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MIN I KOMMENTÁR 

Egység-
platform 

Vasárnap este hosszú 
percekig kopogták a 
telexgépek az Országos 
Sajtószolgálat közlésé-
ben az ún. „Marxista 
egységplatform" terve-
zetét. Hogy valóban 
marxista-e ez a doku-
mentum? Szerintünk 
éppen annyira, mint 
amennyire a nagy gon-
dolkodó eszméihez köt-
hető az 1950-es évek el-
ső felében Magyaror-
szágon kialakult ál-
lamrend. Mindenesetre 
a visszarendeződés hí-
vei legalább már nyíl-
tan színreléptek . . . 

Újabb lápotok, 
zivatarok 

Várható időjárás ma es-
tig: Gyakran erősen meg-
növekszik a felhőzet. Néhány 
órás napisütés azonban min-
denütt valószínű. Főként 
délutánonként várható zá-
por, zivatar. Helyenként fel-
hőszakadás és jégeső is elő-
fordul. A többnyire mérsé-
kelt déli, délnyugati szél 
csak a zivatarok idején erő-
södik meg. Kora reggel pá-
rás lesz a levegő, foltokban 
köd képződik. A legala-
csonyabb reggeli hőmérsék-
let 9 és 14, a legmagasabb 
nappali hőmérséklet kedden 
20 és 25 fok között alakul. 

Mi történik? 
MA 

A Jókai utcai Téka köny-
vesboltban Pünkösti Árpád 
dedikálja könyveit 12 óra 30 
perctől. 

HOLNAP 
Korróziós ankétot rendez 

a Magyar Kémikusok Egye-
sülete Csongrád Megyei 
Csoportja Ipari Szakosz-
tálya és a Gépipari Tudo-
mányos Egyesület Szegedi 
Szervezetének Korróziós 
Szakosztálya délelőtt 11 
órakor az Ikarusz Szegedi 
Leányvállalat szabadidő-
központjában (Fonógyári u. 
13.). 

Zenés-műsoros nyugdíjas-
találkozó lesz délután 3 óra-
kor a Ruhagyárban. 

Kettesben Pumuklival 
Az esti mese idejére általában túl vol-

tak már a vacsorán. Évek hosszú során 
ez annyira beidegződött, hogy mire a té-
vémaci megmosta a fogát, már ő is ott 
ült a készülék előtt. Volt abban valami 
meghittség, valami összetartozás, ahogyan 
megnézte a mesét, együtt a gyerekekkel. 

A meséknek mind ig vannak tanulságai, 
ezeket meg lehet beszélni; j ó irányba te-
relik a gyerekek gondolkodását 

— Láttad, hogy az a nagy ronda med-
ve hogyan legurult a fáról? — ujjongtak 
a gyerekek, és ő együtt velük. Mert a 
medve rossz volt, és elnyerte méltó bün-
tetését. 

Bár az élet valamivel bonyolultabb, a 
rosszak néha láthatóan nem nyerik el a 
büntetésüket, ezt a gyerekek is tapasztal-
ták később. 

Vajon ezért veszítették el az érdeklő-
désüket a mesék iránt? Vagy egyszerűen 
csak- megnőttek, és úgy érezték, az ilyes-
mi már nem il l ik hozzájuk? 

Mostanában néha megfájdul a szive es-
ténként. Menetrendszerűen letelepszik a 
televízió elé, mire a maci megmossa a fo-
gát, és nem ül mellette senki. A szoba 
ugyanaz, a képek a falon m in tha köszön-
tenék minden este, Pumukl i ott rosszall-
kodik az asztalosműhelyben — de hol 
vannak a gyerekek? 

Régen három gyerek nézte a mesét ve-
le együtt, aztán a legnagyobb elmaradt, 
mindig valami fontosabb dolga volt, ké-
sőbb a középső is. 

Amíg a legkisebb ott volt vele, nem 
érezte ilyenkor egyedül magát. De újab-
ban má r ő is magnót hallgat a másik 
szobában, és ha lelkesen kiabál neki, 
hogy jö j jön, mert megkezdődött az esti 
mese, azt feleli: 

— Ki t érdekel? 
Pedig Pumukl i olyan aranyos, nemré-

gen még együtt derültek rajta. A másik 
szobában Michael Jackson énekel, a gye-
rek jól felhangosította, min tha süket vol-
na, és másképpen nem hallaná. 

Nézi Pumukl i t , és lassan szomorúsággal 
telik meg a szíve. Vége a gyerekkornak. 

És mégis, estéről estére odaül a tévé 
elé, és megnézi a mesét. Mintha várna 
valakire. Emlékeiben ott vannak a gyere-
kek, amikor még kicsik voltak, és any-
nyira, de annyira tudtak nevetni és örül-
ni a mese valamilyen kedvező fordulatán. 
És velük ő maga is. 

