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Lovak exportra 

Fél tíz múlt . A Tanár kilencre 
ígérte, hogy megkezdi a vizsgázta-
tóit A hallgatókat a takarítónő a sa-
rokba terelte a felmosóronggyal. 
Legszívesebben kizárta volna őket a 
folyosóról, hogy ne nyomalják össze 
a frissen mosott követ. Mindent 
azonban ő sem engedhetett meg ma-
gának. 

A Tanár szobája olyan volt. mint 
a mesebeli kisgömböc. Mindenkit el-
nyelt, aki eddig betette a lábát. 
Mármint más oktatókat Hallgatót 
még nem szólítottak. 

— Már fél kilenckor itt volt — 
mondta egy élemedett hölgy, külle-
me után ítélve levelező hallgató. 

— Szigorú? Nagycin belekérdez? — 
érdeklődött egy lány, aki a pulóve-
re alatt nem viselt melltartót. 

— Mindenkinek ötöst ad. Az a vé-
leménye. hogy Hegelen meg rajta 
kívül gőze sincs senkinek a filozó-
fiához. Ezen az alapon mindenkit ki-
rúghatna. Csakhogy akkor jönnének 
utóvizsgázni a nyakára, ezért inkább 
jelest ad — magyarázta egy fiú, aki 
igyekezett bennfentesnek tűnni a 
tanszék ügyeiben? 

Közben jött a tanszéki adminiszt-
rátor, borítékkal a kezében, bekopo-
gott a Tanár szobájába. Ott is ma-
radt. 

— Azt hallottam. Plehanovból írja 

Vizsga 
a, kandidátusi ját — mondta egy má-
sik vizsgázó. 

— Be fogja bizonyítani, hogy na-
gyobb volt Leninnél — közölte a jól 
informált fiú. 

— Szerintem ez ostobaság. 
— Persze. így nem fogja leírni. De 

h á t ha valaki X X . századi marxis-
tákkal foglalkozik, kicsit mindig er-
re megy ki a játék. 

— Akkor vagy hülye, vagy nem 
olvasott Lenint. 

— Legföljebb azt mond ják rá. 
hogy jóhiszemű tévedés. Érted, 
apám: gyárigazgató nem tévedhet, 
sebész nem tévedhet, tudományos té-
vedéshez viszont mindenkinek joga 
van. 

A gyakornok jött a folyosón, búval 
bélelt ábrázattal. A Tanár szobájánál 
megállt, az égre nézett, nagyot nyelt 
és bekopogott O sem jött ki. 

— Ti hisztek abban, hogv az em-
berek külsejéről meg lehet állapí-
tani. milyen tulaidonságaik vannak? 

— Öt valami hivatalnoknak nézné 
az ember. Bár én azt. Is el tudom 
képzelni róla, hogy vadászni jár. 

— Gondol j bele. biztos nincs még 
harmincöt éves. és kandidátus lesz. 
Állati okos lehet... 

— Kandidátus még nem olyan 
nagy cikk. Van. aki egy élet izzad-
ságával kaparja össze a disszertá-
cióját, van, aki kirázza a kisujjából 
— mondta f i tymálva a fiú. 

— Mit csinálhatnak bent ilyen so-
káig? — kérdezte a levelező. 

— Összeröffentek valamiért. Biztos 
egyikük kitalálta, hogyan lehet a 
kategorikus imperatívuszt rugalma-
san értelmezni, és most megbeszéli a 
többiekkel — vont vállat a fiú. 

— Olyan kíváncsi vagyok, mikor 
egymás közt vaunak, miről beszél-
hetnek — tűnődött egy lány. miköz-
ben az ablakmélyedés porába már-
totta az uj ját , ma jd szórakozottan a 
falhoz kente. 

— Mint ml. Arról, aki éppen nincs 
ott. 

