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FARKAS. ERNŐ: L» unua kiadásához. Napjaink, október. 
fervojlsta plonlro d e Esperanto LACZO Katalin: IV. Szegedi 
en Hungario. Hungara Fervo- Fotószalon 1968 Népművelés,, 
jlsta Mondo. július-szeptember, októbzr [Fényképekkel.) 
I J a k a b Lajosról. fényképek- TAMÁS Ferenc: Csongrádi 
ke ' J , Jegyzetek . . Turista, október. 

[KOVÁCS László) K. L.: [A Csongrád megyei Termé-
Cscmgrád megye. — Előadóülés, rzetbar.it Szakszövetség mun-
Gyógyszerészet. szeptember. (A kálaról Fényképpel.) 
Magyar Gyógyszereszet! Társa- Pozdórjaból — bútorlap. Eal) 
ság Csongrád megye! Csoport- Hírlap, okt. 2 [A Rostklkészltó 
jának szegedi rendezvénye.] Vállalat úlszegedl tizemében.) 

REGDON Géza: Csongrád me- Saj tótájékoztató Szegeden a 
gye. — Előadóest. Gyógyszeré- szabadkai vásárról. Népszava, 
szét, szeptember. A TTIT okt 2. 
Csongrád megyei Szervezeté- HALMAI György: ösz Szege-

rendezvénye.) dér. Fiatal szakembereké, var 
KOVÁCS Lászlóné: A gyógy- ú.i olajmezó. Esti Hírlap, 

szertári asszisztens szakrsoport okt. 4 [A városi tanács ülésén 
megalakulása. Gyógyszerészet. Szeged kulturális életének táv-
szeptember. [Szegeden.] latait vitatták meg.) 

VARGA Csaba: Vita Antalffy (PÜNKOKTI Árpad) P A • A 
György: Állam és de.mokrácla kétszázezer fe lé . A ' tenács-
cjmti könyvéről. Jogtudományi üles elfogadta Szeged ú j rend»-
Közlöny, szeptember. [A József rési tervét. Népszabadság okt 
Attila Tudományegyetem Al- 4. ' 
lam- és Jogtudományi Karán, FARAGÓ Vilmos- Vidéki lcöl-
156?- február lS-én.) tők Elet és Irodalom, okt s 

ÍZES Mihály: A mai török rPapp Lajos: Sugárút 85 című 
grafika Szegeden. Művészet, kötétéről Is | 
f " p t e . m b e r - [ A m ú z « u m klói- Két színház Szegeden Film. 
mása.] Színház. Muzsika. okt v 

SZELEST Zoltán: Szabadkai [Fényképpel! 
kiállítások Szegeden. Művészet, LOKÖS Zoltán- Az állam ón 

rtetas szepst Csombor Már- Magyar Hírlap, okt 5 rÁz 
tón összes művelnek kritikai előadás krit ikaja.) 

VASÁRNAP, 
lí)68. OKTÓBER 6. 7/ 

Az idősebbek köszöntése 

Szombaton délután a szegedi III. kerület i tanács egész-
ségügyi osztálya, ál landó bizottsága, s a kerület pár t - és tö-
megsziervezetei lá t ták vendégül a hatvan éven felülieket. A 
Marx téri MAV-kollégium ét termében Sziládi Sándor, a 
kerületi népfrontbizottság t i tkára köszöntötte a meghívot-
takat, m a j d Jéger Ernő vezetésével az ÉDOSZ népi együt-
tese adott ünnepi műsort. A Móra Ferenc és a Gagarin 
általános iskola úttörői virágcsokorral, a Vöröskereszt ak-
tivistái pedig egy-egy tábla csokoládéval kedveskedtek 
a jól szórakozó vendégeknek. 

