
4 KRÓNIKA 

MA 
ENERGIATAKARÉKOSSÁ-

GI KIÁLLÍTÁS a Technika Há-
zában (Kígyó u. 4.). A kiállítás 
8-tól 18 óráig tekinthető meg. 

VÁROSNÉZÉS NYITOTT 
panorámabuszon, idegenvezető-
vel. Indul a Klauzál térről 10-18 
óra között, óránként. 

A SZITI EGYESÜLET 
MANDALA-KLUBJÁBAN 
(Berzsenyi u. 3.) 14.30-tól 16.30 
óráig pszichológiai-, életvezetési, 
15-tól 17 óráig életmód-védőnői 
tanácsadás, és a Fehér Gyűrű 
Közhasznú Egyesület ingyenes 
jogi tanácsadást ad bűncselek-
mény sértettjeinek. 

A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN 16 órától gyer-
mekek számára fogvédelmi ta-
nácsadás. A tanácsadást dr. Dan-
csik Zoltán fogszakorvos tartja. 
• A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (Ma-
gyar u. 14.) 18 órától UNO-klub, 
18.30-tól Callenetica foglalko-
zás. 

A DÉL-ALFÖLDI BIBLIO-
TÉKA KÖNYVTÁR (Kálvária 
sgt. 14., július 29-étől augusztus 
7-éig) a Nemzetiségi Könyvtár-
ral közösen nemzetiségi olvasó-
tábort rendez hazai és határon tú-
li magyar anyanyelvű középisko-
lások számára. 

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR 
fiókkönyvtárai (a Csillag téri, a 
dorozsmai, az észak városi, a 
kálvária sugárúti, az odesszai, a 
petőfitelepi, a rókusi, a Francia 
utcai és a tarjáni) augusztus 2-
ától 22-éig zárva tartanak, továb-
bá zárva lesz augusztus 2-ától 
31-éig az alsóvárosi, Móra utcai, 
szőregi, Hangos utcai, szentmi-
hályteleki, tápéi, béketelepi, 
kecskéstelepi, klebelsbergtelepi 
és a gyálaréti fiókkönyvtár. 

99 ZEGEDI 
VAKÁCIÓ 

A SOMOGYI-KÖNYV-
TÁR GYERMEKKÖNYV-
TÁRÁBAN /Dóm tér 1-2.) 
14 órakor: Állatok álnéven 
és álruhában: figyeld meg a 
Vadasparkban, kutass utána 
a könyvtárban! Túl az Ópe-
rencián - Az inkák hűséges 
társai. 

• Matematikusok konferenciája Szegeden 

Szökefalvi-Nagy Béla emlékére 

HOLNAP 
AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 

10 órától a Vakáció Akció ke-
retében: A világ 7 csodája I-
II. film vetítése. 

HANGFORRÁS ZENEI 
MŰHELY a Forrás Szálló 
halljában 17 és 20 óra között. 
Házigazda: dr. Polgár Gyula. 

Hologram-
kiállítás 

• Munkatársunktól 
Gál József, a budapesti 

Planetárium munkatársának 
hologramképeiből nyílik ki-
állítás augusztus 4-én a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pontban. A tárlat augusztus 
11-éig látogatható. 

Összeolvadnak? 
• Budapest (MTI) 

Az Ifjú Szocialisták Moz-
galmának (ISZM) országos 
elnöksége kedden foglal ál-
lást a Baloldali Ifjúsági Tár-
sulás (BIT) elnökének a két 
szervezet egyesülését szor-
galmazó javaslatáról - kö-
zölte hétfőn Zuschlag János, 
az ISZM elnöke. Elmondta: 
arról is döntenek, hogy ha 
igen, akkor milyen körülmé-
nyek között, milyen feltéte-
lekkel tudnák elképzelni az 
összeolvadást. 

A világ minden tájáról eljöttek a tudósok a konferenciára. (Karnok Csaba) 
Nemzetközi tudósta-

lálkozónak ad otthont a 
Szegedi Akadémiai Bi-
zottság székháza ezen a 
héten. A világ minden 
részéről érkeztek mate-
matikusok a Szökefalvi-
Nagy Béla-emlékkonfe-
renciára. 

