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A szén ára 
Na, trt a teherautó kegyes volt 

hozzám, kacsintott az Irányjelzője, 
megáll. 

— Elvinne? 
— El. Azért áll tam meg. 
Motor indul. Pár perc múlva há-

tul nyitott ponyvás teherautó húz 
elénk, a platóján útépítő munkások. 
Egyikük rávigyorog a vezetőre, inte-
get is neki. 

— Mi van, fene a szádi — kiáltja 
itt a volánnál az ötven körüli, vé-
kony dongájú férfi, és kártyavető 
mozdulatokkal hozzáteszi —, megint 
ki akarsz kaoni? Jó tíz perc táv-
mutogatás, nevetgélés után — ha 
még nem értettem volna meg, hogy 
összetartoznak, s nyilván aznap 
együtt kártyáztak — odaveti magya-
rázatként. 

— Annyira bele vannak szédülve, 
hogy még engem is belerántottak. 

— Nem tud kártyázni? 
— Már hogyne tudnák! Aj j a j ! 
— Nem akart? 
— Nem. Fogadalmam volt rá. Tíz 

éve. 
— Olyankor szokás fogadkozni, ha 

nem megy a lap. Vesztett? 
— Nyertem! , 

— Akkor nem értem. 
— Nem is olyan egyszerű. Szóval, 

volt már tíz éve, hogy utoljára le-
ültem fájerozni. mert hogy azt ját-
szottunk. Osztanak, hívok, vesztek. 
Osztanak, hívok, vesztek. Osztanak, 
vesztek. Csakhamar elment az az-
napi zsebpénzem, úgv hogy kényte-
len voltam hozzányúlni ahhoz az 
ezerkétszáz forinthoz, amit a fele-
ségem adott, hogy vegyek ra j ta sze-
net. Éppen tél volt, kályhával fű-
töttünk, és aznap pont az utolsó 
három vödörrel készítettem be a 
reggeli salakozásnál. Ügy volt, hogy 
délután viszem a kocsi szenet. Csak-
hogy én délután leültem a cimbo-
rákkal, és vertük a blattot. Vertük 
mi szépen, aztán csak szürkült, es-
teledett és még a csillagos éjszaka 
is eljött. Nem tudtam felállni, csak 
kevertem, mint aki megszédült — és 
veszítettem. 

Nem is lett volna az még olyan 
nagv baj. ha úgy megv végig, ahogy 
kezdődött. Tíz-húsz filléres alapon. 
Hanem aztán nőtt a bank, mint akit 
pumoálnak. Egy-két forintos, aztán 
tízesek, húszasok, volt már százas 
is. Végül már négy-ötszáz volt a 

bankban. Én meg csak veszítek és 
veszítek. De nem érdekelt, úgy láz-
ba jöttem. Jól elmúlt már éjfél, 
amikor elfogyott a szén ára, s már 
csak egy húszasom maradt. Bedob-
tam, PO, mondom, ott vessz el, 
ahogv vagy. 

Akkor kezdtem el nyerni. Mentek 
volna már haza a többiek, de nem 
hagytam: nyertem, nyertem. Meg-
v i r rad t mire visszajött a pénz fele, 
reggel l e t t mire az egész is nálam 
volt. Még mindig nyertem, és már 
a végén nekem tartoztak, vagy hat-
száz forinttal. 

Akkor valakinek eszébe ju to t t 
hogv tesz a tűzre. Megcsörrent a sze-
neslapát a ládában. H á t ahogy 
meghallom, ránézek a szénre, és el-
kezdek izzadni. Hideg veríték vert 
ki és remegés fogott el. Ráeszmél-
tem, te úristen, a szénDénzt játszot-
tam ei. Hiába volt már több is a 
pénzem. . . Ügy dobtam el a kár-
t y á t mintha tüzet fogott volna. 

— A felesége megtudta? 
— Most már igen. Tavaly mond-

tam csak meg neki. Már elszállt a 
m é r g e . . . 

— Megszegte a fogadalmát! — 
utalok az előbbi jelenetre. 