•— MTESZ-kiildöttértekez-
Ict. A Műszaki és Termé-
szettudományi Egyesületek 
Szövetségének szabályzata 
értelmében négyévenként 
kell megtar tani a megyei 
küldöttér tekezletet Mivel ea 
idén időszerű, Csongrád m e . 
gyében is összeülnek aa 
MTESZ küldöttei, hogy meg-
hallgassak a megyei választ-
mány beszámolójá t s ú j ve-
zető testületet válasszanak. 
Megyénk műszaki életének 
ünnepi eseményére kedden 
délután 2 órakor a Csongrád 
megyei tanácsháza nagyter-
mében kerül sor. 

Közlekedési balesetek 

Tegnap, szombatom kora reg-
gel két baleset ls törtónt Sze-
geden, egyik az úlszegedl híd-
főben. Gerebecz Ferencné, Sze-
ged Felső Tisza par t 6. szám 
alatti lakos, szabálytalanul aka r t 
áthaladni a Ilid 'náslk oldalara. 
Miatta bukott fel motorkerék-
párral — hirtelen fékezés követ-
keztében — a fr issen locsolt, al-
tossá vált úttesten Lakos Pál, 
Szeged. Egressy Béni utca 3. 
szám alatt) lakos, aki sérülése-
ket szenvedett. Eljárás indult a 
balesetet előldéstő gyalogos ellen. 
A vizsgalatot kiterjesztik a vá-
rosgazdálkodást váUalatra ls, 
mert locsolokocslja nem mosta, 
csak locsolta az uttestet, amely 
emiatt veszélyessé vált. — Nem 
adott elsőbbséget Seegedcn, a 
József Attila sugarút és a nagy-
körút kereszteződ esében a ke-
rékpáron közlekedő Miklós Ist-
vánná, Szeged. Fürs t Sándor u t -
ca 24. szám alatti lakos, ösz-
szeütközött a motorkerékpáron 
haladó Tóth Imre. Szöreg, Pe-
tőfi utca 154. szam alatti la-
kossal. Mindketten serülést 
szenvedtek. Miklósné lcerekpáp-
la a használhatatlanságig össze-
tört. Az ügyben a vizsgálat fo-
lyik. 

— Kinevezés, felmentés. A 
Minisztertanács dr. Dallos 
Ferenc miniszterhelyettest, a 
Minisztertanács tanácsszer-
vek osztályának vezetőjét — 
nyugál lományba vonulására 
tekintet tel — érdemeinek el-
ismerése mellet t tisztségéből 
felmentette. A kormány dr. 
Papp Lajost, a Borsod-Aba-
új -Zemplén megyei tanács 
végrehaj tó bizottságának el-
nökét — miniszterhelyettesi 
rangban — a Minisztertanács 
tanácsszervek osztályának 
vezetőjévé kinevezte. 

— Holnap nyereményi>e-
tétkönyv sorsolás. Az Orszá-
gos Takarékpénztár október 
7-én, hétfőn délután Kapos-
várott rendezi a nyeremény-
betétkönyvek 1968. harmadik 
negyedévi sorsolását. A hú-
záson valamennyi szeptem-
ber 28-ig váltott, s a sorso-
lás nap ján érvényben levő 
nyereménybetétkönyv részt 
vesz, s minden ezer betét-
könyv között 25 nyereményt 
sorsolnak ki. 

— Szakácsolimpia. F é l é v -
százada — négyévenként, 
mint olimpiát — rendszere-
sen megtar t j ák a világ leg-
jobb szakácsainak vetélke-
dőjét. A XII. szakácsolimpia 
október 12-én kezdődik az 
NSZK-ban, Frankfur tban , 
ahol 16 ország képviselői kö-
zött a négytagú magyar sza-
kácsválogatott is ott lesz. 

— Magyar siker a film-
fesztiválon. Az Etiópia fő-
városában, Addisz-Abebában 
rendezett ötödik nemzetközi 
filmfesztiválon két magyar 
alkotás nyer te el a rövid-
fi lm-kategória első d í j a i t A 
nyertesek: Herskó Anna 
fi lmje, a Kézenfogva és Czi-
gány Tamás alkotása, a Máté 
passióu . 

