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FÓRUM 
A SZEGEDI STÚDIÓBAN 

Vasárnap délelőtt a rádió 
szegedi stúdiójában a hely-
hatósági választások előtt 
lórum műsor keretében vá-
laszolnak a hallgatók, és a 
riporter kérdéseire a parla-
menti pártok, a Nemzeti 
Kisgazdapárt és a függetle-
nek képviselői. Telefon: 
23-311. Ma és hol nap az adás 
ideje alatt a télefonrogzitő a 
hallgatók rendelkezésére all. 

(x) 

RENDEZŐK 
KERESTETNEK 

A JATE-kűub egyetemista 
és nem egyetemista rende-
zőiket keres hétköznapi 
programjaihoz Jelentkezni 
hétfőtől mindennap 17 órá-
tól lehet a (klubban, az 
ügyeletvezetőnél. 

PROLONGÁLVA! 

A múzeum Horváth Mi-
hály utcai Képtárában a Te-
mesvári képzőművészek ki-
állítás • nyitva tartását, • a 
nagy érdeklődésre való te-
kintettel szeptember 30-ig 
meghosszabbították. 

A Szent kereszt ünnepe 
Móravárosban 

Szeptember 16-án, vasárnap tar t ják a móravárosi ró-
mai katolikus plébánia ünnepét, a Szent kereszt felma-
gasztalását. Délelőtt 9 órakor Lovász Bonaventura feren-' 
ces rendi atya celebrál ünnepi misét. Délután 5 órakor 
orgonahangverseny kezdődik, dr. Mészáros Endre (orgona) 
és dr. Szúts István (ének) közreműködésével Műsoron 
Bach, Liszt és francia romantikus zeneszerzők művei sze. 
repelnek. ' "• " ' • 

ÉVNYITÓ 
A TATRA TÉREN 

A Tátra téri Szent Gel-
lért-templomban szeptem-
ber 16-án, vasárnap reggel 
8 órakor évnyitó szentmise 
és szülői értekezlet kezdő-
dik. • 

Telekjegyzék építkezőknek 

HATTÓL VARJAK 

A problémákkal küszkö-
dő, feszültséget érző, ma-
gányos embereket ma, 
szombaton este 6 órától va-
sárnap reggel 6 óráig vár-
ják a Dugonics moziban 
(Kossuth L. sgt. 53). Aszo-
oiáüs munkások segély-
szolgálata a 13-007-es tele-
fonszámon is hívható (egész 
héten működik a Taurus 
gyártól kapott üzenetrögzí-
tővel a telefon). A segítők-
höz csatlakozni (kívánó, em-
bertársaik gondjaiból részt 
vállalni akaró kiegyensúlyo-
zott, stabil egyéniségeket is 
várnak ma — és minden 
szombaton este — a S2er.vé-
zők. 

LOTTÓ-
NYEREMÉNYEK 

A Sportfogadási és • Lottó 
Igazgatóság tájékoztatása 
szeriirt a 37. héten 5 tái'álá-
tos szelvény nem volt, a kö-
vetkező hétre átvit t jutalom 
nettó összege 10 millió fo-
rint, a 4 találatos síel vé-
nyékre egyenként 162 911, a 
3 találatos szelvényeikre 
egyenként 1038, a 2 talála-
tos szelvényekre egyenként 
38 forintot fizetnek. A -kö-
zölt adatok néni véglegesek, 
nyerernéiiyek ellenőrzése 
még tart. (MTI) 

MINI KOMMENTÁR 

Vaslogika 
Az MDF Választási gyű-

lésén egy hozzászóló azt 
fejtegette, hogy egy jól 
működő kormány eseté-
ben nincs is szükség el-
lenzékre. Mivel ez a kije-
lentés mintegy ráköszön 
Torgyán Józsefnek egy 
korábbi emlékezetes nyi-
latkozatára, miszerint 
most az ország • felemelke-
déséért küzdő ellenzék 
került hatalomra, követke-
zésképp aki most az ellen-
zék pózában tetszeleg, az 
tulajdonképpen a haza el-
lensége, szükségesnek 
tartjuk megkérdezni: nem 
lehetne-e inkább ' fórdít-
va? Valahogy így: ahhoz, 
höffy i" égy kormány jji 
működjön, ellenzékre is 
szükség van. 