— Nem komoly, uram! Játék csak, 
pénz nélkül. És különben is. hol van 
már a szeneskályha? Távfűtés, 
uram, távfűtési 

Igriczi Zsigmond 

A lottó 
nyerőszámai: 

3 5 , 5 9 , 6 2 , 6 6 , 72 
A Sportfogadási és Lottó 

igazgatóság közlése szerint a 
Péten megtartott 46. heti lot-
tósorsolás alkalmával a kö-
vetkező számokat húzták ki: 

33, 59, 62, 66, 72. 

OLIMPIAI 
SPORTLOTTÓ 

A nemzetköd olimpiai 
sportlottószelvények között 
öttalálatos szelvény nem volt. 
Négytalálatos szelvénye 12 
fogadónak volt, nyeremé-
nyük egyenként 176139 fo-
r i n t Három találatot 1467 fo-
gadó ér t el, nyereményük 
egyenként 720 for in t A két-
találatos szelvények száma 
49 320 darab, ezekre egyen-
ként 27 forintot fizetnek. A 
nyeremények a nyereményil-
leték levonása után érten-
dók. A közölt adatok tájékoz-
tató jellegűek. 
EGYETEMI TANÁR 
KÜLFÖLDÖN 

Dr. Anta l f fy György tan-
székvezető egyetemi tanár, a 
JATE rektora három hétre 
Párizsba utazott a magyar— 
francia kulturális egyezmény 
keretében. Franciaországi út-
ja során előadásokat tar t a 
magyar állam- és jogrend-
szer helyzetéről, fejlődéséről. 
MADÁR-
IDEGENFORGALOM 

A szokottnál élénkebb a 
Csongrád megyei természet-
védelmi területek madárszál-
lóinak forgalma. A legkülön-
bözőbb récefajok verődtek 
össze a Dél-Alfpldön. A leg-
többjük az északi országok-
ból érkezett, olyan nagv tö-
megben, hogy a Tisza las-
súbb folyású szakaszait is el-
özönlötték. 

m 

röviden 
HÁZSOR 
MUNKÁSOKNAK 

Pécsett, a Mecsek déli lej-
tőjén munkásházsor épült a 
Pécsi Állami Gazdaság dol-
gozói számára. A város egyik 
legszebb részén tizenkét, mo-
dern környezetbe illő emele-
tes ház készült el, lakóik ha-
marosan be is költözhetnek. 
A mezőgazdasági nagyüzem 
hatszázezer forintos támoga-
tást nyújtott a lakásépítő 
munkásainak. 

Kialussza 
— Uram, a maga ku-

tyája egész éjjel üvölti 
— Ne sajnálja, ki-

alussza magát nappal 

HELYESBÍTÉS 
Lapunk tegnapi számában, 

a megyei pár'bizottsági ülés-
ről szóló tudósításunkban egy 
név hibásan jelent meg. A me-
gyei pártbizottság párt- és 
tömegszervezeti osztálya ú j 
vezetőjévé Szögi Béla elv-
társat, a szegedi járási párt-
bizottság t i tkárát nevezték ki. 

ANGOL PROFESSZOR 
ELŐADÁSA SZEGEDEN 

Tegnap, pénteken délután a 
Magyar. Kémikusok Egyesü-
lete Csongrád megyei cso-
portja Szegeden, a József At-
tila Tudományegyetem szer-
vetlen és analitikai kémiai 
tanszékének tantermében elő-
adóülést rendezett. Az össze-
jövetelen dr. Huhn Péter 
tanszékvezető egyetemi tanár 
megnyitója után dr. H. M. 
Frey, az angliai Reading 
Egyetem professzora tartott 
előadást „A ciklobutanon pi-
rolizise" címmel. 

HALÁLOS BALESET 
Csongrád külterületén egy 

személygépkocsi elütötte Jus-
tin Ferenc 7 éves tanuló, 
csongrádi kisfiút, aki olyan 
súlyos sérülést szenvedett, 
hogy kórházba szállítás köz-
ben meghalt. A vizsgálat ed-
digi adatai szerint ' a gyer-
mek egy autóbusz mögül fi-
gyelmetlenül lépett az úttest-
re a személygépkocsi elé. To-
vább folyik a baleset vizs-
gálata. 

