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Zöldségbolt 
az Északi várostészben 

A Szabadság téri fák éles árnyé-
kot veinek a vasárnap délelőtti nap-
sütésben. 

— Sajnos, az ifik nem jöttek — 
jegyzi meg rezignáltán egy micisap-
kás férfi. 

Nos, az ifik tényleg nem jöttek, a 
főmérkőzésig agyon kell ütni vala-
mivel az időt „Egy liter bor har-
minc forint" — hirdeti a Paprika 
Csárda a j ta jára szögezett cédula. Az 
ajtók különben a térre nyílnak, még 
pontosabban a focipályára, úgy a fe-
lezővonal magasságában. 

A szurkolók lehetnek vagy tizen-
öten. Ki nagyfröccsöt iszik, ki meg 
korsó világost Az üres vagy félig 
telt poharakat néha leteszik az ab-
lakpárkányra. 

— Emlékszel? — kérdi társától 
egy alacsony, kövérkés emberke. A 
másik — nála valamivel magasabb, 
színe hagyott, rövid ujjú, kockás in-
ges férfiú — bólint: hát persze. — 
Amikor az edző egyszer meccs köz-
ben megkérdezte: „Hol a balszélső, 
a Bata kettő?" — Kis hatásszünetet 
t a r t hogy még nagyobbat dördüljön 
az ezerszer hallott csattanó: — „Be-
ugrott a Paprika Csárdába egy 
nagvfröccsre" — felelte az intéző. — 
Aztán összecsörditik a poharakat 
Hei, micsoda idők is voltak azok!.,.' 

Ilyesmiket hallgatva jól telik az 
Idő, de a kezdésig még mindig van 
vagy tizenöt perc. Addig körül lehet 
járni a pályát Szabályos magvar 
pálya: középen sárgálló homokfol-
tok, a széleken tömött nagvra nőtt 
fű. A két kaou mögött drótháló. 
(Nyilván, a környező házak lakói 
könvörögték-erőszakolták ki, az il-
letékesektől, mert nem győzték már 
újraüvegeztetni az ablakokat.) A 
drótháló méreteiből, nagyságából 

Döntetlen 
könnyűszerrel vissza lehet következ-
tetni a helybeli focisták lövőirány-
zékára. Aránytalanul széles és na-
gyon magas. Ám néhol még így is 
kerek sárfoltok pöttyezik a mögöt-
tes házak fa lá t 

A pályán még friss a mészvo-
nalazás. Bár az egyenesek itt néha 
reszketősek, imbolyogva futnak a 
legközelebbi vonalkereszteződésig, 
mintha a Szabadság téren nem egé-
szen az euklideszi geometria előírá-
sai funkcionálnának. 

Közben gyülekeznek a szurkolók. 
Egvesek a lakásból kiszállították ide 
a lócát Mások samedlin, karosszé-
ken, vászongurtnis vadászszéken tró-
nolnak. Sokaknak pedig egv ittre-
kedt betongyűrű, rönk vagy faderék 
jelenti a páholyt 

Mindjárt kezdődik a meccs. Ami 
természetesen itt is kétszer negy-
venöt perc, FIFA szabályozta dra-
maturgiával. Sokan a fűben hasal-
nak, úgy bámulják — békaperspek-
tívából — a kibontakozó eseménye-
ket. A pesszimistábbak még a szü-
netet se várják meg: elballagnak a 
csárdáig, vagy a sarkon üzemelő 
presszóig, egy kis toroköblögetésre, 
no meg persze az eddig történtek 
tüzetesebb elemzésére. 

Mire felhangzik a hármas bírói 
sípszó, a Mátyás téri templom nagy-
harangja is elveri a déli tizenkettőt. 
Köröskörül kezd megsűrűsödni a le-
vegő. Vastag rétegekben, már-már 
egymáshoz tapadva úszik-kavarog 

az ájerben a húsleves, a marhapör-
költ, a malacsült, a rántott szelet 
és az ecetben jól meghentergetett 
uborkasaláta szaga. 

Az idősebbek megrohamozzák a 
vendéglátóipari egységeket, a fiata-
labbak pedig labdát kerítenek vala-
honnan, és az elárvult pályán neki-
kezdenek tizenegyeseket rúgni. Jön-
nek e játék korán nyugalomba vo-
nult huszonéves veteránjai, a focis-
ták jellegzetes, gacsos-kacsázó járá-
sával, enyhén vagy merészebben 
domborodó sörpocakkal, hogy a ti-
zenhatosról nekistartoljanak a lasz-
tinak. Szeretnek biztosra menni a 
fiúk, ezért választották a tizenegye-
seket. Bár még így is csak néha 
rezzen meg a háló. 

