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Röviden 

Ajándékkapuk 

S e h m i í t Andrea felvételei 

Készülünk az ünnepre, ajándékokat keresünk, apróságok 
között böngészünk, tárgyakat, figyelmességeket készítünk a 
fenyőfa alá, örülünk, s azt szeretnénk, ha családunk, baráta-
ink is örülnének annak, hogy gondoltunk rájuk. Ezért is 
hasznos ötlet, hogy az idén két helyen (is) működik „arany-
kapu" a városban. A Marx téri vásárvárosban (fenti kép), 
és a nagyáruház előtti téren (alsó kép) durkálhalunk a 
csecsebecsékben, válogathatunk az apró tárgyak között. A 
figyelmességet, a szeretetet ugyanis nem lehet pénzben 
mérni. Igaz, a méregdrága ajándékok korszaka után nem 
józan eszünk, hanem laposodó pénztárcánk kényszerít leg-

többünket szerénységre.. . 

Magyar 
Rádió 

Szeged 

Dccrmher 7., szerda 
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VIZMÜ-
MOZI 

A Hosszú vágta című ma-
gyar—amerikai filmet vetí-
tik a Szegedi Vízművek Le-
nin krt. 88. sz. alatti klub-
jának Vízmű-mozi sorozatá-
ban ma, kedden este fél 7 
órai kezdettel. 
ZENES 
TORNA 

Az ifjúsági házban ma 
délután 5 órakor szülést 
előkészítő zenés tornát tart 
Trényiné Rákóczi Zsuzsa 

MÜVÉSZETPOLITIKAI 
FÓRUM 

Rpgel József, a Művelődé-
si Minisztérium tanácsosa 
tart konzultációval egybe-
kötött előadást színházmű-
vészetünk jelen állapotáról 
az MSZMP megyei oktatási 
igazgatóságának művészet-
politikai fórumán holnap, 
szerdán délután fél 3 órai 
kezdettel a Sajtóház klub-
jában. 

FOTÓKIÁLLÍTÁS 

Hencz Alajos fotóinak ki-
állítását nyitja meg ma, 
kedden déli fél egy órakor 
a Délép Bocskai u. 10—14. 
sz. alatti épületének első 
emeletén Csala János, a 
vállalat műszaki igazgatója. 

Mese egy csatáról 
Mikor az Óperenciás tengeren 

gazdag, mi több, adómentes zsák-
mányt ünnepeltek a mindig félsze-
mű, de annál féllábúbb kalózok, s 
az Üveghegy bányáiban szenvedő 
rabok is rádöbbentek — szíjhasítás-
ra alkalmas hátukon még a sárvá-
ri termálkristály sem s e g í t . . . nos, 
akkoriban irgalmatlan nagy vesze-
delem fenyegette ama bizonyos Or-
szágot. Síppal, dobbal, várfalat 
romboló ágyúkkal, Napnak fényét 
elhomályosító sokadalommal, no 
meg jó néhány, előre megfogalma-
zott fizetési felszólítással és letil-
tással tarsolyukban vonult úttalan 
utakon az Ellenség, pusztítással, fa-
lugyújtogatással, örök szolgasággal, 
talán még személyi jövedelemadóval 
is fenyegetve a Népet. 

Ugrottak ám a nagyurak, külföl-
di egyetemeken kiokosított tudások, 
a politikai cselszövések mély bugy-
raiban mártózkodó udvaroncok, 
hogy tegyenek tán valamit — Nép-
re, Országra, Szebb Jövöre hivat-
kozva. x 

„Pénz kell a seregre" — nyitotta 
meg, ki tudja hányadik ad hoc ta-
nácskozását a király, de még pon-
tot sem lehelt a mondat végére, 
amikor a kancellár boltívekig nyúj-
tózkodó számoszlopokkal, statiszti-
kailag pántlikázott kimutatásokkal 
bizonygatta: az pedig nincs, vagyis 
a költségvetés átstrukturálásának 

eszközlése momentán nem foganato-
sítható. . 