Az Egyesült Államoktól 
Japánig, Svédországtól Dél-
Afrikáig és Új-Zélandig szá-
mos országból érkeztek ma-
tematikusok Szegedre arra 
az ötnapos konferenciára, 
amelyet hétfőtől péntekig 
rendeznek meg Szőkefalvi-
Nagy Béla professzor emlé-

kére. A hazai és kül fö ld i 
résztvevők közül sokan áll-
tak kapcsolatban a tavaly el-
hunyt professzorral, közös 
munkák és publikációk kö-
tötték őket össze. A konfe-
renciát - amelynek fő témája 
a funkcionálanalízis és alkal-
mazásai , azon belül is az 
operá tore lméle t - tegnap 
délelőtt tíz órakor nyitották 
meg a Szegedi Akadémiai 
Bizottság (SZAB) székházá-
ban. A bizottságnak egyéb-
ként tizenöt évig, 1970-től 
1985-ig Szőkefa lv i -Nagy 
Béla volt az elnöke. Riesz 
Frigyessel közösen adták ki 
a matematikai analízis alap-

jait lerakó monográfiájukat, 
amelyet hat nyelvre fordítot-
tak le. A hatvanas évek vé-
gén jelent meg először fran-
ciául az a könyve, amelyet a 
román származású, ma az 
Egyesült Ál lamokban élő 
Ciprian Foias-sal együtt írt 
az operá tore lméle t ú jabb 
ágáról. - Szőkefalvi-Nagy 
Béla olyan tudós volt, aki 
nemcsak a tudománnyal fog-
lalkozot t , hanem jelentős 

közélet i tevékenységet is 
fo ly ta to t t - mondta dr. 
Kérchy László egyetemi ta-
nár, a konferencia szervező-
je. így például közreműkö-
dött a vadaspark létrehozásá-

ban, és pénzadománnyal se-
gítette a csillagvizsgáló fel-
építését. Munkásságát a Sze-
gedért Alapítvány fődíjjal, a 
város pedig díszpolgári cím-
mel jutalmazta. Sokoldalúsá-
gát jelzi, hogy a Fehér-tóhoz 
is sűrűn kilátogatott, tanul-
mányozta szerette az állat-
és növényvilágot. 

A konferencia keretében 
délelőttönként plenáris ülé-
seket, délután pedig párhuza-
mosan két csoportban szek-
cióüléseket tartanak a SZAB 
székházában. Az öt nap alatt 
összesen nyolcvanhat elő-
adás hangzik el. 

H. Sx. 

Magyar és román ál-
lampolgárságú személye-
ket fogott el a rendőrség 
a napokban. A nyomozók 
szerint valamennyi érin-
tett lopással gyanúsítha-
tó, hiszen a csoportokba 
verődött férfiak autókat 
törtek fel, szivattyúkat és 
kerékpárokat loptak el. 

A Kisteleki Rendőrkapi-
tányság munkatársai R. Ist-
ván, 22 éves baksi és R. 
László 26 éves dóci lakoso-
kat gyanúsítják azzal, hogy 
július 26-án Balástyáról egy 
45 ezer forint ér tékű szi-
vattyút loptak el. Ugyancsak 
valószínűsíthető, hogy pár 
nappal korábban ók látogat-
ták meg a baksi takarmány-
boltot, ahonnan pénztárgép-
pel, gázkályhával és bélyeg-

Négy tolvajpáros -
negyvennégy lopás 
zóvel távoztak, több mint 
százezer forintos kárt okoz-
va. Ezen túl még öt szivattyú 
eltulajdonítása miatt is őket 
vonják felelősségre. A másik 
párost, R. Albert és Ö. Attila 
k is te leki lakosokat azzal 
gyanúsítják, hogy Csongrád, 
Kistelek és Kiskunfélegyhá-
za területén legalább 28 sze-
mélygépkocsit törtek fel, s 
az autókból a rádiósmagnót 
és a hangszórókat kitépték 
és minden mozdítható tár-
gyat eltulajdonítottak, majd 
a lopott tárgyakat orgazdák-
nak é r tékes í te t ték . Vala-

mennyi gyanúsítottat előze-
tes letartóztatásba helyezték. 

