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KÜLDÖTTSÉG 
KUBÁBA 

Szombaton Kubába uta-
zott az MSZMP KB párt-
történeti intézetének kül-
döttsége — Vass Henrik 
igazgatónak, a Központi Bi-
zottság tagjának vezetésé-
vel. A delegáció megbeszé-
léseket folytat a kubai kom-
munista párt központi bi-
zottsága történeti intézeté-
nek vezetőivel az ideoló-
giai, szakmai együttműkö-
dés kérdéseiről. 
HEGYI 
MENTŐSZOLGÁLAT 

Szombaton hegyi mentő-
szolgálat kezdte meg mű-
ködését a Börzsönyben, a 
Nagyhideg-hegyen. amely 
még mindig hóborította 
lejtőkkel fogadja a kirándu-
lókat. A turistaházban egy-
egy vöröskeresztes aktivista, 
illetve a hegyoldalakon két 
síléces Járőr áll készenlét-
ben az esetleges sérültek 
gyors és szakszerű ellátá-
sára. 
KERTBARÁTOKNAK 

Kedden, délutáh 5 óra-
kor dr. Szegedi Sándor, a 
mezőgazdasági tudományok 
doktora a szőlészeti és bo-
raszati intézet igazgatója 
„Ujabb csemeteszőlők faj-
tái, telepitesük, metszésük 
es kezelésük" címmel tart 
előadást a népfront és a 
Bartók Béla Művelődési 
Központ Kertbarát, klubjá-
ban. A filmvetitéssel egy-
bekötött rendezvényen szí-
vesen lát ják az erdeklódó-
keL 
ÖNGYILKOS 
GYILKOS 

Holtan találták New 
York-i lakásán Sid Vicious 
purik-rock énekest, a „Sex 
pistols" elnevezésű brit 
rock-csoport egyik volt tag-
ját. A rendőrség megálla-
pítása szerint túladagolt he-
roin végzett vele, amelyet 
feltehetőleg öngyilkossági 
szándékkal vett be. A 21 
esztendős Vicioust. aki ba-
rátnője meggyilkolása mi-
att töltötte börtönbüntetését, 
csupán egy nappal koráb-
ban bocsátották szabadon 50 
ezer dollár óvadék lefize-
tése ellenében. 

Korunk nagy vívmányai előtt min-
dig kinyitom a fülem, és meghajtom 
a fejem. Ne tagadjuk, korunknak 
azonban kis vívmányai is vannak. 
És olyanok is akadnak, akik a kicsit 
kiáltják ki nagynak. Fülelvén a vi-
lágra, azt is eszrevettem, ha jön egy 
magától adódó nagy valami, azt szé-
pen, csöndben tudomásul veszi a vi-
lág, ellenben, ha csak mocorogni 
kezd a kicsi, egész hadak kukorékol-
nak mellette: Jelszavuk: a korszerű! 
Aki megveszi, természetesen az lesz 
a korszerű ember, aki pedig korsze-
rű, az bújtatva vagy nyíltan, nagy-
szerű is lehet. 

Régóta figyelem a reklámharan-
gok szavát, ha az eldobható porté-

. kákát emlegetik. Mi mindent föl nem 
találtak már. ami eldobható! A rek-
lám nagy. ígérete volt például az el-
dobható tányér. Nem az, amelyiket 
eddig is hozzávágott hitves a férjé-
hez, ha jött a nagy roham; arról van 
szó, mint istenáldásról, amelyiket 
nem kell elmosogatni. Terpeszállás-
ba veti magát bennem a fű alatti el-
lenkezés, és esedezem, csak ezt ne! 
Képzeljék el a tízemeletes házak le-
dobóaknáit hármas ünnep után. 
Földszinttől a tetőig érne bennük a 
tányér. A kisebb házakban pedig? 
Eltelvén a tartály, jönne, csak jön-
ne a sok tányér, amig ki nem ér az 
utcára, a szél meg kergetné sok-
század magával, a tyúkpörköltek 
minden maradékával. Rögtön lenne 
Lecsó utca és Pacal ut.ca is. 

