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a s n u E E m 
Ezer kilométer a Kolokánnal 

A százezerforintos férfi 

A Tiszakutató Bizottság egy csoportja 9 napos kutatö-
útra indult a képünkön iái ható, Kolokán nevű kishajó-
val. A 9 napos kutatóúton, Marián Miklós vezetésével, 
iOO kilométer hosszan figyelik meg egyes madárfajok 

elterjedtségét és magatartását 

— Latod ott a sátornál azt a fe-
kete hajú embert? Trikóban az a 
korpulens,- hajópalló mellkasú, ala-
csony. Hát az a százezerforintos 
férfi. Kápé. 

— Sok a pénzes ember, őbenne 
mi a különös? 

— Együtt bitangoltunk a lányok 
után. Hat gimnáziumot végzett, fene 
egye meg, megelőzött. Talán élel-
mes. Ravasz, mit tudom én. Látni 
se szeretem, de mindennap látom, 
hol a piacon, hol egy üzletben, hol 
egy gépkocsiban, vagy Pesten. Nem 
tudom, mi a titka. Én se vagyok 
élhetetlen, de nincs félretett pén-
zem, pedig nem vagyok pazarló 
Bosszant ez a pasas. Látni se sze-
retem. 

— De ha semmi különös tulaj-
donsága nincs, akkor az átlagem-
ber ma nálunk vagyonos lehet. Kí-
váncsi. lennék, mi a foglalkozása. .. 

— Kőműves lett végül is, azt hi-
szem, kisebb építkezéseket vezet, fel-
ügyel, vagy beszerez, tudja fene. 
Eredj, kérdezd meg tőle. Megyek a 
hivatalba, én becsületesen élek. 
Szervusz. 

Nincs százezer forintom, mégse 
vagyok bosszús, mint barátom, én 
nem mondanám kihívóan és célzat-
tal, hogy a korpulens ember eset-
leg nem becsületes. A látszat sem-
mit sem mond. Kíváncsi lettem, mi-
lyen e m b e r ez az ember, aki eset-
leg tényleg minden tehetség híjával 
van, és mégis sikeres férfi. 

Könnyen megismerkedtünk. — 
Nagyon szívesen elmondok min-
dent, nincs titkolnivalóm, mondta 
gúnyosan. Üljön be, elviszem a há-
zamba. Kint, Üjszegeden lakom. Ma-
gam építettem, meg a haverok. Bon-
tási anyagból, elhordásra kaptam 
az anyagot. Három szoba, minden 
mellékhelyiséges villa, négyszáz 
négyszögöl telken, gáz, víz bent. 
Hat év munka. De nem volt könv-

nyű. Az emberek azt hiszik, a pénzt 
csak fel kell emelni az útról. — 
Nevet. Már kint járunk Üjszegeden. 

— Használt kocsi. Minden évben 
cserélem, értek a motorhoz, vizs-
gáztam. Megjavitom, furikázok vele, 
újra eladom. Ez is pénz. Megbízáso-
kat vállalok vidékre, Pestre, ho-
zok. viszek embert, árut, csupa le-
gális kis pénz, semmi rizikó. Most 
behoztam három mázsa zöldséget 
kilenc termelőtől, szívességből. 
Ezért nem pénz jár, majd valami, 
egyszer, ez szívesség. Egyszer olvas-
tam a Három testőrt, abban egy 
mondást megjegyeztem — ha az em-
bernek jól megy, annyi ebédet szór-
jon szét barátai között, hogy legyen 
mit behajtania ínséges napokon. Va-
lahogy így. Nem vagyok rámenős. 
Nincs semmi titkom. Inkább jutá-
nyosabb vagyok, mint mások. Pél-
dául, van egy parkpttcsiszoló gé-
pen. Hetenként vasárnap falura me-
gyek, bele a gép a kocsiba, talá-
lomra elindulok. Az italboltban 
mindig kapok egy-két címet. Ez is 
pénz, de ez bemegy a takarékba. 