Ó. J. 

Másfél szoba boldogság Nagy László képösszeállítása 

A Szeged Megyei Városi 
Tanács V. B. építési és köz-
lekedési osztálya lakótelke-
ket kínál fel értékesítésre 
magánszemélyek, gazdálko-
dó- és egyéb szervezetek ré-
szére. E telkek jegyzéke a 
Szeged Megyei Városi Ta-
nács V. B. Hivatal ügyféí-
szólgálati irodában (Szeged, 
Széchenyi tér 11., földszint) 
tekinthető meg 1990. szep-
tember 15.—október 6. kö-
zött. 

Értékesítésre előkészített 
lakótelkek jegyzéke. (Az 1— 
9. sorszámú építési telkek 
közművesítettsége teljesfo-
kú.) 

1. Faragó u. 25.; 2. Alföldi 
u. 11—Bécsi krt. 32.; 3. Bi-
hari u. 11.; 4. Gutenberg u. 
31.; 5. Középfasor 30.; 6. 
Petőfi S. sgt. 48.; 7. Maros-
tői városrész I. ütem, kis-

ROSSZ HÍR 
Domaszéken a 105-ös szám 

alatti tanyából mintegy 50 
ezer forint értékű ékszert és 
készpénzt loptak el. A vad-
őr, órvvadászt fedezett föl a 
Sándorfalvi Vadásztársaság 
területén, Szatymaz közelé-
ben.. A hívatlan vadász sza-
bályos fegyverrel rendelke-
zik, bár az igazolványát 
nem. tudta felmutatni, s azt 
is eíiSrrterte, hogy a vadász-
társaság engedélye nélkül 
„nyulazótt". Kéttőt el is e j -
tett.. 

Balesetveszélyes az Algyői 
út : ósütörtökön délután két 
súlyos sérüléssel járó ütkö-
zés történt. A Szélső sori ke-
reszteződésben figyelmetlen 
gyalogos szaladt vétlen au-
tós elé, a Diadal utcaiban 

társasházas beépítés — Gé-
bics u 1., Réce u. 2.; 8. 
Marostői városrész I. ütem, 
szabadonálló beépítés — Bí-
bic. u. .4., Bibic u. 11.; 9. 
Marostöi városrész I. ütem, 
átriumházas beépítés, Lile 
u. 6. 

10. Damjanich u. 24.; . 11. 
Szeged-Algyő városrész. Sze-
der u. 52.; 12. Szeged-Kis-
kundörozsma: ErdŐtarcsa u.. 
Fölszél u., Névtelen u., Név-
telen u . Derce u , Derce 
u., Vályogos sor, Vályogos 
sor: 13. Szeged-Baktő város-
rész: Must u. 40., Must u. 
42., Must u. 44 , Hídvérő u. 
121., Hídverő u. 119., Híd-
verő u. 117., Kétérköz u. 
11., Kétérköz u. 9., Kétérköz 
u. 7., Kétérköz u 5., Két-
érköz u. 3., Kétérköz u. 1., 
Hídverő u. 126., Völgy-érhát 
u. 13.. Völgy-érhát u. 15., 
Kétérköz u. 13. 

pedig kisgyerek kerékpáro-
zott neki egy gépkocsinák. 
A sándorfalvi téeszközpont 
közelében két gyalogos kö-
zé hajtott motoros. Miután a 
ba j t „megcsinálta", segít-
ségnyújtás nélkül odébbállt. 
A felelősségrevonása nem 
maradt el, ugyanis a rend-
őrök megtalálták, s egyebek 
mellett megtudták, nincs jo-
gosítványa. 

