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DÉLMAGfflRGRSZÁG 

A NYÁRI AKADÉMIA 
ELŐADÁSAI 

Tegnap az I. Nyári Ellen-
őrzési Akadémia Szegeden 
folytatta munkáját. Jenőfi 
János az ellenőrző munkával 
összefüggő számviteli és bi-
zonylati rendről, dr. Szűcs 
Károly a számítástechnika 
ellenőrzésben való haszno-
sításáról, dr. Herner Jenő, a 
Belkereskedelmi Minisztéri-
um főosztályvezetője pedig 
a pszichológiai és szocioló-
giai módszerek bevezetéséről 
és alkalmazásáról tartott elő-
adást. 

GYEPGAZDALKODAS 
Ma, csütörtökön a Csong-

rád megyei Takarmányo-
zási és Állattenyésztési Fel-
ügyelőség és a Csongrád 
megyei Mezőgazdasági Szö-
vetkezetek Szövetsége ter-
melési és koordinációs osz-
tálya, a MAE Csongrád me-
gyei szervezet állattenyész-
tési szakosztálya, az AGRO-
COOP Állattenyésztési és 
Takarmánytermelési Rend-
szer és a mártélyl Fürst 
Sándor Termelőszövetkezet 
gyepgazdálkodási tanácsko-
zást tart a téesz irodájában. 
A gyepgazdálkodás időszerű 
kérdéseiről dr. Nagy Zoltán 
kandidátus, az AGROCOOP 
gyepgazdálkodási technoló-
giájáról dr. Harangozó Ká-
roly, az AGROCOOP igazga-
tóhelyettese, a mártélyi 
Fürst Sándor Tsz gyepgaz-
dálkodásáról és telepítés-
technológiájáról Kérdő Fe-
renc íőagronómus tart elő-
adást. A tanácskozást be-
mutató követi. 

röviden 
Találkozó a vásárvárosban 

Hazánkban 68 mezőgazdasági termelőszövetkezet viseli 
a Lenin, illetve a Magyar—Szovjet Barátság nevet. Veze-
tőik szerdán, tegnap a budapesti szovjet mezőgazdasági, 
élelmiszeripari és mezőgépgyártási kiállításon adtak talál-
kozót egymásnak. Az egybegyűlteket Romány Pál mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi miniszter üdvözölte. A vendégek 
megtekintették a kiállítást, tájékozódtak a szovjet szakem-
berek, tudományos kutatók legújabb eredményeiről. 

EGYETEMI OKTATÓ 
KÜLFÖLDÖN 

Dr. Halász Élődné egyete-
mi docens, a JATE angol 
nyelvi és irodalmi tanszéké-

TÖBB DISZPERZIT 
A BUDALAKK-TÓL 

A BUDALAKK szegedi 
gyárában a napokban befe-
jeződött belső átszervezés 

nek vezetője Innsbruckba eredményeképpen fokozták a 
utazott. A nemzetközi össze- közkedvelt festék, a Diszper-
hasonlító irodalomtörténeti zit gyártását. A gyárban az 
társaság kongresszusán elő- eddigi 30 tonna helyett napi 
adást tart. 50 tonna Diszperzitet állíta-

nak elő, melyet többek közt 
az is indokol, hogy a festék 

DUNAÚJVÁROSBÓL iránt igen nagy a piaci ér-
Hosszú távú kooperációs deklődés. 

szerződés alapján a MOM 

TASKAlRÓGÉPEK 

Hozzáértés 
— A legnehezebb 

hangszer a zongora. 
— ön zongoraművész? 
— Nem. Szállítómun-

kás vagyok. 

dunaújvárosi gyárában meg-
kezdték a nyugatnémet 
Triumph cég számára a 
„Gabriella" nevű táskaíró-
gépek sorozatgyártását. Az 
üzemben évente ötvenezer 
darab táskaírógépet és to-
vábbi százötvenezer írógép-
alkatrészt gyártanak. 

