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Négyéves képzés után 

A csepeli Kossuth Lajos Szakközépiskolában két évvel 
ezelőtt indították be a repülőgép-szerelő és a repülőgép-
műszerész szakmák Oktatását. Az idén már összesen három-
százhatvannyolcan — közöttük százhat elsős — tanul ják e 
szakmákat. A négyéves képzés után a fiatalokat a MALÉV 
és a MÉM Repülőgépes Szolgálat alkalmazza. 

ELŐADÁSOK 
A TECHNIKA 
HÁZÁBAN 

Ma, csütörtökön délelőtt 
9 órakor Emelőgépek or-
ganizációja címmel Haran-
gozó József és Salavecz La-
jos. az Épitögépgyár mér-
nökei tartanak előadást a 
Technika Házában (Kígyó 
utca 4.), délután 2 éral kez-
dettel pedig a Közgazdasági 
napok '78 keretében dr. Ti-
szai István, az ÉVM fő-
osztályvezetője ta r t tá jé-
koztatót a népgazdasági és 
vállalati szervezés helyze-
téről. Holnap; pénteken 13 
órakor ugyancsak a Tech-
nika Házában az Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat Csong-
rád megyei csoportjának 
rendezésében V. G. Koret-
ryikov docens, az odesszai 
egyetem obszervatóriumá-
r a k munkatársa tar t elő-
adást A csillagok fejlődése 
címmel. 
ORVOSOK 
KONFERENCIÁJA 

Holnap, pénteken fél 10 
órakor klinika-patológiai 
konferencia kezdődik Hód-
mezővásárhelyen az I f jú -
sági Házban. A SZOTE és 
a megye kórházainak orvo-
sai tar tanak előadásokat. Az 
érdeklődő kollégákat szíve-
sen lá t ják. 

INTARZIÁK, 
FAFARAGÁSOK 

A felnőttoktatási stúdió 
keretében rendezett kama-
rakiállítást a Madách is-
kola pinceklubjában a Fa-
ipari Tudományos Egyesü-
l e t Az egyesület tagjai kü-
lönböző faipari jellegű mű-
vészi munkáikból állítot-
tak össze anyagot, amit az 
érdeklődők egy héten át na-
ponta délelőtt 10-től este 5-
ig tekinthetnek meg. 

TANÁCSKOZÁS 
A DÉMASZ-NÁL 

A Dél-magyarországi Áram-
szolgáltató Vállalat szakszer-
vezeti bizottsága ülést ta r -
tott tegnap, szerdán dél-
után a vállalat Kossuth La-
jos sugárúti kul túr termé-
ben a vasas-szakszervezeti 
napok alkalmából. A ta-
nácskozáson Ballok Ferenc, 
a Vas-, Fém- és Villamos-
energia-ipari Dolgozók Szak-
szervezetének vezetőségi tag-
ja gazdaságpolitikai kérdé-
sekről és az ezzel összefüg-
gő szakszervezeti feladatok-
ról beszélt. 
ELŐADÁS 
ALGYÖN 

Ma, csütörtökön este 7 
órakor az algyői művelődé-
si otthonban Jakucs László 
egyetemi tanár Kuba — és 
a kubai dzsungel címmel 
tar t ismeretterjesztő elő-
adást. Minden érdeklődőt 
szivesenffogadnak. 

Nézőpont 
— A tisztességes nőket 

szereted, \vagy azokat, 
akik nem megközelíthe-
tetlenek? . 

— Ez attól függ, hogy 
az az én feleségem, vagy 
a más felesége. 

Férfiemberek 
Azt mondják. Brazíliában három 

ember közül kettő futballozik. Meg-
lehet, hogy így van. nem tudom, de 
hogy a mi kis grúz városunkban, 
Száriszkóban az egész férfilakosság 
a labdarúgópályán küzd. az biztos. 
Nekem elhihetik. hiszen magam is 
Száriszkóban lakom. 

