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KITÜNTETÉS 

Tornai Mihályné gyógy-
szerésznek nyugdíjba vonu-
lása alkalmából a szociális 
és egészségügyi miniszter 
Kivá ló Munkáért kitüntetést 
adományozott, melyet Péter 
Szilveszter főgyógyszerész 
nyújtott át. 

*+OTTÖ 

ARGYNYEREMÉNY-

SOH&OLÁS 

A Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság tájékoztatása 
szerint január 3-án, a de-
cember havi lottó tárgynye-
remény-sorsoláson 1310 nye-
reményt sorsolnak ki. A 
legértékesebb nyeremények: 
egy Dácia 1310 TLX, egy 
Trabant Limousin Special, 
egy Wartburg Special gép-
kocsi, valamint SABACha l-
langer színes tévé, Canon 
T—80 és Canon T—50 típu-
sú fényképezőgépek, Gold 
Star mikrohul lámú sütő, 
Commodore—64 számítógép, 
Samsung mikrohul lámú sü-
tő. s különféle értékű vá-
sárlási utalványok. 

Enyhe idő 
Várható időjárás ma es-

tig: Az erős északnyugati 
szél mérséklődik. A legala-
csonyabb reggeli hőmérsék-
let mínusz 3 és plusz 2, a 
legmagasabb nappali hőmér-
séklet általában 5 és 10 fok 
között, a tartósan ködös he-
lyeken 0 fok körül válható. 

A nagykanizsai sorgyárban megkezdték a Holstein pré-
mium sör gyártását, amelyből az idén 2 ezer, az elkövet-
kezendő évben pedig 12 ezer hektolitert terveznek gyárta-
ni és forgalmazni. A három egész három tized dccilitercs 
csomagolásban forgalomba kerülő, 100 százalékos maláta-
felhasználással készülő sörkülönlegesség minőségét foko-

zottabb ellenőrzéssel garantál ják 

ÜJ T O X I K O L Ó G I A I 

K UTATÖKÜZFONT 

Elkészült az ú j toxikoló-
giai kutatóközpont Veszp-
rémben; benne a szerdai 
hatósági szemlet követően 
megkezdődött a munka. Az 
ú j létesítmény 360 mil l ió fo-
rintba került; a japán, svéd, 
angol és osztrák műszerek 
vásárlásához 1,8 mil l ió dol-
lár hitelt kaptak a Világ-
banktól. Hozzájárult a költ-
ségekhez a Nehézvegyipavi 
Kutató Intézet, az Ipari Mi-
nisztérium és az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizott-
ság is. A toxikológiai kuta-
tóközpont kezdetben a Ne-
liézvegy ipari Kutatóintézet 
főosztályaként működik, a 
jövő év elején leányválla-
lattá alakul, s ezt követően 
a távlati tervek szerint rész-
vénytársaságként kívánják 
működtetni. A komplex to-
xikológiai kutatásokban 
egyébként érdekelt vala-
mennyi gyógyszert, nö-
vényvédő szert, élelmiszert 
és kozmetikumot gyártó ha-
zai cég. 

Furfang 
— Egy férfi érkezik 

& határra kerékpárral. 
2, kerékpáron két zsák-
kal. 

— Mi van a zsákok-
ban? — kérdési a vé-
tnos. 

— Homok — vála-
szolja a kerékpáros. 

— Nyissa k| a zsáko-
kat i 

£ ° valóban, csak ho-
mok van henniik. Egy 
héttel később ugyanez 
a jelenet játszódik le. 
és a kerékpárost ismét 
átengedik a batáron. Ez 
így megy hétről hétre. 
Egy nap a vámos talál-
kozik a kerékpárossal 
t kocsmában: 

— Tudjuk, hogy maga 
csempészik, de mondja 
roeg végre mit. Nem 
fogom magát elárulok 

— Biciklit ! 

M Á S U T T . . . 