A lakás friss bútorokkal tömve, 
sok fotel, bórszekrény, két televí-
zió. Mutat „új széria" japán fény-
képezőgépet, magnót, négy írógépet. 
— l á t j a , ez tartalék. Jól jöhet még. 

A garázs kis műhely, munkában 
egy Trabant. — Szívességből. Majd 
elvisz, ha egyszer kocsi nélkül va-
gyok, ez is jöhet még. Biztosítom 
magam. 

— Elvem az, hogy az ember min-
dig fel legyen szerelve. Rossz idők 
jöhetnek. A takarék is megteszi, de 
az a kis pénz inkább hitelfedezet, 
ha akad valami vétel. Igen, járok 
Bécsbe, Jugóba is, elég sokszor. Le-
het, jogos. 

— Óvatos vagyok. A társadalom 
megszólna, ha rajtakapna. De le-
het engem rajtakapni? Mikor nincs 
min. — Maszek vagyok, mint kő-

műves, hetenként négy napot dol-
gozom, három emberrel. Százany-
nyit is vállalhatnék, de nekem elég 
ennyi is. Reggel ötkor én már úton 
vagyok. Este kilenckor vacsorázok. 
Elégedett ember volnék, de mégsem 
vagyok az. Ne irigyeljen senki. Tu-
dom, hogy az élet hamar elromol-
hat, én befedezem magam 

— Mondhat nekem akárki akár-
mit, a pénz ad tisztességet, tekin-
télyt. Az ilyen helyre szórakozni 
csak a hülyék járnak, a pénzszórók. 
Főleg a fiatalok. Azoknak ha egy 
százasuk van, megőrülnek. Mi lesz 
ezekből. 

— Mit mutassak még? Nem is-
merem magát, ennyi elég is lesz. 
Nem szívességből tettem. Tudja, 
most már ismerem magát, és nyílt 
vagyok, megmondom, ez az isme-
retség nekem egyszer még hoz va-
lamit. Bennem megbízhat. Ha van 
valami nehézsége például a gázbe-
rendezéssel, jutányosán megcsiná-
lom. Semmi vész, csak amit lehet, 
nem avatkozom a stakrrta' fenntar-
tott jogaiba. De meg lehet csinálni 
mindent. Érteni kell hozzá. — Nem 
hallotta, hogy jön az ezres? Arca 
összelappad, szeme aggódva homá-
lyosodik el, szinte más ember áll 
előttem. 

— Mit az a bankbetét? Jobban 
rá kell szállnom, ha azt akarom, 
hogy megéljek. Bevallom, állandó 
félelemben élek. Mit hoz a holnap? 
— Nem azért van ez. mert nem 
munkakönyves vagyok. 

— Feleségem árul, azelőtt kofá-
nak mondták. Szégyen ez? Egy 
fiam van, téeszkönyvelő, én akar-
tam, hogy ilyen helyre menjen. 
Megvan ő is. — Hogy miben látom 
az emberi boldogságot? 

— Mindent elmondtam, nagyjából, 
hát ebben. Mi másban? Az ember 
éljen meg. A többihez nem értek, 
nem az én dolgom. 

Ügy áll széles mellkasával, rajta 
csíkos trikó, mint egy magános ka-
lóz a viharzó tengeren. 

Vincze András 

HAZAÉRKEZETT 
NEMES DEZSŐ 

Nemes Dezső, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Poli-
tikai Bizottságának tagja, 
áki az MSZMP Központi Bi-
zottsága képviseletében részt 
Vétt az európai kommunista 
és munkáspártok párizsi ér-
tekezletén, vasárnap haza-
érkezett. A Ferihegyi repü-
lőtéren Gyenes András, az 
MSZMP Központi Ellenőrző 
Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság osztályveze-
tője fogadta. 

Eleinte... 
A fiatal színész haza-

térve lelkesen meséli a 
szüleinek: 

— Szerepet kaptam 
egy darabban. Olyan 
embert fogok alakítani, 
aki 18 éve ugyanannak 
a nőnek a férje. 

— Jól van, jól van — 
mondja az apja. — Ele-
inte mindig így van. 
Később majd szöveges 
szereped is lesz ... 

