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Megnyílt az AUTÓKER-üzlet 

Á, szevasz, szevasz, öregem, tu -
domneismondd, tevagyatevagva 
á fene, nem ju t eszembe, pedig 
tudom, hogy te vagy, és ha jól em-
lékszem, a la t tam jár tá l két évvel, 
na de mindegy, az a fő, hogy talál-
koztunk, elvégre is, nem szakadhat 
el az ember a régi jó cimboráktól, a 
fene essen abba a nagy rohanásba, 
hogy már meg sem ismerjük a mási-
kat. mint ahogy én is most téged, vi-
szont ne is ezen keseregjünk, ha-
nem inkább mesélj magadról, mit 
csinálsz, amióta nem láttalak, mer t 
én. bizony isten, el vagyok ám vesz-
ve. aztán ki se látszom a munká -
ból. akár a többi paidagógosz oda-
lent faluhelyen, ahol persze egy nagy 
túrót vagyunk a nemzet napszámo-
sai. nem. apám, az már elmúlt, ami-
kor ezerszázzal kezdtem és ki volt 
a se jhajom a gatyából. hisz emlék-
szel, tíz évvel ezelőtt kezet csókol-
tunk a képesítés nélkülinek, most 
meg lassan protekció kell egy jó zsí-
ros falusi ál lás betöltéséhez, leg-

Egyszuszra 
alábbis olyanhoz, amilyenek nálunk, 
apropó, tudod te, hol van M., biz-
tos nem tudod, de nem érdekes, az 
a fő. hogy én igen, meg azt is, ho-
gyan lehet ügyesen élni, mert . öre-
gem, nem az a hat-, hétezer a vala-
mi. ami nekem az ilyen-olyan órák-
kal összejön, hanem a föld, apa, a 
föld, az a valami, az az érték, csak 
meg kell tudni fogni egy kis Oeno-
thera, egy kis őszirózsa. Ant i r rhy-
num. tudod-e még. mi az az Ant i r r -
hynum, no, hát Ant i r rhynum május, 
ne tudnád már, oroszlánszáj, az bi-
zony, mégpedig a hollandoknak ter-
melem, nagyban, de mint az állat, 
annyit dolgozom, nem úgy, mint egy 
városi paidagógosz, úgy ám, felke-
lek én fél hatkor, aztán este kilen-
cig-tízig is haj tok a kistraktorral . 

gépi kapával, közben be a suliba, le-
tanítom azt a hat-nyolc órát, u tána 
megint irány a maszek, de nem ám 
csak pallérkodni, hanem együtt a 
napszámosokkal, nehogy potyára 
dobjam ki a pénzt, szóval, érted, 
gazda szeme mindent lát, el ne lopd 
a léniát, hehe. ott a pénz. apa, ott a 
pénz a földben, hidd el, le is veszem 
azt a hatvan-nyolcvanat egy hold-
ról, ezret, ezret, hát, mit nézel, mit 
gondoltál, emlékplaket tér t gürizek 
én azon a rohadt falun, ne nézz ma-
dárnak, nem tollas a hátam, azaz. 
hogy nézhetsz, mer t elrepülök én 
onnan, be. Szegedre, ez azért mégis-
csak város, itt v a n élet, tudol, itt 
végeztem, visszavágyom, vissza én. 
csak éppen nem a kölkök közé, de-
hogy oda, annál jobb ötletem van 
énnekem, méghozzá üzleti, az ám, 
öregem, üzlet, virágüzlet, tudod, ér-
tek a virághoz, elvégre, miért já r tam 
a főiskolára? 

Igriczi Zsigmond 

20—25' Születésnap — katonáéknál 
Várható időjárás szombat 

est ig: Nyugat felől időnként 
erősen megnövekvő felhőzet, 
újból többfelé esővel. A Du-
nántúlon északnyugatira for-
duló és időnként viharossá 
fokozódó szél. Várható leg-
magasabb nappali hőmér-
séklet szombaton: északnyu-
gaton 20, másut t 25 fok kö-
rül. 

Aca S. Sándor felvétele 
Sokszor megkérdezték Szeged lakói a Dózsa utcában 

járva, a 12. számú iakóház földszinti k i rakatára muta tva : 
„hát ez mikor nyílik meg?" Magyarázatra talán már nincs 
is szükség, olvasóink nyilván ki talál ták: az AUTÖKER ú j 
szaküzletére céloztak a kérdezősködők. Nos, tegnap megnyílt. 