— Pályázat külföldi ösz-
töndíjra. Az 1969—70-es tan-
évben a magyar ösztöndíja-
sok tanulhatnak a Szovjet-
unió, a Német Demokrat ikus 
Köztársaság, Bulgária, Cseh-
szlovákia, Lengyelország és 
Románia egyetemein, főis-
koláin, va lamint az NDK 
szakiskoláin. A Művelődés-
ügyi Minisztérium nyilvános 
pályázatot hirdet a külföldi 
ösztöndíjakra. A feltételek-
ről, a jelentkezés rendjéről , 
a felvételi vizsgákkal és az 
ösztöndíjak odaítélésével 
kapcsolatos tudnivalókról a 
közép-, és felsőfokú intézmé-
nyekben, továbbá a főváros-
ban a kerületi, vidéken a 
megyei, illetve a megyei jo-
gú városi tanácsok művelő-
désügyi osztályain kapha t -
nak tájékoztatást az érdek-
lődők. A pályázók ugyanit t 
szerezhetik be a jelentkezés-
hez szükséges űr lapokat is. 

— Várkastélyfeltárás. Az 
Országos Műemléki Felügye-
lőség irányításával meg-
kezdték az egykori szerencsi 
Rákóczi-várkastély fe l tárá-
s á t A levéltári adatok ta-
núsága szerint a mocsarak-
Ital körülvet t területen a 
XIII. században bencés mo-
nostor állott. Ezt az épüle-
tet — illetve ennek egy ré-
szét — alakították út ké-
sőbb várkastéllyá. A kuta tá -
sok során megtalál ták a 
ha jdan i várfal a l ap j a i t s 
egyméteres mélységből fel-
színre kerültek a kolostor 
ha jdan i kerengőjének, belső 
udvarának a lapfa l -maradvá-
n y a t 

Mit fizet a lottó ? 

A Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság közlése szerint 
a 40. játékhéten öttalálatos 
szelvény nem é rkeze t t Négy 
találatot 54 fogadó ér t el, 
nyereményük egyenként 63 
ezer 73 forint . Három ta lá-
lata 4463 fogadónak volt, 
nyereményük egyenként 382 
forint. A kéttalálatos szelvé-
nyek száma 115 360, ezekre 
egyenként 1D forintot f izet-
nek. 

— A Mezőgazdaság Ki-
váló Dolgozója ki tüntetést 
kapta meg Pr ibék Rozália, 
a Szegedi Tanárképző Főis-
kola hallgatója az állami 
gazdaságok mezőgazdasági 
építőtáborai szervezésében és 
vezetésében végzett kiváló 
m u n k á j á é r t 

— Ankét a színházban. A 
Színművészeti Szövetség az 
ú j évadban ismét életre hív-
ta a színházi v i ta fórumokat : 
a társulatok egy-egy bemu-
tató után rendező, kr i t ikus 
vagy esztéta vezetésével 
„színházon belül" elemzik a 
darab színre vitelének prob-
lémáit, a rendező munkájá t , 
az előadás sikerével kapcso-
latos f e l ada toka t Október-
ben például ha t ilyen an-
kétra kerül sor, Szolnokon 
Jacobi Leányvásár.ának, Pé-
csett Brecht Kaukázusi kré-
takörének, Kecskeméten 
Illyés Gyula Dózsájának, 
Győrött Felkai Ferenc Bo-
szorkányok pedig nincsenek 
című darabjának. Szegeden 
Katona József Bánk bán já -
nak, míg Békéscsabán Raf-
fai Sarolta Egyszál magam 
cimű művének előadása sze-
repel a színházművészeti vi-
ták témájaként . 

— Bartók-könyv a Szov-
jetunióban. Bartók Béla éle-
téről és munkásságáról ír t 
monográfiát Ivan Martinov, 
a neves szovjet kritikus. Ez 
az első és mélyreható szov-
jet elemzése Bartók élet-
művének. 

