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röviden 

Építész vendégek 

Mindnyájan észrevették, hogy Kis 
milyen zord eltökéltséggel emelke-
dett szólásra, s nyomban megértet-
ték: 6 fejébe vette, hogy megbírálja 
az igazgatót. 

— Ügy vélem, már éppen eleget 
hallgattunk — jelentette ki Kis az 
izgalomtól reszkető hangon, és a te-
remben síri csend támadt. — Min-
denki jól tudja, hogy az igazgatónk 
zsarnok. Elfojtja a bírálatot! Senki 
sem mer ellenvetést tenni neki. mert 
nagyon jól tudja, hogy ez milyen kö-
vetkezményekkel j á r . . . 

Kis még vagy tíz percig folytatta 
ugyanebben a hangnemben. 

A jó hírnév 
Utána Kircsev elvtárs, az igazga-

tónk emelkedett szólásra: 
— Elvtársak — kezdte —. feszült 

figyelemmel hallgattam végig az 
előttem szóló érvelését. Eléggé érde-
kesen beszélt, de vádjaival kényel-
metlen helyzetbe juttatta saját ma-
gát — és engem is. Gondolják meg: 
ha az elmondottak után nem bünte-
tem meg — akkor mi lesz ebből? 
Hát az, hogv én egyáltalán nem va-
gyok a bírálat rosszindulatú elfojtó-

ja, és fgy Kis nyilvánosan megrá-
galmazott engem! Hát ez lesz az 
eredmény, elvtársak! Az, hogy Kis 
rágalmazó és hazug! Súlyos folt esik 
Kis elvtárs jó hírnevén, aki oly 
szenvedélyesen bírált engem! Ez pe-
dig árnyékot vethet egész dicső kol-
lektívánkra. Ezért úgy vélem, hogy 
meg kell menteni Kis elvtárs jó 
hírnevét. Ez pedig nézetem szerint 
úgy érhető el legjobban, ha például 
alacsonyabb fizetéssel járó állásba 
helyezzük át, és megfosztjuk a ne-
gyedévi prémiumtól . . 

A hallgatóság tapsviharban tört 
ki. 

K.S. 

Változó idő MEGYÉNK 
NÉPMŰVÉSZETE 
SZÓFIÁBAN 

Műsorajánlat 
Várható időjárás szombat 

estig: Eleinte változóan fel-
hős, száraz idő. Késóbb nyu-
gat felől megnövekvő felhő-
zet, többfelé havazás, később 
eső. Megélénkülő déli, dél-
keleti szél. A legmagasabb 
nappali hőmérséklet szómba- VÉRADÓK 
ton: plusz 1—6 fok között 

Csongrád megyei népmű-
vészeti tárgyakból nyílt ki-
állítás csütörtökön, a Szó-
fiai Magyar Intézet kiállí-
tótermében. 

Somogyi Károlyné felvétele 
Nem csupán a szakmabeliek érdeklődésére tarthat számot 
az a február 23-ig nyitva tartó kiállítás, amely tegnap dél-
utántól tekinthető meg a Technika Házában. Tervpályázati 
dokumentációk, már megvalósult lakó- és középületek ma-
kettjei, tervrajzai szemléltetik azokat a törekvéseket, ame-
lyek a miskolci és nyíregyházi tervezőműhelyekben fogal-
mazódtak meg, s amelyek rokonvonásokkal kapcsolódnak a 
fiatal szegedi építészek, városrendezők elképzeléseihez. Az 
ÉSZAKTERV és a NYÍRTERV alkotócsoportjának szegedi 
bemutatkozása éppen e közös törekvések, s az eltérő sajá-
tosságok felismeréséhez, a szellemi „társuláshoz" adott al-
kalmat S fiatal épftészgenerációnak. Képünk a kiállítás 

makettsoráról készült 

MEGHALT 
GÁBOR DÉNES 

Londonban, pénteken 78 
éves koráiban meghalt a ma-
gyar származású Gábor Dé-
nes, Nobel-díjas fizikus. A 
tudós a londoni Imperial 
College alkalmazott elekt-
ronikai tanszékének volt ve-
zetője: világhírre és nem-
zetközi elismerésre a holog-
ráf ia a lencse nélküli tér-
hatású lézersugarakkal tör-
ténő fényképezési eljárás te-
rén végzett úttörő kutatá-
saival tett szert. Ezekért ka-
pott fizikai Nobel-díjat is 
1971-ben. Gábor Dénes ta -
nulmányait Budapesten és 
Berlinben végezte, 1934 óta 
élt Londonban. Számos 
egyetem választotta őt dísz-
doktorává. 

