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Uráli féldrágakövek 

A helyi sakkbajnokságon tör tén t 
Ellenfelem a tizenötödik lépés 

után kutyaszorítóba került. Arcán 
kínos gyötrelem tükröződött. A kö-
vetkező lépésnél rákvörös lett, ne-
hezen lélegzett. 

— Másfajta kombináción medi-
tál? — kérdeztem, látva leplezetlen 
zavarát. 

— Igen — válaszolta megadóan, és 
sóhajtott. — Vállalatom első helye 
még mindig biztosítva volt. Egyedül 
a főmérnök ellenállását kellett meg-
törnöm. Magával viszont sehogy sem 
boldogulok. Apropos! Véletlenül nem 
a műszergyártás területén dolgozik? 

— Nem. 
— Kár — sóhajtott hosszan ellen-

felem. és a szívéhez kapott. 
— Csak nincs rosszul? Próbáljuk 

meg együtt elemezni a következő 
lépést — biztattam készséggel. 

— Komolyan mondja? 
— A legkomolyabban! Kezdjük! 

Mivel szeretne lépni? 
— A lóva l . . . , mondjuk: i d e . . . 
— Nagyon helyes — bólintottam, 

és ellentámadásba lendültem, meg-
mutatván neki. hogyan lesz oda a 
bástváia. — Főleg a királyra kon-
centráljon — figyelmeztettem. — A 

Tanulságos játszma 
király értéke óriási. Próbálja az én 
királyszárnyamat gyengíteni. 

Szót fogadott. Támadott és moso-
lyogni kezdett. 

— Nagyszerű! Szépen alakulnak a 
dolgok. Hányadik lépésnél szokott va-
riációkba bocsátkozni ? 

— Általában a t i zed ikné l . . . 
— Remek! En már rögtön a har-

madiknál. 
— Eh, miért is ültem le magá-

val . . . 
— Semmi vész! Szívesen segítek. 

Először is sáncolja el magát, a bás-
tya fontos szerepét tartsa szem előtt. 

— Köszönöm, de miért segít ál-
landóan? Talán mert merőben más 
szakterületen dolgozunk? Várjunk 
csak. mi is a szakmája? 

— Gépészmérnök. 
— Remek! Ugyanis nálunk, a mű-

szergyárban, nagy szükség van jó 
szakemberekre. Es látom, magának 
borotva esze van. Alkalmazkodó, ru-
galmas típus. Mennyi a fizetése? 

— Háromezer-ötszáz. 

— Garantálom, nálam főmérnök 
lehetne, havi 4 ezer 500 alpppaL 

— Komolyan mondja? 
— A legkomolyabban! Milyen lé-

pés következik? 
— Ad még nekem egy sakkot — 

mondtam, és megnyitottam előtte a 
győzelméhez vezető utat. 

Ellenfelem valósággal kivirult. Az 
elégedettségtől köhécselve dörzsölte 
kezét, ide-oda tologatta a figurákat. 
Én pedig türtőztettem magam, nem 
akartam leendő főnököm örömét 
szegni. Engedtem: hadd győzzön. 

— Matt! — kiáltott fel végül dia-
dalittasan. — Jól kikészítettem! No, 
ne búsuljon. Tegyünk úgy, mint a 
gyerekek: háromszoros hurrá a győz-
tesnek. 

— Gratulálok. És mi lesz a mun-
kával? 

— Miféle munkával? — nézett rám 
értetlenül. — Nálam ilyen idétlen 
sakkozónak nincs üres státusz! 

V. Sz. 
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Az ural! féldrágakövek szverdlovszkl Özemének terme-
lékenysége jelentősen emelkedett, mióta a kövek megmun-
kálásához ultrahangos berendezést és különleges gyémánt-
korongokat használnak. Míg korábban a féldrágakő meg-
munkálása napokat, sőt heteket igényelt, addig a mai mo-
dern szerszámok segítségével a kemény anyagot a másod-
perc tört része alatt csiszolják és vágják. 

