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Térdtörés a Tavasz utcában 

nozt nem tehetik velem! - fenyeget 
LF3 Gyula, mikor meglátja, hogy a 
szomszédék visszahozták a kártyát. 

- Sajnálják, hogy fáradtál utána, de 
már nincs szükségük rá - mondja Kata, 
mikor bővebb sugárra ereszti a meleg-
csap vizét, s annak halmos habjába 
újabb tányért csúsztat. 

Gyula átbotorkál a nagyszobába, a 
fotel öblébe roskad, látható: ha másfél 
órát nem látott-futott ezért az átkozott 
kártyáért, akkor egy percet se. 

Mákék miatt ugrott szerelmi estéjének 
idején. Tudja róluk, hogy megszállottan 
nagy zsugások. Majdnem minden hétvé-
gén ádázul áldoznak az ördög bibliájá-
nak. Örömmel segített rajtuk, mikor a 
szomszéd, házról házra csöngetve sorol-
ta: pestieket hívtak játékra és még a ti-
kos tartalék kártyájuk is kint maradt a 
vtkendházban, nem megy ki érte kocsi-
val. Azon mód megértette, más se vállal-
na száz kilométert ezeken a jeges, csú-
szós utakon. Az is kellemetlen, ha föltúr-

ták, átnézték a legrejtelmesebb zugokat, 
próbáltak venni a sarki kismindenesben, 
és az érkezők a kecskeméti állomásról 
telefonáltattak a kalauzzal: kártya le-
gyen, mert ők nem visznek! Amikor még 
arra is fény derül, hogy a hatodik ajtó-
nál próbálkozik Mák szomszéd, Gyula 
határozott: kártyát kerít a föld alól is! 

Mivel náluk épp nem voltak kéznél a 
lapok, telefonált, szervezett, intézkedett s 
mint ilyenkor lenni szokott, végül is a so-
kadik ismerős ismerősének az ismerősé-
től sikerült kikönyörögnie a világmeg-
mentő paklit. Rásegített, hogy a szom-
széd fontosnak tartotta szerény kérése 
beterjesztésekor, hogy barátjáékkal -

emlékezve a régi szép időkre - ismét sze- \ 
retnének olyan partit csapni, amellyel j 
alámerülnek kicsikét a bűn bugyrában. I 
Taxival robogott, óra teltével itt volt a í 
zsuga. Vadonásúj csomag. 

Bajára hideg sört bontva kiált ki a j 
konyhába: - Mikor hozták vissza? 

- Ahogy elmentél a tartalékért, az.- i 
után. 

Hmm, micsoda örömmel zárt akkor j 
ajtót. A szomszédék már az osztás előtti 
szellőztetésnél tartottak. Hahorásztak. 
Túltették magukat a bő vacsora ártalma-
in. Az asztalt leszedték, mindenki kész- [ 
nek találtatott a zsugára. Gyula megnyu-
godott: a kért pakli időben megérkezett, 
végkimerülésig küzdhetnek a rég nem lá-
tott cimborák. 

Emiatt állt meg benne az ütő... 
Most épp kitámolyog. Asztalra teríti a 

lapokat. Alig kap levegőt: 
- Te érted ezeket? 
Kata a fülébe súgja. 
- Összevesztek a szabályokon. 

Úton az álmok világába (Fotó: Schmidt Andrea) 

• Grafikai 
kiállítás 

• Tavaszi bérlet 
A Szegedi Zeneiskoláér t 

Alapítvány Tavaszi bérletén 4 
koncert szerepel. Az elsőt a 
New Riverside együttes adja 
március 2-án este 7 órakor a 
Deák Gimnáziumban. A máso-
dik koncerten a Salieri Kama-
razenekar szerepel a JATE au-
lájában, március 30-án este 7 
órakor. Zongorán közreműkö-
dik Bódás Péter, vezényel Pál 
Tamás. A harmadik hangver-
senyen Purcell: Dido és Aene-
as című művét a Király-König 
Péter Zeneiskola tanárai* és nö-
vendékei adják elő május 4-én 
este 7 órakor a Deák gimnázi-
umban. Vezényel: Demeter 
László. A Tavaszi bérlet utolsó 
előadása lesz az alapítvány 
gálaestje - meglepetésekkel -
a Szegedi Nemzeti Színház-
ban, június 1-én esle 7 órakor. 
A gálaest első részében a Ki-
rály-König Péter Zeneiskola 
növendékhangversenyét hall-
hatják, a második rész opera-
operett gáláján a Szegedi Nem-
zeti Színház művészei közre-
működnek. 