Kezdetben, amikor a futballozés 
még szervezetlenül folyt, többnyire 
a fiatalok kergették a labdát, az 
öregek pedig illedelmesen üldögél-
tek az árnyékban, és szenvtelenül, 
heveskedés nélkül latolgatták a dél-
keleti stílus előnyeit az északnyuga-
tival szemben. így ment ez mind-
addig. amíg a városatyák el nem 
rendelték, hogy a legrövidebb időn 
belül a város minden intézménye 
szervezze meg csapatát és kapcso-
lódjék bele a városi bajnokságba. 

Én az ügyész helyettese vagyok, s 
amikor igen tisztelt főnököm elszon-
tyolodva a tudomásomra hozta, 
hogy az ügyészségi-bírósági szervek 
dolgozóiból csapatot kell szervezni, 
azt feleltem: igenis, és azonmód 
törni kezdtem a fejem az összeállí-
táson. Ám akárhogy is csűrtem-
csavartam a dolgot, folyton csak az 
jött ki, hogy 1 + 2 + 1 + 1 rendszer 
szerint fogunk játszani, mivelhogy 

a bírót és a rendőrt is beleszámítva, 
mindössze öten voltunk férfiembe-
rek. 

— Barátom — mondta az ügyész 
—, ilyen szisztéma egyetlen labda-
rúgó-szakkönyvben sincs. Ha meg 
akarod szégyem'teni a bíróságot, az 
ügyészséget, a rendőrséget és személy 
szerint .engem, tessék, akkor csak 
vidd ki ezt az öt embert a pályára. 
. . . Mondd, nem folyik valaki ellen 
el járás? 

— De igen, Salva Dadianovics, 
Vano Gubukij ellen. Ez a féleszű 
kézen járt a táncteremben, és na-
gyon megsértődött, amikor a rendőr 
a lábára akarta állítani. 

— Az lehet, hogy szeret kézen 
járni — mondta az ügyész —. de 
most a mi csapatunkban fog játsza-
ni, tekintettel arra, hogy pillanat-
nyilag bizonyos értelemben a mi in-
tézményünkhöz tartozik. És ha jót 
akar, szerezzen egy kemény, fiatal 
védőt. Mármint védőügyvédet. 

— Isteni ötlet, Salva Dadianovics! 
Vele együtt már heten leszünk. Ha 
szélsők nélkül j á t s zanánk . . . 

— Amíg én vagyok az ügyész — 
szakított félbe szigorúan Salva Da-
dianovics — szélsőink is lesznek! 
Hogy állunk a garázdasággal? 

— Ó, j a j — mondtam —. ha Va-
nót nem számítjuk . . . 

— Vano m á r a pályán v a n . . . 
Holnapra szerezzen még négy huli-
gánt. Természetesen a szocialista 
törvényesség megsértése nélkül. 

Hogy rövid legyek, másnap a vá-
rosi kórház elleni mérkőzésre teljes 
létszámban álltunk ki. 

— Ügy fogunk küzdeni, ahogy fér-
fihoz illik — suttogta Salva Dadia-
novics. miközben a pocakját simo-
gatta. amely sehogyan sem akar t a 
nadrágjában maradni. 

— Polgártársak — mondta a köz-
rend fenntartásáért vívott harcban 
megőszült rendőr —. most egy kö-
zösség v a g y u n k . . . 

Ebben a pillanatban felharsant a 
játékvezető sípja. Kifutottunk a pá-
lyára. Salva Dadianovics minden 
bizonnyal túl nagy lendületet vett, 
mert még el se érte a középvona-
lat. máris úgy zihált, mint egy ko-
vácsfújtató. 

— Vedd úgy. hogy már el is vesz-
tettük a mérkőzést — súgta pana-
szosan Guiava vizsgálóbíró. . 

Hanem ekkor megláttuk a kórház 
csapatát. Hát. kérem, nekünk még 
csak itt voltak a huligánjaink, de 
nekik . . . ö k bizony nem futottak kl 
a pályára, mint mi. Egymást támo-
gatva bicegtek, sántikáltak, ám te-
kintetükből elszántság Sugárzott, és 
harciasan lengették a mankóikat. 