Amint azt már hírül ad-
tuk, a SZÜV számítóköz-
pontja Szegeden szolgáltató-
irodát nyitott. Az ügyfeleket 
azonban nem az Oskola ut-
cában, hanem az Oroszlán 
utca 1—3. szám alatt vár-
ják. 

MEGHALT 
HAL ASHBY 

Kedden, 59 éves korában, 
rákbetegségben elhunyt Hal 
Ashby, a Maude és Harold, 
valamint a Hazatérés c ímű 
filmek rendezője. Legis-
mertebb f i lmjei: Az utolsó 
részlet (Jack Nicholsonnal), 
a Sampon (Warren Beatty-
vel és Ju l ié Christie-vel), az 
Isten hozta Mr. (Peter Sel-
lersszel) és a Hazatérés Jane 
Fondával, valamint Jon 
Voigttal a főszerepben. 
SZOVJET 

ATOMROBBANTÁS 
Moszkvai idő szerint szer-

da reggel 8 óra 28 perckor 
föld alatti nukleáris rob-
bantást hajtottak végre a 
Szovjetunióban, a szemipa-
latyinszki kísérleti telepen. 
A felrobbantott szerkezet 
hatóereje nem haladta meg 
a 20 kilotonnát.. A TASZSZ 
jelentése szerint a kísérlet 
célja a nukleáris robbantá-
sok fizikai jellemzőinek to-
vábbi kutatása volt. A kí-
sérleti körzetben és a telep 
határain túl a sugárzási vi-
szonyok normálisak — tette 
hozzá a szovjet hírügynök-
ség. 

A semminél — több . . . 

Nincs influenzajárvány 

Súlyos környezetszennyezés 
Kétszáznegyven, egyen-

ként 200 literes, veszélyes 
hulladékokkal teli hordót 
találtak elásva Apajpusztán 
a szakértők, s lehetséges, 
hogy további, csaknem két-
ezer hasonló tartalmú hor-
dó rejtőzik a föld alatt. A 
rendkívül nagy méretű kör-
nyezetszennyezés előzmé-
nyeiről, a vizsgálat eddigi 
eredményeiről és a lakossá-

Könyvjutalom — 1988-ban 

got érintő tudnivalókról 
szerdán sajtótájékoztatót 
tartottak a Környezetvédel-
mi és Vízgazdálkodási Mi-
nisztériumban. 

Elmondták, hogy a P«st 
Megyei Rendőr-főkapitány-
sághoz t&bb bejelentés érke-
zett, miszerint a Kiskunsági 
Al iami Gazdaság Vegyipari 
és Hulladékhasznosító ága-
zatánál környezetszennyező 
módon végzik a munkát, 
veszélyes hulladékokat ás-
nak el. A Környezetvédelmi 
és Vízgazdálkodási Miniszté-
rium, a Köjál , a rendőrség 
és más illetékes szervek 
szakemberei a bejelentések 
alapján vizsgálatot kezdtek, 
amelynek során kiderült, 
hogy az á l lami gazdaság 
anyagmérlege szerint 400 
tonna veszélyes hulladék — 
szerves oldószer, nehezfém-
tartalmú festékiszap — egy-
szerűen eltűnt a telepről. 

A környezetvédelmi feltá-

rás ez év december 15-én 

és 16-án 240, kétszázliteres 

oldószer-hulladékkal töltött 

elásott hordót hozott fel-

színre a vegyipari és hul-

ladékhasznosító ágazat te-

lephelyén. A feltáró munkát 

tovább folytatják, s így vár-

ható, hogy a közeljövőben a 

főid alatt lévő veszélyes 

hulladékok egeszét a fel-

színre hoznák 

Egyelőre nincs influenza-
járvány Szegeden — tájé-
koztatott bennünket Kiss 
Ilona, a Köjá l járványügyi 
osztályának vezetője. A 
klasszikus influenza, amely 
40 fokos lázzal, végtagfáj-
dalmakkal, szédülessel, le-
vertségérzettel veri áldoza-
tát, csak szórványosan lel-
hető fel, de nem érint töme-
geket. 

