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Pálya az autósoknak 

Kecske a sorompón 
A lüktető rohanásban jólesik 

egy kis megállás, pihenés embernek 
és gépnek egyaránt, még ha kény-
szerűség okozza is. Így esett, hogy a 
város kapuja előtt a vasúti sorom-
pó lecsukódott, mert vonat jöttére, 
elfutására szólt a vasúti jelzőha-
rang. Elsőként egy zöld szinű Zsigu-
li blokkolt le a soromoó előtt, maid 
egv szürke Skoda, utána egy szóló 
MZ-motorkerékpár, és mögéje fel-
ballagott a rámpán egy szekér, ame-
lyet egy vasderes kanca húzottf 

A kancának is jólesett, hogy haj-
tója megállitotta, és szinte büszkél-
kedett, hogy azok az autók, amelyek 
máskor elzúgnak mellette, most a 
szekér mögött kényszerültek megáll-
ni. A várakozás tartósabbnak fgér-

•kezett, mert a vonat füstjét se jobb-
ról, se balról nem lehetett még lát-
ni. A motoros meg is unta nyereg-
ben ülve féllábbal tartani a gépet 
Leszállt róla és sztenderre állította, 
majd kezét-lábát mozgatva frissít-
gette ereiben a vért Addig téblábolt 
hátrafelé, szemét meresztve a távol-
ba, ahonnét a vonatnak érkeznie 

kellett hogy nem vette észre a vas-
derest, amely előtt hátat fordítva 
megállt 

A ló először bambán pislogott 
szemellenzője mögül az ismeretlenre, 
majd fejét felemelve, szinte belecsó-
kolt a motoros fülébe. A forró szu-
szogástól, lehelettől, vagy az ijedt-
ségtől-e, de a motoros egyszerre ug-
rott és csapott kezével hátrafelé, 
pontosan a paci orrára. Ettől az 
megbokrosodva, két lábra akart áll-
ni, de csak hátralökte a szekeret 
amely nekikoccant egy mögötte ál-
ló Trabantnak. A vasderes hajtója, 
aki addig elbóbiskolt az ülésen, ri-
adtan kapott a gyeplőhöz, de abban 
a pillanatban megeredt a nyelve is. 
Szidta, átkozta a motorost, hogv mi-
ért nem maradt a fenekén. Nem kü-
lönben szedte le a keresztvizet a 
szekeresről a Trabant gazdája, mert 
a befékezett kocsin behorpadt a lök-
hárító a szekér kerekeitől. 

Nagy hirtelen olyan ribillió tá-
madt, mert a motoros sem hagvta 
magát hogy a többi autóból is ki-
kászálódtak csodálkozni. 

Ekkor ért fel a dűlőútról a ram-
pára egy atyafi, aki kötőféken kecs-
két vezetett. Sejtette, vagy már 
messzebbről látta az esetet, annyi 
bizonyos, hogv rögtön a motoros 
pártjára állt de előbb a sorompó 
rácsához kötötte a kecskét, majd 
nekilátott hogy igazságot tegyen a 
három hangoskodó között Eközben 
elhaladt a várt vonat az átjáróban, 
és rögtön felemelkedett a sorompó, 
magával víve az ártatlan kecskét 
amely tehetetlenül lógott a levegő-
ben. Mekegni sem volt ideje sze-
génynek, olvan hamar kimúlt A so-
rompón csüngő jószág látványa 
előbb megdöbbentő volt, majd ka-
cagtató, ismerve az előzményeket 

Nem így azonban a kecske gaz-
dájának, aki a sor elé szaladva, 
megálljt parancsolt a sorombóban 
az indulni akaró járműveknek. Most 
ő kereste saját igazát hatóságot tör-
vényt és a szenteket emlegetve, de 
nem álltak le vele vitatkozni, ha-
nem kikerülték, elhajtottak mellette. 
Talán még most is ott hadonászik 
étlen-szomjan, kecskéje miatt pörle-
kedve a világgal, ha csak a sorom-
póőr meg nem vigasztalta azóta. 

