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Közvetlen hangulatú ünnepséget rendezett tegnap, ked-
den. a Hazafias Népfront Csongrád megyei elnöksége és a 
megyei kiegészítő parancsnokság Szegeden, a Szabadság 
filmszínházban. Itt adták át az 1923. évben született, és a 
hadkötelezettség felső határát elért tartalékosoknak a hon-
védelmi emléklapot. A megjelenteket S. Hegedűs László, a 
Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára köszöntötte 
ünnepi beszédében. Felvételünkön az ünnepség egyik ked-
ves pillanatát örökítettük meg. amikor Török László a tar-
talékállományból kivált hadkötelesek nevében jelképesen 
atadta a fegyvert Nagy Pálnak, a sorkötelesek képvise-

lőjének 

IFJÚSÁGI 

PARLAMENT 

ASOTTHALMON 

A Szegedi Állami Gazda-
ság ásotthalmi kerületi köz-
pontjában ifjúsági parlamen-
tet rendeztek tegnap, kedden 
délelőtt, 104 fiatal részvéte-
lével. Az ifjúsági törvény és 
az előző tanácskozás határo-
zatainak megvalósításáról ad-
tak számot, megvitatták az 
elmúlt év gazdasági eredmé-
nyeit és az állami gazdaság 
távlati célkitűzéseiből eredő 
feladatokat. 

ANKÉT 

A SZLNKÉPELEMZÉSI 

MÓDSZEREK KOI, 

A , korszAű színképelemzé-
si módszerek geológiai anya-
gok vizsgálatában való alkal-
mazásáról rendeznek, ankétot 
ma. szerdán és holnap Sze-
geden. a Technika Házábun. 
Az országos ankét első nap-
ján dr. Benkő István, dr. Ró-
zsa Zsuzsanna, dr. Papp La-
jos, Kádas Miklós. Pelhő At-
tila, Kovács Gizella és dr. 
Cornides István beszámolói 
mellett a párgai dr. Alena 
Nova elöudasára is sor kerül. 
A két nap alutt 13 előadást 
hallgathatnak a szakembe-
rek, érdeklődők. 

ÜJ NÖVÉNYHÁZ 

Hódmezővásárhelyen a he-
lyi és a Fővárosi Kertészeti 
Vallalat közös beruházásá-
ban 11 400 négyzetméter alap-
területű növényház épült fel. 
A .költségeket 50—50 száza-
lékos arányban vállalták, és 
ilyen mértékben osztják el a 
bevételeket is. Az üvegház-
komplexumot szegfű nevelé-
sére. .állították be. Évente 1 
millió 600 ezer szál virágot 
termesztenek, s ennek jelen-
tős részét exportálják. 

BR IGÁDAJÁNDÉK 
HÚSVÉTRA 

A MEDIKÉMIA Vegyipari 
Szövetkezet November 7. 
szocialista brigádjának tag-
jai nemrégiben elhatározták, 
hogy egy ál lami gondozott 
fiatalt patronálnak. Az I f jú 
Gárda egyik lakóját, a 16 
éves Karcsit fogadták szere-
tetükbe, így a fiú a húsvéti 
ünnepeket, majd a többi va-
sárnapját is családi körben 
töltheti el. A húsvéti aján-
dékot — egy szép karórát — 
is átadták már a patronáló 
brigád tagjai. 

LEÁNYVÁSÁR 

A közelmúltban bemuta-
tott Jacobi-operett holnapi, 
csütörtök esti előadásán Vá-
rady Zoltán vezényel. Szom-
baton Tom Miglas szerepé-
ben Szabady István váltja 
fel Csizmadia Lászlót. 

