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1989. november 22., szerda 

Eső és hideg 
Általában borult, helyenként ködös idö lesz, csak ki-

sebb területen süt kj a Nap. Gyönge eső és néhol ónos 
szitálás várható, A változó irányú szél gyönge, vagy mér-
sékelt lesz. A hőmérséklet nappal 1, 6 fokig emelkeidik. 

Mi történik? 
MA 

A politikai intézmények 
működése címmel tart elő-
adást Rácz Barnabás pro-
fesszor (USA), politológus a 
bölcsészkar Petőfi sugárúti 
épületének 112-es termében, 
délután 2 órakor. 

Telefonos életmód-tanács-
adás délután 3 és 5 óra 
között a 13-718-as telefon-
számon. 

A BM Duna Táncegyüttes 
műsorát láthatják az ér-
deklődők délután 4 és este 
6 órától a Postás Művelő-
dési Házban. 

Az MSZP újszeged-maros-
tői alapszervezete délután 
5 órakor tar t ja alakuló ülé-
sét a Petrozsényi utca 14. 
szám alatt. Az MSZP ala-
kuló ülése lesz a Deszk köz-
ségi pártházban, szintén 5 
órakor. A szervezők mind-
két helyen vár ják a terü-
leten lakó MSZP-tagokat, a 
párthoz csatlakozni kívánó, 
baloldali gondolkodású ér-
deklődőket. 

A Magas-Tátra növényei. 
Ez a címe Margóczi Ka-
talin és Molnár Zsolt dia-
vetítéssel kísért előadásá-
nak, melyet 17 órakor lát-
hatnak-hallhatnak a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pontban. Utána a Madár-
tani Egyesület tagjai in-
gyenes magot osztanak a té-
li madáretetéshez 

A Mephisto című Oscar-
díjas filmet vetítik este 6 
órakor a Dugonics mozi-
ban (Kossuth Lajos sugar-
út 53). 

Folklórbemutatóval egy-
bekötött táncház lesz a Ság-
vári gimnáziumban este 7 
órai kezdettel. 

Hasek—Mikó: Svejk (va-
gyok) című zenés játékát 
lá that ják az ifjúsági ház-
ban este fél 8-tól. 

HOLNAP 
Ingyenes vérnyomásmérés. 

egészségügyi kiadványok 
terjesztése reggel 9 órától 
délig a Nagyáruház, a Cent-
rum Áruház, az Expressz és 
az Odessza ABC előtt. 

A forráskút! egészségvé-
delmi hét keretében reggel 

\ 8-tól délután 2-ig: korszerű 
táplálkozás, ideális test-
súly-meghatározás. vérnyo-
másmérés. termékbemutató 
— kóstoló. 

A Magyar Szociáldemok-
rata Párt 36. kongresszusá-
ról tart tájékoztatót Sze-
rencsés György, az orszá-
gos pártvezetőség tagja dél-
után 3 órakor az szmt-szék-
ház második emelet 18-as 
termében. 

Dolgozói önkormányzat és 
gazdasági ésszerűség cím-
mel vitaestet rendeznek az 
ifjúsági házban, az Oj Gali-
lei Kör szervezésében, dél-
után 5 órától. 

Az Erkölcs a társadalom-
ban sorozatban A tudás és 
művészet szerepe az erkölcs 
rendszerében címmel Gyen-

ge Zoltán egyetemi tanár-
segéd tart előadást az if-
júsági házban 17 órakor. 

A vallástörténeti sorozat 
ugyancsak 17 órakor kez-
dődik, szintén az ifjúsági 
házban. Címe: A katolikus 
egyház Magyarországon 
1945—56-ig. Előadó: Pál Jó-
zsef, a SZOTE egyetemi do-
cense. 

A Független Ifjúság (a 
kisgazdapárt ifjúsági szer-
vezete) 17 órakor tagtobor-
zót és programismertetést 
tart a JATE jogi karán (Le-
nin körút 52., első emelet 
8-as terem). 

A légkör üvegháztartása 
címmel rendez előadóülést 
az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat Csongrád megyei 
csoportja és a JATE kísér-
leti fizikai tanszéke délután 
5 órától a fizikai tanszék 
előadótermében (Dóm tér 
9.). Előadó: Marx György 
egyetemi tanár, az MTA 
rendes tagja. 

