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• Szombaton Pick Kupa 

Forgalomkorlátozások 
A Nemzetközi Pick Kupa 

fu tóverseny mia t f holnap, 
szombaton 17.50-tól 19 óráig a 
rendőrség lezárja a forgalom 
elól a Széchenyi tér - Kárász 
utca - Dugonics tér - Tisza 
Lajos krt. - Aradi vértanúk 
tere - Dóm tér - Oskola utca -
belvárosi hfd - Vedres u. -
Csanádi u. - Temesvári krt. 
(kerékpárút) - Népkert sor -
belvárosi hfd - S te fán ia -
Dózsa György u. - Tisza Lajos 
krt. útvonalat és az ide csat-
lakozó utcákat. 

A Tisza Volán a verseny 
ideje alatt a helyi autóbuszjá-
ratokat az alábbi módosítások-
kal közlekedteti: a 17-es a 
tarjáni Víztorony térról csak a 
Mars térig jön be; a 60-as , 
óOY-os a Temesvári krt. -
hfd - Nagykörút - Mars tér 
útvonalon; a 7l-es a Bérkert u. 
- új hfd - Nagykörút - Mars 
tér útvonalon; a 84-es a Te-
mesvári krt. - Fő fasor - Új-
szeged Víztorony tér végállo-
másig közlekedik. A terelőút-
vonalon közlekedő járatok az 
útvonalukba eső valamennyi 
megállóhelyen megállnak. A 

fel nem somit járatok útvonala 
változatlan. A verseny ideje 
alatt a többi járatoknál is ki-
sebb késések előfordulhatnak. 

Az SZKV vonalain szep-
tember 25-én 17.50 és 19 óra 
között az alábbi változások 
lesznek. 

Autóbusz: 2. sz. autóbusz a 
Kossuth Lajos sgt. - Párizsi 
krt. kereszteződéstől a Berlini 
krt. - Brüsszeli krt. - Római 
krt. - új híd - Temesvári krt. 
terelőútvonalon közlekedik, 
mindkét irányban. A terelőút-
vonalon minden Volán-megál-
lóban megáll. 

Villamos: A futók elhaladá-
sáig az l-es, a 3-as és a 4-es 
vonalakat megállítják. A vona-
lon késések várhatók. 

Trol ik: Vértó és Hont F. 
végállomástól a Bartók Béla 
térig közlekednek az 5-ös, a 7-
es és a 9-es járatok. Újszeged 
Gyermekkórház végállomástól 
a futás befejezéséig nem köz-
lekedik az 5-ös és a 7-es járat. 
A Lugas u. végállomásról a 
Radnóti gimnázium megállóig 
autóbuszok közlekednek 15 
perces követési idővel. 
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M á r a z u t c á n ! 

HOROSZPÓK JÁTÉKUNK TÉTJE: 25 ezer 
A HDS & Délmadárban olvashatja: 

— Drazsén Petrovics balladája 

— Hricsovinyi, a model lk i rá ly 

— A polgármester és a csil lagok 

— Lesz-e Protityból próféta? 

Gyere, vrír a l*ei]>fty>iíj, 
i ' / f h n isze* r - t u c s e v c í f l 

A Szabadkai úton, a műjégpálya mellett 
Nyitva: 0 -24 óráig, a hét minden napján 

Tel.: 62/321-370 

• Herfiikirály 
a lATE-klubban 
A blues világában csak a 

herfli koronázat lan magyar 
királyaként emlegetik Ferenezi 
Györgyöt, s természetesen nem 
minden alap nélkül. A szájhar-
monika hazai ördöge ma este 9 
órától a JATE-Klub kávézójá-
ban lép (kis)színpadra, hogy 
valódi blues-hangulatot vará-
zsoljon a megújhodott falak 
közé. Ebben segítségére lesz 
Benkő Zsolt, ki gitáron kíséri a 
szólós zájharmonikást. 

(jD zinte minden nap látjuk egymást, 
(U feltűnt hát. hogy eltűnt. Az aggódó 
kíváncsiság végül fellökött a panelház 
negyedik emeletére. Ajtaján azonban 
nem csengettem be. A kémlelőablak sar-
kában ugyanis észrevettem az egyezmé-
nyes félrefüggöny-jelet, minek alapján a 
család, a barátok értesíttetnek, nincs 
otthon a lakás gazdája,de meghagyta hol 
található. Megkerestem az etnemárulom 
rejtekhelyen a cédulát. Az állt rajta: 
Juliskánál vagyok. Nem lévén ez igazán 
magyarázat arra, miért nem látom ked-
ves öreg szomszédnőmet napok óta, 
lévén ellenben Juliska lakása mindössze 
két saroknyira, odamentem. 

