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Még fürödnek a Tiszában 

A boltos meglékelte a dinnyét, és 
min tha csak ő termesztette volna, 

i oly büszkén muta t ta felém sötétpi-
ros. kásás, fekete magvu belét. Már 
nyúltam is örömmel a dinnye után, 
amikor hátulról valaki lefogta a ke-
zemet. 

— Megőrült? Kolerát akar kapni 
ettől a töktől? 

Zsombolya Ede állt mögöttem, vé-
szes arckifejezéssel. 

— Látszik, hogy itt nőtt fel a vá-
rosi aszfalton — folytatta megvetés-
sel. — Nem ismeri a fa jd innyét és 
kepes megvenni egy ilyen elfajzott 
dinnyét, uborka- es tökbeütéssel. 

— Kérem, ez a dinnye nincs el-
fa jzva — szólt közbe sértődötten a 
boltos. 

— Érdekelt féllel nem vitatkozom 
— jelentette ki Zsombolya erélyesen, 
és ismét hozzám fordul t : — Tudja, 
úgy ismerem a görögdinnyét, mint a 
sa já t f e j e m e t . . . Árvái gyerek va-
gyok én. ha nem tudná . . . 

— Az mit jelent? — kérdeztem, 
mert. Zsombolya Edéről sok mindent 
tudtam eddig, csak éppen azt nem, 
bogy árvái gyerek. 

— Ott nőttem fel Árvában, a ne-
mes görögdinnyék földjén . . . Vagy 

Dinnyeszakértő 
maga nem is hallott meg az árvái 
f a j dinnyéről? 

— Eddig még csak a hevesi f a j -
dinnyéről hallottam — vallot tam be 
szégyenkezve. 

Zsombolya Ede fölényesen legyin-
tet t : 

— Heves megye meg Árva me-
gye, az kettő! No, de nem akarok itt 
mezőgazdasági szakelőadást tar tani 
magának, a fontos az, hogy legalább 
most az egyszer jó dinnyét vigyen 
haza. Majd én választok maganak. 

Nem mondom, nem volt nehéz dol-
ga Zsombolyának, mer t a meglékel-
ten kivül már csak egyetlen darab 
görögdinnye volt az üzletben. Zsom-
bolya szakértően megpaskolta a két 
tenyerében, és azután a kezembe 
nyomta a súlyos gyümölcsöt. 

— Ez dinnye! — mondta könnye-
dén. — Ezt nem is kell meglékelni, 
ne menjen ki a zamatja . Mondom, 
árvái gyerek vagyok én. a dinnye-
vásár t nyugodtan rambizhat ja . 

Örömmel indultam haza a tízkilós 
dinnyével. Hiaba, mégiscsak más az, 
ha szakértő választ ja ki a dinnyét, 
ami egy kicsit mindig zsákbamacs-
ka. 

Alig palástolt büszkeséggel vág-
tam fel a dinnyét az ebédhez. Hal-
vány rózsaszínű húsában csupa éret-
len, fehéres mag sápadozott. Az íze 
pedig vetekedett a legjobb befőzési 
ecetével. 

— Nem ér tem — mondtam le-
verten. — Zsombolya Ede válasz-
totta lei, <S pedig ér t a dinnyéhez, 
mer t árvái gyerek. 

— Ügy — mondta gúnyosan a fe-
leségem. — Ha annyi eszed volna, 
mint egy kisdiáknak, akkor tudnád, 
hogy ott fent Árvában, a zord he-
gyek közt egy kis zabon és málnán 
kívül egyéb nem terem. 

Elvem, hogy a feleségével ne vi-
tatkozzon az ember, legyen bá r -
mennyire is igaza. Nem feleltem hát 
semmit, hanem mentem vissza gyor-
san a gyümölcsárushoz. 

— Adja csak ide azt a dinnyét, 
amit az előbb meglékelt — szóltam. 

— Nem lehet — vigyorgott a bol-
tos —, azt m á r elvit te a Zsombo-
lya űr. 

