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l la másként nem megy, toldd meg, illetve húzd meg egy 
lóerővel, mondhatja Hegedűs János ebesi gazda, akit szo-
rult helyzetéből — egy eső utáni kátyúból — a Csinos 
névre hallgató, 5 eves kanea húzta ki. oldalkocsis motor-

kerékpárjával együtt 

Magyar 
Rádió 

Szeged 
(6,29 Mllz — 91,9 MHz 
J ú n i u s 18., szombat 

ll.00—10.00: Alföldi tükör — 
a ta r ta lomból : Mikor 
Jöttök ú j r a? — egy n a p 
a bat tonyal 
gyer mek fal uban 
— Különleges 
gyógyászati e l j á rások 
c.s módszerek 
— Fekélyek gyógyítása 
— Izotopdiagnoszlika 

— (Jvcgtest műté tek — 
szerkesztő: 
Polgár Gyula 

10.00—10.03: l l i rek . Időjárás 
— Kossuth 

10.03—12.00: Popvarázs — 
Molnár Sándor 

ós szigeti Zsolt műsora 
— szerkesztő: Kutas J ános 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
A MKSZÜV-NÉL 

A Mészöv elnökségének 
tegnapi ülésén — amelyen 
részt vett Szlamcniczki Ist-
ván, a Szövosz főtitkára is 
— egyebek között a sze-
mélyzeti munka és az i f jú -
sági parlamentek tapaszta-
latai szerepeltek a napiren-
den. 

Elhunyt 
Tömörkény 

Erzsébet 
Elhunyt Szeged nagy 

írójának, Tömörkény 
Is tvánnak leánya. Tö-
mörkény Erzsébet, aki 
Kőszegi Dénesnek, az 
orvostudományi egye-
tem egykori tanszékve-
zető egyetemi tanárának 
félesége volt. 

Kőszegi Dénesné — 
kit egy esztendeje eze-
ken a hasábokon kö-
szöntöttük 90. születés-
napján — életében két 
százezer forintos a la-
pítványt tett. A7. egyi-
ket az orvostudományi 
egyetem gyógyszerész-
tudományi karán tanu-
ló, a gyógyszerészi ana-
litika témakörében ki-
emelkedő eredményeket 
felmutató hallgató, a 
másikat a Tömörkény 
István nevét viselő kö-
zépiskolában tanuló, a 
legjobb elbeszélést és a 
legjobb önképzököri dol-
gozatot készítő diák szá-
mára. 

Tömörkény Erzsébet-
től ma, pénteken 11 óra-
kor vesznek végső bú-
csút a Belvárosi teme-
tőben. 

— Hullámzó vizű fürdőkádban ül-
ni, feketére főzött, rumos teát kor-
tyolgatni: nincs is ennél jobb dolog 
a világon! — áradozott a fővárosi 
Fészek klubban Portorikói, a fa-
szobrász, aki három lyukas piculát 
keres havonta, viszont hatot adózik, 
nem lehetnek tehát nagy igényei. — 
Ez az elérhető legmagasabb álmoka 
teteje, a csúcsok csúcsa, Csimbo-
rasszó a négyzeten, köbön. Haza-
megy este az ember, fejest ugrik a 
fürdőkádba, ereszti, ereszti a vizet, 
hol a forrót, hol a hideget, hol pe-
dig a lingyes-langyost. Közben egy-
egy korty az erős teából, ami per-
sze mi t sem (semmit ) nem ér, ha 
nincsen rummal nyakonöntve . . . Ez 
az élet! — mondá Portorikói félig 
hunyott szemmel, enyhén hullá-
mozva, táguló cimpákkal nagyokat 
szippantva, mintha azúrkék kádban 
ülne máris, nyakig a teában. 

— Barátaim, ez mind (mindez) 
semmi, abszolúte semmi. Csakis a 
nők azok, akikért, s akik miat t él-
ni érdemes! — kiáltotta Élvezy, a 
templomfestö. — Képzeljetek maga-
tok elé egy nót (— a klubtagokj 
erősen koncentráltak —), igen egy 
kellemes nőt, kinek arca szív ala-
kú, szíve viszont arc alakú. Ö ma-
ga jó alakú, lába ; pedig „O" alakú, 
ami előnyös, mert sosem tud ja 
annyira összezárni, hogy ne látsza-
na úgy, mintha nem is lenne össze-
zárva . . . Ez, csak ez az élet! — 
mondá Élvezy, s a végszóra szeme 
fönnakadt, vértolulást kapott és el-
ájul t . 

— Ez mind semmi, öcskösök! — 

Mi az élet? 
vette á t a szót Közhelyi, a regény-
író. — Tenyérvonálaim, mint lá t já-
tok (— Közhelyi kitárta tenyerét, 
elég ronda tenyere volt, akkora, 
mint egy péklapát —) szóval, te-
nyérvonalaim nagy „M" betűt for-
máznak, amj annyit jelent, hogy 
vagy rendkívül tehetséges vagyok, 
vagy mongoloid idióta. 

