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P O S T A L Á D A 
Társszerzőnk 
az olvasó 

A piramis talpra állítása 

E heti összeállításunkat egy 
Szombathelyről érkezett felhí-
vással kezdjük: 

E sorok írója az a sok-sok 
tízezer kisgyerek, akik ma a 
nap nagy részében abban re-
ménykednek, hogy valaha 
megláthassák szüleiket, testvé-
reiket, s mindazt, amit nem-
csak érezni, hanem látni is jó 
volna. Olyan gyerekek, akik 
irigykedve nézik ablakukból az 
egymást kergetó, labdázó, ön-
feledten játszó kis társaikat. 
Nyilván már tudják — vak és 
nyomorék gyerekekről van 
szó. 

Ezekért a gyerekekért létre-
jött egy alapítvány - „YOUR' 
S" ( J O R Z ) néven, melynek 
egyszerű jelentése: „Tiéd, Tié-
tek". Létrejött továbbá azo-
kért , akiknek szülei ma még 
nem tudhatják, hogy gyerme-
kük egyszer arra a segítségre 
szorulhat, amelyért ók minden 
áldozatot meghoznának — de 
hiszen ez természetes is. Ter-
mészetes sajnos az is, hogy arra 
mindig csak a más gyerekének 
lehet szüksége, s amikor már itt 
a baj , akkor születnek azok a 
kétségbeesett fogadalmak — 
hogy ha most meggyógyul a 
kislányom, kisfiam, akkor 
megpróbálok segíteni azokon a 
kicsiken, akik ebben már rég-
óta szenvednek. Vajon miért 
csak azután? Vajon ezek a gye-
rekek nem ugyanúgy tudnak 
örülni, ha valami jót kapnak 
vagy éreznek, nem ugyanolyan 
keservesen tudnak sírni, ha va-
lamilyük fáj? A választ Önök 
tudják a legjobban. 

Ezek a gyerekek senkitói 
sem kívánnak lehetetlen tízez-
reket , de talán annyit igen. 
hogy a hónap valamely idősza-
kában egy-két üveg sörrel, né-
hány kávéval kevesebbet 
igyunk, egy-két doboz cigaret-
tával kevesebbet szívjunk, vagy 
esetleg a szokásos heti lottóink-
ból a hónapban egyszer 2-3 da-
rabbal óket segítsük. Ka-

rácsonykor, a szeretet ünnepén 
ajándékozzunk, s ajándékot 
kapunk. Ezen a napon ajándé-
kozzuk meg magunkat azzal az 
örömmel , mellyel ezeket a gye-
rekeket hozzásegítjük ahhoz, 
hogy álmaik egyszer valóra vál-
hasson. 

Az alapítvány a fentieken kí-
vül segítséget kíván nyújtani 
bármilyen egyéb betegségben 
szenvedő gyerek részére is, aki-
nek gyógyulását nem szocia-
lista országban végzendő mútét 
vagy gyógykezelés elősegít-
hetné. 

Mindehhez az alapítvány egy 
kis „játékkal" is hozzá kíván 
járulni. Minden magánszemély 
— az általa felajánlott 25 forin-
tos összeg után — egy nyere-
ményszámot kap, melyek egy 
tárgynyeremény-sorsoláson 
vesznek részt. A nyeremény-
szám a személyi szám és az 
adott évben befizetett 25 forin-
tos összeg „darabszámát" tar-
talmazza. Természetesen min-
den egyes befizetés külön sor-
számot kap. Akik tizenkét da-
rabbal rendelkeznek, azok ve-
hetnek részt a főnyeremények 
sorsolásán. A felajánlásokat — 
magánszemélyektói, vállala-
toktól, intézményektói — az 
O T P Vas Megyei Igazgatósága 
fogadja (irányítószám: 3758). 

Az alapítvány a tárgynyere-
mény-sorsolást minden év au-
gusztus 30-án tart ja, előrelát-
hatólag az MTV közreműködé-
sével. (A nyeremények között 
háztartási berendezések, lakás-
felszerelések. elektronikai cik-
kek. . . külföldi utazás, motor-
kerékpár , személygépkocsi, 
háromszobás öröklakás. , , sze-
repelnek.) A sorsoláson a rá-
szorultaknak alkalmuk lesz 
megköszönni mindazoknak, 
akik segítenek és tovább kérni 
mindazokat, akik ezt még nem 
tették meg. 