Heves Ferenc 

4POLÖNÖK. MÜTÖSÖK, 
ASSZISZTENSEK 
TANÁCSKOZÁSA 

A Hajdú-Bihar megyei ta-
nács kórházának rendezésé-
ben pénteken Debrecenben 
megkezdődött az egészség-
ügyi középkáderek 2. orszá-
gos tudományos értekezlete. 
Az ország minden részéből 
több mint ötszáz klinikai es 
kórházi ápolónő, műtős, asz-
szisztens vesz részt a kétna-
pos tanácskozáson. A Kos-
suth Lajos Tudományegye-

A TANZÁNIAI MINISZTER t e m au lá jában t a r t o t t ' ünne-
' ' " - p. m e g n y i t ó n részt vett dr. 

A lottó 

PÉTER JÁNOS FOGADTA ELUTAZOTT 
AZ USA POSTAÜQYI 
MINISZTERÉT Péntken elutazot tD. Bryce ^ 

Péter János külügyminisz- son, Tanzánia földművelés és FarádT* László, az egészség-
ter pénteken losadta Win- gazdasági együttműködés ( l g y i miniszter első helyetle-
ton M. Blount-ot, az Ame- ügyeinek minisztere, aki js 
rikai Egyesült Államok pos- megtekintet te a vadászati vi-
taügyi miniszterét, aki hi- lágkiállítást. Bűcsúztatására 
vatalos látogatásra a vadá- a Ferihegyi repülőtéren meg-
szati világkiállítás, valamint jelent dr. Soós Gábor, a me-
ll nemzetközi bélyegkiállitás zőgazdasági és élelmezésügyi 
megtekintésére érkezett ha- miniszter első helyettese, 
zánkba. NAPONTA HflO AUTÓ 

A Togliatti városban mű-
SZOVJET LEKTOR k 5 d ő volgai autógyárban az 
A EOISKOLAN e l s b 10 000 gépkocsit három . . — 

A Szegedi Tanárképző Fő- hónap alat t állí tották elő. A Igazgatóság közlése szerint a 
iskola orosz nyelv es iroda- második ugyanekkora soro- Szekszárdon megtartot t 36. 
lom tanszekere megerkezett z a t o t másfél hónap alatt heti lottósorsoláson a követ-
Vaszilcsenko Szvetlana Mat- gyártották le. Jelenleg a kező számokat húzták ki: 
vejevna kandidatus, aki gyárban naponta több mint 13, 33, 84. 85, 87. 
anyanyelvi lektorkent fog fi()0 c e pkocs i készül, 
közreműködni az orosz sza-
kos hallgatók képzésében. VÁSÁR 
Sz. M. Vaszilcsenko az Or- NICOSIÁBAN 
joli Pedagógiai Főiskola orosz Nicosiában, a Ciprusi Köz 

nyerőszámán 
13, 33, 84, 85, 87 

A Sportfogadási és Lottó 

MAGYAR 
PLAKÁT-KIÁLLÍTÁS 
HANOIBAN 

Magyar plakátkiál l l tás 
nyelvi tanszékének docense, társaság fővárosában meg- nyílt Hanoiban. A házigaz-
az orosz szótan tárgyköré-
nek jónevü kutatója . 

ÖSZI VÁSÁR 
FÉNYKÉPEZŐGÉPEKBŐL 

Az OFOTÉRT szeptember 
2—23. között rendezi meg 
nagy őszi vásárát . Az előző 
évek hasonló vásáraitól nem-
csak az különbözteti meg az 
ideit, hogy hosszabb ideig 
tart, de az is, hogy jóval 
több áru t hoznak olcsóbban 
forgalomba. Az OFOTÉRT-
boltokban, állami áruházak-
ban, valamint a kiskereske-
delmi vállalatok és áfészek 
kijelölt üzleteiben több mint 
50 millió forint ér tékű fény-
képezőgépet. f i lmfelvevő és 
vetítőkészüléket. diavetítőt, 
vakut és fotózáshoz szüksé-
ges Répet adnak ebben az 
időben engedményes áron. 