MAGYAR BUSZOK 
EGYIPTOMNAK 

ötszáz. Rába-MAN Diesel-
motorral és Győrött gyártott 
futómüvekkel felszerelt au-
tóbusz vesz részt Egyiptom 
két legnagyobb városának: 
Kairónak és Alexandriának 
helyi közlekedésében. Kapu-
vári Jenő, a Győri Magyar 
Vagon- és Gépgyár motor-
fejlesztési főmérnöke közöl-
te: Kairóban és Alexandriá-
ban az első magyar autóbu-
szok már több mint kétszáz-
ezer kilométert tettek meg, 
és motorjaik, futóműveik 
teljesen kifogástalan álla-
potban vannak. 

TÖBB 
VÖRÖSKERESZTES 
ALAPSZERVEZET 

A Magyar Vöröskereszt or-
szágos központjában elké-
szült az első fél év mérlege. 
E szerint 1972 első felében 
173-mal gyarapodott a Vö-
röskereszt helyi szervezetei-
nek száma. Jelenleg a Vö-
röskeresztnek 9652 helvi 
szervezete működik, s ezek 
790 986 felnőtt tagot tömörí-
tenék soraikban. 

KÜLFÖLDI KUTATÖK 
A FEHÉR-TÓN 

A Fehér-tó élővilágának 
tanulmányozására idén is 
érkeztek Szegedre külföldi 
tudományos kutatók. Nan 
Durren, a holland Művelő-
désügyi Minisztérium mun-
katársa és felesége több na-
pon át végzett itt tudomá-
nyos megfigyeléseket, majd 
R. Thomsson, a göttingeni 
egyetem professzora, mikro-
biológus ismerkedett a Fehér-
tó élővilágával. Munkájukat 
Berencsi György egyetemi 
tanár és Beretzk Péter c. 
egyetemi tanár segítette. 

OLIMPIAI FÉNY 
A müncheni olimpiai falu-

ban 100 ezer Tungsram lám-
pát szerelnek fel, amelyeket 
az Egyesült Izzó szállított. 

SZALÁMIVAL 
SZÉLHÁMOSKODOTT 

A 26 éves, büntetett elő-
életű Csüllög István (Bihari 
utca 26.) ellen csalás miatt 
indítottak eljárást. A fiatal-
ember ismert és ismeretlen 
embereket keresett meg la-
kásukon. és felajánlotta ne-
kik, hogy szalámit szerez a 
számukra. Felvette az előle-
get — többnyire 100—120 fo-
rintot — azután eltűnt. Az 
okozott kár az eddigi ismere-
tek szerint 700 forint. 

EGYMILLIÓ DOLLÁR 
ÉRTÉKŰ SZERZŐDÉS 

Egymillió dollár értékű 
szerződést írtak alá a Ma-
gyar Hajó- és Darugvár kép-
viselői Athénban, amelynek 
alapján öt, egyenként 6 ton-
na teherbírású kikötői por-
táldarut szállítanak a pireusi 
kikötő számára. 

„DOHÁNYTURMIX" 
Mintegy 20 faj ta dohányt 

használ fel dohányiparunk a 
magyar cigaretták készítésé-
hez. A legjobb aromájú do-
hányokat a Monimpex Kül-
kereskedelmi Vállalat szak-
emberei szerzik be világszer-
te. A különböző cigarettákba 
valóságos nemzetközi „dc-
hányturmixot" használnak. 

ELZÁRÁS 
A „SÉTÁÉRT" 

A 19 éves Kovács Lajos 
(Április 4. út ja 40.) és a 18 
éves Galisz László (Lenin 
körút 55.) június 22-én a sze-
gedi hídon sétáltak. Ponto-
sabban nem a járdán, hanem 
a híd felső acélívén. a mu-
tatványt a rendőrség garáz-
daságként értékelte, amiért 
Kovács Lajost 20, Galisz 
Lászlót pedig 30 napi elzá-
rással sújtották. 