Ezerszáz négyzetméter alapterületen — a Lenin körúti 
és a már korábban bezárt, Takarék tár utcai két bolt együt-
tesen is csak fél ezer négyzetméteren kínált és tárolt autó-
alkatrészt —, tizennyolc dolgozó közreműködésével, elsősor-
ban a közületek — az árukészlet ké tharmada ilyen jellegű 
—, s a szocialista országokból importál t gépkocsitipusok 
tulajdonosai beszerzési gondjain enyhít az ú j bolt. A kész-
let a nyitás napján 20 millió for int ér tékű volt — s bár az 
üzlet építése, s a beköltözés a vár tnál hosszabbra nyúlt — 
a város „alkatrészre éhes" vevői igy is örömmel vették 
tudomásul, hogy hosszú évek egyhangúan nemleges vála-
szai után tegnaptól már ezt a feleletet is ha l l ják : igen, ké-
rem, van . . . Ennek megfelelően, illő érdeklődést tanúsítva, 
tegnap több százan gyűltek össze az üzlet portál jónál. Fotó-
riporterünk negyed órával a nyitás előtt szeretett volna az 
üzlet belsejében felvételt készíteni; Nem sikerült. Nem vál-
lalhatta föl, hogy áttör a tömegen . . . 

Kiállításon 
Két nő beszélget egy 

képkiállításon. 
— Én otthon a lakás-

ban nem akaszthatnék 
fel egy ilyen képet — 
mondja az egyik. — Ne-
kem 16 éves lányom 
van. 

— És mi köze van ah-
hoz ennek a képnek?— 
csodálkozik a másik. 

— Ennél az absztrakt 
festészetnél az ember 
soha nem tudhatja. 
Hátha ez egy erkölcs-
telen kép! 

non G G Z Á É 
AZ IDEI 
KARINTHY-GYÜRÜ 

Hofi Géza kapta meg 

OSZIBARACKSZÜRET 
SZATYMAZON 

A szegedi 
az egyik legfontosabb kertészeti 

A „MOSZPROJEKT—2" 
MUNKAI 

A szovjet tudományról és 
technikáról szóló cikkekben 
m á r sokszor esett szó a 
..Moszprojekt—2' 

A lottó 
nyerőszámai : 
7W16, 40, 87, 89 
S Sportfogadási és Lottó-

igazgatóság közlése szerint 
a Keszthelyen megtartot t 24. 
heti lottósorsolás a lkalmával 
a következő számokat húz-
ták ki : 

7, 16, 40, 87, 89 

MŰVÉSZETI 
NYÁRI EGYETEM 

Tizennyolc országból jön-
nek hallgatók Esztergomba 
a július közepén nyíló Duna-
kanyar művészeti nyári 
egyetemre. Az idén több 
olyan országból jelentkeztek, 
ahonnan eddig még nem vet-
tek részt. Első ízben jönnek 
például Portugáliából és Ku-
bából, a legnépesebb csoport 
a franciaországi és az 
olaszországi lesz. Az egyete-
men, a hagyományokhoz hi-
ven. az idén is a Kodály-
módszerrel — ezúttal a gyer-
mekek hallásának és zenei 
írás-olvasás készségének a 
fejlesztésével — foglalkoz-
nak. 
DÍJÁTADÁSOK 

» o o u i \ u o o c i t i ci x kj\J í u u t t I V u U 
Átadták a Magyar Üttörők kilométerszerelvények között egyelőre 

Régi és szép szokás a csa-
ládokban, hogy megemlékez-
nek a szülők és a gyerekek 
születésnapjáról. Természe-
tes az is, hogy ilyenkor az 
őszinte, emberi jókívánsá-
gok mellett asztalra kerül az 
ünnepelt kedvenc étele is. 