Hallottam már eldobható injekciós 
tűről, láttam, hogyan mosogatják 
még fazékszámra az SZTK-ban, és 
hogyan fertőtlenítik. Az eldobható 

Eldobható 
báli ruha is nagy hangú harangzú-
gást kapott valamikor, talán az el-
dobható papírzsebkendövei egy idő-
ben. A divatnál meghátrálok, inkább 
csak sajnálkozom, hogy a nagyesté-
lyit és papirosi társát, a zsebkendőt 
nem sikerült azóta se keresztezni. 
Csak azért fordulhat elő, hogy bele-
tüsszent valaki este az elegáns kis 
zsebkendőbe, és reggelig lesheti. a 
tükörben, mi maradt az ábrázatán. 
Volt már szó eldobható sziíonoatroiv-
ról, és alkalmas időben eldobható 
férjről, eldobható feleségről is hal-
lottam már. Az alkalrpas idő nyil-
ván az. amikor valakiből kifogv a 
buborék, vagy az, hogy a hölgy job-
ban pezseg. Egyszerű következmé-
nye lett eme nagy fölfedezésnek az 
eldobható gyerek is, gyűjtse be az 
állam, ha neki kell. 

Meg vagyok én lőve az eldobható 
portékákkal. Nem csak azért, mert 
koloncainkat viszont igen nehezen 
akarjuk elhányni, inkább őrizget-
jük, simogatjuk, húzzuk-vonfuk. leg-
följebb arrébb tesszük, hanem azért 
is, mert itt van például az eldob-
ható sörösüveg. Amióta leejtették a 
beváltási árát, mester és tanítvány 
egyformán "odavágia az út párká-
nyához. Jön a biciklis, kapkodja a 
kormányt végig a városon, mintha 
konnektorba dugta volna az uiiát, 
jön utána az autós, egyikük a bör-
tönbe megy, másikuk a kórházba, 
vagy egy házzal arrébb. Föl lehetne 

azt söpörni is, de az eldobható söp-
rűt is feltalálták már, és nincs, aki 
fölvegye. Különben is: a belkereske-
delem, a KPM és az egészségügyi 
gondjait nem feltétlenül az utcasep-
rőnek kell megoldania. 

Természetesen, eldobható gondola-
tok is vannak, miként elvethető ja-
vaslatok is. összes eddigi rágódá-
somtól megszabadulván, hallgatom 
a következő nagy újítást, ami még 
csak fejekben zuborog, de valami 
biztosan lesz "belőle. Pártfogásomba 
veszem azonnal, mert végre nem el-
dobni akarnak valamit, hanem meg-
tartani. Hallom-hallgatom, mennyire 
sok vizet fogyaszt az emberiség. 
Mondja tehát valaki, ne öntsük ki a 
fürdővizet, jó lesz az még leöblíteni a 
másik kis aj tó mögötti! kagylót is. 
őszintén mondom, még nem mélyed-
tem el a szakirodalomban, nem tu-
dom, egy hatvanlakásos lépcsőház 
napi legalább 180 fürdőkádnyi vizét 
hol lehet addig tárolni, amig vala-
kik szorgalmasan huzigálják a zsi-
nórt, de nem lehet ez nagvobb gond, 
mint akármelyik megoldásra váró 
technikai pröbléma. Az is megeshet, 
időnként buzdító faliújságok jönnek 
elő, miszerint együnk kevesebbet és 
fürödjünk többet, hogv a vízszint-
béli egyensúly helyreálljon, de, ez is 
a jövő dolga, ne hadakozzunk vele. 
Legföljebb még kisebb kádakat csi-
nálnak. 

Hányszor mondták már nagy 
emberek, ne öntsük ki a fürdővízzel 
a gyereket! Az ó álmuk valósul 
meg, ha már a fürdővizet se öntjük 
ki. 

