
forrpont 
A kánikula magyarul kutyameleg. 

Nyelvtudósaink most kutatják a szó 
eredetét A vita FORRPONTON 
van. 

Már az ebtenyésztők nyilatkoztak 
is: 

— Ezekről a gyönyörű kutyusok-
ról elnevezni a ronda meleget: ez 
egyenesen DISZNÓSÁG! 

A disznótenyésztők nem nyilat-
koztak. Megszokták, hogy országos 
nyelvi problémáknál, előbb-utóbb 
mindenki őket vagy az ángyikáju-
kat emlegeti. 

Amikor fagyhullámok süvöltenek 
keresztül az országon azt mondjuk: 

— A hideg k u l m i n á l ! 
Tudákos Pisti: 

— És akkor mért nem mondjuk 
aztat is, hogy a meleg: káni — kul-
minál? 

• 
A Meteorológia szerint: 
— A hőemglkedés elérte, sőt meg-

haladja a 38 fokot 
Tudákos Pisti: 
— Ezek se tudnak semmit A 38 

fok az már nem hőemelkedés, az 
már komoly láz! 

Ugyanő így szól Kis Katinak: 
— Na mondd meg, te híres, mért 

nem megyünk nyáron suliba? 
— Mert szünet van, te buti! 
— De mért van szünet, te hét 

buti? 
— Aztat igazán nem tom. Mért? 
— Mert nyáron a hőmérsékletünk 

38 fok fölé emelkedik! 
* 

Az angolok egyidőben azt mond-
ták: 

— Emberek, a fagylalt nem hű-

sít, csak a tea. Sőt Igyatok nyáron 
is forró teát! ! 

Most egy angolnak volt szeren-
cséje találkozni velem és ezt el-
mondtam neki. Angol hidegvérrel 
csak ennyit válaszolt: 

— És maguk ezt bevették. Sok 
volt abban az időben a teánk, vala-
hogy el kellett adni. Ezért lett a 
tea a kánikula ellenszere. 

— Hát csakugyan nincs a káni-
kulának ellenszere? 

— Nálunk a Wilson-kormány 
gondoskodik állandó hidegzuhanyok-
ról! 

A nagyapa lehűtési célzattal ok-
tatja kisunokáját: 

— Bizony kisfiam a nap belsejé-
ben 8—9 ezer fokos hőség is van! 

Pistike: 
— Hogy tudták azt megállapítani? 

Hová dugták neki a hőmérőt? 
MAGYARRA FERENC 

Koncert 

— ahogyan 

a karika-

turista 

látja 

Teli Vilmos 

Q S D D 
Doktoravatás az egyetemen 

d l e l n 

„Doktorrá fogadom" .iré 

Tegnap délelőtt a József Attila Tudományegyetem 
Dugonics téri aulájában tartották meg az egyetem ha-
gyományos doktoravató ünnepségét Dr. Márta Ferenc 
egyetemi tanár, a József Attila Tudományegyetem rek-
torai 74 doktorátust jelentett be —köztük Perjési Lászlóét, 
az MSZMP Szeged városi • bizottságának , első titká-
ráét és Havasi Zoltánét, az egyetemi könyvtár igazga-
tójáét, 83d tudományos munkásságának elismeréseképpen 
szerzett doktori címet —, 1& nappali, 26 esti, illetve le-
velező tagozatos jogász, 13 bölcsész és 16 természettu-
dományi karon idén, vagy korábban végzett hallgatő-
é t Az Ünnepségen egyebek között jelen volt Sípos Géza, 
a városi pártbizottság titkára és dr. Biczó György, az m. 
j. város tanács v b elnöke is. 

•— Hangos szöveggyűjtemé-
nyek. Szokatlan tankönyvek 
— 1—8 osztályos iskolások-
nak szánt hanglemezek gyár-
tását kezdték meg Lenin-
grádban. A lemezeket versek 
és prózai szövegek, színda-
rabrészletek és zenei alko-
tások vannak. 

•— Heldt Károly nyugatné-
met állampolgár, akit a bí-
róság 1960-ban kémkedés 
bűntette miatt nyolcévi sza-
badságvesztésre, mellékbün-
tetésként az ország területé-
ről történő kiutasításra ítélt 
— büntetését letöltötte. A 
Belügyminisztérium szervei 
a kiutasítást végrehajtották. 
(MTI) 

— Pozsonyi művészegyüt-
tes hazánkban. Július 1-én 
érkezik hazánkba a cseh-
szlovák néphadsereg pozso-
nyi művészegyüttese. A 150 
tagú művészcsoport 2-án 
Zalaegerszegen tartja bemu-
tató előadását A csehszlovák 
katonaművészek fellépnek 
még Keszthelyen, Tapolcán, 
Szolnokon, Kecskeméten, 
Kiskunfélegyházán, Békés-
csabán és Cegléden. 