Lödi Ferene 

Hűvös idő 
Várható időjárás szombat 

estig: változóan, időnként 
erősen felhős idő. Többfelé 
várható újabb eső, zápor. 
Lassan mérséklődő, majd 
délnyugatira forduló szél. 
Folytatódik a hűvös idő. Vár-
ható legmagasabb nappali 
hőmérséklet szombaton 14— 
19 fok között. 

A közelmúltban adták át Szegeden, a Csongrádi sugárúton 
a KPM megrendelésére készült autós tanpályát. Az 500 
négyzetméteres pályán, amelyet a Szegedi Magas- és Mély-
építő Válla'at készített, folyamatosan gyakorolnak az autós-

tanfolyam vizsga előtt álló tanulóvezetői 
KIÁLLÍTÁSOK 

Holler László festőművész 
tárlata ma, szombaton dél-

minisz- u tán 5 órakor nyílik a vá-

A lottó 
nyerőszámai: 

9, 42, 78, 84, 86 
A Sportfogadási és Lottó-

Csúszda vagy zúzda ? 
Hetekkel ezelőtt Szegeden történt a szomorú eset. Tar-

j&nban, a Lugas utcai játszótéren ráesett a csúszda állvá-
nya egy kisfiú lábára, összezúzta mindkét combját a majd-
nem mázsás vaskalitka. Azonnal telefonáltak az ott lakók 
a városgazdálkodási vállalatnak, hogy cselekedjék. Vigyék 
el, vagy állítsák helyére, betonozzák a földbe a csúszda al-
ját, a veszélyes játékot. 

Azóta még nem változott a helyzet. Legalább is tegnap 
még ott pihent oldalira fektetve a kékre festett szerkezet, 
a 414-es épület előtti játszótér sarkában. Akik látták, vagy 
azóta hallották a szomorú balesetet, nem mennek a köze-
lébe. 

De arrafelé nagyon sok a gyerek... 
M.T. 

KINEVEZÉSEK 
AZ ORVOS-
EGYETEMEN 

Az egészségügyi 
ter 1978. szeptember L 
három évre megbízta dr. ben. Megnyitót mond Lel- a Kapuváron megtartott 35. 
Földes Vilmos egyetemi ta- kes István festőművész, fő- heti lottósorsolás alkalmával 
nárt, az Igazságügyi Or- iskolai adjunktus. Ugyan- a következő nyerőszámokat 
vostani Intézet igazgatóját c s a k Hódmezővásárhelyen, a húzták klí 

Csodagyerek 

l-tól sárhelyi Medgyessy-terem- Igazgatóság közlése szerint 

9, 42, 78, 84, 86. az általános orvostudományi T c r n y a l J á n o 8 Múzeumban 
kar dékáni teendőinek ellá- / 
tásával. Egyidejűleg, az egye- rendezik meg Erdős Peter 
urai tanács választása alap- festőművész kiállítását Ezt ÁSATÁSOK 
ján dr. Guba Ferenc egye- szenti Tibor néprajzkutató ötezer éves kultúra nyo-

nyltja meg holnap, vasárnap maira bukkantak a régészek 
d r déli 12 órakor, 
ta-

Sxempont 
— Hogy lehet az. hogy 

a feleséged ilyen elegán-
san öltözik, te viszont 
annyira szerényen? 