Párás, 
» 

Icödős idő 
Várható időjárás szombat 

estig: Az ország északi, 
északnyugati részén időnként 
kissé felszakadozik a felhő-
zet, máshol borult, párás ma-
rad az Idő. Sokfelé köd, he-
lyenként ködszitálással, ónos 
szitálással. Napközben mér-
sékelt északnyugati, nyugati 
széL Várható legmagasabb 
nappali hőmérséklet szomba-
ton: mínusz I—plusz 4 fok 
között. 

ÁBRAHÁM AMBRUS 
KITÜNTETÉSE 

A Népköztársaság Elnöki 
Táhácsa Ábrahám Ambrus 
akadémikusnak 85. születés-
napja alkalmából, érdemesés 
eredményes munkássága el-
ismeréséül a Munka Érdem-
rend arany fokozata kitünte-
tést adományozta. A kitünte-
tést Szentágothai János, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia elnöke pénteken az Aka-
démián adta á t 

MAGYAR FILMEK 
SPANYOLORSZÁGBAN 

Négy magyar játékfilm ve-
títési jogát vette meg a spa-
nyol Federacion Nációnál de 
Cine Clubs. A megállapodás 
értelmében a magyar—szov-
jet koprodukcióban készült 
„Fedőneve Lukács", s Fábri 
Zoltán filmje, „Az ötödik pe-
csét", a Szabó István rendez-
te „Tűzoltó utca 25.", vala-
mint. Mészáros Márta „Örök-
befogadás" című alkotása ke-
rül a spanyol mozik műso-
rára. 

A DEMASZ Szegedi 
Üzemigazgatósága értesíti 
Szeged város lakosságát, 
hogy a Zalka Máté-laktanya 
és a Cserepes sori Gyűj tő-
állomás közötti 20 kV-os, 
szabad vezetékes hálózat és 
t ranszformátorál lomás 
létesítési munkálatal t 
befejezte, és azt 
UII . november 18-án 

FESZÜLTSÉG ALÁ 
HELYEZI! 
Ezen időponttól kezdődően 
a vezetékek érintése élet-
veszélyes és tilos 1 
Rongálását a törvény 
szigorúan bünteti. 

Mély fá jda lommal tudatom, 
hogy fé r j em. BIEBERT ANTAL 
november 12-én, életének 68. évé-
ben e lhunyt . Hamvasztás utáni 
búcsúztatásáról értesítéssel le-
szek. Gyászoló felesége — Palánk 
8. I. 5. 

Fá jó szívvel tuda t juk , hogy a 
szeretett feleség, édesanya, test-
vér és rokon, PIUKOVICS BA-
I.INTNE Burlnda Irma, életének 
13. évében, hosszú betegség után 
hirtelen elhunyt. Kívánságára 
elhumvasztat juk. Búcsúztatása 
hamvasztás u tán Budapesten 
lesz, melyről értesítéssel leszünk. 
A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, ismerő-
söknek, a ház lakóinak, akik 
felejthetetlen halottunk, JUHOS 
JÓZSEF temetésén megjelentek, 
részvétükkel fá jda lmunkat eny-
híteni Igyekeztek. Külön köszö-
netet mondunk a körzeti kezelő-
orvosának áldozatos munkájáér t . 

200 literes vashordók értékesítésére 
kiárusítást tartunk 

1978. NOVEMBER 20-ÁN. 
7 ÖRÁTÖL 17 ÓRÁIG. 

Reklámár: 100 forint és 50 forint/darab. 

UNIVERSAL IPARI SZÖVETKEZET, 
SZEGED. BAJAI ÜT L 

Gyász-
közlemények 

A gyászoló Juhos és Kollár csa-
lád. 