Az Elbrusz lábától az 
Ararát csúcsáig címmel tart 
diavetítéssel egybekötött 
előadást Fábián Tamás, a 
szegedi ásványgyűjtók klub-
jának összejövetelén, dél-
után 5 órától, a JATE ás-
ványtani tanszék tanter-
mében (Egyetem utca 2.). 

Róna-Tas András: Talál-
kozás a Dalai Lámával. Ez 
a tárgya a Körösi Csorna 
Társaság szegedi tagozata és 
a TIT Csongrád megyei 
szervezete ülésének, mely 
délután fél 6-kor kezdődik 
az MTA. Szegedi Akadé-
miai Bizottságának dísz-
termében (Somogyi utca 7.). 

MSZP-alakuló értekezlet 
lesz este 6 órakor a Juhász 
Gyula Művelődési Központ-
ban levő Tisza Volán-klub-
ban (Vörösmarty utca 6) . 
Szervező: Miklós Károly 
kongresszusi küldött. Vár-
ják az MSZP-tagokat, a 
párthoz csatlakozni kívá-
nó érdeklődőket, közleke-
dési dolgozókat. 

A filharmóniai kamara-
bérlet „C" sorozat/2, hang-
versenye este fél 8-kor kez-
dődik a Tisza Szálló nagy-
termében. Fellép a Camera-
ta Hungarica és a szegedi 
Bartók-kórus. Vezényel: 
Rozgonyi Éva 

Nagybandó-kabaré este 
fél 9-kor az ifjúsági ház-
ban. 

FRANCIA 
ATOMROBBANTÁS 

Franciaország kedden 30 
kilótonnás nukleáris szer-
kezetet robbantott fel a 
Csendes-óceán térségében 
levő Mururoa kísérleti te-
lepén — jelentették be az 
új-zélandi Wellingtonban. 
Fran Wilde. Űj-Zéland le-
szerelési minisztere kijelen-
tette, hogy „mélységesen el-
szomorította" az újabb, az 
idén immár hetedik francia 
nukleáris kísérlet híre. 

FARKAS CSABA-

Bárány Csaba, a hírlapíró, fotel-
ben aludt aznap, reggel tízkor, ve-
rőfényben, ruhástul. (Késő hajnal-
ban tért haza valahonnét az éji ho-
mályból, és érezte: ha móst lefek-
szik, soha. többé föl nem k e l . . . ) 

Csöngetés hallatszott (hanyadik?). 
Bárány Csaba fölugrik, „Ki az 
atyaúristen lehet? Hajnali t í z k o r . . . 
Bejelentés nélkül . Ha l l a t l an , . . 
Mindenesetre: nemi vagyok itthon." 
— Aláereszkedett a fotelbe, s visz-
szasüllyedni készült az álom édes 
tengerébe. A csöngetés azonban fel-
háborítóan és pofátlanul folytató-
dot t — Jövök már! — kiáltotta B.-
Cs.. és jön. csitt-csatt. a j tó t nyit 
a . . . Hogy ikinek is? Egyforma 
eséllyel várhatta szárnyas puttók 
libasorban való beiibegését vala-
mint a néptelen telefonálók által 
beígért géppisztolyosokat — ennél-
fogva kellő semlegességgel tárta ki 
a nyílászárót. 

. . . A z aj tóban Tímea állt, arcán 
kérés, riadalom. — Hát t e? . j. — 
kérdő B. Cs. meglepetten, hisz káp-
rázatos veszekedéssel búcsúztak 
egymástól három hete, s az a j tó re-
zegve csapódott be akkor Tímea 
mögött (ő maga vágta be). — Hát 
te? 

Tímea pillanatokon belül a szo-
bában termett (rejtély, hogyan . . . ) , 
és elmondta, rosszat álmodott az éj-
jel, álma megfejtését pedig B. Csa-
bától várja. 

— Almomban a Balatonon vol-
tunk, az üdülőtökben — mondotta 
T„ immár a sezlonon.' — Furcsa, 
őtei reggel volt. pára lebegett a 
tá jban . . . 

— Édes Timikém. é n . . . 

Tímea álma 
— Furcsa volt tehát a reggel, a 

nap sem ugy sütött, mint máskor 
— Édes Timikéin. nem vagyok én 

álomfejtő. Adhatok v i szont . . . 
— Sétáltunk szépen a part felé, 

az utcátok végében, látszott mar a 
nagy v í z . . . 

— Szóval, adhatok szakirodalmát, 
Jungot, Freudot, Krúdy G y u l á t . . . 
esetleg Goldschmidt—Halászt, ha 
igenyled. 