— Színházigazgatók ta-
nácskozása. Szombaton a 
Fészek művészklubban évad-
záró értekezletet tartottak a 
budapesti és vidéki színhá-
zak igazgatói, valamint a 
színházzal rendelkező taná-
csok képviselőig 

— Szívátültetések. Pénte-
ken két szívátültetési műté-
tet hajtottak végre, az egyi-
ket a kanadai Montrelban, 
a másikat a chilei Valparai-
sonban. A világ 22. és 23. 
szívátültetése a kezdeti je-
lentések szerint jól sikerült 
és a megoperáltak állapota 
kielégítő. 

A korábban megoperáltak 
közül már csak négyen van-
nak életben: Fokvárosban 
Blaiberg, Houstonban Eve-
ret Claire Thomas és Louis 
Fierro, Párizsban pedig Da-
mden Boulogne. 

— Weimarba utazott a ta-
nárképző íőiskola 1. sz. gya-
korló iskolájának 45 fős 
Mozart-gyermekkórusa. A 
kórus szakmai vezetője Sin-
kó Györgyné énektanár, a 
külföldi út szervezője Ber-
kes Miklós tanár. A kórus 
a weimari Goethe Oberschu-
le 1967. októberi szegedi lá-
togatását viszonozza. A gyer-
mekek Weimarban a ven-
déglátó kórussal közös hang-
versenyen vesznek részt, 
megismerkednek Wéimar és 

• környéke népének' életével. 

— Nincs öttalálatos. A 
Sportfogadási és ,Lottó Igaz-
gatóság közlésé' szerliit a 26. 
játékhéten öttalálatos szel-
vény nem érkezett. Négy ta-
lálatot 28 fogadó ért el, nye-
reményük egyenként 125 860 
forint. Három találata 3218 
fogadónak volt, nyeremé-
nyük egyenként 548 forint. 
A kéttalálatos szelvények 
száma 94 086, ezekre egyen-
ként 20 forintot fizetnek. A 
nyereményösszegek a nye-
reményilleték levonása után 
értendők. A közölt adatok 
tájékoztató jellegűek.: 

— A Magyar Allami Népi 
Együttes 90 művésze szom-
baton Ausztriába utazott A 
folklór társulat a Práterben 
lép fel az idei Volkstimme-
ünnepély záróelőadásán. 

— Látogatás. Pénteken 
Csongrád megyei szakembe-
rek látogattak Bács megyé-
be, hogy a szőlőtermesztés 
ottani módjait tanulmányoz-
zák. A több szerv rendezé-
sében lebonyolított, látogatás 
eredménnyel járt. A szegedi 
táj képviselői elismeréssel 
szóltak a Kecel és Mélykút 
környéki nagyüzemi szőlő-
ültétvényekről és feldolgozó 
üzemekről. 

— Törésvonal a tengerben. 
A moldvai tudósok megálla-
pították, hogy a Fekete-
tenger medrének szintkü-
lönbsége nem más, mint a 
föld kérgének törésvonala, 
amely millió évekkel ezelőtt 
keletkezett. A 2,5 kilométer 
magas, szinte függőleges tö-
résvonal mentén ma sem 
állt helyre a nyugalom; er-
ről tanúskodnak az utóbbi 
harminc év földrengései a 
Fekete-tenger nyugati részé-
ben. 

— A fokvárosi Groote 
Schuur kórház szóvivője be-
jelentette, hogy a hétfőn 
elhunyt dr. Eric Louw volt 
délafrikai külügyminiszter 
szaruhártyáját átültették egy 
meg nem nevezett beteg 
szemébe. A műtétet kedden 
hajtották végre. 

— VL Pál pápa bejelen-
tette, hogy a vitjkáni bazili-
ka alagsori építményében 
talált csontokról — amelye-
ket már régóta vizsgálnak 
— a tudósok és régészek 
végső következtetésként meg-
állapították, hogy azok való-
ban „az apostolok fejedelme, 
Szent Péter csontvázának 
maradványai". 