„YOIJR 'S" Alapítvány 
Szombathely, Kőszegi út 30. 

Bálint Sándor idézése 
Az alsóvárosi havibúcsú 

elónapján Péter László írt 
cikket a Délmagyarország-
ban az ósi városmag, a sze-
gedi alsóvásos múltjáról, 
részletesebben a műemlék 
templomról és a rendházról. 
Egyik alfejezetében ismét 
szóvá teszi, hogy a rendház-
ban kellen elhelyezni Bálint 
Sándor hagyatékát is. Halálát 
követően hagyatéka java ré-
sze a szegedi múzeumba ke-
rült . Közöt tük levelezése is. 
Igaz, azok csupán, amelyet 
néki címeztek. Amikor Pé-
ter László fön tebb írt cikkét 
olvastam, nem először jutot t 
az eszembe — időközben 
hal lom, a kuratór ium is fog-
lalkozik vele —, hogy össze 
kellene gyűjteni — már 
amennyit lehet — azokat a 
leveleket is, amelyeket Bá-
lint Sándor írt másoknak . 
Tudom, akinél van, ott ara-
nyat ér , sót annál is sokkal 
többe t . Mégis azt ké rem, 
hogy akinek bi r tokában Bá-
lint Sándor által írott levél, 
vagy más forrásanyag van , 
jelezze a szegedi múzeum-
nak (Szeged, Roosevelt tér 
1 — 3.). Aki szívesen teszi, 
hozza be a leveleket, ame-
lyekről fénymásolatokat ké-

szítünk. Az á tadot takér t szí-
vesen adjuk a másolt pél-
dányt . Kérésünk természe-
tesen nemcsak levelekre, ha-
nem fényképekre és más Bá-
lint Sándor -dokumentu-
mokra is vonatkozik. 

Tudjuk . Bálint Sándor a 
világ minden táján élő magya-
rokkal levelező kapcsolatban 
állott. Olyan személyiségek-
kel, akikkel mint jó barát , 
mint elhivatott kutató állt 
kapcsolatban. E távoli címe-
ket a hagyatékban levő leve-
lek megadják számunkra. 
Oda egyéni levelezéssel ju-
tunk el. Azért nagyon fontos, 
és szinte napról napra sürgő-
sebb ez a „keresés" ma, mivel 
lassan fogynak azok, akiket 
ma még reményekkel megke-
reshetünk. megtalálhatunk 
azért, hogy munkánkban se-
gítséget adhasson. 

Ha egyszer majd valóra 
válhat az óhaj . Bálint Sándor 
emlékszoba létesítésével, an-
nak anyaga csak akkor lehet 
— viszonylag — teljes, ha 
minél több, ma még magán-
tulajdonban lévő emlékanyag 
együtt, a legméltóbb helyen 
lesz. 

Ifj. Lele József 

Az MSZMP Városi Bizottsá-
gának lapja, a Délmagyaror-
szág a pártértekezlet óta észlel-
hetően kielégítőbben oldja 
meg az elsősorban felülről jövó 
tájékoztatást , mint korábban. 
Mindezt közmegelégedésre. A 
Délmagyarország jelenlegi ke-
rete azonban nem teszi lehe-
tővé széles körben, hogy a 
megye lakossága egymás véle-
ményét , javaslatát, probléma-
felvetését megismerje nyilvá-
nosan. 

Gyakran lehet hallani, ol-
vasni — felülről jövően —, 
hogy az állampolgárnak legyen 
módja , mi több, kell erre mó-
dot találni. Ma már e módnak a 
tudatosítása vált szükségessé! 
Ennek érdekében kezdemé-
nyezem, hogy a Délmagyaror-
szág bővüljön egy önálló cím-
mel rendelkező melléklettel; 

például D M Közlemény vagy 
D M Fórum, melyben egyértel-
műen — alulról jövően — in-
dulhat az információ, az észre-
vétel felfelé. így a Délmagyar-
ország és melléklete végigkí-
sérné a demokrácia és a szocia-
lista politikai pluralizmus fejlő-
dését és egységet alkotna a fe-
lülről és alulról érkező infor-
mációk nyilvánosságában. 