Talán négyéves ha lehettem, ami-
kor először póruljártam. Ismerő-
sünk lakásában marokra kaptam a 
falból kilógó csupasz vezetéket, ami-
ben akkor, szerencsére, csak 110 
voltos feszültség várt gyanútlan te-
nyeremre. Néhány kisebb égési seb-
bel megúsztam az inzultust, ám az-
óta érthetően idegesít, ha valami 
mégráz. Mindeddig eredményesen 
kerülgettem a gyanús és csupasz 
drótokat, úgyhogy, naivul azt hit-
tem: többé nem akad hasonló, kel-
lemetlen kalandom. Mégsem így tör-
tént. 

A garázsajtóval kezdődött. Először 
csak furcsa borzongás futott végig 
rajtam, amikor a kulcsot próbáltam 
bedugni a zárba. Azt hittem, egy 
kis influenza miatt van. Este vi-
szont már akkorát ütött rajtam a 
kulcs, hogy ugrottam egyet. Ez bi-
zony ráz! — vontam le nagy nehe-
zen a tanulságot. Futás a házfel-
ügyelőhöz: nézze meg ő is. Jött, ta-
pogatta az ajtót, ám annak kisebb 
gondja is nagyobb volt, mint hogy 
rázzon. No, sebaj, tévedni emberi 
dolog. Másnap azért némi óvatos-
sággal. de meglehetős önbizalommal 
közelítettem az ajtóhoz, amely gyor-
san leszoktatott az utóbbiról. Vagy 
fél centiről akkora szikrát pattin-
tott a kulcsba, s ami a fő, belém, 
hogy egy kisebbfajta viharfelhő is 
megirigyelhette volna. Némi szisze-

Vigyázat: ráz! I 
gés és kézrázogatás után már kesz-
tyűt húzva nyitottam ajtót. 

így ment ez néhány napig, oly-
kor csupasz kézzel is próbálkozva, 
de mindannyiszor megjártam. Ha 
viszont ilyenkor hívtam valakit: 
nézze meg, az rendszerint engem né-
zett — bolondnak. Szeles idők jártak 
akkoriban, s amikor napok múltán 
elült a szél — csodák csodája — az 
ajtó sem rázott többé. Ekkor már 
kezdett felse.jleni bennem egy. utol-
jára a középiskolai fizikaórákon hal-
lott műszó: elektrosztatikus feltöltő-
dés. S e sejtelem hamarosan bizo-
nyossággá vált. Egyszer ugyanis, 
amikor feleségemről igyekeztem le-
segíteni a kabátot, az alatta levő 
műszálas jerseyruha akkorákat rú-
gott rajtam, centis szikrák kíséreté-
ben. hogy kisebbfajta indiántáncba 
kezdtem. 

Isten neki, kezdtem belenyugodni 
a változtathatatlanba. Ügy látszik, 
ára van a technikai fejlődésnek, a 
fémek és a műanyagok elterjedésé-
nek. Ha ára van — fizessünk, val-
lottam a sztoikusok nyugalmával és 
beletörődésével. De amikor a mo-

sógép, sőt Í porszívó is rázni kez-
dett, mégiscsak beszaladtam a GEL-
KÁ-hoz. 

— Igen, hogyne, természetesen — 
mondta a szerelő, régi ismerős —, 
megyünk és megnézzük. Hol is lak-
nak most? 

— Tarjánban. 

A szerelő erre mégsem jött. Nyug-
tatgatott: ne törődjünk vele, kössük a 
mosógépet a vízvezetékhez, mást ő 
sem tudna csinálni. Mert Tarjánban 
nem csoda, ha minden ráz egy ki-
csit. No, nem sokkal, csak néhány 
tízezer volttal, és az áramerősség . . . 
— hát az egyenesen gyerekség, 
olyan picurka. 

Azóta gyanakodva méregetek min-
dent, ami fémből vagy műanyagból 
van. és hatszor is meggondolom, 
hogy hozzányúljak-e. Mert jó-jó. ez 
a vasbeton épületek tréfái közé tar-
tozik. Azt is tudom, hogy az a né-
hány tízezer volt, ilyen gyerekded 
áramerősséggel, meg sem kottyan, 
legföllebb csak ráz. Mégis, gyanak-
szom. Nekem elég volt egyszer a 
110 is! 