Kard lánc 

Könnyű lovasság 

A „Három találkozás" sikere 
A prágai 5. nemzetközi te- rendezésért járó elismerést 

levíziós filmfesztiválon je- Mihályfi Imre Balázs Bela-
lentős magyar siker szüle- díjas rendező „Három talál-
tett A művészi filmek cso- kozás" című filmjével nyerte 
portjában a- zsűri nem ad- el. A film forgatókönyvének 
ta ki az „Arany Prága" alkotója: Illés Endre. Több 
nagydíjat, de ebben a cso- tv-társaság máris bejelentet-
portban a második legje- te, hogy be kívánja mutat-
lentősebb díjat a legjobb ni a „Három találkozás"-t 

s z e g e d 
a hazai lapokban 

1968,26 

Folyóiratszemle. — [BELLEH 
Béla] B : Tiszatáj. Századok. 
1967. 6. ozám. (A Tiszatáj 1967. 
ovi 11. es az 1968. évi 1—4. szá-
m á n a k ismertetése.1 

KRIZA Ildikó: Adat tár a XVII. 
századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez 1 - i r . — I. Polgári 
irodalmi és kulturális törekvé-
sek a szazad első felében. — 
II. Apáczai és kortársai. (Here-
pei János cikkei. Szerkesztette: 
Keserű Bálint.) Budapest—Sze-
ged 1965.. 1967. XI. 627 I.; XL 
676 1. Ethnographia. 1968. 1. 
szám. (Könyvismertetés.) 

WAGNER Adám—KISZELY 
György: Kísérleti pszichológiai 
el járások á szegedi Orvostudo-
mány) Egyetem felvételi vizsgá-
in. Felsőoktatási Szemle, junlus. 

A szegedi EMERGÉ-gyarban. 
Népszabadság, június 23. [Fény-
kép.] 

TÓTH Béla: Az első plakatok. 
Hétfői Hírek, június 24. [Fény-
kép a Karasz utcáról.] 

Algyői parasztfestő kiállítása. 
Magvar Hírlap, jün. 24. ISÜli 
András kiállítása a Móra Ferenc 
Múzeumban.] 

A tavaszi Idényről, az őszi ter-
vekről beszél a 16 csapatkapi-
tány. Népsport, ]ún. 25. IDezsői 
Ferenc, a SZEAC labdarúgójá-
nak nyilatkozata ls.] 

„Elektronlscher Schneidermeis-
ter ". Neueste Nachrichten. Jün. 
25- [Fényképpel a Szegedi Ruha-

gyár elektronikus szabászat! gé-
péről.] 

[LANTOS Gábor] L. G. : Sze-

Í;ed híres város. Aruíesztivál a 
átékok idején. Esti Hírlap, Jún. 

26. |A Szegedi Ipari Kiállítás és 
Vásárról.] 

A tszcs-k a szegedi járásban. 
Figyelő, jün'. 26. 

[KÓSA CsabaJ (k. Os.): Forog 
mar a Tisza-malom. Próbaőrlés 
10 vagonnal. Jövő hé ten : ú j ke-
nyér . Esti Hírlap, június 27. 

Üj buzat őröl a szegedi Tisza-
malom. Magyar Hírlap. Népsza-
va, június 27. 

ZSIGOVITS Emil: Hogy ne 
égjen hiábal A gázellátás prob-
lémáiról tanácskozott a Csong-
rád megye) képviselőcsoport. 
Magyar Nemzet. Junlus 28. 

Veseátültetés Szegeden. Ma-
gyar Hírlap, Népszabadság, jún. 
28. 

Elkészültek Szegeden a Haty-
tyuk tava díszletei. Magyar 
Nemzet, juniua 28. 

Evad végi kérdéseink a szín-
igazgatókhoz (XV.). Film, Szín-
ház. Muzsika, jún. 29. [Vaszy 
Viktor, a Szegedi Nemzeti Szín-
ház igazgatójának nyilatkozata 
lo.] 

MORVA Y Sándor : A szegedi 
kettős veseátültetésről nyilatko-
zik dr. Petri Gábor egyetemi ta-
nár . Magyar Hírlap, jun. 29-

Otvennegy u j olaj- ée gázter-
melő kut az Alföldön. Népsza-
badság. jún. 29. 

Állandó egyműszakos munka-
helyre férf i segédmunkásokat 
felveszünk. Festék és Műgyanta-
gyár Szegedi Gyáregysége, Sze-
ged, Felső Tisza-pari 32/b. 

DK. 559. 

Egy portás és egy éjjeliőr dol-
gozót felveszünk állandó munká-
ra. Jelentkezés a Pannónia Ször-
meklkészítő és Szőrmekonfekció 
Vállalat, Szeged, Mikszáth Kál-
mán U. 22. DK. 560. 

