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SEGÉLYKÉRŐ TELEFONOK 
A BALATONI 
AUTÓPÁLYÁN 

Segélykérő telefonokat sze-
relnek majd fel két kilomé-
terenként a balatoni autópá-
lya két oldalára. Az előre-
láthatólag 1973. végén kez-
dődő munkálatokkal kapcso-
latos kérdéseket a Közleke-
déstudományi Egyesület vizs-
gálja. A készüléket úgy kí-
vánják kialakítani, hogy a 
későbbiekben fejleszthető le-
gyen, például olyan — egy-
mástól néhány száz méterre 
elhelyezhető — optikai be-
rendezésekkel. amelyek kép-
ernyőre kivetített KRESZ-
szimbólumok segítségével fi-
gyelmeztetik a gépjárműve-
zetőket az esetleges veszély-
re. 

ELŐKÉSZÍTŐ 
TANFOLYAMOK 

A művelődésügyi minisz-
ter mo6t megjelent utasítása 
értelmeben a gimnáziumok 
és a szakközépiskolák — a 
fizikai dolgozók tehetséges 
gyermekei felsőfokú tovább-
tanulásának elősegítésére — 
matematikából és fizikából 
felvételi vizsgára előkészítő 
tanfolyamokat szervezhetnek. 
A tanfolyamok kétévesek: a 
középiskola harmadik osztá-
lyában kezdődnek, a negye-
dikben folytatódnak és az 
érettségiig tar tanak. A mi-
nél eredményesebb kollektív 
és egyéni foglalkozás érdeké-
ben egy-egy tanulócsoport 
létszáma 15-nél nem lehet 

KOSZORÚZÁS 
ZÁKÁNYSZÉKEN 

A Sándorfa lván működő 
járási általános ktsz dol-
gozói egy évvel ezelőtt sír-
emléket áll í tottak Kiss Imre 
meggyilkolt pár tmunkásnak. 
A Béke Szocialista Brigád 
tagjai most elhatározták, 
hogy a sir gondozását is ma-
gukra vállal ják. A szocialis-
ta brigád Ifi tagja a szövet-
kezet vezetőivel ma, pénte-
ken délután megkoszorúzza 
Kiss Imre sir ját , a zákány-
széki temetőben. 

Utasítást kaptunk, hogy má jus el-
sejére tüntessünk ki valakit üze-
münk dolgozói közül. Pénzünk nem 
volt, jóformán ötletünk se, arról sr 
volt fogalmunk, kit tisztelhetnénk 
meg a tervezett kitüntetéssel. Ilyen 
ügyekben Tappogó Ferenc volt a 
legtájékozottabb közöttünk, őt vet-
tük elő munka után, hogy mit csi-
nál junk. 

— Az az első. hogy ki legyen a 
illető — mondta, amikor túljutot-
tunk az üzem kapuján. 

Nem tudom már pontosan, me-
lyikünk ajánlot ta öreg Mihókot, de 
nem sokat vitatkoztunk. Mihók ki-
tűnő ember, harminc esztendeje tag-
ja valamilyen szakszervezetnek 
szereti az embereket, tehát eldön-
töttük. hogy őt tünte t jük ki a mun-
ka ünnepén. Csak azt nem tudtuk, 
mivel-hogyan. 

Másnap reggel Tappogó azt a ján-
lotta, beszéljünk a művezetővel, 
hátha adhat valami tanácsot. Dc 
mielőtt erre sor került volna, be-
állított a kis mühelyirodába Mi-
hók. 

— Hát szóval — kezdte hadarva 
és törölgette a vastag kezét egy 
szürke ronggyal, lépegetett aprókat 
és le-leeütötte a szemét — arról 

fZqy betű 
an szó, vagyishát lenne énneken 

•gy javaslatom a kitüntetésre. 
Kicsit megzavart bennünket ez 

összenéztünk, egymástól vártuk 
hogy Mihókot leszereljük valami-
képpen. 

— No jó — mondta Vincze. — 
örü lünk , hogy van valami javaslata 
Pali bácsi, de mi is gondoltunk 
"gyre-másra. 