1000 DOLLÁR 
Ez évtől kezdve külön 

versengés indulhat a Tanár-
képző Főiskola I. Számú 
Gyakorló Altalános Iskola 
legjobb mátemátikusai kö-
zött. Ugyanis á Colorado ál-
lamban élő Szenes László, 
az iskola alapító igazgatójá-
nak, Szenes Adolfnak fia, 
mintegy . alapítványként, 
1000 dóllár évi kamataiból 
jutalmazza a legkiemelke-
dőbb teljesítményt nyújtó 
matekos tanulókat. 

Megalakult a Délmagyarország Kft . Tagjai : e lap 
újságírói, a szerkesztőség dolgozóiból szerveződött Dél-
magyarország Újságíró Egyesület és a Dél-Francia 
Nice-Presse^n vest. (x) 

A Csongrád Megyei Ter-
mészetbarát Bizottság és a 
Szabadkai Partizán Testne-
velési és Üdültetési Községi 
Szövetség közösen éjszakai 
teljesítménytúrát szervez Pa-
l idtól Szegedig gyalogtú-
rázók számára. A nagy ér-
deklődésre való tekintettel 
immáron másodszor szerve-
zik meg ezt a „turistautat", 
amelyet tavaly ugyanezen az 
útvonalon rendeztek meg, 
csupán azzal a különbség-
gel, hogy akkor Szegedről 
indították a nemzetközi me-

Gyaloglás 
az éjszakában 

zőnyt. A részvételi költség 
egyénenként 100 forint, 
amelyet szerdánként 16,30-
tól 18,30-ig kell befizetni a 
Csongrád megyei Természet-
barát Bizottság irodájában 
(Szeged, Tanácsköztársaság 
út ja 6). Érdeklődni a 12-632-
es telefonon lehet. A neve-
zési határidő: szeptember 19. 
Természetesen a jelentke-
zőknek rendelkezniük kell 
érvényes útlevéllel. A túra 
nem versenyjellegű, külön 
orvosi igazolás nem szüksé-
ges, de mindenki sa já t fele-
lősségére indul. A távot 12 
óra alatt kell megtenni. A 
gyaloglók szeptember 29-én 
(szombaton) este 20—21 óra 
között indulnak Palicsról, a 

Partizán sportközpontja elől. 
A Szegedre érkezőket a Rad-
nóti Miklós gimnáziumban 
fogadják délelőtt 12 óráig. 

Kissé erősödő 
a nappali felmelegedés 

Változóan felhős, nagyrészt napos idő lesz. Gyönge, 
átfutó zápor inkább csak északkeleten fordul elő. A nyu-
gati, majd északi, északnyugati irányú szél előbb mérsé-
kelt, majd napközben egyre élénkebb, átmenetileg erős 
lesz. Kissé melegszik, de az évszakhoz mérten hűvös ma-
rad az idő. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 3—8 fok 
között, a legmagasabb nappali hőmérséklet ma 20 fok kö-
rül alakul. 

A gazdagok lehetősége 
A dolgok jelenlegi állása szerint 

heteken belül gazdag leszek. A ma-
darak spanyolkrémesek kozott kor-
csolyáznak az égen. az oreg gube-
rálók kilónyi csokoládérudakat ha-
lásznak elő a szemeteskonténerek-
ből. A nyilvánvaló utalásokkal be-
hintett világ hiábavaló hízelkedése 
mosoly csal az arcomra. Ez a mo-
soly ezúttal valódi elégedettséget 
takar, illetve nem is takarja, ha-
nem' leleplezi. Egymás kozt szólva, 
már nagyon megérdemeltem. Évti-
zedek óta koptatom azt a hajszálat, 
amelyen az életem függ. Nem kí-
mélem magamat és másokat, vál-
lamra omló. koromfekete, torzon-
borz ha jam alól gyanakodva figye-
lem az embereket, Ők is dolgozgat-
nak, de hol van az ő szenvedésük az 
enyémhez képest?! Egyetlen pilla-
natát sem mulasztom el az életem-
n e k Minden mozdulatomat feljegy-
zések és fotográfiák őrzik, minden 
gondolatomat külön kartotékra ve-
zetik. Nem elég, hogy minden lépé. 
semet előre meg kell fontolnom, hi-
szen az Örökkévalóságnak dolgo-
zom, hanem a Gondviselés még az-
zal is megvert, hogy olyan munkát 
kell végeznem; amelynek semmi 
kézzelfogható eredménye nincs. 
Például ülök egy bazi nagy alagút-
ban valahol az Alpokban, és egy 
hitvánv söprű vei megpróbálom ki-
tessékelni a betévedő rövidlátó mu-
raközi bányalovakat, akik halk, 
megtört nyihogással bizonygatják, 

