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Röszke az élen 

Mik vannak! 

Idegorvosi várószoba. Az egyik várakozó beteg egész 
idő alatt Napóleont játszik. A szomszédja egyszer meg-
kérdezi: 

— Tulajdonképpen ki mondta magának, hogy maga 
Napóleon? 

— A jó isten! 
A sarokból megszólal a harmadik: 
— Mit mondtam én? 

* 
A fiatal mama, aki néhány nappal ezelőtt négyes ik-

reket szült, büszkén mondja a szomszéd ágyban fekvő 
kismamának: 

— Gondolja el, hogy ez csak minden 187 973-ik al-
kalommal fordul elő! 

— őrület! De hogy van akkor ideje a házimunkára7 

MÁV—AKÖV 
brigádok 

' (Tudósítónktól) A MÁV— 
AKÖV dolgozóinak komplex 
brigádmozgalma 1964 őszén 
született meg. Az eltelt 
négy évben a brigádok 
eredményesen dolgoztak a 
két szállítási Intézményben. 
Eleinte 17 központi fuvaro-
zásra kijelölt állomáson ala-
kult komplex brigád, ma 
már 37-re nőtt a számuk. 
A brigádok jelentős felada-
tokat kaptak 1968-ra, csök-
kenteniük kell a kocsi tar-
tózkodási időt, a kocsiállás-
pénzt, s a késetten kezelt 
kocsik számát. 

Szegei 
a hazai lapokban 

w»ru 

ABELLA MJJűóot AJfSIffl 
Eatnk szerepe beíró Idegenfor-
ga lmunk áramlási szerkezetérvele 
a lakulásában . KOldraJzl Értesítő, 
1367. I . f ü z e t [Szegedi ada tok* 
k K R I S T O F At t i la : A szülőket l s 
nevelni kell. Vita az l i j ú r ó c 
Helyzetéről a szegedi n é p f r o n t -
ban . Magyar Nemzet . 1968. febc. 
U . 

A fe lnőt tok ta tás sa já tosságai . 
Magyar Nemzet , lebr . 11. [A pe-
dagógiai nyár i egyetem öt elő-
adásá t ta r ta lmazó k iadvány ls-
merte tése . ] 

Meghalt dr . Förgeteg Sándor . 
Népszabadság. Népszava, f eb r 11. 
[A Dél-alföldi Mezőgazdasági In -
tézet Igazgatójának, a Csongrád 
megyei t á r t -végreha j tób lzo t t ság 
t a g j á n a k nekrológja . ] 

Nemzetkőzi Aida. I t t a t e l j e s 
szegedi szereposztás. Rétfői Hí-
r ek . febr . 17. (Előzetes a szabad-
tér i Játékokról.] 

UJ „olajfalvak® a szegedi m e -
dencében. Magyar Nemzet , f ebr . 
15. 

P . k . : Szeged: ŐJ uszoda, 
korszerű lelátó. A Tisza-parton 
is készülnek a tavaszi idényre . 
Népszabadság, febr . 15. [Dr. An-
tal f f y György, a SZEAC elnöké-
n e k nyilatkozata.] 

ALBERT I s tván ; S imoné Booo 
canegra . A szegedi opera Ven-
dl -bemuta tó ja . — Balett est . 
FUm, Színház. Muzsika, febr . 17. 
(A színház ké t e lőadásának kr i -
t iká ja fényképekkel . l 

Hata lmas pá lmafák voltak az ős-
Időkben Magyarország terüle tén. 
Népszava. lebr. 17. [Dr. Oreguss 
Pál angol nyelven megjelent 
munká já ró l . ] 

(x) : Gumiipar . 4 m á r k a — egy 
vállalat. Budapest . Szeged. Nyír-
egyháza. Pneu a piacon. Ma-
gyarország. febr . 18. 

Se. D. : Lila lepke — virágból. 
Szabad Föld, febr . 18. (Virágzik 
az orchidea a József Attila T u -
dományegyetem botan ikus ker t -
jében.] 