„Akkor talán ötöljünk ki egyéb 
nagy dolgokat" — mondá immár 
sokkal szerényebben a koronás úr, 
s mint mesében lenni szokott, a jó 
tanács helyében lett is herce és 
hurca. Amíg az Ellenség (más króv 
nikák szerint a Veszély) kitartó 
menetben igyekezett az Ország ha-
tárai felé, különböző bizottságokat, 
s ezekhez mintegy természetes mó-
don kapcsolódó al- és operatív bi-
zottságokat és munkamódszerek ki-
ötlésére alkalmasnak vélt aktíva-
hálózatokat hoztak létre, hogy mind-
ezek alulról jövő (netán középről 
kanyarodó, illetve hátulról mellbe 
vágó) kezdeményezéseivel élénkítsék 
a feudális centralizmus jól (?) be-
vált gyakorlatát. No, persze csak 
akkor, ha végre döntés születik az 
ü.fyben, hogy az A, netán a B, eset-
leg a C, vagy ugyebár a D és Kú 
variációt terjesztik hazamentő ügyi-
leg a rendek elé, akiknek már c.nak 
arról kellene operatíve vitázni, 
hogy ülve, de kézfeltartással, fekve, 
ám a bal láb magasba lendítésével, 
netán törökülésben és a fej körkö-
rös mozgatásának eszközlésével kell 
dönteni a szavazás ügyében. Már 
amennyiben sikeres szavazás bonyo-
lódik arról, hogy szavazzanak-e a 
szavazók. 

Ugye, mily egyszerű is ama sötét 
feudalizmus? Nem is gombolyítom 

tovább, csupán megjegyzem — egy-
két csellengő, de harácsolásra an-
nál éhesebb ellenséges csapat m á r 
jókora falatokat harapot az Ország 
határaiból, amikor végre megszüle-
tett egy (bár korántsem vitathatat-
lan) javaslat, miszerint a legfonto-
sabb a platformszabadság Meg is 
tetszett e szó szántó-vető jobbágy-
nak éppúgy, mint várárokmélyítő 
feudalista brigádtagok sokaságának 
(hogy egyéb kiművelt emberfőkről 
szót se ejtsek), így aztán már csak 
arról kellett ú jabb vitát nyitni, 
mely szó hasznalata legyen kötele-
zően gyakoribb: eme bizonyos plat-
form, vagy ama nevezetes reform. 
Addig pedig, kardélesítés és kasza-
egyenesítés helyett, minden népség 
kötelezően kupáltassák a Feudalista 
Politikai Tudományokból — már 
amennyiben sikerül tisztázni, mit is 
re j t a fogalom: feudalizmus. 

Hogy közben az Ellenség falut 
égetett, nőket erőszakolt, szívta a 
gyengült ország mind kevesebb vé-
rét? No, választ erre is találtak: a 
kapkodás nagyobb baj, mint a tét-
lenkedés. Hát nem igaz? 

Máig kideríthetetlen okokból az-
tán mégiscsak összeállt egy sereg, s 
elindult, hogy fénves győzelemmel 
írja be magát a Történelembe. S 
hogy az utókor véletlenül se vétse 
el, hol arat ta dicső győzelmét a se-
reg, a latinul elmélkedő királyi do-
ák egy fél pillanatra félreállt a ka-
tonák díszesen menetelő csapatából, 
s pergamenre karcolta egy aprócska 
falu nevét: 

M o h á c s . . . 
Bátyi /-ültan 

Esős idő 
• Előrejelzés az ország te-

rületére ma estig: felhő-
átvonulásokból szórványo-
san zápor, helyenként hózá-
por várható. Az ertís, időn-
ként viharos északnyugati 
szél estére mérséklődik. A 
legalacsonyabb reggeli hő-
mérséklet általában 0 és 5 
fok között, a legmagasabb 
nappali hőmérséklet ma 
északon 4, délen 8 fok kö-
rül. 

KISIPAROSOKAT 
TÜNTETTEK KI 

A Kisiparosok Országos 
Szövetségének szegedi alap-
szervezete tegnap, hétfőn, 
év végi munkaértékelést tar-
tott. Ez alkalomból Pálvöi-
gyi Zoltán, az alapszervezet 
elnöke, országos választmá-
nyi tag kitüntetéseket adott 
át. Kiváló Kisiparos eziat 
fokozata kitüntetést kapott 
Kádár József órás; Kiváló 
Kisiparos bronz fokozata ki-
tüntetésben pedig Dobó Ist-
ván órás részesült. A Kiosz 
Kiváló Dolgozója kitüntetést 
Fráter György alapszerveze-
ti t i tkár és Papp Istvánné 
munkatárs vette át. 
FORRÁS-
PROGRAMOK 

A SZOT Forrás gyógy-
üdülője ismét vár ja a szege-
di közönséget. Ma, kedden 
19 órától Mikulás-diszkó 
lesz tombolával, a különte-
remben pedig videóvetítés. 
Csütörtökön 20 órától ze-
nés, műsoros táncestet ren-
deznek, melyen közremű-
ködnek a Szegedi Nemzeti 
Színház művészei és a Me-
lody. 
EMLÉKEZÉS 
KISS LAJOSRA 

Kiss Lajos betűszedőre, a 
Kommunisták Magyarorszá-
gi Pár t jának egyik alapító 
tagjára emlékeztek születé-
sének századik évforduló-
ján hétfőn Budapesten. 