Vacsora után ott ül, nem mulasztja el 
egyetlen este sem. Mostanában egyedül, 
de tudja, hogy nem mind ig lesz így. A 
gyerekek megnőnek, de jönnek ma jd az 
unokák. Talán őket várja esténként a té-
vé előtt. Megint lesznek ma jd kicsik kö-
rülötte, akikkel együtt nézheti majd , aki-
ket betakarhat mese után. 

Hányféle válság adódik eey asszony 
életében, mire megöregszik? Mindegyik 
közül ezt érzi a legszamorúbbnak. Ket-
tesben lenni Pumukl ival . 

Bán Zsuzsa 

MEGVÁLTOZOTT 
A DROGTELEFON-
ÜGYELET 

KRESZ-TOTÓ 

Ismertesse a helyes áthaladási sorrendet! 
Személygépkocsival az úttest széléről kíván elindulni. 

Az elindulási szándekát, vagy az elindulást kell jeleznie? 
Hogyan fektet mcllkassérültet? 

A megfejtések a következők: 
Áthaladási sorrend: A—C—D— EB együtt. — Személy-

gépkocsival lakott területen kívül, a leállósávon műszaki 
hiba mia t t áll. K i kell-e raknia az elakadásjelző három-
szöget? A válasz: igen. — Legalább mekkora sebesség-
különbség szükséges az előzés biztonságos végrehajtásá-
hoz? A válasz: m i n imum 15-20 kilométer/óra 

A 8. feladvány nyertesei: Máté Sándor 5520 Szegha-
lom, Dobó utoa 4/1., nyereménye: BMX-kerékpár. Kra jkó 
Lajos né 5630 Békés, Szarvasi utoa 14.. nyereménye: tévé-
készülék. Plavecz Jul ianna, 5600 Békéscsaba, Szegfű utca 
72., nyereménye' rádiós magnó. 

A Szegedi Erdély Kör 
csekkszámlája 

A jellegzetes arcéllel, sa- sárnap délután a JATE 

játos tevékenységi terület. szabadidőközpontjában 
tel és a menekülteik ügyét a (Szeged. Toldi utca 2. szám) 
helyzet megkívánta gondo6- találkozhatnak a tagsággal 
sággal kezelő Szegedi Er- és részt vehetnek a soron 
dély Kör csekkszámlát nyi- levő foglalkozáson, 
to t t A kör tevékenységét 
és célkitűzéseinek megva- K O L O M P Á R O K — 
lósítását segíteni óhajtóik KÜLÖNBSÉGEK 
Szegeden az OTP Aradi , M i n t a r r ó l t u d ó s r t o t U m k i 

Vértanuk tere 3. szám alatti K o l a m p á r vezetekne-
ftokjában helyezhetik el az v ű_ B Ú 2 a u t Q a i J a k o s e l J e n 

adománynak szánt összeget i n du ) 1 , t r e n d ő r s é g l eljárás. 4 

a JATE Szegedi Erdély Kor m á z s a rezhulladék ellopása 
289-98022 sorozatszámot m- ellenük a vád A g/anúsi-
selő 10576-os számlára. A totta'k között van Kolompár 
kör vezetői ezennel feiezik Zoltán, aki — névazonosság 
Jci azon óhajukat, hogv rruatt közöl jük — 28 éves. 
az adományozók egyúttal Búza utca 9. sz. alatti lakos, 
kapcsolódjanak be a kör te- anyja neve Kolompár Er-
vékenységébe. Minden va- zsebet. 
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S o m o g y i K i á r o l v n é f e l v é t e t e d 

Két meghívót is kaptunk egyszerre, kiállításra, illetve be-
mutatóra. A Hóbiárt. basa utcai óvodában olyan szemlél-
tetőeszközöket — játékokat, bábokat rajzokat — készítet-
tek az óvónők, amelyek a helyes beszéd, az anyanyelv ok-
tatásában nyúj tanak segítséget. Sok olyan kisgyerek kerül 
óvodába, aki 3 évea korában még beszélni sem nagyon 
tud, őket könnyebben szólaltatják meg ilyen egyszerű esz-
közök segítségével. — Az újszegedi Odessza II. óvodában 
u kicsik „alkotásait" állították közszemlére, akiket a vi-
rágok, fák és ál la tők szeretetére szoktatnak, hogy ne fá-
kat tördelő, hanem természetet szerető felnőttekké válja-

nak. Felvételeink a két óvodában készültek 

EGÉSZ HÉTEN 

BEMUTATÓ 

A hét végéig nyitva tart 
Szegedi Ipari Vásár terüle-
téin az a bemutató, amelyet 
a Déilép rendez. Építkezni 
szándékozók, a nagy mun-
kát má r elkezdett vállalko-
zók, kisebb beruházást fon-
tolgató kiskerttulajdono-
sok egyaránt találhatnak itt 
ötleteket, hasznosítható 

megoldásokat. A belépés 
díjtalan. 

Ezentúl minden munka-
napon 8—16 óráig fogadja a 
hívásókait a szegedi ifjúsági 
drogtelefon-szolgálat, vál-
tozatlanul az 54-773-ias tele-
fonszámon. 

