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Maridát tologatom a vízben. Kecse-
senfekszik a gumimatracon, és boldogan 
sütteti magát a dél-olasz tengerpartot 
fölös energiával beragyogó napsütésben. 
Tevékenységemmel mindenki meg van 
elégedve. Marida férje nyugodtan elol-
vashatja újságjait kinn a parton, a nap-
ernyő alatt, az én feleségem pedig ked-
vére úszkálhat. Legfeljebb ha már meg-
unja, idejön a másik matraccal, és akkor 
kettőjüket tologathatom. 

Nem nagy ügy, kitűnő békauszonyaim 
vannak. 

Először ugyan furcsán néztek rám a 
házigazdák, minek az. Azt feleltem, pro-
tézis. Nem igazán jó a lábtechnikám, ké-
sőn tanultam meg úszni. 

- Miért? - csodálkozik Marida, aki 
nápolyi, és ezenkívül van még a család-
nak egy-két tengerparti nyaralója is. 

- Nem jutottam hozzá. Egy homoksi-
vataghoz hasonlító alföldi vidéken nőt-
tem fel. Uszodánk nem volt, a fellengző-
sen tavaknak nevezett pocsolyák arrafelé 
többnyire derékig értek. 

S 

Uszólecke 
RIGÓ BÉLA 

- De hát ott van nálatok a Balaton! 
- Messze volt, sokba került, tizenöt 

évesen láttam először. 
Szemmel láthatólag semmit sem ért, 

ezért elmesélem neki, hogy tanultam meg 
úszni. 

Nyaranként néhány hétre anyám elvitt 
a nagymamámhoz, egy kis faluba. Ott a 
téglagyár elhagyott agyaggödreiben 
meggyűlt a vlz, és tgy virágzó strandélet 
folyt. Csak engem nem engedtek a vlz 
közelébe sem. 

- Micsoda butaság! 
- Most már megértem őket. A tégla-

gyár a nagybátyámé és a nagynénémé 
volt, amikor elvették tőlük, megfogadták, 
a közelébe se teszik a lábukat. A nagy-
anyám pedig szívgörcsöt kapott, ha csak 
szóba került az az átkozott gödör. Oda 

ugrott be a másik lánya, aki szintén nem 
tudott úszni, és magával vitte kisfiát, 
unokatestvéremet. A gyerek tébécés volt, 
az asszony deklasszált, a férje börtön-
ben. Az én apám elesett a háborúban. Én 
maradtam nagyanyám egyetlen fiú 
unokája. Tehát nem engedett. 

- De akkor hogy tanultál meg mégis 
úszni? 

- Magamtól. Kiszöktem, elrúgtam 
magam a parttól, aztán megfordultam, 
és addig vergődtem, kapálóztam, amíg 
partot értem. 

Marida az égető nap ellenére elsá-
pad. Nem tudom, arra döbben-e rá, hogy 
túl messzire úsztunk el a parttól, vagy 
csak most értette meg egy másik világ 
másféle realitásait. De aztán megnyug-
szik. Látja, matracunk könnyen, elegán-
san siklik, elhagyjuk az úszókat, verseny-
zőnk a hőségben lustán tekerő vízibicik-
lisekkel. 

Protézissel könnyebb. 
Sorrendben a hatodik magánpatika nyílik meg ma reggel 

A hatodik: a Kálvária 

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

8 órakor Szegeden. A Kálvária sugárút 38. alatt berendezett -
s ezért Kálvária névre keresztelt - 100 négyzetméteres 
patikában két gyógyszerész és két asszisztens fogadja a 
gyógyszert, illetve gyógyhatású termékeket vásárolni szándé-
kozókat hétköznap 8-18, szombaton 8-12 óráig. 

Lezuhant a repülő 
A személyzet három tagja 

életét vesztette, amikor egy 
Angolából Dél-Afrikába tartó 
repülőgép - fedélzetén 41 
újságíróval - szerencsétlenül 
járt. Az újságírók a Jonas Sa-
vimbi vezette UNITA ellenzé-
ki mozgalom választási nagy-
gyűléséről térlek vissza, ami-
kor a kétmotoros DC-3 Dakota 
a szervezet dél-angolai főha-
d iszá l lásá tó l . Jambától két 
kilométernyire lezuhant. 

A RÁDIÓ 
„PARTISCUTVR 

kereskedelmi adásának 
mai ajánlata: 

Épül a há / . Film és videó. 
I>M tinimagazin 

Szerkesztő: Kozó Attila 

„Hallgassa Ön is, 
Önnek is szól!" 

mindennap ló 18 ónt kiizótt a 94.M MHzcn 
(a DANUBIUS hullámhosszán) 

Hirdetésfelvétel: 
Szeged, Stefánia 7. 
Tel.: 24-702, Tel./Eax: 25-930. 

