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Igényes 
— Kérek egy kiló sza-

lonnát — mondja a ve-
vő a hentesnek —, de 
ne legyen túl zsíros. 

SZÁLLÍTÁS 
CUKOR-
SZEZONBAN 

Másfél hónap alatt hat-
ezer vagon cukorrépát szál-
lítottak a Volán 7. sz. szol-
noki Vállalatának gépko-
csikaravánjai a szolnoki és 
a hatvani cukorgyárba. A 
napi 150 vagonnyi nyers-

Somogyi Károlyné felvélele 
A szalámiszakma íöríéne'c és munktc zközei címmel teg-
nap délután kiállítás nyílt a Szegedi Szalámigyár és Hús-
kombinát klubtermében. A szegedi szalámi készítésének és 
forgalmazásának történelét fe'dolrozó bemutatót a gyár 
szocialista brigádjainak gyűi'őmunkája tette lehetővé. A 
mintegy 140 tárgyitól, dokumentumok fénykéomásolataiból 

álló kiállítás egy hétig tart nyitva, mindennap 
15-től 17 óráig 

Csongrád 
megyei 

és vajdasági 
közgazdászok 

együtt-
működése 

A Vajdasági Közgadász 
Szövetség meghívására a 
Magyar Közgazdasági Tár-
saság Csongrád megyei szer-
vezete képviseletében kül-
döttség látogatott Jugoszlá-
viába, Nagy Lajos elnök ve-
zetésével. A delegáció Sza-
badkán meglátogatta a 
Zárka vegyipari üzemet, 
Újvidéken pedi3 a NAF-
TAGAS Kőolajfeldolgozó 
Vállalatot. A küldöttség ta-
nulmányozta a vajdasági 
közgazdászok tevékenyságét 
és hasznos eszmecserét 
folytatott, s végül ötéves 
együttműködési program-
ban állapodott meg. 

A Csongrád megyei köz-
gazdászokat fogadta Móra 
András, a Vajdasági végre-
haj tó tanács (kormány) al-
elnöke is. 

ELŐADÁS, 
NYUGDÍJ ASÓKNAK 

A Csongrád megyei KI-
SZÖV területi szakszerveze-
ti bizottsága nyugdíjasok 
részére ismeretterjesztő elő-
adást rendez ma, pénteken 
délután 3 órakor a KJSZÖV-
k'ubban. Színes diavetítéssel 
egybekötött előadást tar t 
Dr. Keszthelyi Béla gyógy-
szerész szakfelügyelő. Az 
előadás címe: Ausztria köz-
vetlen szomszédunk. Minden 
érdeklődőt szívesen fogad-
nak. 

KÖNYVTARAVATAS 

A KPVDSZ kulturális na 
pok keretében letéti könyv-
tárat avattak tegnap délután 
Szegeden, az OTP megyei 
igazgatóságán. Az egyelőre 
200 kötetből álló kiskönyv-
tá ra t Beck Zoltán, a megyei 
igazgatóság szakszervezeti bi-
zottságának titkára adta át 
rögtönzött ünnepségen a köz-
pont és a három szegedi fiók 
370 dolgozójának. A könyv-
tárhasználatról szóló rövid tá-
jékoztatói után szellemi ve-
telkedőt rendeztek. 

Többfelé köd Benedek László emlékére 
Várható időjárás péntek 

estig: a hajnali és reggeli 
órákban ismét többfelé köd-
képződés. Ennek jelentős 
része a déli órákra fel-
oszlik. Utána változóan fel-
hős idő, számottevő eső 
nélkül. Gyenge, változó 
irányú szél. Várható leg-
magasabb nappali hőmér-
séklet pénteken: a tartósan 
ködös helyeken 10 fok kö-
rül. máshol 14—19 fok kö-
zöt t 

TUDOMÁNYOS ÜLÉSEK 
A Szegedi Akadémiai Bi-

zottság és a SZOTE tudo-
mányos ülést rendez ma, 
pénteken délután 4 órakor az 
akadémiai bizottság Somo-
gyi Béla utca 7. szám alatti 
tanácstermében, dr. Guba 
Ferenc egyetemi tanár el-
nökletével. Prof. dr. Árpád 
I. Csapó washingtoni egye-
temi tanár tar t előadást A 
„SEE—SAW" elmélet és 
gyakorlati alkalmazása cfm-