A szegedi rendőröknek 
ugyancsak autófeltörőkkel 
gyűlt meg a dolguk. Lakos-
sági be je lentés nyomán a 
járőr két fiatalembert ért tet-
ten, akik július 28-án hajnal-
ban egy Volkswagen Trans-
porterből igyekeztek - az 
ablak betörését követően - a 
rádiósmagnót kiszerelni. A 
24 éves R. Zsolt és a 20 éves 
L. Zoltán beismerték, hogy 
el akarták lopni a magnót 
Sőt, R. Zsolt vallomásában 
további hét, hasonló jellegű 

bűncselekmény elkövetését 
ismerte el, amelyeket azóta 
követett el, hogy idén márci-
usban szabadult a Nagyfai 
Büntetésvégrehajtási Intézet-
ből. 

A mórahalmi rendőrök 
két román állampolgárt fog-
tak el, akik azzal gyanúsít-
hatok, hogy a Gondozás i 
Központ udvaráról három 
kerékpárt loptak el múlt hé-
ten pénteken, összesen 57 
ezer forint értékben. A 22 
éves P. V.-t és a 24 éves M. 
N.-t akkor fogták el, amikor 
Zákányszék felé kerekeztek 
a frissen megszerzett kerék-
párokkal. A harmadik bicik-
li a közeli kukoricásból ke-
rült elő. A románokat előze-
tes letartóztatásba helyez-
ték. 

A. L. 

. M frea 

AKCIÓ AZ ISZTRIÁN! 
3*-os hotel félpanzióval 36 200 Ft/fő 
utószezonban, augusztus 21-től 33 100 Ft/fő 
4*-os hotel félpanzióval 48 900 Ft/fő 
Gyerekkedvezmény 12 éves korig 50% 
Apartmanok Dubrovniktól-Umagig! 

Autóbusz Szegedről, aug. 21., 28-án 12 000 Ft/fő 

CA VTA T(Dubrovniknál) 
Hotel Epidaurus***, svédasztalos, félpanzióval 45 000 Ft/fő 
Az 1 gyerek ingyenes, 2 gyermek esetén 50-50% kedvezmény. 
Autóbusz Budapestről 14 500 Ft/fö 
SPANYOLORSZÁG! 
*, **, ***-os hotelek félpanzióval 24 900-39 900 Ft/fő-ig 
1. Aug. 26,-szept. 5. 2. Szept. 2-12. 3. Szept. 9-19. 
Autóbusz Szegedről (útközben városnézés, fürdés) 19 900 Ft/fő 

TÖRÖKORSZÁG, 
repülővel, 2 éj Isztambulban +7 éj tengerpart 80 900 Ft/fő 

L A S T M I N U T E Ú T J A I N K B Ó L : Kréta, Korfu, 
Rodosz, Mallorca, Tunézia, Ciprus, egzotikus utak. 

Érdeklődni: A D R I A K O N TIKI T O U R S , 
Szeged, Kárász u. 9. Tel.: 62/426-922 vagy 421-885. 

ÍWSKEK) A J Á N L A T A 
Szeged, Textilgyári ú t 3. 

Tel.: 62-472-338. Nyitva: H-P.: 8-17, szo.: 9-12. 

Befőttes-
üveg 

Eldobó-
poharak 

7 2 0 m l - e s 39 Ft 
+ tetó 13 Ft 
1 7 0 0 m l - e s ÍOO Ft 
+ tető 25 Ft 
1 d l - e s 1,60 Ft 
2 d l - e s 2.30 Ft 
3 d l - e s 3.50 Ft 
5 d l - e s 7,00 Ft 

Az árak az áfát tartalmazzák! 

Könnyen megtanulható, kifejezetten nőknek való 

gépkezelői beosztásba, 
két műszakos munkarendben felvételt hirdetünk. 

