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HEHflEJBI i ] 
Hivatásos vadászok lesznek 

EGÉSZSÉGÜGYI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Dr. Tóth Béla egészség-
ügyi miniszterhelyettes ve-
zetésével hétfőn reggel kül-
döttség utazott a Csehszlo-
vák Szocialista Köztársa-
ságba. A delegáció megtár-
gyalja és aláírja a magyar— 
csehszlovák egészségügyi 
együttműködési egyezmény 
1974—75. évre szóló mun-
katervé t 
COLA-
TEJ 

A Békés megyei Szikviz 
és Szeszipari Vállalat hét-
főn Békéscsabán bemutatta 
legújabb termékét, a Cola-
t e j e t Az új, rendkívül kel-
lemes ízű, élénkítő hatású 
üdítő ital alapanyagának 94 
százaléka zsírtalanított tej, 
s így a fogyókúrázók is tet-
szés szerint ihatják. Dió-
kivonat, cukor, karamella és 
étclsav ad neki sajátos ízt. 

LOPOTT 
MOTORON 

A Szeged városi és járási 
rendőrkapitányság letartóz-
tatta lopás alapos gyanúja 
miatt Seres Gyula 39 éves, 
büntetett előéletű, Szeged, 
Teleki utca 15. szám alatti 
lakost A rendőrségi vizs-
gálat szerint hajnalban el-
lopott az Alföldi utca 22. 
számú ház elől egy lezá-
ratlanul hagyott segédmo-
tor-kerékpárt, amelyen Szen-
tesre akart utazni. Útköz-
ben Hódmezővásárhelyen 
igazolás közben leleplezték, 
ügyét hamarosan átadják 
vádemelésre az ügyészség-

KÜLFÖLDI 
TUDÓSOK 
SZEGEDEN 

Az MTA vendégeként a 
József Attila Tudomány-
egyetem Bolyai Intézetébe 
érkezett kéthónapos időtar-
tamra F. G. Arut jun ján je-
reváni matematikus. A Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem meghívására 10 napra 
ugyancsak a Bolyai Intézet-
be érkezett A. A. Talaljan, 
az ö rmény Tudományos 
Akadémia levelező tagja. 

A ház asszonyának már akkor 
gyanús volt valami, amikor a kony-
hából kiágazó másfél négyzetméteres 
éléskamra — isten nyugtassa a ter-
vezőjét — polcairól olyasféle zaj 
hallatszott, mintha matatna valaki 
az ott nyugvó zacskók és miegymá-
sok között. 

Később az egér aztán tevőlegesen is 
megjelent. Egyik este későn vacso-
ráztunk: egyszercsak kapom ám föl 
a lábam, mintha darázs csípett vol-
na meg: a konyhasarokból akkor 
iramodott vissza az egerentyű az 
éléskamra polcoktól, hűtőszekrény-
től, üvegektől zsúfolt, számára biz-
tonságosnak tűnő zugolyai felé. 

Ezek azok a pillanatok, amikor a 
technikai haladás emlőin fölnöve-
kedett ember hirtelen ráébred arra, 
hogy akadhatnak szituációk, amikor 
minden fejlődés ellenére mégiscsak 
ki van szolgáltatva a természet sze-
szélyeinek: egészen a védtelenségig. 

Rögvest arra gondoltam: szent is-
' ten, mi lesz, ha ez a kis jószág va-
lamilyen úton-módon beszabadul a 
nágyszobába. és beveszi magát a 
több ezer kötetes könyvtár polcai 
közé?! Oda, ahol neki is, utódainak 
is több egéröltőn át akad majd rág-
nivaló. Lévén, hogy ízesebbnél íze-
sebb lexikonok — Pallas, Révai stb. 
—, ínycsiklandó ill.iift torozatok — 
Corpus Juris — .icrOíoznak a pol-
cokon. 

Első dolgunk tehát az volt: sza-
bályellenesen ugyan, ám a védekezés 
kényszerétől vezetetten. papírt rajz-
szögeltünk a konyhaajtóra, és elföd-
tük rajta az alián levő két nagy. ke-
rek szellőzőnyílást. 