IIÉTFÖN 
TEMETIK 
KISS PALT 

A Szocialista Hazáért Ér-
demrenddel kitüntetett , 85 
éves korában elhunyt Kiss 
Pál hamvasztás utáni bú-
csúztatása október 24-én, 
kedden 14 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalo-
zójából. — Az MSZMP Sze-
ged városi bizottsága 
ELHUNYT 
DR. KISS ISTVÁN 

Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem mély meg-
rendüléssel . tudat ja , hogy 
dr. Kiss István, az Iroda-
lomtudományok kandidátu-
sa. tanszékvezető egyetemi 
docens, súlyos betegség kö-
vetkeztében 56 éves korá-
ban elhunyt. Temetése ok-
tóber 25-én. 13 órakor lesz 
a Farkasréti temetőben. 

anyagot-kizárólag éjszakai ^ l í ö í n a i T s r o m b a t o n " d é l -
műszakban fuvarozzák, mert előtt 11 órakor ugyancsak 
a szállítás így a leggyor- ott tudományos ülésre ke-
sabb, a gyári átvevőhelye- 1 -01 ^ d r - B o d a Domokos 
. n . , . , , egyetemi tanár elnökletével. 
ken nmes állásidő és torló- E f ú t t a l P n > f toard G r a „ 
dás. A vállalat ebben a sze- ham, az egyik legismertebb 
zonban összesen 28 ezer va- londoni gyermekkardiológus 
gon cukorrépát szállit, eny- t a i t előadást az újszülöt t-és 

csecsemőkori szívsebészeti 
nyivel tehermentesítheti az e , á r á s o k k a l k a p c s o l a t o s l e 3 . 
őszi csúcs idején a — 
utat. 

vas- útebb kutatási eredmények-
ről. 

Útszélesítés 

JÓZSEF ATTILA — 
MA 

Előadói konferenciát ren-
dez a TIT megyei szerveze-
tének irodalmi és nyelvi 
szakosztálya, valamint a 
makói József Attila Em-
lékbizottság — Makón. A 
ma, pénteken délután 3 óra-
kor kezdődő tanácskozáson 
(a makói városi tanács dísz-

A szegedi fűszerpaprika neves kutatója, a tavaly elhunyt termében tart ják) Bako» 
dr. Benedek László emlékére tudományos ülést tartottak Zcltán tanácselnök-helvettes 
tegnap a Technika H ' z í b a n . Karakteres emberi tulajdon- mond köszöntőt, a konferen-
ságai me'leít az emlékülés előadói méltatták clelmiszer-ku- ciát dr. Nacsádi József egye-
tatói és paprikanemcútő munkásságát és szakszervezeti te- temi ' docens nyit ja meg, 
vékery-égét is. A tanácskozás ré-ztvevői, egykori barátok és Szabolcsi Miklós akadémi-
kollégák gyűrűjé ' en emlék 'áb l t t avattak a növénynemesítő kus „József Attila 1978-
és é'elmiszervegyész Lechner téri lakóházánál. Avatóbcszé- ban" címmel előadást tart , 
det dr. Bá yai Je rő . az MTESZ C ongrád megyei szerveze- dr. Károly Sándor tanszék-
iének ti kára mondott Az em'ékülés délutáni programjában vezető egyetemi tanár kor-
a fű zerpaprika terme'.étónek mai gyakorlatáról hangzottak referátumot, József Attila 
el előadások, kitérve az ér'ékesítós külkereskedelmi tapasz- szerepe nyelvi kul túránk 

talataira és a számítógépes vizsgálatok eredményeire is fejlesztésében címmel. A sze-
gedi érdeklődők autóbusz-
6zal ls mehetnek Makóra, 
amely a TIT székházától 
(Kárász utca és Kölcsey ut-
ca sarok) ma délután 2 óra-