Szávay István 

H A R C 
AZ ALKOHOLIZMUS 
ELLEN 

A Vöröskereszt városi bi-
zottsága tegnapi, keddi ülé-
sén újjáalakította az alkoho-
lizmus elleni bizottságot, 
melynek vezetője dr. Kovács 
Béla ideggyógyász főorvos. 
Munkájukat társadalmi ösz-
szefogással szeretnék végezni, 
mintegy harminc különböző 
intézmény, vállalat és üzem 
képviselőinek segítségével. 
Az alkoholizmus elleni küz-
delembe bekapcsolódik a 
népfront, a szakszervezet, a 
nőtanács, a KISZ és a vá-
rosi tanács kereskedelmi és 
egészségügyi osztálya is. 

KBT-FOGADÓÓRA 
A Csongrád megyei Közle-

kedésbiztonsági Tanács so-
ron következő jogi, közleke-
déstechnikai és műszaki ta-
nácsadását Vígh László pos-
taműszaki főtanácsos és dr. 
Lévai István közlekedési bí-
ró tartja holnap, csütörtökön 
délután 4 és 6 óra között a 
Szegedi Autóklub helyiségé-
ben (Kossuth L. sgt. 101., a 
rókusi vasútállomással szem-
ben). 

REJTVÉNYFEJTŐ 
VERSENY 

A Szegedi Rejtvénykedve-
lők Klubja a Postás Művelő-
dési Otthonban ünnepi rejt-
vényfejtő versenyt rendezett 
népes mezőny részvételével. 
Az első helyet Házy László 
szerezte meg, második Sza-
kál l Antal, harmadik dr. Ti-
szaváry Ernő lett. 

KÖZLEKEDÉSI 
BALESET 

A 10-es Volán autóbuszát 
vezetve kerékpárost ütött el 
Szegeden, a Párizsi kőrút és 
a Mérey utca kereszteződésé-
ben Kovács Tibor Szeged, 
Vedres utca 8. szám alatti 
lakos. Nem adott elsőbbsé-
get a kerékpárosnak, Bódog 
Imre Szeged. Rigó utca 13. 
szám alatti lakosnak, aki sé-
rüléseket szenvedett. 

TŰZOLTÓK 
TOVÁBBKÉPZÉSE 

A járási és városi tűzren-
dészeti parancsnokság to-
vábbképzést tart a járási 
önkéntes és a szegedi válla-
lati tűzoltóparancsnokok ré-
szére. A járásiak holnap, 11-
én a járási hivatal székházá-
ban, a vállalatiak pedig 12-
én, pénteken a kábelgyárban 
találkoznak. Mindkét helyen 
ismertetik a parancsnokok-
kal az új rendeleteket és a 
tavaszi járási versennyel 
kapcsolatos teendőket. 

Szikla 

KAMARAEST 

A filharmónia B kamara-
bérleti sorozatában holnap, 
csütörtökön este 8 órakor 
Szalatsy István vezényli a 
szegedi szimfonikusok kama-
raegyüttesét a Tömörkény 
zeneművészeti szakközépis-
kola Lenin körúti nagyter-
mében. Tartini A-dúr gor-
donkaversenyét Perényi Mik-
lós játssza, a műsoron még 
Bach, Honegger és Petrovics 
művei szerepelnek. Közre-
működnek: Delley József, 
Meszlényi László, Román 
Zoltán, Várnagy Lajos. 

Az évszaknak 
megfelelő 

hőmérséklet 
Várható időjárás szerda 

estig: Változóan felhős idő, 
néhány helyen kisebb eső. 
Időnként megélénkülő észak-
nyugati, északi szél. Az év-
szaknak megfelelő hőmér-
séklet. Néhány derült, szél-
védett helyen gyenge talaj-
menti fagy. Legmagasabb 
nappali hőmérséklet ma, 
szerdán: 14—19 fok között. 