TÉLAPÓ 
NYUGDÍJASOKNAK 

Molnár Stefánia, Detre 
Annamária, Magony Zsolt 
és Palócz László vendég-
művészek adnak zenés szó-
rakoztató műsort a Juhász 
Gyula Művelődési Központ 
nyugdíjasklubjában (Szeged, 
Kossuth L. sgt. 53.) ma dél-
után 5 órától. 

22.20-KOK 
A MARX TÉRRŐL 

A Szöregi lakosság kéré-
sére december l-jétől 22.20-
kor a Marx térről indul a 
60-as járat. 
KERTBARÁTOKNAK 

Környezet és költségkímé-
lő növényvédelem — vegy-
szer nélküli eljárások, bio-
lógiai módszerek a kiskert-
ben címmel tart tájékozta-
tót Mile Lajos mérnök ma 
délután 5 órakor a posta-
igazgatóságon. 

Münnich Ferenc Társaság 

Az más 
— A férjem őrülete-

sen pedáns. Minden hé-
ten lenyírja a füvet » 
házunk előtti kiskert-
ben. 

— EH az én férjem 1 

Is megteszi. r 
— De biztosan nem 

t. köröm vágó ollóval! 

November 11-én Budapes-
ten, az egykori Forradalmi 
Karhatalmi Ezred veterán-
jainak kezdeményezésére, 
megalakult a Münnich Fe-
renc Társaság. E szervező-
dés céljai között emlegeti, 
és feladatának tekinti a 
huszadik századi történe-
tünkben kiemelkedő szere-
pet betöltő internaciona-
lista forradalmár, Münnich 
Ferenc emlékének ápolását. 
Tevékenysége során pedig 
együtt kiván működni a 
fegyveres erők, a munkás-
őrség veteránjaival a Ma-
gyar Ellenállók, Antifasisz-
ták Szövetségének különbö-
ző 'tagozataival, Münnich 
Ferenc örökségét ápoló tör-
ténészekkel, a nevét viselő 
intézmények, iskolák, mun-
kabrigádok tagjaival. 

Tizenegy halott 

A MEASZ megyei cso-
portja — egyetértve a tár-
saság céljaival — kezdemé-
nyezi, hogy tájegységünkön 
is alakuljon meg a Mün-
nich Ferenc emlékének ele-
venen tartását fontosnak ér-
zők közössége. Az előkészí-
tő bizottság vár ja mindazok 
jelentkezését, akik a fent 
jelölt célokkal egyetértenek, 
akik érdeklődnek történelmi 
múltunk iránt, akik szíve-
sen vesznek részt napi poli-
tikai kérdések elemzésében. 
Az érdeklődőik Szegeden 
Gyémánt Lászlót, a Magyar 
Ellenállók, Antifasiszták 
Szövetsége megyei csoport-
ja elnökét keressék meg, 
személyesen vagy telefonon 
(21-273). 

Lencsehegyi 
bányaszerencsétlenség 

Meghalt Mocsár Gábor 
A fájdalmas hir most 

ér t ide, egyik hazájába, a 
másikból, Debrecenből: 
pénteken elhunyt 'Mocsár 
Gábor József Attila-díjas 
író, a Magyar írók Szö-
vetségének tagja. Hatvan-
nyolc éves volt. Súlyosan 
beteg. A nyáron jött az 
első rossz hír róla: agy-
vérzést kapott; azóta nem 
hagyhatta el a debreceni 
klinikát. 

Önzésünk határtalan: az 
jár az eszemben, micsoda 
igazságtalanság, hogy ta-
lán nem fejezhette be ön-
életírását . . . Ami — az 
első kötet megjelenése óta 
tudjuk — koronája mű-

vészetének; és aminek to-
vábbi kötetein — mond-
ják a debreceni ismerő-
sök — olyan mindenna-
pos kötelességtudattal, a 
tanúságtevő nyugalmával 
és igazmondó lázban dol-
gozott. Ilyen volt mindig, 
mindenben, magam leg-
alább ilyennek ismertem: 
nyugodt bölcsességűnek és 
szenvedélyes igazságkere-
sőnek. Bebotozott a Sajtó-
házba, eligazítani a sla-
pajókat; aztán visszaköl-
tözött, haza Debrecenbe, 
volt ott is még dolga. Be-
fejezhette v o l n a . . . 

