
12 Vasárnap, 1979. augusztus 12. 

ö s z i KIÁLLÍTÁSOK 
A Móra Ferenc Múzeum-

ban véglegessé vált az őszi 
.kiállítási program. Szeptem-
ber elején a Horváth Mi-
hály utcai Képtárban érde-
kes dokumentumkiállítást 
tekinthetnek meg az érdek-
lődők, a szegedi tűzoltóság 
egy évszázados történetéből. 
A nemzetközi gyermekévben 
a szeptemberi képzőművé-
szeti világhét központi gon-
dolata a gyerekek vizuális 
kultúrája. Ehhez kapcsolód-
va rendeznek kiállítást a 
Képtárban Kincses rajzok 
címmel a Kincskereső il-
lusztrációiból és gyermek-
rajzokból. A Közművelődési 
Palota kupolájában Dér Ist-
ván tenyérnyi méretű fest-
ményeiből nyílik bemutató. 
A múzeumi hónap után két 
szabadkai művész — Gyur-
kovics Hunor grafikus és 
Száva Halugin szobrász — 
alkotásait, valamint Kurucz 
D. István festőművész tár-
latát láthatják az érdeklő-
dők. A kupolában bemutat-
ják Szekeres Mihály belső-
építész alkotásait is. 

18—23° 

röviden 
LOTTÖNYEREMÉNYEK 

A Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság közlése szerint 
a 32. játékhéten 3 találatos 
szelvény nem volt. A lottó-
nyeremények a nyeremény-
illeték levonása után a kö-
vetkezők: 4 találatos szel-
vénye 22 fogadónak volt, 
nyereményük egyenként 309 
ezer 447 forint. 3 találata 
2788 fogadónak volt, nyere-
ményük egyenként 1221 fo-
rint. A 2 találatos szelvé-
nyek száma 120 712, ezekre 
egyenként 30 forintot fizet-
nek. 

SIÉER SVÁJCBAN 
A svájci Friburgi Múzeum 

a közelmúltban rendezte meg 
a Xylon 8. elnevezésű nem-
zetközi képgrafikai bienná-
lét. A nemzetközi seregszem-
lén a magyar grafikusok 
képviseletében Kopasz Már-
ta, Szegeden alkotó grafi-
kusművész három nagymé-
retű linómetszete is szere-
pelt a nagyszabású kiállítá-

Megkezdődött a károk helyre-
állítása a Duna Intercontinental 

Szállóban 
Nem okozott nagyobb anya-

gi károkat a Duna Intercon-
tinentalban pénteken este 
keletkezett szallodatűz — ál-
lapították meg a szombaton 
tartott műszaki szemlén a 
szakemberek. Az épület má-
sodik és nyolcadik szintjének 
közlekedőfolyosóján elterjedt 
lángok a szálloda ottani szo-
báinak berendezéseiben szá-
mottevő kárt nem okoztak, 
zömmel csak az ajtók rongá-
lódtak meg. 

A tűz egy halálos áldoza-
tot követelt. A sérülteket — 
egy, nem súlyos füstmérge-
zést szenvedett szállodai dol-

gozó kivételével — megfele-
lő orvosi ellátás után a kór-
házból elbocsátották. 

A tűzeset után kiürített 
épületben a károk felméré-
sét és a helyreállítást azon-
nal megkezdték, s gondos-
kodtak a vendégek elhelye-
zéséről is. A szakemberek vé-
leménye szerint a szálloda — 
a két érintett emelet kivéte-
lével — előreláthatóan még 
ebben a hónapban ismét a 
vendégek rendelkezésére álL 

A tűz okának megállapítá-
sára indított vizsgálatot foly-
tatják. (MTI) 

Okok 
— Mi van ma vacso-

rára? — kérdezi a haza-
térő fér}. 

— Ha lenne itthon to-
jás, csinálnék borsós om-
lettet, de borsó sincs itt-
hon — válaszolja a fe-
leség. 