Egérvodászat 
Utána pedig tárgyalóasztalhoz ül-

tünk hitvesemmel — aki az egér-
ügyben tanúsított hősies magatar-
tásával egyszeriben az első helyre 
lépett előre megnövekedett reputá-
ciójával a familiáris rangsorban —, 
hogy meghányjuk-vessük: miképpen 
lehetne megszabadulnunk a váratlan 
jövevénytől? Természetesen —ellen-
szavazat nélkül —, fizikai megsem-
misítése mellett döntöttünk. 

Én elébb intellektuális módszerrel 
próbálkoztam: bevertem a mennye-
zetbe egy szöget, arra madzagot kö-
töttem. A zsineg végére került a sza-
lonnadarab. Aztán az egészet fölé-
lógattam egy vízzel megtöltött mű-
anyag vödörnek: annak oldalához 
két darabból álló lécet támasztot-
tam, amely a szalonna felé, ám a 
víz fölé vezetett. Gondoltam: megy 
az egér a szalonnáért, egyszercsak 
kicsúszik lába alól a deszka, és már 
bele is fulladt a vödörbe. 

Vagy az én szisztémámban volt a 
hiba, vagy az egér volt az átlagnál 
okosabb: nem fulladt bele. 

Ekkor határoztuk el, hogy mérget 
veszünk. Azt viszont csak egy ha-
talmas dobozzal adtak. Véleményem 
szerint, egy ekkora adag Arvalinnal 
az egész városkörnyék összes egereit 
ki lehetne irtani. Egyik ismerő-
sünk viszont azt ajánlot ta: a lakás-

ban csak akkor használjuk, ha vele 
együtt akarunk pusztulni. 

Ekkor folyamodtunk a mérgezett 
búzaszemekhez, valamint az egér-
fogóhoz. Utóbbiból nagyon olcsón 
vettünk kettőt a vasboltban, de 
vissza kellett menni, mert nem tudtuk 
felhúzni. Mikor elmagyarázták a 
kezelését, mindjár t kitapasztalhat-
tuk, milyen véget ér majd az egér. 
Hiszen, ha rá is akkora erővel csa-
pódik majd le a rugós vas, mint 
amekkorával az én u j jamra csattant 
rá, akkor rút halál adatik a gaz-
nak! . . . . 

Ám mindössze annyi történt, hogy 
az egyik egérfogóról lelopta a füstölt 
szalonnát, a másikra pedig én lép-
tem rá — két napig szedtem utána 
az idegcsillapítót —, és akkorát ug-
rott a szerkentyű a lecsapódás után, 
mint egy pattanóbogár. A mérgezett 
búzaszemeket is nap mint nap meg-
számoltuk. Érintetlen volt vala-
mennyi. 

Végül önként ment el az egér. Ép-
pen szellőztettünk, amikor kisétált 
az előszobán át a függőfolyosóra. 
Még csak nem is nagyon sietett. 
Váltig töprengek azóta is ra j ta : va-
jon azért ment volna el. mert kicsi 
volt nálunk az ételválaszték, esetleg 
megijedt, vagy pedig nem tekintett 
bennünket méltó ellenfélnek? 

Papp Zoltán 

Hazánkban a „vadgazdasági szakmunkásokat", közis-
mertebb néven a vadászokat, csak Szombathelyen oktatják, 
a mezőgazdasági szakmunkásképző intézetben. A fiatalok 
három év alatt saját í that ják el a vadgazdálkodás, vadvédelem, 
6 a vadászat szakismereteit. Az elméleti képzés mellett 17 
ezer hektáros vadászterület áll rendelkezésre. Tanéveik 
alatt sok olyan feladatot kapnak, s oldanak meg. nmelyék-
jcel az iskola elvégzése után. jövendő munkahelyükön is ta-
lálkoznak majd. Képünkön: Pék Imre tanuló szarvasagancs-
ismeretből felel. 

