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hatszög horoszkóp 

mKOS: Egyetlen 
cél ja van, hogy 

minél jobban érezze 
magát. Ennek érdekében 
szinte mindenre haj-
landó, hiszen csak egy-
szer élünk a földön. 

y BIKA: Egyik 
szomszédja na-

gyon ellenségesen visel-
kedik önnel. Nem érti, 
hogyan változnak meg 
ennyire az emberek 
egyik napról a másikra. 

J J IKREK: Sok min-
'dent hall, s nem 

könnyű eldöntenie, hogy 
mit higgyen el. Amikor 
rosszkedvű nem tud logi-
kusan gondolkodni, hát 
ne is próbálkozzék. 

r ^ l RÁK: Váratlan 
' ' akadályok kerül-
nek az ú t jába , de ön 
most nem hagyja magát. 
Egyenesen halad az út-
ján, nem törődve ezek-
kel az akadályokkal. 

OROSZLÁN: Van-
nak fiatal kollé-Si 

gák. akik szinte felnéz-
nek önre. Egy délutáni-
kora esti összejövetelen 
kellemesen, kötetlenül 
beszélgethet velük. 

SZŰZ: Néhány 
ötlet az ön fantá-

np 

ziáját is megmozgatja. 
Ön sokkal óvatosabb, 
mint általában az embe-
rek, ezért nem is éri 
annyi meglepetés. 

BMÉRLEG: El kell 
utaznia üzleti ügy-

ben. Az új környezet jó 
hatással lesz a lelki vilá-
gára, s teljesen felszaba-
dultan tér vissza otthoná-
ba, ahol nagyon várják. 

m SKORPIÓ: Egész 
nap elfoglalt, ke-

ményen dolgozik, ami-
nek természetesen az 
eredménye is meglesz. 
Este kedves emberek ér-
keznek vendégségbe. 
f T j NYILAS: Hallgas-
Lr^—' son az olyan em-
berek tanácsaira, akik-
nek fontos az ön jövője, 
s nem csak a levegőbe 
beszélnek. Fiatal rokona 
segít önnek. 
p g ] BAK: Ne haboz-
I 1 zék, amikor olyan 
ajánlatot kap, amely elő-
nyös az ön számára. 
Egy megbeszélés során 
új elképzelése alakul ki 
karrierjéről. 

VÍZÖNTŐ: Nem 
szívesen avat be 

másokat a terveibe. A jó 
döntések alapfeltétele ön 
szerint, hogy nem szól-
hat bele senki, így a fe-
lelősség is az öné. 
[ X ] HALAK: Váratlan 

nehézségekbe üt-
közik, minden találé-
konyságát és türelmét 
elő kell vennie, hogy a 
saját szája íze szerint 
alakítsa a helyzetet. 

sssx 

Az előfizetéssel 
és a kézbesítéssel 

kapcsolatos 
észrevételeiket 

az ingyenesen hívható 

ZÖLD • 
számon 

tehetik meg. 

0 6 - 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1 

Szombatonként 

a 4 6 6 - 8 4 7 - c s 
fővonalon. 

Ultrahangkészülék a gyermekklinikának 

Segített a Szalmaszál 

Hárommillió forint értékű 
ultrahangkészüléket vásárolt 
és adott át tegnap ünnepélye-
sen a „Segítő Szalmaszál" a 
Beteg Gyermekekért Alapít-
vány a szegedi egyetem gyer-
mekklinikája koraszülött in-
tenzív osztályának. A kor-
szerű készülék a súlyos, élet-
veszélyes állapotban levő új-
szülöttek, illetve koraszülöt-

tek gyors diagnosztizálására 
szolgál. Az Echo-Son nevű 
készülék könnyen mozgatha-
tó, így a beteg babák vizsgá-
lata a kis páciensek szállítása 
nélkül, az ágyuknál történhet. 
Az ultrahanggal vizsgálható 
a szív, a koponya, a hasi 
szervek, s azonnal diagnosz-
tizálhatók ezzel - a többi kö-
zött - a szívműködés zavarai, 

a fejlődési rendellenességek, 
az agyvérzések. A diagnózis 
felállításának gyorsasága, a 
szükséges kezelés azonnali 
megkezdése életmentő. 

A két éve működő „Segítő 
Szalmaszál" alapítvány eddig 
17 alkalommal adományozott 
műszert, összesen 55 millió 
forint értékben magyarorszá-
gi gyermekgyógyászati intéz-

ményeknek. A szegedi volt a 
18. adományozás. A gyer-
mekklinikára került ultra-
hangkészülék árát 5-10-50 
ezer forintos adakozásokból 
gyűjtötte össze az alapítvány. 
Kiadónk, a Délmagyarország 
Kft. 50 ezer forinttal járult 
hozzá az ultrahangkészülék 
megvásárlásához. 