Felkészülés húsvétra 

Mit ígér a háziasszonyoknak 
az ELIKER? 

Gyászközlemények 
Mély fájdalommal tudatjuk, 

hogy szeretett feleség, édes-
anya, nagymama. DEÁK MI-
HALYNE Tóth Mária. életének 
73. évében hirtelen elhunyt. Kí-
vánságára elhamvasztatjuk. Bú-
csúztatása hamvasztás után lesz. 
A gyászoló család, Korda u. 
7. sz. T 6656 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága jó édesanya, test-
vér és sógornő, özv. 1IORVATH 
i. VS/l.ONK Vetró Erzsébet, éle-
iének 55. évében hosszú szenve-
dés után elhunyt. Temetése ápr. 
11-én 11 órakor lesz a Dugonics-
temető ravatalozójából. A gyá-
szoló család. Sándor u. 21. 

T 6657 
Köszönetet mondunk mindazon 

rokonuknak, ismerősöknek, akik 
szeretett halottunk, EAJKO 
AGOSTONNÉ temetésén megje-
lentek, részvétükkel és virága-
ikkal mély fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek. A gyászoló 
csalad. Makkoserdő sor 38/A. 

T 6655 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér és rokon, LOCS-
KA1 ISTVÁN, életének 66. évé-

ben hosszú szenvedés után el-
hunyt. Temetése ápr. 11-én 15 
órakor lesz a Belvárosi temető 
ravatalozójából. Emlékét örökre 
őrizzük. A gyászoló család. Haj-
nal u. 59. T 6659 

Mély megrendüléssel, fájda-
lommal értesítem a kedves is-
merősöket, barátokat, hogy a 
szerető és szeretett feleség, SE-
BESTYEN GEZANE Lyikár 
Aranka hosszú, hősiesen viselt 
fájdalmak után elhunyt. Teme-
tése a Belvárosi temető ravata-
lozójából csütörtökön. 11-én 13 
órakor. Sebestyén Géza. 

Köszönetet mondok a Posta-
igazgatóságnak, az I. posta veze-
tőinek, összes dolgozóinak. a 
pártvezetőségenek, az állami 
gazdaság vezetőségének, roko-
noknak, összes ismerősöknek, 
akik virágaikkal fájdalmamat 
igyekeztek enyhíteni, özv. Ba-
logh Mihályné, Röszke. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, jó barátoknak, is-
merősöknek, akik szeretett fér-
jem. TÖRÖK ANTAL temetésén 
megjelentek, virágaikkal fájdal-
mam on.vhiteni igyekeztek. Gyá-
szoló felesége. 

ANKÉT A CSONGRÁDI 
VÍZLÉPCSŐRŐL 

Ankétot rendez április 11-
én, csütörtökön délelőtt 10 
órai kezdettel az MTESZ-
székház nagytermében (Kí-
gyó utca 4.) a Magyar Hid-
rológiai Társaság szegedi cso-
portja, Csongrád megye ta-
nácsa, a Hazafias Népfront 
Szeged városi bizottsága és 
az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság a csongrádi víz-
lépcső és a Duna—Tisza csa-
torna létesítéséről. A nagy 
jelentőségű témában elő-
adást tart Simády Béla, az 
ATIVfZIG igazgatója, Kol-
lár Ferenc, a VÍZITERV iro-
davezető helyettese. Dr. Pa-
ezuk István, a Csongrád me-
gyei tanács elnökhelyettese 
pedig méltatja a Tisza-csa-
tornázás jelentőségét Csong-
rád megye életében. Az an-
kéton minden érdeklődőt szí-
vesen látnak. 
EGYETEMI 
ELŐKÉSZÍTŐ 

Az Országos Ifjúságpoliti-
kai és Oktatási Tanács, vala-
mint a József Attila Tudo-
mányegyetem szervezésében 
ötnapos matematika-fizika 
felvételi előkészítő tanfolyam 
kezdődött hétfőn Szegeden, a 
fizikai dolgozók tehetséges 
gyerekeinek. A tanfolyamon 
kilencvenhét negyedikes diák, 
szegedi, Csongrád, Szolnok és 
Békés megyei tanuló vész 
részt. A foglalkozásokat a 
Tömörkény gimnázium és 
művészeti szakközépiskola 
termeiben és a JATE Bolyai 
Intézetében a természettudo-
mányi kar oktatói és hallga-
tói vezetik. 