Mezítlábas kisgyerek kocog oda a 
kapufélfához. 

— Aputa — selypíti —, anuta 
aszt üdeni, deje hada adonnal, mejt 
ki van mejve a leves... 

— Még hármat rúgok — mondja 
a széles vállú, kék pólós, kissé mo-
lett fiatalember a többieknek. Meg-
célozza a jobb felső sarkot, hogy ki-
lője a pókhálót a „pipából". 

— Jani! — süvölt az éles női hang 
őt perccel később. — Ha nem jössz 
azonnal, istenemre mondom, kilocs-
csantom az udvarra a levest! 

Ez hat. Az asszonyka nem lehet 
több méter-ötvennél, Jani mégis 
sarkonfordul. 

Közben megkésett szurkoló érke-
zik, tőle kérdi meg hirtelenjében: 

— Mi volt az eredmény? 
— Döntetlen — mondja Jani, és 

lépeget tovább az asszonyka nyomá-
ban, az egyre erősödő húslevesillat-
ban. 

Papp Zoltán 

Felszakadozó 
felhőzet 

Tűz Tarjánban 

Somogyi Káro lyné felvétele 

Ma, pénteken reggel nyílik meg az Északi városrész 318-as 
épületének földszintjén az ÉLIKER legújabb zöldség-gyü-
mölcs árudája, közel száz négyzetméternyi alapterületen. A 
két mű-zakos, szombaton is 7—19 óráig nyitva tartó bolt-
ban a zöldség- és gyümölcsféléken kivül konzerveket, alap-
pető élelmiszereket, üdítő italokat, sört, s még jegkrémet is 

árulnak. Felvételünk az üzletnyitás előtt készült 

Várható Időjárás péntek 
estig: Időnként már keleten 
is felszakadazó felhőtakaró, 
keleten eleinte még több he-
lyen eső, majd országszerte 
néhány helyen átfutó zápor-
eső. Sokszor erős, a Dunán-
túlon időnként viharos észak-
nyugati szél. A várható leg-
magasabb nappali hőmérsék-
let pénteken 16, 21 fok kö-
zött. Távolabbi kilátások 
kedd reggelig: Időnként meg-
növekvő felhőzettél elszórtan 
záporeső, eső. Az élénk észa-

Példás gyorsasággal reagál- A Debrecenben megrende- kias szél az időszak végén 
tak a Könyvvilág című, ha- jgtt egészségügyi szakdolgo- mérséklődik. Legalacsonyabb 
vonta megjelenő újság szer- ^ k tudományos értekezletén hajnali hőmérséklet 5, 10 fok 
késztől a Kell a jó könyv ol- meghirdetett pályázaton dr. között, legmagasabb nappali 
vasópályázat határidejének Györgyné. a petőfi- hőmérséklet 16, 20 fok között, 
közelmúltban bejelentett / ' ^ _ 
meghosszabbítására: a pálya- telepi szociális otthon vezető 
zathoz kapcsolódva a nép- főnövére harmadik helyezést 
szerű lapnak a szokásos for- £rt el A célszerű, hasznos 
mátumától, kivitelétől eltérő f o g l a l k o z t a t á s é s p s z l c h é s 
különszám jelent meg a na- * r 

pókban. A rendkívüli kiadás gondozás intézetünkben című 
— amely egyben próbája is előadásával. 

RENDKÍVÜLI 
KÖNYVVILÁG 

HARMADIK HELYEZÉS 
DEBRECENBEN 

Múzeumi 
matinék 

az újság tervezett ú j formá-
jának — sorra veszi a haj-
rájához közeledő olvasópá-
lyázat negyven könyvét, sa-
játosságukra egy-két mon-
datban mutat rá, közli az üz-
letekben még kapható köte-
tek listáját, s az ajánlott mű-
vekből részleteket Is megta-
lálhat a lapban az olvasó. 

Tanács 
— A fiam autóver-

senyző akar lenni. Mit 
csináljak? 