Kellemes szociális körülményt és jó fizetési lehetőséget 
biztosítunk. 

Érdeklődni lehet: munkanapokon, 
reggel 7 és 8 óra között, az alábbi elmen: 

Róta-Pakk Kft. 
Szeged, Dorozsmai út 35. Tel.: 62/496-829. 
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H Ha, 
u é l e miről írt a DM? 

• 75 éve 
Jelszavak 

Egy kiváló és igazán tu-
dós tanár, a legjobb magyar 
nyelvészek egyike, akit kü-
lönben már régóta B-listára 
helyeztek, érdekes cikket 
írt ezen a elmen. Kimutatva 
egy csomó jelszó eredetét, 
szülőapját. Ezek a jelsza-
vak ma már a múlté, de ha-
tásuk még mindig érzik, s 

sajnos nem lehet monda*, 
hogy ezeket a jelszavak* 
sokkal üdvözítőbb, sokk* 
maradandóbbak váltotta* 
fel. A háború után valósá-
gos pergőtüze zúdult ránk3 

lehető legkülönfélébb, a le-
hető legostobább jelszavak-
nak és szállóigéknek. 

• 50 éve 
Megalakul 

labdarúgócsapatunk 

, »Ait hiszem, 2 
untba kerül" - n 
"y®glén a pult mö 
0 $r™ a jégkrém 
K?- "A tej me< 
9í"ba" - folyt, 
:«amolást" a m 
"'roogáló fruska, 
'"egedi élelmis* 
J!?n még csoport 
'u9gesztett árjeg 
Ket sem láttam. A 

ioghurt tetej, 
£durfent, nyilván 
fe'.ssességtől. A s s 
but?pulton belü 
"ipködött... Egy 

íÍl ' he|yen 1 
k a vásárlóval? 

Minden szegedi labdarú-
gó-szurkoló szomorúan fi-
gyelhette ez évben a SzAK 
vergődését. A meglévő játá-
kosanyag, a néha felcsillanó 
lelkesedés nem volt elegen-
dő ahhoz, hogy a piros-feke-
ték megállják a helyüket az 
első osztályban. A csapat 
szelleme sem volt olyan, 
amilyennek lenni kellett vol-
na ahhoz, hogy komoly si-

Kihez, hová ford 
Jfe 'Á ha védelemr 
7Jogai érvényesítő; 

UKÍ' -

kereket érjenek el. Vészéi); 

be került a szegedi minősei1 

labdarúgás. A szegedi sz*' 
kólók között többször le*"' „ -
tett hallani: fuzionálni kell] ^ e e g ? A kérdésre 
ne a SzAK-nak valamely] 
üzemi csapattal. S a rege 

várt fúzió rövidesen fl>e] 
lesz! A szegedi sportvezet0 

már dolgoznak a terve* 
amely megmentheti a csap3 

tot. 

• 25 éve 
Nevelés a családi életre 

Az ezerkilencszázhet- csolatos etikai, szociológ'*' 
vennégyes-hetvenötös tan-
évben kísérleti jelleggel 
hatvan általános és harminc 
középiskolában megkezdik 
a családi élettel kapcsolatos 
ismeretek oktatását. Az osz-
tályfőnöki órákon évi négy-
hat órában ismertetik majd, 
meghívott orvos előadókkal 
együtt a családi élettel kap-

jogi, egészségügyi és társa-
dalmi kérdéseket. Fogl*' ,,„£ 

koznak a fiúk és lány01; esz'-e az adott vála: 

„""né, a fogyasztó 
Mügyelőség megy 

Fat°ja segítségével 1 
választ. 

Termela, keresked 
yföztó. E három sz 
ia'ek" címe: fogyás 

Itthon a fogyás 
[fe-hátrányban van 

enere> hogy a versi 
Jtosabban a pénz 
r - Vásárlási szab 

r'"'ózott, mert lej 
szorítkozik, hog 

kapcsolatával, s a szexnál* 
élettel összefüggő fon'0' 
sabb ismeretekkel. A komp-
lex ismeretek oktatását . „ l v . 
az általános iskola ötöőn^hiánya akadály 
osztályában elkezdik. 