A Magyar Agrártudomá- ser, amelyek a készülő vá- k o r í n dul . 
nyi Egyesület mezőgazda- rostörténeti monográfia elő- AUTÓIPAR 
ságtörténeti szakosztálya, a tanulmányai. „Mohón fa l ja" a különböző 
Magyar Történelmi Társulat Az agrártörténeti konfe- értékes -nyersanyagokat a 
Csongrád megyei csoportja rencia első napján délben gépkocsi-ipar Svájci becslé-
és Hódmezővásárhely vá- kerül sor az 1753-as hód- sek szerint, ' a z autógyárak 
rosi tanácsa 1978. október mezővásárhelvi Törő—Pető- minden évben az egész vilá 
36—27-én agrártörténeti kon- féle megmozdulás 225. év- gon termelt acélnak körül" 
ferenciát rendez a városi ta- fordulója alkalmából elhe- belül 20. az ólomnak 50 á 

lyezett emléktábla leleple- kaucsuknak 70 és az ólainak 
or- zésére LS. 20 százalékát fogyasztják eL 

Agrártörténeti konferencia 
Hódmezővásárhelyen 

Az északi T'.'za h'd é i í ' é e . illetve a várható forgalomnö-
vekedés miatt rzé c ' t ' k a Róz*a Fe-enc Gimnázium előtti 
ú kercz'eződé-t. A ti'd átadásáig elkészül még az Odesszai 
körút szé'e í'é e, egé'zen a sportcca-nokig, s a most éofilő 
c-omóponthoz forrra omi r í nyitó lámpákat is fölszerelnek. A 
Közúti Építő Vál a'at a-zfa'tezőryerct terít az útra, amint 

-azt íeivcle.ünk mutatja 

nács dísztermében. 
A k o n f e r e n c i á n a z 

szág neves agrártörténészei, 
tájtő.-téneti kérdésekkel fog-
lakozó szakemberek és a 
város történetének agrár-
történeti feietetein mun-
kálkodó helytörténészek mu-
tat ják be kutatásaik ered-
ményeit. 

Az első napon délelőtt az 
országos a Tártörténet-íré s 
kérdéseiről és 

DELMAGMORSZÁG 

hangzanak el előadások, 
melyeket hozzászólások és 
vita követ. A konferencia 
második napján Hódmező-
várf rhelv agrárfejlődéséről 
szóló előadásokra kerül 

A Magyar Szocialista Munkáspár t 
Szeged városi Bizottságának napi lap ja 
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Az akció beruházással indult. A 
férfiú, aki különböző mesterkedések-
kel dacolni próbált a könyörtelenül 
múló idővel, mindenekelőtt vásárolt 
egy garnitúra melegítőt és tornaci-
pőt. Igaz, jobb szeretett volna zöld-
fehéret, mert gyerekkora óta Fradi-
szurkoló volt (a legreménytelenebb-
nek látszó helyzetekben is kitartva a 
fiúk mellett), de hát a kereskedelem 
csak niros-fehér színűvel tudott 
szolgálni, és ő habozás nélkül vál-
lalta e kompromisszumos megol-
dást. 

Előbb arra gondolt, hogy mindjár t 
futni, akarom mondani, hogy kocog-
ni fog, de aztán alaoo-abban átgon-
dolta az écát, és végül ar ra a meg-
győződésre jutott; csak úgy, minden 
bemelegítés és akklimatizáció nélkül 
bizony rühellne rögtön a forgalmas 
városrész lakóinak szemeláttára sza-
ladgálni. Kell egy kis átmenet. Így 
lett végül a kocogásból: torna — 
egyelőre természetesen az is a na-
gyobbik szoba négy fala között. 

A férfiú, aki szeretett volna ed-
zett, ruganyos maradni, ellenére a . . . 
Nos, e férfiú mindenekelőtt összeál-
lította gyakorlatát. Szokása szerint 
azonnal erős — túl erős — terhelés-
sel kezdte, még hozzá a kora ha j -
nali órákban, természetesen nyitott 
ablak mellett, mert azt hallotta, úgy 
kifejezetten és különösen egész-é.ges. 