ROSSZ HÍR 
Gázolás a zebrán. Vétlen 

gyalogost ütött el a zebrán gép-
kocsijával egy magántaxis ked-
den este fél hétkor Szegeden a 
Rókusi krt.-Kisteleki .Ede u. 
kereszteződésében. Zsemberi 
Lajos János személyszállí tó 
kisiparos szegedi. Ács utcai la-
kos az általa vezetett Audi 80-
as tipusú gépkocsival a Rókusi 
körúton a Szatymazi utca felől 
a Kossuth Lajos sgt felé köz-
lekedett a belső forgalmi sáv-
ban és az útkereszteződésben a 
kijelölt gyalogátkelőhelyen 
áthaladó gyalogost. Kis Gyula 
szegedi, Széchenyi téri lakost 
elgázolta. A halesetet a figyel-
metlen, közlekedési szabályt 
szegő gépkocsivezető okozta. 
A vétlen nyugdíjas korú férfi 
nyolc napon túl gyógyuló 
súlyos sérüléseket (könyök-, 
csípőcsont- és gerinctörést) 
szenvedett. 

Jugoszláv MIG 21-es 
Tiszaszigetnél 

Egy jugoszláv vadászgép 
kedden 10 óra 25 perckor 
mindössze 100-150 méteres 
magasságban, 6-9 kilométer 
mélyen berepült hazánk légte-
rébe. Erről szerdán délelőtt 
adott 3z MTI-nek tájékoztatást 
Krisán Attila, a Határőrség 
szóvivője. Elmondta, hogy a 

'MIG 21-es vadászgép Szeged 
alatt, Tiszaszigetnél lépett be a 
magyar légtérbe, s egészen 
Szeged déli részéig repült be, 
ahol az ottani repülőtér felett 
megfordult, majd Röszke felett 
kirepült a magyar légtérből. 

A Határőrség a jugoszláv 
hatóságoktól gyors kivizsgálást 
kért az újabb légtérsértés oká-
tól. 

Az ember csak mosolyog azon, hogy a televíziós reklá-
mokban a különböző fogkrémgyártó - a termék tetszés sze-
rint behelyettesíthető - cégek miképpen próbálják egymást 
túllicitálni. Nyelvi fordulatokban is. Rafinált mondatok cser-
készik be a fogyasztót, aki csak győzze kapkodni fejét. 

Bármennyire is ravaszak ezek a hirdetések, valahol mind-
egyik tényeken alapul. Azt mondják ki: adott áru nagyon jó. 
Odáig azonban a számtalan etikai vitát kiváltó reklámok 
egyike sem merészkedik, hogy kijelentse: ez a legjobb a vilá-
gon. Nem úgy a szegedi Kárász utcán egy üzlet. Vette magá-
nak a bátorságot és a megállttá táblát, amelyre a következőt 
pingálta: itt kapható a világ legjobb söre, az... (Természete-
sen nevén nevezik a gyereket, a „ világbajnok " márkát.) 

Nem tudom, mit szál ehhez az üzlet, na és a sörcég népes 
konkurrenciája. Első felindulásában talán pohár után nyúl 
és lehajt egy pofa sört, a sajátjából. 

A zöldségpiacon kimondottan jópofának tűnne, ha valaki 
kiírná egy táblára, nála kapható a világ legjobb padlizsánja. 
Na, de nem a piacon vagyunk! A Kárász utca közepén ilyen 
malőrt nem engedhet meg magának egy magára valamit adó 
üzlet. 

így van ez. uraim' Latinul: domine... 
V. F. S. 

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 

Őszi MADÁRKALENDÁRIUM 

CSENDES, NYÁR VÉGI IDŐ. Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat előrejelzése szerint ma estig általában csendes, 
napos, nyár végi idő várható. Kevés lesz a felhő, csapadék 
nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok 
körül alakul. 

Női hang a vonal másik végén. 
- Tudja, elhagytam a táská-

mat a buszon. Ami nekem na-
gyon ér tékes volt . No nem 
pénz meg ékszerek voltak ben 
ne, csak némi ruhanemű, meg 
az é le tmentő gyógyszerem, 
ami nélkül nem tudnám kihúz-
ni a holnapi napot. 

Magamban éppen arra gon-
dolok nyilván segítséget akar 
kérni a Délmagyartól ez az 
asszony, amikor így folytatja: 

Es tudja, a táskámban lévő 
iratokból a megtalálók megtud-
lak, hol lakom és elhozták... 

F.kkpt a vonal megszakad. 
Mint naponta annyiszor. Már-
mint ha kap egyáltalán vonalat 
az ember ebben a lassanként 
ismét elképesztően tűrhetet-
lenné váló telefonhelyzetben. 

És mar csak egynek örülök: 
hogy megvan a gyógyszer . 
Beleborzongva abba. mi lett 
volna, ha valaki éppen életve-
szélyben kér segítséget. Mi lett 
volna vonalszakadáskor? 