Ebben a pil lanatban megnyikkant 
a Tanár ai ta iának kilincse. A hall-
gatók dermedten meredlek az ajtó-
ra. aki elsőnek érkezett, kézbe vette 
az indexét. A kilincs méltóságtelje-
sen ferdült lefelé, aztán várt egy pil-
lanatig. Lassan kinyílt az aitó. El-
sőnek egyik tanársegéd lépett ki raj-
ta. Hóra alatt cipelt — egy tekerős-
focit Nyomában kitódult még né-
hány oktató. Kibiceltek. 

LT. 

LOTTŐTÁJÉKOZTATÓ C O L L E G I U M 
A Sportfogadási és Lottó- ABTIUM 

igazgatóság szerint a 8. já- ACol leg ium Politechnikum 
tékhéten öttalálatos szel- előadásainak sorozatában 
vény nem volt. Négytalála- finnországi tanulmányút járól 
tos 34 fogadónak volt, nye- s zémol be dr. Gécseg Ferenc 
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Osszeh ason lffás 

Molnár Jtaief felvétele 
A bálástval Rákóczi Termelőszövetkezetben több min t tíz 
éve foglalkoznak lótenyésztéssel. A törzskönyvezett igavonó 
állatok nemcsak Itthon, hanem külföldön is keresettek. Ba-
lástyáról évente 300—400 lovat exportálnak, főleg Olasz-
országba és Franciaországba. Képünk : a balástyai vasútál-
lomáson kérzült. amikor a kiválasztott lovakat az elszállí-

tásra készítették elő a téesz tagjai 

reményük egyenként 91 518 
for in t Három találatot 7819 
fogadó ért el, nyereményük 
492 forint. A kéttalálatos 
szelvények száma 231434, 
ezekre egyenként 20 forintot 
fizetnek, a nyeremények a 
nyereményilleték levonása 
után értendók. — A Sport-

egyetemi tanár a Hermán 
Ottó kollégium társalgójá-
ban, hétfőn este 3 órakar. A 
zenetudományi szekció kö-
vetkező előadása technikai 
okok miatt nem a Béke-épü-
letben lesz, hanem az aulá-
ban, kedden este 8 órakor. 
Kerek Ferenc, a zeneművé-

VE ZfiRTG A ZGATO l 
K INEVEZÉS Enyhe idő 

Várható Időjárás m a estig: 
Változóan, helyenként erő-
sen felhős idő. Csak néhány 
nelyen várható kisebb eső, 

zápor, napközben megélőn- _ 
külő, időnként megerősödő mányát dr Ábrahám Kai-
déi i. délnyugati szél. Folyta- építésügyi és városfej-
tódik az évszakhoz képest lesztési miniszter adta át 
enyhe idő. Várható legma-
gasabb nappali hőmérséklet 
vasárnap: 9—14 fok között. 

SOMOGY I G Y Ö Z Ö 

G R A F I K A I 

Somogyi Győző grafikus 

alkotásaiból nyílik kiállítás 

holnap, hétfőn este 6 órakor 

a Bartók Béla Művelődési 

Központban. Az érdeklődők 

a művésszel 6 órátó] talál-

kozhatnak. A kiál l í tás már-

cius 12-ig látható, naponta 

10-től 18 óráig. 

ki Sípos Mihályt , a Dél-
magyarországi Magas- és 
Mélyépítő Vállalat volt igaz-
gatóját.. Az 1978. február 
1-től érvényes kinevezés ok-

Budapesten, az ÉVM szék-
házában. A DÉLÉP eddigi 
i«azgatóhelyetteseit — Keim 
Jánost, Csánk Elemért, és 
Major Gyulát — igazgatókká 
nevezték ki . 

E L Ö A D A S 
A SZEGEDI ÁRVLZRÖL 

Az építőipari szövetkeze-
tek k lub jában (Lenin körút 
65.) holnap, hétfő este 6 
órakor diavetítéssel illuszt-
rált előadást tart dr. Cson-
gor Győző muzeológus az 
1879-es nagy szegedi árvíz-
ről. 

fogadási és Lottóigazgatóság szeti szakiskola tanára Cho-
hétfőn a Népstadion sajtó- p i j l művészetéről beszél. 