— Hát szóval — vette át a ron-
gyot. a másik kezébe és tovább tö-
rülközött — tudom. hogy nincs 
pénz, nem is az a fontos, inkább 
valami erkölcsi miféle lenne he-

lyénvaló, véleményem szerint. 
— Persze — hagyta rá Vincze. — 

Mi is ilyesfélére gondoltunk Pali 
bácsi. 

— Hát szóval, helyeslem — mo-
solyodott el és az olajos rongyot 
belenyomkodta a bal zsebébe. — 
Van is ötletem. Nem . kell hozzá 
pénz se. Csak egy darab milliméte-
res rézlemez. Ez az egész. Hát. szó-
val abból én egyszerűen létrehoz-
nám. Erről van szó. 

Fél órán belül meg is szerezte 
magának a rézlemezt, tenyérnyi da-

rab volt, örült neki, m m t s gyerek, 
hogy örömet szerezhet valakinek. 

Másnap reggel, pontosan huszon-
kilencedikén, izgatottan kerestük 
Mihókot a munkahelyén. 

— Hát szóval — mosolygott és tö-
rölgette kezét a szürke ronggyal — 
icgvan a dolog. Már csak políroz-
ni kell. Mellre lehet tűzni — és be-
lenyúlt a felső zsebébe, kivette, 
amit tegnap munka után csinált. — 
Na? — nézett körül zavart mosoly-

lyal. — Jó ötlet, mi? — Szépen for-
mált három centiméter magas M 
betűt tartot t elénk. — Hát szóval 
ezt okoskodtam ki az illetőnek. Egy 
betű, de benne van az is. hogy 
Munka, az is, hogy Május. Hát szó-
val véleményem szerint jó lesz. 

Ennél a jelenetnél valamennyien 
jóval zavartabbak voltunk az öreg-
nél, összenéztünk, aztán nagyokat 
nevettünk, s a végén megmondtuk 
neki. mi történt, mert már -már 
megsértődött a nevetésünkön. 

Aztán ő is nevetni kezplett, elő-
vette zsebéből a szürke rongyot, 
idegesen törölgette a kezét. 

— Nem ba j gyerekek, lesz majd 
nekünk gazdagabb májusunk is. Ha 
ti akartátok, nekem igy is megtisz-
teltetés. 

Ormos Geró 

Lassan az úton 

Somogyi K á r o l y n é fe lvétele 

Szeged és Kistelek között sok helyen fogadja ez a 
r kép az országutak autós vándorait . Javí t ják, korszerűsítik 
Egy tanfolyamon több a z úttestet, hogy jobban megfeleljen a nyári nagy forga-

kózepiskom diákja i is részt lomnak. Fokozott figyelemmel kell lenniök az útszakaszon 
vehetnek. 

ORVOSTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÁS 

Állandó orvostörténeti M-
állítás nyílik Korányi Fri-
gyes nagy kallói szülőhazá-
ban. A kiállítás bemuta t ja a 
megye egészségügyi, orvos-
történeti fejlődését, valamint 
a három híres szabolcsi szár-
mazású orvos: Korányi Fri-
gyes, Korányi Sándor és a 
múzeumalapító Jósa András 
életét és tudományos mun-
kásságát. 

CSONGRÁD MEGYEI 
BÁBFESZTIVÁL 

A Magyar Úttörők Orszá-
gos Szövetségének Csongrád 
megyei Elnöksége, a Csong-
rád megyei Művelődésügyi 
Módszertant Központ és a 
November 7. Művelődési 
Központ Csongrád megyei 
bábfesztivált rendez. A két-
napos rendezvény megnyitó-
jára május 1-én, szombaton 
délelőtt II órakor a Novem-
ber 7. Művelődési Központban 
kerül sor, ahol „Húszéves 
a szegedi bábszínház" cím-
mel dokumentációs kiállí tást 
adnak át az érdeklődőknek. 
Május 2-án, vasárnap reg-
gel fél 9 órakor a szegedi 
bábszínházban kezdődik meg 
a Csongrád megyei bábszak-
körök bemutatósorozata, 
amelynek keretében mintegy 
tiz csoport ad m ű s o r t Az 
együttesek munká já t berrro-
tatósorozat után értékelik. 

a járművezetőknek. 