Várható időjárás ma estig: 
Időnként kissé felszakadozó 
felhőzet, többfelé várható 
ismétlődő eső, zápor, egy-
két helyen zivatar. Általá-
ban élénk, időnként erős 
északnyugati, északi szél. 
Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet 18—23 fok 
között, 

SZEGEDI JOGTUDÓS 
MOSZKVÁBAN 

Dr. Antalífy György tan-
székvezető egyetemi tanár 
Moszkvába utazott, ahol 
részt vesz a politikai tudo-
mányok nemzetközi szerve-
zetének 9. világkongresszu-
sán. 
A VIDÁM PARK 
VENDÉGEI 

Vasárnap, augusztus 12-én 
reggel 9-től délig a Tisza— 
Maros-szög Termelőszövet-
kezet bérli az újszegedi Vi-
dám Parkot dolgozói gyer-
mekeinek számára, ezért a 
város többi kisgyermeke csak 
déli 12 órától játszhat, szó-
rakozhat ott. 
AZ ÁLLAMI 
BIZTOSÍTÓ 

A július 23. után bekövet-
kezett vagyonkárokra az új 
árak alapján számítja ki a 
térítések összegét. Az intéz-
kedés már érinti mindazo-
kat, akik a közelmúlt na-
pokban a vihar következté-
ben károsodtak. 

Hétfőtől ruházati vásár 
Hétfőtől, augusztus 13-tól 

augusztus 25-ig tart az idei 
nyári ruházati vásár. Az 
áruházak, "Szaküzletek ez 
idő alatt 20, 30 és 40 százalé-
kos engedménnyel kínálják 
áruiknak egy részét. Áren-
gedménnyel hoznak forga-
lomba több százezer négy-
zetméter pamut-, selyem- és 
gyapjúszövetet, körülbelül 

Mily fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett feleségem, édes-
anyánk, nagymama, dédmama, 
testvér. SIMON NANDORNB 
Tóth Anna auguszturf 9-én tragi-
kus körülmények között életének 
69. évében életét vesztette. Teme-
tése 1979. augusztus 14-én du. IS 
órakor lesz a Belvárosi temető 
ravatalozójából. A gyászoló csa-
lád - Zoltán u. 18. 3821 

Hálás köszönetet mondunk 
mindazon kedves rokonoknak, 
lakótársaknak, munkatársaknak 
és Ismerősöknek, akik HESZ JA-
NOSNE u-metésén megjelentek, 
és részvétüket nyilvánították. — 
A gyászoló Endreffy család. 

4847 
Mély fájdalommal tudatjuk, 

hogy a s,éretett édesanya, nagy-
mama. lestvér és rokon, VARADI 
ISTVANNfi életének 78. évében 
elhunyt Temetése augusztus 19-
An !> órakor lesz az Ojszegedi 
temető ravatalozójából. Dr. Hor-
váth család. 4846 

Gyász-
közlemények 
Mély fájdalommal tudatjuk, 

hogy a szeretett férj, édesapa, 
testvér, nagyapa és rokon. ZSEM-
BERY ISTVÁN rózsakertész. 70 
éves korában elhunyt. Kérjük a 
részvétnyllvánitás mellőzését. Te-
metéséről hamvasztás után intéz-
kedünk. A gyászoló család. 

4849 
Felejthetetlen halottunk. BO-

HATA ISTVANNE Bata Terike 
hamvasztás utáni búcsúztatása 
augusztus 15-én 15 órakor lesz a 
Belvárosi temető kupolájából. — 
A gyászoló család - Bolyai J. u. 
11. sz. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a felejthetetlen férj. édes-
apa, nagyapa, MARSI MIHÁLY 
életének 88. évében, hosszú szen-
vedés után elhunyt. Kívánságába 

elhamvasztajjuk. Búcsúztatása 
hamvasztás után lesz. A gyászoló 
család - Károlyi u. 4. 3817 

Tudatjuk, hogy PÉCSI ANTAL 
hamvasztás utáni búcsúztatása 
augusztus 18-án 15 órakor lesz a 
Tápéi temető ravatalozójából. -
A gyászoló család. 3815 

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy szeretett kisfiunk, 
JUHÁSZ GÁBORKA 1 és fél éves 
korában tragikus körülmények 
között elhunyt. Temetése augusz-
tus 13-án 11 órakor lesz a Dugo-
nics temető ravatalozójából. — 
A gyászoló család — Sajka u. 10. 

