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DELMAGYARORSZÁG 

Indok 
— Mindig hűséges le-

szel hozzám? — kérdezi 
a fiatal feleség. 

— Persze. Hiszen 
azóta, amióta megismer-
telek, minden nőt meg-
gyűlöltem. 

Mozdulatok 
Megfigyelték-e már, milyen beszé-

des tud lenni egy-egy mozdulat 
vagy tekintet? Szavak nélkül, isme-
retlenül is bemutatkozik általa az 
idegen. Kivál ik a homogén tömeg-
ből, jó vagy rossz tulajdonságokkal 
ruházom föl, megmosolygom, meg-
szeretem, megvetem. Röpke értékíté-
letem őt nem érdekli, én meg el-
raktározom magamba ezeket a pil-
lanatfölvételeket — más nem tör-
ténik. Legföljebb gazdagodik képze-
letbeli a lbumom: ilyenek vagyunk. 
Sokfélék. 

Idős férfi, tú l a 70-en. Vékonyka 
lábszárán harmonikázik a nadrág, 
botja meg láthatóan jó szolgálatot 
tesz, akár a szélben hajladozó, gyön-
ge fának a karó. Kezében egy töl-
csér, kacifántosán csavarodik ki be-
lőle a rózsaszín fagylalttorony. Sze-
me csodalátó gyerekszem: elbűvöl-
ten vizsgálgatja a mennyei ízekkel 
kecsegtető ínyencséget. Nézi, nyel 
egy nagyot, aztán lehunyt szemhéj-
ja l lassan belenyal a fagylaltba. Lá-
ba, botja lépésre mozdul, megtöri a 
meghitt pillanatot. 

A lámpa zöldet jelez a Széchenyi 

tér sarkán, középkorú asszony sza-
lad át a zebrán, egyenesen a zárt 
ajtókkal ott veszteglő buszhoz, A 
71-es vezetőjét szuggerálja egyre só-
várgó szemmel, engedné fölszállni, 
hisz a pirosnál úgyse indulhat to-
vább a megállóból. A vezetőülés, ott 
a magasban trónus, s aki ott ül, ma-
ga a király. Fejmozdulattal nem, 
csak egy szempillantásra méltatja 
könyörgő „alattvalóját", s zord, en-
gesztelhetetlen tekintettel átnéz fö-
lötte. Az asszony, ki tudja, miért — 
hisz ez mindegy, az idő koldusai va-
gyunk valamennyien —, sietne, imá-
ra kulcsolja a kezé t . . . A lámpa 
vált, a motor felbőg, bömböl, és sö-
tét, fullasztó füstfelhő burkol min-
dent maga mögött. 

Gyerekek püfölik egymást a fű-
ben, szurkolók gyűrűjében. „Bal-
egyenest neki, a gyomrába bele, 
rúgjad" — és öklözik, rúgják egy-
mást, legurulnak az aszfaltra, le a 
járdáról a kocsiútra, a „közönség" 
lankadatlanul üvölt. De a gyerek-
ökölnél keméhyebb az utat szegé-
lyező kő: ütésétől kiserken a vér. A 
biztatók tábora elhallgat, némelyek 

arcán bamba, tehetetlen vigyor jele-
nik meg. Egyetlen gyerek akad, aki 
riadtan előkapja zsebkendőjét, oda-
szalad, és f inoman törölgetni kezdi 
a sebesült ha l án téká t . . . 