A katonai szolgálatot tel-
jesítő fiúk azonban a leg-
több családban hiányoznak 
a születésnapi asztal mellől, 
hiszen a feladatok r i tkán te-
szik lehetővé, hogy szeret-
teikkel együtt ünnepeljenek. 
Am a családi otthon szere-
tetéből, hangulatából a lak-
tanyában is vissza lehet ad-
ni valamit. Nem kell hozzá 
más, mint egy kis kezdemé-
nyezőkészség, figyelmesség. 
Mindezek megvoltak a sze-
gedi Zalka-laktanyában, ahol 
néhány nap óta ízlésesen 
megterített , rózsákkal díszí-
tett asztal v á r j a az étkezdé-
ben azokat a katonákat , 
akik maguk mögött hagytak 
egy ú jabb esz tendőt 

A születésnapi asztal pre-
mier jén a fonyódi Tikos 
Emil honvédet és a szegedi 
Bartók Béla téri vetőmag-
bolt volt eladóját, Önodi 
László tizedest köszöntötték 
parancsnokaik, a KlSZ-bi-
zottságok és katonatársaik 
20., illetve 25. születésnapjuk 
alkalmából. Az ünnepeltek 
ötféle menüből választhat-
tak. A karfiolleves, na túr -
szelet tükörtojással , petre-
zselymes burgonyával össze-
állítás mellett tették le a 
voksukat. A bőséges adagok 
után a „kísérők" — japán-
szelet, dobostorta, üdítő — 
elfogyasztása sem okozott 
nagy problémát. 

A meghatódott f iúkat ne-
hezen lehetett szóra bírni. 
Mindössze ennyit mondtak : 

— Várat lanul ér t bennün-
ket ez a figyelmesség, de 
nagyon jólesett. Köszönet 
ér te mindazoknak, akiknek 
részük volt b e n n e . . . 

B. L 

Utainkról jelenti az ÚTINFORM 

Szövetsége és a Magyar Rá 
dió if júsági osztálya gyer-
mekévi rádiójáték-pályázat-

Az E5-ös főút Csongrád felől. Jelenleg a régi útsze-
megyei szakaszán a 156—166 gélyt bont ják az építők és 

működik a forga-

Idel Karinthy-gyürűt . A Ma- te rméke az őszibarack. A 
gyar Rádió elnöksége a sza- nagyüzemi gazdaságok egyre 
t ir ikus műfa jban , a rádió- intenzívebben foglalkoznak a 
kabaré múl t évi műsoraiban korai f a j t ák előállításával, 
nyúj tot t kiemelkedő teljesít- amelyre nagy a kereslet a 
ményéért adományozta az 
emlékgyürűt a népszerű hu-
moristának. A kitüntető ék-
szert a rátóti humorfesztivál 
alkalmából pénteken Vácrá-
tóton, a botanikus ker tben 
megtartott ünnepségen Hárs 
István, a Magyar Rádió el-
nöke adta át. 

piacon. A szatymazi Finn— 
Magyar Barátság Tsz-től ér-
kezett tegnap a híradás, 

tervező- nak díjait . Az első d í ja t Csu-
intézet egyes alkotóműhelyei- kás István műve. a máso-

o e nek munkáiról , amelyek a dikat Lázár Erviné, két har -
szovjet fővárosnak a Szado- madikat Tarbay Ede és Tan-
voje Kolcón — a körút - dor j Dezső rádiójátéka nyer-
gyűrűn — belül eső részének te el. A rádió különdí já t 
rekonstrukciójával foglalkoz- kapta Kamarás István. A 
nak. Nemrég készült el a Százszorszép színház akció 
„Moszprojekt—2" ú j abb ta - keretében a gyermekhallga-
nulmánytervének maket t je , tók szavazata a l ap ján a 
amely a szovjet főváros bul- M ó r _ a F e r e r } c Aranykoporsó 

című regényéből készült 
az 

a posta dolgozói telefonveze-
zetékeket javítanak. A javí-
tás miatt a padkára leálló 
já rművek vezetőit fokozott 
f igyelemre inti a közúti 
igazgatóság. 

A 47-es út József Atti la 
sugárút — Nagykörút talál-
kozásának csomópontjában 
megkezdődött a sugárút ki -
szélesítése a Római körút 

lomirányító lámparendszer 
is. Később a lámpákat — 
áthelyezésük miat t — le 
kell m a j d állítani. De már 
most is érdemes lassabb 
tempóban megközelíteni a 
kereszteződést, hiszen a 
munkások közvetlenül az 
autóáradat szomszédságában 
dolgoznak. 

rabban m é e r ő k e S t k s z Í d ! £ t " ^ ^ ^ 3 ^ ^ U t " hangjá ték ka^ta az úttörők 
amely tíz h l k t ó r o n é r t ^ c a s 2 a k a s z á t juvódíját . Szerzői: Asper ján 
A szövetkezet összesen 98 a rekonstrukció u tán ; György, Molnár Magda és 
hektáron termel őszibarac- itt van a TASZSZ ú j épü-
kot, lete is. 