F™TÓNJUTOU^?ORS<FLÁSÁT0TA ISMERETTERJESZTÉS 
húzáson az 5. játékhét szel- A Vasutas Művelődési 
vényei között, összesen 1290 Házban holnap, hétfőn este 

ismeret-
tárt dr. 

Móczár László. A címe: Cal-
cuttától a Mount Everestig, 

Vezérigazgatóvá nevezték tárgynyereményt sorsolnak 6 órakor földrajzi 
- kl. Főnyeremények: 2 Zsi- terjesztő előadást 

guli és egy Trabant személy-
gépkocsi. 
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Nász-
éjszakán 

— Tudod, miért né-
zett ki Jóska a nász-
éjszakiján az ablakon?! 

— Hallotta, hogy ez a 
legszebb éjszaka az élet-
ben és meg akart róla 
győződni! 

NÉPDAL. 
NÉPTÁNC 

Ma, vasárnap este Rósz. 
kén, a Petőfi Sándor Műve-
lődési HáJftwn pávaikön ta-
lálkozót rendeznek. A rösz-
kei tánccsoport mellett be-
mutat ja műsorát az algyői 
népi együttes is. — Zákány , 
széken, a művelődési ház-
ban ma, vasárnap este 7 
órakor rendezik meg a zá-
kányszéki paraszt kórus dalos 

estjét Közreműködnek, a 

NÖK K L U B J A szegedi ÉDOSZ táncegyüttes 

Február 28-án, kedden szólistái és zenekara, 

délután 5 órakor a népfront 

Aki kiskora óta ennyit változott!... 

Figyelmes buszvezető 

városi bizottsága mellett 
működő nők k lub jának Orr 
Gizella festőművész lesz a 
vendége. 

Mély ttjAatamnwJ tudat juk, 
hogy a felejthetetlen feleség:. 
.xksMmyit. nagymama éa teaívér, 
H O T I Y A N ANDKASNE traoiflcua 
loörütanúnytík között elhunyt. Te-
uevéae WIS. február dél-
• iöt t U Órakor lem ML AlaóvAncaj 
semető kápolná jából . A gyéoaoW 

Mély fájdalommal. mrarrcndtU-
Um fcMkMJuk, hogy a legdrágább 
fiú, förj. vó. WatvÉr. sögor, GU-
BÁS ANTAL, a röosáceii Kuesuth 
Termelőszöveíkere* volt fóMtny-
vel<3-helyeit«*«e. tarrnyugdtjoa tra-
gikus lYirtctanKúgBel, február 
<Sn. 59 t v w korában elhunyt. Te-
metése febru ír 25-án, kedden 
délután } ormikor lesz a röszlkei 
temetőben. A gyászoló család, 
Böszfice. Knlsxafbadutá* u. 57. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a legdrVMbb férj. «T» « • 
rokon, DR. KOVÁCS LAJOS nyu-
galmazott rendőr alerewdes, . a 
sz»0edl vároeHánáeá remdOCoapl-
(ánysóg voát vezetője, feibruár 
2S-én eseraleaen elhiaiyt. M»m-
vaeztán utáni búcsuzAottteánSl toé-
dbb tneózkotH&tk. A gyaurok) 

család. Nagy Jenő u. S/A. 
Mély -lájifcucansrml tudat j iA , 

hogy JOO ÍMRENF Dékány Ter e-

Gyász-
közlemények 

rátolniuk, aa Orvostudományi 
Egyetem Gcizöatógi Hivsíaln 
lgacgaaóffágáinittk, murVaaiUtnsa'k-
nafc, eataik felejthetetlen haloA-
txmk, NÁDORI JÓZSEF t.vnett-
sfm megJeüenMk, résevétüCdkel és 
vir.lgRLktaü mély fáJdaJmumfo-it 
enyhíteni igyekeztek. A gyászoló 