— Utóbbi igazabb — morogta 
Kolurr.nai, a hírlapíró. 

— Kuss! — ordított az asztalra 
ütve Közhelyi (összecsendültek a po-
harak). majd így folytatta: — Gye-
rekek, van nektek fogalmatok arról, 
mit jelent az írás, mit jelent írni, mit 
jelent írónak lenni?! Nincs fogalma-
tok. s nem is lehet fogalmatok, 
mer t tehetségtelen prosztingerek 
vagytok fiacskáim, s mind elmehet-
tek a búsba. Ö, az embert térben 
megelőző, az embernek időben utá-
na maradó hírnév! Ö, a hír neve, a 
név híre! Ó, a virulens öröklét, 
melynek lényege, hogy szellemi 
termékeim hegyvonulata maga alá 
temette gyarlóságaim jelentós há-
nyadát, s va jon . ki merne rá emlé-
kezni, hogy pályakezdő éveimben 
korrupt voltam, és szellemi prosti-
tuál t? 

— Pardon, kérlek — szólt közbe 
Kolumnai —, e kettó én vagyok. 

— Úgy kell neked — dadogta 
Féldecy, a főfoglalkozású alkoholis-

ta, aki abból él, hogy iszik. (Tény-
leg abból él, hiszen belehalna, ha 
nem ihatna. .Ehhez képest pedig 
igazán érdektelen az a körülmény, 
hogy miből teremti elő az iváshoz 
szükséges pénzt.) — Ugy kell ne-
ked — dadogta tehát. — T e . . . Te 
harcolsz és hasonulsz, nem másért, 
csak hogy el ne hordják alólad azt 
a talpalatnyi földet, amin megáll-
hatsz e világban; s kizárólag pihe-
nésképpen, lazítás okából iszol. Én 
pedig epp megfordítva; azért iszom, 
hogy harcolni tudjak, ami, jelzem, 
marhaság, mert ivásból sosem kö-
vetkezik más, mint ivás. Az ivásért 
tehát nem érdemes élni, mert az 
ivás maga az é le t 

— Felfogásod helytelen — mond-
ta pontos hangon Sejtközi, á bioló-
gus. — Az élet ugyanis, mint tud-
juk, az anyag' mozgásának, maga-
sabb rendű, az élőlényekre jellem-
ző formája.. Ellentéte a halál. Más 
felfogás szerint viszont a fehérje-
sejtek létezési módja, olyan mozgás, 
amelynek során mindenki vissza-
mehet oda, ahonnét elöjött. A., föl-
soroltakon kívül, persze, léteznek 
egyéb elméletek is; illetve megem-
líthető az ezektől teljesen független 
gyakorlat, amely, ugye, az elmélet 
megvalósulásának fo rmája : az élet-
mód, azaz modus vivendi, vagyis 
mindaz, amit az előbb itten össze-, 
lotyogtatok. Amint látom, mind-
nyájan jól be vagytok már szíva, 
pedig nem is ittunk sokat, csak két 
asztal let t tele üres üvegekkel. 
Nem tudtok ti inni, fiúkiák, ez a 
nagy igazság; a többi mind csak 
mellébeszéd. I'arkas Csaba 

TANULÁSI LEHETŐSÉG 
IELNÖTTEKNEK 

Szeptembertől ismét indul 
esti és levelező tagozat a 
a Radnóti Miklós Gimnúzi-
ban. Az esti tagozaton to-
vábbra is heti három alka-
lommal, hétfőn, szerdán és 
csütörtökön, a levelező ta-
goz.aton kedden és szerdán 
lesz tanítás. Felvételre azok 
jelentkezhetnek, akik az 
általános iskola nyolc osz-
tályát elvégezték. Egyben 
lehetőség nyílik a r ra is, 
hogy a dolgozók a délelőtti 
tagozaton abbahagyott ta-
nulmányaikat az esti vagy 
levelező tagozaton a meg-
felelő osztályban folytas-
sák. Felvételi vizsga nincs. 
Jelentkezés augusztus 1-jéig 
u Radnóti Miklós Gimnázi-
um igazgatói irodájában. 
Érdeklődni lehet a 13-714 
telefonszámon. Akik a 
szakmunkásképző iskolát 
befejezték, amennyiben a 

biológia és földrajz tantár-
gyakból különbözeti vizsgál 
tesznek, folytathatják ta-
nulmányaikat a gimnázium 
II. osztályában. A kérvények 
beadási határideje augusz-
tus 1. 

