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Tízórai 

R O S S Z H Í R 
Több halá los baleset is 

történt a hétvégén. 
Balástya és Kistelek között, 

az esőtől síkos úton fékezés 
közben megcsúszott egy ka-
mion, s nekiütközött az előtte 
haladó mikrobusznak. A ka-
mion vontatmánya kicsúszott, 
és nekivágódott egy szemből 
szabályosan é rkező mikro-
busznak, amelynek jugoszláv 
ál lampolgárságú vezetője a 
baleset következtében életét 
vesztette. 

A Csengele és az E75-ös 
főút közötti szakaszon autózott 
egy 20 esztendős fiatalember. 
Az erős oldalszél jobbra le-
sordorta az útról a személy-
gépkocsit, amely az árokba, 
majd egy fának csapódott. A 
f iatalember és - egyelőre -
ismeretlen útitársa (egy másik 
férfi) meghalt. 

Domaszéki adminisztráció(h) 
A tanltónöék Domaszéken 

vásároltak kertet. A városi 
trappélet fáradalmait ott 
pihenték ki. Öt éve azonban 
megváltak tőle. Annak rendje 
módja szerint bejelentették a 
helyi tanácsnak. A telek 
sorsát azóta az új tulaj intézi. 

Úgy látszik, a tanács, 
illetve most már a polgár-
mesteri hivatal malmai 
lassan őrölnek. Az egykori 
tulajdonost rendszeresen és 
rendületlenül értesítik róla, 
hogy adótartozása: nulla. 
Mindezt borítékban, 15 

forintos bélyeggel felcím-
kézve. Az értesítőn egyébként 
összesen 50, azaz ötven zéró 
szerepel. Fölöslegesen dol-
goztatják a munkatársat, a 
számítógépet, és fölöslegesen 
dobják ki a pénzt a pos-
tadíjra. 

Szakmai ártalom: a tanító-
nőben felmerült, hogyha a 
hivatal adminisztrációját 
kellene osztályozni, akkor 
bizony elégtelent írna be. De 
lehet, hogy nullást! 

V . F . S . 

A diplomaosztó óta alig telt el néhány 
hónap, de a szétszéledt csoportot egy 
esküvő máris újra összehozta. Pálya-
kezdő tanárok lévén a vacsora előtt a 
téma mi más lehetett volna mint az 
iskola... 

Lilla boldogságtól sugározva meséli, 
remek állást és szállást kapott egy 
egyházi iskolában, a kezdő fizetése bruttó 
15 ezer, franciát és magyart is taníthat, 
osztályfőnökséggel is megbízták, ren-
geteg terve van, izgalommal várta az első 
órákat, imád tanítani. Lilla hivő ka-
tolikus, a főiskolán egyike volt a leg-
szorgalmasabbaknak, fiúktól, piás bu-
liktól távol tartotta magát, szerény, szűzi, 
steril életet él, a többiek némi gúnnyal -
a látszólagos kiegyensúlyozottságáért 
kicsit csodálva - tekintenek rá, a 
tanításban megtalálta élete értelmét... 

Kriszta egy Pest melletti faluban csak 
franciát tanít, örültek az iskolában, hogy 
végre találtak egy nyelvtanárt, s fizetnek 
is neki „rendesen", havi bruttó 18 ezret. 
Krisztának egyetlen vágya, hogy hagyják 
őt békén, becsületesen letanttja a heti 18 
kötelező óráját, de aztán siet vissza 
Pestre, ott délutánonként megkereshet 
egy újabb tízest havonta. Ne akarják 

/ 

Edes Lilla, 
drága Kriszta 

HOLLÓSI ZSOLT 

rögtön rátukmálni mindenféle vetélkedő, 
szavalóverseny meg szakkör szervezését, 
nem akar ő abban a faluban gyökeret 
ereszteni. Különben, ha akarna se tudna, 
mert az egyetlen férfi, aki szóba jöhetne, 
az a laza, piás, fiatal tesitanár, de annak 
is van már egy főiskolás menyasszonya 
Pesten, helyben meg az elvált körzeti 
orvosnő a szeretője... 

Mariann máris utálja a neveletlen 
kölyköket, a lepusztult tantestületet, az 
alkoholista igazgatóhelyettest, a sok 
papírmunkát, az egész iskolát (aminek 
nem is oly régen még diákja volt) és 
persze magát a poros kisvárost, ahová 
vissza kellett mennie beteg édesanyja 
miatt. Elege van a sűrű tekintetekből, a 
bezártságból, a klimaxos, besavanyodott, 
Dallas-imádó kolleganők indiszkré-

ciójából - akik nemcsak azt tartják 
számon, hogy kinek mekkora melltartóra 
van szüksége, hanem azt is, ki mikor 
menstruál -, elege van abból, hogy 
bruttó 11 ezret keres havonta, ami arra 
sem elég, hogy a hétvégenként egye-
temista barátjához utazzon. A körül-
mények foglyaként, egy lehetetlen hi-
vatással megáldva reménytelennek látja 
az életét. 