A POLIMER-
HULLADÉKOK 
FELHASZNÁLÁSA 

A moszkvai vegyipari ku-

ULANBATOR 
FEJLESZTÉSE 

Ulánbátor egyre inkább 
modern nagyváros képét öl-
ti. Elkészült a főváros két-
éves fejlesztési terve. Esze-
rint 100 000 fát és bokrot ül-
tetnek, és .200 000 négyzet-
méternyi területet füvesíte-
nek, parkosítanak. A közle-
kedés javítására a főútvona-
lak kereszteződéseiben alul- Bár 

Kevés felhő 
száraz idő 

Várható időjárás csütörtök 
estig: Általában kevés felhő, 
legfeljebb egy-két helyen fu-
tó záporral Mérsékelt, vál-
tozó irányú szél. Várható 
legmagasabb nappali hőmér-
séklet 24—28 fok között. 

FAFARAGÓK 
TÁBORA 

Kedden Tatabányán meg-
nyüt a fafaragók országos 
tábora. Az ország különböző 
vidékéről félszáz művész ér-
kezett a bányászvárosba, 
ahol a Tatabányai Szénbá-
nyák vendégeként dolgoz-
nak, alkotnak. A népház 
melletti hangulatos parkban 
rendezték be részükre az al-
kotótábort. A tábort bárki 
meglátogathatja, a város la-
kói bepillantást nyerhetnek 
a fafaragás kulisszatitkaiba. 
A szénbányák és más tata-
bányai üzemek a táborban 
születő legsikeresebb alkotá-
sokat nívódíjjal jutalmaz-
zák. 
ELŐADÁS 
A NÉPESEDÉSRŐL 

Tegnap délután Szegeden 
a Vedres István Kollégium-
ban dr. Kováts Zoltán főis-
kolai adjunktus tartott nagy 
érdeklődéssel kísért előadást 
Népesedési problémáink tör-
ténelmi megvilágításban 
címmel. 

A BAJBA JUTOTT 
JUSTITIA 

Egy malaysiai bíróság kö-
zölte, hogy kénytelen ideig-
lenesen beszüntetni tevé-
kenységét, mivel hernyók se-
rege támadta meg a bírósági 
épületet. A hernyók meget-
ték a szőnyegeket, a térítő-
ket, a parkettát és „meg-
kóstolták" az ügyiratokat is. 

a hernyókat elpusztí-

BUSAK 
A BALATONBAN 

Nyolc évvel ezelőtt több 
ezer fehér busát telepítettek 
a Balatonba. A növényevő 
halak fejlődése — a halá-
szok szerint — rendkívül 
gyors. A 30 dekás súllyal be-
telepített busák többsége 
már 5—6 kilós, s feltehető, 
hogy a vízben lebegő pará-
nyi algákkal táplálkozó hal 
jó életfeltételeket talált a 
Balatonben. 

MAGÁNYOS NŐT 
TÁMADOTT MEG 

Egy magányosan hazafelé 
tartó nőt támadott meg, s 
fojtogatot Szegeden, a Buda-
pesi körút és a József Attila 
sugárút sarkán, a késő esti 
órákban a 25 éves Zsótér 
László, Szeged, Bimbó utca 
2. szám alatti lakos. Tetté-
ben az utcai járókelők fé-
kezték meg. Zsótér Lászlót 
gyorsított eljárással bíróság 
elé állították. A Szegedi Já-
rásbíróság a garázda fiatal-
embert 8 hónapi fegyházra 
itélte — az Ítélet végrehaj-
tását két évre felfüggesztette 
—, s 3 ezer forint pénzbír-
ság megfizetésére kötelezte. 

tatóintézet munkatársai új járókat építenek, utakat kor- tották, Justitia szolgálói még-
módszert dolgoztak ki a po-
limer-hulladékok komplex 
felhasználására. Egy spe-
ciális berendezésen megha-
tározott vegyi reakciók ré-
vén ezekből a hulladékokból 
acetilént és olefint nyernek, 
amiből ismét gyárthatnak 
etilalkoholt, acetont és poli-
mereket. Az intézetben olyan 
berendezést is konstruáltak, 
amellyel regenerálhatók az 
elhasznált gumiabroncsok. 

szerűsítenek. A régi házakat is bajban vannak: a szétrá-
sorra tatarozzák, és a laká- gott ügyiratokat nem lehet 
sokat modernizálják. pótolni. 