Feltűnően csinos nő kopogtat be 
egy iroda ajtaján. Termete, ruhája 
szemet rabul ejtő. Az üvegablak mö-
gül kivizslant a szőke adminisztrá-
tor hölgy, egy pillantás alatt végig-
méri a jövevényt: cipője Röszkén 
túlról érkezett, a farmer és a puló-
ver ott feszül, ahol kell, magabiztos 
fö l lépés . . . Az üveg mögül hang 
nem is jön, a szempillák is lesütve, 
a fontos papírmunkákba mélyedve 
csak úgy mellesleg kiint a hölgy. 
Karjelzése annyit tesz: foglaljon he-
lyet. A farmeros leül és vár. Vár, 
hogy szóra méltassák, hogy megkér-
dezzék, mi járatban van itt. De 
semmi sem történik. Eltelik öt, tíz, 
húsz perc. Középkorú férfi érkezik, 
érdeklődik a kisablaknál, megtudja, 
amit akart — és távozik. A farrhe-
ros is odabátorkodik és kérdez. A 
szőkeség lecsapja a tollát, elhúzza a 
szája szélét és ímmel-ámmal, mély 
megvetéssel odatol válaszként egy 
prospektust a farmeros elé. Az ügy-
fél nem érti az ellenszenvet. Együtt-
érző tekinteteket keresve, kipirult 
arccal igyekszik mielőbb elhagyni a 
helyiséget. 

Chikán Ágnes 

röviden 

Úi bolt Dorozsmán 

felvételik után 
Lezajlottak a felvételi vizs-

gák az egyetemeken, főisko-
lákon. S „befutottak" az ada-
tok is: hányan jelentkeztek, s 
közülük hányan kezdhetik 
meg szeptembertől a szegedi 
felsőoktatási intézményekben 
tanulmányaikat. 

A József Atti la Tudomány , 
egyetem bölcsészettudományi 
karára idén 470-en jelentkez-
tek, 115 elsőévest üdvözölhet-
nek ősszel. Az állam- és jog-
tudományi karon nappali ta-
gozaton 304, estin 198, leve-
lezőn pedig 495 volt a felvé-
telizettek száma. A három 
tagozaton száz, harminchat, 
illetve hatvanegy „gólya" ké-
szülődhet majd első vizsgái-
ra. A természettudományi 
karra kereken 300-an pályáz-
tak, • 218-an nyertek felvé-
telt. 

A Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen az általános or-
voskarra 444-en felvételiztek 
(70-en fogorvos szakon), kö-
zülük 167-en lesznek első-
évesek (18. fogorvos szakos). 
A gyógyszerészkaron 92 hely-
re 121-en tettek felvételi vizs-
gát, míg a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolán 974 je . 
lentkeaőből 410-et vettek föl 
az 1978—79-es tanévre. 

A felvételi vizsgát tett je-
lentkezők néhány napon be-
lül kézhez kapják az egyete-
mek, főiskolák írásos értesí-
tését felvételi eredményeik-
ről. 

M A K I . A R Y ZOLTÁN 
TEMETÉSE 

Maklóry Zoltán, K ivá ló 
Művész temetése júl ius 21-
én, pénteken 3 órakor lesz 
a Farkasréti temetőben. 
PROGRAM-
EGYEZTETÉS 

Augusztus 20-án, az alkot-
mány ünnepén magyar mun-
kás-paraszt találkozót ren-
deznek Ópusztaszeren, az Ár-
pád-emlékműnél. Az ünnep-
ségen politikai nagygyűlés, 
kulturális műsor és lovas-
bemutató is lesz. F.rről tar-
tottak megbeszélést tegnap, 
pénteken Szegeden, a me-
gyei tanács székházában, 
ahol megvitatták és elfo-
gadták a rendező szervek az 
ünnep programját, 

Édesanyánk , G E R B E R JÓZSEF-
NE Spitzer Ibolya 1978. jú l ius 13-
án rövid szenvedés u tán e lhunyt . 
Elhamvasztat juk. A gyászoló csa-
lád. Minden kü l ön értesítés he-
lyett. A gyászoló család. 

Mély f á jda lommal tudat juk 
azokkal , ak ik Ismerték és szeret-
ték, hogy szeretett édesapánk, 
nagyapánk , M A D Á R ISTVÁN 
1978. Júl ius 12-én, életének 82. 
évében, hosszú szenvedés u t án 
elhunyt . Felejthetetlen halottun-
kat 1978. jú l ius 11-én I 'sanádpalo-
tán helyeztük örök nyugalomra. 
A gyászoló család — Baross I.. u . 
2 - 1 . 