Klári csak legyint a nyavalygásokra, 
nekik legalább munkahelyük van. Ő itt 
maradt az alma mater városában, még 
egy elfogadható napközis állást sem 
tudott megcsípni, a munkaügyi köz-
pontban azzal bíztatták, a bejelentkezés 
után három hónap múlva pályakezdő 
segélyt kaphat. A nyáron postásként 
dolgozott, de azt nem bírta tovább, 
kínáltak egy iskolatitkári állást 9 ezerért, 
annak fele elmenne az albérletre, a 
maradék fele a rezsire, egész hónapban 
zslroskenyeret ehetne, akkor inkább 
kimegy a barátnője után Firenzébe baby 
sitternek. Mostanában szörnyű éjszakái 
vannak, egy nemrég látott film kockái 
térnek vissza álmában, egy homokos 
parton megállíthatatlanul gurul, 
sodródik lefelé... 

Hódmezővásárhe lyen a 
Szántó Kovács János utcában 
vezette személyautó já t egy 
férfi. Áttért a baloldalra, föl-
futott az útpadkára, és fékezés 
nélkül egy fának ütközött. A 
gépkocsi vezetője kórházba 
szállítás után elhunyt. 

Egy mórahalmi tanyán csa-
ládi tragédia történt. Apa, fia 
és annak felesége igyekeztek 
beindí tani egy traktort oly 
módon, hogy az e l romlot t 
jármúvet egy másik (pótkocsis) 
traktorral láncolták össze. A 
fiú az első, az idős ember a 
hátsó gépre ült. A vontatott 
jármű hirtelen elindult, s a két 
j á rmű közé szorí tot ta az 
asszonyt, aki le akarta kap-
csolni a traktort a másik jár-
műről. A szerencsétlenül járt 
nő a helyszínen meghalt. 

AUSZTRIA-
LOTTÓ 

A Lottó Unió Kft. tájé-
koztatása szerint a 36. heti 
AusztriaLottó-sorsoláson 
nem volt 6 találatos 
szelvény. 

A 4 db 5 plusz 1 ta-
lálatos szelvényre egyen-
ként 951 209 schillinget, 
az 5 találatos szelvényekre 
egyenként 16 687 schil-
linget, a 4 találatos szel-
vényekre egyenként 630 
schillinget, a 3 találatos 
szelvényekre egyenként 49 
schillinget fizetnek. 

A 3 db Joker nye-
reménye egyenként 1 146 
346 schilling. 

N e m kel l 
a k i s a u t ó 

Tizenhatodik hónapja egy-
folytában esik a kisebb autók 
iránti kereslet Japánban, ami a 
Suzuki vállatot is érzékenyen 
érinti. A japán kisautógyártók 
szövetségének adatai szerint a 
660 köbcenti alatti kocsikból 
júliusban 12,3 százalékkal ke-
vesebbet adtak el a gyártók, 
mint egy évvel korábban. A 
recesszióval összefüggő érté-
kesítési csökkenés még hó-
napokig is eltarthat - közölte a 
szövetség. 

Ritka 
horgászszerencse 

Csaknem 24 kilogrammos 
tőponty k i fogásával élete 
legeredményesebb horgászhe-
tét zárta vasárnap Sárközy 
Dezső mérnök, miskolci sport-
horgász . Szeptember 3-án 
hajnali három órakor akadt 
horgára a hatalmas hal. Fe-
leségével a partra kötött hor-
gászcsónakba ugrot t , s ezt 
követően szinte motorcsónak 
sebességgel 45 percig utaztatta 
őket a nagy ponty. Több 
kísér le te t tet tek arra, hogy 
megszákolják, de a háló ép-
pencsak a hal fe jé re volt 
ráhúzható . Végül a kopol-
tyújánál fogva sikerült beemel-
niük a csónakba. Néhány adat 
a horgászok számára: a poty 
hossza 92 cent iméter , hasi 
kerülete 88 centiméter volt. 

Az akadémiai bizottság rendezvényei 
A Magyar Tudományos Akadémia szegedi 

területi bizottságának szeptemberi programso-
rozata ma, kedden kezdődik az izotópdiag-
nosztikai szakmai kollégium megbeszélésével, 
amelyet dr. Csernay László egyetemi tanár 
vezet délután 2 órától. 

Szeptember 9-én, szerdán két kerekasztal 
beszélgetést rendeznek a SZAB székház 
előadójában. A 13.30-kor kezdődő megbeszélé-
sen a kutatói pályázatok elbírálásának célszerű 
és korszerű módszereiről lesz szó, 15 órától 
pedig a SZAB szerkesztő bizottsága műkö-
désével kapcsolatos feladatokról tárgyalnak. 
Mindkét megbeszélést Barabás Zoltán aka-
démikus vezeti. 

Szeptember 11-én, csütörtökön 14 órakor a 
Magyar Orvosi Kamara szegedi terület i 
szervezete tartja közgyűlését. Az előadók között 
találjuk dr. Brooser Gábort, a MOK elnökét. 