Műsorajánlat 

Gál István. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak. ismerősöknek, 
szomszédoknak, a 16 bará toknak, 
a Derekrgyházt Állami Gazda-
ság vezetőségének, dolgozóinak, 
az erdő- és vadgazdálkodási osz-
tály dolgozóinak, a Szegedi Kézi-
szerszámgyár dolgozóinak, taná-
rainak, osztály- és évfolyamtár-
sainak, a szegedi felsónktatásl 
intézmények lapja, a Szegedi 
Egyetem szerkesztő bizottságá-
nak, munkatársa inak , barátai-
nak, akik felejthetetlen, egyetlen 
f iunk, FUTÓ GYÖRGY búcsúz-
tatásán velünk voltak, és fá jda l -
munkat részvétnyilvánltásukkal 
és virágaikkal enyhíteni igyekez-
tek. A gyászoló család - Szeged. 

Köszónetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, szom-
szédoknak, Jó barátoknak, mun-
katársaknak, akik felejthetetlen 
halottunk, ORINCSAK LASZLO 
búcsúztatásán megjelentek, rész-
v ét Ukkei és virágaikkal fá jdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. -
A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak. Ismerősöknek, 
szomszédoknak, az ÁFÉSZ dol-
gozóinak. akik felejthetetlen ha-
lottunk, BALO FERENC temeté-
sen megjelentek, részvétükkel és 
virágaikkal mély fá jda lmunkat 
enyhftént igyekeztek. A gyászoló 
család - Szatymaz. 

Fájdalommal tuda t juk mind-
azokkal, akik ismerték és tlsz-
T"IIÉK, HOGY S Z É K E L Y J Ó Z S E F , 
az Élelmiszeripari Főiskola nyu-
galmazott igazgatója 1979. má jus 
21-én meghalt. Kívánságának 
megfelelően, családi körben he-
lyezi ilk örök nyugalomra, június 
lt-Cn. Drága emlékét kegyelettel 
megőrizzük. A gyászoló család. 

Fájdalomtői megtört szívvel tu-
da t juk , hogy HAZY JOLÁN éle-
tének 79. évében má jus 13-án, 
rövid szenvedés után elhunyt. — 
Kívánságára szerettei körében 
esendőén eltemettük. A gyászoló 

Gyász-
közlemények 
Köszönetet mondunk a jó bará-

toknak, akik TAMÁSI ARPADNÉ 
temetésén megjelentek, és rész-
vétüket kifejezték. A gyászoló 
család. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, bará toknak. Ismerő-
söknek, szomszédoknak, a városi 
tanács igazgatási osztálya dol-
gozóinak, a PlERT Vállalat dol-
gozóinak. akik felejthetetlen ha-
lottunk, BOTTYÁN ISTVANNÉ 
temetésén megjelentek, és virá-
gaikkal fá jda lmunkat enyhíteni 
Igyekeztek. Köszönetünket fejez-
zük kt körzeti orvosának odaadó 
munká jáé r t . A gyászoló család — 
Szeged, Május 1. u . 53. 2794 

Mély fá jdalommal tudatom, 
hogy felejthetetlen fé r j em, SZF,-
BFLLEDI PÉTER életének 65. 
évében, bosszú betegség után 

hirtelen elhunyt . Temetése Jú-
nius 18-án 11 órakor lesz az Al-
sóvárosi temető kápolnájából . -
Gyászoló felesége — Pancsovat 
U. 31. 3521 

Tuda t juk , hogy ID. SZOCS BA-
LÁZS hamvasztás utáni búcsúz-
tatása június 18-án 15 órakor lesz 
a Belvárosi temető ravatalozójá-
ból. A gyászoló család - Béke-
telep. 3512 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, ismerő-
söknek, jó bará toknak, szom-
szédoknak, akik f eleji hetetlen 
halot tunk, ÖZV. BANFI NAN-
DORNÉ temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mély 
f á jda lmunka t enyhíteni igyekez-
tek. A gyászoló család. 3517 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak . Ismerő-
söknek, jó bará toknak, munka-
tá rsaknak , a ház lakólnak, akik 
felej thetetlen halot tunk, ID. SI-
MON BÉLA temetésén megjelen-
tek, részvétükkel és virágaikkal 
mély f á jda lmunka t enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló csal id -
József A. sgt. 67. 3506 

Ismét: 
papír- és textllhulladék-
gyűjtő napok! 
Június 18-án: Odessza 17. sz. (ABC, Fésű utca), 

Június 19-én: Üjszeged, KISZ-lakótelep (Für j utca). 