K. K. 

MA 
AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 10 

órától Etka jóga. 
A SZITI EGYESÜLET IF-

JÚSÁGI IRODÁJÁBAN (Dó-
zsa Gy. u. 5.) 16.30-tól 17.30 
óráig mobilitás (külföldi csopor-
tos cserékkel kapcsolatos) ta-
nácsadás. 17.30-tól AMIGA 

' számítógépes-klub. 
A JUHÁSZ GYULA MŰ-

VELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
14 órakor kártyaasztal nyugdíja-
soknak. 16 órától a Tiszavirág 
népdalkör próbál. 

ÉREM- ÉS TELEFONKÁR-
TYAGYÚJTÓK KLUBJA (Ti-
sza L. krt. 14.) szerdán du. fél 3 
és fél 5 között, vasárnap de. 
8 -12 óráig. 

AZ E G É S Z S É G E S E B B 
ÓVODÁK NEMZETI HÁLÓ-
ZATA EGYESÜLET (Gogol u. 
3. 111. 305., tel.: 423-474) 16-tól 
18 óráig óvodás gyermekek szü-
lei részére ingyenes jogi és pszi-
chológiai tanácsadást tart. 

A FAGYÖNGY-KLUBBAN 
(Kossuth L. sgt. 21., tel.: 424-
342 és 06-60-448-089) 16.30 
órától Bioptron lámpabemutató, 
szaktanácsadás és ingyenes pró-
ba; 17 órától „Hol tart ma a 
hit"? Bornemisza Gergely 
előadása. 

H A N G F O R R Á S ZENEI 
MŰHELY a Forrás Szálló hall-
jában 17 és 20 óra között. Há-
zigazda: dr. Polgár Gyula. 

KÖZÉLETI K Á V É H Á Z a 

ajánló 
Royal Szállóban 18 órakor: A 
virágos Szegedért. Forró Mari-
ann városi főkertésszel Szilágyi 
Árpád építész beszélget. 

A JATE-KLUBBAN 21 órá-
tól Venus koncert JATE BULI-
val. 

A BARTÓK BÉLA MŰ-
VELŐDÉSI KÖZPONT „B" 
Galériáján megnyílt Kereszty 
Zsolt „tanulmányok" című kiál-
lítása. A tárlat március 16-áig, 
munkanapokon 10-től 18 óráig 
tekinthető meg. 

A BÁLINT SÁNDOR MŰ-
VELŐDÉSI HÁZBAN (Temes-
vári krt. 42.) a Hammido Alap-
fokú Művészeti Iskola képző- és 
iparművészeti tanszakának fél-
évi vizsgakiállítása megnyílt. 
A tárlat március 12-éig, vasár-
nap és hétfő kivételével napon-
ta 10-től 18 óráig tekinthető 
meg. 

AZ ALL1ANCE FRANCA1-
SE-ben (Petőfi S. sgt. 36.) meg-
nyílt „Amikor a tudomány társul 
a művészettel" című kiállítás. A 
tárlat április 16-áig tekinthető 
meg. 

A RÉGI HÍD G A L É R I Á -
BAN (Oskola u. 3.) keramikus-
és festőművészek tárlata meg-
nyílt, az alkotások folyamato-
san bővü lő ko l l ekc ió jáva l . 
Megtekinthető: hétköznap 10-

től 18 óráig, szombaton 9-től 13 
óráig. 

FARKAS GYULA FESTŐ-
MŰVÉSZ állandó kiállítása a 
Stíl bútorboltban (Mérey utca és 
Tisza L. krt. sarok, olajosház). 
Megtekinthető: egész évben, na-
ponta 10-től 17 óráig. 

HOLNAP 
A MAGYAR VETERÁN 

REPÜLŐK SZÖVETSÉGÉ-
NEK szegedi szervezete 14 óra-
kor tartja összejövetelét a Ka-
zinczy u. 2. sz. alatti klubhelyi-
ségében. 