H. D. 

Eredeti „recept" szerint, állati terrel festett busómaszko-
kat készít az idei busójárásra Kalkan Mátyás. A mohácsi 
fafaragó munkáiból készültek már álarcok a budapesti, a 
zágrábi néorajzi múzeumba, valamint a mohácsi Kanizsai 
Dorottya Muzeumba. A most készülő álarcokat az idei bu-
sójáráson „avatják fel". Képünkön: Kalkán Mátyás busó-

maszkokkal 
DISZKÖSOK 
TOVÁBBKÉPZÉSE 

Az Országos Szórakozta-
tózenei Központ stúdiója, 
valamint az irányításával 
Csongrád, Baranya és Haj-
dú megyében működő ki-
rendeltségek tanfolyamot 
szerveznek diszkósok (le-
mezbemutatók) továbbkép-
zésére, illetve vizsgára tör-
ténő előkészítésére Buda-
pesten, Szegeden, Pécsett, 
valamint Debrecenben. A 
nyolchetes tanfolyamokon 
többek között előadásokat 
hallgatnak a résztvevők a 
popzene kialakulásáról, tár-
sadalmi hátteréről, a köny-
nyűzenei műsorok szerkesz-
téséről, műsorvezetéséről 
stb., olyan előadóktól, mint 
D. Molnár György, Wilper 
Imre és Keresztes Tibor. 
A tanfolyam Szegeden már-
cius 20-án kezdődik. Jelent-
kezni lehet az OSZK me-
gyei kirendeltségén (Szeged, 
Tolbuhin s g t 14.) február 
15-ig. 

Szél, eső, kod 
Várható időjárás vasárnap 

estig: Változóan. időnként 
erősen felhős idő, elszórtan 
esővel, záporral, mérsékelt, 
többfelé megélénkülő észak-
nyugati, nyugati szél, a haj-
nali órákban helyenként köd. 
Várható legmagasabb nappa-
li hőmérséklet vasárnap: 4— 
9 fok között. 

MIT FIZET 
A L Ö T T Ó ? 

Az 5. játékhéten á lottó-
ban öttaiálatos szelvény nem 
volt. Négy találata 23 fo-
gadónak volt. nvereménvük 
egyenként 320 838 Ft. Há-
rom találata 3274 fogadó-
nak volt, ezekre egyenként 
1127 Ft-ot fizetnek. A két-
találatos szelvények száma 
126 374 db, ezekre 30 Ft-ot 
fizetnek. 
G A L A M B -
K I Á L L Í T Á S 

Az alsóvárosi MAV mű-
velődési házban haszon- és 
díszgalambokat mutat be az 
érdeklődőknek a 39-es szá-
mú szegedi galambtenyésztő 
egyesület. A kiállítás ma, 
vasárnap tekinthető meg. 
B U R G O N Y A — 
F Ó L I A A L Ó L 

Fóliasátor alatt hajtat ják 
a burgonyát a zirci Ba-
kony tsz-ben, ahol évente 
kétszer szedik fel a Keszt-
helyen nemesített ú j magyar 
rózsaburgonya vetőgumó-
ját. A gazdaság, amely az 
1977-ben alakult vetőburgo-
nya-termesztő társulás 
gesztora. 1981-ig három me-
gye — Vas, Veszprém és Za-
la — nagygazdaságait lát-
ja majd el kiváló minő-
ségű vetőgumóval. A jövő 
évben 600 vagon fertőzés-
mentes vetőgumót kapnak 
a három dunántúli megyét 
átfogó társulás taggazdasá-
gai. 

M A G G Y U J T É S 

A Szombathely határában 
lévő kámoni arborétumban 
befejezték az ősszel gyűjtött 
magvak tasakolását. Az ar-
borétum több mint 600 bo-
tanikus kerttel, tudományos 
kutatóintézettel, nemzeti 
parkkal tart kapcsolatot, s 
minden évben ilyenkor bo-
nyolítják le a magcserét Az 
idén, a növénykertben gyűj-
tött és- gondosan tasakolt több 
mint 300 faj ta magból a vi-
lág minden tájára 635 címre 
küldtek egy-egy csomagot. 
Cserébe a külföldi intézmé-
nyektől is növénymagokat 
kapnak az arborétum állo-
mányának gazdagításához. 

A politikai akadémia előadásai 

Udvarias-
ságra 

nevelés... 
A zsúfolt villamoson 

Hujar úr odahajol egy 
ülő kisfiúhoz és ezt sut-
togja neki: 

— Ha átadod a he-
lyed, adok neked öt ko-
ronát. 