Jászon Gerszamija 

8—13 

Várható időjárás ma estig: 
Felhőátvonulások, szórványo-
san esővel, záporral. Meg-
élénkülő déli, délnyugati, 
majd megerősödő és észak-
nyugatira forduló szél. Vár-
ható legmagasabb nappali hő-
mérséklet ma 8—13 fok kö-
zött. 

PÁLYÁZATI 
EREDMÉNY-
HIRDETÉS 

Az országos múzeumi és 
műemléki hónap esemé-
nyeként holnap, pénteken 
délután 4 órakor hirdetik ki 
a megyei néprajzi és nyelv-
járási, valamint az ú j - és 
legújabbkori történeti pá-
lyázat eredményei t Az ese-
ményre a Móra Ferenc Mú-
zeum dísztermében kerül 
sor. Utána, 6 órától nép-
rajzi tárgyú kisfilmeket ve-
titenek. 

IRODALMI 
EST 

Elmondom hát mindenki-
nek címmel zenés irodalmi 
estet rendeznek a Vasutas 
Művelődési Házban ma, csü-
törtökön este 7 órakor. Köz-
reműködik Gyimesi Tivadar, 
a Thália és Korompay Vali, 
a.Vígszínház tagja, valamint 
Mosóczi Miklós gitármű-
vész. 
VÉRADÓK 

Idén harmadszor tartot-
tak véradó napot az NKFV-
nél, ahol 180-an adtak vért. 
A tanárképző főiskola ok-
tatói és hallgatói is példá-
san vizsgáztak humanitás-
ból: 150-en jelentkeztek 
véradásra. A kábelgyár idei 
második egészségügyi ren-
dezvényén 110 véradó volt, 
s ez alkalommal ünnepsé-
get tartott tiszteletükre a 
Vöröskereszt és a Véradó 
Állomás. 

ÍRÓ-OLVASÓ 
TALÁLKOZÓ 

Ma, csütörtökön délután 
6 órakor a deszki délszláv 
klubban író-olvasó találko-
zót rendez a Magyar í rók 
Szövetsége dél-magyarorszá-
gi csoportja, a Tiszatáj szer-
kesztősége, a Somogyi-könyv-
tár. a deszki községi ta-
nács és a délszláv klub. A 
találkozó vendége lesz Pe-
ta r Vukov költő, a szabad-
kai Rukovet című folyóirat 
szerkesztője és Urbán Já-
nos író, a szabadkai Üze-
net cimű folyóirat főszer-
kesztője. 

AZ EGÉSZSÉG-
ÜGYRŐL 
A NÉPFRONTNÁL 

Elnökségi ülést tar tot t 
tegnap, szerdán a Hazafias 
Népfront megyei bizottságé- ' 
r.ak elnöksége. Dr. Rózsa Jó-
zsef osztályvezető megyei 
főorvos Csongrád megye 
egészségügyi és szociális el-
látásáról tartott tájékoz-
tatót. 
El ÖADAS 
HÍRES 
ARANYLELETEKRÖL 

A múzeumi hónap kere-
tében ma, csütörtökön dél-
után 4 órától dr. Trogma-
yer Ottó, a Móra Ferenc. 
Múzeum igazgatója tar t elő-
adást Szőregen, a Tömör-
kény István Művelődési Ház 
nyugdíjasklubjában Híres 
nranyleletek a régészeti 
ásatáskor címmel. 

MOLDOVA, 
MA IS 

Moldova Györggyel, a nép-
szerű József Attila-díjas író-
val ma is találkozhatnak 
Szegeden olvasói. Délután 5 
órai kezdettel a Vízművek 
és Fürdők Vállalat Kátay 
utca 21. szám alatti kultúr-
termében rendeznek vele 
író-olvasó találkozót. 