(1974) 

Sikert aratott 
a Trend-Ren 

b e k l tetsző, árban i 
7 á "» , vagy sem 

boltban a vá 
l á s i . akkor meg ii 

U tnya akac 
Ha udvari 

felgálták ki és becs 
- ^ J 1 6 jóformán csa 

LI hoSy nem meg 
üzletbe, ahol 

A modellek nyár végi és kora öszi ruhákat 
mutattak be. (DM-fotó) 

• Munkatársunktól 
Közel háromszázan 

vettek részt azon a divat-
bemutatón, amelyet a 
Szegedi Divatszínház és a 
New Elité Model Agency 
rendezett múlt pénteken 
a Fürdöudvarban. A 
Trend-Rend címet viselő 
divatbemutató nagy si-
kert aratott. 

Az est Bozsik Yvette Haran-
gozó-díjas balettművész Emi 
című tizenhárom perces tánc-
video-performance előadásával 
kezdődött. Az Emi japán női 
név, jelentése kettős: áldás és 
szépség. Emi titokzatos nő, 
erotikus, szabad, ugyanakkor 
kiszolgáltatott egyszerre. A da-
rab eredetileg egy japán fotó-
kiállítás megnyitójára készült, 
így a hagyományos japán és 
távol-keleti tánc elemeit ötvözi 
saját huszadik századi stílusá-

val. Az előadás zenéjét 

m'gjárta. Am í 
"7® ez a védekezé; 
J ] működik - a foj 
/ d e lmi felügyelet 

Smója szerint. Sol 
n e k tisztában azzt 
fefen üzletben ott i 

K <onyve, melybe b< 
J Panaszukat, am 
;
 ulajdonosnak közt, 
, 'Zsgálni és orvos 

lehetőség: az a 
felügyeieti szét 

J'ölt hivatal vez, 
e megírni a hel; 

, * t a l t Problémát. D 
, ha vásárló < 
°""al és helyben t 
pénteket. 
A vásárlók az U; 
7 S z az éve fogya 
'1h°ztak létre. A fo] 
sokat az Európai 

Proklamációjí 
fogalmazta meg 

Nővédelmi Szöv 
Ze'közi Szervezet 

. I e r International) 
°Zza, hogy a fogyc 

I 0 van az alapvet 
7 ' (olyan fogyasz 

J T * és szolgáltatá 
el lyek a túlélést biz 

svájci zeneszerző kompon0'/,'.a megfelelő élei 
D . . . . : 1. L - . . . I [ ' L Ó M Bozsik Yvette egy hátul 
lyen kivágott, két méter h<* 
és négy méter átmérőjű h°' 
hér áttetsző ruhában lép' 
színpadra. A művésznő s: 
jét és testfestését Hildeg 
Haidi készítette. 

Bozsik Yvette előadását / 
vetően másfél órán keres*' 
mutatták be a modellek 
Art'z Model, az X KROM( 

SZOMA női, illetve a Ko0' 
Patrizia Pepe nevű férfi eS, 
Sixvil női-férfi kollekcióját ] 
felvonuló tizenkét lány és 1 
fiú közül többen most vég?l 

j. Zat> lakás, egész 
oktatás, higié 

ytéséhez; a bizi 
(ami az életre és 
e veszélyes áruci 
gáltatások ellen 

MA 
A FÜGGETLEN 
fö ldmunkás és 

tek a New Elité Model AgriV1 szegedi irodáját 
tanfolyamán. A divatbemu'3 ' u- 3.) jogi taná 
szervezője, Varga Rita sze0' ,14~ 15 óráig dr. 
a pesti tervezők elégedett] °'f ügyvéd, 
voltak a divatbemutatóval 
mondta, a modellek önáll 
dolgoztak és pozitív hozz; 
sukkal segítették a munkát. 

HOLNA# 
D R BÁLINT JÁ 