A kétnapos ünnepek ha-
gyományosan mindig próbá-
ra teszik a háziasszonyok tü-
relmét, teherbíró-képességét 
már a bevásárlásoknál, hi-
szen ügyességükön, lelemé-
nyességükön is sok múl ik, 
hogy milyen ételek kerülnek 
az asztalra. A Szegedi Élel-
miszerkiskereskedelmi Vál-
lalat azt ígéri most a házi-
asszonyoknak, hogy a lehe-
tőség szerint megkönnyíti 
gondjaikat a húsvét előtti 
vásárlásban. A vállalat dol-
gozói arra törekszenek, 
hogy 140 szegedi üzletükben 
lehetőleg minél több áru-
cikket meg lehessen kapni 
egy helyen. 

Csikós János, az ÉL IKER 
igazgatóhelyettese arról tá-
jékoztatott, hogy a tejipar 
az ünnepekre minden igényt 
kielégítő ellátást ígér tejből 
és tejtermékből. Krémeslap-
ból, tortakarikából, kalács-
ból is bő áruellátásra számít 
az ÉLIKER, mivel e termé-
kekre több partnerrel kötött 
megállapodást. A húsvéti 
asztal egyik elengedhetetlen 
tartozéka a sonkához, tojás-
hoz, kolbászhoz a különböző 
savanyúság, legfőképpen pe-
dig az ecetes torma, ame-
lyet poharanként 6 forintos 
egységáron hoz forgalomba 
az ÉLIKER. 

A várható keresletnek 

megfelelő teljes ellátást ígér 

üzleteiben tőkehúsból is az 

ÉLIKER. A hagyományos 

húsvéti füstölt árukból pe-

dig ezúttal megközelítően 20 

százalékkal több kerül for-

galomba, mint tavaly ilyen-

kor. Kötözött és darabolt 
sonkából biztosított az ellá-
tás az ünnepekre. Az előbbi 
54, az utóbbi 52 forintos 
áron kerül forgalomba. 
Ugyancsak korlátlan meny-
nyiségben áll a vásárlók ren-
delkezésére tojás az ÉLI-
KER üzleteiben, méghozzá 
jóval olcsóbban a napi piaci 
árnál. Nem lesz hiány cso-
koládéáruból sem. mert 10 
százalékkal nagyobb meny-
nyiség áll majd a vásárlók 
rendelkezésére, mint tavaly 
ilyenkor. Ugyancsak zavar-
talan ellátás várható sütő-
porból, vaníliáscukorból, 
mazsolából, margarinból, ét-
olajból, friss- és szárított 
élesztőből, dióbélből. S ami 
még szintén figyelemremél-
tó: szifonpatron után sem 
kell a háziasszonyoknak üz-
letről üzletre szaladgálniuk: 
ebből is jó ellátást ígér az 
ÉLIKER. 

Korlátlan mennyiségben 

ál lnak a fogyasztók rendel-

kezésére a különböző üdítő 

italok. Frissítő szörpök ott-

hon is elkészíthetőek a dré-

gelypalánki málna-, szamó-

ca-, jaffa-, citrom-, csipke-

és feketeribizli-sűrítmény-

ből. 

Idén meglepte vásárlóit az 

ÉL IKER egy hasznos röpcé-

dulával, amelyen a háziasz-

szonyokat — akik még nem 

tudnák — megtanítják a 

sonkafőzésre.- A vállalat ál-

tal javasolt főzési módszer 

után megtartja teljes tápér-

tékét a kötözött és darabolt 

sonka. 
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