KARAMBOL 

A Bajai úton, a 31. k i -
lométerkő közelében egy 
szemben érkező pótkocsis 
teherautótól megijedt egy 
fogatot húzó ló, se lé ugrott. 
A Kelebia felől érkező gép-
kocsi vezetője nem tudta 
elkerülni a balesetet, s ösz-
szeütközött a fogattal. A 
fogatos. Borbély Vince 79 
éves ásotthalmi (X. ker. 
1620.) lakos súlyosan meg-
sérül t lova pedig elpusz-
tult. A balesetért egyik em-
bert sem lehet okolni, vé-
gül is ijedtségével a ló lett 
„öngyilkos". 

EGÉSZSÉGES 
VIZET 

800 millió ember szenved 
a világon olyan betegségben 
— gyomor- és bélhurut, ma-
lária, bilharziasis —•, ame-
lyeket a tiszta ivóvíz hiá-
nya okoz. Az Egészségügyi 
Világszervezet más nemzet-
közi intézményekkel együtt 
„1990-re egészséges vizet 
mindenkinek" címmel tíz-
éves programot dolgozott 
k L 

KIGYULLADT 
A FÜSTÖLŐ 

Egy szabálytalan módon, 
fáiból épített húsfüstölőben 
keletkezett tűz február 8-
án éjszaka Szegeden, a Ta-
vasz utca 4. szám a la t t Mi-
ije észrevették, a füstölő 
már teljesen leégett, s a lán-
gok átterjedtek a szomszé-
dos garázs tetőzetére is. A 
tűzoltók gyors beavatkozásá-
nak volt köszönhető, hogy a 
tűz nem terjedt továbtj.nem 
okozott nagyobb károkat 

A lottó 
nyerőszámai: 

4 7 , S3, 5 4 , 5 6 , 74 

Á Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság közlése szerint a 
Budapesten megtartott 6. heti 
lottósorsolás alkalmával a kö-
vetkező számokat húzták ki: 
47, 53, 54, 56, 74. 

ELFOGTAK 
A KÉKFÉNYES 
HEGYESI MIHÁLYT 

Pénteken, tegnap Szege-
den a rendőrjárőr felismer-
te és elfogta a televízió Kék 
fény műsorának csütörtöki 
adásában bemutatott, s több-
rendbeli betöréses lopás ala-
pos gyanúja miatt körözött 
Hegy esi Mihály 27 éves fog. 
lalkozásnélkiUi, büntetett 
előéletű, budapesti lakost 
Hegy esi Mihály ügyében 
előzetes letartóztatásba he-
lyezés mellett tovább folyik 
a nyomozás. 

TÜZ ÉS ROBBANÁS 
MISKOLCON 

Csütörtökön robbanás tör-
tént és tűz keletkezett Mis-
kolcon a belvárosi lakóte-
lepi Dankó Pista utca 5-ös 
szám alatti négyemeletes 
ház egyik lakásában. A tűz-
oltók rövid idő alatt eloltat-
ták a tüzet, illetve megaka-
dályozták továbbterjedését 
A vizsgálat eddigi adatai 
szerint a negyedik emele-
ten lakó Bényei Imre 42 
éves gépészmérnök öngyil-
kossági szándékkal benzint 
locsolt szét a lakásában, 
majd meggyújtotta. Bényei 
Imre a helyszínen meg-
ha l t A robbanás következ-
tében több lakás megrongá-
lódott, a félújítási munká-
latok befejezéséig szükség-
lakásokban helyezték el az 
ott lakó családokat 

Véradó napot rendezett a 
területi Vöröskereszt-szerve-
zet és a véradó állomás Új-
szegeden, ahol százhaton 
igyekeztek hozzájárulni be-
teg embertársaik gyógyulá-
sához. 

Mély víz... 
— A feleségemmel 

naponta veszekszünk. 
Ezt már nem lehet ki-
bírni! — panaszkodik 
János a barátjának. 

— Talán segítene, ha 
elutaznátok a tenger-
hez ... 

— Annak nincs sem-
mi jelentősége, a felesé-
gem kiváló úszó. 

