
Szerencsevadász
M eggyőződésem , hogy amiről 

m ost szólok, a legszebb m agyar m e
sék egyike lehetne a szegény asz- 
szony szerencséjéről.

Hol a mesélő szava is eláll, ott gyűlt 
össze 53 millió 249 ezer 875 forint

nyereményalap az ö tta lá la to s  nyerő
osztályban. Magam is pá lyá z ta m  a 
m esebeli kirá lykisasszony -  az egy
szerűség kedvéért ne ve zzü k  Fortu
nának -  kezére s a m ég n á la  is cs i
nosabb pénzhegyre! H iába . No és

Mai programok
Biliárd fél 10 Jazz Kávézó (Vili., Mária u. 48.): Gadó G á b o r-J u h á s z  
G ábor duó.
Bohém Jazztaurant (XII., Lékai tér és Szendi-árok sarok): Szűcs 
Gyula.
I. kerületi Művelődési Ház (I., Bem rkp. 6.): Deák Bili B lues B and. 
Made inn Music Club (VI., Andrássy út 112.): görög est, zen é l a  Zenus 
együttes.
Merlin Jazz Club (V., Gerlóczy u. 4.): Bontovics Kati G roup.
Picasso Point Pub (VI., Hajós u. 31.): Palermo Boogie G ang.
Rock Café (VII., Dohány u. 20.): Pompadour.
Fekete Lyuk (Vili., Golgota u. 3.): M ode House-klub.
Discovery mulató (Vásárhelyi Kollégium, XI., Kruspér u. 2-4.): Ra- 
pü lők -koncert.

sok millió sze lvénytu la jdonos is.. Bár 
ez némileg m in d e n k it vigasztalhat, 
azért irigykedve fogad ta  az ország 
apraja és nagy ja  (m ég a nem lottózók 
tábora isi), hogy  va lak i telibe ta lá lta 
az öt szám ot (21, 33, 59, 71, 83). 
Történt m indez a  főváros egyik kerü
letében, ünnepnapon, éppen október
23-án.

No, lett is n a gy  találgatás, ki lehet 
a boldog nye rtes?  Ki képes az egyik 
számhoz is, m eg  a  másikhoz is ép 
pen ötvenet hozzáadn i, s ezzel csak 
az 59-est á rvá n , magyarázatlanul 
hagyva nyern i?  N o meg a fáma sze
rint a 21-es nye r! Aztán már arról is 
sokan beszéltek, hogy éppen öt pá 
ratlan szám ot eg y  páratlan já tékhé
ten, páratlan dá tum on , páratlan m ó

don... Szóval tényleg kíváncsi lett, aki 
odafigyelt.

Aztán az első m egdöbbenést az 
okozta, hogy egy szegény, két felnőtt 
fiá t is a já ték szépségeire tanító 
asszony a nyertes. Aki 1957 óta állt 
nézeteltérésben hites urával, m ert biz 
az a já tékot ellenezte, s nehéz, kor
ho ló  szavakkal illette nejét, később 
két fiát is, akik anyjuk pé ldá já t követ
ve  já tszottak rendületlenül.

A z anya most boldog, a fiúk  is, az 
apa is, aki m egilletődötten szégyen
kezik. Azóta a m eghatottság és az 
önkritika  miatt nem szól egy szót 
sem , hiszen teljes vereséget szenve
de tt a 35 éves háborúban...

Krémer József

I. Magyar Kortárs 
Táncszemle

CSALÁDI Sí
A Petőfi Csarnok a Magyar Sízők Egyesületével közösen az idén 

is börzét rendez a havas lejtők szerelmeseinek. Ma 9 órától 16 óráig 
várják a síelőket a PeCSában, ahol a börzén kívül lesz bolhapiac, 
síutak árusítása és ruhavásár is. A következőkben, ezen a télen 
még két alkalommal, december 13-án és január 17-én várják a 
látogatókat, vásárlókat.

Már tegnap e lkezdődött és novem 
ber 21-ig ta rt ez  a  kiemelkedő tánc- 
művészeti ese m én y.

Huszonegy tá rsu la t, hat he lyszí
nen, nyolc nap a la tt. A műsor: Katona 
József S zínház, november 15. 19 
óra: K özép-E urópa  Táncszínház. 
Kamra, no vem b er 15. 22 óra: Virág 
Csaba pantom im estje . Katona J ó 
zsef Színház, novem ber 16. 18 óra:

Szegedi Stúdióbalett. Petőfi Csar
nok, novem ber 16. 21 óra: Term é
szetes Vészek. Mú Színház, novem 
ber 17.17.30 óra: Andaxínház. Szké
né, novem ber 17. 21 óra: Méhes 
Csaba/Kölcsön Színház. Petőfi Csar
nok, novem ber 17. 19 óra: Berger 
Táncegyüttes. Mú Színház, novem 
ber 18.21.15 óra: Art K ísérleti Stúdió. 
Petőfi Csarnok, novem ber 18 .19  óra: 
Sarbo, Zákány, Hargitai. Mú Színház, 
novem ber 19. 21.15 óra: Szárnyak 
Színház. Petőfi Csarnok, novem ber 
19 .19  óra: Budapesti Táncisko la . Mú 
Színház, novem ber 20. 21 .15 óra: 
Dream Team Színház. A rizona, no
vem ber 20. 19 óra: Rockszínház 
Táncm űhely. Arizona, novem ber 21. 
15 óra: Veszprém i Táncm űhely. A ri
zona, novem ber 21 .19  óra: Tam T am  
Klub. Arizona, novem ber 2 1 .2 1  óra: 
Ta lá lkozó a Sofa trióval.

Nyerteseink
Tegnapi szám unkból anyagtorló

dás m iatt kim aradtak a re jtvénym eg
fe jtők nevei: az október 29-i rejtvény 
m egfejtése: A rany János. Nyerte
sek: Dom bai Józsefné  (Balatonföld- 
vár) és Horváth Zoltán  (Debrecen). 
Az október 30-i rejtvény m egfejtése: 
APO R-DÓ M . Nyertesek: N erc Gyula 
(Budapest XI.) és Kiss F erencné  (Bu
dapest XVIII.).

A nyerem ényeket postán küldjük 
el.
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