— S látszott a túloldal. Vasúti 
át járóház értünk, érdekes, a való-
ságban nincs is ott o l y a n . . . Hallot-
tuk. jön már a vonat. Olyan furcsán 
dübörgött, olyan kísér te t iesen. . . 
Mondtad is, ez, valami hosszú te-
hervonat lesz. — Tímea arca kipi-
rul, szeme a távolba néz. a közele-
dő szerelvényt fürkészd. — Én ak-
kor mondtam, szaladjunk innét, 
nagyon furcsán dübörög ez a vo-
nat Erre azt mondtad, menjünk 
csak át, lassan jön ez, elengedted a 
kezemet, átmentél a síneken, de alig 
tudtál átérni, mintha visszafelé jött 
volr.a alattad a föld . . J Gyere már, 
mondtad, gyere mar! Nem megyek, 
mondtam, túl sok ember lelte m á r 
halálát a vasúti á t já rókban ahhoz, 
hogy én á t m e n j e k . . . A vonat már 
itt dübörgött, de valahogy mégsem 
látszott, a föld remegett, gyere!, ki-
áltottad, még átjöhetsz! Már indul-
tam is volna, mostmár ne gyere!, 
ordítottad, visszaugrottam, és a fák 
közül hörögve, lassan előjött egy 
borzalmas, piros Diesel-mozdony, 
szinte mosolygott, homlokából fény 
sugárzott, emeletnyi magasságban 
ült a masiniszta, de nem vezetett. 

csak meredten nézett előre. Aztán a 
vagonok, egymás után jöttek a. le-
zárt vagonok . . Egyre csak jöt ték, ' 
nem,, nem akar t vége lenni a vó-. . 
nátnak. Olyan halálfélelem volt. 
mint eddig soha, és tnóg mindig i 

jöttek a vagonok, rfiorogva, lassan, 
félelmetesen, egyikük a másikuk 
után. ta-tamm, t a - t a m m . . . Mintha, 
kiáltottál volna valahol valamit, ón 
is kiáltottam, aztán sikítottam, v é - , 
gul s í r t a m . . . A mozdony immár 

«r«sze járt, halkan döccenve ha-
ladtak a lelakatolt vagonok, ta-
tamm, ta-tamm, vitték, vittéfc a jö-
vőt. 

Tímea falfehéren iilt a sezlonon, 
szeme előtt vagonok vonultak, bőre 
libabórzött, haja felborzolódott, 
ahogy újraél te a rettentő álmot, és 
rázta, rázta a hangtalan zokogás. 

— Édes kicsi T i m i k é m . . . — Bá-
rány Csaba szíve egyszerre csordul-
tig telt szeretettel (bár, ki tudja , 
bárány-e, vagy farkas?), egy csa-
pásra elfelejtett mindént, ami fe-
ledendő, ölébe ültette a kis ara-
nyost („te jó isten, ez a nő már ne-
hezebb, mint én . . . " , Tímea még 
pityergett, de már nevetett is, szá-
ja hol lefelé, hot fölfelé görbült, 
nem lehetett eldönteni, szeme 
könnyben úszik-e, vagy ragyog, ci-
pőjét lerúgta . . . S ó maga kezdte 
kigombolni az ingét. 

Bárány Csaba aznap késve érke-
zett a szerkesztőségbe, és elúszott 
minden munkájával . — Timikém 
— mondta, mikor Tímea eltávozott 
(ugyanazon az ajtón, amely három 
hete „csak úgy rezgett") —. köszö-
nöm ezt a reggelt. A mese asép 
v o l t . . . 

VTV-MOZI 
1989. november 22., szer-

da. 20.00: Vtv-mozi — Nász-
út féláron — magyar film. 
1936. — Eredeti olasz hely-
színeken forgatott „tévedé-
sek vígjátéka". 

MSZP-TOBORZÖ 
A megalakult MSZP alsó-

városi körzeti alapszervezet 
szervezője, (Horváth Sándor 
és a dolgozói alapszervezet 
szervezője, László László 
november 30-áig hétközna-
ponként 15 és 19 óra között 
vár ja á térület MSZP-tag-
jait, a pártoló tagokat és a 
párthoz csatlakozni kívánó-
kat az MSZP alsóvárosi sza-
badidőklubjában (Rákóczi 
utca 11.) 