— Ne álljon az útjábal 

Együttműködés mezőgazdasági 
gépek gyártásában 

Űjra indulnak a Móra Fe-
renc Múzeum tavaly meg-
ismert matinéi. A hónap 
négy vasárnapján négy ál-
landó jellegű előadássoroza-
tot szerveztek. Íme az első, a 
szeptemberi menetrend: 3-án, 
az első vasárnapon a Raktá-
rak mélyén című programban 
a természettudományi gyűj-
temény csiga- és kagyló-
ritkaságaival ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők, Gaskó 
Béla biológus vezetésével. A 
második vasárnapi matiné a 
gyermekeké. Veres Mihály 

Lángra lobbantak a tarjáni 101-es épület hatodik emeletén 
a 15-ös lakás erkc'yén levő tárgyak tegnap, csütörtökön 
reggel. Az ablak betart, a tűz átterjedt a függönyökre, il-
letve a szoba belseje felé. Szerencsére, a tulajdonos fia 
otthon tartózkodott, és a szomszédok segítségével sikerült 
eloltani a lángokat, A vizsgálat eddigi megállapításai sze-
rint a tüzet a felsőbb emeletek valamelyikéről ledobott égő 

cigaretta vagy papírdarab okozta 

Változások a nyelvvizsgákban 
festőművész a Vasvirágok ci- Szeptembertől megváltozik Az új vizsgarendről 
mű kiállítástermében várja a z állami nyelvvizsga élőké- ként tájékoztató készül, ad-

'A magyar mezőgazdaság- A Szovjetunióból 1976—80 a rajzolni szerető gyermeke- szító tanfolyam^ ideje. a vizs- dig^az érdeklődők^az Idegen-
fcan alkalmazott gépek, be- között mintegy 300 millió ru- ket. A következő alkalom- Sa * ' — - <-*-<-
rendezések több mint fele bel értékű mezőgazdasági gép mai, 17-én művészeti kisfil-
importból származik. Ezen érkezik Magyarországra, meket vetítenek: Watteau-
belüi is meghatározó szerepe Mindez folytatása annak a ról, Delacroux-ról, Corot-ról 
van a Szovjetunióval létre- 30 éves együttműködésnek, és Possin-ról. A hénap utol-
bozott együttműködésnek, a amely azzal kezdődött, hogy só vasárnapi matinéjának cí-
magyar mezőgazdaság mű- a szovjet mezőgépgyárak ter- me: Hangszerek és együtte-
Bzaki bázisát ugyanis egyér- veket és gyártási dokumen- sek. Első alkalommal a 
telműen a szovjet mezőgaz- tációkat adtak a magyar üze- csembalót mutatja be Delley 

SZEGEDI VASÚT-
MODELLEZŐK SIKERE 

A XXV. nemzetközi vasút-
modell versenyt és kiállítást 
augusztus 11-én nyitották 
meg Drezdában. A verseny-
re a közelmúltban Szegeden 
megrendezett hasonló kiállí-
táson díjat nyert modelleket 
is benevezték, köztük bárom 
szegedi modellező munká já t 
A legszebb kézi munkával 
elkészített modelleket nem-
zetközi zsűri díjazta. Négy 
nemzet modellezői közül Sze-
gedről Kerényi Vilmos 424-es 
gőzmozdonyát és Nagy István 
közúti villamoskocsiját elis-
merő oklevéllel tüntették ki. 
A nagy érdeklődéssel kisért 
kiállítást október végéig t e . 
kinthetik meg a drezdaiak. 

VERSENY 
ZÁHONYBAN 

Év végéig még hatmillió 
tonna áru — koksz, vasérc, 
műtrágya, fa, pala, különbö-
ző iparcikkek, mezőgazdasági 
termékek és gépkocsik — át-
rakása és elszállítása vár a 
záhonyi atrakókörzet vasuta-
saira. A hét elején egy nap 
alatt elért 47 ezer 349 tonnáa 
teljesítmény — amelynél ez 
Ideig csupán egyszer értekel 
többet a záhonyiak — már 
sejteti, hogy megkezdődött a 
szállítási csúcs a körzetben, 
A hagyományos munkaver-
seny-kapcsolatok keretében 
az idén első ízben versenyez-
nek a záhonyi gépi rakodási 
főnökség dolgozói szovjet-
unióbeli kollégáikkal. Ver-
senyre kelnek a szovjet vas-
utasokkal a záhonyi műsza-

egyéb- ki kocsiszolgálat brigádjai ia 

tartalma és minősítése. 
Az oktatási miniszter rende-
lete szerint a képzés négy-
éves lesz, s a vizsgázók a 
harmadik év végén szerez-
hetnek középfokú, a negye-
dik év végén pedig felsőfo-
kú végzettséget. 

nyelvi Továbbképző Köz-
pontban kaphatnak részletes 
felvilágosítást. 
MUNKAKERÜLŐ 

A városi kapitányság 30 
napi elzárással sújtotta Hor-
váth Tivadar 19 éves, Rókusi 
feketeföldek 38. szám alatti 

