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Egyik nap beállított hozzám Pak-
sica, akit békés embernek ismertem. 
Szokatlan mélabú ült az ábrázatán. 
Tüstént fotelba ejtette magát, hogy 
csak a fejebúbját láthassam. 

— Válik tőlem Lizi — nyögte ke-
serűen. 

— Nem értem. Ügy éltetek, akár 
a gerlék. 

Könnycsepp gurult frissen vasalt 
zakójára. 

— Jól mondod. És mégis! 
Máris kiteregette bánatát. 
— A kabalapénz volt az oka. A 

féltveőrzött kékhasú, mely ott la-
pult a bukszája oldal-rekeszében. 
Lizi konokul hajszolta a szerezke-
dést. 

— Asszonyszokás — próbáltam 
vigasztalni. 

Türelmetlenül mért végig. 
— Kérlek, ne szakíts félbe. Liza 

rendhagyó eset. Lottózott, snúrozott 
és kanasztázott. De sohase nyert 
egy fületlen gombot. Mégis fejébe 
vette, egyszer beüthet neki is, talán 

valami ügyes trükkel. Egyik barát-
nője ültette fülébe a bogarat, hogy 
a ferdenyomású húszas sokszorosát 
éri valamikor. Megmutatta a kaba-
la-pénzét nekem is. 

„Ide süss, te mulya! Négy milli-
méterrel keskenyebb a felső szegély, 
mint az alsó. Kivételes fogás. Sze-
rencsemalac. Majdan aranyat ér". 
— Máris csúsztatta rejtekélje a pa-
pírpénzt. 

Jött a balesetbiztosító és szüksé-
ge lett volna a húszasra. Nem lehe-
tett összekaparni másképp. 

„Jöjjön egy hét múlva, bácsi — 
ajánlotta. 

— Szívesen, de mór harmadszor 
jövök hiába. Nem találtam itthon 
senkit. 

— Jó lesz magának akkor is — 
húzta befelé az ajtót Liza. 

— Szegény öregember, hagyod 
mászkálni azért a pár rongyos fo-
rintért — kockáztattam meg tárgyi-
lagosan. 

Föl pa prikázódott. 
— Mit értesz hozzá, élhetetlen! 
— A hibásan nyomott pénz rit-

kaság. mint az a tanganyikal bé-
lyeg. amiért óriási összeget fizettek. 
Hiányzott egy cikkely a sarkából. 
De mondhatok más példát. Az iz-
landi repülőbélyeg kétszázszorosát 
érte. mert véletlenül a Lofot-szigeti 
posta nyomta rá a stemplit. Kizáró-
lag ezért. 

Elnémított ekkora előrelátás. So-

káig nem esett szó a húszasról. Ám 
egyszer fölágaskodott bennem a 
kíváncsiság ördöge. Kicsentem a 
papírt a rekeszből, hogy megtuda-
koljam az árfolyamát a bankban. 
Hátha máris gazdagok vagyunk. 

— Mit ér ez a „papírbankó!" — 
hajoltam mélyen a pultra. 

A tupir-frizurás úgy méregetett 
a szeme sarkából, mintha agyamra 
ment volna a kánikula. 

— Ez kérem? Egy húszast. Rá 
van nyomva betűvel és számmal. 

A vérigsértettek indulatával néz-
tem rá. 

— Ez nem közönséges húszas. 
Nem látja, hogy fölül keskenyebb? 
Nyomáshiba. Különlegesség! 

— Kérem, ez gyakran előfordul. 
Ferdén nyisszantotta a gép. Bevál-
tom névértékben. Nem vonok le 
semmit. 

Jól kieresztettem a hangom. Pa-
pírok ugrándoztak az asztallapon. 

— Nem most! Később. Mondjuk, 
tíz év múlva. Akkor mit ér? 

— Ennyit. Fillérrel se többet — 
azzal elfordult, mert rájött a ne-
vetőgörcs. 

Kirohantam a bankból és elsü-
töttem a kahalapénzt a legelső új-
ságosnál. 

Liza nem szólt egv kukkot, csak 
a szívéhez kapott egy pillanatra. 
Éppen születésnapja volt. 

Másnap beadta a válókeresetet. 
Hunyadi István 
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Gépkocsi-nyereménybetétkönyv 
sorsolás 

Csütörtökön reggel a vidéken váltott betétkönyvek sor-
•solasaval megkezdődött az Országos Takarékpénztár 35. 
autónyeremény-hűzása a XVII. kerületi Dózsa György Mű-
velődési Házban. A sorsoláson az 1969. október 31-ig vál-
tott és a január 31-ig még érvényben volt betétkönyvek 
vettek részt. . 