Fá jda lomma l tuda t juk , hogy 
szeretett édesanyánk, ÖZV. 
TÓTH LASZLÓNÉ J akab Erzsé-
bet, 79 éves korában hirtelen el-
hunyt . Temetése jú l ius 17-én 13 
órakor lesz az Alsóvárosi temető 

Gyász-
közlemények 

kápo lná jábó l . A gyászoló család 
- Üstökös u. 10. 24 788 

Megtört szívvel tuda t juk , hogy 
a szeretett fér j , testvér és rokon, 
OROVECZ .JÁNOS életének 70. 
évében várat lanul elhunyt . Drá-
ga halottunk temetése jú l ius 17-
én 14 Órakor lesz a Belvárosi te-
mető ravatalozójából . A gyászoló 
család — Béketelep, Kassák u. 38. 

24 788 
Hálás köszönetet m o n d u n k 

mindazoknak a rokonoknak , is-
merősöknek, szaktársaknak, j ó 
barátoknak, a ház lakó inak , ak ik 
felejthetetlen halottunk, NÓGRÁ-

DI J Ó Z S E F temetésén megjelen-
ték, és mély gyászunkban osztoz-
tak. Kü l ö n köszönetet m o n d u n k 
a I I I . belgyógyászat orvosainak 
és ápoló inak , ak ik élete megmen-
tésén fáradoztak. A gyászoló csa-
lád. 24 118 

Fá jda lommal tndat juk , hogy 
HOI .LO MAR IA , szeretett Már ia 
nén ink , 19 éves korában elhunyt . 
Temetése jú l ius 11-én 15 órakor 
lesz az Alsóvárosi temető ká-
polná jábó l . A gyászoló család. 

24 183 

Mély f á jda lommal tuda t juk , 
hogy a szeretett édesanya, anyós, 
nagymama , ÖZV. H IKA JÓZSEF-
NÉ Császár P. Piroska életének 
13. évében tragikus hirtelenség-
gel elhunyt . Temetése jú l ius 11-
én 11 órakor lesz az Alsóvárosi 
temető kápo lná j ábó l . A gyászoló 
csalód. 24188 

t 
Közlekedési balesetek 

Pénteken Klskundorozsmán, az ú j lakótelepen átadták a 
Jerncy utcai élelmiszerboltot. A megnyitón részt vett 
Berta István, a szegedi pártbizottság titkára, dr. Réti 
Csabáné, a városi tanács kereskedelmi osztályának 
vezetője is. Az ú j Üzlet biztosítja az egyik legnagyobb 
munkáslakta kerület zavartalanabb ellátását. Kétszáz 
négyzetméter alapterületen 6110 ezer forintos árukészlet 
várja a dorozsmaiakat. Élelmiszert, mosószert, élvezeti 
cikkeket és fontos háztartási eszközöket lehet kapni, va-
lamint friss hentesárut is vásárolhatnak a háziasszonyok 

a Szeged és Vidéke ÁFÉSZ boltjában. 

Számok — 

Megélénkülő 
szél 

Várható időjárás szombat 
estig: Változóan felhős ég, 
délután ismét több helyen 
átfutó záporeső, sőt zivatar. 
Hajnalban erős párásság. 
Megélénkülő, a Dunántúlon 
többször megerősödő délnyu-
gati, nyugati szél. A várható 
legmagasabb nappali hőmér-
séklet szombaton 24—29 fok 
között 

A lottó 
nyerőszámai: 

15, 3 2 , 6 0 , 7 2 , 85 

P A P R I K Á S O K 
KÜLFÖLDÖN 

A Szegedi Paprikafeldol-
gozó Vállalat dolgozóinak 
két csoportja utazott el ma, 
szombaton reggel, külföldi 
pihenésre, nyaralásra. A vál-
lalat és a COOPTOURIST 
szegedi irodájának szerve-
zésében 45-en indultak út-
nak a jugoszláv tengerpart-
ra, s egy 30 tagú csoport er-
délyi körutazásra. A Papri-
kafeldolgozó Vállalat anya-
gilag is támogatta a mun-
kában élen járó dolgozók 
külföldi utazásait. Követés-
re méltó a vállalat gondos-
kodása, elismerése, hiszen a 
szezonális munkák előtt 
nyújtottak lehetőséget dol-
gozóiknak egy kis kikapcso-
lódásra. 

