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H E H S B E H s l G D 
Közlekedési játék 
a kisiskolásoknak 

Százötvenezer kisdiák kezdi meg tanulmányait ősszel 
az általános iskolák első osztályaiban. A szülőknek nem 
kis feladatot jelent, hogy gyermekeiket a biztonságos utcai 
közlekedés elemi szabályaira megtanítsák. Ehhez kíván se-
gítséget nyújtani az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács, 
amely a közlekedési szabályok megismerése, az utcai tájé-
kozódás megkönnyítése érdekében megjelentette a „Kö-
szöntünk az első osztályban" című kiadványt. 

A négylapos füzetkében négyzethálós ábra található, 
amelyen el lehet helyezni — a füzet másik lapjáról kivág-
ható — ábrákat: villamosokat, autóbuszokat, házakat, uta-
kat, közlekedési lámpákat. „Otthontól az iskoláig" — ez a 
játék címe, melynek során — szülői segédlettel — a való-
ságnak teljesen megfelelően kirakható a négyzethálón a la-
kástól az iskoláig vezető út. A kivágott papírfigurák segít-
ségével makettszerűen berajzolható az útirány, s mindaz, 
amivel a kisdiák a valódi közlekedésben találkozhat. A 
színes játék nagyban megkönnyíti majd, hogy a kis gyalo-
gosok mielőbb megismerkedhessenek azokkal az alapvető 
szabályokkal, amelyeknek ismerete feltétlenül szükséges. 
A szülők a kis füzetkéket a tanév első napjaiban az isko-
lában kapják meg ingyen. 

A fehér férfi körülbelül harminc-
öt éves, és százhetven centiméter 
magas. A néger fiú életkorát nem 
tudom pontosan meghatározni, de 
nem hiszem, hogy több lenne tizen-
öt évesnél, és fél fejjel alacsonyabb 
a fehér férfinál. Cingár kis csokolá-
débarna legényke, kicsit esetlen, tér-
dig érő nadrág, könnyű nyári ing 
van rajta, s a lábán fehér tornacipő. 

Először a mólón találkoztam ve-
lük, a férfi magához fogta vállban 
a fekete fiút, kinyújtotta a karját, 
belemutatott Badacsony irányába a 
napfényben szikrázó messzeségbe, 
tartósan mutatott el abba az irány-
ba, a fiú meredten figyelt, nem tu-
dom, mi volt érdeklődésük tárgya. 

Aztán a sétányon találkoztam ve-
lük. Amikor megpillantottam őket, 
a fehér férfi a fiú gyapjas fején 
nyugtatta a kezét, igyekeztem az il-
lendőség határain belül a közelükbe 
férkőzni, érdekelt, mit beszél a nagy 
fehér a kis feketének, s mit felelget 
a fiú, amikor fölnéz rá, nagy igye-
kezettel. 

Magyarul beszélgettek, a férfi 
tisztán, a fiú magas hangon, és ala-
posan akadozva. A fiú a balatoni 
hajókról kérdezhetett valamit, a fér-
fi azt magarázta, hogy télen nem le-
het hajózni a tavon, mert befagy, 
vastag jégkéreg takarja a vizet. Nem 
tudom mennyit érthetett ebből a kis 

Fiú puskával 
néger, talán fogalma se volt arról, 
mi az a jég, talán valami irtóztató 
csodát látott képzeletben, ami hely-
hez köti ezeket a fehér hajókat. 

Aztán bazáros bodegához értek, én 
mögöttük lépegettem, s megálltam a 
fiú oldalán. A bazár mindenféle tar-
ka-barka haszontalanságot kínált, 
keleti összevisszaságban zsúfolt asz-
talán, a fehér férfi lehajolt a fiú-
hoz, rámutatott egy piros papírsap-
kára, s azonnal meg is kérdezte a 
boltost, mit kér érte. A fiú arcán 
valami megfoghatatlan öröm csillo-
gott, de intett a fejével, hogy nem 
kéri a sapkát, legelte szemmel a sok 
lim-lomot, s eközben a férfi kezébe 
vett egy ugyancsak piros labdát. An-
nak is megkérdezte az árát, és oda-
adta a fiúnak. A vékony, hosszú fe-
kete uj jak a szerzés örömével mar-
kolták a labdát, be is nyomogatta, 
hogy mennyire rugalmas, aztán a 
mellére szorította, s máris tovább 
mentek. 