5000 forint összegű betétkönyvek: 

Sorozat: Szám: Kisorsolt gépkocsi: 
5 518 772 Renault R—4. 
5 527 638 Trabant L. 601. 
5 535 705 Wartburg L. 353. 
5 538 285 Trabant L. 601. 
5 547 405 Wartburg L. 353. 
5 549 888 Zastava 750. 
5 550 389 Trabant L. 601. 
5 557 610 Trabant L. 601. 
5 558 131 Trabant L. 601. 

A gyorslista közvetlenül a húzás után készült. Ezért 
az esetleges számhibákért nem vállalunk felelősséget. A 

„Jégbarlang" 
a várban 

A szigetvári Zrínyi-várban 
érdekes jégképződményt, va-
lóságos „jégbarlangot" hozott 
létre a fagyos idő. A vár 
hatalmas kapujának bolto-
zatos mennyezetén megszám-
lálhatatlan kisebb-nagyobb 
jégcsap keletkezett. Az ódon 
falak minden bizonnyal át-
áztak s a lecsurgó csapadék, 
hólé a kapuzatnál talált utat 
magának és a hidegre for-
dult időben jéggé dermedt. 
A lecsüngő jégcsapok külö-
nösen szép látványt nyújta-
nak este, a lámpák világá-
nál, amikor az ősi vár kapu-
alja cseppkőbarlanghoz ha-
sonlít. 

Közlemények 
(x) Algériai nagyvárosok cím-

mel dr. Bándi Andor egy. ta-
nársegéd tart diafilm-vetítéssel 
egybekötött élménybeszámolót 
ma délután 8 órakor a Postán 
Művelődési Házban. S. 81 003 

(x) Figyelem: Vasutas Művelő-
dési Ház folyó hó 20-án 19 
órakor társastánc-tanfolyamot 
indít kezdők és haladók részére. 
Legújabb beattáncok tanftása. 
diákok és ipart tanulók részé-
re kedvezmény. Jelentkezni le-
het naponta 14 órától a helyszí-
nen. Tánctanár Kertész í v a . 
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(x) „Moszkviccsal a Mont 
Blancra" eimmel tart színes dia-
pozitív-vetítéssel kísért Ismeret-
terjesztő előadást dr . Jakucs 
László tanszékvezető egyetemi 
docena f. évi február hő 23-án. 
hétfőn este fél hét órai kezdet-
tel a Juhász Gyula Művelődési 
Központban. 

— A Magyar Pedagógiai 
Társaság Csongrád megyei 
és szegedi tagozata kibővített 
ülést tartott szerdán délután 
a tanárképző főiskola épü-
letében. Az ülésen egyebek 
közt megállapodtak, hogy a 
Társaság is részt vesz a fel-
szabadulás 25. évfordulója 
és a Lenin-centenárium ün-

j nepségeiben. A két jubileum 
kapcsán tudományos ülést. 

I tartanak. 

— Díjnyertes amatőrfil-
mek Szegeden. A Csongrád 
megyei Amatőrfilmklub ma. 
pénteken este 6 órai kezdet-
tel rendezi meg az országos 
fesztiválon díjakat nyert ama-
tőrfilmek hagyományos sze-

[ fedi bemutatóját. A Juhász 
í Gyula művelődési központ-
I ban rendezendő vetítésen 
jugoszláv kisfilmesek is be-
mutatják munkájukat. 

— Méhészek továbbképzé-
se. Ma. pénteken délután 17 
órai kezdettel előadást tart 
dr. Gulyás Sándor egyetemi 
adjunktus az akác nemesíté-
séről és mézeléséről a MÉ-
SZÖV kultúrtermében (Deák 
Ferenc u. 22.) Az előadást a 
méhészek továbbképzésére a 
Szeged és Vidéke Méhészeti 
Szakszövetkezet rendezi. 

— Dinnyés József estje. \ 
szegedi pol-beat énekes Az 
én utam címmel rendezi meg 
önálló estiét holnap, szom-
baton 6 órai kezdettel a 
Bartók Béla Művelődési 
Központban. Közreműköd-
nek a Minerva Színpad tag-
jai: Nagy András. Nóvák 
Zoltán. Tolnay Mária. 