É P Í T É S Z T A N Á C S O K 
15.30-tól 18 óráig a Technika 
Házában (Kígyó u. 4.). Energia-
takarékossági kiállítás munkana-
pokon 8-tól 18 óráig. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZ föld-
szinti előadótermében 17 órától 
a Kalevala-nap alkalmából dr. 
Gombos József tanszékvezető 
egyetemi tanár előadást tart a 
finn népszokásokról, népdalok-
ról. Közreműködnek a Szegeden 
tanuló finn diákok. 19 órától „C-
vitamin turné tavaszi fáradtság-
ra" - Kispál és a Borz koncert. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN (Ár-

boc u. 1-3.) mindennap 10-től 
18 óráig népművészeti kiállítás. 
Ma: 15 órakor hímző szakkör, 
16.30 órától kosárfonó szakkör. 
Holnap: 15.30 órától fazekas 
szakkör felnőtteknek, 16-tól al-
kotó csemeték klubja és 
bőrműves szakkör. 

MA 
DR. BÁLINT JÁNOS, a 

szocialista párt jogtanácsosa 
15-16 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart Szege-
den a Szilágyi u. 2. II. em. 
210-es szobában. Telefon: 
420-259. 

A M U N K Á S P Á R T 15 
órakor összevont taggyűlést 
tart az újszegedi Bálint Sán-
dor Művelődési Házban (Te-
mesvári krt. 42.) 

DR. B E R E K N É DR. 
PETRI ILDIKÓ, a 11-es vá-
lasztókerület (Belváros) kép-
viselője fogadóórát tart 17 és 

18 óra között a polgármeste-
ri hivatal képviselői irodájá-
ban (sóhajok hídja alatt). 

KALMÁR FERENC, a 
23-as választókerület (Ró-
kus) képviselője fogadóórát 
tart 17 órától a Rókus I. Ál-
talános Iskolában (Kossuth 
L. sgt. 39.). 

HOLNAP 
DR. MÉCS LÁSZLÓ, a 

12-es választókerület (Bé-
ketelep, Móraváros) képvi-
se lő je fogadóórá t tart 17 
órától a polgármesteri hiva-
tal képvise lő i i rodá jában 
(sóhajok hídja alatt). 

DR. TICHY-RÁCS CSA-
BA, Alsóváros képviselője 
foagadóórát tart 17 és 18 
óráig az Alsóvárosi Általá-
nos I sko lában (Dobó u. 
42.). 

HINGL LÁSZLÓ, a 6-os 
választókerület (Újszeged) 
képviselője fogadóórát tart 
16.30 és 17.30 óra között az 
odesszai f iókkönyvtárban 
(Korondi u.). 

Fúvós 
kerestetik 

A Szegedi Városi Fúvós-
zenekar tenorkürt, bariton-
kürt és harsona hangszereken 
megbízhatóan játszó zené-
szek jelentkezését várja. A 
fúvósok a Szegedi Ifjúsági 
Házban (Felső Tisza-part 2.) 
hétfőnként 18-20 óra között 
jelentkezhetnek. 

Kedves o lvasó ink! 
Szerkesztőségünk a leve-
lek, telefonhívások mel-
lett szívesen fogadja a 
0 6 - 3 0 / 2 1 8 - 1 1-1 l - e s 
számra az SMS-üzenete-
ket is! Észrevételeiket, 
véleményeiket köszön-
jük! 

Veszély. Egy balesetve-
szélyre szeretném felhívni a 
figyelmet. A színháznál lévő 
körforgalomnál nem látszik a 
zebra és az autósok előszere-
tettel hajtanak a gyalogosok 
közé. A körforgalom kijelö-
lésekor nem látott festéket a 
zebra. Csináljanak valamit az 
illetékesek! (20-331-90-62) 

Esélyek. Az egyenlő ké-
pességű munkaerők életkor 
szerinti megkülönböztetése 
nemcsak igazságtalan, hanem 
- véleményem szerint - még 
a lkotmányel lenes is. (30-
207-69-96) 

Vízügy. A meleg víz 
mellett milyen ivóvizet 
számláz a hőszolgáltató kft. 
egy vezetéken? (70-215-92-
27) 

lilesiel 
a Kapcso la t 

L z 
Zelei Miklós 

Új lovagkor 
Á tváltoznak a történetek. Vagy in-

kább megsemmisülnek? Jó há-
rom évtizeddel ezeló'tt több szeminári-
umot is szenteltünk a lovagi erények-
nek, a testetlen sóvárgásnak, a tiszta 
eszközökkel megvívott küzdelemnek, 
amelynek egyik - irodalmi - csúcsa 
volt a jelenetbe fehér lovon bevágtató 
lovag, aki a becstelen túlerő' karmai közül kimenti az 
alélt várkisasszonyt. Az alapszituáció ma is megvan. Az 
önfeledten sétáló kisasszonyokra ma is ezer veszély le-
selkedik, még olyankor is, amikor nem elrabolni, ha-
nem csak megszédíteni akarják őket, és szédülés köz-
ben rendszeres drogvásárlóvá átalakítani. 