AZ ÍROK 
ELÍTÉLIK 

Az Írók Szakszervezeté-
nek Elnöksége keddi ülésén 
tiltakozott a Magyar Posta 
tervezett terjesztési tarifa-
emelése ellen. Az elnökség 
állásfoglalása szerint a piac 
helyett ismét egy „álarcos" 
hatósági szabályozás műkö-
dik, ami a kézi vezérléshez 
szokott, engedelmes nagy-
vállalatok monopolhelyze-
tét tartósítja. 

Változatosság 
— A férfiak csodála-

tos lények: a szállodá-
ban családias légkörre 
vágynak otthon pedig , 
szállodai színvonalú ki 
szolgáiást szeretnének! 
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MAGÁNFUVAROZÓK, FIGYELEM! 
A Szegedi Téglagyár 

kedvező feltételek mellett keres 
VÁLLALKOZÓKAT 
tégla szál l í tására . 

Jelentkezes a helyszínen 
8—15 óráig Szeged, Baja u 2 - 4 

ZSOMBÖI 
NYELVISKOLA 

A nyugatnémet Systa 
Learning System licens re-
laxációs módszerrel — köny-
nyedén és hatékonyan ta-
nulhat nyugati nyelveket 
kezdő és haladó fokon. Ér-
deklődni személyesen a Jó-
zsef Attila Művelődési Ház-
ban (Zsombó, Alkotmány 
utca 1.). (X) 

JELENTKEZTEK 
A HOZZÁTARTOZÓK 

A rendőrség a lakosság se-
gítségét kérte a Merényi 
Gusztáv Kórházban gyógy-
kezelés alatt állt, magát Né-
meth Zsoltnak nevező férfi 
felismeréséhez. »A férfi t 
Nyers Zsoltnak hívják; hoz-
zátartozói jelentkeztek. 

TANYATÜZ 
Hétfőn éjfél körül, egy 

mórahalmi tanyában, az 
olajkályha műszaki hibája 
miatt, nagy tűz keletkezett. 
A tanyában lakók szeren-
csere csak kisebb fokú füst-
mérgezést, sérülést szenved-
tek, ám az anyagi kár je-
lentós, mintegy 300 ezer fo-
rint 

NAGYANYÁINK 
SÜTIJE 

A Juhász Gyula Művelő-
dési Központ pályázatot hir-
det ezzel a címmel házíasz-
szonyok és kisközösségek ré-
szére. A pályázatokat levél-
ben vagy személyesen a sü-
temények pontos receptjé-
vel, névvel, lakcímmel, de-
cember elsejéig lehet el jut-
tatni a művelődési központ 
címére (6720 Szeged, Vörös-
marty utca 5., telefon: 12-
248). Ezután a süteménye-
ket el kell készíteni és be 
kell szállítani a központba 
december 16-án, szombaton 
délelőtt 10 óráig, ahol szak-
értő zsűri értékeli és díjaz-
za a beküldött munkákat . 
Eredményhirdetés 11 órától 
lesz, majd délután 2-től 
kóstolóval egybekötött nyil-
vános süteménybemutatót 
tar tanak a pályamunkákból. 

NEM JOGOSULT 
Szűrös Mátyás, a Magyár 

Köztársaság ideiglenes el-
nöke Czinege Lajosnak, 
nyugállományú hadsereg-
tábornoki rendfokozatáról 
való lemondását, a Minisz-
tertanács elnökének javas-
latára, elfogadta. Ennek kö-
vetkeztében Czinege Lajos 
katonai rendfokozat viselé-
sére nem jogosult. 

A HATOSLOTTÓ 
NYEREMÉNYEI 

A Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság közlése szerint 
a novemberi hatoslottó nye-
remények a nyereményille-
ték levonása után a követ-
kezők: 6 találatos szelvény 
egy darab volt, nyereménye 
7 millió 418 150 forint, az 
5 plusz 1 találatos szelvé-
nyekre 353 245 forintot, az 5 
találatos szelvényekre 18 
ezér 924 forintot, a 4 talála-
tosokra 422 forintot, a 3 ta-
lálatos szelvenyekre pedig 
32 forintot fizetnek. A kö-
zölt adatok nem véglegesek, 
a nyeremények ellenőrzése 
még tart. 

