
Ozbakcserkészés 

sAz utolsó 
$ M 

A másféle szenvedélyűekkei. mai 
divatos szóhasználattal élve, a hob-
bysokkal nemigen törődnek, akik 
ünnepük és pihenőnapjuk nagyré-
szét elüldögelik a vízpartokon. Igaz, 
rá juk is van egy mondás, de nem 
éppen hízelgő. Ha szóba kerül ne-
mes időtöltésük, akkor imígyen in-
tézik el őket: „Van normális ember 
és van horgász". Mások számára 
érthetetlen, hogy akiket -szintén 
anya szült, képesek félnap számra 
zsinórt, horgot lógatni a vízbe ak-
korka . halakért, mint amekkora egy 

újszülött bügyürűje. 
Egymásközt szólva az igazi nagy-

halat még egvikük sem látta teljes 
valóságában. Évek múltával a vi-
lág nagy eseményei is homályba 
vesznek az emlékezés birodalmában, 
csak a kivételesen nagy jószág nem. 
amit valamelyik szerencsésnek sike-
rült megakasztania, csak aztán nem 
bírt vele: eltépte a zsinórt, sőt ma-
gával vitte a készletből a legjobb 
horgot és a nehezéket is. Az ilyen 
halak sosem pusztulnak el. Élik a 
maguk feneketlen vízi világát. Ki-
létük apáról fiúra száll. Róluk be-
szélnek a legvénebb pecások is; ró-
luk a család, amely megbabonázot-
tan hallgatja, ha szóba kerül — ki 

tudja, hanyadszorra? — az a forté-
lyos hal, amely ha belekerült volna 

a nagytepsibe, éppen úgy elfelejtő-
dik, mint a karácsony előtt levágott 
kajla taréjú kappan, amely egészben 
sütve el-eliubickoit a forró zsírban, 
és olyan nehezen akart megpuhulni, 
hogy akkor nap kitolódott az ebéd 
késő délutánra, s majdnem beleért 
az estébe. 

Tehát a legemlékezetesebb kakas 
is kismiskává degradálódik a vizek 
szörnyetegeihez képest. A legvénebb 
horgászok arra esküsznek, hogy éj-
nek évadján, a legsűrűbb csillaghul-
láskor ugrik az iíven hal, lubickol, 
fürdik, és olyan, mint a testében 
gyönyörködő rima, nézegeti magát a 
víztükörben. 

— Az ilven halak fiatalabbjairól, 
a tiszai vaev a marosi sellőkről per-
sze hallgat kend. ugye? — évődtek 
egyszer egv öreg horgásszal. 

— A javát kifogtam még akkori-
ban. s a legvégsőből lett légyen az 
asszony, aki azóta is egyfolytában 
h a r a p . . . — tromfolt az öreg az ug-
ratók szavára. 

Ettől az öregtől hallottam, hogy a 
Szegedet elmosó haidani árvíz után 
a horgászokra gondolva fundálták 
ki az okosok a várost átölelő kör-
utakat és sugárutakat. 

— Fene nagy fantázia szorult 
magába. Ehhez képest Johannes 
Háry tapsifüles kisnvúl — adtam 
értésére a világ-nagy hazudozást. 

— Nem hiszi? 
— Nem én. 
— Akkor keljen csak fel április-

tól októberig minden áldott vasár-
napon és ünnepnapon hajnali két-
óra körül és álljon ki a körutakat 
metsző sugárutak sarkára. Majd 
meglátja, hogv nekem van Igazam, 
mert a kereszteződésekben találkoz-

nak, adnak egymásnak randevút a 
horgászok, ki-ki biciklivel, motorral, 
hogy aztán együtt induljanak sze-
rencsét próbálni. 

Szaván fogom ezt a vén füllentot 
— gondoltam magamban, és egyszer 
ébren vártam meg a jelzett időpon-
tot. A fene se tudott eligazodni a 
horgá^zbotokat a hátukra, a kerék-
párvázra kötött koránkelőkön. Azt 
vártam, hogy mindannyian egy felé 
indulnak majd. De nem. Keresztül-
kasul szelték a várost. Érthetetlen: 
a folyó felől ls jöttek és a Holt-Ti-
sza felé tartottak. Arról viszont má-
sok az élő Tiszához vették az út-
irányt, miközben egyesek a tégla-
gyári kubikokra esküdtek, megint 
mások a téli kikötő állóvizére. Mind-
egyiküknek különféle teóriája és 
megálmodása volt, hogy akkor nap 
hol harap a hal legjobban. Beleját-
szott ebbe a megérzésbe az előtte va-
ló szélcsendes nap. s az alkonyat 
után kirajzolódó Hold hideg ragyo-
gása, alakja, állása, netán az is. hogy 
éppen akkor mennyire volt tőle a 
Fiastyúk meg a Göncölszekér, stb. 
Ki tudná az összes ismérveket, kel-
lékeket felsorolni, szemügyre venni? 