Mély megrendüléssel tuda t juk , 
hogy a legjobb fé r j , testvér, só-
gor, nagybácsi és keresztapa, 
RACZ JÁNOS kertész, váratla-
nul elhunyt. Temetése novem-
ber 21-én du. 3 órakor lesz az 
Üjszegedi temető ravatalozójá-
ból. A gyászoló család — Táro-
gató u. 40. 348 

Mély fá jdalommal tuda t juk , 
hogy a felejthetetlen, drága jó 
fér j , édesapa, nagyapa és déd-
apa, DR. FORGÓ BELA nyugal-
mazott pénzügyi főelőadó, életé-
nek 73. évében, rövid szenvedés 
után elhunyt. Kívánságára el-
hamvasztat juk. Búcsúztatása 
hamvasztás u tán lesz. Részvétlá-
togatások mellőzését ké r jük . — 
A gyászoló család. 347 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, Ismerősöknek, jó 
barátoknak, akik felejthetetlen 
halottunk, BÁBA DEZSŐ teme-
tésén megjelentek, részvétükkel 
és virágaikkal mely fájdalmi ' • -
kat enyhíteni igyekeztek. A gyá-
szoló család. 346 

Mély fá jdalommal tuda t juk , 
hogy a felejthetetlen feleség, 
édesanya, nagymama, NAKICS 
GYÖROYNE Móra Mária életé-
nek 80. évében, hosszú betegség 
után elhunyt. Temetése novem-
ber 18-án 14 órakor lesz a szőrt 
temető ravatalozójából. A gyá-
szoló család — Magyar u. 108. 

344 
Drága gyermekem, FARKAS 

MIHÁLY hamvai megérkeztek 
Kaliforniából, Az Üjszegedi te-

metőbe helyezzük örök nyuga-
lomra, 1978. november 22-én, 
szerdán délelőtt 11 örakor. Bána-
tos édesanyja és a gyászoló csa-
lád, Frajcos Iatvánné, Radnóti 
u. 29/C. 342 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, ismerő-
söknek, akik felejthetetlen ha-
lottunk, CSANADI JOZSEFNE 
hamvasztás utáni búcsúztatásán 
megjelentek, részvétükkel és vi-
rágaikkal mély fá jda lmunka t 
enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló 
család. 327 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, ismerő-
söknek, akik felejthetetlen ha-
lottunk, 1D. TÓTH VINCE teme-
tésén megjelentek, részvétükkel 
és virágaikkal mély fá jda lmun-
kat enyhíteni igyekeztek. A gyá-
szoló család - Sárkány u. J. 

330 
Köszönetet mondunk mind-

azoknak a rokonoknak. Ismerő-
söknek, munkatá rsaknak , akik 
felejthetetlen halot tunk, EPER-
JESI FERENCNÉ temetésén meg-
jelentek. részvétükkel és viráea-
ikkal mély fá jda lmunkat enyhí-
teni ievekeztek. A gyászoló csa-
lád - Táné. 333 

Köszönetet mondunk mino-
a-.oknak a rokonoknak. Ismerő-
söknek. munkatá rsaknak , jó ba-
rátoknak, szomszédoknak, akik 
feledhetetlen halot tunk. RACZ 
FRNÖNE temetésén meelelentek, 
részvétükkel és vi-nealkkal mély 
fá idalmunkat enyhíteni Igyekez-
ték. A gyászoló család — Fad-
rusz J . u. 39/B. 338 

Szomorú szívvel tuda t juk , hogy 
szeretett kislányunk, PAPDI 
AGIKA 3 éves korában elbunyt. 
Temetése november 2i-én {5 
órakor lesz a Belvárosi temető 
ravatalozójából. Gyászoló szülei 
és testvére, 341 

Készül az árvízi emlékmű 
Óbuda egyik elhagyatott gyárának csarnokaiban hóna-

pok óta készül a szegedi árvízi emlékmű, mely a várost 
romba döntő 1879-es „nagy víz" centenáriumára állít mél-
tó em'éket az emberi helytállásnak *és küzdelemnek. A 
felvonógyár egykori üzemrészeiben hegesztők, hajóková-
csok formálják a makett alanián a 12 méter magas. Közel 
50 tonna súiyú emlékművet. Minden remény megvan arra, 
hogy a hatalmas alkotás az évfordulón ott fog állni az ú j 
tiszai partfal déli feljárójánál, a gyermekklinikánál, a Le-
nin körút tengelyében. 

Néhány hónappal ezelőtti kép: ezekre a vashordákra ke-
rülnek föl a 3 mllHméíeres króntacél lemezek 

Már a i íves lormaKat készítik az óbudai gyárban 
a munkások 