Megyei brigádvetélkedő 
Szentesen 

A KPVDSZ kulturális na-
pok keretében tegnap dél-
után jól rendezett és jól 
sikerült megyei vetélkedőt 
tartottak Szentesen a ven-
déglátó vállalat szocialista 
brigádjai, összesen «16 csa-
pat mérte össze tudását, 
legtöbb versenyző Szeged-
ről. Szentesről, azután Vá-
sárhelyről és Makóról ér-
kezett. Szakmai és kulturális 
jellegű feladatokat kellett 
megoldani, de gyakorlati pró-
bák is szerepeltek a vetél-
kedőn, amelynek játék-
vezetője volt dr. Andrikó 
Ferenc. 

A mutatott tel jesí tmények 
és a zsűri értékelése alap-
ján első lett a Petőfi Sán-
dor (Szentes), második a 
Forint (Szeged), harmadik 
Alliende (Szeged), negye-
dik a Kállai Éva (Szen-
tes) szocialista brigád. A 
KPVDSZ megyei kul turá-
lis bizottságának elnöke Rá-
gyánszki Sándor elismerés-
sel szólott a brigádok fel-
készültségéről, ma jd dr. Gu-
lyás Árpád, a megyei ven-
déglátó vállalat igazgató-
helyettese és egyben a zsű-
ri elnöke kiosztotta a ju-
ta lmat az első négy helye-
zett szocialista brigádnak. 

Pedagógiai ankét Makón 
A Magyar Pedagógiai Tár-

saság Csongrád megyei ta-
gozata, a makói városi ta-
nács vb művelődésügyi osz-
tálya és a TIT makói városi 
szervezete pedagógiai ankétot 
szervez holnap, pénteken 
délután 3 órai kezdettel a 
városi tanács nagytermében. 
Az ankétot dr. Ágoston 
György, a pedagógiai társa-

ság megyei tagozatának el* 
nöke vezeti. Gottl Frigyes 
tar t előadást A gimnáziumi 
fakultatív oktatás kísérleti 
tapasztalatai címmel. Korre-
ferál : dr. Simon Gyula, a 
Magyar Pedagógiai Társaság 
főtitkára, dr. Bánfalvi Jó-
zsef, a Radnóti gimnázium 
állami díjas igazgatója és 
dr. Valkusz Pál, a Ságvári 
gimnázium igazgatója. 

Becézhetetlenek 
Park, gyerekek, 

szülők. Hívó sza-
vak, óvatos, meg 
határozott rendre-
intések. „Koppány, 
hozd ide azt a kis-
autót! Arnold, ne 
menj fel- a mászó-
kóra! Tekla, kí-
náld meg cukorral 
Szabolcsot!" 

Becézhetetlen ne-
vek. Mindig egy-
formán szólonga-
tott gyerekek, mi-
ből érzitek, hogy 
anyu szigorú, vagy 
éppenséggel simo-
gatni akar a sza-
vával? Norbertek 
és Paulinák, Ber-

nátok és Pridák, 
vajon egyszer nem 
kívánnátok-e, hogy 
inkább Marinak, 
Jancsinak, Juliká-
ruik, Pistinek hív-
janak, s becézhes-
senek bennete-
ket?... 

P. K. 

NYILVÁNOS 
PROFESSZORI 
VIZIT 

A Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem I. sz. Belgyó-
gyászati Klinikájának tan-
termében holnap, október 26-
án, pénteken este 7 órakor 
nyilvános professzori vizi-
tet tartanák, melyre vár-
ják a város érdeklődő or-
v o s a d 

Agrártörténeti konferencia 
Hódmezővásárhelyen 

A Magyar Agrártudományi 
Egyesület mezőgazdaság-tör-
téneti szakosztálya, a Ma-
gyar Történelmi Társulat 
Csongrád megyei csoportja és 
Hódmezővásárhely városi ta-
nácsa ma és holnap kétnapos 
agrártörténeti konferenciát 

Fájdalommal t uda t juk , hogy 
MUCSI BÁLINT szegedi lakos, 
45 éves korában várat lanul el-
huny t . Hamvasztás utáni bú-
csúztatása 1978. október 2S-án 
de. 11 órakor lesz a vásárhelyi 
Dllinka temetőben. Minden kü-
lön értesítés beível t . A gyászoló 
család. Vásárhely. 