A bazárostól pár méternyire, a kis 
lövölde előtt megint megálltak. Egy 
hosszú, zsíros hajú fiú éppen vissza-
adta a puskát, két társa vihogott 
mögötte, hogy semmit se talált, s 

akkor a fehér férfi odaszólt a bode-
ga gazdájának, s letett az asztalra 
pár forintot. Az első pillanatban azt 
hittem, a célzási tudományát akar-
ja bemutatni a kis feketének, ám 
nem az történt. Odatartotta eléje a 
játékfegyvert, megmagyarázta, ho-
gyan kell vele célozni, hogyan kell 
meghúzni a ravaszt, aztán a célpon-
tot mutogatta, és átadta a puskát a 
fiúnak. 

Gyerekes igyekezettel, izgalom-
mal vette át tőle, és máris a vállá-
hoz fogta. A férfi azt mondta, cé-
lozz, ne kapkodd el! S a fiú célzott, 
és lőtt. Aztán ujjongott, pedig sem-
mit se talált. Újabb töltés, újabb 
célzás, a lövedék megint másfelé 
pattant. 

Akkor azt mondta a fehér férfi. 
— Jobban kell lőni, fiam. Sokkal 

jobban. Ezt meg kell tanulni. Cél-
ba. Az a fontos. 

Ebben a pillanatban a világiroda-
lom sok kis négere jutott eszembe, 
az üdülő fehérek gyülekezetében, 
forgatagában, fekete, bodros fejeket 
és fénylő fekete testeket láttam, és 
Luther Kingre gondoltam és Paul 
Robesonra, Maria Adnersonra, és 
minden feketére, akit a fehér soha-
se biztatott arra, hogy tanuljon meg 
jobban célozni. Sőt, a puskát is 
igyekezett kivenni a kezéből. 

Ormos Gerö 

Vasúti 
katasztrófa 

BETHLEN GÁBOR 
LEVELE 

A „nagy fejedelem" Beth-
len Gábor 1625-ben kelt le-
vele került elő a pécsi le-
véltárban. Feltehetően a Ba-
ranyába áttelepült erdélyi 
család iratanyagából szár-
mazik és évtizedeken át lap-
pangott sok más papír kö-
zött. Sándor László leltáros 
találta meg a kitűnő álla-
potban levő levelet, s meg-
fejtette a nehezen olvasható 
szöveget. A nagy értékű do-
kumentum bepillantást nyújt 
Bethlen diplomáciai tevé-
kenységébe, hírt ad a kons-
tantinápolyi állandó magyar 
követség felállításáról. 
KEZDŐDIK 
A MARXIZMUS-
LENINIZMUS 
ESTI EGYETEM 

A Marxizmus—Leninizmus 
Esti Egyetem hároméves ál-
talános tagozatának II. év-
folyamán a foglalkozás szep-
tember 3-án, délután 16 óra-
kor. a III. évfolyamán szep-
tember 4-én, délután 16 óra-
kor kezdődik az oktatási 
igazgatóságon. 
MÉRLEGTECHNIKÁI 
KOLLOKVIUM 

Szegeden és Hódmezővá-
sárhelyen rendezi meg a Mé-
réstechnikai és Automatizá-
lási Tudományos Egyesület 
Csongrád megyei csoportja, 
és a METRIPOND Mérleg-
gyár az V. Nemzetközi Mér-
legtechnikai Kollokviumot 
szeptember 3—6-ig. A ta-
nácskozáson 17 ország 170 
szakembere vesz részt. 
MESTERSÉGES TŐ 

Nagykanizsától 3 kilomé-
terre 40 hektár vízfelületű 
mesterséges tavat hoztak lét-
re. A csaknem 3 kilométer 
hosszú, átlagosan 150 méter 
széles tó Nagykanizsa város 
lakosságának kiránduló- és 
pihenőhelye lesz. A tó feltöl-
tődése részben csapadékból, 
részben a bővizű patakból 
megkezdődött 

23—28o 
Várható időjárás vasárnap 

estig. Kevés nappali felhő-
képződés, legfeljebb egy-
két helyen zápor, zivatar. 
Mérsékelt időnként meg-
élénkülő keleti, délkeleti 
szél. A hajnali és a kora 
reggeli órákban néhány he-
lyen átmeneti ködképződés. 
Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet vasárnap: 
23—28 fok között 

MIT FIZET 
A LOTTÓ? 

A Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság közlése szerint a 
35 játékhéten öttalálatos 
szelvény nem volt. Négvtalá-
latcs szelvénye 58 fogadónak 
volt. nyereményük egyen-
ként 82 463 forint. Háromta. 
lálata 5497 fogadónak volt, 
nyereményük 435 forint. A 
kéttalálatos szelvények szá-
ma 154 014, ezekre egyen-
ként 19 forintit fizetnek. A 
nyeremények a nyereményil-
leték levonása után érten-
dők. A Sportfogadási és Lot-
tó Igazgatóság hétfőn, a 
Népstadion sajtótermében 
rendezi a lottó augusztusi 
jutalomsorsolását. 

DERKOVITS 
VAROSRÉSZ 

Szombathelyen épül a vá-
ros nagy szülöttéről, Derko-
vite Gyuláról elnevezett vá-
rosrész központja. Az ú j la-
kótelepen már mintegy ti-
zenkétezren laknak. A több 
ütemben felépülő városköz-
pontban kapnak helyet az 
üzletek, a szolgáltató, ven-
déglátóipari egységek, a kul-
turális létesítmények. A 
komplex városközpont ki-
építése az ötödik ötéves terv 
időszakában fejeződik be. 
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ÜJ MESTERSÉGES 
MÁJ 

Macumura, egy 28 eszten-
dős japán orvos az állatok 
májsejtjeinek bázisán készü-
léket konstruált, amely igen 
eredményesen teljesíti az 
emberi má j nyolcszáz funk-
ciója közül a legfontosabba-
kat. A beteg vérét naponta 
hat órára bekapcsolják a ké-
szülékbe, hogy azon keresz-
tül szűrjék át. Az ú j mester-
séges máj előnye, hogy ki-
csi. olcsó és könnyen cserél-
hető. 

SZEGEDI 
PROFESSZOR GENFBEN 

Szombaton Genfbe utazott 
dr. Antalffy György egye-
temi tanár, a Magyar Jo-
gász Szövetség elnöke. Részt 
vesz — jogászszövetségünk, 
az Országos Béketanács és a 
Hazafias Népfront képvise-
letében — a nem kormány-
közi szervezetek emberi jo-
gok bizottságának az afrikai 
fajüldözéssel és apartheiddel 
foglalkozó nemzetközi konfe-
renciáján. 

Felejthetetlen, drága gyerme-
künk, LOZSA I .Aszt .Ö n . éves 
orvostanhallgató temetése au-
gusztus 29-én volt a Belvárosi 
temetőben. A megjelentek őszin-
te részvételéért hálás köszönetet 
mond a gyászoló család. 

Mély fá jdalommal ' tuda t juk , 
hogy EtITZ OSZKÁR életének 
64. évében elhunyt. Hamvasztás 
utáni búcsúztatása szeptember 3-
án 14 órakor lesz a Belvárosi 
temető Korda kolumbáriumából . 
A gyászoló család. T 7720 

Megtört szívvel tudat juk, hogy 
szeretett feleség, édesanya és 
gyermek, TERBE JOZSEFNE 
Erdei Ida, életének 20. évében 
váratlanul elhunyt. Drága ha-
lottunk temetése szeptember 2-
án 15 órakor lesz az Üjszegedi 
temető ravatalozójából. A gyá-
szoló család, Rózsa F. sgt. 127/9. 

T 7716 
Megrendülten tudat juk , hogy 

tSRDÖGH MIHALYNÉ Kiss Má-
ria, életének 8S. évében várat la-
nul elhunyt. Drága halot tunk te-
metése szept. 2-án 13 órakor lesz 
az Alsóvárosi temető kápolnájá-
ból. A gyászoló család, Rákóczi 
U. 21. T 7715 

Dr, PIUKOVICH ISTVANNÉ 

Gyász-
kaziemén/ek 
Pál f fy Gizella hosszú türe lem-
mel viselt szenvedés után életé-
nek 53. évében, aug. 29-én el-
hunyt . Emlékét szeretettel őriz-
zük. Temetése szeptember 2-án 
15 órakor lesz a Belvárosi te-
mető ravatalozójából. A gyá-
szoló család. T 7713 