A Hirana-gyár termékei 

BRONZKORI 
SZIKLARAJZOK 

Nemrégiben kutatók 

Csehszlovákiában az egész-
ségügyi berendezések 95 szá-
zalékát a Hirana gyár állít-
ja elő. Ez a hatalmas üzem-
óriás szoros együttműködést 
alakított ki a baráti KGST-
tagországok hasonló profilú 
üzemeivel. 

Szerződés szabályozza a 
kooperációt például a rönt-újabb helyeken federtek fel ggnberendezések gyártásánál. 

ösi s z i k l a r a j z o k a t A z e r b a j -
dzsán magas hegyei közt. A 
3—4 ezer éves rajzok rituá-
lis táncokat, ökrösfogatokat, 
vadászjeleneteket, párduco-
kat, őstulkokat, farkasokat 
ábrázolnak. A fó kifejezési 
forma — a vonal, és a pro-
filábrázolás. A kelbadzsari 
és nahicsevani sziklarajzok 
újabb bizonyítékai annak, 
hogy a vidék magas hegysé-
geit viszonylag „sűrűn" lak-
ták már a bronzkorban is. 

a Szovjetunióval, Magyaror-
szággal, Lengyelországgal és 
az NDK-val. 

A stomatológiai berendezé-
sek gyártása ma az orvosi-
műszer-gyártás egyik legdi-
namikusabban fejlődő terü-
lete. Az együttműködés ezen 
a területen főként Lengyel-
ország és Magyarország üze-
meivel alakult ki. Az egész-
ségügyi elektrotechnika te-
rületén Csehszlovákia az 
NDK-val, a sterilizációs ké-
szülékek gyártásánál Len-
gyelországgal, míg a műtőbe-

rendezések készítésénél Ma-
gyarországgal folytat haté-
kony együttműködést. 

A gyár termelésének mint-
egy 60 százaléka kerül ex-
portra. és a fő megrendelők 
ugyancsak a szocialista or-
szágok. Jelentós azonban a 
tőkés export is. hiszen a sto-
matológiai berendezések 15 
százaléka kapitalista ország-
ba kerül. 

MEGVERTE 
SZOMSZÉDJÁT 

A többszörösen — eddig 
hétszer — büntetett Leidec-
ker József, Üllés, Árpád dű-
lő 151. szám alatti lakos vi-
ta közben súlyosan bántal-
mazta egyik szomszédját. 
Ütéseivel nyolc napon túl 
gyógyuló sérülést okozott. A 
rendőrség bűntetőeljárást 
indított ellene. 

Önvizsgálat 
Szívem fölé teszem a tollam, mert 

úgv hiszem, ez a póz jól illik a nyil-
vános önvizsgálathoz. Kifejező, s 
elég őszintének is ható. Szóval, szí-
vem fölé teszem a tollam, s megkér-
dem magamtól, hol követtem el a 
hibát. Hogy vétkes vagyok, az biz-
tos. különben miért a büntetés? 
Afelől is tudakozódom, hogv ha már 
feddést érdemlek. hogv tehetném jó-
vá. Ám senki sem felel. Ez rosszabb, 
mintha nyilvánosan megszégyenítet-
tek volna. Ha kiporolják a feneke-
met. elvonják a prémiumomat, eskü-
szöm, jobban elviselem, mint azt a 
néma. ki tudja, honnan eredeztethe-
hető, gazdája nincs szigort. 

„Az önvizsgálat még segíthet raj-
tad" — súgja az a bizonyos belső 
hang. mely olvan biztos mindig a 
dolgában, s Ítéleteiben. Lássuk hát, 
mit mutat a tükör. Amennyiben a 
fényvisszaverő felület visszapillan-
tásra használatos fajtájába nézek, kö-
rülbelül húsz személygépkocsiból álló 
konvojt látok a hátam mögött. Előt-

tem sem sokkal többet. Aha. itt már 
érdemes vizsgálódnom. Miért jöttem 
ki egyáltalán az országútra. majd 
nem látnám a kocsisort! Még tovább 
menve az úton — no, nem az algyő-
in, hanem a gondolatsorén —, miért 
nem riasztottak eleve el az eddigi 
intézkedések? 