— Mert a feleségem a 
divatot veszi figyelem-
be, én meg a fizetése-
met. 

a Fejér megyei Csabdi-Vasz-
tély pusztán. A székesfehér-
vári István király Múzeum 
ásatásokat kezdett az úgy-
nevezett lengyeli kultúrá-
hoz tartozó, egy négyzetkilo-
méternyi település és temető 
emlékeinek megmentésére. 
Eddig 30 sírt tártak fel, 
amelyekbe zsugoritottan te-
mették a halottakat, a túlvi-
lági létre szánt edényekkel, 
dísztárgyakkal együtt. Az 
újkőkori telep feltárása elő-
reláthatóan több évig ta r t 

Kis népművészek 

temi tanárt, a Biokémiai In 
tézet igazgatóját, tudomá 
ryos rektorhelyettesi; 
Szilárd János egyetemi 
nárt, az Ideg- és Elmegyó-
gyászati Klinika igazgatóját, 
klinikai rektorhelyettesi tiszt-
ségükben megerősítette, 

KITÜNTETÉS 
Lencse József, a sándor-

ínlvl általános iskola igaz-
gatóhelyettese nyugdíjba vo-
nulása alkalmából a Kiváló 
Munkáért kormánykitünte-
tésben részesült A kitün-
tetést dr. Kiss Imre, a 
szegedi járási hivatal elnö-
ke ünnepélyes keretek kö-
zött tegnap adta á t 

VIRÁGZIK 
A KIKERICS 

Kinyílt a Fejér megyei 
Sárrét jellegzetes, védett vi-
rága, az őszi kikerics. A 
hosszú csövű, halványlila 
szirmú virág, amely most 
valóságos szőnyegként bo-
rítja a hatalmas füves pusz-
tát, nemcsak szép, hanem 
hasznos is: értékes gyógy-
szeripari alapanyag. 

Közlemények 
Szabás-varrás tanfolyam Indul 

a November 7. Művelődési Köz-
pontban. Jelentkezni és a tandí-
ja t befizetni 1078. szeptember 5-
től »-töl 18 éráig lehet, Szeged 
Odesszai krt. 42. Tanfolyamveze-
t ő : dr. Endrődy Andorné, 

A szegedi Liszt Ferenc Zene-
iskola (Tábor u. 2.) felvételt 
hirdet az 1978—79-es tanévre ze-
neévoda, előképző, hegedű, gor-
donka. gordon, harmonika , ének, 
f a - és rézfúvó tanszakokra. Fel-
vétel Időpontja szeotembor 4-én, 
5-én (hétfőn, kedden) de. 9-től 
12-lg. du. 3-től 5 óráig. Régi és 
ú j növendékek órabeosztása 7-
én, 8-»n, »-én (csütörtökön, pén-
teken. szombo'cn) de. 9-től 12-1® 
du. 2-től 5 óráig, szombaton 9-től 

g<Há? B hegec íü ' "hannomkaének" Népir .űéze ' i tábo-rá „alakúit" át a szünidő utolsó hetei-
be'.ratkozsst hirdet a szegedi Zc- ben a Csil'ebérci Üttörőtábor. A gyerekek szőnek, fonnak, 
neoktatól Munkaközösség szén- f akanal kat készítenek, pász'orkunyhót állítanak össze a 

anar inos !skólában! déíuUn táborozás alatt. A képen: háti kosarat fonnak a keszthelyi 
(-tói s óráig. s úttörők 

Figyelik 
Mészáros Mártát 

Mészáros Márta rendező 
irányításával a lengyelor-
szági Wloclawekben meg-
kezdték az Ütközben című 
magyar—lengyel film for-
gatását A produkció —, 
amelynek forgatókönyvét 
rendezőnőnk Jan Nowiczki-
val és Marék Piwowskival 
közösen irt —, a MAFILM 
Dialóg stúdiója és Andrzej 
Wajda „X" néven ismert 
filmstúdiójának közös vál-
lalkozásában, Andor Tamás 
operatőr közreműködésével 
készül. 

Főhőse egy Magyarorszá-
gon élő lengyel származású 
nő, akinek szülei a fasiszta 
támadás elől menekülve, 
1939-ben érkeztek Magyar-
országra. A produkció fő-
szerepeit Delphin Seyrig éa 
Jan Nowiczki játsszák. F<jr-
gatását a wloclaweki fél-
vételek rögzítése utón a Hel-
félszigeten, Varsóban és 
Krakkóban folytatják, majd 
Budapesten fejezik be. 