3819 
Fájdalommal tudatjuk, hogy a 

szeretett testvér, sógornő és 
nagynéni, OZV. KISPÉTER VIN-
CÉNÉ Imre Emma 81 éves korá-
ban csendesen elhunyt. Temeté-
se a református temető ravatalo-
zójából augusztus 14-én 13 óra-
kor, a családi sírhelyben helyez-
zük örök nyugalomra. A gyá-
szoló dr. Imre család — Vedres 
u . 10. 3888 

százezer négyzetméter kötött-
hurkolt kelmét, háztartási 
és lakástextíliákat, szabadidő-
ruhákat, könnyű nyári alap-
anyagokból készült női és 
leányka pantallókat, szok-
nyákat, több tízezer férfi- és 
fiúöltönyt, pantallót, körül-
belül 100—150 ezer külön-
féle strandcikket. 

A vállalati önállóságból 
adódóan az engedményes 
áruk választéka és az áren-
gedmény mértéke nem egy-
séges, vállalatonként és te-
rületenként eltérhet egymás-
tól. A kedvezményes áru-
cikkeknek körülbelül 20—25 
százalékát fővárosi üzletek-
ben, a többit a 19 megye 
vállalati hatáskörben kije-
lölt boltjaiban hozzák for-
galomba. 

Mint a Belkereskedelmi 
Minisztériumban elmondták, 
nagy forgalomra számítanak, 
mert a lakosság körében 
népszerű a nyári vásár, ami-
kor olcsóbban, jó minőségű, 
divatos termékekhez juthat, 
megpedig a nyár derekán, 
amikor még a szezoncikke-
ket is jól tudja használni. 
Ugyanakkor a vásár a ke-
reskedelem számára felsza-
badít eszközöket, helyet az 
őszi—téli á ruk beszerzéséhez. 

A mártélyi t á j kifogyhatatlan festői motívumokból 

Különös faplasztfka születik 

Acs S. Sándor felvételei 
Elmélyült munka folyik a gólyalábú házak teraszán 
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Buborék 
A főúr kis ívben elkerült egy bi-

zonytalanul navigáló vendéget, el-
húzott a zenekar mellett és megállt 
az asztaluknál. 

— Virslit parancsoljanak. . . 
Zárády olyan képet vágott, mint 

akinek puncstortát hoznak rum*' 
puncs helyett. 

— Vigye annak a fanyar úrnak a 
sarokasztalhoz, az alighanem diétá-
zik. 

— Nem akarod fölcsípni azt a tö-
mör húsú pipit — hunyorított a 
szembenülőre. — Biztosan hajlandó 
lenne megszámolni a csillagokat. De 
legalább Napóleon-konyakon ra-
gyogjanak ám ! 

— El sem fogadná a meghíváso-
mat — válaszolta lemondóan a 
szemközti férfi. Sápadt arca szinte 
világított a szórakozóhely forgatagá-
ban. 

— Annak csak örülhetsz — neve-
tett Zárády. — A mai árak mellett 
kinek van egzisztenciája az ilyes-
mihez? A világpiaccal tudni kell lé-
pést tartani — vigyorgott, és egy kö-
teg ötszázast húzott elő. 

— Azt mind a mai estére szánod? 
— álmélkodott a másik. 

— Ugyan. Üj életet kezdek, öre-
gem! 

— Gratulálok — nézett irigység-
gel vegyes szomorúsággal a társa. — 
En meg nyakig benne vagyok a ká-
tyúban. 

— Emlékszel Évára? 
— A feleséged. 
— Ügy tűnik, már nem sokáig. 
— Véget ért a románcotok? 
— Inkább balladának nevezném. 

A törekvő fiúról és a könnyelmű 
lányról szól. Ne vedd szerénytelen-
ségnek. Nem tudhatod, hogy még az 
érettségi előtt kezdődött. 

— Gondolhattam v o l n a . . . Az 
egyetem elejétől fogva együtt' járta-
tok, és ugyanabból a faluból jötte-
tek. 