KISMAMÁK 
VENDÉGSÉGBEN 

A Szegedi Élelmiszer-kis-
kereskedelmi Vállalat nőta-
nácsa hétfőn délelőtt vendé-
gül látta a vállalat nődol-
gozói közül akt az 59 kisma-
mát, akik élnék az anyasági 
segély nyújtotta lehetőségek-
kel. A vállalat József Attila 
sugárúti klubhelyiségében 
rendezték meg a kismamák 
találkozóját. Az Éliker ezút-
tal — a vendéglátás mellett 
— pénzjutalomban is része-
sítette a kisgyermekes anyá-
kat. 

ÖLT AZ ÁRAM 
Talpas Gergely 22 éves ku-

bikos tatabányai lakásán vil-
lanyszerelést végzett. Halá-
los áramütés érte. 

KÖZLEKEDÉSI 
BALESETEK 

Vasárnap ketten sérültek 
meg súlyosan az utakon Ko-
ra délután a Petőfi Sándor 
sugárút és a Lenin körút 
kereszteződésében Sárfi 
László budapesti lakos sze-
mélyautójával nem adta meg 
az elsőbbséget egy motoros-
nak. A2 összeütközés követ-
keztében a motoros súlyosan 
megsérült. Valamivel kélőbb 
az E5-ös úton, Szeged és a 
határ között szintén egy mo-
toros — egy fiatalkorú sze-
gedi lakos — sérült meg sú-
lyosan. amikor figyelmetle-
nül beleszaladt egy balra ka-
nyarodási szándékát szabá-
lyosan jelző, lassító autóba. 

Zuhany 

— Micsoda szerencse, drá-
gám! Ma végre nem fogunk 
gyötrődni a vízhiány miatt! 

Bika és traktor 
különös párviadala 

Nem mindennapi viadalról 
érkezett hír. Nemessándor-
hazán tajtékzó, dühtől őr-
jöngő bika támadt egy szal-
mát rakodó munkabrigádra. 
Az állatot megpróbáltak be-
keríteni, de sikertelenül: vad 
erővel rontott mindenkire. 

Amikor Tóth Lajos foga-
tos elbotlott egy szalmaku-
pacban, a bika a tehetetlen 
embernek rontott. Ekkor 
Antal Béla traktoros gépé-

vel a hatalmas állat útját 
állta, s felfogta annak első 
öklelését. A bika szarvával 
összetörte a traktor lámpá-
ját, a következő rohamnál 
azonban már a traktoros bi-
zonyult ügyesebbnek: a jár-
mű szalmaemelőjével az ál-
lat alá nyúlt, s akár egy 
nagy kupac szalmát, a ma-
gasba emelte. így tartotta 
egészen addig, ainig kocsit 
hoztak, s a közben kimerült 
bikát rákötözték. 

1 246 553 utalvány, 1 248 962 
éléskamra-utalvány, 1 262 105 
rádió, 1 264 631 utalvány, 
1 268 640 lakástextil, 1 452 108 
utalvány, 2 248 471 bútor-lak-
berendezés, 2 259 171 ruháza-
ti cikkek, 2 283 870 ki mit 
választ, 2 295 641 éléskamra-
utalvány, 2 310 774 ki mit 
választ, 2 317 398 éléskamra-
utalvány, 2 323 240 lakás-
textil, 2 323 720 rádió, 
2 323 836 utalvány, 2 330 940 
televízió, 2 335 895 mosógép, 
2 347 502 éléskamra-utalvány, 
2 366 163 OFOTÉRT-utal-
vány, 

3 407 230 bútor-lakberende-
zés, 3 419 381 bútor-lakberen-
dezés, 3 425 495 rádió, 
3 426 899 bútor-lakberende-
zés, 3 448 223 utalvány, 
3 453 283 magnó, 3 459 700 la-
kástextil 3 460 369 utalvány, 
4 002 007 éléskamra-utalvány, 
4 009 414 éléskamra-utalvány, 
4 021 170 ki mit választ, 
4 022 918 utalvány, 4 241 577 
OFOTÉRT-utalvány, 4 250 395 
bútor-lakberendezés, 4 263 003 
rádió, 4 446 823 éléskaiTíra-
utalvány. 4 447 468 hűtőgép, 
4 453 718 utalvány, 4 457 162 
televízió, 4 466 988 éléskam-
ra-utalvány, 4 482 530 ki mit 
választ. 