Körülbelül egy hónapja 
támad egy másik tünetcso-. 
portot hordozó megbetege-
dés. Torokfájás, hasmenés 
jeLlemzi. Ezt a néhány napig 
tartó kórt azonban nem inf-
luenzavírus okozza. Mindkét 
esetben a gyerekek és az 
idős emberek a legveszé-
lyeztetettebbek. 

Természetesen a tünetek-
kel orvoshoz kell fordulni. 
Tilos az öngyógyszerelés. 
már csak azért is, mert nem 
minden esetben szükségelte-
tik az antibiotikum. A meg-
előzéshez: könnyű étrend — 
javarészt főzelék —, C-vita-
min ajánlható. 

A gyerekek egyébként a 
betegség ideje alatt étvágy-
talanok Az ételt ne erőltes-
sük, de anná l több folya-
dékkal — lehetőleg citromos 
teával — itassuk őket. 

Noha mint hallottuk, jár-
vány nincs, mégis sokan áll-
nak sorban a gyógyszertá-
rakban antibiotikumokért. 
Érdéklődtünk néhány he-
lyen, hogy kí tudják-e elé-
gíteni a gyógyszerigényt. A 
Dugonics téri gyógyszertár-
ban éppen tegnap fogyott 
el a Semicillin tabletta és 
a Pyassan kapszula, de a 
gyógyszertári központból 
ígéretet kaptak, hogy a mai 
napon talán érkezik Buda-
pestről a hiányzó gyógysze-
rekből. 

Odessza városrészben rossz 
az ellátás. Sem Semicillin, 
sem Pyassan, sem Tetran B 
nincs. Az algyői gyógyszer-
tár vezetője arról tájékoz-
tatott hogy Tetranjuk még 
van, Maripen úgyszintén, a 
Semicillint és a Pyassant 
azonban ott is nélkülözik. 

K. K. 

Hegnyílt az Irinyi tejivó 
Üj tejivó nyílt a héten a 

városban, a neve: Irinyi. A 
nyitás ténye annál is örven-
detesebb, mivel a Somogyi 
és a Széchenyi ,,tejbár"-ok 
(idézve: az utca embereját-
alakítás miatt határozatlan 
időre zárva tartanak. Már-
már attól kellett tartanunk, 
tejivó nélkül marad Szeged — 
ám ez, szerencsére, nem kö-
vetkezett be. 

Az Irinyi tej ivó — mely 
a tudományegyetem tulajdo-
na — megtalálható az. Ápri-
lis 4. útja 4. szám alatt, a 
volt I I I . menza területén. 

Nyitva tartás: reggel héttől 
este fél kilencig. Reggelizni, 
ebédelni, vacsorázni egy-
aránt lehet a tejivóban, 
melyet az üzemeltető első-
sorban diákétkezdének szán, 
de bárki látogathatja. Az 
árak igen kedvezőek; s jól-
lehet hivatalosan harmad-
osztályúnak minősítették az 
egységet — valójában ne-
gyedosztályú költséggel lehet 
falatozni. A tejes ételeken 
kivül sok más ennivaló is 
kapható Az árak kifejezet-
ten hallgatói zsebekre mé-
retezettek. 
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— Ha úgy gondolja, s van hoz-
zá néhány szahad perce, koccint-
sunk arra, hogy elbúésúzunk 'ettől 
a sok szempontból viharos, aava-
ros. nehéz és keserves esztendőtől 
— javasolta mégnemöreg Ritter, 
régi kedves ismerőse. 

— Egy koccintásnak különösebb 
akadálya nincs, de aztán mennem 
kell, dolgom van a hatóságoknál. S 
ha szabad indítványoznom, ne az 
évbúcsúztatásra emeljük poharun-
kat a szánkhoz, hanem inkább a'kár-
mire. 