NYERTESEK 
A Dólmagyarország és a 

Florin Vegyipari Szövet-
kezet közös .rejtvénypályá-
zatának megfejtése: Arany 
János, Soribonius, Augusz-
tinus, Szabó Dénes. A teg-
nap megtartott sorsoláson a 
Florin termékeiből össze-
állított ajándékcsomagot 
nyerték: Maytinszky László-
né Újszeged, Kovács Zsig-
mond né Szeged, Apatini u., 
Karaiyos Istvánné Szeged, 
Hont F. u., Kocsis Jánosné 
Szeged, Csorba u., Gulácsi 
Antalné Szeged-Tarján. A 
nyeremények a Délmagyar-
ország titkárságán délután 4 
óráig átvehetők. Minden 
munkanapon. 

CSÍZ IÓ 
Megjelent a Csizió című 

fejtörő újság, a Magyar 
Rejtvénykedvélők Orszá-
gos Egyesületének havi 
szaklapja. Rejtvényeinek 
beküldési határidejét a l ap 
má jus 15-re helyezi — mert 
bízott a nyomdában. A 
késedelmes megjelenés 

miatt a megfejtések június 
15-éig küldhetők be. A lap 
ugyan „borsos" áron (53 
Ft-ért) került forgalomba, 
de számonként 60-70 fejtö-
rőt kínál érte. 

Elgondolkodom: nem ke-
vés bátorság kell ehhez, hi-
szen mi történik, ha durván, 
gorombán zavarják el őket? 
Ez a jobbik eset. Ha egy-
más után utasítják el az 
emberek időhiányra hivat-
kozva — ez is az ő gondjuk. 
Am ez az ötlet k ivá ló be-
surranó tolvajok számára. 
IdŐ6, beteg emberek kitámo-
lyognak az ajtóhoz, hogy 
megnézzék, k i csengetett, s 
ha j ó színész a bűnöző, le-
het hogy sikerül ezzel a 
csellel bejutni a lakásba és 
az első adandó alkalommal 
elemelni valamit. Szinte lá-
tom, hogy ingatná fejét er-
re egy nyomozó: „Nincse-
nek rászorulva mások ötle-
teire az ilyenek, van nekik 
elég . . " Dús fantázia sem 
kell ahhoz, hogy éopen elő-
őrsöt is képezhet két szem-
füles „áltanító". Néhány 
lakást feltérképez, a have-
rok meg „betámadnak". 
Okos betörő tippre megy és 
egyedül dolgozik — olvas-
tam egy könyvben. Lehet, 
hogy én vagyok túl "bizal-
matlan, de eltűnődöm azon: 
ha mindig mindenért ház-
hoz mennének, az állam-
polgár el lenne kényeztetve. 
Csak nehogy valaki ráha-

JARDAÉP lTÉS TÁRSADALMI M U N K Á B A N , a Szegedhez tartozó Gyálarét, Mihályte-
lek, Ságváritclcp és Hattyastelep a városi tanács költségvetéséből kélmillió-kilcncszáz-
ezer forintbál „gazdálkodhat". A gyálaiak, a település lélekszáma alapján, négyszáz-
húszezer forintra .Jogosultak". Vasárnap az orvosi rendelő és az óvoda előtti, húsz év-
vel ezelőtt lerakott járdalapokat felszedték, és előkészítő ték arra, hogy beton alapú, 
aszfaltos utcát lehessen kialakítani, A helyi népfront által szervezett társadalmimunka-
csapat segítségévei még ebben az évben szerc'.nék néhány buszmegálló, a köztér cs a 
csatornaátereszek felújítását is elvégezni. A korábban társadalmi munkában lerakott és 
most felszedett betonlapok sem mennek veszendőbe, hisz azokat felhasználják olt, ahol 

még nincs szilárd burkulatú járda, a törmelékkel pedig kátyúzni fognak 

Ketten Bibliával 
Létezik egy szép, vastag 

könyv, amelyet sokan olvas-
nak. Tanít ják iskolában is. 
Sokan többször elolvassák, 
áttanulmányozzák, megta-
nulnak belőle idézeteket. 
Van, aki nem érti, van, aki 
sosem olvasta, van, aki nem 
akarja megérteni. De van-
nak, aikik szívesen megma-
gyarázzák azoknak, akik 
nem értik. Odamennek az 
utcán idegen emberekhez, 
sőt, becsöngetnek a lakások-
ba Ilyen célzattal. 

rapjon az ötletre és meg-
nyissa — persze illegálisan 
— magáncégét: „Nem ért 
valamit? Házhoz jövünk! 
Segítünk! Mi megmagyaráz-
zuk!", melyben kizárólag 
kettesével járkálnának a cég 
tagjai, alkalmazottai. Ele-
gáns öltözetben, kisportolt 
testalkattal, illetve csinosan, 
bájosan, törékenyen. Nem 
értik? Seg í t ünk . . . ! 

d . é. 