TÖRZSVENDÉGEK 
VETÉLKEDŐJE 

Hétfőn este 7 órától a Ti-
sza Szálló koncerttermében 
„Legyen vendégünk" cím-
mel rendezik meg a Hun-
garHotels dolgozóinak 
szakmai vetélkedőjét, mely-
be a vállalat törzsvendégei 
is bekapcsolódhatnak. A 
szegedi selejtezőn elért 
pontjaik a vállalati csapatok 
pontszámait növelik, de a 
törzsvendégeket külön is dí-
jazzák üdülésekkel, vacsora-
jegyekkel. A műsorral ki-
sért vetélkedőre asztalt fog-
lalni és jelentkezni a szálló 
üzletvezetőjénél lehet. 

Meleg idő 
Várható időjárás az ország 

területén péntek estig: rövi-
debb-hosszabb időre minde-
nütt kisüt a nnp. Főként a 
Dunántúlon, pénteken szór-
ványosan várható eső, zá-
por, helyenként zivatar is 
előfordul. Az időnként meg-
élénkülő északnyugati, észa-
ki szél pénteken, elsősorban 
az Alföldön, gyakran meg-
erősödik. A várható, legala-
csonyabb reggeli hőmérsék-
let 9-14 fok, a legmagasabb 
nappali hőmérséklet pénte-
ken 20-25 fok közölt alakul. 

UOR-
ARCSÖKKENTÉS 

A Kiskőrösi . Állami Gaz-
daság után ú jabb mezőgaz-
dasági nagyüzem jelentelte 
be, hogy borárat csőkkent. A 
Móri Állami Gazdaságban 
úgy döntöttek, hogy június 
20-ától a Zöldveltelini asz-
tali fehér bor literenkénti 
bolti fogyasztói árát 49-röl 
44 forintra, az Örömhegyi 
asztali fehér bor árát 49-röl 
39 forintra mérsékli. 

A SZEGED 
TÁNCEGYÜTTES — 
ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN 

Tegnap utazott el a Ju-
hász Zsolt vezette Guzsaj 
csoport az Országos úttörő-
fesztiválra, Egerbe. A va-
sárnap befejeződő ese-
ményre megyénként egy-
egy néptánccsoportot hív-
tak meg. Ma kezdődik és 
ugyancsak vasárnap zárul a 
„magyar dolgozók 33. orszá-
gos kulturális ünnepsége" a 
csehszlovákiai Gombaszö-
gön, ahova a Szeged Tánc-
együttes Kardos István cso-
pontját hívták meg. A ren-
dezvény műsorairól szomba-
ton helyszíni közvetítést ad 
a csehszlovák tévé, vasárnap 
pedig „Barátaink üdvözlete" 
címmel 30 perces műsort su-
gároz, a szegedi táncosok 
közreműködésével. 

A lottó 
nyerőszámai: 

17, 26, 42, 62, 76 
A Sportfogadási és Lottó 

Igazgatóság közlése szerint a 
lottó 24. heli számsorsolásán 
a következő nyerőszámokat 
húzták k i : 

17, 26, 42, 62. 76. 

OLVASÓINKHOZ 
Valószínű észrevették ol-

vasóink, hogy a lap nyom-
dai minősége bizony nem a 
legjobb, amelynek az az 
oka, hogy a nyomda nem 
kapta meg azt az import fo-
tólemezt, amely a polimer 
el járást garantálja. Remélik 
a szakemberek, hogy kedd-
től kezdve a korábbi minő-
séget garantálhatják; Addig 
is olvasóink szíves elnézését 
kérjük. 

Kiskeiti növényvédetem 

Védekezés a szövőlepke ellen 

Hasonlat 
Trabant tulajdonosa 

mondta: 
— Olyan cz a kocsi, 

mint egy szerető. Jó, 
ha van, csak társaság-
ban nem illik vele di-
csekedni! 

Az amerikai fehér szövő-
lepke hernyófészkei folya-
matosan jelennek meg a 
kertekben. A rendeletek ér-
telmében a kártevő kiirtása 
mindenki számára kötelező, 
de saját érdeke is, hisz' a 
torrágással okozott kár és 
az esztétikus környezet igé-
nye emellett szól. Egyszerűbb 
és egyben vegyszermentes 
el járás a kis fészkek eltávo-
lítása, megsemmisítése. Aki 
a permetezés mellett dönt, 
sok szer közül választhat. 
(Például Fiiból E 0,2 száza-
lékos, Metation 0,2 százalé-
kos, Unifox 0,1 százalékos, 
Decis 0,05 százalékos oldat-
ként.) 

A tömeges szaporodás kö-
vetkeztében sok gyümölcs-
é i díszfán, bokron, zöldség-
növényen meg kell ismé-
telni a levéltetü elleni vé-
dekezést. Erre a célra csont-
héjasokon és díszfákon a 
Decist javasoljuk, mert rö'-
vid a várakozási ideje. 11a 
több idő áll rendelkezésre 
a Pírimort válasszuk, kör-
nyezetkímélő tulajdonsága 
miatt . 