BZOT-K ÜLDÖTTSÉG 
UTAZOTT 
FINNORSZÁGBA 

Gáspár Sándornak, a SZOT 
főtitkárának vezetésével va-
sárnap szakszervezeti kül-
döttség utazott Finnország-
ba és a Skandináv orszá-
gokba. A delegáció meg-
beszéléseket folytat a finn, 
a svéd, a norvég és a dán 
szakszervezetek vezetőivel 
országaik szakszervezeti 
mozgalmának helyzetéről, a 
kétoldalú szakszervezeti kap-
csolatok fejlesztésének lehe-
tőségeiről, valamint a nem-
zetközi szakszervezeti moz-
galom időszerű kérdéseiről. 
A küldöttséget a Ferihegyi 
repülőtéren Földvári Ala-
dár, a SZOT elnöke bú-
csúztatta. 

EMLÉKEZÉS 
CSOKONAIRA 

Hétfőn Komáromban ün-
nepségen emlékeztek meg 
Csokonai Vitéz Mihály szü-
letésének 200. évfordulójá-
ról. Az ünnepségen dr. Fe-
renczy Miklós dunaalmási 
körzeti orvos tartott elő-
adást évtizedeken át vég-
zett Csokonai-kutatásainak 
eredményeiről. 

Szórványos 
I havazás 

Várható időjárás kedd es-
tig: nyugat felől felhősödés, 
szórványos havazással. He-
lyenként reggeli köd. Mérsé-
kelt, változó irányú, ké-
sőbb megélénkülő déli. dél-
nyugati szél. Legmagasabb 
nappali hőmérséklet mínusz 
2—mínusz 7 fok között. 

Kérés 
Kora reggel cseng a 

telefon. 
— Misi, te vagy az? 

Itt állok a ház előtt, s 
majd megőrülök. 

— Az ég szerelmére, 
mi baj van? 

— Mondd el gyorsan 
azokat a káromkodáso-
kat. amelyektől a te ko-
csid el szokott indul-
ni... 

TÉLI 
EGYETEM 

Dél-Baranya híres gyógy-
fürdőhelyén, Harkányban 
hétfőn ünnepélyesen meg-
nyílt ' az V. téli egyetem. 
Ezúttal öt országból jöttek 
vendégek. A magyarokon 
kívül Bulgáriából Lengyel-
országból, az NDK-ból, Cseh-
szlovákiából és Jugoszláviá-
ból. Többen vannak olya-
nok, főként bolgárok, akik 
harmadszor, negyedszer tér-
tek vissza. 

Gyászközlemények 
Mély f á jda lommal t uda t j uk . 

hog.v szeretett feleség, nővér, 
nagynéni , sógornő és rokon, 
SZABÓ JŐZSEFNE Batki Mária, 
életének 70. évében rövid szen-
vedés utáii e lhunyt . Temetése 
december 4-én 14 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójá-
ból. A gyászoló család, Odessza 
23. ép. n . s. 

Szomorú szívvel tuda t juk , 
hogy szeretett édesapa, nagy-
apa, dédapa . SZEDER LAJOS 
nyug. posta főellenőr, életének 
93. évében rövid szenvedés utáu 
e lhunyt . Temetése december 5-
én 13 órakor lesz a Dugonics-te-
mető ravatalozójából . A gyá-
szoló család. T 5578 

Mély fá jda lommal t u d a t j u k , 
hogy szeretett édesapa, nagy-
apa . dédapa, NAGYGYÖRGY 
FERENC, életének 90. évében 
e lhunyt . Temetése dec. 4-én 13 
órakor lesz az Alsóvárosi te-
mető kápolnájából . A gyászoló 
család, Földműves u. 11. T 5576 

Fá jó szívvel t uda t juk , hogy 
szeretett f é r j , édesapa, nagvapa , 
TOMBACZ ISTVÁN, életének 63. 
évében hosszú betegség után el-
huny t . Temetése dec. 4-én 15 
órakor lesz az Alsóvárosi teme-
tő kápolná jából . A gyászoló csa-
lád, Boszorkánysziget u. 9. T 552". 