A kisfiú azonnal fel-
áll. átveszi az öt koro-
nát,. Hujar úr pedig ud-
varias gesztussal mond-
ja az ott álló hölgynek: 

— Parancsoljon, üljön 
le... 

A hölgy leül és meg-
kérdezi a kisfiút: 

— Jurek, megköszön-
ted az Öt koronát? 

Az MSZMP Szeged városi bi-
zottságának gazdaságpolitikai 
kérdésekkel foglalkozó akadé-
miáján február 7-én, szerdán 
fél 3 órai kezdettel a Vörös 
Csillag filmszínházban Berta 
István, a városi pártbizottság 
titkára tart előadást., (A sár-
ga jelzésű igazolványok ér-
vényesek.) 

Az időszeni kérdésekkel 
foglalkozó akadémián feb-
ruár 8-án, csütörtökön fél 3 
órai kezdettel ugyancsak a 
Vörös Csillag filmszínházban 

A LAJTA KÖZÖS 
RENDEZÉSE 

Magyar—osztrák együtt-
működéssel mindkét ország 
területén befejeződött a Laj-
ta-folyó rendezése. A mun-
kák során megerősítették a 
töltéseket és kibővítették a 
medret. A magyar és az 
osztrák vízügyi szervek ösz-
szehangoltan, egyeztetett ter-
vek alapján dolgoztak. 

Berta István tart előadást. 
(A piros jelzésű igazolványok 
érvényesek.) Mindkét politi-
kai akadémián az 1978. évi 
gazdaságpolitikai feladataink 
végrehajtasa és hz 1979. évi 
gazdaságpolitikai irányelvek 
az előadás témája. Az elő-
adások után az Angi Vera 
című magyar filmet vetítik. 

A politikai akadémia elő-
adásai miatt a meghirdetett 
első előadások elmaradnak, 
a pénztár 15 órakor nyit. 

ÁRAM-
FOGYASZTÁS 

Egy szegedi háztartásban 
átlagosan évente 971 kilo-
wattóra villamos energiát 
használnak fel. Ez annyi, 
amennyivel egy 100 wattod 
égő 9710 óráig világítana, 
A lakosság 240 kilowatt-
óráig 1 forint 50 fillért, ezen 
felül kilowattóránként 60 
fillért f izet 

U K A N T O L V A J 
• Hatvannyolc 
uránt loptak el a General 
Electric Co. wilmington-i 
nukleáris fűtőanyagot elő-
állító üzeméből. Az 
pénteken bejelentette, 

ORVOSI 
kilogramm FECSKENDŐK 

Tavaly megkezdte az egy-
szer használatos orvosi fecs-

FBI kendők gyártását a Mátra-
hogy plast Ipari Szövetkezet, és 

letartóztatták a tettest, Da- év végéig összesen egy-
vid Dale-t, aki a lopás után millió darabot bocsátott a 
zsaroló levelet juttatott el gyógyítás rendelkezésére. Ez 
a céghez, százezer dollárt a mennyiség azonban az 
követelt a lopott uránért, igényeknek csak töredéke, 
amelyből a levélhez min- Csupán a járóbetegellátás-
tát mellékelt. A lopott uránt ban évente mintegy 40 mii-
csütörtökön Wilmingtontól 8 lió darabra van szükség. A 
kilométerre, egy mezőn ta- szövetkezet tervei szerint 
lálták meg az FBI 
rei. 

embe-

Gyászközlemények 
Köszönetet mondunk mind-

azoknak, a Kik felej thetetlen d rá -
Ra feleségem, MACSAI BÉLANE 
Vlncze Etelka temetésen megje-
lentek, jelenlétükkel, virágaikkal 
f á jda lmunka t enyhíteni igyekez-
tek. Macsay Béla es családja, 
Maroslel e. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak. Ismerő-
söknek, szomszédoknak, az In-
gatlan bázis dolgozóinak, a Mo-
zlüzemt Vállalat, a Fáklya Mo-
zi dolgozóinak, akik felej thetet-
len halot tunk, 1D. ItÉVESZ PAL 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és vlráfjaikkal mélv f á j -
da lmunkat enyhí teni igyekez-
tek. Köszönetejt mondunk a kör-
zeti főorvosnak, asszisztensének. 
I. Belgyógyászat tanárának, ta-
nársegédeinek.1 akik élete meg-
mentésén fáradoztak. Gyászoló 
felesége és gyermekei . 