A sorozatos esők és a pá-
rás időjárás elősegíti a be-
tegségek terjedését, ezért a 
gombás és baktériumos be-
tegségek elleni védekezés 
fontos feladat. 

Zöldségfélékben a burgo-
nyavész, a hagymaperonosz-
póra, a paradicsombetegsé-
gek, a paprika és bab bak-
tériumos foltossága ellen 
egyaránt jó hatásúak a 'réz-
tartalmú készítmények (pél-
dául bordói por 0,5 százaié-
kor oldatban.) 

Az alma- és körtevaraso-
dás fokozott veszélye miatt 
a felszívó és rézpotló szerek 
kombinációi adnak jó ered-
ményt: például Rubigán 12 
EC (0,05 százalék)+Dithane 
M—45 (0,2 százalék). Csont-
héjas fákon — a szüret idő-
pontjától függően — a Fun-
dazol (0,1 százalék), Ortho-
cid (0,2 százalék) együttes 
kipermetezése véd a levél-
betegségek ellen. Ezeket a 
védekezési el járásokat a 
Csongrád Megyei Növény-
egészségügyi és Talajvédel-
mi Állomás a ján l j a a kis-
kerttulajdonosoknak. 

Büntetőeljárások 

— Speciális szuperdiétánk? Leadja a 
távozik. 

KEDVEZMÉNY 
DIÁKOKNAK 

A Tisza Volán az idén is 
ad 50 százalékos kedvez-
ményt a teljes árú menetjegy 
árából azoknak a diákok-
nak, akik július 1. és au-
gusztus 31. közt országjá-
rásra, rövidebb-hosszabb 
útra busszal indulnak. A 
nappali 'tagozatos tanulók 
személyi, diák-, vagy úttörő-
igazolvánnyal vehetik igény-
be a kedvezményt. 
ÜJ«T 
A FORRÁS 

Az ú j szegedi Forrás 
gyógyüdülő szeretne ezentúl 
nyitottabb lenni, azaz a 
szegedieknek is felkínálja 
programjait, nem csupán az 
üdülövendégeknek. Ma, pén-
teken este például — nyolc 
órától — filmvetítéssel egy-
bekötött táncestre vár ják a 
diszkómuzsikát kedvelő vá-
roslakókat is. 
KÖZLEKEDÉSI 
PARK 
KISTELEKEN 

Kihelyezett ülést tartott 
tegnap, csütörtökön a szege-
di és városkörnyéki közle-
kedésbiztonsági tanács Kis-
teleken. Tájékozódtak a ta-
nács tagjai a kerékpárutak 
fejlesztéséről, a hálózatbőví-
tés lehetőségeiről, valamint 
a közlekedési úttörők és út-

'í- jö rő gárdisták képzéséről. 
. V 'A Majd részt vettek a nagy-

borravalót, és község új közlekedési park-
jának avatásán. 

Lopás és közveszélyes 
munkakerülés vétsége alapos 
gyanúja miatt indult bün-
tetőeljárás, előzetes letartóz-
tatás mellett Szabó László-
né, 37 éves, büntetett elő-
életű, foglalkozás nélküli, 
Szeged, Tolbuhin sugárút 
90—92. szám alatti lakos el-
len. A nyomozati adatok 
szerint az asszony néhány 
nappal ezelőtt egy éjszakai 
szórakozóhelyen megismer-
kedett egy bolgár kamion-
sofőrrel, akinek ittasságát 
kihasználva, négyezer forint-
ról szóló csekket és 11 ezer 
forintot lopott ki a zsebé-
ből. Az asszony számlájára 
írható az is, hogy a börtön-
ből való február elsejei sza-
badulása óta nem vállalt 
munkát. 

Lopás büntette és orgaz-

daság alapos gyanúja miatt 
indult büntetőeljárás a 33 
éves Takács Pál (Szeged, 
Vajda utca 15'A, és az 
ugyancsak 38 éves Viplak 
Ferenc (Szeged, Piroska tér 
3,'C) ellen. A vizsgálati ada-
tok szerint Takács Pál, mint 
az Agroker éjjeliőre mun-
kakörét kihasználva, mun-
karuhát, védőkesztyűt lopott 
folyamatosan a raktárból. A 
lopott holmit Viplak Ferenc' 
orgazdának adta el. 

Közlemény 
Értesí tem a ' Lakosságot. hogy 

Algyű, Berek u. 41. lngát lan elöl-
ti lakáscsat lakozási fö ldkábel t 
feszültség alá helyezi a Démász 
1988. j ún ius 17-én. A vezeték 
ér intése tilos és életveszélyes! 
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