ISMÉT A MERKÚR 
SZEGEDI TELEPÉRŐL 

A Magyar Távirati Iroda hely-
reigazítása: Január 18-1 kiadá-
sunkban a belkereskedelmi tör -
vény országos végrehaj tásának 
ellenőrzéséről szóló í rásunkban 
téves tájékoztatás a lapján azt kö-
zöltük, hogy Fábián Lajost, « 
Merkúr Vállalat szegedi telepé-
nek előadóját — három más tár -
sával együtt — csúszópénz köve-
telése, elfogadása miatt a bíróság 
pénzbüntetésre ítélte. Az Infor-
máció a lapja a szegedi járási bí-
róság ítélete volt. Közlésünk a va-
lóságnak nem felelt meg, mert 
Fábián Lajos ellen — fellebbezési 
tárgyalás nyomán — az el járást , 
bűncselekmény hiányában, meg-
szüntette a szegedi megyei bíró-
ság. 

Az ítélet Indoklása tényként 
megállapította, hogy Fábián La-
jos — azért, hogy a vevőt érte-
sítse, ha a telepre neki megfelelő 
gépkocsi érkezik — 1000 forintot 
elfogadott ugyan, de a vesztege-
tés bűntet tének elkövetője nem 
lehetett, mert nem a Merkúr 
Vállalat, hanem az AFIT dolgo-
zója volt, fgy nem állt mód jában 
közreműködni a gépkocsik ve-
vőinek kijelölésében. Tevékeny-
sége nem bűncselekmény, mun-
kaköri kötelességszegést nem 
követhetett el. Cselekménye az 
anyagi előnyért jogosulatlan in-
formációszolgáltatásra való vál-
lalkozásnak minősül, s ezért vál-
lalati fegyelmi hatáskörbe tar to-
zik. 

A Szeged városi Családi 
és Társadalmi Eseményeket 
Rendezd Intézet 

főhivatású 
íéríi 

kamarakorusába 
25—35 éves 
korig 

felvételt hirdet 
Jelentkezni 
az Intézetnél lehet: 
Szeged, Lenin krt. 56. 
munkanapokon 8-tól 16 
óralg. 
Fizetés megegyezés 
szerint. 

KSszSnetet mondunk mindazon 
rokonoknak. Ismerősöknek, akik 
felejthetetlen halot tunk, SZÖGI 
ISTVÁN temetésén megjelentek, 
és részvétükkel fá jda lmunkat 
enyhíteni igyekeztek, özv. Szögi 
Istvánná és r sa lád ja . 

Mély fá jda lommal tudat juk , 
hogy a szeretett fé r j , édesapa, 
nagyapa, HANSÁGI FERENC 
nyugdíjas mesterszakács ham-
vasztás utáni búcsúztatása 1879. 
f ebruár 13-án 15 é rakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójá-
ból. A gyászoló család. 18IS 

Tudat juk , hogy a felej thetet-
len gyermek, feleség, édesanya 
és nagymama, BOR PALNÉ ham-
vasztás utáni búesúztatása febru-
ár 15-én (csütörtökön) 14.00 éra-
kor tasz a szegedi Belvárosi te-
mető ravatalozójából. A gyászoló 
család. 1817 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, barátoknak, ismerő-
söknek. a h í z lakóinak és mind-
azoknak, akik Ismerték, szeret-
ték, és utolsó út iára elkísérték 
feleségem, KOLONICS JÓZSEF-
NÉT, és mélységes f á jda lmunk-
ban, gyászunkban osztoztak. — 
Gyászoló fé r j e és gyermekéi. 

1815 
Köszönetet mondunk mindazon 

rokonoknak. Ismerősöknek, 
szomszédoknak, a városi pártbi-
zottság munkatársa inak és mind-
azoknak, akik felejthetetlen ha-
lottunk, ZSIGMOND JÓZSEF 
hamvasztás utáni búcsúztatásán 
megjelentek, részvétükkel és vi-
rágaikkal mély fá jda lmunkat 
enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló 
család. 1812 

Mély fá jdalommal tudat juk , 
hogy a szeretett édesapa, após, 
nagyapa, dédapa, ID. GRADIS-
KAI LASZLO asztalosmester, Éle-

Gyász-
közlemények 

tének 86. évében türelemmel vi-
selt, hosszú szenvedés után, 1979. 
február 9-én elhunyt. Temetése 
a Belvárosi temető ravatalozójá-
ból február 12-én 15 órakor lesz. 
A gyászoló család. 1476 

Fájó sz fwe l tuda t juk , hogy a 
felejthetetlen fé r j , édesapa, bá-
csika, testvér és rokon, ERDEI 
LAJOS életének 74. évében el-
bunyt . Kívánságára elhamvasz-
ta t juk . Búesúztatása hamvasztás 
u tán lesz. A gyászoló család — 
Tőrök u. 4. 1473 

Mély fá jdalommal tuda t juk , 
hogy a felejthetetlen fér j , édes-
apa, nagyapa, dédapa, SIMOR 
JÁNOS ny. MAV-föfelilgyelő, 
életének 8G. évében, hosszú szen-
vedés után elhunyt. Kívánságá-
ra elhamvasztat juk. Búcsúztatá-
sa hamvasztás után lesz. A gyá-
szoló csal id - Fésű u. 5/C. 

