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Tudományos ülés 

A József Attila Tudományegyetem és a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola orosz tanszékei, valamint az orosz 
nyelv és irodalom tanárok magyarországi szekciója tudo-
mányos felolvasóülést rendezett a nagy orosz költő, F. X. 
Tyutcsev születésének 170. évfordulója alkalmából. Dr. 
Fenyvesi István tanszékvezető főiskolai docans tartott be-
vezető előadást, dr. -Fejér Adám egyetemi adjunktus Mód-
Bzerváltás és folytonosság Tyutcsev költészetében, dr. Ba-
róti Tibor pedig Hagyomány és újí tás Tyutcsev verselésé-
ben címmel olvastak fel részleteket egv-egy nagyobb tanul-
mányukból. A költő Silentium! című versét magyar és 
orosz nyelven Csicsely Erzsébet és Madarász Piroska főis-
kolai hallgatók tolmácsolták 

Műemlékek 

Hazánk legnyugatibb szélén terül el a néprajzi, népi 
építészeti szempontból értékes terület, az őrség. Sok évszá-
zados parasztházat, pajtát , haranglábat, templomot részesít 
államunk műemléki védelemben. Így eredeti állapotukban 
maradnak meg az utókornak e vidék jellegzetes építészeti 
emlékei. Képünkön: az őrség jellegzetes lakóháztípusa, a 
kerített ház. 

TALALMANYOK, 
ÜJlTASOK AZ IPARI / 
SZÖVETKEZETEKBEN 

A Magyar Iparjogvédelmi 
Egyesület Csongrád megyei 
Szervezete és az Ipari Szö-
vetkezetek Csongrád me-
gyei Szövetsége tegnap, szer-
dán délelőtt előadást és ke-
rekasztal-megbeszélést ren-
dezett a KISZÖV-klubban. 
Gedeon Sándor műszaki-gaz-
dasági tarácsadó, szabadal-
mi ügyvivő: „A találmányok, 
szabadalmak és újítások sze-
repe, jelenlegi helyzete és 
fellendítésének lehetősége az 
ipari szövetkezeteknél" cím-
mel tartott e lőadást 

— Amikor kijöttem ide dolgozni, 
a szövetkezetbe, Szegedről, sokan 
ámultak, csodálkoztak, hogyan hagy-
hattam ott a várost?1 Könnyen. Min-

• dennap bejárni az AGROKER-hez 
csak fárasztóbb, mint ide, a téesz-
irodába. Igaz, én már megszoktam. 
A szüleim Zsombón gazdálkodnak, 
szakszövetkezeti tagok, s a bátyám-
mal télen-nyáron bejártunk Sze-
gedre, középiskolába. A közgazdasá-
gi szakközépiskolában érettségiztem, 
ő meg a Rózsa Ferenc gimnázium-
ban. Reggel be, este ki. Nehéz volt. 
Itt a tanyák között jártam alsó ta-
gozatba. A követelmény egészen más, 
de az első félév után javult a ta-
nulmányi eredményem, és megsze-
reztem az érettségit. 

— A fér jem. Gyémánt István bor-
dányi, Pesten járt malomipari szak-
munkásképző intézetbe, molnár lett. 
Aztán Szegedre került a Tisza-ma-
lomba, de a három műszakot nem 
szerette. A zsombói bálban ismer-
kedtünk meg, aminek házassag lett 
a vége, három éve. Tetszett nekem, 
fekete hajú, szimpatikus fiú volt és 
nagyon jól táncolt. Én meg élek-
halok a táncért. Mielőtt el ner~ vit-
ték katonának egy hónapja, még 
eljárogattunk itt Forráskúton a bál-
ba. Nem tudom már a nevüket ezek-
nek az ú j táncoknak, melyiket hogy 
hívják, a régebbiket igen. A tangót 
szeretem, meg a szvinget. 

•— Keresztapám itt dolgozik a for-
ráskúti Haladás Tsz-ben, brigádvc-
zető. Hallottam én sokat őket be-
szélgetni, hogy jó ez a téesz, milyen 
erős, aztán kedvem támadt és mun-
kát kaptam az irodában. Nem bán-
tam meg. 1969 januárjában SZTK-
ügyintéző lettem, kollégáim segítet-
tek, hamar belejöttem a munkába. 