KÉPRABEÁS 
A londoni Kenwood mú-

zeumból csütörtökön ellop-
ták Francesco Guardi XVIII. 
századi velencei festő két 
művét, amelynek az ér tékét 
jó 50 000 fon t ra becsülik. 

FELGYÚJTOTTA 
MAGÁT 

A Kína testébe ékelődött 
aprócska portugál gyarma-
ton, Macaón, pénteken reg-
gel benzinnel leöntötte és fel-
gyújtotta magát egy 1H éves 
leány. Tettét egy családi ve-
szekedés nyomán követte el. 

SZALONKÁK 
NÁSZREPÜLÉSE 

Megkezdődött a Bükkben 
a szalonkák őszi naszrepü-
lése. A Bükk-fennsíkon, a 
Csanyiki-völgyben, valamint 
Hollóstető környékén tűnnek 
fel csapatosan a hosszú csó-
ró, gyors röptű madarak . A 
vadászok megfigyelése sze-
r int most nagyobb számban 
tűnnek fel a szalonkák, mint 
a tavaszi húzáskor, ez azt 
jelenti, bogy több anyama-
iter maradt vissza, s bőséges 
vo& a szaporulat. 

nyílt 17. nemzetközi vá- da a VDK kulturális kap-
sár. A nemzetközi vásáron csolatainak bizottsága, amely 
több külföldi ország kiállítói 
muta t ják be termékeiket. 

a bemutatót a lkotmányunk 
ünnepe alkalmából rendezte. 

Melyiket a három közül? 

— Apa, mire vársz? Hozd már a labdamatt 

A cukorrépaszedés gépesítése 
A mezóhegyesi és a sarka-

di cukorgyár Csongrád és 
Békés megye érdekelt me-
zőgazdasági szakembereit 
pénteken a székkutasi Ú j 
Élet Tsz-be hívta össze a 
cukorrépaszedés komplex 
gepesitesének megtekintésé-
re. Bemuta t ták a három 
egységből álló francia gép-
sorú jdonsagot, amelynek el-
ső tagja a még földben le-
vő termést lefejezi és meg-
fosztja a levélzettől. A 
következő berendezés egy-
szerre ha t sorból eme-
li ki a répát , amit végül 
a kombájncsalád utolsó egy-
sége szed fel és rak szállító 
já rművekre . 

Dr. Vilay János, a mezó-
hegyesi cukorgyár termelési 
o s z t á l y v e z e t ő ^ e l m o n d a t t a . 

hogy a gépsor napi tel jesí t-
ménye körülbelül tizenöt 
vagon, egy szezonban pedig 
kétszáz hold termését taka-
rí t ja be. Egy közepes gaz-
daságban a szedés komplex 
gépesítéséhez, egyetlen ilyen 
kombájncsalád elegendő. 
Franciaországból az elkövet-
kező hetekben százhúsz gép-
sor érkezik hazánkba. 

Magyarországon Szekszár-
don kezdődött meg hasonló 
berendezések — egyelőre ki-
emelő és felszedőgépek — 
gyártása. Az első műveletet 
eilátó répafejező berendezés 
kísérleti s tádiumban van, 
ezért ezt a munkafolyama-
tot a NDK-bői importál t — 
hazánkban m á r ismert — 
berendfiae&ektel uegeztetik. 