Ha a lehetőségről nemcsak 
beszélünk, hanem azt tett kö-
veti, akkor egyet lépünk a re-
form útján s megoldjuk a nyil-
vánosság realizálásának ho-
gyanját. Az eddig is közkedvelt 
Délmagyarország, a lakosság 
által is várt bővülésével önma-
gát is megújítaná ezáltal s min-
denki hasznára a piramist segí-
tené talpára állítani. 

5 Sárosiné Rózsa Ibolya 

te te Bosszantó apróságok 
Éves díjjal vagyok előfize-

tője a Délmagyarországnak — 
írja levelében Konrád Béla 
Szatymazról. a Béke utca 19-
ból. A lap, esedékes napján 
egészen a múlt évig mindig 
pontosan megérkezett . Az idén 
azonban elmaradás éppen a 
szombati lapnál van. Éppen 
arra a napra, amikor két napra 
kapunk egy újságot. Augusz-
tusban egy, szeptemberben két 
szombati szám maradt el. Szep-
tember 5-én és 26-án. hétfőn 
reggel bementünk a szatymazi 
postahivatalba reklamálni. A 
postahivatal vezetője semmi 
érdemlegest nem mond. Mind-
kétszer hasonló a válasz: szom-
bati lap nincs. A kérdésre, 
hogy mit tegyünk a jövőre 
pézve, a válasz: nem.tud semi, 
mit. Magyarázólag annyit 
előad, hogy a hét első öt napján 
kézbesítő személy egyszerűen 
nem vállalja a szombati újság 
kézbesítését. Felmerül a kér-
dés: talán ne fizessünk elő az 
újságra, mert a posta nem tudja 
garantálni, hogy az olvasókhoz 
eljusson? Minthogy bebizonyo-
sodott, panaszunk helyben 
nem tisztázódik, kérjük felsőbb 
szinten szíveskedjenek orvo-
solni. 

Pálvölgyi Boldizsár írja (Ju-
hász Gyula utca 13.), hogy ha a 
szemeteskukában csak egy la-
pátnyi falevél van. nem viszik 

el és nem ürítik ki az edényt. 
Hová tegyék a házuk előtti jár-
dáról összesepert falevelet? 
Most amikor jön a lombhullás 
ideje, megint bosszankodni 
kell? Vagy ne söpörjük el a ház 
elejét? A másik dolog, ami mi-
att bosszankodik: tizenhét éve 
laknak a társasházban és azóta 
mindig fizetik a kéményseprési 
díjat, pedig nincs fűtési célt 
szolgáló kéményük, csak szel-
lőző kémények vannak, amiket 
még nem ellenőrizte soha a ké-
ményseprő vállalat. Kémény-
seprőt évente egyszer látnak, 
amikor hozza a számlát. 

A szeptember 17-i számban 
megjelent „Névtáblák a kapu 
alat t . . ." című cikk kapcsán írja 
Heiner Lajos: A Vedres utca 3. 
számú, háromemeletes . 15 la-
kásos ház felújítása során az 
udvari melléképületet lebon-
tották. A lakók kérték az ud-
varban garázsok építésének en-
gedélyezését. Ezt az IKV eluta-
sította és a kapubejáratot befa-
lazta. Ezóta az udvar nem ud-
var, használhatatlan és ször-
nyen néz ki. Az utcában „Vára-
kozni tilos", költözködéskor 
állandó a probléma, nem be-
szélve arról, ha netán tűzoltók-
nak kellene bejutni , mivel a 
lépcsők miatt a megközelítés 
sem egyszerű. Az IKV indokát 
sem 1985-ben, sem most nem 
tudjuk elfogadni. 