Küsz,evetet mondunk 
araknak, aúcJc felejthetetlen ha-
lottunk. O I W Ö G I I ISTVÁN te-
metésim megjelentek, részvétilik-
kel cs virágául fáJctalmumCoat 
enyhíteni igyekeztek.. A gyászoló 
iqsláil 

Fá j da t am im l tudat juk. hogy 
H E G r " C s ISTVÁN MAV-nyug-
dfjaa (Róna u. X . az.) életének 

78. évéiben, 1078. február 7-én el-
hunyt. Kértijrv ellirjrrzvaszliottiuik 
BúcsúatatáBB február aB-ár, (ked-
den) 15 óméikor lesz a Dugonics-
temető ravatalozójÁból. Mluder 
kü lön értesftéE helyett. Gyászoló 
testvére és családja. 22 708 

Mély fá jdalommal tudr.iijuk. 
hogy szeretett testvérünk, nagy-
nevűink, umolksOesit.vérüinCc, sógor-
nőnk, MAJOROS MAGDA, a Mé-
rey Jelkola volt kedves Magdi né-
nije, február 24-é.u firtiÜore ifjha-
Ryoót benrtttrhk.n. Temetése feb-
ruár 28-án 15 órakor lesz az. Al-
sóvárosi tetrjatő kápolnájából . A 
gyászoCió család. T. 22 3<>P 

Mély megrmdüléosiei tudrkjuCc, 
hogy szareteitt édesanya, nagy-
anya. ÖZV. BARÁTI PftTERNF 
Paíógz Veronika, életének 88. 
é v é b e n elhunyt. Temetése 1878 
február 28-án 16 ómkor lesz az 
Alsóvárosi temető ravatnlneójá-
hól. A gyászoló család, Potőfl S 
sgt. 58. T. 22 571 

KISKERTEK 
TAVASZI 
M U N K Á I 

A petőr"itelep: klubkönyv-
tárban holnap, hétfő este 6 
óraikor rendezik meg a kert-
barátok körének következő 
összejövetelét. Ezúttal Szalay 
Csilla kertészmérnök tarl 
előadást a kiskertek tavaszi 
munkáiról és a megyei kert-
barátmozgalom helyzetéről. 
•57-t követően bemutat ják az 
Őszibarack metszése és a 
Zöldségtermesztés a házi-
kertben c ímű filmeket. 

V MOTO ROCK 
A könnyűzene kedvelői 

tudják, hogy a címben Dem-
jén Ferenc ú j együtteséről 
van szó. Ma, vasárnap dél-
élőtt 11 órakor az Ady téri 
egyetemen (az Auditór ium 
Maximumban) adnak kon-
certet, az érdeklődők ott vá-
sárolhatnak jegyeket 

Szombaton reggel a 7.55-ös 
43-as Jelzésű autóbusszal 
utaztam Tarjánból. A Retek 
utcai kereszteződés előtti 
megállóban fiatal házaspár 
— az édesapa karján kis-
gyerekkel — szállt fel az 
autóbuszra. A vezető indított, 
aztán váratlanul fékezett és 
megál l t Az utasok csodál-
kozva néztek egymásra, ami-
kor a bajuszos buszvezető 
kilépett fülkéjéből és a fia-
tal házaspártól megkérdezte: 
,,Nem önök hagyták a meg-
állóban azt a kis kézitás-
kát?" Aztán kinyitotta az 
a j t ó t a férj leszáílt és hoz-

ta a táskát A vezető köszö-
netet sem várva (kapott), a 
volán mellé ült és indított 

Mi o t t utasok csak any-
nyit tettünk hozzá: L á m . 
lám, ilyen példák is jósze-
rével akadnak. Milyen kevés 
kell ahhoz, hogy vaiameny-
nyien jó kedvvel kezdjük 
meg a hétvégét. Csak egy 
kis figyelmesség, picit több 
udvariasság, tisztelet egy-
más iránt. Ezt jól tudta a 
GC 66-04-es forgalmi rend . 
számú autóbusz vezetője. 
Köszönet érte! 