Országgyűlési 

bizottság ülése 
Az országgyűlés legutóbbi 

ülésén az alkotmány módo-
sításának előkészítésére meg-
választott bizottság Kállai 
Gyula elnökletével pénteken 
ülést tartott . Az elnök is-
merte t te az MSZMP X. 
kongresszusának határozata 
a lapján kidolgozott irányel-
veket, és a módosítás terve-
zetét. A bizottság az i rány-
elveket és a tervezetet meg-
vitatta. A bizottság az alkot-
mánymódosítás tervezetének 
további megvitatására t á r -
sadalmi tudományos szerve-
zeteket, valamint a fővárosi 
és a megyei tanácsok végre-
ha j tó bizottságát kérte fel. 
AZ OSZTRÁK 
HONVÉDELMI MINISZTER 
HAZÁNKBAN 

Czinege Lajos honvédelmi 
miniszter meghívására né-
hány napos nem hivatalos 
látogatásra hazánkba érke-
zett Kar i Lütgendorf, az 
Osztrák Köztársaság szövet-
ségi honvédelmi minisztere. 
NEMZETKÖZI 
TERMÉSZETFILM-
FESZTIVÁL 

A vadászati világkiállítás 
alkalmából szeptember 5. és 
14. között rendezik Budapes-
ten az első nemzetközi ter-
mészetfilm-fesztivált . Prog-
r amjá t pénteken sa j tó tá jé -
koztatón ismertette Hárs 
László filmrendező. A fesz-
tiválra 23 országból összesen 
153 alkotást neveztek be. 
HAJÓT KAPOTT EL 
A HURRIKÁN 

A „Lily" hurr ikán, amely 
kitartóan dühöng az ameri-
kai par tok mentén, a Vörös-
kereszt közlése szerint Puer -
to Valvico magasságában 
felkapott, majd zátonyra fu t -
tatot t egy kis hajót . Az uta-
sok, szám szerint kilencen, 
a vizbe fúl tak, s ezzel 12-re 
emelkedett a „rettenetes 
hölgy" áldozatainak száma. 

NINCS HfR 
A JACHTRÓL 

A Kurier Polski című var -
sói lap szerint továbbra sincs 
hir Puhalski lengyel hajós-
ról. aki 45 nappal ezelőtt in-
dult el az Írországi Cork ki-
kötőjéből, hogy jacht ján á t -
szelje az Atlanti-óceánt. A 
lengyel óceánhajózás tenger-
járói, valamint más nemze-
tiségű ha jók az adatok bir-
tokában mindenfelé keresik 
a ni randa jachtot, amelynek 
eltűnése most mér komoly 
aggodalmat kelt. 
A SZEKTA 
GYILKOSSÁGSOROZATA 

Eduardo Garcia, a Fülöp-
szigetek rendőrfőnöke csü-
törtökön Lanao ta r tomány-
ba érkezett, ahol egy fegy-
veres mohamedán szekta, a 
„Barracudas" ta r t ja rettegés-
ben hat falu keresztény la-
kosságát. Hatvan embert öl-
tek meg két hónap leforgása 
alatt, és 35 ezren menekül -
tek el Lanaóból. Garcia és 
kísérete páncélkocsikon, nagy 
rendőri egységek védelmé-
ben merészkedett be a ta r -
tományba, s azonnal elren-
delte minden fegyvert viselő 
vagy birtokló szemely letar-
taztata&at. 
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A Z É V S Z A K N A K M E G I 
Várható időjárás szombat es 

nélkül. A reggeli órákban néh 
elénk északnyugati, észak) szél. 
siklót. Várható legmagasabb na 
között. 
A Mtp kel 9 ora 5 perckor, 
A Hold kel 17 óra 54 perckor. 

AT — NÉVNAP: ROZALIA 
ELEI.O HÖMERSEKLET 
lig: kisebb felhőátvonulások, eső 
án.v helyen köti. Időnként még 

Az évszaknak megfelelő hómér-
ppali hömersékiet 23—37 fok 

és nyugszik 18 ora 20 perckor, 
és nyugszik 3 óra 52 perckor. 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél pén teken mínusz 81) cm (áradó). 

MOZIK 
Szabadság: Kapaszkodj a fel-

legekbe. (I—II. rész, színes ma-
gyar—szovjet, fel t k 1 ora-
kor.) Vörös Csillag: Leon és az 
Atlanti Fal. (Színes m. b. f ran-
cia—olasz. negyed B és fél 8 
orakor.) Fáklya: Nincs jobb a 
rossz időnél. (M. b. bolgár, há-
romnegyed 6 és 8 órakor.) Pos-
tás Mozi: Horizont. (5 es 7 ora-
kor.) Nyugdijasok Mozija: A 
japán feleség. (Színes olasz.) 