Édesanyánk, Bzv. SZIKORA 
JOZSEFNE temetése szept. 3-án, 
kedden délután 3 órakor lesz 
a Belvárosi temetőben. A gyá-
szoló család, szegedi felsővárosi 
plébánia. T 7710 

Megtört szívvel tudat juk , hogy 
szeretett édesanya, nagyanya, 
dédmama, anyós, CSÖKÉ SAN-
DORNÉ Tanács Rozália, életének 
82. évében hosszú betegség után 
csendesen elhunyt. Temetése 
szept. 3-án 11 órakor lesz az Al-
sóvárosi temető kápolnájából . A 
gyászoló család, Szentmihályte-
lek. T 7723 

Mély fá jda lommal tuda t juk , 
hogy szeretett testvérünk, CSI-
SZÁR VINCE, életének 65. évé-
ben rövid szenvedés után el-
hunyt . Temetése szept. 2-án 15 
órakor lesz az Alsóvárosi teme-
tő kápolnájából . Gyászoló test-
vérei. Minden külön értesítés 
helyett . Tisza Lajos u. 51. T 7717 

Szomorú szívvel tuda t juk , 
hogy szeretett édesanya, anyós, 
nagymama és dédmama, özv. 
TIHANYI ISTVANNÉ, életének 
82. évében elhunyt. Temetése 
szeptember 2-án 12 órakor lesz 
az Alsóvárosi temető kápolná já-
ból. A gyászoló család, Irinyi 
János u. 23. T 7719 

Köszönetet mondok a Szegedi 
Élelmiszer-kereskedelmi Válla-
lat pár t - és szakszervezet-veze-
tőségének és elvtársaknak, ba-
rá toknak és mindazoknak, akik 
f é r j em hamvasztás utáni búcsúz-
tatásán megjelentek és részvé-
tükkel mellettem álltak. Fodor 
Gézáné. 

Felejthetetlen Tóni bácsink, 
DR. BALOGH ANTAL elhunyta 
alkalmsából kifejezett részvétnyil-
vánitásokat köszönjük. Gyászoló 
rokonai és e l tar tó ja . 

A FOTÖS ÖTLETE 

KISVARDAN 
Augusztus 30-án, az esti 

órákban, Bodnár János 50 
éves büntetett előéletű — 
korábban elmegyógyászati 
kezelés alatt állt — helyi la-
kos, egy engedély nélkül bir-
tokában tartott, emberélet 
kioltására alkalmas lőfegy-
verrel rálőtt szomszédjára, 
Sándor Imre 60 éves kisvár-
dai lakosra, akit a karján 
súlyosan megsebesített. A 
helyszínre érkezett rendőrök 
többszöri felszólításának, 
hogy fegyverét adja át, nem 
tett eleget. Az elfogására 
tett kísérletek nem vezettek 
eredményre. Bodnár a ház 
melletti műhelyéből tovább 
lövöldözött a rendőrökre, 
akik közül hármat megsebe-
setett. A rendőrök kénytele-
nek voltak fegyverüket hasz-
nálni, s ennek következtében 
Bodnár János 31-én reggel 
életét vesztette. Az ügyben 
az illetékes szervek a vizs-
gálatot folytatják. 

ALUMÍNIUM 
KONTÉNER 

Alumínium konténerek 
gyártását kezdték meg a Ba-
lassagyarmati Fémipari Vál-
lalatnál a Német Demokra-
tikus Köztársaság megren-
delésére, szintetikus textí-
liák alapnyagának szállítá-
sához. A szálat alumínium 
orsóra csévélik, ez a teljesen 
zárt rendszerű konténerbe il-
leszkedik, amely a szálnak 
elektrosztatikus védelmet 
biztosít, port-, illetve vízzá-
ró, az anyag szállítás közben 
nem gubancolódhat. A válla-
lat az idén kétezer, jövőre 
további ezer konténert szál-
lít az NDK-nak. Hazai ér-
deklődés is mutatkozik: el-
sőként a Magyar Viszkóza-
gyár hétszázötven újfa j ta 
alumínium konténert rendelt 
Balassagyarmaton. 