Az uráli mesterek alkotásai már két és fél százada 
keltenek méltán elismerést. Az uráli mesterek az idősebb 
nemzedék hagyományainak méltó folytatói. A kvarcit, az 
achát, a malachit, a jáspis hagyományos féldrágakövek, 
amelyekből vázákat, hamutartókat, gyertyatartókat, púder-
dobozokat, különféle ajándékokat készítenek. A kőfaragó 
tudása abban mutatkozik meg, hogy hangsúlyozni tudja a 
kő szépségét. Az uráli Ryár az Egyesült Államokba, Olasz-
országba, Belgiumba, Dániába, Magyarországra, Lengyelor-
szágba és számos más országba exportál ajándéktárgyakat. 

SÜTŐIPARI 
DOLGOZOK 
VETÉLKEDŐJE 

A Csongrád megyei Sütő-
Ipari Vállalat harminc szo-
cialista brigádjának 210 dol-
gozója jelentkezett a kong-
resszusi verseny során ren-
dezett szellemi vetélkedőre. 
A nagy létszám miatt ta-
vasszal elődöntőn, tegnap-
előtt, vasárnap délelőtt pe-
dig a döntőn adtak számot 
felkészültségükről a dolgo-
zók. A szakmai, balesetvé-
delmi, politikai és irodalmi 
témájú kérdésekre a kis-
teleki üzem Ady Endre szo-
cialista brigád tagjai vála-
szoltak legjobban, második 
helyen az üllésiek Közös cél 
brigádja végzett, harmadik 
pedig a csongrádi üzem Le-
nin nevét viselő brigádja 
le t t A döntőn résztvevő va-
lamennyi résztvevő pénzju-
talmat és okleveleit kapott. 
AZ ÉV LEGSZEBB 
BÉLYEGE 

Kihirdették az év legszebb 
bélyege pályázat eredmé-
nyét. A gyűjtők szavazata 
alapján Gsontváry Kosztka 
Tivadar „Tengerparti séta-
lovaglás" című festménye 
alapján készült bélyégblokk 
kapta a kitüntetést. 

AZ EGYESÜLETI 
MUNKA 
ÉRTÉKELÉSE 

Taggyűlést tart ma, ked-
den délután 3 órakor a Tech-
nika Házában a Faipari Tu-
dományos Egyesület Csong-
rád megyei csoportja. Érté-
kelik az egyesület idei mun-
káját, majd műszaki „Kicso-
da-micsoda" játék követke-
zik, melyre a helyszínen le-
het nevezni. 
KAMARAEST 

A filharmónia C kamarabér-
leti sorozatában a szegedi 
szimfonikusok kamaraegyüt-
tese játszik holnap, szerdán 
este 8 órai kezdettel a Tö-
mörkény zeneművészeti szak-
középiskola Lenin körúti 
nagytermében. Vezényel Sza-
latsy István, zongorán köz-
reműködik V. Szőnye Kata-
lin. A műsoron Szervánsz-
ky, Huzella Elek, Kocsár 
Miklós és Honegger művei 
szerepelnek. 

KÜLÖNLEGES 
SZŐTAR 

A lengyel „Slansk" Könyv-
kiadó 1975-ben a környezet-
védelem problémáival fog-
lalkozó különleges enciklo-
pédikus szótárt bocsát ki. 

Várható időjárás kedd es-
tig: jobbára erősen felhős 
idő, megismétlődő esővel, zá-
porral, a magasabb hegyeken 
átfutó havas esővel, hózápor-
ral. Mérsékelt déli, délnyu-
gati, később többfelé meg-
élénkülő, a Dunántúlon he-
lyenként megerősödő, átme-
netileg északnyugatira for-
duló szél. A várható legma-
gasabb nappali hőmérséklet 
kedden: 6—11 fok között. 

HÓLEPELBEN 
A MÁTRA 

A Mátrába beköszöntött a 
tél. Hétfőre virradó éjjel hó 
esett és a hőmérséklet is 
nulla fokra süllyedt. A he-
gyek csúcsait összefüggő fe-
hér takaró borítja. Kékes-
tetőn a hó vastagsága 2 cen-
timéterre nőtt. Az erdő fái is 
fehér, téli ruhát váltottak. 
A friss, tapadó hó sporto-
lásra még nem elegendő, r i t-
ka szép látványt nyúj t a 
Mátra: az ország teteje káp-
rázó fehérben ragyog, az 
alacsonyabban fekvő hegye-
ket pedig továbbra is a vál-
tozatos színekben pompázó 
őszi lombok díszítik. 