— Lenin-rend. ötvenedik 
születésnapja alkalmából Le-
nin-renddel tüntették ki Vla-
gyimir Scserbickijt, az Uk-
rán Minisztertanács elnökét, 
az SZKP Politikai Bizottsá-
gának póttagját a kommu-
nista párt és a szovjet állam 
építésében szerzett kimagasló 
érdemeiért. 

— Vaszy Viktor érdemes 
művész, a Szegedi Nemzeti 
Színház igazgatója vezényli 
holnap, hétfőn este Buda-
pesten a Zeneakadémián az 
Állami Hangversenyzenekart. 
Műsoron Mozart, Richárd 
Strauss és Járdányi Pál mű-
vei szerepelnek. 

— Vásárhelyi művészek 
Zen tán. A zentai művészte-
lep vásárhelyi kiállításának 
viszonzásaként ma, vasárnap 
délelőtt 11 órakor kiállítás 
nyílik a zentai művelődési 
házban a vásárhelyiek mű-
veiből. 

Országos bematató ra 
készül a Marosvásárhelyi 
Állami Színház. A magyar 
tagozat az országban első-
ként színpadra állítja Ör-
kény István Tóthék eimű 
tragikomédiáját, Kovács 
György rendezésében. A be-
mutató előrelátható időpont-
ja: március 8. 

Gépkocsi nyereméaybe-
fétkönyv sorsolás. Az OTP 
február 20-án, kedden Buda-
pesten rendezi az idei első 
— sorrendben a 27. — gép-
kocsi nyereménybetétkönyv 
sorsolást A húzáson az 1967. 
október 31-ig váltott gépocsi 
nyereménybetétkönyvek vesz-
nek részt A vidéki betét-
könyv-tulajdonosok között 
137, a budapestiek között 126 
— összesen 263 — autót sor-
solnak kt 

— Todor Manojlovicsnak 
35. születésnapja alkalmából 
a Magyar Pen Club elnök-
sége a magyar Irodalom ér-
tékeinek tolmácsolásában és 
népszerűsítésében szerzett 
kimagasló érdemeiért a Pen 
Emlékérmet adományozta. 
Az emlékérmet és az okleve-
let szombaton délben Marjai 
József belgrádi magyar 
nagykövet adta át Todor 
Manojlovicsnak a jugoszlá-
viai Zrenjaninban. Todor 
Manoilovicsot Jugoszláviá-
ban Élet-díjjal — élete első 
irodalmi díjával — jutal-
mazták. 

— Gyalog Moszkvába. Há-
rom jugoszláv — Todor Cu-
povics 75 éves paraszt, 
Zdravko Vejanovícs belgrádi 
tanár és Szilán Petkov skop-
jei munkás — elhatározta: 
gyalog útnak indul Belgrád-
ból, hogy május 1-én részt 
vegyen a moszkvai ünnep-
ségeken. A háromezer kilo-
méteres útra március 1-én 
indulnak a belgrádi Marx— 
Engels térről. 

Tízmilliárd 
ember 

A világ népessége 
állandó növekedésben 
van; 1789-ben 800 mil-
lió volt, 1900-ban más-
fél milliárd. Ma több 
mint hárommilliárdan 
élünk a Földön. 2000-
ben a Földön élők 
száma meg fogja ha-
ladni a tízmilliárdot, 
s ha nem jön közbe 
valamilyen katasztrófa, 
2025-ben 12 milliárd la-
kosa lesz bolygónknak. 

Sziámi ikrek 

„Keresztelő" előtt 

— Valentyina Komarova 
szombaton látogatást tett a 
Magyar Nők Országos Tana-
csánáL A kedves vendéget 
és kislányát, Irinát Erdei 
Lászlóné, a nőtanács elnöke 
üdvözölte. A nőtanács kép-
viselői virággal, ajándékkal 
kedveskedtek a vendégek-
nek. 