GYÉMÁNTFÖLD 
Jakut-földön megkezdték 

az „Internacionalnaja" elne-
vezésű ú j gyémántlelőhely 
k iművelésé t Ez a lelőhely 
nincsen messze a „Mir" gyé-
mántlelőhelytől, amelynek 
anyaga már több éve ad 
munká t a Mírnij városban 
levő gyémántdúsitó üzemek-
nek. 

Oroszlánfogós 
Ettlsí Hemingwayt, a 

szenvedélyes vadászt 
1kérdezte egyszer szom-
szédasszonya: 

M Mondja meg ne-
kem Hemingway úr, tu-
lajdonképpen hogy fog-
nak meg egy oroszlánt? 

— Ugyan, asszonyom, 
ez aztán igazán semmi-
ség — mosolygott He-
mingway. — Az ember 
egyszerűen megfog ket-
tőt és az egyiket futni 
hagyja! 

RABLÓK 
A PÁLYAUDVARON 

Hat fegyveres férfi 39 láda 
postai küldeményt rabolt el 
szerdán a London melletti 
Stratford pályaudvarról. A 
ládák rendeltetési helye 
Dél-Amerika volt. és egye-
lőre nincs hír arról, tartal-
maztak-e valami értékeset 

Fehérje előállítása ipari úton 

RITKA 
LELET 

Jobbágyiban, a Petőfi ut-
ca 46. számú ház előtt víz-
vezeték-árok ásása közben a 
föld felszínétől 50—60 centi-
méter mélységben egv sírra 
bukkantak. A sírból női 
csontváz és különböző tár-
gyak maradványai kerültek 
felszínre. Megállapították, 
hogy az időszámításunk utá-
ni IV—V. századbeli germán, 
valószínűleg gepida sírra 
bukkantak Jobbágyiban. A 
lelet tudományos érdekessé-
gét fokozza, hogy Észak-Ma-
gyarországon nagy ritkaság 
a germán sír, Nógrád me-
gye területén pedig ez az el-
ső ilyen felfedezés. 

NÉPMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS 

Dél-Zala népművészete 
címmel ma, pénteken dél-
után 5 órakor kiállítás nyí-
lik a múzeum Horváth Mi-
hály utcai képtárában. Meg-
nyitót mond dr. Kerecsényi 
Edit, a nagykanizsai múzeum 
igazgatója. 
A ZSIGULI 
ÓRAI 

A Tatár Autonom Szovjet 
Köztársaságban levő csisz-
topoli óragyár egyik részle-
ge megkezdte azoknak az 
óráknak a sorozatgyártását, 
amelyeket a Togliattiban ké-
szülő Zsiguli személygépko-
csikba szerelnek be. Á csisz-
topoli órák iránt külföldön 
is nagy az érdeklődés: a vi-
lág több mint 50 országa vá-
sárolja ő k e t 

DR. AJTAI MIKLÓS 
ANGLIÁBA UTAZIK 

Dr. Ajtai Miklós, a Mi-
nisztertanács elnökhelyette-
se, az OMFB elnöke. John 
Davies angol kereskedelmi 
és iparügyi miniszter meghí-
vására néhány napos hiva-
talos látogatásra a közeli na-
pokban Angliába utazik. 

FELMENTÉS 
A Magyar ' Forradalmi 

Munkás-Paraszt Kormány 
Gyenes András külügvmi-
niszter-helyettest — érdemei 
elismerése mellett, más fon-
tos munkakörbe helyezése 
miat t — miniszterhelyettesi 
tisztségéből felmentette. 

DR. BOD ÁRPÁD 
KIÁLLÍTÁSA 

A Hazafias Népfront kiste-
leki bizottsága, a Kisteleki 
Afész igazgatósága, vala-
mint a kisteleki Sza-
badság művelődési ház 
rendezésében május 1-én, 
szombaton délután 3 órai 
kezdettel nyílik meg a dr. 
Bod Árpád festményeiből 
rendezett kiállítás. A Kistele-
ki Afész Árpád utcai kiál-
lítótermében megnyíló tárla-
tot Akácz László újságíró 
adja át az érdeklődőknek. 