Mély f á jda lommal t uda t juk , 
hogy TERÉN JÁNOS 1973. dec. 
I -én, életének 68. évében el-
hunyt . Kívánsága szerint ham-
vasztás u tán Szarvason helyez-
zük örök nyugalomra . A gvá-
szoló család. I 5524 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak , isme- | 
rösöknek, m u n k a t á r s a k n a k , akik 
szeretett ha lo t tunk, GULYÁS ! 
SÁNDOR temetésén megje lentek , 
részvétükkel és virágaikkal mély 
f á j d a l m u n k a t enyhí teni igye-
keztek. Megköszönjük továbbá I 
a belgyógyász és sebészorvosok, ! 
ápolók áldozatos m u n k á j á t . A 
gyászoló család. T 5523 

Mély f á jda lommal tuda t juk , 
hogy szeretett d rága jó édes-
anya , nagymama , özv. GOÓTII 
ISTVANNÉ Szabó Margit , életé- ! 
nek 73. évében hirtelen e lhunyt . 
Temetése dec. 5-én 14.30 órakor 
lesz a Belvárosi temető rava ta-
lozójából. A gyászoló család, 
T a r j á n 309. C. T 5521. 

Köszönetet m o n d u n k mindazon 
rokonoknak , ismerősöknek. a 
szomszédoknak, volt munka tá r -
saknak , akik szeretett ha lo t tunk, I 
KAMASZ LAJOS temetésén 
megjelentek, részvétükkel és 
virágaikkal mély f á j d a l m u n k a t 
enyhí teni igyekeztek. A gyá-
szoló család, Bihari u. 10. T 5520 

Köszönetet m o n d u n k mindazon 
rokonoknak , i smerősöknek, a 
Szegedi Texti lművek dolgozói-
nak, a Közgazdasági szakközép-
iskola III. B. osztályának, a Sze-
gedi Dózsa Sportkör tag ja inak , 
akik szeretett halot tunk, VARI 
MIKLÖS temetésén megjelen-
tek és részvétükkel f á jda lmun-
kat enyhí teni igyekeztek. A gyá-
szoló család. 

NAPONTA 
SZÁZEZER 
PALACK 

Az Eger—Gyöngyös Vidéki 
Pincegazdaság palackozó 
üzemében megkezdődött a 
karácsonyi csúcsforgalom: 
naponta mintegy százezer 
palackot töltenek meg ün-
nepi itallal. Az egri, a mát-
raaljai és a bükkaljai bor-
vidék terméséből mintegy 
30-féle tájjellegű és desszert-
bort rendelhet a kereskede-
lem. Az ünnepi borok mint-
egy 60—70 százaléka már 
palackokban jut el a fo-
gyasztókhoz. Az ünnepi vá-
laszték újdonsága a „Bükk 
gyöngye" néven forgalomba 
hozott gyöngyöző bor. 
ÉTELMÉRGEZÉS 

Hétfőn már 22-re emelke-
dett azoknak a betegeknek 
a száma, akiket az utóbbi 
négy napon ételmérgezéssel 
szállítottak az egri megyei 
kórház fertőző osztályára. A 
vizsgálat során kiderült, 
hogy valamennyien az egri 
Marx Károly utcai állami 
gazdasági húsboltban vásá-
roltak lángolt kolbászt Fel-
tételezik, hogy ennek a 
romlottsága okozta a mér-
gezést. A hétfői orvosi tá-
jékoztatás szerint a bete-
gek állapota javult, még 
most is súlyos, de már nem 
életveszélyes. A rendőrségi 
vizsgálat tart. 
SZÖRAKOZÓHELYEN 
VEREKEDETT 

Súlyos testi sértés bűn-
tettének alapos gyanúja mi-
att indított büntetőeljárást a 
Szeged városi és járási rend-
őrkapitányság Gresák Ká-
roly 22 éves, Bordány, Dű-
lő 28. szám alatti lakos el-
len. A község művelődési 
otthonában minden indok 
nélkül tettleg bántalmazott 
egy üllési lakost, aki az 
ütések következtében orr-
csonttörést szenvedett. A 
verekedő ügyét hamarosan 
átadják vádemelésre az 
ügyészségnek. 
ITTAK. 
MAJD BETÖRTEK 

