
Röszkei asszonyok 
Fukar az ősz, szűken méri „szüretje", a fűszerpaprikás 

a napfényt. Éppen hogy meg- októberi és novemberi napok, 
mutatja fényes ábrázatát a Mindennél többet mond az, 
nap, aztán felhők mögé bú- hogy az adatok állják az ösz-
vik. Azért valahogy elboldo- szehasonlítás próbáját: 
gulnak nélküle is a röszkei ugyanezen időben a "Szorgal-
szövetk9zeti gazdák. Az iro- mas férfiak sem haladták 
dában mondja Fehér Sándor meg a 250 munkaegységet, 
főkönyvelő: Egyenrangúak a munkában. 

— Ma mintegy ötszázan — s a vezetésben? 
dolgoznak a Kossuth Tsz ha-
tárában. 

— És hány nő? 
— Ügy háromszáz körül. 
Az asszonyok szerepéről 

beszélgetünk a főkönyvelő-
vel. Ötszáznyolcvanöt nőtag-
ja van a gazdaságnak, mun-
kájukra nagy szükség van, 
négyszáz hold fűszerpaprika, 
jókora zöldségkertészet hoza-
mát gyarapítják szakértel-
mükkel és szorgalmukkal. 

• 
Az asszonymunka 

99 szüretje" 
— Ilugyan dolgoznak? 

- — Jól, telkesen. 
Dokumentumokat mutat . , , , , . 

. , Az autónak par perc a hat 
Kilenc hónapi teljositmenyuk kjio méteres út. Közben Vilo-
nyilvántartókönyvében lapoz- nya Sándor főkertész az asz-
gatunk: Róka Imréné, Barna szony-briágdot és vezetőjét, 
Andrásné, Rózsa Vincéné, G r d ö g f } Kálmánnét dicséri 
„ ... T . . r . . „ ., Szorgalmukat, kerteszeti 
Ordug Lajosne, Loi aszi Szil- szakértelmüket, a közös mun-
veszterné, Kabócz Györgyné, ka szeretetét. 
Lajos Vincéné — és még so- A legteljesebb őszi kép to-
rolhatnánk, kiknek — neve Stá. Fekete krumpliföldön 
etán 200—250 munkaegység 
v«a bejegyezve. Ehhez jön 

Fehér elvtárs előkeresi a 
névsort és sorolja: 

— A vezetőség 17 tagú, eb-
ből négy nő. A hat brigádve-
zető közül egy asszony. Ezen-
kívül 8—10 női csapatveze-
tőnk is van. 

Tehát a vezetésben 17:4, 
meg 6:1 a férfiak javára. A 
munkában pedig csaknem öt-
ven százalékos az arány. Nem 
kedvező. De ez matematika... 
Hallgassuk meg magukat az 
asszonyokat. 

A brigddvezetőnő 

héz munka a krumpliszedés. 
Nehéz, de nem oly búbána-
tos, mint az idei ősz. Kézmo-
sás, nevetgélés. Ebédhez ké-
szülődik a kertészeti brigád. 

Ördögh Kálmánná magas, 
barna asszony. Mozgásában, 
szavaiban természetes hatá-
rozottság — brigádvezetői 
erények. Természetadta ké-
pessége mellé megszerezte a 
szaktudást is. Kétéves kerté-
szeti szakiskolát végzett 
Csongrádon. Az asszonyok 
teljesítményét tényekkel ta-
núsítja. Tandari Antalné csa-
patvezető 500. Ábrahám. F. 
Antalné 420, Szalma Szilvesz-
terné és Tóth Istvánné 380— 
400 munkaegységet dolgozott. 
A többi 28 nőnek is három-
százon felüli a teljesítménye. 

Semmi panasz? 
— A jövedelmen kívül mit 

ad mindezért a Kossuth Tsz? 
Hogyan segítik az asszonyo-
kat családi, háztartási teen-
dőikben? — faggatom ördög-
nét és Tandarinét, akik tevé-
keny tagjai a községi nőta-
nácsnak is. 

Gondolkoznak. Semmi pa-
nasz. Gyermeknevelés? . . . 