Már a lépcsőházban olyan érzésem 
volt. hogy valami hajdan szippantott jó 
illatot érzek.Amikor Juliska néni ajtót 
nyitott, nagyot kellett nyelnem. Nagy-
anyám szilvalekvárjának felséges aro-
máját érezve ugyanis összefutott a nyá-
lam. A lábaim meg egyenest a konyhába 
vittek. Rácsodálkozni a gáztűzhelyen 
hatalmas lábosban poszogó szilvára, 
narkós módjára letüdőzni a felette szál-
longó párát. A két idős asszony összene-
vetett mögöttem. Aztán semmi perc alatt 
kezembe nyomtak egy hatalmas karéj 
kenyeret. S megint kinevettek, mikor gye-
rekesen mohón beleharaptam a majd-
nem fekete sztnű, sűrű lekvárral ujjnyi 
vastagon megkent kenyérbe, és szó 

szerint leültem a gyönyörűségtől. Ettem. 
Áhítattal. Világért meg nem zavartuk 
volna a szertartást. Míg egy pohár vizet 
le nem húztam a lekvároskenyérre nem 
szóltunk egymáshoz. Kinek,kinek el-
mondta a szeme, ami fontos volt. Hoz-
zátettem azért hangosan is a magam 
némajátékához a köszönömöt.Meg per-
sze a kérdést, mi ez a „közösködő" lek-
várfőzősdi. Összekacsintottak, és szinte 
egyszerre mondták: - Sok lekvárt főzni 
egyedül unalmas. 

A választól okosodás nem látszhatott 
rajtam, mert Juliska néni kinyitotta a 
spajzajtót. Mindenütt lekvár volt. Bam-
bultam: 

- Két magányos asszonynak ennyi 
lekvár? 

- Még lesz! Még napokig főzzük. 
- Mi ez itt, maszek konzervgyár? 
Összenevettek: - Lehet... Aztán meg-

okosítottak. Az úgy volt, hogy szomszé-
dom kapott ismerősei kertjéből pár kiló 
szilvát. Kedvezni akarván unokáinak 
elővette a legeslegnagyobb lábast, kiece-

tezte, sok-sokórás főzéssel kiposzogtatta 
benne a békebeli szilvalekvárt. A min-
denkor. mindenhol feldobónak reklámo-
zott csokoládé nem dobhatta volna fel 
jobban a famíliát. Azonnal rendeltek 
még. hozták a szilvát.A barátnőjét meg-
látogatni jövő Juliskának meg az az 
ötlete támadt, betársul.Irdatlanul hosszú 
ideig kell főzni a nagymama lekvárját, 
közösen kurtíthatják beszélgetéssel az 
órákat. Már nyolc napja, hogy „össze-
költöztek". S hogy miért éppen Julis-
kánál? 

- Mert sok lekvárt kell főzni. 
- Mert már a menyem kolléganői is 

rendeltek, főzzek nekik is. Megfizetik. 
Legalább jót esznek. Olcsóbb is lesz a 
boltinál. 

Értettem, elfogadtam: ráérnek, bírják 
csinálni, kevéske pénzt is kapnak érte. 
Ámde miért a Juliska néni konyhája lett 
a lekvárgyár? Újra megkérdeztem. 
Hamiskás kacsintással jött a válasz: 

- Kedveském, itt nem forgatjuk a gáz-
órát, itt átalánydíj van. 

Lekozmáltam, mint a rosszul főzött 
szilvalekvár. A második karéj kenyér 
majszolása közben azon töprengtem a 
felséges szilvatz élvezete helyett, mit hoz 
még nekünk ez a magyarversenyes ka-
pitalizmus... 

m Nyílt nap 
a bölcsészkaron 
Szeptember 25-én, reggel 9 

órától a Tehetségért mozgalom 
keretében nyílt nap lesz a 
JATE bölcsészkarán (Egyetem 
utca 2.). Reggel az érdeklődők 
Sajti Enikő valamint Kothentz 
Mihály előadásában az egyete-
mi felvételi rendszerről, az in-
duló szakpárokról és az egyes 
szakok tartalmáról hallhatnak 
előadást, amit az említett té-
mákról konzultáció követ. 