1475 
Fájó szívvel tudat juk, hogy a 

felejthetetlen édesanya, nagyma-
ma, testvér, KIRI FERENCNÉ 
Nyárt Ilona, életének Sl. évében, 
hosszú, türelemmel viselt beteg-
ség után elhunyt. Kívánságára 
elhamvasztat juk. Búcsúztatása 
hamvasztás u,án lesz. A gyászoló 
család - Szabadkai út 44. 1474 

Mély fájdalommal tuda t juk , 
hogy a felejthetetlen feleség, 
édesanya, nagymama, LOVAS 
GYÖRGYNÉ Bcnke I rma volt mi-
hálytelekl szülésznő, életének 68. 
évében, türelemmel viselt beteg-
ség u tán elhunyt. Kívánságára 
c l h a a v u z t a g a k . Búcsúztatása 

hamvasztás után lesz. A gyászoló 
család. 1472 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, ismerő-
söknek, akik felejthetetlen ha-
lottunk, ÖZV. JERABEK FE-
RENCNÉ temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mély 
fá jda lmunkat enyhíteni igyekez-
tek. A gyászoló család, 1465 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, Ismerő-
söknek, szomszédoknak, akik fe-
lejthetetlen édesanyánk, SZABÓ 
JÓZSEFNE temetésén megjelen-
tek, részvétükkel és virágaikkal 
mély fá jda lmunkat enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család — 
Algyö. 1457 

Megrendülten, mély fá jda lom-
mal tuda t juk , hogy a Jóságos 
és szeretett édesanya, testvér, 
nagymama és dédmama, ÖZV. 
KAKUSZI ISTVANNÉ életének 
87. évében elhunyt. A Dugonics-
temetőben csendben eltemettük. 
Köszönetet mondunk a rokonok-
nak, barátoknak és ismerősök-
nek, akik a temetésen megjelen-
tek, és együttérzésükkel, virá-
gaikkal fá jda lmunkat enyhíteni 
igyekeztek. Gyászoló családja, 
Kecskeméti u. 26,78. 1455 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, Ismerő-
söknek, akik felejthetetlen ha-
lottunk, ÖZV. VITÉZ LASZLÖNÉ 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fá j -
dalmunkat enyhíteni Igyekeztek. 
Gyászoló fia. 1451 

Ezúton tudat juk, hogv szeretett 
nagynénink , 1 KISS ERZSÉBET 
volt Kossuth L. sgt. 8. sz. alatti 
lakos, hamvasztás utáni búcsúz-
tatása 1979. február 12-én déli 12 
órakor lesz a Belvárosi temető 
ravatalozójából. A gyászoló csa-
lád. 1422 

Nagy Lászlóra, az egy éve 
elhunyt kiváló költőre em-
lékeznek ma, szombaton es-
te kiállítással és irodalmi 
esttel. A közművelődési pa-
lota kupolájában Ajándék 
címmel Móser Zoltán Nagy 
László verseihez készített 
fotóiból nyílik kiállítás, este 
fél 6-kor. A fiatal művész 
tárlatát Kósa Ferenc film-
rendező nyitja meg. Ezt kö-
vetően, 6 órai kezdettel a 
Móra Ferenc Múzeum dísz-
termében két fiatal színmű-
vész, Bodó Györgyi és Fe-
hér. Ildikó mutatja be In-
karnáció ezüstben című 
Nagy László-műsorát. 

László Gyula gyűjtemé-
nyes kiállítása nyílik meg 
február 11-én délelőtt 11 
órakor a Horváth Mihály 
utcai képtárban. A kiváló 
régész-professzor és festő-
művész alkotásaiból rende-
zett tárlaton Borsos Miklós 
megnyitó szövegét Nagy 
Zoltán színművész olvassa 
fel. 

Kollektív kiállítás nyílik 
ugyancsak február 11-én, 
délelőtt 11 órakor Újszege-
den, a November 7. Műve-
lődési Házban — immár ha-
gyományosan a 13. országos 
ifjúsági képzőművész tábor 
hallgatóinak munkáiból. A 
mártélyi művésztelep 13 
résztvevőjének bemutatkozá-
sát jelentő tárlatot dr. Sebe 
Jájios, a megyei pártbizott-
ság osztályvezető-helyettese 
nyitja meg. 