Dél felé aztán a koránkelök me-
gint átiramodtak a városon. Ira-
modtak? Fenét. Fáradtan taposták a 
pedált. A motorosok is lehorgasztott 
fejjel „pörköltek" hazafele. Azt 
mondják, hogy -a nagy áradás most 
sok halat hagy hátra a Tiszán. Le-
hetséges. A maroson viszont nem 
marad meg a hal. mert nyáron a 
folyó fenekét is látni lehet, sőt 'ho-
mokszigetek bújnak elő. Meglehet, 
hogy az én öreg horgászom is azo-
kon lelte meg az utolsó sellőt. Le-
hetséges. A helyet nem árulta el. 

Lödi Ferenc 

A Kőrős-völgy nemzetkö-
zileg' is ismert, kiváló őz-
allományáról. Ezen a tájon 
rendkívül szép az agandru-
kás. s fejedelmi vadak ke-
rülnek puskavégre. A vidé-
ken megkezdődött a tavaszi 
őzbakcserkészés, s erre az 
eseményre külföldi, svájci, 

osztrák és NSZK-beli vadá-
szok érkeztek. 

Az évről évre visszatérő 
vendégek már az első na-
pokban harminc őzbakot e j -
tettek, s közöttük öt arany-
érmes fejdíszt viselt. Ezek 
az agancsok 520 grammnál 
súlyosabbak, szép formájú-
ak. 

b o ö t v 

• m o • o E i m JWÜ hs.'ssk n 
A győztes válasz 

Evelin Swift 56 
éves leeds-i házi-
asszony adta a 
legtalálóbb vá-
laszt a 230 ezer 
megkérdezett sze-
mély közül a Daily 
Mirror című nagy 
londoni napilap 

által feltett kér-
désre. A kérdés 
így hangzott: 
„Miért jobb autó-
vesetők a nők, 
mint a férfiak?" 
A győztes válasz: 
„Azért, mert a 

nők úgy kezelik az 
autójukat, mintha 
a saját férjük 
lenne, a férfiak 
viszont úgy bán-
nak autójukkal, 
mint a feleségük-
kel". 

Vállalatok, közületek, 
f igyelem! 
Értesítjük a gépkocsi-előadókat, hogy a gépkocsi ha j -
tó- és kenőanyag ú j normái megérkeztek. A KŐTELE-
ZŐ FOGYASZTÁSMÉRÉSEKET Csqpgrád és Bács 
megye területi hatáskörrel előjegyzési sorrendben vé-
gezzük. Bejelentés 15-061 telefonszámon vagy levélben. 

AFIT XI. Autójavító Vállalat 
Szeged, Tolbuhin sgt. 11. 

— Együttműködés. A múlt 
évben kötött előszerződés 
után mo6t 10 évre szóló koo-
perációs szerződést írtak alá 
a Tatábányai Szénbányák és 
a svéd Stenberg Flygt AB. 
Solna cég vezetői. A svéd 
partner megvásárolta Tata-
bányától több új típusú víz-
és szennyvíztisztító berende-
zés értékesítési jogát. 

— Magyar úiságíró-kül-
döttségek külföldön. A Ma-
gyar Újságírók Országos Szö-
vetségének delegációja, Ibos 
Ferenc vezetésével szerdán, 
gubába utazott. Ugyancsak 
szerdán Siklós Jánosnak, a 
Népszava főszerkesztőiének 
vezetesével magyar újságíró-
delegáció utazott Prágába. 
Kelen Bélának, az Esti Hír-
lap főszerkesztőjének vezeté-
sével pedig Berlinbe, s részt 
vesznek a Csehszlovákia, il-
letve az NDK nemzeti ün-
nepe alkalmából sorra ke-
rülő ünnepi eseményein. 

— Ne a gyerek elölt cím-
mel keszített szatirikus mű-
sort a Magyar Televízió 
Radvúnyi Ervin Andaxin ko-
ra című kötetéből. A jele-
netek mai életünk fonáksá-
gait mutat ják be. A főbb 
szerepekben a többi között 
Márkus Lászlót és Keleki 
Kamiit láthatják majd a né-
zők. 

— Új falatozó. Az Eliker 
Vállalat és a pusztamérgesi 
Rizling Tsz mintegy százezer 
forint beruházással ú j fala-
tozót alakított ki Szegeden, 
a Brüsszeli körúton. Külön-
leges borokat, házi izű kol-

| bászt. hurkát stb. árusíta-
nak az úi falatozóban. 