Asszonymonológ 
Kétezer forintot keresek havonta, 
amit teljes egészében kifizetnek, év 
végén 10 százalék részesedést ka-
punk, nyereségrészesedést, havon-
ta felmegy 2500—2600 forintra. A 
fér jem is itt dolgozott, míg be nem 
hívták katonának. Két hold háztá-
jit kaptunk, az évi jövedelmünk 
tisztán meghaladta a 80 ezer forin-
tot. Kell ennél több a fiataloknak? 

— Építkezésbe kezdtünk. Húsz-
ezer forintért portát vettünk For-
ráskúton a Zrínyi utcában, amit há-
zasság után megtakarítottunk, ösz-
szeraktuk, a szülők is segítettek. Há-
romszáz négyszögöles a porta, és 
már egy szoba, egy konyha, egy 
kamra áll raj ta. Fokozatosan vettük 
az építőanyagot, vályogot, ahogy 
pénzünk került, közös megegyezés 
alapján. A főépülethez majd csak 
akkor fogunk hozzá, ha az uram le-
szerel. Magasföldszintes házat sze-
retnénk, három szobá"al, fürdőszo-
bával, anélkül nincs már meg »7 
ember. Meg garázs is kell. Idővel 
kocsit veszünk, a jogosítványt már 
megszereztük mindketten ezen a 
nyáron, egyszerre jár tunk tanfo-
lyamra, de falán n fér jem jobban 
vezet. A férfiaknak csak jobban 
megy, jobb az érzékük a vezetés-
be". 

— Szeretek itt dolgozni az irodá-
ban, gondolom, elégedettek a főnö-
keim is velem, mert még mindig 
megkaptam a prémiumot is. Takaré-
kosan élünk, a pénzt én kezelem, de 
megbeszéljük, mire költünk. Taka-
rékban van egy része. Vettünk tele-

víziót, rádiót, nem is já runk ei más-
hová. A házasság után a KISZ-be, a 
klubba is ri tkábban jutok el, most) 
meg sehová. A sötétben félek gye-
rekkorom óta, hazamegyek a szüle-
imhez Zsombóra este, napközben 
meg szaladok a mi házunkhoz, hogy 
a malacoknak enni adjak. 

— Hogy minek érzem magam, ér-
telmiséginek, munkásnak, paraszt-
nak? Nem is tudom. Nem gondol-
koztam így még ezen soha Szívesen 
dolgozom itt az irodán, de ugyan-
úgy szívesen dolgozom a határban is. 
A háztáji földet magunk műveltük 
a nyáron, meg azelőtt is, minden 
munkát szertek, ha látom, hogy van 
értelme. Szép a növény, vagy a gyü-
mölcsfa. Igaz. az idén fűszerpaprika 
termett és ami volt, az nagyon si-
lányra sikerüft, hiába kapáltunk, fe-
léje se mentem egy hétig. Gyereke-
ket is szeretnénk, kettőt-hármat, de 
nem divat már elsietni falun se. 
Megtervezzük a családot, ha majd a 
fér jem leszerel és felépítjük a házat, 
jöhet a gyerek. Falun kettőnk ke-
resetéből jól megélünk, ahogy lá-
tom a szüleimet, tanyán kedvezőbb 
az állattartás, de nincs meg a ké-
nyelem. Mi már nem mondunk le 
egyikről sem. Ez a Haladás jó gaz-
dálkodású téesz, elégedett lehetek, 
amit számítottam, megkeresem. Kü-
lönösebb vágyam nincs, gyarapodni 
és szépen élni. Dolog van, unalom-
ra nem telik az időmből. 

Feljegyezte: 
Sz. Lukács Imre 

Vigasz 
Kerekesné a viharos 

családi veszekedés utín 
bekötözi férje megsérült 
fejét, és közben ezt gü-
györészi: ' 

— Látod, te csacsi, ki 
kötözné most be a feje-
det. ha én nem lennék 
melletted?,., 

JUBILEUMI 
HANGVERSENY 

Húszéves a Délmagyaror-
szági Áramszolgáltató Vál-
lalat Erkel Ferenc kórusa. 
A jubileum alkalmából hol-
nap, pénteken este fél 7-kor 
hangversenyt rendeznek a 
Tisza-szállóban. A műsorban 
közreműködik a zákánvszéki 
művelődési ház Parasztkóru-
sa és a MAV Hazánk mun-
káskórusa is. Ünnepi meg-
emlékezést Vaida Gvörgv. a 
DÉMAS7. vállalat igazgató-
ja, az Erkel-kórus elnöke 
t a r t 

ÜTI-
ÉLMÉNYEK 

A Postás művelődési ház 
ismeretterjesztő sorozatának 
harmadik előadását dr. 
Keszthelyi Béla gyógysze-
rész szakfelügyelő tar t ja 
holnap, pénteken este 6 óra-
kor a művelődési ház elő-
adótermében. Előadásának 
címe: Végig a Loire völ-
gyén. 

