-án 20 óra körül Salgótarján
ban a Csizmadia Sándor úton

A Lottó Unió Kft. tájékoztatá
sa szerint a 45. heti sorsolás 
eredményei a következők: 6 
találatos szelvény nem volt. 9 
darab 5 plusz 1 találatos szel
vény akadt, nyereményük 
egyenként 439 285 schilling. 
538 darab 5 találatos szelvény 
volt, nyereményük egyenként 
11 022 schilling. 4 találatos 
szelvény 22 762 darab volt, 
nyereményük egyenként 347 
schilling. A 341 258 darab 
hármasra egyenként 29 schil- 
linget fizetnek. A 3 darab jo
kerre egyenként 1 999 082 
schillinget fizetnek.

Emlékeztetőül a nyertes 
számok: 4, 8, 18, 21, 28, 37. 
Pótszám: 26.

Jokerszám: 462 217

Fűtóerték
A Dégáz Orosházi Üzemigaz
gatóság területén szolgáltatott 
földgáz 45. heti átlag fűtőérté
ke 29,5 M J/m\ 7035 kcal/m’.

szóváltásba kerültek D. Z. 32 
éves, salgótarjáni lakossal, 
majd egy 65 centiméter 
hosszúságú esztergált farúd
dal bántalmazták, illetve a föl
dön fekvő sértetett megrug
dosták. D. Z. a bántalmazás 
során elszenvedett sérüléseibe 
a helyszínen belehalt, a tette
sek pedig elmenekültek. A 
bűncselekmény gyanúsítottja
it a késő esti, illetve az éjszakai 
órákban sikerült elfogni.

A Budapesten november 14—  
21-e között megrendezendő I. 
Magyar Kortárs Táncszemlén 
húsz hazai együttes vesz részt, 
közülük néhány már külföldön 
is számos elismerést szerzett 
— jelentette be hétfőn sajtótá
jékoztatón a szervezők nevé
ben Angelus Iván, aki egyben 
a bemutató megrendezésének 
kezdeményezője is.

A főváros hét helyszínén — 
a Katona József Színházban, a 
Kamrában, a Petőfi Csarnok
ban, a Lágymányosi Közössé
gi Ház MÚ Színházában, a 
Rock Színházban, a Szkéné 
Színházban, valamint a Tam 
Tam Klubban— zajló kulturá
lis eseménysorozaton többek 
között fellép Kovács Gerzson

A M P E R
í7uzl£THÁAi

A tanúk és a gyanúsítottak 
elsődleges kihallgatása alap
ján gyanúja merült fel annak, 
hogy az elkövetők tettét szél
sőséges „nemzetvédő”, fajel
lenes nézeteik motiválták. Er
re való tekintettel a nyomozást 
a Btk. 156. paragrafusában 
meghatározott nemzeti, népi, 
faji vagy vallási csoport elleni 
bűncselekmény elkövetésé
nek vizsgálatára is kiterjesz
tik.

Péter társulata, a Tranz Danz 
Színház, amely az idei Bagno- 
let-i Nemzetközi Koreográfus 
Verseny több díját is elnyerte 
— hangzott el.

Szabó György, ugyancsak a 
szervezők nevében kiemelte: a 
Kortárs Magyar Táncszemle 
nagy kiugrási lehetőséget je
lent a magyar együttesek szá
mára, mivel az eseményre szá
mos külföldi menedzser és 
impresszárió érkezik.

A rendezvény külföldi ven
dégeinek sorában lesz a hol
land, a francia, a portugál, a 
luxemburgi, az osztrák, a 
német táncszínházak több 
neves képviselője, illetve for
gat az osztrák és a belga tele
vízió.

A U S T R I A

ZQffO I. M agyar K ortárs 
Táncszemle

Várható időjárás

Reggel párás, majd napközben 
változóan felhős, száraz időre szá
míthatunk. A délkeleti, déli szél 
kissé megélénkül. Gyönge meleg
fronti hatás érkezik fölénk. A hő
mérséklet hajnalban —5, 0, kora 
délután 8,13 fok között várható.

Már csak 2 nap!
S A M S U N G ,

N O K IA ,
Z A N U S S I -L E H E L

Csütörtökön 11 órakor nyílik Békéscsabán az 
Andrássy út 6. szám alatt 
—  a SKÁLA Divatsarok helyén — az

----------  AMPER ÜZLETHÁZ.
A nyitás alkalmával
..... .... szenzációs ajándékakció!
Figyelje a következő napokon megjelenő 
hirdetéseinket!
3 márkabolt 1 helyen...

--------- ahol az árak megrázóan jók_____


