
rna viszont jogg&I viselt az
Aranghomok nevet. Az el-
mtlt 5 esztend6 sor6n 22
ezer holdngi. sz6l6t 6s tbbb
mi,nt 70 ezer holil gAiimijl-
cscist telepitettek d, Duna-
Tisza kiizi homokh&ton.

Vasdrnap, a sziiret meg-
kezd6se napj6n, a sz6kt6i

Esepel

5:0

stadionban 30 ezren gyfltek
6ssze, hogy a h6romnal:os

Egy a,rrerital Skyraider
tipusri repiil6g6pefszom-
baton lel6t0ek e ilemlti-
tafizdlt iivezet Eszak-
Vietnam fel6 es6 rdsz6n

- kiiziilte egy amerikai sz6-
viv6. Az Ui-Xi,na hanoi kiiz-
l6se szerint a vietnami n6p-
hadsereg szeptember g-ie
1404 amerikai repiil1g|pet
l6tt le a VDK teriilete felett.
(AFR Reuter)

Horncl'i

fejezz€k be. A Kecske-mEt
f6terdn ki6llitott kisebb
dinnye nagysdgrl 6szibarac-
kokat, 100 fajta, {zletes sz6-
I6t, a Helv6ciai Allami Gaz-
dasdg krincs<ikpusztai tele-
n6n, term6helydn, a t6k6ken
es gyiimrilcsfdkon o helgszi-
nen is ldthatta, meSizlelhet-
te a k4tezer kiilfiildi 6s ha-
zai oenddg. Vasdrnap ,,hi-
rds v6ros" messzir6l jcitt, vi-
liigszede tisztelt, kedves
vend6ge volt Guss HaIl, az
Egyesiilt Allamoh Kommu-
nista Pdrtjdnak f6titk6ra 6s
kfs€rete.

A vasS-?nap d6lutdni szii-
reti mulatsdg, a hazai gyti-
mcilcstermeszt6s most fel-

mondotta munkat6rsunk-
nak:

Zrinyi h6sless6g6r6l T6-
riikorsz6gban is irodal-
mi mfivek, tudomdnyos
tanulmdnyok, s6t n6pi

. legendfk eg€sz sora sz6l.

Az egyik korabeli tiiriik
k'r6nik6ban p61d6ul olyan
ndplegend5t tai6lt, amely
szerint Zrinyi ,,basi", & H-
rohanSs el6tt risy v6gren-
deikezett: le6nya menjen fe-
les6gtil egy fiatal janics6r-
hoz, majd mag6ra robban-
totta az egyik b6stydt.

A vasSrnap gazdag prog-
ramjet a Zrinyi-pdlgd.zat
dijnyertes irodalmi 6s zenei
alkotasainak bemutatoja 6s
a pd.Igailtja.k kiosztdsa, to-
vri,bb6 6rdekes sportbentu-
tat6k eeeszitett€k ki.

$zfrlai
prrcc$istsfilr

szdilrtelc
Jordo&.mi6bcr

AMMAN: Jord6nia hiva-
talos sz6viv6je bejelentelte,
hogy p6nteken reggel 22
szirial tiszt 6s katona
kdtt, 6t a hatdron 6s
pal.iti.kai mened.6kjogot a
jordiin hatfuSgoktol. Szorrn-
baton Jorddnia megadta a
rhened6kjogot. A menekril-
tek kdziitt van Szelim I{c-
tum ezredes, a szfriai puccs-
kis6rlet vezet6je is. Az AFp
jelentese szerint oasd.rnap
reggel hdt {tjabb sziriai tiszt
sziilcdtt dt a hatdron Joritd,-
nidbo. Az rijabb csoport tag-ja Talal Abu Assaori ezl€-
des, az 6szak-szfriai csapa-
tok parancsnoka.

szri-
kLrt

tal 6s 6rt6kel6ssel gazda,gi- |
tottd,k a trirt€nettudomdnyl. IA neves klilfdldi tud6sok I
kdzdtt felsz6latt Gilkbitiinl
Taggib, az isztambuli egye- |
tem professzora is, aki mc- |
gyarul ismertette a, Zringi-'
korszak t6riik kutat1inak
eredrn5nyeit. A professzor j

ugyanis 6reket ttiltritt Ma- I
gyarorszdgon, hogy a hely- I
szinen tanulmdnyozhassa a I
Szulejman- t orabeli magyar I
emlekeket es adatokat. El- I

Y
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eSSl&{L es-".
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uASinNAPI rrtrwponr: A IIADSERE; MTsoRA
MACYABUL TARTOTT NN6AN^ST A ZRnNYI.KON

r6n6x KUTATdTA

Harmirnceures ttimeg

Kedvezett az id6jdrds a
szigetv6ri napoknak. Szom-
bat es,te 75 ezer ndz6, es6-
t6I, sz,6ltdl nem aaoarDa tap-
solftotott a v5r'tilv6ben dpiilt
szabadt€ri szinpad n6z6te-
r6n a magas szinvonalf em-
l€krnfisornak.

Yasiirnap, ragyogil nap-
siit6sben, tiibb mint f5
ezer n0u6 jelenldtdben a
n6phadsereg tisztelgett
nivr6s irodalmi eml€k-
mfsorral Zfinyi, a viir-
v6d6 h6s 6s a k6lt6-hail-

vezdr eml6ke el6tt

A k6s6 d6lutdni 6r5k'ban ke-
r0lt sor a Zrinyi-eml6kmf
megkoszorfz6s6ra, mely
d,iszsori{izzel 6s katonai itisz-
,ri,enettel fejez6diitt be, ve-
eil t&zijd.t6k, tarongzene 6s
a' N 6phad.5er eg M&u 6 szegyiit-
.tesinek d,iszetiaildsa tette fel
A korondt Szigetvdr vas6r-
napi esem6nyeire.

Mfg a kultur6lis rendez-
v6nyeken tlzezrek sz6ra-
koztak, a k6t Zrinyi 6let6t
es tevdkenys6g€t bemutat6
,,Kard es toll" cimfi ki6t-
IilAst ezrek lLtogattd.k va-
s6rnap.

A jubileumi tdrt6n€sz-
konferenciiin r:,1?0 ha-
zat 6s kiilfiitdi tuikis Je-

lent meg.

A felsz6lal6k sok 6j adat-

Bdcs-Kiskun megyei Bizott-
sdgdnak titk6ra t5rsas5g6-
ban Kecskem6t paprik6,b6l,
sz6l6b6l 6s krirt6b6l kirakott
kecsk€s cfmere el6tt

tyf,r yeg a Dane-perton

Soroks6ri Duno dg, szeplember ll.,.d6lut6n 5 6ro: ,,Atvqszi o
sz0nyog csendes birodolm6t." (Agoston felv.)