A „KENDERIPAR" 
SAJTÖNAPI 
ÜNNEPSÉGE 

Szerdán délután a szegedi 
Sajtóház klubjában' sajtó-
napi ünnepséget rendezett a 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat „Kenderipar" című 
lapja. Ezen megjelent dr. 
Koncz János, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak osztályvezetője, Hor-
váth Lászlóné, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
munkatársa, Kónya Sándor-
né, a KSZV pártbizottságá-
nak titkára. Markovits Ti-
bor, a „Kenderipar" szer-
kesztője köszöntötte a ven-
dégeket, majd Harkai Vil-
mos, a KSZV párt-végrehaj-
tóbizottsága tagja mondott 
beszédet Tóth László, a 
KSZV vezérigazgatója a vál-
lalat nevében szólt. Az ün-
nepségen kulturális műsorral 
szórakoztatták a vendégeket 
a Szegedi Nemzeti Színház 
tagjai: Melis Gábor szín-
művész. Csala Benedek kar-
nagy. Szentjóbi Miklós csel-
lóművész. 

SZERDAI 
PIACI 
ARAK 

A csirke kilója 28, a to-
jás darabja 2—2,20 forint 
volt. A burgonyát 2,70—5,50, 
a sárgarépát 4—5, a gyöke-
ret 9—10, a vöröshagymát 
5—6, a fejes káposztát 3, 
a kelkáposztát 5, a karalá-
bét 4, a karfiolt 10—12, a 
zöldpaprikát 6—10, a fok-
hagymát 20—22 forintért ad-
ták. Az alma 5—9, a körte 
6—8, a szőlő 10—12, a dió 
15—17, a száraz bab 16—18, 
a savanvú káposzta 8, a mák 
literje 28—30 forintba ke-
rült. 

MLGI.OPTA 
FOBERLOJET 

Büntetőeljárást indított a 
rendőrség Vecsernyés Ist-
ván foglalkozásnélküli 20 
éves, Szeged, Csemegi utca 
13. szám alatti lakos ellen. 
A vizsgálat szerint Vecser-
nyés bejelentett lakásán 
nem tartózkodott, megélhe-
tést biztosító munkát nem 
vállalt, csavargott Szegeden 
én Csongrád megyében, és 
bűncselekményeket követett 
el. Különböző helyeken volt 
albérlő, s rendszerint az al-
bérletből úgy távozott, hogy 
a lakásból különböző érté-
keket lopott el. Legutóbb 
Hódmezővásárhelyen köve-
tett el ilyen bűncselekményt. 
A rendőrség Vecsernyést le-
tartóztatta, s ügyét vádeme-
lésre hamarosan á tadja az 
fteyészsegnek. 

Ma kezdődik az U;ságíró-stúdió 
A Magyar Újságírók Or-

szágos Szövetsége, a Csong-
rád megyei Hírlap, a Délma-
gyarország szerkesztősége és 
a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat Csongrád me-
gyei Szervezete által rende-
zett Újságíró-stúdió ma, csü-
törtökön délután 4 órai kez-
dettel nyílik a szegedi Saj -
tóház (M. Tanácsköztársaság 
út ja 10. sz.) klubtermében. 

Megyénkben nem várt ér-
deklődés nyilvánult meg a 
stúdió foglalkozásai iránt — 
a jelentkezők száma jóval 
meghaladta a 300-at. Ter-
mészetes tehát, hogy a ren-
dező szervek nem tudtak 
mindenkit felvenni. A fel-
vettek létszáma is megköze-
líti a másfél száz főt, akik-
kel három csoportban folyik 
majd a foglalkozás. A fel 

nem vett jelentkezőket arra 
kérjük, hogy próbálkozza-
nak tudósítások, levelek írá-
sával, amiket mind a két. 
napilapunk, mind a helyi 
vagy üzemi újságok szer-
kesztőségei szívesen fogad-
nak. A jövő évi tanfolyam 
indításakor tudósítási, leve-
lezési munkásságukat figye-
lembe vesszük. 