Gólyabál 

Jó felhozatal 

Filmrejtvény 
IV. FORDULÓ 

t . 1966-ban bemutatot t nagy sl-
kr rú magyar fi lmben hangzottak 
cl: 

Pozdor: 
.Jöogv tudták megszámolni a 
halottakat? Az mégis csak 
Képtelenség! Háromezer-há-
romszázkllenc! Ebből kettő-
s-zázkilencvenkilenc elaggott. 

Ml az, hogy elaggott? 
Mi a címe és ki a rendezője 

a f i lmnek? 
2. Sorolja fel a fenti film 4 

férfi főszereplőjének a nevétl 
3. Melyik városban rendezik a 

magyar szinkronszemlét és a rö-
vidflimszemlét? 

4. OktObcr 7-én nyfllk a IV. 
Magta r Játékíilmszerale Pécsett. 
Az elmúlt évi szemlén fiatal el-
vőfllmes rendező nyerte f t lmjé-
vel a Lüzönség díját . Ml a film 
címe? 

5. Az 4967. évi Cannes-i Film-
fesztiválon a legjobb rendezés 
dijával kitüntetett magyar film 
rendezőjének, operatőrének és 
forgatókönyv íróinak neve7 

6. amatőr színész, aki többek 
között Révész György Egy sze-
relem három éjszakája című 
fi lmjének ls férf i főszerepét ala-
kította? 

Rövidesen bemutatásra ke-
rül Bacsó Péter ÚJ f ihnjo, 
melvnek nőt főszerepét Kovárs 
Kati alakít ja . Mi a film címe? 

8. Ki a rendezője és operatőre 
a nagy sikerű Fiúk a térről cí-
mű fi lmnek? 

9. Ez évben muta t juk be Ko-
vács András ú j Játékfilmjét. Ml 
a elme a fi lmnek és kik a fő-
szereplői? 

tO. Somogyi Tóth Sándor nagy 
sikerű kisregényének filmválto-
zata rövidesen bemutatásra ke-
rül . Mi a f i lm elme, ki a ren-
dezője? 

A liatfordulős rej tvénypályázat 
hatvan kérdésének megfejtését 
(mellékelve bozzá két db — a 
rejtvényidőszakban látott ma-
gyar film megtekintését igazoló 
— mozijegyet), a 6. forduló után 
egyszerre kell beküldeni a kö-
vetkező címre: Csongrád megyei 
Moziüzemi Vállalat, Hódmezővá-
sárhely, Zrínyi utca 2. A borí-
tékra feltűnő helyen ráí randó: 
FILMRE.IT VENY. 

„Nekem valamennyi között 
legkedvesebb madaram a gó-
lya" — idézte annak idején 
Jani, az universitás szív-
rablója. Kedvenc idézete a 
napokban, gólyabáli meghí-
vókat, plakátokat szemlélget-
ve jutott eszembe. Hej, azok 
a bálák, azok a reménytel jes 
nyitószámok, az a színes, 
vibráló atmoszféra! Igazság-
talan lennék Janihoz, ha azt 
állítanám, csak ő tekintet te 
országos fontosságúnak eze-
ket a táncos megmozduláso-
k a t csak ő figyelte repeső 
szívvel valamennyi madarka 
között, a legkedvesebbeket; a 
gó lyáka t 

Csoportunk, az A/l-es cso-
port minden férf i tagja ha-
sonlóképp f igyelmezet t Már 
az évnyitón is, nem kevésbé 
pedig a beharangozot t s 
nagy zenebonával kezdődő 
bálon. Milyen az aranyos 
kis gólyák nyaka, dereka 
(noha ez utóbbi zoológiai ab-
szurdum), a lába, a járása, 
illetve, ami — táncról lévén 
szó — nem kevésbé fontos, 
milyen a röptük. Meg kell 
mondanom, szigorú ornitoló-
gusok voltunk. 

A legújabbkori gólyabála-
kon sincs ez m á s k é n t Leg-
alábbis igy meséli el egy volt 
tanítványom, ö ugyan gó-
lyabulinak nevezi a rendkí-
vüli eseményt s kijelenti, 
miközben nyakába érö ha j á t 
eligazítja, hogy neki még gó-

lyában sem tetszik a hosz-
szú toll. De azért a n a g y vá-
rakozások szele, az a színes, 
vibráló atmoszféra ma is 
változatlan. 