A JATE Népra jz i Tanszéke , az MTA 
Néprajzkutató Intézete és a Magyar Néprajzi 
Társaság szeptember 11-13. között vallásos 
néprajzi konferenciát rendez "Szentemberek " 
címmel. A háromnapos tanácskozás megnyitója 
szeptember 11-én 11 órakor lesz a SZAB 
székházban. 

Az akadémiai b izot tság k lubjába és 
kerthelyiségébe továbbra is várják a klubtagokat 
és vendégeiket héköznap 15-22 óráig. 

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 
VÁLTOZÉKONY IDŐ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
előrejelzése szerint ma estig változóan felhős, szeles idő lesz. 
valószínűleg csapadék nélkül. Az évszaknak megfelelő sok 
éves átlaghoz képest még mindig hűvös lesz, a legmagasabb 
nappali hőmérséklet 20-22 fok között alakul. 

OSZI MADÁRKALENDÁRIUM 
Szeptember 8. S Z É K I C S É R 

Alig rigó nagyságú, feltűnően viselkedő madárfaj. Hátoldala 
földbarna, melle sárga, hasa fehér színű. Torkát feketével szegett 
sárga folt díszíti. Sebes röpte a csérekhez hasonló. Itazánkban a 
szikes legelők ritka költő faja. Fészkelő állománya mintegy 100 
párra tehető. Táplálékát a földön futva, vagy levegőben, 
fecskemódra nyilazva szerzi be. Zsákmánya elsősorban 
egyenesszárnyúakból, futrinkákból, ganajtúró bogarakból áll. 
Mclegigényes faj. A telet Afrika északi részén tölti. 

Védett! 

A RADIO 
„ P A R T I S C U M " 

kereskedelmi adásának 
mai ajánlata: 

Horoszkóp 
Szerkesztő: Vágási Kálmán 

„Hallgassa Ö n is. 
Ö n n e k Is szól!" 

mindennap !<v-lS<Vakó/ i ic taMHz-en 

(a DANUBIUS hullámhosszán) 

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

A V1DIA Mar-
i n n i i L k e t a j á n l a t a : 
LVIL/1M 1 oqo , 7 p n Kereskedőháza 

tember 8-12-
ig 20 % engedménnyel kínáljuk a 
csemege osztály teljes választékát, 
va l amin t Moul inex és S ha r p 
m i k r o h u l l á m ú sü tőke t . Vá r juk 
kedves vásárlóinkat Szegeden-, a 
Mars téri A pavilonban. 

Véradás 
Augusztus hónapban Szege-

den 1582 fő 622 liter vért 
adott. Sándorfalva Hódgépnél 
16, a Műszaki Konfekc ió 
Gyárban 12, a Konzervgyárban 
52, a Tisza-Maros Szög Tsz-
nél 12, Mihályte lken 18, 
Üllésen 57, Nagyfán 35, a 
MÁV Rókus és BFF-nél 21, a 
Szevafém-né l 22, a BV 
Intézetnél 272, Röszkén 28, a 
Műszaki Dandárnál 281, a 
Véradó Állomáson 756 fö. 

/ • Nem segített a pavianmaj 
Elhunyt vasárnap este a 

pittsburghi egyetem klinikáján 
az a 35 éves férfi, akibe máj-
betegsége miatt több mint két 
hónapja egy pávián máját 
ültették be. A Reuter jelentése 
szerint a beteg ismeret len 
eredetű agyvérzésben halt 
meg. A mindmáig meg nem 
nevezett férfi azért kapta meg 
az állat máját, mivel B típusú 
májgyulladásban szenvedett, 
ám a betegség állatok máját 
nem támadja meg. 

A jún ius végén 11 órás 
műtéten átesett páciens egé-
szen augusz tus végéig jól 

érezte magát, bár egy ízben 
szervezete enyhébb kilökési 
tüneteket mutatott. Az orvosok 
mindamel le t t gyorsan meg 
tudták állítani a folyamatot. 
Augusztus végén festékanya-
got fecskendeztek epeveze-
tékébe, s feltételezik, hogy a 
beteg e művelettől májfunk-
cióját károsan be fo lyáso ló 
fertőzést kapott. Ennek követ-
keztében szepszis lépett fel. 
Ennek ellenére az orvosok nem 
tudják, hogy mi okozhatta a 
halált kiváltó agyvérzést. 

A TI telefonotok 

autómentő, autódaru, 

f i p o n t o s , o l c s ó ! 

Ma délután 6-tól este hétig 
vár ja a Délmagyarország 
t in i t e le fon ja a Te hívásod. 
Telefonálj, ha levelező partnert 
keresel , vagy je len tkezni 
szeretnél popcserebere rova-
tunkba, de ha csak kérdésed. 

véleményed van. vagy valami 
nyomja a szíved, akkor is 
tárcsázz bátran. Megpróbálunk 
segí teni , akár a te lefonon 
keresztül , akár a szombati 
tinimagazin hasábjain. 

r. o 