Az elrablás is kezd újra divatba jönni. Számos lehe-
tőség kínálkozik a megmentéinek, ha figyelmesen jár a 
világban. És ha van ma megmentő. Mostanság ugyanis 
megeshet, hogy a mentést is a fondor antihősök szerve-
zik meg. Ők is a fehér színt kedvelik, de nem lóban, ha-
nem minimum Mercedes legyen, ami fehéren engedel-
meskedik parancsaiknak. 

A támadók az alkalmas pillanatban brutálisan lero-
hanják áldozatukat, de mielőtt befejeznék a cselek-
ményt, varázslatos módon ott terem a lovag. Fékcsikor-
gás, a megmentő kipattan a járműből, és karateütések-
kel, hatalmas rúgásokkal leteríti a gonoszokat, a meg-
tépett, rémült lányt pedig besegíti a saját kocsijába. 

Még arra is marad ideje, hogy ezután ellenőrizze, 
valóban eléggé kikészítette-e a támadókat, akik félel-
met, védekezést és menekülési szándékot színlelve tá-
pászkodnak fel a járdáról. Ez az az észrevétlen néhány 
másodperc, amikor amikor a lovag a zsebébe nyúl, de 
nem a rendőrséget hívó maroktelefont vesz elő, nem is 
kötelet, hogy a támadókat visszatartsa a tett helyszínén. 
Hanem pénzt markol elő, és egyiknek is, másiknak is 
kifizeti a közreműködést. Aztán gyorsan vissza a jár-
gányhoz, amelyben a kíméletlen támadástól megment-
ve, immár önként és hálásan ül a leány. Az emberrab-
lás sikerült. 

(A szerző újságíró) 

75 éve 

miről írt a D M ? 

A rádióról 
A tizedik világcsoda, a 

rádió, mindenfelé, a palo-
táktól a kunyhókig megta-
lálta már útját a külföldön, 
s minden jel arra mutat, 
hogy hazánkban sem lesz 
másként. Ez a magyaráza-
ta annak, hogy egyre gya-
rapodik a rádióról írt 
könyvek száma, amelyek 
közelebb akarják hozni a 
modem technikának ezt a 
legbámulatosabb alkotását 
népünkhöz. A rádió-köny-
vek szerzőinek nehéz fel-
adatot kell megoldaniuk. 
Egy magyar gépészmér-
nöknek a Népszava 
könyvkereskedés kiadásá-

ban megjelent három rá-
diókönyve tisztán gyakor-
lati szempontból készült, 
és nem azt m o n d j a el, 
hogy milyen elméletek és 
számítások alapján volt 
lehetséges a rádiókészülé-
kek megszerkesztése, de 
részletes és egész köny-
nyen megér the tően el-
mondja, hogyan kell rá-
diókészüléket készíteni. A 
három füzet á t tanulása 
után mindenki fog tudni 
rádiózni és egyszerre nem 
lesz titok előtte a rejtélyes 
Halló, itt Budapest 546. 
hullámhossz... 

(1926) 

50 éve 

Beszámoló 
a kongresszusról 

Csongrád megye dol-
gozói nagy érdeklődéssel 
kísérik a Magyar Dolgo-
zók Pártja kongresszusá-
nak munká já t . A párt-
kongresszus munkájával, 
az előttünk álló feladatok-
kal i smerkednek meg 
Csongrád megye dolgozói 
a vasárnapi kongresszusi 
beszámoló nagygyűlésen, 
amelyet délelőt t fél 10 

órai kezdet te l tar tanak 
meg Szegeden, a Széche-
nyi téren. A nagygyűlés 
előadója dr. Zöld Sándor 
elvtárs, az MDP Politikai 
Bizottságának tagja, bel-
ügymin i sz te r . A nagy-
gyűlésen osztják ki a ju-
ta lmat a kongresszus i 
munkaverseny élenjárói-
nak. 

(1951) 

25 éve 

Vadász Endre 
Hetvenöt éve született 

Szegeden, 1944. június 3-
án halt meg a gödöl lő i 
munkatáborban Vadász 
Endre, a modern magyar 
rézkarc kiválósága. 1928-
ban került Debrecenbe, 

1933-ig a zsidó gimnázi-
um tanára volt, utána négy 
évig csupán művészetéből 
a művészetnek élt. A sze-
gedi és a debreceni múze-
um őrzi kis remekeit. 

(1976) 

Az új ultrahangkészülékkel Katona Márta egyetemi docens, a szegedi gyermekklinika koraszülött intenzív 
osztályának vezetője vizsgál. (Fotó: Miskolczi Róbert) 