A RÁDIÓ „PA RTISCIIM" 
kereskedelmi adásának 

mai ajánlata: 

Menedzser-rovat. 
Rocksarok. Horoszkóp 

Szerkesztő: Vágási Kálmán 
„ H a l l g a s s a Ö n i s . 

Ö n n e k i s s z ó l ! " 
mindennap l6-18ó«iMlta94,9 MHz-en 

i» DANUBIUS hullamlmsHzán) ű Y Í 

Hirdetésfelvétel: 
Szeged, Stefánia 7. ? 
Tel/fax: 325-9M Tel.: 477-377 

• Kakas Magazin 
Új vidéki havilap - a Kakas 

Magazin - megjelenését jelen-
tették be hétfőn az Astória 
szállóban a lap készítői. A la-
pot elsősorban a vidéki olva-
sóknak szánják olyannyira , 
hogy az első szánt 5 0 ezer ki-
nyomtatot t példányának 90 
százalékát Budapesten kívül 
szeretnék eladni. A lap befek-
tetési tanácsadással foglalko-
zik, lesz benne pletykapad, ka-
kasbutik, agrárgazdaság. Az 
előfizetők között az év végén 
egy színaranyból készült ka-
kasszobrot sorsol ki a szer-
kesztőség. 

• A TETŐ alatt 
A TETŐ alatt (Bolyai u. 

11/b) a VMDK Szegedi Tago-
zata ma IR órakor vendégül 
látja a szerbiai politikai élet 
egyik legérdekesebb, legszíne-
sebb egyéniségét, dr. Páll Sán-
dor népképviselőt , a becsei 
VMDK körzeti szervezetének 
elnökét. 

• Snitt lesz 
A Snitt vizuális kultúrafej-

lesztő öntevékeny csoport az 
előző félévben rendszeresen 
tartott filmvetítéseket és elő-
adásokat a JATE-klubban. Az 
új szemeszter első előadásának 
címe: Párhuzamos kultúrák; 
Szkárosi Endre beszél a 60-as, 
70-es évek művészetéről ma 
este 8 órakor a JATE-klubban. 

• Tanulj velünk és ná-
lunk! A Pedagógiai Intézet 
felvételi előkészítőt indít ma-
gyar és történelem tantárgyak-
ból. Érdeklődni: Szeged, Kö-
zép fasor 1-3. Tel.: 431-388.(X.) 

• Hogyan védekezzen a 
pénzhamisítók ellen? Bank-
jegyvizsgáló termékbemutató 
és vásár kedd-csütörtök 11-14 
óra MIKROTERM Kft. Taka-
réktár u. 2. Telefon: 62313-751. (X.) 

Nagylak. A határövezetben, 
Nagylak külterületén, az E-68-
as főúton T. A. K. 59 éves bol-
gár állampolgár Skodájával kö-
rülbelül 60 km/óra sebességgel 
haladt. Magyarcsanádot el-
hagyva, később észlelte előtte, 
az út menetirány szerinti jobb 
oldalán - eddigi megállapítás 
szerint - kivilágftatlanul vára-
kozó nyergesvontatót. V. S. 
33 éves, Kayseri török város-
ból származó sofőr volt TIR-
szerelvény vezetője; a bolgár 
ál lampolgárnak annyi ideje 
sem volt, hogy a minimális fé-
kezést végrehajtsa, s ütköztek. 
Utasa, a 88 éves T. A. A. olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy kórházba szállítás közben 

* I B f 

• i sztrialottó-
l , jremények 
A i ottó Unió Kft. tájékozta-

tása s/erint az Ausztria Lottó 
5. játékhetén 6 találatos nem 
volt. Az ötös pótszámmal 806 
ezer 54, az ötös 21 ezer 265, a 
négyes 476, a hármas 32 schil-
linget fizet. 