Volt abban a gyakorlatban fekvő-
támasz — tíz —, magas lábeme'és, 
fej- és karkörzés. háton fekve bi-
cik'izés a lábakkal, légzőisko'a, 
„gvertva", mtegvéb. Amit csak egy 
nagyon ambiciózus és hasonlókén-
pen laikus, valamint i 'ven do'gok-
bnn fe 'ettébb gvakor'atlan honpolgár 
első lelkesedésében össze tud horda-
ni. 

Torna 
A család többi tagja némi fejcsó-

válással és sunyi mosollyal kísérte 
az akciót, mint afféle bolondériáti 
aminek úgyis hamarosan vége sza-
kad majd. Megszólalni — kommen-
táló éllel — csak akkor szólaltak 
meg, amikor a férfiú, a k i . . . — szó-
val, amikor páros lábbal szökdécsel-
ni kezdett, hússzor egymás után. 
Húsz ugrás, húsz visszaérés a oadló-
zatra, húsz hata 'mas dühben és. 
Mindez túlzottan is elegendő volt 
ahhoz, hogv végzetesen megbontsa 
a békés együttélés hosszú évek so-
rán kijegecesedett rendiét. 

Fe'ébred az egész ház, nem be-
szélve saját gyerekeidről! — Lesza-
kad a mennyezet! — Mit fognak ró-
lunk gondo'ni az alattunk lakók?! — 
E mondatókat hitvese csaokodta fe-
jéhez, szelíd szigorral és nem titkolt 
szemrehányással a hangjában. A 
kevésbé maniDulált és ugyanennyire 
tisztelettudó gyermekek már ennél 
érdesebben fogalmaztak: — Ugyan, 
anu, mi a fenének csinálod ezt a 
hülve 'égst?! Utána úgy fújtatsz, 
mint egy elrom'ott mozdony, ezt 
ntóg nem vetted észre? 

Egv érző szívnek is sok lett volna 
ennyi fullánk, hát még egv atyának, 
aki napközben az élet eg"éb sárká-
nyaival is viaskodott. Egyelőre azon-
ban szitórdan kitartott. Sőt. a gya-
korlatokat délben — zárt ai tó mö-
gött —. gatvára vetkezetten. szintúgy 
m°sisméte ' te a cégnél, maid alko-
nyat tá j t ú j fent otthona falai között 
is. 

Már az első napon jótékony fá-
radtságot érzett. Második nap pedig 
az izomláz is jelentkezett. Ami je-
lezte, ha egyelőre még a remélt ru-
ganvosságnak nem is sikerült kö-
zelébe jutnia, némi eredmény csak 
muta ' kőzik. Sietés közben néha 
kénytelen volt leállni: görcs állt a 
vádlijába. De ólomsúlyúnak érezte 
kariát, valamint egyéb tagjait is. 

Három hónap telt el így — állan-
dó harcban a környezettel, viasko-
dásban önmagával. A kommentálok 
hangla — otthon — naoról naora 
élesedett Benne ezzel egyidejűleg 
fokozatosan mérséklődött a remény, 
hogy az a bizonyos ruganyosság és 
mozgékonyság egyáltalán megszerez-
hető-e számára ilyen módon és 
ilyen körülmények között? 

Végül is fel kellett tennie a nagy 
kérdést: — Van-e érte 'me. hogy 
kínzód, nao mint nap halálra 1 í -
rasztod magad? Vajon az energ'a, 
amit ebbe fektetsz, egváltalán va-
lamennyire iis megtérül-e majd a 
későbbiekben? . . . 

A torna három hónap múltán 
múlt ki. lassan, szinte észrevétlenül. 
A családban — ezúttal — volt anv-
nyi tapintat, hogv tartózKodott a 
kommentálástól. Ügv tettek, mintha 
mi sem történt volna. 

A férfiú oedig. a k i . . . Nos. leült a 
tévé elé. és ettől kezdve nézegetni 
kezdte az esti tornát — különös te-
kintettel a női tornász formagazdag-
ságára. 

Nosztalgiát é rze t t Igaz, melegítő-
ben ült ott. tornacipőben. Mint egy 
kiérdeme-üH élsportoló, aki fölött 
elszáguldottak a ve r senyévek . . . 

Papp Zoltán 
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