Válaszol az illetékes 
Augusztus 24-én „Nem ér-

tem. . . a rókusiakat" címmel, 
olvasói levél alapján megjelent 
írásra a M Á V Szegedi Igazga-
tósága a kővetkező választ 
küldte: „A leírt esemény idő-
pontja utólag nem pontosít-
ható, így az esetleges szabályta-
lan hangjelzés adásának tényét 
nem tudjuk behatárolni . Én-
nek ellenére nem merült fel 
arra utaló adat , hogy vasutas 
dolgozó „bosszúból" zavarná a 
környék lakóinak nyugalmát az 
utasításellenes hangjelzés-
adással. A vasút belsó utasítá-
sai egyértelműen előírják a 
mozdonyvezetőknek, hogy 
minden esetben hangjelzést 
kell adni, ahányszor a vagyon-
és életbiztonság azt megköve-
teli. A 22 órától 06 óráig tör-
ténő csendrendelet tehát utasí-
tás- és biztonságellenes lenne, 
hiszen éjszaka is munkavégzés 
folyik. Éldönteni a jelzésadás 
jogosságát a körülmények fi-
gyelembevételével — minden-
kor a mozdonyvezető fela-
data . . . 

A jövőben az eddigieknél na-
gyobb gondot fordítunk a pá-
lyaudvarok környékén lakók 
nyugalmának biztosítására, ezt 
szükség szerint felelősségre vo-
nás alkalmazásával is biztosít-
juk. . . A vasúton tör ténő mun-
kavégzés azonban nem történ-
het a hangjelzés adása nélkül, 
és mert a vasúton folyamatos 

munkavégzés van, illetve ez 
szükséges, így megértésüket és 
türelmüket kérjük és reméljük 
a munkavégzéshez szükséges 
mértékű zaj (hangjelzés) elő-
fordulásáért . . ." 

M. B.-né szegedi olvasónk 
augusztus 20-án Ópusztaszerre 
kirándult és hazafelé jövet 
bosszankodott , mert szerinte 
nem a közleményben kiadottak 
szerinti időben és viteldíjért 
utazott. A tájékoztatást rosszul 
értelmezte. A Volántól kapott 
válasz szerint: „Az ópusz ta -
szer—Szeged szakaszon közle-
kedő céljáratoknak 17 órától 
volt megállási kötelezettségük 
Sándorfalva Mezőgép elneve-
zésű megállóhelyeken. Ettól az 
időponttól kezdve 18 forintért 
(teljesáru menetjegy) utazha-
tott Sándorfal vára. Ópuszta-
szerról Sándorfalvára a 8—17 
órás intervallumban igénybe 
vehette volna a Sándorfalva-
— Ópusztaszer emlékmű kö-
zött közlekedő céljáratokat is. 
Menettérti kedvezmény vi-
szont csak Szeged —Ópuszta-
szer emlékmű viszonylatban 
került meghirdetésre. Dolgo-
zóink az előírásoknak, utasítá-
soknak megfelelően látták el 
fe ladatukat ." 

M i ? Hol? Mikor? 
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A N a p kai 5 óra 51 p a r c k o r , éa nyugsz ik 17 ó r a 13 parckor . 
A Ho ld kai 2 óra 0 8 p a r c k o r , éa nyugaz lk 15 óra 5 8 p a r c k o r . 

V I Z A L L A S 
A T isza v ízá l lása S z a g a d n é l c s ü t ö r t ö k ö n p lusz 109 c m ( a p a d ó ) 

TIZENÖT ÉVE 
hunyt al Fodor Józsál (1898-1973) Kossuth-
dijas költő, a .Nyugat második namzadákénak' 
jeles képviselője 

MOZIK 
Vörös Csillag: délelőtt 10 és este 8 Örskor 

Hanussen (színes, magyar lilm. II. helyér') 
délután fél 4. háromnegyed 6 órakor A kicsi 
kocsi Monta Carlóba megy (színes, m. b. ameri-
kai lilmvígjéték IV helyér!) 

Fáklya: tél 3 órakor Csínom Palkó (színes, 
zenés magyar film.) Háromnegyed 5 órakor 
Mephistó I —II. rész (színes magyar film.). 

Szabadság: 3 és negyed 6 órakor Hanus-
sen (szines. magyar film. II. helyéri) tél 8 órakor 
Dekameron (olasz film.) 

Fllmtéka: fél 6 és tél 8 órakor Apa (magyar 
film.). 

Klekórőaay halászcsárda: (Videómozi) 
délután 4 és sste 8 órakor: Erőszakos rendőrök 
(színes olasz krimi). 

ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁR 

Klauzál tér 3 szám (13/57-es) Este 8 órától 
reggel 7 óráig Csak sürgős esetben 

BALESETI. SEBÉSZETI 
ÉS UROLÓGIAI 

FÉLVÉTELI ÜGYELET 
A balesetet szenvedett személyeket a II. kór-
ház (Tolbuhin sgt 57.) veszi lei. sebészeti 
felvételi úgyeletet az i. sz Sebészeti Klinika 
(Pécsi u. 4.). urológiai felvételi ugyeletet a II. 
kórház tart. 

A balesetet szenvedett gyermekeket a kór-
ház baleseti sebészeti osztályén, az egyéb 
sebészeti gyermekbétégéket a segészati Klini-
kán látják el. 

ÉJSZAKAI 
ORVOSI ÜGYELET 

Este 7 órától reggel 7 óráig a felnóttlakosség 
részére Szeged. Hunyadi János sgt 1 sz 
alatt Telefon 10-100 

GYERMEKORVOSI 
ÜGYELET 

Munkanapokon 13 órától másnap raggal fél 6 
óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti 
napokon reggel tél 6 órától másnap reggel fél 8 
óráig a Lenin krt 20. sz. alatti körzeti gyermek-
orvosi rendelőben történik a sürgős esetek 
orvosi ellátása 

GYERMEK 
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 

ÜGYELET 
Ma este 19 órától holnap reggel 7 óráig az 

Fül- Orr-Gégeklinika tartja Szeged. Lenin krt 
111 Telelőn 21-122 

FOGORVOSI ÜGYELET 
Háttótól péntekig 22 órától reggel 6 óráig, 

szombaton reggel 7 órától héttő reggel 7 óráig 
Szeged Zöld S U. 1 - 3 Teleion 14-642 

SOS LELKISEGÉLY-
SZOLGÁLAT 

Mindennap este 7 órától reggel 7 óráig 
Teleion 11-000 

IFJÚSÁGI DROGTELEFON 
54-773 

Háttón ás csütörtökön délután 3 órától 6 óráig 
hívható. 

Leve 

19.30: A magyar Jazz Oartet 
20 00: Képújság 
20 05: XX századi portrék 
20 55: Hiradó 2. 
21 10 írisz 
21 50: Az anatóliai falvidák - NSZK rövidfilm 
22.35: Peter Nagy énekel - Csehszlovák 

könnyűzenei műsor 
23.00: Képújság 

BELGRÁD 1. 
17 10 Hiradó 
17 30 Emeljük lel a hangunkat a természet 

vádelmábenl 
18 00 Ismeretterjesztő műsor 
18 30 Raiztilm 
18 40: Vetélkedő 
19 00: Otós stúdió 
19.15: Rajzfilm 
19.30: Híradó 
20.00: Bűnügyi történetek - amerikai sorozat-

film 
20 55: Táváposzter 
21 25 Dzsessz 
21.55 Hiradó 
22.15 Művelődési magazin 
23 45: Éjszakai műsor 

BELGRÁD 2. 
17 30 Híradó 
18 00: Belgrádi műsor 
19.30 Hiradó 
20 00 Népzene 
20 50 Katonák - dokumentumsorozat 
2135 Rövidfilm 
22 00 Svájci filmek ciklusa 

ÚJVIDÉK 
18.50: Híradó 
17.30 Vaidaságonát 
18 00 Távámagazin 
19 00 Ma 
19 15: Rajzfilm 
19.30 Hiradó 
20 00 Bűnügyi történetek -

rozst 
2100 Zenei est 
22 30 Híradó 

amerikai filmso-

o 0 Rádió 

BUDAPESTI. 
6.55 Tévótorna nyugdíjasoknak 
9 00: Képújság 
9.05 Tengerparti nyár — Spanyol táváfilm-

sorozat 1 —2. (ism.) 
10.05 Ábrahám gyermeket — Belga filmsoro-

zat 
10 35 Delta (ism ) 
1100 Mozgató 
11 10 Kápúiság 
16.20 Hírek 
16.25 Négy nap tévéműsora 
18.35 A Német Demokratikus Köztársaság 

nemzeti ünnepén 
kb 17 15 Évgyűrűk 
kb 17 45 Téka 
17 55 Fejésirás 
kb 18.00 Ablak 
19 05 Tévétorna 
19 10: Estimesé 
19 30: Híradó 
20 05: Gyártás Miklós Kastély csillaglánybén 
21 05 Tizenkét hónap az erdőn - Október 
2125: Van öt perce? 
21 30 Feiezetek az elsó világháborúból -

amerikai dokumentumfilm-sorozat 
22.15 Hiradó 

BUDAPEST 2. 
17 50 Kápúiság 
17 55 Vijesti — Hírek szerbhorvát nyelven 
18 00: Filmnapok Grazban — Riportfilm 
18 30: Kézen lógva (ism.) 
18.40: Sorstársak (ism ) 
19 00 Ablak 