SZOMBATI 
PIACI A R A K 

A szezonnak megfelelően 
igen élénk volt a szegedi 
p iád felhozatal szombaton. 
A Csongrád megyei MÉK, a 
hódmezővásárhelyi kisállat-
tenyésztők és a szegedi Ű j 
Élet Tsz együttesen közel 
háromezer kilogramm ba-
romfit kínált eladásra. A 
csirke kilogrammját 30, a 
tyúkét 25 forintért mérték. 
Most hoztak fel a termelők 
legnagyobb mennyiségben 
sárga- és görögdinnyét, ki-
logrammonként 3—4 forin-
tos áron. A tojás darabja 1— 
1,20, a burgonya kilogramm-
ja 3,50—5 forint, a sárgaré-
páé 3—3,50, a gyökéré 7—10, 
a vöröshagymáé 3,50—4 fo-
rint volt A fejes káposzta 
kilogrammját 2—2,50-ért, a 
kelkáposztát 3,50—4 forintért 
mérték, a salátáért darabon-
ként 2 forintot kértek. A 
zöldpaprika kilogrammja 5— 
8. a karfiolé 8—10, a paradi-
csomé 2—3 forint között 
mozgott A főzőtök kilo-
gramja 1 forint, az uborkáé 
2,50—6, a zöldbabé 6—7 fo-
rint volt. Egy kilogramm 
zöldborsóért 20 forintot kér-
tek. Gyümölcsből is sok 
volt a felhozatal, az alma 
kilogrammja 4—9, a körtéé 
6—9, az őszibaracké 4—10, a 
szilváé 3—4, a szőlőé 8—14 
forint volt. 

Súlyos vasúti szerencsét-
lenség történt pénteken a 
késő esti órákban Jugoszlá-
viában: 22.40 órakor a zág-
rábi főpályaudvar közelében 
egy éles kanyarban kisiklott 
a Hellas-express Dortmund 
felé tartó mentesítő szerelvé-
nye. Nyolc kocsija — az út-
jába eső vezetékpóznákat ki-
döntve lezuhant a vágány 
melletti töltésről, és magával 
rántotta a magasfeszültségű 
áramvezetéket. 

A katasztrófában legkeve-
sebb száz utas lelte halálát, 
és mintegy százötvenen meg-
sebesültek. Sok utas az egy-
másba fúródott vagonokra 
zuhant vezetékek okozta 
áramütéstől halt meg. A Tan-
jug jelentése szerint a ha-
lálos áldozatok között ju-
goszláv állampolgárokon kí-
vül nagyszámú török, görög, 
NSZK-beli és más külföldi 
turista is van. 

Valószínűleg hibás váltóál-
lítás vagy a megengedettnél 
nagyobb sebesség okozta a 
szerencsétlenséget. Étre en-
ged következtetni az a tény 
is, hogy a jugoszláv hatósá-
gok őrizetbe vették a sze-
relvény mozdonyvezetőjét és 
helyettesét, valamint egy 
váltóőrt Kihallgatásuk fo-
lyik. 

A jugoszláv televízió szom-
baton reggel különadásban 
mutatta be a katasztrófa 
színhelyét A tv-adásból egy-
értelműen k i tűn t hogy a 
mentesítő vonat Diesel-moz-
donya még mintegy 400 mé-
teren át magával vonszolta a 
szerelvény 8 kisiklott kocsi-
ját. 

FEGYHÁZ 
GARÁZDASÁGÉRT 

Vagyon elleni bűncselek-
ményért és súlyos testi sér-
tésért volt már büntetve En-
gi Mihály 59 éves. Szeged, 
Szilágyi utca 3. szám alatti 
lakos, de elítélték már csa-
lás és hamis tanúzásra rá-
bírás miatt is. Újabban ga-
rázdaság bűntettéért került a 
vádlottak padjára a szegedi 
járásbíróság előtt. A vádlott 
a Csirke csárdában leittaso-
dott, és vitába keveredett 
társaságában az egyik lány-
nyal aki el akart távozni a 
helyiségből, de Engi erőszak-
kal visszatartotta. A vita so-
rán a vádlott sörös üveget 
csapott a falhoz, s emiatt 
riadalmat okozott az ott szó-
rakozók körében. A szegedi 
járásbíróság jogerősen 6 hó-
napi fegyházra ítélte és mel-
lékbüntetésként 2 évre eltil-
totta a közügyek gyakorlá-
sátóL 

DEL MAGYARORSZÁG 
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