Elsó figyelmeztetés volt. ugye, 
hogy egy szép napon a benzinkútnál 
negyven forinttal többet kellett ott-
hagynom. Második jel lehetett volna, 
hogy váratlanul, az egvik éjszakáról 
reggelre virradóra. tizenkétezerrel 
drágább lett, ami addig tizenkétezer-
rel olcsóbb volt. Meg a negyven fo-
rintokkal. „De nem, te ebből sem 
okultál, hát most megkaptad az 
utolsó intést." A visszapillantó tü-
körben is látom, hogy arcom pirul, 
szemem a szégyen könnyeitől párá-
sodik. Tán ezért nem látom még 
mindig jól a büntetés okát. 

Meg kell lennie pedig. Aki ezt a 
fenyítési módot kitalálta. nyilván 
tudta, miért dádáz. Gyorshajtó vol-
tam talán? Ugyan, kérem. Trabant-
tal? Agresszív vezetésre elhasznál-
tam száz kilométerenként két deci 
benzinnel többet? Ez sem lehet. 
Nem vezetés közben vagyok agresz-

szív. Gyakran fékezek, gyorsítok? A. 
a múltkor is. amikor majdnem be-
nézett az a fa az ablakon . . . Szóval, 
ez sem igaz. Fölényes voltam a te-
herautósokkal? Átbújhatnék a kere-
keik között! Tisztességtelen előny-
szerzésre használtam védett helyze-
temet a motorosokkal szemben? 
Persze-persze, azért slalomozhatnak, 
a kocsisort mege lőzve . . . 

Nem tudom, hol hibáztam. Fel-
adom. 

Baktatunk hát jó erős, 60—70-es 
tempóban a mezőgazdasági terméke-
ket szállító pótkocsis teherautók 
után. a vihar villámfényét is össze-
keverjük az út szélére húzódott AH 
rendszámú személygépkocsi villaná-
sával. ijedtünkben még jobban le-
lassulunk. tudathasadásos kacaj ial 
cammogunk el a nyolcvan kilométe-
res sebességkorlátozást jelző, s kint-
felejtett táblák mellett. Amikor a 
feloldótáblát is elhagyjuk, már tud-
juk: nem érdemes okát keresni az 
általános sebességkorlátozással tu-
domásunkra hozott ítéletnek. Aki a 
feloldó tábla láttán sem gyorsít, az 
egyéb gonoszságra is képes. Tehát 
megérdemli a büntetést 

Pálfy Katalin 

Mozdonytörténelem 

Kora száz esztendő; az oldalánál sürgölődő mesterek azért 
csinosítják, hogy nemsokára a szegedi Nagyállomás előtti té-

ren emlékeztessen a vasút hőskorára 

A régmúlt álommozdonya, a 424-es, melyet Bivaly becené-
ven ismertek a masiniszták. Ma is dolgozik még, de idős 

már, fújtat, köhög is kicsit; készül a nyugdíjaztatásra 

Kozmikus neutrínó 
A világ legnagyobb föld 

alatti szintillációs teleszkóp-
ja — a Szovjet Tudományos 
Akadémia Nukleáris Kutató-
intézetének bakszani objek-
tumában — a világon első-
ként rögzített kozmikus ere-
detű neutrínókat. A csillag-
fizikai kutatások új iránya 
— a neutrínó-asztronómia — 
olyan kérdésekre adhat vá-

laszt, amelyek helytállónak 
vagy nem megfelelőnek tart-
ják földünkön a Nap által 
gerjesztett energiáról szóló 
elképzeléseket. A Napból ki-
sugárzott alacsony energiájú 
neutrínó rögzítésének mód-
szere a gallium atommag 
germániummá történő átala-
kításán alapul. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt 
Szeged városi Bizottságának napilapja. 
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Az M 62-es korunk gyermeke, száz kilométeres sebességgel 
száguld, tudna többel is persze, ha engedné a pálya. A 

vasutasok között Szergej a neve 

Somogyi Károlyné felvételei 
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