Betöréses lopás alapos gya-
núja miatt letartóztatta a 
Szeged városi és járási rend-
őrkapitányság Kiszely Sán-
dor 45 éves és Mohácsi Nagy 
János 23 éves, Szarvas, Mar-
tinkovics utca 73., illetve 71. 
szám alatti lakosokat. Sze-
geden különböző szórakozó-
helyeken italoztak, majd az 
udvar felől betörtek a Há-
gi étterem női öltözőjébe. 
Amig Kiszely kint lesett. 
Mohácsi az öltözőből kivett 
egy női bundát, táskát, 
arany nyakláncot, mintegy 6 
ezer forint értékben. A lo-
pott holmikkal nem tudtak 
elmenni, mert az étterem 
dolgozói elfogták őket, és át-
adták mindkettőjüket a 
rendőrségnek. Ügyüket ha-
marosan átadják vádemelés-
re az ügyészségnek. 

Jó egészség 

Közlekedési balesetek 
Tehergépkocsival haladt az 

E5-ös úton Szabó Zoltán, 
Budapest, VII. kerület, Thö-
köly út 17. szám alatti la-
kos. A 131-es kilométerkő 
közelében megelőzött egy 
bolgár rendszámú kamiont, 
majd visszatérve a jobb ol-
dalra a gépkocsi megcsúszott 
és az árokba fordult, és ke-
rekekkel az ég felé állt meg. 
A kocsiban utazók közül sú-
lyos sérülést szenvedett 
Csányi Sándor, Balástya, 
Kossuth utca 25. szám alat-
ti lakos, könnyebben sérült 
a gépkocsi vezetője és egy 
másik utasa, Horváth Bé-
la, Budapest. Kolozsvári ut-
ca 53. szám alatti lakos. Az 
anyagi kár mintegy 5 ezer 
forint. 

Két pótkocsis vontatóval 

közlekedett az algyői úton 
Kovács Sándor Algyő, Ara-
di utca 42.- szám alatti la-
kos és balra kanyarodott, 
amikor előzte őt egy sze-
mélygépkocsi, amellyel ösz-
szeütközött. Megsérült a 
gépkocsiban utazó Germán 
Pál Antal hódmezővásárhe-
lyi lakos. A gépjárműben ke-
letkezett kár mintegy M> 
ezer forint. 

COLLEGIUM 
ARTIUM 

A színházművészeti szek-
ció idei utolsó előadását ma, 
kedden este 7 órakor tart-
ják meg a Rerrich téri Bé-
ke-épületben. Dr. Nemes 
Károly főiskolai tanár a mo-
dern film irányzatairól be-
szél az érdeklődőknek. 

Tanácstagi beszámolók 
December 5-én, szerdán öt 

választókerületben lesz ta-
nácstagi beszámoló. 

Dr. Kedvessy György (8. 
sz. körzet) délután 5 órakor, 
az Árpad téri általános is-
kolában találkozik választói, 
val. 

Simon Kálmán (37. sz. kör-
zet) délután 5 órakor, a Sze-
gedi Állami Gazdaság köz-
pontjában (Fürj utca 51.) 
t a r t j a beszámolóját. 

Kübekházi Andrásné (88. 
sz. körzet) 17 órakor a tápéi 
Kölcsey téri általános isko-
lában találkozik választóival. 

Dobó Istvánné (119. sz. 
körzet) a Hámán Kató ál ta-

lános iskolában 17 órakor 
ta r t ja beszámolóját. 

Gera Istvánné (105. sz. 
körzet) a MüM. 600-as ipari-
tanuló-intézetben 18 órakor 
tar t beszámolót. 

December 6-án, csütörtö-
kön három körzetben lesz 
tanácstagi beszámoló. 

Papp Gyula (7. sz. körzet) 
a Tömörkény gimnáziumban 
fé] 6 órakor vár ja választóit. 

Dr. Sass Mihály (12. sz. 
körzet) a Semmelweis kollé-
giumban fél 6 órakor tar t 
beszámolót. 

Nemes József (33: sz. kör-
zet) a Dózsa György általá-
nos iskolában 5 órakor ta-
lálkozik választóival. 
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