• Szieszta 
Ma, pénteken déli 12-től ne-

gyed 4-ig kínál rengeteg témát 
és információt a Szieszta a TV 
2-n. Az első órában vendég 
lesz a Tisza '83 citerazenekar, 
valamint dr. Sarkadi Ádám or-
vos-természetgyógyász Német-
országból, akinek feltehetik 
kérdéseiket a 62/480-534-es 
t e le fonszámon. A második 
órában jelentkezik gyermeket 
váró és már gyermekes 
szülőknek szóló sorozat , a 
Tipegő. A harmadik óra a 
sporté és a gyerekeké. A te-
lefonos játékokra az adás ideje 
alatt a 62/480-534-es telefo-
non lehet jelentkezni. 

• Rafinált tolvaj 
Egy álarcos férfi ellopta a 

pozsonyi magyar nagykövet 
hivatali autóját. Boros Jenő a 
minap este t izenegy órakor 
érkezett vissza Komáromból 
Pozsonyba. A nagykövet és a 
gépkocs iveze tő a pozsonyi 
rezidencia kapuja előtt kiszállt 
a kocsiból. Boros indult befelé 
az épületbe, a sofőr pedig az 
udvari kaputól öt méterre levő 
garázs ajtajához lépett. Ekkor 
egy álarcos férfi beugrott a 
220-as Mercedesbe és egy 
pillanat alatt elhajtott. 

Fíókgalamb-kiállítás Tápén 
Kellemes, s egyben látvá-

nyos programmal lepheti meg 
magát és családját, ha a hét-
végi focimeccs előtt, vagy azt 
követően kilátogat Tápéra, a 
templomkert mögötti „Topo-
gó" kocsmába, ugyanis a meg-
szokott „csendéletet" - ha csak 
két napra is - fülnek is kelle-
mes dallamok váltják fel. Az 
ország és szűkebb régiónk baj-
nok tenyésztői mutatják be az 
ez évi, színre, fajtagyőzelemre 
nevezett fiókáikat. Megte-
kinthető lesz, hogyan mutat 
teljes tollruha pompában egy 
„Alföldi Buga" f ióka, ha a 
szülők egyértelműen gatyás 
parasztgalambok, de valószínű 
elnyeri tetszésüket a „Szegedi 
Keringőre" elkeresztelt fiókák 
büszke csőrtartása is. Látható 

és hallható lesz az egyhangon 
(unisono) e lőadot t , távre-
pülésre tenyésztett, szerelmes 
f/ostagalamb érzelmes turbéko-
lása is. Mint ahogy azt Bodó 
Mihály tói, a kiállítás főren-
dezőjétől, a 252. számú Kocsis 
József Galamb- és Kisállat-
tenyésztő Egyesület elnökétől 
megtudtam, tartalmas, színes 
programokkal várják a kiláto-
gatókat. A fiókgalambok mel-
lett röp-, hús- és díszgalambok 
sokasága is látható lesz, me-
lyek természetesen, egyezség 
esetén, gazdát is cserélhetnek. 
Tombola , ingyenes szakta-
nácsadás, különleges tápai ízek 
az ital és étel ínyencségekben. 
A belépés díjtalan. 

Bokor 

• Helykijelölés 
A tápéi búcsú október 3-án, 

vasárnap lesz. A búcsúval kap-
csolatos helykijelölés szeptem-
ber 28-án, kedden reggel 8 
órakor lesz a Rév utca sarkán. 

• Pénteken Délhúsa Gjon 
koncert 3 Bountyban! Egy 
buli a szerelmes sz ívekér t ! 
Minden pénteken és vasárnap 
Bounty Disco Mórahalmon! 

(x) 

A RÁDIÓ „PARTISCUM" I 
kereskedelmi adása 

„Hallgassa Ö n is, ' 
Önnek is szól!" 

mindennap 16-18 (íra kozfttt a 94,"> MHz-en 
(a DANl'BIl'S hulűmhoswan) 

Hirdetésfelvétel: 
Szeged. Arany János u 7. II. em. 
Tel.: 480-166/127. 
f ax: 325-930 

I VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 

• D E Q O O E Q 
Biztonságtechnikai és Szolgáltató 

Kereskedelmi Cég. 
Riasztórendszerek, 

autóriasztók szerelése. 
Telefon: 4*0-511 
Telefax: 431-511 

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

, 4 9 0 - 4 9 0 , 

Még mindig 31 Ft/km! 
Gyors, pontos, olcsó! 

e Manökentanfolyam. a 
Stilus Bt. ismét felvételt hirdet 
újra induló manöken- és fotó-
modell képző tanfolyamára 
gyermekeknek és felnőtteknek. 
Felvételi: október 2-án 10 óra-
kor a MTESZ- székházban 
(Kígyó u. 4.) Bővebb felvilá-
gosítás 319-436-os telefonon. 