Gyerekek 
Két kisfiú beszélget: 
— Te hol születtél? 
— Kórházban. 
— Mi bajod volt? 

COLLEGIUM 
ARTIUM 

Az egyetem művészeti kol-
légiumának képzőművészeti 
szekcióján Kondor Béláról 
tar t előadást dr. Németh La-
jos egyetemi tanár, művé-
szettörténész, ma, kedden es-
te 8 órai kezdettel a termé-
szettudományi kar Béke-épü-
letének nagytermében. 

A legrégibb magyar nyelvű levél 

PARTIZÁN-
EMLÉKMŰ 

A többségében munkásfia-
talokból, egyetemistákból 
diákokból verbuválódott Gör-
gey-partizánegység a Bör-
zsönyben harcolt hazánk fel-
szabadításáért. Hazánk fel-
szabadulásának 30. évfordu-
lója alkalmából Vámosmiko-
lán emlékművet avatnak. A 
börzsönyi partizánok tevé-
kenységét megörökítő em-
lékmű egy kőlapok közé, he-
gyére állított, csaknem két-
méteres kard, Illés Gyula 
szobrászművész alkotása. A 
kőlapokra felvésik a parti-
zánegység hősi halottainak 
nevét. 

KÖZLEKEDÉSI 
BALESETEK 

Csengelén, a Felszabadulás 
utcában Laczkó Mózes An-
tal, Csengele, Móra Ferenc 
utca 8. szám alatti lakos fi-
gyelmetlenül átment az út-
test egyik oldaláról a másik-
ra. Ezért egy motorkerékpá-
ros elütötte. Súlyos sérü-
lést szenvedett a motorke-
rékpár vezetője, Kormányos 
József, Csengele, Tanya 536. 
szám alatti lakos. — A sán-
dorfalvi és a szatymazi be-
kötő út kereszteződésében 
kerékpáron közlekedett Ka-
kuszi Mihály, Szatymaz, I. 
kerület 221. szám alatti la-
kos, aki nem adott elhala-
dási elsőbbséget egy gépko-
csinak, amely elütötte. A 
kerékpárost súlyos sérüléssel 
szállították kórházba. 
MAGÁNLAKSÉRTÉSÉRT 
BÖRTÖN 

Alkalmi ismerősökkel szó-
rakozott a szőregi Hintaló 
csárdában Balogh József 19 
éves, Szőreg, Gyár utca 10. 
szám alatti lakos. Szóra-
kozótársai egyike elárulta, 
hogy lakásuk ablakát vala-
ki betörte és még nem üve-
gezték be, csupán fóliát fe-
szítettek rá. Ezt az értesülést 
kihasználva a vádlott né-
hány nap múlva bemászott 
alkalmi ismerősének lakásá-
ba a nylonnal borított ab-
lakon át és különböző ruha-
neműket vitt el magával. A 
szegedi járásbíróság Balogh 
Józsefet jogerősen hat hónap 
börtönre ítélte. 

József Attila-szavalóverseny 
József Attila születésének 

70. évfordulójára országos 
szavalóversenyt hirdet a 
Kulturális Minisztérium, a 
Magyar Rádió, a Népműve-
lési Intézet, a KISZ Közpon-
ti Bizottsága, a Magyar Te-
levízió, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa, a Magyar 
Írók Szövetsége, a Honvédel-
mi Minisztérium, a Szövet-
kezetek Országos Tanácsa, 
az Ipari Szövetkezetek Or-
szágos Tanácsa és Somogy 
megye tanácsa. A versenyre 
benevezhetnek irodalmi szín-
padok, színjátszó csoportok, 
versmondókörök 3—3 tagból 
álló csapattal, és egyéni sza-
valókkal is. A csapatok tag-
jait egyéni versmondóként 
is elbírálják, tehát külön 
jelentkezniük nem kell. 