A Szegedi Kenderfonógyár, 
Londoni krt. 3., kezdő IPARI 
TECHNIKUSOKAT gyakornok, 
segédmüvezető beosztásba alkal-
maz. Jelentkezni lehet a sze-
mélyzeti osztályon. XDK. 544. 

ASOTTHALOM, MORAIIALOM 
MUNKAVALLAOI, FIGYELEM! 
A Kenderfonő- és Szövőipari 
Vállalat Szegedi Kenderfonógyá-
ra Szeged, Londoni krt . 3. azon-
nali belépéssel, jó kareseti tehe-
tőség mellett munkavállalókat 
vesz fel. A bejárásról kedvezmé-
nyes autóbuszjáraltal gondosko-
dunk. XDK. 525. 

A Minőségi Cipőgyár szegedi 
gyáregysége keres felvételre női 
és férfi SEGÉDMUNKÁSOKAT. 
Jelentkezés: Római krt . 21. 

SZEGEDI TEXTILMŰVEK Ke-
res azonnali belépéssel gimnázi-
umi érettségivel rendelkező női 
munkavállalókat ininőségellehőri 
munkakörbe, női és férfi mun-. 
ka vállalókat betanuló. Illetve se-
gédmunkás munkakörökbe, vala-
mint a lkalmazunk 4—6 órás 
munkaidővel női és férfi mun-
kavállalókat. Jelentkezni lehet : 
Textilművek munkaügyi osztá-
lyán. xDK.. 445. 

A SZEGEDI KONZERVGYÁR 
2 fő anyagbeszerzésben jár tas 
dolgozót keres felvételre. Ezen-
kívül kádár szakmunkásokat és 
1 fő mechanikai műszerészt vesz 
fel. Alkalmazna 3 általánost el-
végzett leányokat és f iúkat 4 
órás f iatalkorúként havi 35(1,— 
Ft fizetéssel. Jelentkezni lehet 
a vállalat felvételi i rodájában 7 
—II óráig. Szeged, Rókusi ff. 
6. szám alatt. XDK, 543. 

Munkásokat, alkalmazottakat keresnek 

A Szegedi Hizlalda sertés-
etetőket és segédmunkásokat 
keres felvételre. Munkásszállás, 
é t k e z é s b i z t o s í t v a . J e l e n t k e z é s : 
Dorozsmai u. 23. sz. *S. 44 401 

Csongrád megyei Mezőgazdasá-
gi Ellátó Vállalat azonnali belé-
péssel fel vész: gépírni tudó 
száralázókat, könyvelöket, raktá-
ri és rakodómunkásokat . Jelent-
kezés: a vállalat munkaügyén . 
Szeged, Dorozsmai út 33. 

xS- 14 485 

Felvételre keresünk kőműves, 
ács. vasbetonszerelő, szobafestő 
szakmunkásokat és segédmunká-
sokat. Fizetés megegyezés sze-
rint. Minden héten szabad szom-
bat. Jelentkezés: Rostkikészttő 
Vállalat (Szeged. Béke u. 11—13. 
szám) építési osztályán, minden 
bélen hétfőn, csütörtökön és 
szombaton. xS. 44 436 

Felveszünk 40 órás munkaidő-
re zománeozónkban dolgozókat, 
betanulási idö után kereseti le-
hetőség 1800—2200 Ft-ig. A beta-
nulási Időre f ixbért fizetünk. 
Szerszámműhelyünkben gépipari 
technikusokat alkalmazunk. Tö-
megcikk Készítő Ktsz. Szeged, 
Zákány u. 44. sz. xS. 44 395 

Au'óbaszca jeay kezelőket fel-
vészünk. Érettségizett lányok 
előnyben. Kezdőket betaní tunk, 
tanulási Időre fizetést biztosí-
tunk. 10. fcz. AKÖV. Szeged, 
Marx tér 10—11. xS. 44 319 

Közgazdasági technikumot vég-
zett fiatal munkaerőket alkalmaz 
a Délalföldi Mezőgazdasági Kí-
sérleti Intézet. Jelentkezés: sze-
mélyesen Újszeged, Alsóklkötö 
sor 5. sz. alatt a személyzeti 
osztályon. x s . 54 171 

Szegedi Építőipart Vállalat a 
nyár i iskolai szünet alatt azon-
nal felvesz gimnazista tanulókat 
teljesítménybéreit Sssel, jő kere-
seti lehetőség mellett. Jelentkez-
ni lehet: Dám János u. 14—16. 
Munkaügy. 8. 54 492 

Azonnali belépésre keresünk 
RAKTÁRI MUNKÁST és alta-
lános adminisztrációban Jártas 
GEPIRONOT. Jelentkezés Csm. 
Tanácsi Építőipari Vállalat Sze-
relőipari FőéPltésvezetősége. Sze-
ged, Dorozsmai út . xDK. 549. 