Az Újságíró-stúdió idei 
résztvevői értesítést kaptak 
a tanfolyam mai megnyitá-
sáról. Kérjük pontos megje-
lenésüket. . Az ünnepé'yrs 
megnvitó. valamint az első 
előadás elhangzása után a 
résztvevőket tájékoztatjuk a 
további foglalkozások idő-
pontjáról, a csoportbeosztá-
sokról. és az egyéb idősze-
rű tudnivalókról. 

Enyhe idő 
Várható időjárá- -riitörtök 

estig: Felhőátyi-nilás^k, 
többfelé futó esővel, havas-
esővel, hózáporral, egy-két 
helyen zivatarral. Megélén-
külő. időnként megerősödő 
északnyugati, északi szél. 
Enyhe idő. Várható legma-
gasabb nappali hőrhérséklet 
csütörtökön: plusz 3, plusz 8 
fok között. 

HOLNAP BEMUTATÓ: 
MARIA FŐHADNAGY 

Huszka Jenő nagyoperett-
jének, a Mária főhadnagy-
nak holnap, pénteken este 
7 órakor lesz a bemutatója 
a Szegedi Nemzeti Színház-
ban. A háromfelvonásos 
operett rendezője Bor Jó-
zsef, Várady Zoltán, illetve 
Makláry László vezényel, a 
díszleteket Sándor Lajos, 
a jelmezeket Bata Ibolya 
tervezte. Főszereplők: Mag-
da Gabi. Csizmadia László, 
Krasznói Klára, Király Le-
vente. 

Tanácstagi 
beszámolók 

i 
Ma, csütörtökön három 

körzetben tartanak tanács-
tagi beszámolót. 

Papp Gyula (7. sz. körzet) 
a Tömörkény gimnáziumban 
fél 6-kor vár ja választóit. 

Dr. Sass Mihály (12. sz. 
körzet) a Semmelweis-kollé-
giumban fél 6-kor tart be-
számolót. 

Nemes József (32. sz. kör-
zet) a Dózsa György általá-
nos iskolában 5 órakor talál , 
kőzik választóival. 

December 7-én, pénteken 
négy tanácstagi beszámoló 
lesz. 

Szirovicza Ernő (48. sz. 
körzet) dt iután 5 órakor a 
szőregi Hi.)toló-csárdában ta-
lálkozik választóival. 

Ördögh József és Sz. Si-
mon István (62. és 61. sz. 
körzet) délután 5 . órakor a 
Zalka Máté általános iskolá-
ban (Csongrádi sugárút) vár-
ják választóikat 

Stanics Béla (84. sz. kör-
zet) szintén délután 5 éra-
kor a Gera Sándor általános 
iskolában (Lidice tér) tar t 
beszámolót 

RIZS 
A SZÜZFÖLDEKRÖL 

A Szovjetunió legújabb 
nagy rizstermelő vidékéről, a 
kara'- alpaki szűzföldekről 
évente 100 000 tonna rizst 
aratnak. 

Télapó-ügyek 

• 0~ W" o 

Leleplezett orvvadászok 
Bács és Csongrád megye 

határán próbálta ki „szeren-
cséjét" két autós orvvadász. 
A szegedi járás határvonalán 
puskázott engedély nélkül, az 
erdők, mezők vadjaira Pap-
di Imre Ásotthalom, za k i 
Máté u. 20. szám alatti és 
Hegedűs Sándor Ásottha-
lom, VII. kerület 1096. szám 
alatti lakos. 

A kirándulás nem hozta 
meg a vadászszerencsát, ha-
nem helyette a személyen-
kénti ötezer forintos pénz-
bírságot Akkor érték tetten 
az orvvadászokat, amikor ép-

pen használták fegyverüket 
Papdi Imre esetében súlyos* 
bította a kihágást, hogy a 
Szegedi Állami Gazdaság 
mezőőrként alkalmazta, és 
így egyik fő feladatát, a 
vadállomány megőrzése, vé-
delme képezte volna. Papdi 
Imrénél jogtalan fegyver-
használatot is megállapítot-
tak az orvvadászaton kívüL 

A Szegedi Rendőrkapitány-
ság, mint szabálysértési ha -
tóság, Papdi Imrét és He-
gedűs Sándort 5—5 ezer fo-
rint pénzbírsággal sújtotta. 
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