VIDÁM PARK 
Nyitva 13 órától 21 óráig. 

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR 
Klauzál tér 3. sz. (13/57) este 

1(1 órától reggel 7 óráig. Csak 
sürgős esetben. 

BALESETI ÜGYELET 
Ma a balesetei szenvedett sze-

mélyeket Szegeden az t . sz. 
Sebészett Klinika (Pécsi u. f j 
veszi fel. 

brandenburgi verseny. 15.38 Fal-
vakban. mezőkön. 16.00 Hirek, 
időjárás. 16.05 Mezei csokor. 16.30 
A Magyar Földrajzi Társaság 
felfedező utazói. 16.45 Chopin-
zongoramüvek. 17.10 Közvetítés 
a Bp. Honvéd—Ferencváros ba j -
noki labdarúgó-mérkőzés II. fél-
idejéről. 17.50 A Vietnam) De-
mokrat ikus Köztársaság kul túrá-
jának hete. 111.00 Hirek. időjá-
rás. 18.10 Kíváncsiak klubja . 
19.00 Schumann: I. (Tavaszi) 
szimfónia. 19.35 A színészi hiva-
tás. 19.50 .70 ^ s t é t . gyerekek! 
20 00 Esti krónika n . 20.25 ÜJ 
könyvek. 20.28 Bemutat juk a 
csehszlovák táncdalfesztivál d í j -
nyertes dalait. 20.39 Glinka: Tvan 
Szuszanyin. Közben: 23.00—23.15 
Hírek, időjárás. 24.00—0.10 Hírek, 
Időjárás. 

RADIO 
TÉVÉ I 

Ha rossz a mösor 
4.30 Hírek, időjárás. 4.33 Haj-

naltól reggelig, zenés műsor. 
5.00 Hírek. Időjárás. 5.30 Reggeli 
krónika I. 5.44 Falurádió. 6.0Í 
Hirek, Időjárás. 6.30 Hirek, Idő-
járás. 6.43 Hallgatóink figyelme, 
be. 7.00 Reggeli krónika h . 7.15 
Körzeti időjárás. 7.30 ü j köny-
vek. 8.00 Hírek, időjárás. 8.05 
Műsorismertetés. 8.20 Lányok, 
asszonyok. 8.40 Musicalekből.' 8.37 
Magyar előadóművészek felvé-
teleiből. 10.00 Hirek. Időjárás. 
10.05 Kártyások. 10.33 Beethoven 
müveiből. 12.00 Déli krónika. 
12.20 Zenei anyanyelvünk 12.30 
Melódiakoktél. 13.49 Hallotta-e 
Budapestet nappal. 13.59 Korus-
pódium. 14.10 Hét végi külooliti-
kal figyelő. 14.23 Ü1 zenei újság. 
15.00 Hirek. 13.05 Csak fiatalok-
nak. 15.50 Rádióreklám. 13.33 Kis 
magyar néprajz . 16.00 168 óra. 
17.00 Hírek, időjárás. 17.30 Hum-
burg. 10.12 Bemuta t juk a Magyar 
Rádió és Televízió szimfonikus 
zenekarának ú j felvételeit. 18.58 
Hallgatóink figyelmébe. 19.00 
Esti krónika. 19.23 Ablak. Egy 
ora Máté Péterrel. 20.25 Bar tók: 
ír. l-.egedü-zongoraszonátF 20.43 
Színeszek es szerepek. 21.15 A 
Magyar Rádió és Televízió népi 
zenekara játszik. Kozák Gábor 
József és Lakatos Sándor eze-
tesével. 22.00 Hírek. időjárás. 
22.15 Jelentés a Birkózo-világ-
bajnokságról . Szófiából. 22.25 
Táncoljunk. 24.03 Hirek. időjá-
rás. 0.10—1.38 Melódiákoktól. 
Közben: 0.55—1.00 Hírek, idő-
járás . 