— Üj intézetvezető. A 72 
éves dr. Koch Sándor Kos-
suth-dfjas egyetemi tanár 
korára való tekintettel le-
mondott a Szegedi József 
Attila Tudományegyetem ás-
ványtani-geokémiai és kőzet-
tani tanszékének vezetéséről. 
A második tanulmányi fél-
évtől kezdve dr. Grasselly 
Gyula egyetemi tanár, Koch 
professzor egykori tanítvá-
nya vezeti az intézetet 

— Szabadegyetemi előadá-
sok. Ma, vasárnap délelőttit 
órai kezdettel a Szemészeti 
Klinika előadójában dr. Al-
földi Lajos egyetemi docens 
Az élőlények önszabályozása 
címmel tart előadást a bioló-
giai szabadegyetem kereté-
ben. Holnap, hétfőn két elő-
adásra is sor kerüL Délután 
5 órakor az idegenforgalmi 
szabadegyetemen dr. Beretzk 
Péter c. egyetemi tanár a 
Csongrád megyei természet-
védelmi területekről tart ve-
tített képekkel illusztrált elő-
adást a Hazafias Népfront 
helyiségében. Délután 6 óra-
kor a földrajzi szabadegyete-
men dr. Jakucs László tan-
székvezető egyetemi docens 
a barlangok keletkezésének 
és kutatásuknak problémáit 
ismerteti az Ady téri bioló-
giai előadóteremben. 

— Beat-klub a színházban. 
Hétfő este két előadásban 
lép közönség elé az Omega-
együttes fél 6 és fél 9 órai 
kezdettel a szegedi színház-
ban. A zenekar szólistái: 
Kovács Kati, Németh József, 
Dobos Attila, Kovács József, 
Izsmán Nelli, Horváth Vil-
mos és Mary Zsuzsa. Köz-
reműködik Angyal János, 
konferál Pálos Miklós. .A 
szereplők közül Dobos At-
tila, Kovács József és Mary 
Zsuzsa hétfő délután két 
órakor ankéton vesznek részt 
a Kölcsey utcai hanglemez-
boltban, ahol a beat-zene 
kedvelőivel találkoznak. 

— Egyetemi bál a Tisza 
Szállóban. Az egyetemi tánc-
csoport és zenekar közremű-
ködésével rendezi meg ha-
gyományos bálját a József 
Attila Tudományegyetem 
február 23-án, pénteken este 
9 órai kezdettel a Tisza 
Szállóban. 

— Magyar kiállítás Párizs-
ban. Két kamionban útnak 
indították Párizs felé a fran-
cia fővárosban március 8-án 
nyíló magyar néprajzi kiál-
lítás anyagát A bemutatót 
a Musée del'Homme-ban ren-
dezik. 

— Meglopta élettársát Vfgh 
Szilárd 27 éves, büntetett 
előéletű, Hajnal utca 47. szóm 
alatti lakos. Aranytárgyak-
ról szóló zálogjegyet vitt el 
otthonról, s adott el mások-
nak. Deszken egy alkalmi 
ismerősének lakásáról zseb-
órát tulajdonított el. Házak-
ból az ajtó elé kitett szódás-
üvegeket is elvitte. A sze-
gedi megyei bíróság jogerő-
sen 1 év és 6 hónapi sza-
badságvesztésre, szigorított 
börtönre ítélte. 

A magyarországi határát-
kelőhelyek között Röszke 
az élre rukkolt az 1967. évi 
adatok alapján. A Magyar-
országra érkező külföldiek-
nek csaknem egyötöde itt, 
Szeged alatt lépi át a ha-
tárt. Az E—5-ös út forgal-
mára jellemző, hogy majd-
nem egymillió vendég lé-
pett itt országunkba, vagy 
ez volt az utolsó állomása, 
nem számítva a kishatárát-
lépés 170 ezres személyi 
forgalmát. 

Ezekkel a számokkal 
Röszke megelőzi Komáro-

mot, amely sokáig a legfor-
galmasabb határátkelőhely 
volt; s kétszer akkora for-
galmat bonyolít le, mint 
Hegyeshalom. Az Itteni tu-
rista vendégjárés rövid két 
esztendő alatt meghatszoro-
zódott. 