S z í 

A Szegedi Rendőrkapitány-
ság vezetője dr. Szőke Péter 
rendőr ezredes 1992. szeptem-
ber 07-én, hétfőn 14 és 17 óra 
között tart fogadóórát a Sze-
gedi Rendőrkapitányság épü-
letében a Párisi krt. 22-26. 
szám alatt. 

Hétfőn: Hunnia-est 
Tegnapi lapszámunkban 

tévesen jelent meg a Hágiban 
megtartandó, a Hunniáról szó-
ló kávéházi beszélgetés idő-
pontja. A helyes dátum hétfő, 
18 óra. A tévedésért elnézé-
süket kérjük. 

Grazban harminc 
Európában e lsőként az 

ausztriai Grazban bevezették a 
30 km/h sebességkorlátozást-, 
A rendelkezés kedden 0.00 
órakor lépett érvénybe, és a 
város - összességében 610 
kilométernyi - mellékutcáira 
terjed ki. 

akar lenni? 
Idén ismét indul a szegedi 

József Attila Tudományegye-
tem kétéves ú j ság í róképző 
programja. A hallgatók - töb-
bek között - sajtótörténetet, 
Sajtójogot és et ikát , műfaj i 
ismereteket, sajtónyelvet és 
kommunikációelméle te t ta-
nulnak. A szakismeretek 
mellett az újságíráshoz nélkü-
lözhetetlen tudományágakba 
nyernek bepi l lantás t , ilyen 
például a szociológia, a polito-
lógia, a művelődéstörténet. Az 
előadásokat a szakma országos 
szaktekintélyei, valamint egye-
temi oktatók tartják, a gyakor-
latokat kiváló szegedi újság-
írók vezetik. 

Tanítani fog itt - többek 
között - Bodor Pál, Bencsik 
Gábor, Bernáth László, Fábián 
László, Kereszty András, Mol-
doványi Ákris. Bizonyos témák 
feldolgozására olyan ismert 
közéleti személyiségeket ké-
rünk fel, mint például Bihari 
Mihály, Debreczeni József, 
György Péter, Haraszti Miklós, 
Juhász Judit, Vajda Mihály. 

A második évtől a hallgatók 
rovatok és médiák szerint 
szakosodnak. A fogalkozások 
szombati napokon 10-17 óra 
között lesznek. Az első év 
tandíja: 15 ezer forint. Aki a 
két évet sikeresen tel jesí t i , 
újságírói bizonyítványt kap. 
Érdeklődni és je len tkezni 
lehet: JATE BTK Tanulmányi 
osztály, 6701 Szeged, Egyetem 
u. 2.: te lefon: (62) 21-111/ 
161. Je lentkezés i határidő: 
szeptember 7. 

autómentő, autódaru. 

G y o r s , p o n t o s , o l c só ! 

FOTÓ: BÍRÓ ENDRE 

Tegnapi lapunkban egy azon melegében készült fotót szerettünk volna közölni a hétfőn 
Sándorfalva határában kitört avartú'zről. A nyomda ördöge azonban közbelépett, a kép 
fölcserélődött. így hát utólag tudjuk csak megmutatni, hogyan is égett az avar. Egyúttal 
olvasóink elnézését is kérjük. 

Újságíró 

A rendőrség segítséget kér 

Késelés a temetőben 
Tegnap, szerdán déli 12 táj-

ban a szegedi József Attila 
sugárút mentén lévő Gyevi 
temetőben ismeretlen személy 
tőrkéssel hátba szúrt egy arra 
haladó 36 éves asszonyt. A 
súlyosan sérült nő a Piroska 
téren lévő ABC-áruházig jutott 
el, ahonnan a mentők életve-
szélyes sérüléssel szállították 
kórházba. A rendőrség kéri 
azok segítségét, akik ebben az 
időben a temetőben vagy kör-
nyékén (a Tarjánszéle és az 
Építő utcán, illetve a József 
Attila sugárút temetői szaka-
szán) jártak és gyanús jelen-
séget vagy gyanús személyt 
lát tak, in formál ják erről a 
nyomozó szerveket'a 07 vagy a 
21-711, illetve a 23-011-és 
telefonon. Az ügyben a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság bűnügyi főosztálya 
folytat nyomozást. 

Szeptember 3. FÜLESKUVIK 
Kis termetű bagolyfaj, amely nevét tollfüleiről kapta. Szürkés-

barna tollazata sűrű sávokkal és foltokkal tarkított. Déli elterjedé-
sű faj. Hazánkban szórványosan költ déli kitettségű dombvidéke-
ken. Leginkább az elhagyott öreg gyümölcsösöket, öreg fákkal 
ritkásan borttott területeket kedveli. Tápláléka elsősorban na-
gyobb rovarokból, így egyenesszárnyúakból és rovarokból áll. 
Ritkán fogyaszt gilisztát, kisebb madarakat, kiseinlősöket. Egyet-
len vonuló bagolyfajunk, amely a telet a trópusi Afrikában tölti. 
Védett! 