— A legnagyobb aréna az 
volt — magyarázza a srác 
—, hogy hiába volt nagyon 
sok csinibaba az elsőévesek 
közöt t én mégis egy nagyon 
csúnyával táncoltam a leg-
többet. Naná. persze hogy 
kénytelenségből! A legszebb 
kislány ugyanis, Ami, ak i é r t 
ha le akar ta kérni az ember, 
szinte sorba kellett állni — 
és ugyan ki nem akar ta vol-
na lekérni —, azt mondta, 
hazamegy, ha a bará tnőjé t is 
nem szórakoztatjuk. 

Nagy lélegzetet vesz, bele-
túr a zsebébe. 

— Hát haza lehet engedni 
egy ilyen gyönyörű lányt — 
kérdezi, s mindjá r t képet is 
muta t róla. Valóban szép, s 
megfelel annak a feltétel-
nek is, hogy rövid a ha ja . 

Géza az ó rá já ra p i l l an t s 
búcsúzik. Randi ja van : 
Amival. 

— No, úgy látom, mégis 
csak érdemes volt megfor-
gatni azt a csúnyácskát is, 
— mondom még neki. Géza 
keserűen legyint. 

— A csudát.! Ahogy annak 
a fe jébe szállt a dicsőség! 
Először is: kiszámolta fehé-
ren-feketén, hogy neki is 
legalább annyi táncosa vo l t 
mint Aminak. Azóta bálki-
rálynői pózokban tetszeleg, 
egyszerűen nem lehet vele 
gyalog beszélni! Igaz — let-
te hozzá vigyorogva — nem 
is igen akar egyikünk sem. 

S. M. 

ááttwmaammamtam 

Közlemény 
(X) HIRDETMÉNY! Értesítjük 

a lakosságot. hogy a szegedi ti-
szai közüli hídon folyó kábel 
szerelési munkák miatt a híd 
bal oldali (északi) gyalogjárdá-
ját a közlekedés elő) 19GS. októ-
ber 7-től lezárjuk. Kérjük a la-
kosságot, hogy * gyalog átke-
lést jobb oldali (déli) gyalog-
járdán bonyolítsa le: DAv Sze-
gedi Szerelésvezetöség, Szeged. 
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Vegyen szerencse sorsjegyet! 
ISMÉT KAPHATÖ 

a hír lapárusoknál , 
a levélkézbesítőkrtél, 
a postahivatalokban, 
a t raf ikokban, 
az á ruházakban 
és más boltokban 

41 fogriintért 
berendezeti öröklakás, balatoni, nyaralót, 
személygépkocsit, külföldi utazást nyerhet 

Szerencse sorsjeggyel Szerencséje lesz; 

a piacon 

Nagyra nőtt a fejes káposzta a késői csők hatására 

Ketrecben a sok csirke, sorban állnak érte 

A szombati, tegnapi piacon megfelelő, jó felhozatal volt, 
különösen számottevő mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt 
kínál tak eladásra a termelőszövetkezetek. Baromfiból is 
volt elegendő. Arak: burgonya 3—4,50, uborka 3—5, fejes 
káposzta 2—3, kelkáposzta 2—3, karfiol 3—4, zöldpaprika 
2—4, vöröshagyma 2—3, zöldbab 3—4, zöldborsó 10—14, 
tök 1,50—2, szőlő 5—7, alma 3—5, körte 4—6, szilva 5—6, 
dió 12—15, mák 28—30, vágni való csirke 27—30, tyúk 
22—24, liba 20—22 forintér t kelt kilogrammonként. A tojás 
darab ja 1,80—1.90 v o l t 

Somogyi Károlyné felvétele) 
Sok az őszi vargánya és rstperkegomba a Szeged környéki 

erdőkből 