Mozgó-átvevőhelyes gépkocsink vár ja a fenti napokon 
a papír- és text i lhulladék-átadókat 14-től 17 óráig. 

Dél-magyarországi Vállalat 

ÜJ SZERELŐSOR 
Ü j szerelősort áll í tottak 

munkába a Lada és a Polski 
Fiat gépkocsi-alkatrészek 
gyártásának korszerűsítésé-
re a Veszprémi Bakony Mű-
vekben. A berendezések és 
automaták e sa já tos össze-
kapcsolása egyedülálló ha-
zánkban. Hasonló elődeitől 
leginkább abban különbözik, 
hogy a szalagon dolgozók 
munkaüteme független egy-
mástól. 
VONATNAK 
HAJTOTT 
A BUSZ 

Péntek reggel 5 óra 13 
perckor Dorog és Leányvár 
állomások között, a kesztölci 
úti vasúti á t já róban, a GC 
38-83 forgalmi rendszámú 
menetrend szerinti Volán-
autóbusz vezetője, figyelmen 
kívül hagyva a fénysorompó 
piros jelzését, a Dorog felől 
közlekedő tehervonat elé 
haj tot t . Az összeütközés kö-
vetkeztében az autóbusz uta-
sai közül 27-en különböző 
mér tékű sérülést szenvedtek. 
A sérülteket a dorogi és az 
esztergomi kórházba szállí-
tották. A baleset körülmé-
nyeit a rendőrség szakértők 
bevonásával vizsgálja. A sé-
rültek többségét a megfelelő 
ambulanciás kezelés, röntge-
nezés után m á r a délelőtti 
órákban hazaengedték a kór-
házból. Kilenc súlyos, illetve 
könnyebb 6érülést szenve-
det t beteget tar tot tak bent, 
egyikük sérülése életveszé-
lyes. 

„Csinn-bumm Robi!" — 
ezzel a cimmel rendeznek 
gyermekműsort az If júsági 
Házban holnap, június 17-én 
délelőtt 9 órai kezdettel. 
Közreműködik Rátonyi Ró-
bert és Váradi Hédi. A mű-
sorban — Ránki György ze-
néjével — különféle mesék, 
t réfák, játékok és jelenetek 
hangzanak eL 

A Gazdátlan hajók, a 
Szegeden élő fiatal költők 
antológiája lesz a főszereplő 
a Kossuth-rádió Fiatalok 
stúdiója című adásának, jú-
nius 19-én 17 óra 07 perctől. 
A Bartók Béla Művelődési 
Központból közvetített mű-
sorban bevezetőt mond Szi-
geti Lajos irodalomtörténész, 
a kötet összeállítója, közre-
működnek a Szegedi Nem-
zeti Színház művészei: Vaj -
da Márta, Nagy Zoltán és 
Rácz Tibor, továbbá Hol-
man Endre. 

„Én a hegyet alulról né-

zem ..." — ezzel a címmel 
sugároz portréfi lmet Ábra-
hám Ambrus akadémikusról 
a szegedi körzeti tévéstúdió 
június 22-én 17 óra 45 per-
ves kezdettel a televízió l -es 
programjában. Az egyetemi 
katedrán ötven évet töltött, 
Kossuth-díjas tudós, a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem nyugalmazott profesz-
szora 86 éves korában tekint 
vissza é le tpá lyá já ra : beszél 
tanítványairól, legkedvesebb 
kutatási területeiről, vala-
mint arról, hogy milyen sok 
megismernivaló rejtőzik még 
a biológiában. 

JAPÁN 
ROBOTOK 

A statisztikai adatok sze-
rint a j apán iparban jelenleg 
több min t 10 000 robot dol-
gozik. Szerkesztésükkel J a -
pánban több száz cég fog-
lalkozik. A robotok a válla-
latok nyereségét évente 10 
milliárd jennel növelik. 
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