ZENESZOBA 
A KÖNYVTARBAN 

Ma, pénteken déli 1 óra-
kor ünnepélyesen nyi t ják 
meg a Somogyi-könyvtár 
szolgáltatásainak bővítése 
keretében a zeneszobát. Meg-
nyitó beszédet mond Vaszy 
Viktor érdemes művész, a 
Szegedi Nemzeti Színház ze-
nei igazgatója. Közreműkö-
dik a Radnóti gimnázium 
énekkara Joó Ete vezényle-
tével. 
GYORSJAVÍTÓT NYIT 
A FOGTECHNIKAI 
VÁLLALAT 

A Fogtechnikai Vállalat a 
lakosság jobb ellátása érde-
kében Szegeden is megnyit-
ja fogsorjavító részlegét. A 
vállalat gyorsjavító szolgál-
tatása Budapesten rendkívül 
népszerű. Bizonyára a sze-
gediek is örömmel fogadják 
ezt az ú j szolgáltatást. Az ú j 
részleghez leadott fogsor ja-
vítása négy óra alat t á l talá-
ban elkészül. Nyitvatartási 
idő munkanapokon, szomba-
ton is reggel 8-tól este 8 
óráig lesz A Fogtechnikai 
Vállalat gyorsjavító részlege 
május 3-án, Oroszlán utca 6. 
szám alatt kezdi meg műkö-
dését. 

Aranypontytenyésztés Fehér-tón 
A Szegedi Állami Gazda-

ság fehér-tói kerületében sok 
évi nemesítő munkával 
arany pon tyteny észetet hoz-
tak létre. A Japánban honos 
fa j t á ra jellemző, hogy erós 
örökítő képességű, az utódo-
kon ataviztikusan visszatér 
a sárgás-pirosos színárnya-
lat. A szegedi gazdaság je-
lenleg már csaknem ezer 
aranyponty ivadétkkal ren-
delkezik. A tova bbsza pori -
tás nagy szakérteimet és 
hosszadalmas munká t kíván, 
mégis foglalkoznak vele, 
mert az eddigi megállapítá-
sok szerint a ritka hal fa j ta 
húsa ízletesség és fehér je -

tartalom szempontjából 
azonos a tükörpontyéval, 
ugyanakkor az úgynevezett 
növekedési sebessége körül-
belül a kétszerese. 

A megfigyelések szerint 
az egjmyaras aranypomty-
ivadékok egyenlő tartási kö-
rülmények között az azonos 
kelésü kis pontyoknál súly-
ban kétszeresen fej let tebbek. 
A gazdaságban tovább foly-
ta t ják az előnyős tu la jdon-
ságra vonatkozó összehason-
lító kísérleteket, valamint a 
tervszerű tenyésztést az ér-
tékesnek ígérkező állomány 
mielőbbi elszaporitásárs. 

Kilenc téesz sertésgyára 
Földgázfütés, automatizált e t e t é s 

A DÉLÉP Vállalat kivite-
lezésében Hódmezővásár-
hely hatérában hét vásárhe-
lyi, valamint a makói Lenin 
és a magyarcsanádi Úttörő 
Tsz közösen építtet „sertés-
gyárat". Főleg panel eleinek-
bői készül az évente huszon-
ötezer vágóállatot kibocsá-
tó telep, amely most olyan 
s tádiumban, van, hogy már 
az ősszel megkezdődhet a 
részleges üzemeltetés. az 
anyakocák betelepítésével, 
A 120 milliós beruházást 
igénylő létesítményben rész-
ben a Sárvári Állami Gaz-
daságtól megrendelt, részben 
Jugoszláviából hozatott ál-
lományt tar tanak. 