— Hajlandó meztelenül 
megjelenni, akár operaelő-
adások alkalmából is a 
színpadon Anna Moffo ame-
rikai énekesnő. Csupán az a 
kikötése, hogy „a vetkőzés 
összhangban legyen a mü 
mondanivalójával". 

Yaniliatermés Szegeden 
Először terem az újszegedi füvészkertben a vanília, 

ami hazánkban és egész Európában is botanikai ritka-
ságnak számít. A trópusi Amerikából származó és az 
orchideák családjába tartozó őserdei növény a meleg, pá-
rás klímát kedveli. Már egy évtizede nevelik a füvészkert 
üvegházában, de csak most hozott termést. Apró, sárga 
virágai jelentéktelenek, szinte alig észrevehetők. Tíz-tizen-
öt centiméter hosszúságú termései több méteres kúszó-
száron fejlődtek. 

— Meghalt Révay József 
író. Életének 89. évében csü-
törtökön elhunyt Révay Jó-
zsef író, irodalomtörténész, 
műfordító. klasszika-filoló-
gus. A magyar írók szövet-
ségének tagja volt. Temeté-
séről később Intézkednek. 

— A száz falu — száz 
könyvtár mozgalomba 14 
község nevezett be Csongrád 
megyében. A könyvtárfej-
lesztésre felajánlott társa-
dalmi hozzájárulás összege 
meghaladja a 12 millió 790 
ezer forintot. 

— Moszkvában aláírták a 
Szovjetunió és Kuba 1970-re 
6zóló kölcsönös árucserefor-
galmi jegyzőkönyvi rrvegálla-
podását. Mihail Kuzmin. a 
szovjet külkereskedelmi mi-
niszter első helyettese kije-
lentette. hogy az árucsere 
volumene az idén az 1968 
évinek másfélszerese lesz. 

Magyar információs iro. 
da a brnói vásáron. Az ápri-
lisban nyíló Brnói Tavaszi 
Vásáron a Hungexpo első 
izben nyit önálló magyar 
információs irodát. A kizá-
rólag fogyasztási cikkeket 
bemutató — a Budapesti 
öszi Vásárhoz hasonló — 
csehszlovákiai vásáron nyolc 
magyar külkereskedelmi vál-
lalat prospektusokkal, mű-
szaki dokumentációs anya-
gokkal mutatja be a hazai 
iparnak az exportnál is szá-
mításba jövő legújabb ter-
mékeit. Az információs iroda 
szakemberei több nyelven 
adnak maid felvilágosítást a 
magyarországi üzletkötési 
lehetőségekről. 

Kedvelt és keresett 

vERESKEDELMI i/ALLALAT 

KANIZSA, PÉCS, CSOBÁNC, BIZÁNC, NDK, 

JUGOSZLÁV lakószobák, továbbá KONYHA-

BÚTOROK 

isméi nagy mennyiségben 
érkeztek szaküzleteinkbe: 
BAJCSY-ZS. u. 25, KÁLVÁRIA TÉR l 

ATTILA n. 10. (konyhabútor* 

Magas zsírtartalmú, jó mi-
nőségű 

F F 

vaj 
februártól áprilisig 

I kg 3 6 , - Ft 
áron kerül értékesítésre az 
élelmiszer-boltokban. Közü-
letek és élelmiszer-boltok 
részére minden mennyisé-
get biztosítunk. Rendelést 
Tejüzem Szeged. Párizsi 
krt . 1«. címre k é r j ü k 
leadni. 

Cs. m . Tejipart Vállalat 
Szered 

HK. >4 

— Kender- és lenexport. 
Tilolt kendert, kender- és 
lenkócot — elsősorban a ha-
zai igények kielégítésére tö-
rekedve — a tavalyinál kis-
sebb mennyiségben exportál 
idén a Rostkikészítő Válla-
lat. Most folynak a tárgyalá-
sok a külföldi üzletfelekkel, 
akik igen jelentős igényt 
képviselnek. Tilolt kender-
ből 1200 tonnát, kócból elő-
reláthatólag mintegy 2 ezer 
500 tonnát ad el a vállalat 
külföldre, elsősorban Olasz-
országba. de Franciaország-
ba és az NSZK-ba is jut 
belőle. 