(x) 

A F O R D C A P I T 0 L T Ő L K i « r ó i a 9 o s 
Autószalon és szerviz: 

SZEGED, DOROZSMAI ÚT 12. 
Tel . / fax: 6 2 / 3 1 4 - 1 7 8 

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-18-ig, 
szombat: 9 -12 óráig márkaképviselet 

• Ezúttal kezdjük jó hírekkel: 
Lapunk hátoldalán szerdán 

mulattuk be a Sós-családot 
annak alkalmából, hogy kilen-
cedik kisgyermekük is meg-
született . Az édesanya, dr. 
Veres Zsuzsanna újahh aján-
dékokról számolt he: a Sze-
gedi Nagycsaládosok Egye-
sületétől babakocsit, az Arany 
János utcai Fitness Clubtól 
pedig - frissességüket tovább-
ra is megőrzendő - bérletet 
kaptak. Köszönik szépen! 
• Egy néni az Alsónyomás 
sorról telefonált, és ugyancsak 
örömére szolgál, hogy elké-
szült a temető kerítése, sőt 
még hozzá tartozó zöld sávot 
is bevetették fűmaggal. 
• És még egy hálás telefo-
náló: egy úr nevének elhallga-
tása mellett köszönte meg 
„Rákos képvise lő úrnak" , 
hogy segített a Tabán és Liszt 

amm)))) 
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Közérdekű problémáikat, 
tapasztalataikat ma is 8 és 10, valamint 

15 és 17 óra között oszthatják meg 
ügyeletes munkatársunkkal. Nyilas 

Péterrel. Rádiótelefonunk 
száma: 0Ö-60-327-784. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy 
Szegedről is valamennyi számot 

tárcsázni kell. Ha ötletük van Fekete 
pont című rovatunkba, kérjük, ugyanitt 

tudassák velünk. 

utca sarkán most elkészült 
játszótér létrehozásában. 
• A nyugdí jasok azonban 
most már csakugyan egymás-
nak adják a vonajat abbéli 
fölháborodásukban, amely a 
Ki Mit Tud győzteseinek díja-
zása okán ébredt bennük. Erő-
sen túlzottnak tartják a sok 
százezres jutalmakat olyas-

miért, ami egy középiskolás 
diáknak házi feladat (lásd: 
vers fölmondás). 
• Egy névtelen hölgy arra 
hívja föl a rendőrök és pénz-
ügyőrök figyelmét, hogy „a 
Mars téri csarnokban már 
lépni se lehet a valutázóktól. " 
Nem ártana ott is körülnézni. 
• A Szilléri sgt. 42. előtti 

járdán beszakadt a fedlap. 
„Balesetveszélyes!" - telefo-
nált egy ott lakó. 
• Kiss János megrögzöt t 
fu tba l l szurko ló , a szegedi 
focit pedig különösen szereti. 
Nem akarja bántani a fiúkat, 
de javaslata szerint jobb len-
ne, ha visszalépnének a baj-
nokság folytatásától, s a tehet-
séges fiatalok a harmadik osz-
tályban mutassák meg, mire 
képesek! 
• Dr. Tanács Lajosné, és 
mások tapasztalata szerint 
némely kötözködők zaklatják 
a gyerekeket, sőt még a peda-
gógusokat is a Lechner és a 
Klapka téri játszótéren. 
• S a végére még egy öröm-
hír: a Bem utcai óvoda szer-
dán hirdette meg lapunkban, 
hogy segítségre lenne szük-
ségük: s a Farkas és Társa Bt. 
már másnap jelentkezett náluk 
egy hűtőszekrénnyel... 

MA IS MELEG LESZ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
előrejelzése szerint ma estig még marad a déli légáramlással 
érkező jobbára napos, meleg idő, csapadék sehol sem 
valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25-29 fok 
között alakul. 

• Cibere manb 
Makkosházán 
Ma délután 3 órától a Sze-

gedi Miniszínpad lép fel a gye-
rekek előtt a Makkosházi Ál-
talános iskola tornatermében a 
Cibere manó és az almaház la-
kói című előadással. A belé-
pődíj 40 forint és a színjátszók 
a bevétel egy részéről a Lóczi 
István testnevelőtanár-edző ve-
zette focisuli javára mondanak 
le. 

i Irodalmi 
díjátadás 
Szőcs István kolozsvári író 

nyerte el a Kolozsvári Helikon 
Szerkesztősége és a Budapesti 
Székely Kör irodalmi díját. Az 
elismerést - amelyet idén ítél-
tek oda először - hagyomány-
teremtő céllal alapították: az 
előző évben kifejtett irodalmi 
munkásságáért egy-egy erdélyi 
írót jutalmaznak vele. 