Köszönetet m o n d u n k mind-
azoknak a rokonoknak , Jó ba-
rá toknak , Ismerősöknek, tiszte-
lőknek. külön az MSZMP Sze-
gedi Városi Pár tb izot tságának, a 
munkásőrségnek . az e lv t á r s ik -
nak . akik felej thetet len halol-
tunk , KISS PAl, hamvasztás 
titánt búcsúzt atásán megjelen-
tek, részvétükkel és virágaik-
ká! fájdalmunkat enyhíteni lgye-

Gyász-
kszSemények 

keztek. A gyászoló család, Lon-
doni kr t . 6. 217 

Köszönetet m o n d u n k mind-
azoknak a rokonoknak , ismerő-
söknek, akik felej thetet len ha-
lottunk, KOVÁCS JÁNOS te-
metésén megje lentek . A gyá-
szoló család, 198 

Mély fá jda lommal tuda t juk , 
hogy a felej thetet len fé r j , édes-
apa, nagyapa és testvér, KÓ-
RÉH ZOLTÁN főkönyveit!, éle-

tének 60. évében várat lanul el-
huny t . Temetése okt. 27-én 13 
ó rakor lesz a Belvárosi temető 
ravatalozójából, A gyászoló csa-
lád, Szeged, Felsőváros 141. (Ké-
mes U. 5.). 206 

Köszönetet m o n d u n k mind-
azon rokonoknak . Ismerősök-
nek, akik szeretett k is leányunk, 
TÜRI ZSUZSIKA temetésén 
megjelentek, gyászunkban osz-
toztak, Gyászoló szülei. 1718S 

Fá jó szívvel tuda t juk , hogy a 
drága feleség, gyermek, KA-
DAR IMRENE Horváth Mária 
életének 30. évében t ragikus 
hirtelenséggel e lhunyt . Temeté-
se ok 'óber 27-én 15 órakor lesz 
a Belvárosi temető ravatalozó-
jából. A gyászoló család. 17186 

rendez a vásárhelyi városi 
tanács dísztermében. 

A konferencián az ország 
neves agrártörténészei t á j -
történeti kérdésekkel foglal-
kozó szakemberek és a vá-
ros történetének agrártörté-
neti fejezetein munkálkodó 
helytörténészek muta t ják be 
kutatásaik eredményét. 

Ma délelőtt az országos ag-
rártörténetírás kérdéseiről és 
feladatairól hangzanak el elő-
adások, melyeket hozzászólás 
és vita követ. Ezt követően 
emléktáblát lepleznek le az 
1753-as hódmezővásárhelyi 
Törő—Pető-féle földmunkás 
megmozdulás 225. évforduló-
ja alkalmából. Holnap, a 
konferencia második napján 
Hódmezővásárhely agrárfej -
lődéséről szóló előadásokra 
kerül sor; ezek a készülő 
várostörténeti monográfia 
előtanulmányai. 

A N ö '77 
Ma, csütörtökön este 7 órai 

kezdettel a pécsi Mecsek 
Fotóklub által rendezett, A 
nő '77 című nemzetközi szí-
nes diapályázat- mintegy 250 
győztes felvételét vetítik le 
a petőfitelepi klubkönyv-
tárban. 

TEABECSLÉS 
INDIÁBAN 

Indiában az 1978—1979. évi 
teatermést 550—560 ezer ton-
nára becsülik, bár az időjá-
rás rendkívül kedvezőtlen 
volt. Indiában évi 400 000 
tonna teát használnak fel, a 
többit kivitelre szánják. 

ELZÁRÁS 
MUNKA-
KERÜLÉSÉRT 

Rendőri figyelmeztetés el-
lenére sem vállalt megélhe-
tést biztosító munká t a 19 
éves Herédi Tamásné, Sze-
ged, Alsó Kikötő sor I3/A 
alatti lakos. Az éjszakai szó-
rakozóhelyeken megismert, 
alkalmi partnerektől kapott 
kisebb juttatásokból tar tot ta 
fenn magát. A rendőrség — 
közveszélyes munkakerülés 
miatt — 30 napi elzárással 
sújtot ta. 
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