Petőfi 
6.20 T o r n a . 6.30—8.03 A z o n o s a 

K o s s u t h - m ú s o r r a l . 8.05 A z é l ő 
népdal. 8.15 Lemezmúzeum. 8.35 
Külpolitikai figyelő. 3.50 Nép-
dalcsokor. 9.45 Válószolunk hall-
gatóinknak. 10.00—12.00 Zenés 
műsor üdülőknek. Közben: to.43 
—10.30 út ikalauz üdülőknek. 11.00 
—11.05 Hírek, időjárás. 12.00 
Barokk tenoráriák. 12.20 Beládi 
Miklós könyvszemléje. 12.30 
Haydn : G-dűr (Oxford) szimfó-
nia. 13.00 Hirek. időjárás. 19.03 
Fiatalok zenét, hallgatnak. 13.33 
Hangszerszolók. 13.45 Idójáras-
es vízállásjelentés. 14.00—13.00 
Napraforgó. 15.00 Orvosok a 
mikrofon előtt. 15.05 Bach V. 

Budapest 
9.30 Alba Regia Napok. Video-

ton Interjazz Fesztivál 1971. 
(Ism.) 10.05 Salto mortaic. 10. 
(befejező) rész: München, (tsm.) 
11.05 Dinasztiák a Gerecse al-
ján. Dokumentum-riportf i lm. 
(Ism.) 15.00 A nézők véleménye... 
13.20 A formák élete. II. Autó. 
15.55 Telesport: Bp. H o n v é d -
Ferencváros. Bajnoki labdarúgó-
mérkőzés közvetítése. NDK— 
USA női-, férf i úszóverseny, n . 
nap. Közvetítés Lipcséből. 18.29 
Hirek. 18.25 A tenger titkai. 7. 
rész: Kitérő a Ticicana-tóhoz. 
19.15 C i c a v í z i ó . . . 19.30 Tv-hír-
ado. 20.00 A perceim meg van-
nak számlálva . . . 20.05 Félszo-
ba . . . Tv-játek. 21.05 Inter íó-
rum '71. Catalin Bea gordonka-
művész hangversenye. 31.30 
Nemzetközi atlétikai verseny. I. 
nap. Közvetítés Münchenből. 
22.10 Tv-hirado — 2. kiadas. 22.20 
Éjszakai előadás: Egy ember 
ara. Angol film. (14 éven felü-
lieknek!) 

Belgrád 
1T.-00 Sakk-olvasókönyv. ISdH 

Hangverseny zenekarra és szó-
listákra. 15.55 Balkáni atlétikai 
játékok. 18.10 Hét belgrádi nap. 
18.23 Balkáni atlétikai játékok. 
10.00 Rajzfilm. 19.20 Karaván. 
20.35 F.nricn Masí jas s h o w - j a . 
21.35 Az a harmadik — cseh-
szlovák film. 

Bukarest 
17.00 Jó estét, lányok, jó estét, 

fiuk. 18.20 A legkisebbeknek. 
19.30 Tv-híradó. 19.00 A nemzet-
közi elet egy hete. 10.13 Tv-
enciklopedia. 20.10 Játék a ba-
bakkal . Film. 21.45 Tv-hiradó. 

DÉLMAGYARORSZÁG 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi bizottságának 
napilapja. — Megjelenik hétfő kivételével mindennap. hétkSznap 
8, vasárnap 12 oldalon. — l-őszerkesztő: F. Nagy István. — Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Szeged. Magyar Tanácsköztársaság út-
ja 10. Telefon: 13-333, 13-003. — Felelős kiadó: Kovács László. — A 
lapot n y o m j a : Szegedi Nyomda. Szeged, Bajcsy-Zsilinszky ntca 
U. — Index. 29 053. — Előfizetési dil egy hónapra 20 forint. 