— Stimmel. Azaz, nem egészen . . . 
Én naphosszat a laboratóriumban 
meg a könyvtárban búvárkodtam, 
ö t jobban érdekelte a társaság. 

— Eleven lány volt, az igaz. Be-
szélték is, hogy . . . 

— Nem számít. Most mar csak-
ugyan nem. Akkor szükségem volt 
rá. elképzelni sem tudtam az életet 
nélküle, ő is ragaszkodott hozzám, 
legalábbis azt mutatta. Nem siettük 
el, a negyedév végén tartottuk az el-
jegyzést. Azt terveztük, visszame-
gyünk a falunk közelébe. Engem a 
megyeszékhely kórházába csalogat-
tajc Évát egy szomszédos községbe 
várták körzeti orvosnak. Csupán 
félórányira volt autóbusszal. A dok-
torrá avatás után nem sokkal össze-
házasodtunk és kimentünk dolgozni. 
A kórházban hamar megkedveltek, 
az Éva körzetében is jómódú, dolgos 
emberek laktak. Mégis gyakran pa-
naszkodott, hogy nem neki való. Egy 
idő után egyre többet vitatkoztunk, 
sőt néha veszekedtünk. Sokszor mu-
száj volt bent maradnom ügyelet-
ben. Ritkán jutottunk el moziba 
vagy színházba, de a lakást legalább 

valamennyire berendeztük. Hétvége-
ken visszautazgatott az egyetemre. 
Azt mondta: készül a szakvizsgájá-
ra. Nemigen hittem neki. Valami 
furcsa szorongás gyötört. Egy nap 
aztán fölhívtak a tanácstól: tu-
dom-e, hogy Éva menni akar? Ne-
kem mi a szándékom? Elhűltem. 
Hogy képzeli? Elvégre férj és fele-
ség volnánk. Ennyit illene elmon-
dani a másiknak. Ahogy csak tud-
tam, rohantam hozzá. Kalápos bá-
csikkal, fejkendős nénikkel volt tele 
a rendelője. Mikor előadtam, hogy 
mi hozott, azt sziszegte: átkozott 
pletykafészekbe hoztál! De ne hidd, 
hogy örökre itt tarthatsz! Nem bí-
rom ki, amíg az ósdi felfogásoddal 
magad mellé temettetsz! Van vala-
kim, különb mint te! Hol az a szél-
hámos?! — ordítottam. Azt felelte, 
hogy a válóper után majd szeren-
cséltet az ismeretségével, de csak ha 
elfáradok a régi álmaink városába. 
Hát ezért jöttem ide. Lehet, hogy 
félrevezették. Elcsavarták a fejét 
egy múlandó kalandra . . . 

— Ugyan, — mosolygott finoman 
Zárády. 

— De igen. Te sokfelé forgolódsz, 
biztosan hallhattál egyet s mást az 
itteni dolgairól. 

— Nézd, nem vagyok tigyan a 
magam ellensége, de annyit elárul-
hatok a feleséged szándékairól, 
h o g y . . . — hogy is mondjam — a 
saját megmásíthatatlan elhatározá-
sából akarja velem újrakezdeni. 

- r V e l e d . . . 
— Főúr! Most hozhat . ; , két po-

hár szódavizet! 
i Jámbor Ernő 

Mártélyi pillanatok 
A mártélyi Holt-Tisza partjának vonzó természeti 

környezete másfél évtizede ad otthont az ország fiatal 
amatőr alkotóinak. A 15. országos ifjúsági képzőművész 
tábornak 53 lakója van, közöttük öt jugoszláv fiatal. Fo-
dor József, Hézső Ferenc, Holler László és Lelkes István 
vásárhelyi festőművészek a kezdetektől szakmai irányítói 
a gazdag programnak. Az idei tábor központi tematikája 
az ember és lakóhelye, a természeti formák és karakte-
rük, valamint'a víz, mint jelenség és annak konkrét meg-
jelenítése. Azt, hogy hogyan éltek a lehetőséggel a fiatal 
alkotók, bárki lemérheti a hódmezővásárhelyi Tornyai 
János Múzeumban tegnap, szombaton megnyílt kiállítá-
sukon. i 
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