B. U 

. rnyóa, nagymama, testvér ém ro-
kon, «irpl<«nrnw viselt lu»«« ó . 
súlyos sBCTrweoée utan, 87 Övre 
•orátwn. ]«7*. február X-Bn Mt-

hagyott bwvúlrtkei. Bá iá* krterrt-
aetflt mendurCc mindazon arvo-
eoknalc tm nővfroknek, a M k br-
tegséEe akut KyóryítóaMrt ní tv 
dent tíCtttvclttlk. Kívánságára «á-
hamw.sn i V.J uk. RénrvétaökogMii-
pok meBőnósét kér jük . A gyá-
sroló család, Oikoó) u. 18. 
KöHzttaotbl imovlunk mind-

azctkriák a ix/sancünnEc, Bjom-
szódvkraalc. i»mOTó»óknelk. aStllc 
a gyemvcikeH mlgyon szerető, fe-
lejthetetlen ódmi pánik, HEGE-
DŰS VINCas Ur;.'7hsén. mrvleitm-
l«k. resztvátükflort és DtlkU 
fájdalmuinknt enyhíteni lgyrr.rez-
tejc. A gyánokó caoMd, taráo-
ioút. 

Köszönetet mondui* mkid-
awükr. ik • rokonelknrlk, ismerő-

Nt tar 

A 001. n . József Atti la Ipari és Szakmunkásképző Intézet (Makó, Vörös csillag u. 

2—4.) az 1978—79-es tanévre a 313—4 szakszámú 

gépszerelő és karbantartó (mexőgasdasági' 

gépszerelő) szakmában 

szakközép-iskolai osztályt indít 
Felvételt nyerhetnek az 1977—78. évben a 8 általános iskolát elvégző, jól tanuló 
fiatalok. 

Szorgalmi idő 4 év. A tanulók érettségi és szakmunkás-bizonyítványt szerezhetnek. 
A végzett tanulók technikusi minősítő vizsgát tehetnek, illetve műszaki főiskolá-
kon, egyetemeken továbbtanulhatnak. 

GÉPKOCSINYEREMÉNY-

BETÉTKÖNYV-

SORSOLÁS 

Az Országos Takarékpénz-
tár február 27_én és 28-án 
Budapesten rendezi a gépko-

csinyeremény-betétkönyvek 
idei első, sorrendben 67. sor-
solását A húzáson az októ-
ber 31-ig váltott és január 
31-én még érvényben volt 
öt- és tízezer forintos nyere-
ménybetétkönyvek vesznek 
részt. A kétnapos húzás ösz-
szesílett eredményét március 
elsején teszik közzé. 

J A P Á N 

CUKORBEHOZATAL 

A japán mező- és erdő-
gazdasági minisztérium 
2 357 000 tonnában állapítot-
ta meg az 1977. október 1. 
és 1978. szentem oer 30. kö-
zötti időszakra vonatkozó 
cukorbehozatali kvótát. 

ÁRAMSZÜNET 

Tegnap, szombaton este 17 
óra 16 perckor a Kereszt-
töltés utcában vízvezetékcső 
javítása közben az ott dol-
gozó munkások megsértették 
az áramellátást biztosító 10 
kilovoltos földkábelt, mely 
Tarjánváros és Felsőváros 
egy részén áramszünetet 
okozott. A DÉMÁSZ dol-
gozóinak gyors beavatkozá-
sa révén az áramszünetet 
rövid idő alatt sikerült meg-
szüntetni. 

K IV ILÁG ÍTHATÓ 

J E L Z Ő L Á M P Á K 

Kedden, február 28-án 
rákötik az elektromos háló-
zatra az E5-ös út falemez-
gyár és a Fonógyári út kö-
zötti szakaszán felszerelt ki-
világítható jelzőtáblák veze-
tékeit A jelenlegi forgalmi 
rendet a táblák nem válton, 
tat ják meg. 
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