Szeged ezekből a lehető-
ségekből még nem tudott 
kellőképpen profitálni, mert 
vendéglátó és kereskedelmi 
fejlettségének hiányosságai 
miatt csak negyven ezer 
külföldi vendéget tudott 
szállással is marasztalni 

Árulkodó nyomok 

M O G Y O R Ó H É J B A N 

EGV FEGYENC NAPLOíABOL 
Ki hal lot t Ily fu rcsa érvet? 
Vonzot ták a börtönévek, 
s lopott, m e r t — „honvágya t" érzet t! 

ARS POETICA 
A tar ta lom s a. f o r m a a r á n y a : 
a művészet ma temat iká ja , 
a csak a kon tá r nem tud ja , mily dőre 
hozzáadni, o elvenni belőlol 

CÁFOLAT 
Nines zárkózott ember, szófukar , s kevé ly : 
önmagáról — bárki — szívesen beszéli 

TÖBBET ÉSSZEL 
Elcsíptem egy pimasz legyet, 
mely folyton rámtelepedet t 
s végülls, ez okozta l ialálát: 
mézet kentem a z or romra , 
s rászáll t! 

KÜSZ JENŐ 

— Tanfolyam önkéntes tűz-
oltó-parancsnokoknak. Sze-
geden egyhetes tanfolyamot 
rendezett a Csongrád megyei 
tűzrendészeti parancsnokság 
Csongrád, Békés és Szolnok 
megyei önkéntes tűzoltó-pa-
rancsnokoknak, hogy a tűz-
védelemmel kapcsolatos 
újabb elméleti és gyakorlati 
teendőket elsajátítsák. Hét-
főn újabb hatnapos tanfo-
lyam kezdődik Szegeden köz-
ségi önkéntes tűzoltóknak. 

— A MOM müszerkiállítá-
sa és ankétja Szegeden. A 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem és a József Attila 
Tudományegyetem közremű-
ködésével rendezi meg labo-
ratóriumi és geodéziai mű-
szereinek kiállítását, ankét-
ját a Magyar Optikai Mű-
vek és a Műszer- és Iroda-
gép-értékesítő Vállalat feb-
ruár 20-án, kedden az 
Apáthy kollégium Dóm téri 
dísztermében. A kiállítás, 
ahol többek között működés 
közben is látható a gázlézer-
sugár, délelőtt 10 órakor 
nyílik. 

LOTTÖNYEREMENYEK 
A 7. Játékhéten öt találata egy 

fogadónak volt, nye reménye 
2 014 258 for int . Négy találatot 
182 fogadó ért el, nye reményük 
egvenként 12 434 forint . Három 
találata 10 536 fogadónak volt, 
nye r eményük egyenként 191 
forint . A kéttalálatoa szelvények 
száma 218 575, ezekre egyenként 
12 for in tot f izetnek kl. A nye-
reményösszegek a nye remény-
Illeték levonása u tán ér tendők. 
A közölt ada tok tá jékozta tó Jel-
legűek. (MTI) 

Szemek 

Szeged. Úttörő tér 16. sz. 
alatti 

TARSASHAZ 
m—IV. emeleten k é t é s fél 
6zobás lakásra 

jelentkezé reket 

elfogadunk 
Garázst is biztosítunk. Ter-
vezd Szövetkezőt. Szeged. 
M í r e y u. 8.. II. emelet . 

S. 133 340 

Az akkori név-
adót kell hibáz-
tatni, aki évek-
kel ezelőtt "ke-
resztvíz" alá „tar-
tott" a Tiszánkét 
úszó- és csónak-
házat. Egyiket 
valamivel a sza-
lámigyár előtt 
szokták parthdz 
kötni, a másikat 
valamivel lentebb 
a hajóállomástól. 

Fantáziátlanul 
mindkettőnek a 
Béke nevet ad-
ták, s hogy össze 
ne lehessen őket 
téveszteni, egyi-
ket jelölték ró-
mai I-gyel, illet-
ve II-vel. Hal-
lottam már a 
fürdővállalat és 
az úszóházi bér-
lök használatá-
ban, hogy az 

egyiket öreg, a 
másikat fiatal 
Békének titulál-
ták a könnyebb 
tájékozódás ér-
dekében. No meg 
talán azért is, 
mert a szalámi-
gyár előtti alkot-
mány eléggé ro-
zoga, legalábbis 
egyik garázsa. 