— Kováts Margit festőmű-
vész képeiből nyílik kiállí-
tás február 22-én. vasárnap 
délelőtt fél 12 órai kezdettel 
a Móra Ferenc Múzeum 
Horváth Mihály utcai képtá-
rában. Megnyitót mond 
Vinkler László festőművész, 
főiskolai tanár. Ugyanezen 
a napon déli 12 órakor Sze-
lesi Zoltán művészettörté-
nész Ba'og Tünde iparmű-
vész és Piroska János festő-
művész textilművészeti, il-
letve akvarellkiállftását nvit-
ja meg a Horváth Mihály 
utcai képtárban. 

— Nemzetközi autós talál-
kozó. Húsvétkor Ismét meg-
rendezik Kőszegen és Szom-
bathelyen a már hagyomá-
nyos nemzetközi autós talál-
kozó*. A háromnapos, már-
cius 28-tól 30-ig tartó prog-
ramban autós hegyi túra. 
ügyességi vemeny. autós bál 
és gocart verseny szerepel. 
A találkozó Iránt máris nasv 
az érdeklődés. A belföldi 
autósokon kívül osztrák, 
szovjet, csehszlovák, lengvel 
és jugoszláv vendégeket 
várnak. 

— ,.ös kajszi", A Borsod 
megvei Abaújdevecser hatá-
rában. amely a híres gönci 
magvarkajszi zárt termőkör-
zetéhez tartozik, a törzsállo-
mány felmérése során egy 
260 centiméter kerületű ..ős 
kajszit" találtak. Az életko-
rát 150 évnél is többre be-
csülik. A szakemberek sze-
rint nemcsak hazánkban de 
valószínűleg egész Európá-
ban ez a legidősebb kajszi 
barackfa. A ritkaságnak 
számító gyümölcsfát védelem 
alá helyezték. 

— Üdülés. 1970. Három 
üdülőhelyen — Párádon. Ba-
latonalmádiban és Gyulán — 
bérelt szobákat június 1-től 
augusztus 31-ig a Csongrád 
megyei Vendéglátó Vállalat, 
ahova 10 naponként utalják 
be dolgozóikat. Ugyancsak 
kellemes pihenőhely a válla-
lat háromszobás mártélyi 
üdülője, s ráadásul Igen ol-
csó nyaralást biztosít: nem-
csak Mártélyon. de a másik 
három helyen is a térítési 
díj naponta személyenként 
5 forint. 

— Fedett fürdő épül Pa-
pán. az egykori Esterházy-
kastély nagy parkjában ahol 
meleg vizet találtak néhány 
évvel ezelőtt. Négy. egyen-
ként 72 méter fesztávolságú 
vajsbeton ív tartja a csar-
nok tetőzetét, amely alatt 25 
méter hosszú medencét, ever-
mekfürdőt és 13 kádfürdőt 
alakítanak ki. A 15 millió 
forintos beruházás előre-
láthatólag az év végére el-
készül. 

Még nem... 

— Tegnap olvastam a 
lapokban, hogy tíz kö-
zölt legfeljebb egy lol-
dog házassáct van. Mit 
szól ehhez, asszonyom? 

— Sajnos, nem tudom 
megítélni. mert meg 
csak nyolcadszor men-
tem férjhez. 

— Gázrsoretclep célrész-
jeggyel. A Sándorfalvi Áfész 
a lakosság PB-gázzal való 
jobb ellátása érdekében gáz-
cseretelep létesítését tervezi. 
Az anyagi feltételek bizto-
sítására célrészjegyeket bo-
csát ki a szövetkezet tagjai 
között. 

— Ü j cukrászati üzem 
működik a dorozsmai fo-
gyasztási szövetkezet kezelé-
sében. Termékeinek népsze-
rűségére iellemző. hogv a 
körzethez tartozó Rordány, 
Zsombó ós Kiskundorozsma 
üzletein túl Szeged is érdek-
lődik irántuk. Az élelmiszer-
kiskereskedelmi vállalat 
rendszeres vásárlója az Itt 
készült édességeknek. 

— Építőanyag-bányák. Az 
utóbbi tíz hónapban öt-
ven új épít.őanvag-bánva 
megnvitására adott engedélyt 
az Alföldön a szolnoki kerü-
leti bányaműszaki felügyelő-
ség. A jórészt termelőszövet-
kezetek melléküzemágaként 
működő úi Szolnok. Csong-
rád. Bács-Kiskun és Békés 
megvei bányák évente 325 
ezer köbméter jó minőségű 
homokot, kavicsot és más 
építőipari anyagot adnak pi-
acra. 

PÉNTEK, 
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