A forgatást figyelemmel 
kiséri egy NSZK-beli stáb is, 
amely — a felvételek köz-

, ben — a müncheni Bavaria 
filmstúdió megbízásából fil-
met készít Mészáros Márír 
rendezői munkájáról. 

AJÁNLÁSOK 
Az ergonómiai kutatások 

eredményeinek szélesebb kö-
rű gyakorlati elterjesztésére 
dolgoztak ki ajánlásokat a 
pénteken véget ért KGST-
tagországok III. ergonómiai 
konferenciájának szervezői. 
A tanácskozás tapasztalata-
it összegezve megállapítot-
tották: legfontosabb feladat, 
hogy az egyes tagországok-
ban folyó kutatási eredmé-
nyek adaptálására a többi 
országban is megteremtsék a 
szervezeti feltételeket. Az 
ajánlások kidolgozása mel-
lett a konferencián a kö-
vetkező évek kutatási prog-
ramját is felvázolták a 
résztvevők. 

NAGY-
KÓCSAGOK 

Nagykócsagok táboroznak 
ezekben a napokban Sziget-
közben, Dunaszeg Gyűrűs-
puszta közelében. A nagy 
testű vándormadaraknak 
több költőhelyük is van a 
Fertő-tavon, * a Fehér-tavon, 
valamint a szigetközi és 
csallóközi Duna-ártéren. Az 
őszi költözés előtt most itt 
gyülekeznek, mintegy száz-
ötvenen lehetnek. A szakem-
berek a madarak számából 
arra következtetnek, hogy az 
idei költés jól sikerült, és 
jelentősen szaporodott a 
nagykócsag állomány. 

Fejleszt az ÁFOR 
Ojabb termékekkel és 

szolgáltatásokkal javítja a 
motorosok és autósok ellá-
tását az ÁFOR. A gyorsszer-
vizzel is rendelkező töltő-
állomásokon megkezdték a 
gépkocsi-akkumulátorok áru-
sítását. A hazai járműforga-
lomban futó leggyakoribb 
gépkocsitípusok akkumulá-
torellátására rendezkedtek 
be. 

Az AFOR-kutak gyorsszer-
vizei megkezdték az akku-
mulátorok díjtalan karban-
tartását is: elvégzik a sav-
szint ellenőrzését, s külön-
leges védőbevonattal óvják a 
korróziótól az árampóluso-
ka t Az ÁFOR több benzin-
kútját gyors olajcserélő be-
rendezéssel látták el, s a kö-
zeljövőben újabb 100 töl-
tőállomást szerelnek fel ilyen 
berendezéssel. Az akkumu-
látorellátás és az olajcsere 
megkönnyítését az őszies idő 
is megkívánja. Ezért kezd-

ték meg a gépkoorttakf-ő-^ 
ponyva — árusítását is. 

Egy híján 125 benfinkúA-
nál már nemcsak üzesv 
anyagot, hanem különböl * 
járműfelszerelési cikkeket is 
árusít az ÁFOR. összesen 
700-féIe cikket kínálnak bolt-
jai. A legkelendőbbek az 
apró tartozékok, amelyek a 
mindennapos közlekedés za-
vartalanságát és biztonságát 
szolgálják. A gyújtógyertyák 
— 26-féle típusban —, a kü-
lönböző megszakítók, a biz-
tosítékok, az izzók, a tank-
sapkák, a transzformátorok, 
az ékszíjak és a szelepsap-
kák. Mellettük megtalálják a 
vásárlók az értékesebb ter-
mékeket, a gumiabroncsokat, 
az elektromos kiskompresz-
szorokat és a teleszkóp rá-
dióantennákat is. Az utóbbi 
3 évben hétszeresére növe-
kedett a járműfelszerelési 
cikkek forgalma. (MTI) 
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