VENDÉGLÖK 
NYITVATARTÁSA 
A Z ÜNNEP I HETEK 
IDEJÉN 

Csütörtöki, 1978. júl ius 13-i 
lapunkban téves információ 
a lapján közöltük, hogy jú-
lius 22-től augusztus 20-ig 
csak az előadási napokon 
változik meg az egyes sze-
gedi üzletek nyitvatartása. A 
módosítás az előadás nél-
kül i napokon is érvényes a 
következő üzletekre: a Sze-
ged-étterem, a Tisza-presszó 
9-től hajnal i 2 óráig, a Há-
gi-étterem, a Kiskőrössy Ha-
lászcsárda 11-től hajnal i 2 
óráig, a Kék Csillag-étterem 
és presszó 10-től hajnal i 2 
óráig, a Debrecen-étterem 
8-tól 22 óráig várja vendé-
geit. 

TÁJÉKOZTATÁS 
ESZPERANTÓ 
NYELVEN 

Az ünnepi hetek ideje 
alatt a városba látogató kül-
földieknek eszperantó nyel-
vű tájékoztatószolgálat lesz 
a Juhász Gyula Művelődési 
Központban, szombaton-va-
sárnap délelőtt 10—11, hét-
köznaponként délután 17— 
18 óra között. 

Szokatlan közlekedési bal-
eset történt Szegeden a Kos-
suth Lajos sugárúton: gya-
logos „ütött el" egy személy-
gépkocsit. Az NDK-ban dol-
gozó, s szabadságát itthon 
töltő 28 éves Rokolya János 
személyautóval a Kossuth 
Lajos sugárúton haladt. A 
kocsiban felesége ült mellet-
te. A Párizsi körút kereszte-
ződését elhagyva, a Kossuth 
Lajos sugárút 61. számú ház 
előtt voltak, amikor a gép-
kocsivezető észrevette, hogy 
egy idős asszony a jobb ol-
dali járda felől szalad át az 
úttesten, a villamosmegálló-
hoz. Fékezésre nem volt idő. 
Rokolya János balra kormá-

A Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság közlése szerint a 
Komlón megtartott 28. heti 
lottósorsolás alkalmával a kö-
vetkező számokat húzták ki: 

15, 32, 60, 72, 85. 

ISMERETLEN 
B A L L A D A 

A magyarországi délszláv 
folklór valóságos gyöngy-
szemére bukkantak Bara-
nyában: egy eddig ismeret-
len 122 soros népballadára, 
amely töredékmentesen, tel-
jes gazdagságban fennma-
radt. Az évszázadokon át 
a szájhagyományban élt 
balladát a Monyoródon la-
kó Rázsity Pálné nyugdíjas 
szövetkezeti tag emlékeze-
te őrizte meg. j 

S IKERTELEN 
KÍSÉRLET 

A természet erői közbe-
szóltak, nem sikerült a hat-
vanöt esztendős észak-ame-
rikai úszóveteránnak, Wal-
ter Poenischnek átúsznia a 
Floridai szorost, amelynek 
Havannából vágott neki ked-
den délután. Az úszó, mint 
jelentések elmondták, a táv 
utolsó ötödében, mindössze 
32 kilométerrel a partot 
érésre kitűzött floridai part-
résztől heves trópusi vihar-
ba került. Félő volt, hogy a 
hul lámok megrongálják a 
biztonságát védő fémhálót, 
amelyet bölcs előrelátással 
az útját végigkísérő cápák 
ellen építettek. Ezért az 
úszó, kísérőivel egyetértés-
ben, úgy határozott, ezúttal 
feladja a vállalkozást. 