Temetéséről később in-
tézked nek. 

S. E. 

AFÉSZ-TANACSKOZAS: 
JÓL KERESKEDTEK 

A megye legnagyobb for-
galmú, a 11 ezer 500 tagot 
számláló a Szegedi Dél-Ti-
sza Menti Afész küldöttei 
tették mérlegre tegnap, a 
szövetkezet idei, egy-három-
negyed évi kereskedelmi, 
felvásárlási, ipari és szövet-
kezetpolitikai munkáját . A 
JATE kollégium ebédlőjé-
ben megtartott küldöttérte-
kezleten Kelemen János el-
nök adta közre az igazgató-
ság beszámolóját, majd a 
jelenlegi kereskedelmi, mű-
ködési viszonyokhoz igazo-
dóan módosították az alapsza-
bályt. örvendetes tényként 
könyvelte el a tanácskozás, 
hogy az elmúlt év hasonló 
időszakához képest 5,4 szá-
zalékkal növekedett a for-
galom és az árbevétel 1 
milliárd 666 millió forint 
lett. A bolti kereskedelem 
7,3 százalékkal nőtt, amely-
hez a bolthálózat fejleszté-
se is hozzájárult. A nagy-
kereskedelmi forgalom meg-
duplázódott: meghaladta a 
190 millió forintot. Ehhez is 
jön még egy kis summa az 
esztendő végéig. A felvásár-
lásból származó export á r -
bevétel 10 millió forint kö-
rüli. A tagság viszont 70 
millió forint értékű rész-
jeggyel járul t a gazdálko-
dási, a forgalmi, fejlesztési 
feladatok megoldásához 

A vasárnapi lencsehegyi 
bányaszerencsétlenségnél 

az alábbi 11 bányász vesz-
tette életét: Bagdi István 
48 éves vájár , Hegedűs Já-
nos 51 éves szakvezető vá-
jár, Kreisz József 41 éves 
körzetvezető főaknász, Mo-
sonyi Tivadar 50 éves ak-
nász, Rertjényi Mihály 38 
éves lakatos, Tillich Henrik 
47 éves villanyszerelő, Szat-
mári István 39 éves vájár, 
Vakán Ferdinánd 50 éves 
mozdonyvezető, Data Andr-
zej 31 éves vájár, Legozny 
Jozef 52 éves vájár , Bagyu-
ra István 45 éves szakveze-
tő vájár. 

A sebesülteket pillanat-
nyilag két budapesti és há-
rom vidéki kórházban ápol-
ják. Állapotukról hétfőn 
hajnalban a következő tá-
jékoztatást kaptuk: a buda-
pesti honvédkórházban 
ápolt hét beteg közül négy 
állapota változatlanul sú-
lyos, életveszélyes. három 
bányász égési sebei súlyo-
sak. A Kun Béla utcai kór-
házban két sérült súlyos, 
életveszélyes állapotban 

van. Az esztergomi kórház-
ból hétfőn hajnalban három 
bányászt a győri katona-
kórházba szállítottak sú-
lyos, életveszélyes égési sé-
rüléseik miatt. Az esztergo-
mi kórházb; in hét, a doro-
gi kórházban tizenkét bá-
nyászt 'kezelnek gázmérge-
zés miatt, valamennyiük ál-
lapota a körülményekhez 
képest kielégítő. 

A lencsehegyi bányában 
a mentőrajok még a hajnali 
órákban, is folytatták ielde-
rítő munkájukat , mérések 
kel határozzák meg a leve-
gő összetételét. A délelőt-
tös műszak leszállására még 
nem kerülhet sor, a terme-
lést a munkahelyeken csak 
az egész bánv a átszellözte-
tése után kezdhetik meg. 

UTLEZARAS 
Vízvezeték-építési mun-

kák miatt 7-én, szerdán reg-
gel 6 órától lezárják a Vik-
tor Hugó utca, Oskola utca 
és Deák Ferenc utca kö-
zötti szakaszát. A forgalmat 
jelzőtáblák irányítják. 
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