Kirakatrendezőt nagy gyakor-
lattal szegedi munkahel lyel fel-
veszünk. Csm. Vegyesiparcikk 
Kisker. Váll- Hódmezővásárhely, 
Lenin u. 29. xv . 5089. 

Mélyépítésben jártas , gyakor-
lattal rendelkező ÉPÍTÉSZTECH-
NIKUST keresünk felvételre mű-
szaki ellenőri beosztásba. Fize-
tés megegyezés szerint. Jelent-
kezni lehet mindennap a válla-
latnál, 7 órától délután 15 órá-
ig, a munkaügyi osztályon. Sze-
gedi Vlz- és Csatornamű Válla-
lat, Szeged, Lenin kr t . 88. 

xDK. 550 
Postaigazgatóság felvételre ke-

res KŐMŰVES ES SEGÉDMUN-
KASOKAT. Jelentkezés Szeged. 
Hullám utca 5. xDK. 7819 

A Csm. TEJIPARI VÁLLALAT 
felvételre keres elektromérnököt, 
gépészmérnököt, valamint anyag-
könyvelőt- Jelentkezés személye-
sen vagy Írásban a vállalat köz-
pont jában. Hódmezővásárhely. 
Zsdánov tér 2. sz. 

Érettségizett f ia talembert köny-
vesboltba felveszünk. Jelentke-
zés: kézzel irt életrajzzal az 
ant ikvár iumban. Szeged, Ka-
rász u. 16. XS. 44 418 

Szegedi Építő Ktsz (Brüsszeli 
krt . 8.) szegedi munkahelyeire 
nyár i szünidős diákokat, egyete-
mi hallgatókat felvesz-

xS. 54 422 
Felveszünk motoros tricikli 

vezetőket, valamint jutalékos 
kisvendéglő-vezetőt. lehetséges 
családi alapon is. Jelentkezés a 
Szöregl FMSZ irodájában. Sző-
reg, Petőfi u. 90. SZ. XS. 54 425 

A szegedi Felszabadulás Mg. 
Termelőszövetkezet univerzális 
villanyszerelőt felvesz. Fizetés 
megegyezés szerint. Jelentkezeti: 
Szeged, Sándor u. 1. sz. alatt 
13—14 óra között. xS. 54 426 

Nőket takarítási munkára és 
férf i segédmunkásokat felvesz 
az Untversál Ktsz szolgáltató 
részlege. Gogol u. 28. xS. 54 472 

Nyári szünidőre általános Isko-
lát végzett és középiskolás fiú-
kat 14 éves kortól felveszünk, 
állandó szegedi munkahelyre . 
Szegedi Ingatlankezelő Vállalat, 
Jósika u. 21. xS. 54 163 

Kőműves, ács, tetőfedő, festő. 
bádogos, gépkezelő villanyszere-
lőt. vízvezeték-szerelő szak-
munkásokat , gépkocsivezetőt, 
építőipari segédmunkasokat , jár-
datakarí tókat és rélmüszakos 
irodatakarítót állandó szegedi 
munkahelyre felveszünk. Szege-
di Inagllankezelő Vállalat. Jósl-
ka u. 21. xS. 54 470 

Kirakatrendezőt felveszünk a 
szegedi dekorációs részlegünk-
höz. Csongrád megyei Ruházati 
Kiskereskedelmi Vállalat. Sze-
ged, Vár u. 7. xS. 51 463 

A Szegedi Fémfeldolgozó és 
Finommechanikai Vállalat (Hon-
véd tér 5/b) kőműveseket, la-
katosokat, esztergályosokat, vesz 
fel. Bérezés megegyezés szerint. 

xS. 44 40! 
Egyszemélyes élelmiszerbolt 

vezetésére szakképesítéssel, vagv 
f a g y gyakorlattal rendelkező 
boltvezetőket felveszünk Szak-
képzett eladósegédeket felve-
szünk. Jelentkezés: Szegedi 
FMSZ, Szent István tér 3. 

XS. 54 468 
Szegedi Epitő Ktsz, Brüsszelt 

krt . 8. ácsokai, bádogosokat, ku-
bikosokat. kőművesek mellé se-
gédmunkásokat azonnali hatály-
lyal felvesz szegedi munkahe-
lyeikre. x s . 54 123 
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