. 9 302 295 . háztartási gép, 
9 307 057 rádió, 9 311 681 
utalvány, 9 314 210 színes te-
levízió, 9 320 586 méteráru, 
9 321 842 méteráru, 9 326 604 
éléskamra-utalvány, 9 327 795 
utalvány. 9 338 926 ruházati 
cikk, 9 349 368 háztartási 

Kisorsolták a lottó július 
havi tárgynyereményeit 

— a 27. játékhét szelvényeire 
Hétfőn, Budapesten, az Országos Takarékpénztár 

Münnich Ferenc utcai székházában kisorsolták a lottó 
július havi tárgynyereményeit a 27. játékhét szelvényei 
között. 

Az alábbiakban közöljük a szegedi totó-lottó körzeti 
iroda területén eladott, és nyereménnyel kisorsolt 27. 
heti lottószelvények számát, valamint a nyereményt. 

gép, 9 353 906 ki mit választ, 
9 356 334 méteráru, 9 362 143 
lakástextil, 9 363 955 utal-
vány, 9 365 494 ki mit vá-
laszt, 9 398 855 magnó. 
9 401 290 televízió, 9 413 827 
hűtőgép, 9 416 906 fényképe-
zőgép, 9 428 198 utalvány, 
9 430 555 motorkerékpár, 
9 469 571 ki mit választ, 
9 469 824 méteráru, 9 470 400 
rádió, 9 470 503 éléskamra-
utalvány, 9 473 508 utalvány, 
9 482 349 utalvány, 9 490 709 
ki mit választ, 9 520 708 író-
gép, 9 533 602 utalvány, 
9 546 044 utalvány, 9 562 140 
ki mit választ, 9 578 770 élés-
kamra-utalvány, 9 579 639 Jd 
mit választ, 9 589 336 OFO-
TÉRT-utalvány, 9 598 534 rá-
dió, 9 599 516 éléskamra-utal-
vány, 9 606 532 utalvány, 
9 610 185 bútor-lakberende-
zés, 9 614 278 utalvány. 

ki mit választ, 9 716 287 utal-
vány, 9 749 262 utalvány, 
9 750 863 rádió, 9 761 304 kül-
földi társasutazás, 9 768 330 
ki mit választ, 9 771 161 utal . 
vány, 9 775 842 ki mit vá-
laszt, 9 777 231 éléskamra-
utalvány, 9 792 499 hűtőgép, 
9 800 3X4 televízió, 9 800 510 
motprkerékpár, 9 813 829 
utalvány, 9 818 638 fényképe-
zőgép, 9 835 618 éléskamra-
utalvány, 9 842 683 éléskam-
ra-utalvány. 9 845 693 utal-
vány, 9 859 724 utalvány, 
9 860 853 lei mit választ, 
9 861 616 utalvány, 9 877 290 
mosógép, 9 883 833 ki mit vá-
laszt, 9 885 655 utalvány, 
9 890 018 mosógép, 9 891 685 
éléskamra-utalvány, 9 914 419 
éléskamra-utalvány, 9 917 944 
hűtőgép, 9 939 125 méteráru, 
9 946 267 éléskamra-utalvány. 

A gyorslista közvetlenül a húzás után készült, ezért 
az esetleges számhibákért felelősseget nem vállalunk. A 
nyertes szelvényeket 1972. augusztus 20-ig kell eljuttat-
ni a totó- és lottókirendeltségekhcz. 

9 614 893 utalvány, 9 621 541 
lakástextil, 9 634 780 utal-
vány, 9 644 102 utalvány, 
9 672 541 utalvány, 9 675 287 
ruházati cikk, 9 694 238 OFO-
TÉRT-utalvány, 9 699 360 
OFOTÉRT-utalvány, 9 712 530 
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