LENGYEL 
TOLVAJOK 

A Bartók téri Ramovill-
boltba tört be egy lengyel 
házaspár szombat éjszaka. A 
fé r j 3 videómagnót m á r 
össze is pakolt útra készre 
amikor a rendőrjárőrök tet-
ten érték Őrizetbe vétel 
mellett indult e l járás a len-
gyel házaspár ellen 

MINI KOMMENTÁR 

Szünet 
Szünetelteti megje-

lenését a szegedi Déli 
Napló. A lapunkban 
is megjelent interjú 
szerint az anyagi ren-
tabilitást nem sikerűit 
megteremtenie az új or-
gánumnak. 

Elterjedt viszont az a 
hamis hír is, hogy be-
tiltották. Ez lenne a 
legjobb propaganda. 
Már klasszikus leírta 
egyszer a szegedi sajtó-
ban: „Egy elnémított 
lap kiált a leghango-
sabban!" Pszt! 

SALVADOR DALI 
KIÁLLÍTÁSA 

Holnap délután 4 órakor 
a JATE aulájában Szuromi 
Pál művészettörténész 
nyitja meg Salvador Dali 
kiállítását. 

Lopott kocsival 
— gázolás 

az Algyői úton 
Tragikus közlekedési bal-

esettel kezdődött a hetünk. 
Hétfőn délután érkezett a 
telefonbejelentés a rendőr-
ségre: valaki ellopta a Római 
körúti presszó előtt parkoló 
IS 31-59-es forgalmi rend-
számú Barkas autót. 

A kocsi körözését épp csak 
elrendelték, amikor ú jabb 
telefonáló egy közlekedési 
balesethez kérte a rendőrök 
segítséget az Algyői-útorv, a 
benzinkúton túl, egy Barkas 
elgázolta az előtte haladó b i -
ciklist. A járművezető segít-
ségnyújtás nélkül továbbhaj-
tott Vásárhely irányába. A 
kerékpáros olyan súlyos sé-
rüléseket szenvedett, hogy a 
helyszínen meghalt. Lakos-
sági bejelentés alapján, a ké-
ső esti órákban kiderült, a 
két Barkas valójában ugyan-
az. Algypn, a Ladik utcában 
leállítva találták meg a rend-
őrök. Akiknek a szemtanúk 
elmondták, két fé r f i t - l á t t ak 
a kocsiból kiszállni. 

A tetteseket egész éjjel ke-
resték ' a rendörök — ez idáig 
eredménytelenül —, elfogá-
sukhoz a lakosság segítségét 
kéri a városi rendőrkapi-
tányság. 

Gasztronómiai napok 
A Bálint Sándor Művelő-

dési Ház immár hetedik éve 
rendez az egészséges táplál-
kozást népszerűsítő gasztro-
nómiai napokat. A rendez-
vény résztvevői és partnerei 
a szegedi élelmiszeripar vál-
lalatai, így a Csongrád Me-
gyei Gabonaforgalmi, a Zöl-
dért, a szegedi Sütőipari, az 
Éliker vállalat, valamint a 
Konzervgyár. Az élelmisze-
reket bemutató, valamint a 
helyes táplálkozást segítő 
rendezvényekre holnap és 
holnapután reggeltől estig 
folyamatosan vár ják az ér-
deklődőket. Holnap délelőtt 
10 órától már látható az . a 

gasztronómiai kiállítás, me-
lyet a vállalatok termékeiből 
állítottak össze. Az ezekből 
készült ételekkel meg is kí-
nálják a látogatókat. Fél 11-
től élelmezésvezetői fórumot 
rendeznek, a vállalatok szak-' 
embereivel konzultálhatnak 
az élelmezésvezetői munka-
körben dolgozók. ESte 6 órá-
tól termékbemutató és kósto-
ló lesz. Pénteken a szegedi 
egészségvédő és sportegye-
sület szakemberei mutatnak 
be érdekességeket a reform* 
konyha művészétéből. Az -itt 
készült étélék alapanyagait 
természetesen a kiállítóktól 
kapja az egyesület. 

DÉLMA6YAR0RSZA6 
Politikai napilap 

Főszerkesztő: Sz. Simon István 
Főszerkesztő-helyettes: Dlusztus Imre 

Kiadja a Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kispál 
Antal. — Szerkesztőségés kiadóvállalat: Szeged, Tanácsköztársaság 
útja 10., Sajtóház 6740. — Telefon: 24*633. — A lapot nyoiűja: 
Szegedi Nyomda. Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.6720. Igazgató: 
Surányi Tibor. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahi-; 
vataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési djj egy hónapra 101 forint.' 

- ISSN 0 1 3 3 - 0 2 5 * ; 

< s. . . . ' ' }X'~ 

tv * A 