— Ennyire haragszik a magunk 
mögött hagyott évre? 

— Nem kell keresnem az okát, 
mert megvan több soron is, de a 
jövő esztendő minden bizonnyal 
még keservesebb lesz valamennyi-
ünknek, tehát szomorúságra, egyre 
üresedő zsebbel, ne koccintgassunk. 

— Ne panaszkodjon, nemcsak a 
maga zsebe üresedik, hanem az or-
szág nagyobbik feléé, beleértve az 
országgyűlési képviselők pénztárcá-
já t is. 

— Hát ezt meg miért mondja? 

— Nem én mondom, ők nyilat-
kozták a múltkor, egy rádióműsor-
ban. Megkérdezett a riporter né-
hány honatyát, hogy mennyi pénzt 
kapnak képviselői munkájukért , s 
kijönnek-e belőle. Az interjúala-
nyok elmondták, hogy havi ötezer 

Biztonság 
forint j á r ezért a munkájukért , s 
nehéz ki jönni belőle. 

— Egy pályakezdő örülne. ha 
ennyit keresne, nem beszélve a 
nyugdíjasok nagy többségéről. 

— A riportot hallgatva, először 
én is erre gondoltam, de a képvi-
selők tételesen fölsorolták a költ-
ségeiket, beleértve a budapesti szál-
lástól kezdve, ami már önmagában 
véve egy vagyont fölemészt, a leg-
apróbb kiadásokig. Szóval, az öt-
ezernek helye van, nem magukra 
költik. Elgondolkodtam, hogy ha a 
képviselő történetesen kifut a pénz-
ből, hazamegy, mond j a a házas-
társának, adjon a konyhapénzéböl 
egy ezrest, hadd végezhesse a dol-
gát, biztos nem teszi zsebre a vá-
laszt. Hát manapság képviselőnek 
lenni sem rózsás — az anyagiakat 
nézve sem. 

— Az anyagiakról jut eszembe, 
hogy a múltkor elhagytam a kis 
táskámat, benne kétezer-háromszáz 
forinttál. Ez még hagyján, de ben-
ne volt a személyi, a jogsi, a for-
galmi, minden kulcs, szemüveg. 

— Hol hagyta el? 
— Jegyet váltottam az állomás 

pénztáránál, letettem az ablak mel-

lé a táskát, s otthagytam. Fél óra 
múlva vettem észre, rohantam visz. 
sza, de hűlt helye volt. Most be 
kell szereznem minden iratot, kul-
csot, iszonyú tortúra. 

— Nekem mondja? £ n is jártam 
hasonló cipőben évékkel ezelőtt. 
Hetekig jártam utána, mig lett ú j 
jogsi, személyi, kulcsok satöbbi. 
Ezért akkor megfogadtam, hogy 
bebiztositom magam. 

— Hogyan? 
— Csináltattam időközben min-

denből még egyet. 
— Mit csinált? 
— Nem érti? Szép lassan, ha 

időm engedte, csináltattam kulcsot, 
másik szemüveget és satöbbi. 
Ügyhogy abszolút nyugodt vagyok. 
Sőt vettem egy másik kis táskát 
is . . . 

— Azt akarja mondani, hogy két 
jogsija, két forgalmija van? 

— Igen, Egyik a kis táskámban, 
másik otthon, a fiókban. 

— Ez szabálytalan, ezért meg-
büntetik. 

— De biztonságot a d . S ezt tud-
ja, honnan tanultam? 

— Honnan ? 
— A nagyapámtól. 
— Mert ő mit csinált? 
— Két protézise van. Ha ráha-

rap egy nagy csontra, s eltörik, ott 
a f iókjában az ú j fogsor . . . 

Tarnai László 
. 

DM 
Röviden 

Holstein prémium 