Matematikai verseny 

ÁPRILIS 87-TÖL M Á J U S 3Q-IO 

ITT A JÓ ALKALOM! 
Minden 10 fcg vas- vagy- 1 kg aluminiumhulladék at-

adása után — az ellenértéken felül — sorsjegyet is 

ad a MÉH. 

FŐNYEREMÉNY: 

S K O D A személygépkocsi 

O R I O N televíziók 

BUSZ külföldi tórsasutqzó&ok 

Tegnap délelőtt Szegeden.a Radnóti Miklós Gimnázium-
ban került sor az Arany Dániel matematikai verseny má-
sodik fordulójára, melyen az első fordulóban megirt jó dol-
gozata alapján most is szép számú szegedi diák vehetett 
részt. Bejutottak a második fordulóba az I. osztályos tanu-
lók közül Nagy Róbert, Zsebik Judit, Zimanyi László (Rad-
nóti Gimnázium), Bara Tamás, Bartha Miklós, Szekeres 
Szilveszter, Szarvas' Gábor (Ságvári Gimnázium), Matusik 
Zsuzsanna (Közgazdasági Szakközépiskola). A II. osztályos 
tanulók közül Blahó Ágnes, Berkó András, Csetényi Arthur. 
Koch Róbert, Szirbik Imre (Radnóti Gimnázium), Dobcsá-
nyi Péter, Tari Jenő, Sirokmán Géza (Ságvári Gimnázium) 
írtak a második fordulóban dolgozatot. Á Ságvari Gimná-
nium speciális matematika tagozatábol három tanuló indul-
hatott a versenyen: Dinnyés Péter. Kószó Károly és Virág 
Tamás. 

Közüle tek , m a g á n o s o k , 
f i g y e l e m ! 

A S z a t y m a z i A f é s z takarí tó 
rqszlege az a lábbi m u n k á -
la tokat v á l l a l j a : 

ajtó-, 
ablaktisztítás, 
lépcsőház-
takarítás, 
parketta-
csiszolás 
és -karban 
tartás 
Megrendeléseket szívesked-
jenek leadni szövetkezetünk 
eletére. Teleion: 3. 

— Szaktanácsadás. 130-ra 
nőtt az országos mezőgazda-
sági szaktanácsadási hálózat-
ba felvett szervek (vállala-
tok, intézetek és gazdaságok) 
száma. A legújabb rendel-
kezes szerint ugyanis 17 szer-
vet vettek fel az eddigiek 
mellé. Ezentúl szaktanács-
adásra jogosult például az 
Országos Szőlészeti és Borá-
szati Kutató Intézet, amely-
nek legújabb eljárásai iránt 
nagy az érdeklődés. 

— Hobby. Hasznos es szép 
hobbynak hódol a székesfe-
hérvári Málics György. La-
kásának télikertté varázsolt 
verandáján két citromfát ne-
vel. A két méter magasra 
nőtt délszaki fák folyamato-
san érlelik termésüket. Je-
lenleg ls a virágokon, ki-
sebb-nagyobb zöld gyümöl-
csökön kívül 30—40 lédús. 
Vékony hajú, érett citrom 
van a fán. 

— Tavi uszomedence. Ja-
vában készülnek a fürdősze-
zonra a Velencei-tó part ján. 
A szezon kezdetére ú j autós-
stranddal, horgász- és csó-
nakkikötővel és tavi úszó-
medencével gazdagodik a tó-
part fővárosa, Agárd. A leg-
érdekesebb újdonságnak az 
50 méteres, három oldalról 
védett tavi úszómedence 
ígérkezik. 

— Állandó rendőri védel-
met biztosítottak Harold 
VVilson angol miniszterelnök 
00 esztendős édesapja, Her-
bert Wilson számára, akit 
egy ismeretlen telefonáló 
megfenyegetett, hogy elra-
bolják és megölik. 

Haíatjás T e r m e l ő s z ö v e t k e -
zetnél évi kaszá lásra 

lucerna 
talpon eladó 

Érdeklődni: Szeged, Bérkert 
u. 119. Szél E. Alsókikötő 
sor 15. Savai L. 