A szavalóversenyen indu-
lóknak tiz József Attila-
verssel és tíz mai magyar 
költeménnyel kell benevez-
niök. A csoportok tagiainak 
és az egyénileg induló ver-
senyzőknek alsó korhatára 
16 év. A csoportok vagy kö-
rök fenntartója lehet műve-
lődési otthon, iskola, tartoz-
hatnak a fegyveres erőkhöz, 
a tanácshoz, a szakszervezet-
hez, a szövetkezethez stb. 

A verseny több szakaszos 

lesz. A helyi (területi) selej-
tezők után kerül sor a me-
gyei, illetve Budapesten az 
összevont kerületi elődön-
tőkre. Minden egjres elődön-
tőről a legjobb pontértéket 
elért három csapat, és három 
egyéni versenyző juthat to-
vább a középdöntőbe. A kö-
zépdöntőkből egy-egy csapat, 
valamint három versmondó 
ju that a döntőbe. 

A rádió a középdöntőből 
hangképeket sugároz, a dön-
tőt pedig egyenesben közve-
títi. A televízió a középdön-
tőket és a döntőt is egyenes-
ben közvetíti. A zsűri jutal-
mazza, illetve díjazza a kö-
zépdöntő és a döntő legjobb 
eredményt elért csapatait, 
egyéni versmondóit és a csa-
patokat felkészítő művészeti 
vezetőt, rendezőt is. 

A József Attila-szayalóver-
senyre a megyei művelődési 
központokban (néprp^velési 
tanácsadóknál) lehet jelent-
kezni november 15-ig. 

Az elődöntőket a jövő év 
február jában tart ják. A kö-
zépdöntőkre pedig 1975 feb-
ruárban—márciusában kerü l 
sor Békéscsabán, Egerben, 
Pécsett, Veszprémben és Bu-
dapesten. A döntő időpontja 
Balatonszárszón: 1975. ápri-
lis 1L 

Hobbi 

— Néha azért a fiaddal is foglalkozhatnál 

A közelmúltban a pesti 
utcán postakocsik méltóság-
teljes vonulása hirdette, hogy 
száz évvel ezelőtt alakúit 
meg Bernben az Egyetemes 
Postaegyesület. A centená-
rium alkalmából nem érdek-
telen felidézni néhány aduié-
kot a levelezés hazai őstörté-
netéből, pontosabban azt, 
hogy a legrégibb magyar 
nyelvű levelet ki küldte ki-
nek, s hogyan jutott el a 
címzetthez. 

A szóban forgó levél a fel-
tevések szerint anno domlni 
1486-ban kelt. Ktsvárdára 
küldték Mátyás király udva-
rából, s címzése — a kornak 
megfelelően — még latin 
volt. így szólt: „Magnifico 
domlni Nicolae de Kysvarda 
Fratri nostro carissimo". 
Azaz hevenyészett fordítás-
ban: Nagyhatalmú Várdai 
Miklós főispánnak. Szövege 
pedig — mai helyesírásunk 
szerint — a következő: 

„Én jó uram, tudja megte-
kegyelmed, hogy amióta Bé-

gányitól Vajda uramnak a 
dologról üzentél, tudd meg 
bizonnyal, hogy azt neki 
mind szórul szóra elbeszélte. 
Én is beszéltem vele, igen 
fogadta, hogy örömest töre-
kedik benne. Minden jó vég-
re azért tudd meg bizonnyal, 
hogv itt Visegrádon szólunk 
király őfelségének. Azért a 
leveleket, amelyekről beszél-
tünk, minél hamarabb fel-
küldheted, annál hamarabb 
küldjed. 

Aladár atyádfia". 
Aladár üzenete még így, 

„korszerű" formában sem 
túl világos, hát még az ere-
deti, Mátyás-korabeli ma-
gyarsággal ! Érzékeltetésül 
egy rész eredetiben: itt 
Visegrádon szólunk király 
őfelségének" részt Aladár 
atvafi így vetette papírra: 
„ithten Vysegradon Zolunk 
kyralnak Ew felseekeenek". 
Az aláírás pedig így került 
a pergamentre: „Allada 
athyadfya". 