Az 1 darab Joker nyeremé-
nye 7 mill ió 146 ezer 175 
schilling. 

elhunyt. Az anyagi kár 90 ezer 
forint. 

Szeged. A Kossuth Lajos su-
gárút és Tavasz utcai kereszte-
ződésében K. L. 54 éves nyug-
díjas, Szatymazi utcai lakos, 
Csepel kerékpárral figyelmet-
lenül, kellő körültekintés nél-
kül haladt át, s a jobbra kanya-
rodó Opel személygépkocsi 
jobb oldalának ijtközött. Ennek 
vezetője, Cs. J. 54 éves Sárosi 
utcai lakos nem tudta elkerülni 
a balesetet. A figyelmetlen K. 
L. súlyos térdtörést szenvedett. 

Ópusztaszer. Baks felől 

• Felvételik 
a Ság váriban 
A JATE Ság vári Endre Gya-

korló Gimnáziuma írásbeli fel-
vételit hirdet az alábbi időpon-
tokban. A speciális tantervű 
matematika-f iz ika osztáyba 
február 20-án délelőtt 9 órakor 
lesz a felvételi. A kéttannyelvű 
(francia) osztáy írásbelije feb-
ruár 16-án délután fél 3 órakor 
lesz. A két nyelvvizsgára elő-
készítő osztályok felvételije 
angolból február 16-án délután 
3 órakor, oroszból február 18-
án délelőtt 9 órakor, olaszból 
február 19-én délelőtt 9 órakor, 
németből február 22-én dél-
előtt 9 órakor, franciából feb-
ruár 23-án délelőtt 9 órakor 
lesz. Egy tanuló több tárgyból 
is felvételizhet. A szóbeli vizs-
gák időpontjait az írásbelin 
közlik. 

Áruházak, 
Gépkocsihuzat. A szegedi 

Nagyáruházban vásárlóként 
járt Cs. L.-né 39 éves Hunyadi 
téri lakos. Úgy is kezelték -
amíg áruházi lopáson tetten 
nem érték. A kihívott rendőr-
járőr gépkocsihuzatot talált ná-
la. A tettenérést kihallgatás, 
majd házkutatás követte. 

Férfi csizma. A Fekete sas 
utca egyik üzletében dolgozó 
K. A.-né 24 éves eladó a rend-
őrséggel keresteti azon isme-
retlen tettest, aki a boltból egy 
pár, 7000 forint értékű férfi 
csizmát tulajdonított el... 

Üvegtörés. A József Attila 
sugárútról érkezett a bejelen-

Ópusztaszer irányába haladt 
50-60 km/óra sebességgel V. 
J. 45 éves szentesi hivatalse-
géd, Dózsa utcai lakos. Amint 
az egyik tóhajlati ház elé ért, a 
útirányt változtatott, mögötte 
az egyik utas rászólt, miszerint 
nem jó irányba fordult. Hirte-
len fékezett, s a kocsi egy eny-
he ívű kanyarbban megcsú-
szott , majd fának ütközöt t . 
Utasai, A. E. 37 éves mezőgaz-
dasági munkás, valamint Sz. E. 
17 éves csirkedaraboló köny-
nyebb sérülést szenvedtek. Az 
anyagi kár 15 ezer forint. 

tés: F. A.-né szerint üzlete ki-
rakatának betörésével az isme-
retlen tettes 10 ezer forint ron-
gálási kárt okozott. 