S ha úgy ítél-
jük meg a név-
adást, hogy a 
halandó ember 
szereti a békét 
végtelennek hin-
ni, akkor mi lesz, 
ha a fürdőválla-
lat sorra-rendre 
benépesíti a Ti-
szát úszóházak-
kal, mondjuk az 
új gazdasági me-
chanizmus soka-
dik évére, netán 

2000-re. Elkép-
zelhető, hiszen a 
Tisza szerelme-
seinek tábora 
gyorsan gyarapo-
dó. Az is lehet 
persze, hogy ak-
kor sem lesz több 
fantázia a név-
adásban, és úgy 
leszünk az úszó-
házakkal, mint 
azzal a futball-
csapattal, amely-
ben 4—5 egyfor-
ma nevű játékos 
rugdalkozik, és 
csak római szá-
mozással dönthe-
tő el, hogy me-
lyik kicsoda. De 
az is megtörtén-
het, hogy a für-
dővállalat egyik 
úszóházán új ke-
resztelőt tart a 
tavasszal. 

F. L. 

A Budapest Iránya: India 
A Budapest, a 6200 ton-

nás új magyar tengerjáró 
hajó első útvonala: Várna, 
Konstanca, Belrut, Liver-
pool, Hamburg. Utána elő-
reláthatólag az év közepe 
táján elindul a Budapest 
Indiába, s ezzel a magyar 
hajózás gyakorlatilag meg-
kezdi a szállítást az óceáno-
kon. Ezzel kapcsolatban dr. 
Bélay József, a MAHART 
vezérigazgatója a követke-
ző tájékoztatást adta: 

— A magyar hajózás 20 
tengerjáró hajóval szállít 
árut. Jelenleg a Budapest 
nevű hajónk a legnagyobb, 
s még az idén átadja a 
bolgár hajóipar az ugyan-
csak 6200 tonnás Hungári-
át. A Szuezi-csatorna lezá-
rása után a Földközi-tenger 
keleti medencéjében meg-
változtak az áruszállítási 

viszonyok, ezt a körülményt 
a magyar hajózásnak is fi-
gyelembe kellett vennie. A 
magyar tengerjáró hajók 
már szállítanak árut az 
észak-afrikai, a spanyol és 
a portugál kikötőkbe. Áp-
rilis elejétől az 1650 tonnás 
Somogy Duna-tengerjárónk 
bekapcsolódik a Lengyelor-
szág—Anglia közötti rend-
szeres teherhajó-forgalom-
ba. 

A könyvtári híradó 
új száma 

A Somogyi Könyvtári hír-
adó új számában Bezeré-

' dyt István beszámol arról, 
hogyan emlékeztek meg a 
könyvtár dolgozói az októ-
beri forradalom 50. évfor-
dulójáról. Fodor Pálné az 
olvasómozgalom és a műve-
lődési otthonokban műkö-
dő könyvtárak problémái-
ról ír. Záhonyi Judit Kell-e 
ifjúsági könyvtár? címmel 
értekezik. B. Laczó Kata-
lin a gyermekkönyvtár új 
előadássorozatát ismerteti. 
Gyuris György, László Va-
léria, Tóth Béla, Dinnyés 
Józsefné és Hevesi József 
cikkei a könyvtári munka 
időszerű kérdéseivel foglal-
koznak. Kakuszi Jánosné az 
ex-librisekről ír tartalmas, 
gazdagon illusztrált cikket. 
A Szegedi örökség rovatban 
Oltvay Ferenc és Péter 
László írását olvashatjuk. 

BORTERMELŐK! 
1967. évi termésű borra 
AZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT 

1968. február 29-cel b e l s ' a n f l k 
Ez Időpontig MEG, KÖTHETŐ pincészeteinknél 
RORSZERZÖDÉS, mellyel biztosíthatják boraik-
ra magasabb szerződéses árainkat 

MAGYAR ÁLLAMI PINCEGAZDASÁG 
CSONGRÁD—SZOLNOK VIDÉKI ÜZEME 

S. 133 359 

Vasárnap, 1968. február 18. OEt-MAGYARORSZAú ]] 