Mély fá ida lommal tudat juk , 
hogy a felejthetetlen fér j , édes-
apa,' nagyapa és dédapa. Gy. 
VARGA GERGELY, életének 85. 
évében hosszú betegség után el-
hunyt. Temetése február 5-én 13 
órakor lesz aa Alsóvárosi temető 

kápolnájából . A gyászoló csialád. 
Katona J . u. 36. 1436 

Fajdalommal tuda t juk . hogy 
a szeretett anya, nagymama, 
testvér és rokon, BOZSÖ IST-
VANNE Schiitz Ju l ianna , éle-
tének 80. éveben elhunyt. Te-
metése hamvasztás után lesz. A 
gyászoló család, Török u. l l /A. 

1434 
Szomorú szívvel tuda t juk , 

hogy a szeretett fiú, testvér, 
aoa, nagyapa és rokon, SULYOK 
JÓZSEF, a volt tápéi tégla- és 
mészegetó vezetője, életének 60. 
évében, hosszú betegség után 
jan. ?o-án elhunyt . Temetése 
febr. 6-án 15 órakor lesz a Re-
formátus temető ravatalozójá-
ból. Gyászoló édesanyja , test- ' 
vére, rokonai, ismerősei. Török 
László és családja, Tápé, Budai 

.Nagy Antal u. 97. 1430 
Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik drága édesanyánk, 
ÖZV. RÁKÓCZI SANDORNÉ 
temetésén megjelentek, s í r jára 
virágot helyeztek, együttérzé-
sükkel fá jda lmunkon enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család, 
Szentes! 

Száztíz hallgató 
népművelési gyakorlaton 

A 6zegedi felsőoktatási in- még több hallgatót szeretné-

íecskendő foglalja el. 

idén már 20 millió készül, 
1982-ben pedig a körzeti 
orvosok, és asszisztensek 
végleg megszabadulnak a 
„kisüzemi" sterilizálás min-
dennapi, időt rabló munká-
jától, gondjától. „Nyuga-
lomba vonul" a fertőtlenítő 
oldattal tel'tett, a hagyo-

tézmények hallgatói az idén nek" Irányítani a három dél- mányos fecskendőt és tűket 
huszonkettedszer indulnak alföldi megyén túlra. A tíz- magábafoglaló fém tok: a 
tíznapos falusi népművelési napos gyakorlat után írásban Purátusz is, amely ma még 
gyakorlatra. Az először 195T- is beszámolnák tapasztala- a z orvosi táskák nélkülöz-
ben megszervezett gyakorlat taikról, a tudományegyetem hetetlen tartozéka. Helvét a 
célja, hogy az egyetemisták, hallgatói pedig közművelő- gyárilag sterilizált, fóliába 
főiskolasok megismerjék a .. . . csomagolt, és az egyszeri fel-
községek életét, az ott élők ae í> ' "P«-'wiKoiiegiumon be- használás után eldobandó 
mindennapjait, kulturálódási s z é l i i £ m e 8 élményeikét. * 
lehetőségeiket és igényeiket; 
mindezek alapján, felkészült- • 
ségiik birtokában segítsék a 
községi művelődési intézmé-
nyek munkáját. 

Az idei gyakorlatot a me-
gyei tanács művelődésügyi 
osztálya szervezte: holnap, 
hétfőn száztízen, a tudo-
mányegyetem, az orvosegye-
tem, a tanárképző és az élel-
miszeripari fősikola, vala-
mint a kecskeméti gépipari 
és automatizáló főiskola 
hallgatói Bács, Békés és 
Csongrád megye 33 kisköz-
ségébe indulnak, öten (a 
JATE hallgatói) Baranya 
megyében végzik a gyakor-
latot, a következő években 
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