hogy csak a régi munkatársaikhoz 
jöttek. Vagy például kevesen gon-
dolnák, hogy az éjszaka folyamán 
kiömlő holdfényt nekem kell egy 
ezüst kiskanállal megennem reggel-
re. És vajon hányan tudják, hogy 
Karády Katalin talán már évtize-
dekkel korábban meghalt volna bá_ 
natában. ha hosszú délutánokon és 
petróleumlámpa-fényes éjszakákon 
át nem bizonygatom neki, hogy még 
mindig gyönyörű és kívánatos. De 
nem akarok siránkozni. Tudom, 
hogy vannak emberek, akik keve-
sebbel is beérnék. A jó végül is 
megüti a főnyereményt, a rosszat 
pedig a feledés nyeli el. Mióta tisz-
tán látom a fényes jövőmet, külö-
nösen az elkövetkezendő néhány he-
tet, megfontoltságomból sokat lead-
tam: néha smink nélkül lépek az 
utcára, vagy látszólag ok nélkül 
megbocsátok az ellenem vétkezők-
nek. Szokatlan derűm azonban csak 
a beavatatlanok szemében lehet tüs-
ke: „A derűnek ez a megítélése 
azonban nem más; csak a derű su . 
gártörése a fáradtság és betegség 
komor-sötét mélyén: maga is vala-
mi megható, oktalan, részvétet kel-
tő, sőt valami gyermeki és gyerekes 
dolog, de abból, a második gyermek-
korból ered. amely az öregkorral 
jár. és elébe fut a halálnak." Igen, 
megöregedtem. S ahogy közeledik 
meggazdagodásom pillanata, ez egy-
r e nyilvánvalóbb. Furcsa, hogy 18 
éves koromra ilyen öreg lettem. De 

akinek van szeme, láthatja, hogv az 
ember 14 évig él, utána csak ha-
nyatlik: izmai elernyednek, arcán a 
ruganyosságát vesztő bőr árnyakat 
rajzol. Hát még, aki így él, mint 
én! 

Nyitott szemmel álmodok. És meg 
vagyok hatódva magamtól. Először 
is a birtokomba kerül a pénz; szin-
te akaratomon kívül. Mindenféle 
alantas anyagi buzgóság, ügyeskedés 
nélkül, egy reggel arra ébredek, 
hogy gazdag vagyok. Olyan lesz ez 
a pillanat, mint amikor valaki na-
pok óta próbál visszaemlékezni a r . 
ra. hogy hol hagyta, mondjuk, a la-
káskulcsát és hirtelen eszébe j u t 

Az első nap csodálatos lesz. Már 
abban is van valami felemelő, hogy 
végtelenül gazdag vagyok, de ezen a 
szinten az ember már nem gondol 
a pénzre. Reggel legalább tízig az 
ágyban maradok. Nem azért, mert 
álmos, vagy netán fáradt lennék, 
pusztán kíváncsiságból. A dunyhá-
ból ós a paplanból várat, labirintust, 
alagutakat építek, és fogócskázok 
magammal. Reggelire mézet és sült 
kakasvért rendelek a házvezető-
nőmtől. Utána lediktálom neki azi 
esti álmomat, és elküldöm vele a lé-
lekbúváromhoz. Mire visszaér a di-
agnózissal. én már a csilláron ló-
gok. Ezzel igázán nem akarok sen-
kit megijeszteni, fenyegetni vagy 
zsarolni, csak emlékeztetni szeret-
nék halhatatlan barátom örök ér-
vényű tételére: „A szegények lehető, 
sége a meggazdagodás; a gazdagoké 
a halál, a haláloké a szép halál, a 
szép halál: OK." 

Horváth Csaba 
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