Ha végre itt a nyár... 

Somogyi Káro lyné felvétele 

Ügy tűnik, azt is ajándéknak kell tekintenünk, ha júl ius 
közepén végre akad néhány strandoiásra alkalmas, derűs 
napunk. S ha Újszegeden nincs is igazi telt ház a stran-
don, azért sokan igyekeznek pótolni az eddig elmulasz-

tott akat 

Emlékpark Pákozdon 
Emlékpark és múzeum 

épül a pákozdi emlékmű 
környékén az 1848-as sza-
badságharc első győztes csa-
tá jának 130. évfordulójára. 
A múzeumban nagyméretű 

terepasztalon mutat ják be a 
pákozdi csata lefolyását, a 
tárlókban pedig kiál l í t ják a 
honvédsereg egyenruháit, 
fegyvereit, zászlóit és kora-
beli dokumentumokat. 

Az ú j emlékpark és 1848-as 
múzeum szeptember 29-re, a 
pákozdi csata 130. évforduló-
jára készül el. 

nyozta az autót, hogy k íke . 
rül je a gyalogost, a balesetei 
azonban már így sem tudta 
elkerülni. A 68 éves Róth 
Jánosné, Kossuth Lajos su . 
gárút 65. szám alatti lakos 
nagy erővel a személygép. 
kocsi jobb oldalának szaladt, 
ma jd a földre zuhant. Sérü-
lése 8 napon túl gyógyuló, 
de nem életveszélyes. A bal-
eset során megsérült a gép-
kocsivezető felesége is, aki 
az ütközéskor könyökével a 
kocsi lehúzott ablakában tá-
maszkodott, s a gyalogos esés 
közben úgy meglökte, hogy 
eltört a karja. 

Ugyancsak gyalogos okozta 
azt a balesetet is. amely a 
Lenin körút és a Nagy Jenő 
utca kereszteződésében tör-
tént Szegeden. A 64 éves Vi-
rágh Mihályné, Homonnal 
utca 20. szám alatti lakos 
figyelmen kívül hagyta, hogy 
a jelzőlámpa a gyalogosok 
számára piros fénnyel vilá-
gít, s lelépett a járdáról. Egy, 
az Attila utca felől érkező 
motorkerékpáros elütötte. A 
nyugdíjas asszony 8 napon 
túl gyógyuló sérülést szenve-
dett. 

Az „egyirányú utca" táb-
lával jelzett Károlyi utcán 
haladt kisteherautóval a Le-
nin körút felé Szegeden a 29 
éves Mihály István, Szentes, 
Felszabadulás utca 14. szám 
alatti lakos. A Bajcsy-
Zsilinszky utca keresztező-
déséhez érve figyelmetlenül 
kanyarodott balra, s emiatt 
összeütközött egy szabályo-
san közlekedő motorkerék-
párossal. Csiszár József zá-
kányszéki lakos — a motor-
kerékpár vezetője — könnyű, 
8 napon belül gyógyuló sé-
rülést szenvedett. 

A 62 éves Dudás József 
Zsombó, Bába dűlő 112/3, 
szám alatti lakos ittasan in-
dult el kerékpárjával a 
zsombói 57-es számú italbolt 
elől. Rögtön az úttest me-
netirány szerinti bal oldalára 
karikázott, majd a Bába 
dű lő 141/1. számú ház elé 
érve hirtelen, körültekintés 
nélkül áthajtott a jobb ol-
dalra. Éppen ekkor ért oda 
egy Dorozsma felől Zsombó 
felé haladó motorkerékpáros. 
A vezető megkísérelte kike-
rülni az ittas biciklistát, fé-
kezett is, de ennek ellenére 
összeütköztek; Dudás Ferenc 
a baleset során könnyű, 8 
napon belül gyógyuló sérü-
lést szenvedett. 
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