Játsszunk a szóval címmel 
alsó tagozatos gyermekeknek 
rendeznek játékos nyelvtan-
órát a szőregi Tömörkény 
István Művelődési Házban 
ma. szombaton délelőtt 10 
órakor. 

Kedves Tamás gordonka-
hangversenyét rendezik meg 
február 11-én délelőtt 11 
órakor a Móra Ferenc Mú-
zeum dísztermében. A mű-
sorban Bach és Honegger 
művei szerepelnek. 

A múzeum érdekes ma-
daraival ismerkedhetnek 
meg a látogatók Gaskó Béla 
muzeológus vezetésével feb-
ruár 11-én 1! órától a mú-
zeumi matinék soron követ-
kező, Raktárak mélyén cí-
mű foglalkozásán. 

Farsangi díszeket és jel-
mezeket készítőnek a részt 
vevő gyerekek a Juhász 
Gyula Művelődési Központ 
gyermekfoglalkozásán. feb-
ruár 11-én délelőtt 10 órá-
tól. 

A korszerű gyógyszertech-
nológia alapjai és eredmé-
nyei címmel dr. Kedvessy 
György tanszékvezető egye-
temi tanár, a SZOTE gyógy-
szerésztudományi karának 
dékánja tart előadást a ké-
miai és gyógyszerészeti sza-
badegyetem keretében feb-
ruár 12-én délután 3 órakor 
a gyógyszerésztudománvi kar 
Eötvös utca 6. szám alatti 
épületének II. számú tanter-
mében. 

Velencéről, Rómáról és 

Firenzéről tart színes diaké-
pekkel illusztrált előadást 
dr. Búzás Géza február 12-
én. délután 5 órai kezdettel 
a Bartók Béla Művelődési 
Központban. 

Látogatás Európa képtá-
raiban — ez a címe dr. Be-
renesi György diaképekkel 
illusztrált előadásának, ame-
lyet február 12-én este 6 
órakor rendeznek meg a Ju-
hász Gyula Művelődési Köz-
pontban. 

Elmarad a Schubert-kon-
cert, amit az Országos Fil-
harmónia szimfonikus téli 
bérletsorozatának keretében 
február 12-re, a dómba hir-
detett. A hangversenyt elő-
reláthatólag március 27-én 
tar t ják meg. 

A Szegeden végzett gene-
tikai kutatásokról szól a 
Kossuth rádió Tudomány és 
gyakorlat című adása, feb-
ruár 13-án 21 óra 1 perces 
kezdettel. A műsor vendége 
Alföldi Lajos, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Szegedi 
Biológiai Központjának fő-
igazgatója — továbbá mun-
katársai: Dudits Dénes. Far-
kas Tibor, Kiss István Maii-
ga Pál és Német Gizella. 

A Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola női kara éne-
kel dr. Mihálka György ve-
zényletével a rádió harma-
dik műsorának Kórusok, 
hangszerszólók — magyar 
szerzők műveiből című adá-
sában, február 15-én 8 óra 
8 perces kezdettel. 

Békési nyomdákat mutat 
be a szegedi körzeti tévéstú-
dió soron következő adása, 
február 16-án 17 óra 50 
perckor, a televízió első 
programjában. A műsor Bé-
kés megye két nagy nyom-
dájának, a gyomai Knernek 
és a békéscsabai Tevan-
nák történetét, valamint 
Kner Imre és Tevan Andor 
életét és tragédiáját idéí 
feL 
NAGY I.OPÁS — 
KIS CSOMAGOKBÓL 

Az „évszázad gyémántlo-
pását", mintegy 5 milliárd 
izraeli font (250 millió dol-
lár) értékű drágakő „lassú" 
eltűnését fedezték fői a Tel 
Aviv-i Ben Gurion repülő-
téren. A rendőrség egyelő-
re 23 gyanúsítottat vett őri-
zetbe. Közülük négyen az 
izraeli gyémánttőzsde tagjai, 
a többiek többsége hordár, 
rakodómunkás a Ben Gu-
rion repülőtéren, ö t éven át 
folyamatosan fosztogatták az 
Európából, Dél-Afrikából és 
Távol-Keletről érkező kis 
csomagokat. 
TÖMEGES BALESET 
BOMBAY 
KÖZELÉBEN 

Legkevesebb 31 ember 
vesztette életét, amikor pén-
teken Bombay közelében 
egy busz összeütközött egy 
üzemanyag-szállító. teherau-
tóval, és az árokba zuhant. 
A busz utasai közül 29-en. 
a teherautón utazók közül 
pedig ketten haltak meg. 
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