NEM LOPOTT 
— 48 ÓRÁIG 

Június 30-án szabadult elő 
ző büntetéséből Kormányoi 
Antal 25 éves, foglalkozás 
nélküli sándorfalvi (Puszta-
szeri u. 4.) lakos. Az első 48 
órát még különösebb baj nél-
kül átvészelte, a harmadik 
napot már nem bírta ki „tét-

dasági gépek alkotják. 
A mezőgazdasági gépesítési 

kapcsolatot az 1971-ben meg-
kötött egyezmény szabályoz-
za a két ország között. E sze-
rint a szovjet partner a kü-
lönféle traktorok, gabona- és 
rizskombájnok, valamint a 
magtisztító berendezések 
gyártására szakosodott A 
magyar üzemek ugyanakkor 
magcsávázőkat szállítanak a 
baráti országba, traktor-
légfékberendezések, komp-
resszorok és szerelvények 
mellett. Az ötödik ötéves 
terv időszakában az együtt-
működés még inkább kiszé-
lesedik, a Szovjetunió 42-féle 
traktor, illetve mezőgazdasá-
gi gép, a magyar ipar pedig 
16-fél? és berendezés 
szakosított gyártását vállalta. 

meknek. József. 
Különválasztották a közép- ] a k o £ t_ A ' f i a t a i e m b e r több- lenül". Július 3-án elló'pott 

Gyászközlemények 
Mély fá jda lommal t uda t juk , 

hogy a szeretett édosanya, nagy-
m a m a és dédmama, ÖZV. DOBÖ 
PALNÉ Szabó Anna, hosszú 
szenvedés után, 83 éves korában 
elhunyt . Temetése szeptember 1-
én 14 órakor lesz a Belvárosi te-
mető rava 'a lozójából . A gyá-
szoló csa l t a . 25 137 

Mély fá jda lommal t u d a t j u k , 
hogy a felej thetet len édesapa, 
nagyapa, testvér, CSANYI JO-
Z S r r , életének 5S. évében, rövid 
szenvedés u tán e lhunyt . T e n o -
téss szentembor 1-én i s ó rakor 
lesz az újszegedi temető rava ta-
lozójából. A gyászoló család -
Asztalos u. 21. 25 141 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak . Ismerő-
söknek, munka t á r saknak , szom-
szédoknak, a ház lakólnak, ak ik 

felej thetet len halo t tunk, VAS 
ILLESNE temetésén megjelen-
tek, részvét (Ikkel és virágaikkal 
mély f á jda lmunka t enyhí teni 
Igyekeztek. A gyászoló család. 

25 133 
Tuda t juk , hogy SÜVEG IST-

VAöíNE SuUk Ju l ianna temetése 
szeptember 1-én 13 órakor lesz 
az Alsóvárosi temető kápolná-
jából . A gyászoló család. 

25 138 
Köszönetet mondunk mindazon 

rokonoknak , szomszédoknak, Is-
merősöknek, munka t á r saknak , 
te lepünk lakóinak, akik felej the-
tetlen halot tunk, OZV. SZABÓ 
I M B t N É temetésén részt vettek, 
s i r j á ra virágot helyeztek, bána-
tunkban osztoztak. A gyászoló 
család - Szabadkai út 20. 

25130 

és felsőfokú nyelvvizsgát. A 
középfokú képesítés megszer-
zésénél a beszéd kerül elő 
térbe: kimarad a 
idegen nyelvre történő for-
dítás, ez a feladat a felső-
fokú vizsgához lesz szüksé-
ges. Helyette a nyelviímere-
tet ellenőrző tesztlap magyar 
mondatait kell majd lefordi-
tani. Változik az írásbeli-
szóbeli vizsgarend Is. Ezután 
mindenkinek szóbeliznie kell, 
az írásbeli eredményétől füg-
getlenül. Középfokú nyelv-
vizsgáról szóló bizonyítványt 
kap az a jelentkező ls, aki 
felsőfokon próbálkozik, de 
csak a középfok feltételeinek 
fele meg. 

A rendelet augusztus 25-én 
lép életbe, de akik korábban 
jelezték szándékukat, még a 
régi módon vizsgázhatnak. 

szőri figyelmeztetés ellenére egy 3500 forint értékű mo-
sem vállalt megélhetést biz- t o r t Gyanúsítható azzal is, 

r, S E tosító munkát, különböző szó- hogy szüleitől ruhaneműket, 
magyarDoi r a k o z ó h e ! y e k e n t ű n t f e l r e n d . s különböző használati tár-

szeresen, s ott a vendégektől gyakat lopott el a közelmúlt-
igyekezett kisebb juttatáso- ban. Most letartóztatták, s 
kat szerezni, vagy fizettetni büntetőeljárást indítottak el-
maganak. ' lene. 
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