KOSSUTH 
8 20 (H)euráka (ism.) 
8 50 Országok, tájak népzenéje 
9 20 Filmzene 
9 40 Cseng-bong a nóta — 1 

10 05 Rónay György verse 
10 10 A zene is összeköt 
11.10 Magyar írás 
12 45 Van ú| a Nap alatt 
13.00 Klasszikusok délidőben 
14 10: Fiókszerkesztőség 
15.30 Hagyományápolók 
16 05 A Német Demokratikus Köztársaság 

nemzeti ünnepén 
17 00 A menedzser, az intendáns ás a vőfély 
17 30 Idősebbek nullámhosszán 
19.15 Embermesák 
kb 20.15: Könnyűzene zongorára és klari-

nétra 
20.30 Hallgassuk együtt1 

21 15 Kilátó 
22 00 Hírvilág 
22 30 Bagoly 

PETŐFI 
8.05 A koldusdiák - Részletek 
8 50 Külpolitikai figyelő 
9 05 Napközben 

12 10 Könnyűzene szaxofonra 
12 30 Népi muzsika 
13.05 Pophullám 
14.00 Péntektói-péntekig 
15 05 Könyvről - könyvári 
17 05 Kőlyökrádió 
17 30 Ötödik sebesség 
18 33. Fiataloknak! 
19.50: Egészségünkért! 
20.00 Nótakedvelóknek 
21 05 Angot asszony lánya — Lecocq ope-

rettje 
22 47: Csuka Mónika lemezéről 
23 10: Mike Oldtield összes felvétele 
23 55 Dzsessz 

BARTÓK 
9 08 Kórusok, hangszerszólók 

10.10 Csak listatoknak! 
11 05: Rónay György versei 
11 10: Zene korabeli hangszereken 
12.11: A Magyar Néphadsereg Központi zene-

karának hangversenye 
13.05: Húszas stúdió - zárójelentés (ism.) 
14.05 Giordano: Fedora — Háromtelvonásos 

opera 
15 45 Könyvszemléje 
15 55 Ludwig Güttler trombitán játszik 
16 43 A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat új 

lemezeiből 
17 33 Magyar zeneszerzők lúvósmúveiból 
17 53: Opera-múvészlemezek 
19.05: Iskolarádió 
19 35 Korunk zenáie - Hangverseny az Or-

szágos Filharmónia közős rendezésé-
ben 

kb 22 00 Fiatalok stúdiója 
kb 22.30 Romantikus dallamok 
23 02: Domenico Scartatli Stabat Mater 

ÚJRA! ÚJRA! ÚJRA! ÚJRA! ÚJRA! ÚJRA! ÚJRA! 

GEPKOCSI-ELOFIZETOK, FIGYELEM! 
Ha takarékszövetkezetünk egységeinél fizeti be gépkocsija vételárá-

nak előlegét, nyerhet. 
Az 1488.december 31-én takarékszövetkezetünk által kezelt 

gépkocsi-előfizetési betétszámlák között kisorsolunk 

2 db 50000, -Ft -os betétkönyvet 

továbbá 

10 db egy évre szóló C A S C O biztosítást. 

Minden olyan gépkocsinak, melynek előfizetését takarékszövetkeze-
tünk kezeli, az elhelyezéstől számítva 

1 éves betét esetén 3 havi CASCO 
2 éves betét esetén 6 havi CASCO 
diját a takarékszövetkezet kifizeti. 

összeállította: 
Czakó Julianna L 

Móra l i u lom és Vidcke 

Takarékszövetkezet 

I G A Z G A T Ó S Á G A 

MEGÉRI! ÚJRA! MEGÉRI! ÚJRA! MEGÉRI! ÚJRA! J 