A sertéskombinát korsze-
rűségére jellemző, hogy föld-
gázfűtésű lesz és már kiépí-
tették a távvezetéket. Au-
tomata berendezések sorát 
szerelik fel. A takarmányt 
például etetőláncok továb-
bí t ják ma jd a nevelő- és 
hizlalóházakba. A gépesítés 
nagyban csökkenti a terme-
lés költségeit: a hizlaldában 
ezer sertést bíznak egy em-
ber felügyeletére. 

Mivel nagy mennyiségű ta-

karmánytápot fognak fel-
használni, ezért együt tmű-
ködési megállapodást kötnek 
a Csongrád megyei Gabona-
felvásárló és Feldolgozó Vál-
lalattal. 

Óvatos hajótörött 

Hercegnő a vízben 

Hét évvel ezelőtt az Euró-
pa-szerte megindult kísérle-
tekkel egyidóbcn a Budapes-
ti Élelmiszeripari Kutató 
Intézetben kísérletek kez-
dődtek. amelyek kezdetiben 
laboratóriumi, m a j d ipari 
úton fehér jé t próbáltak 
előállítani kőolajból, föld-

ózból és különböző szerves 
ulladékokból. A hazai ku-
jtások most fordulóponthoz 

érkeztek. Ipari úton legyár-
tottak az első kísérleti fe-
hérjemennyiséget, amellyel 
a mezőgazdaságban takar -
mányozási kísérletek kez-
dődtek 

Hazánk évente 20 000 va-
gon t akarmányfehér je beho-
zatalára szorul, amelynek 
értéke sok millió dollár. 
Mar ezek a számok is érzé-
keltetik. milyen óriási jelen-
tőségű dolog, ha a mikrobio-
lógiai ipar, képes mestersé-
ges fehér jé t előállítani. Az 
állatok a fehér je ta r ta lmú 
tápanyagoknak mindössze 20 
százalékát a lakí t ják át, te-
hát fehér je takarmányozás 
nem a leggazdaságosabb el-
járás. Ezért a mesterséges 
ifehérjék további hasznosítá-
sára folytatódnak a kísér-
letek aa Élelmiszeripari K»-
I „ I / TYTLI .ÍM I JIIII JM 
taso üssQKDeö-

A rovarok tájékozódóképessége 
A kutatók már 

régóta érdeklő-
déssel figyelik a 
rovarok hibátlan 
térbeli tájékozó-
dóképességét. A 
tudósok feltétele-
zése szerint a 
rovarok „útmu-
tatói" a Föld 
mágneses erővo-
nalai. Az apró lé-
nyek tájékozódá-
sainak pontod 

mecliaaizmusa 
nénded-

dig ismeretlen 
vo l t 

A Grúz Kiber-
netikai Intézetben 
folytatott kísérle-
tek során külön-
féle bogarakat 
különböző erőssé-
gű mágneses tér 
íatásának vetet-
ek alá. A kísér-

letek alapján azt 
a feltevést tet-
ték. hogy „irány-
tőként" s rovarok 

feltételezés igazo-
lására kiszárított 

rovartestekből 
porszerű keveré-
ket készítettek, 
majd a porból 
egy apró hengert 
állítottak elő. A 
mágneses térbe 
helyezett henger 
mágneses irány-
tűként viselkedett 
— egyik végével 
észak, másikkal 
pedig dél felé 
fordult 

Anna hercegnőt II. Erzsé-
bet angol királynő lányát 
szerdán ledobta a lova, sőt 
hajszál hí ján meg is i tatta. 
A hercegnő lovasversenyen 
vett részt, és a 13. akadály 
vétele után egy vizesárok-
ban ért földet, ahonnan csak 
nagynehezen sikerült kikec-
meregnie. 

A 21 éves Anna gyakorlott 
lovas ugyan, de neon először 

gyűlt meg a baja a lovak-
kal. 

A múlt évben az egyik 
paripa kivetette ót a nye-
regből, mire Anna ki jelen-
tette, hogy „állati nagy csil-
lagokat látott", a vulgária 
„áilati" szó hallatán magas-
ra vonták szemöldöküket 
azok, aikik az i f jú hölgy 
nyelvi épülésén hivatottak 
fáradozni. 
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