A kutatók azonban vi-
szonylag könnyen megbir-
kóztak az ódon nyelvezet 
buktatóival, sőt a levél szü-
letésének, hátterének körül-
ményeit is felderítették. Esze-
rint az abban az időben hí-
res Várdai família egyik tag-
ja, Miklós csatlósát, Bégányi 
Mihályt a visegrádi palotá-
ban időző Báthory István 
erdélyi vajdához küldte. 
Megbízatása az volt: jár jon 
közben a vajdánál — aki ro-
koni kapcsolatban volt Mik-
lóssal —, hogy támogassa a 
Várdai Jánossal viselt ha-
gyatéki perében. Egyszóval, 
ahogy ma fogalmaznánk, 
protekciót kért a vajdától. 

S mivel Mátyás király is 
az udvarban tartózkodott, a 
kutatók ebből következtet-
nek arra, hogy a levél 1486-
ban kelt, Visegrádon. Várdai 
Aladár pedig nem hollóval, 
nem is delizsánsszal, hanem 
a repülőposta akkori „ősével" 
— lovasfutárral küldte a le-
velét bátyjának. 

A könyvsorsjáték nyereményei M Ű V E Z E T Ő K 
Motorkerékpárját ittas ál-

A 38. könyvsorsjáték hú- X. osztály 6750 számú sors- lapotban vezette Mihálytele-
zásának főbb nyereményei: jegy; rovinyi üdülést a III. k e n Kovács István, Röszke 
Zsiguli személygépkocsit osztály 4024-es számú sors- 146. szám alatti lakos. Jog-
nyert az V. osztály 10 419 jegy; prágai utazást a VI. erősen 2 ezer 800 forintra 
számú sorsjegy. Tízezer forin- osztály 11 941-es sorsjegy; bírságolták és javasolták jo-
tos vásárlási utalványt nyert: tátrai üdülést a IX. osztály gosítványa visszavonását is. 
VII. osztály 14 042-es, illetve 13 481-es számú sorsjegy; — Mészáros István, Kiste-
a IX. osztály 3539-es számú jugoszláviai körutazást a XII. i ek, Tanya 548. szám alatti 
sorsjegy. Egy darab ötezer osztály 4550 számú sorsjegy, lakost Szentesen érték tet-
forintos vásárlási utalványt Ezenkívül számo6 könyv- ten a járőrök, amint teher-
nyert az V. osztály 13 910-es nyereményt húztak ki. A gépkocsit vezetett ittas álla-
számú sorsjegy, valamint a n v „ r e m A n v i P £ ? v „ p k október P ° t b a n - Mészárost 2 ezer 500 
VI. osztály 3533 számú sors- n y e r e e n y : e g y z e K ^ 0 K t 0 D e r forintra bírságolták és java-
jegy. NDK-körutazást nyert 3 0 " t o l megtekinthető és be- s o i ták ellenőrző lapjának be-
a XIV. osztály 3161-es szá- váltható a könyvesboltokban, vonását, 
mú; Leningrád—Helsinki 
utazást a IX. osztály 1776 
számú sorsjegy; Napospart— 
Isztambul utazást a VI. osz-
t á l y 13 099 s z á m ú s o r s j e g y ; 4 M agyat Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának 
L e n i n g r á d — M o s z k v a u t a z á s t lapl lapia - Megjelenik hétköznap s. vasárnap t* oldalon. — 
a X I I I . o s z t á l y 13 107 s z á m ú Főszerkesztő: P Nagy István - Szerkesztőség ét k iadóhivatal : 
sorsjegy; erdélyi körutazást S " e e d M a K v a r Tanácsköztársaság dtja 10 - Telefon; IJ-SSS, 

13-003 - Felelős k iadó: Kovács László - A 'apót n v o m j a : 8ze-
a X. osztály Zbl-es szUmu < e d l N y o m d a Szeged Bajcsv Zsilinszky utca W - Index: »0S3, 
sorsjegy; salzburgi üdülést a • EUfbetési öt) erj? bteaprs a» forins. 
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