— Piac. Bőseges volt a ba-
romfifelhozatal a tegnapi 
piacon, a rántani való csir-
két 28 'forintért, a tyúk ki-
lóját 25—26 forintért árul-
ták. a pulyka 23—26 forint 
volt. a sovány liba pedig 24 
—25 forintért volt kapható. 
Olcsó volt a tojás is: 1 fo-
rint, 1,10 volt az ára. A sa-
látát 50 fillértől 1,50-ig kí-
nálták. a burgonya ára 1,80 
—3 forint, a vöröshagyma 
4,50—5 forint, az alma 3,50— 
6 forint volt. Az újkaralábét 
1,50—2,50 forintért, az első 
osztályú zöldpaprikát a Mó-
ra Tsz-nél 1.50-ért árulták és 
alacsony volt már a retek, 
a zöldhagyma ára is. A pa-
ra j 9 forint, a sóska 7—8 
forint volt. 

— Üdülés a Mátrában. A 
nyugdíjasok üdülőcsoportjá-
nak első csapata május 15-én 
reggel indul 11 napra galya-
tetői üdülésre. Az 50 nyug-
díjas bejár ja a Mátra leg-
szebb részeit, s a bátrabbak 
még gyalogtúrákra is vállal-
kozhatnak. A szegedi nyug-
díjasok máris szervezik a 
Mátrába utazó második cso-
portot, amely szeptember 
közepén utazik majd Galya-
tetőre. 

— Munka a hagymafölde-
ken. Csongrád megye 6000 
holdas makói hagyma körze-
tében megkezdődött az első 
tavaszi növényápolási mun-
ka. Makó, Kiszombor, Ma-
íoslele. Apátfalva, Magvar-
csanád. Ámbrózfalva határá-
ban szerdán nagy létsaám-
mal vonultak ki a gyömtala-
nító brigádok. A sűrűn ülte-
tett és erőteljesen zöldellő 
fokhagyma közül kis kézi-
kaparókéssel távolítják el a 
gyomokat. 

Ma: Púja Frigyes 

előadása a Sajtóházban 
Púja Frigyes, a külügymi-

niszter első helyettese ma. 
csütörtökön délután 5 óra-
kor előadást tart a Saitóhi:' 
klubjában. a Külpolitkal 
Fórum keretében Hazánk és 
az európai biztonság címmel 

— Spartakiád a fő.skolán. 
A tanárképző főiskola má-
jus 7—8-án testnevelési be-
mutatóval egybekötött spar-
takiádot rendez a/, ország 
pedagógiai főtsko'úinak rész-
vételével. A programban 
úszás, torna, atlétika, kérl-
és kosáriabd'i-ve'•: ertyék é-
-mérkőzések szerepelnek. 

— Áremelkedés Jaminban. 
A iapin minD/.tertangce mel-
lett működő statisztikai hi-
vatal must kiadott jelentési.' 
szerint Japanban 1969-ben az 
élelmiszeripari és közfogyasz-
tasi cikkek ara átlagosan 6,4 
százalékkai emelkedett. Kü-
lönösen az. alapvc ő élelmi-
szerek (rizs. hal stb.) áru 
emelkedett. Drágu lok a köz-
szolgáltatási dijak is. 

— Autóbalesetet szenvedett 
Giglitda Clnqueltl. a neves 
olasz táncdalénekesnő. .A 
franciaországi Niee környé-
kén történt a karambol. Az 
énekesnő és útitársa, egy Dá-
niel Gerard nevű zsoké, 
könnyebb serüléseket szen-
\ edtek. 

— Kitört a llekla. Szer-
dára virradó éjszaka műkö-
désbe lepett a Hekla nevű 
vulkán Izland deli részén. A 
kráterből több mint tíz ki-
lométer magas füstoszlop 
tört fel. hamut és törmelé-
ket szórva a hegység lejtői-
re. A lakosságot sikerült 
időben biztonságos helyre 
szállítani. 

— Elfogták a csalót. A 
rendőrség a lakosság beje-
lentése álapján Debrecenbén 
elfogta a többrendbeli csalás 
bűntette miatt körözés alatt 
álló, a Kék fényben is bemu-
tatott Talabér Mária 40 
éves foglalkozásnélküii. 
szombathelyi lakost, aki az 
ország területén csavarogva 
követte el bűncselekményeit. 
A rendőrség Talabér Máriát, 
őrize'be vette, ügvében a 
vizsgálatot tovább folytatja. 

— Lillafüred, a Hámori tó 
part ján a Bükk hegység 
vadregényes vidékén fekvő 
kirándulóhely ú j idegenfor-
galmi éi-dekességgel gazdago-
dott: díszkivilágítást kapott 
e Palota Szálló, s az üdülő-
hely másik nevezetessége, a 
vízesés. A csaknem harminc 
méter magasból alázúduló 
viz a reflektorok fényében 
mint fehér habselyem-folyam 
tündöklik. 

CSÜTÖRTÖK, 
1970. MÁJUS 7. 
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