Betörés. A Mars téren üze-
melteti divatáru üzletét a Nép-
kert soron lakó M. A. Ablakbe-
töréssel behatolt, majd 8000 
forint értékű ruhaneműt vitt el 

• Péter László 1958-ban szü-
letett Székelykevén, Jugoszlá-
viában. A belgrádi iparművé-
szeti főiskola grafika szakán 

nított el. 
Híradástechnika. A Buda-

pesti körúton elektronikai üz-
letet vezet K. L., aki 15 ezer 
forint értékű kárt állapított meg 
a kirakatot betörő ismeretlen 
tettesek tevékenysége nyomán. 
A tolvajok híradástechnikai cik-
keket vittek el ebben az ér-
tékben. 

A FORD CAPIT0LT0L Kizárólagos 
Autószalon és szerviz: 

SZEGED, D O R O Z S M A I ÚT ( ( M Z 3 M V 3 | ) 
12. Tel./fax: 62 /325-587 . d 

Ny i t va : hétfőtől péntek ig : 8 - 1 8 - i g , 
szombat, vasárnap: 8-15 óráig márkaképviselet 

Szolgálat előrejelzése szerint ma estig a reggeli párásság fel-
oszlása után változóan felhős, továbbra is enyhe idő várható. 
Gyenge lesz a légmozgás, délutántól ismét egyre párásabb, 
ködösehh lesz a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 
2-7 fok között várható. 

* 6 , 8 , 1 3 , 3 0 , 3 8 
autómentés, autódaru. 

G y o r s , p o n t o s , o l c só ! 

végzett, majd 1984-től a Vaj-
dasági Képzőművészeti Szö-
vetség tagja. Jelenleg Budapes-
ten él, ahol az elmúlt évben 
volt kiállítása. Ezúttal a Szege-
di Ifjúsági Ház látja vendégül a 
művészt: tegnap délután nyílt 
Monot ípiák című kiál l í tása 
február 27.-ig látható az ifjúsá-
gi házban. 

Október szelleme 
köztünk él 

Fz még a régebbi októ-
ber, a legutóbbi átkosból. 
Az a bizonyos „Nagy" elő-
jelű, amely után az őszi hó-
napot nevezetessé tévő ese-
mény hosszú megnevezése 
következett ('Velíkaja Akt-
rjábszkaja Szocialisztyí-
cseszkaja Revaljúcija'). 
Ennek a dolognak ugyebár, 
papíron legalábbis, vége -
gondolnánk. Pedig dehogy. 
Egyik talpköve még itt van 
közöttünk, rendíthetetlenül, 
az elmozdulás szándékának 
legkisebb jele nélkül. 

Itt, ebben a városban, 
még áll a kő, amely ama ré-
gi október dicsőségét hirde-
ti. A szoborcserélők egysze-
rűen megfeledkeztek róla. 

Igaz, már egy ideje vörös 
festék teszi csaknem olvas-
hatatlanná a föliratot, csak 
egészen közelről, orrunkat a 
hideg anyaghoz nyomva le-
het kibetűzni a szöveget. 
Hogy hol van, az maradjon 
titok, hadd fokozódjék a 
helyzet, no és a megfelelő 
körök ébersége... Ez a kő 
lehet a borsószem, amely a 
dunnahegy tetején feszelgők 
derekát nyomja - ezért dö-
cög a szekér, mert a kere-
kek folyton megakadnak a 
nagy, októberi kavicsban. 

Gondoltam jobb, ha szó-
lok, mert - ahogy a költő is 
mondta - némák közt bű-
nös, aki cinkos. 

NYILAS 

butikok, kirakatok... 
• O Q C S O O Q S 
Biztonságtechnikai és Szolgáltató 

Kereskedelmi Cég, 
Riasztórendszerek, 

autóriasztók szerelése. 
Telefon: 430-511 
Telefax: 431-511 

6726 Szeged, Szent-Györgyi u. 31. 
Nyitva: 13-17 munkanapokon 

az ismeretlen tettes. Közben 
mintegy 4000 forint rongálási 
kárt is okozott. 

Butikkár. A Mars téri biz-
tonsági szolgálat vezetője je-
lentette a rendőrségnek, hogy 
ismeretlen tettes az Anna butik 
kirakatát betörve, 12 000 forint 
értékű ruházati cikket tulajdo-