— Jaj, igen — kapnak ész-
be. — Napközit, bölcsódét 
kellene építtessen a tsz. Az 
cvoda nem képes megoldani. 
Volt is szó róla, de a pénz..., 

•abból soha sincs elég. A nyá-
ron májustól szeptemberig a 
gazdaság napiközi otthont 
szervezett az iskolában, de ez 

Hit jelent a C2 165? 
A dohány és a cigaretta osztályozása 

A Dél-Magyarország egyik Az A jelű tehát keleti, sa- fajtát különböztetünk meg. 
cikke a közelmúltban „Rejt- vas dohányból készült, a B A megismert jelölések alap-
jelek a cigarettán" címmel Virgínia és kevert, a Ci sa- ján tehát megállapíthatjuk, 
a cigarettafajták származá- vas, közömbös és lúgos do- hogy például a Terv cigaret-
tának meghatározásával hányok keverékéből előállí- ta dobozának hátoldalán, a 
foglalkozott. Bizonyára ér- tott savas kémhatású füstöt gyári embléma felett látható 
dekli az olvasókat a külön- adó cigaretta. A C2 savas, Ct 165 jelzés mit jelent: sem-
bőző dohányipari termékek közömbös és lúgos dohányok leges füstöt ad, dohányát 
csomagolásán található jelö- ^ í ^ ' i É . Í ^ 2 T L J " ^ ! 1 

lések . . . közömbös kémhatású füstöt 67 mm. kerülete 26.4 mm. A 
megfejtese is. mivel a d A D túlnyomóan vagy 6-os és az 5-ös szám a mc-

ezek a készítmények minő-
ségéről, osztályozásáról ad 
nak felvilágosítást. 

teljesen lúgos kémhatású rétre ad ugyanis választ, A 
dohányból készül. hazai gyártmányú cigaretták 

A jelzésű az Opera, B je- hossza 45—80, kerülete pedig 
lű a Mentha, a Velence, Ct 
a Mátra, Harmónia, Fecske, 
Szeged, Alba Regia, C; a 
Symphonia, a Terv, D jelű 

A cigaretta- és a pipado- 8 Kossuth, Sport, Sellő és a 
Munkás. 

A cigaretta-
és a pipadohány 

még az igazi asszonymunka szonvcsoport hajladozik. Ne-

150 fehér teli zsák, a dere-
kokban sajgó fáradozás fel- sem mentesített minden asz-
kiáitójelei. Köztük népes asz- szomyt. Most is van olyan bri-

NAPIRENDEN 

Stoppoló fiúk, vasmunkás lányok 
A kislánynak olyan sebes mához vain inkább kedve, 

a keze a reszeléstől, hogy érzéke. Ha a fiúk stoppolni 
otthon napokig nem tudott akarnak tanulni, hát tanulja-
semmit segíteni — magya- nak. S a lányok közül is, 
rázta egy középkorú, ko- akinek kedve van. nem árt, 
moly asszony egy ismerősé- ha megtanulja a vasipari 
nek. A beszélgető partner dolgokat. De módjával! 
csodálkozva válaszolt: A témával kapcsolatban 

— A te kislányod vasműn- javaslat hangzott el a 6zü-
kát tanul? Érdekes, az én lök részéről. Jó lenne, ha az 
fiam pedig esténként azzal általános iskolákban a lá-
nyúz, mutassam meg, hogyan nycknak a gyakorlati élet-
kell zoknit stoppolni, mert ben nagyon szükséges ház-
áé iskolában osztályzatot tartási gépek kezelését taní-
kapnak kézimunkából. tanák meg, és például — 

A beszélgetést nem kis vi- mint ahogy több szegedi is-
ta követte. Több szülő is kola ezt már megtette - vi-
bekapcsolódott az érdekes gyék el őket a kereskede- Sehogy se passzol 
téma megvitatásába. S mi lem által rendezett gépkeze 
lett az eredmény? A mamák lési bemutatókra, 
véleménye szerint is - az Jó dolog a gyakorlati ok-
egyenjogúság megsértése tatás. Helyes az, hagy a pe-
nélkíil - a lányok az általá- dagógusok újabbnál újabb 
noe iskolákban előbb tanul- kezdeményezésekkel segítik 
janak kézimunkázni, a fiúk a munkáranevelést. De azért, 
pedig ügyeskedjenek vas- ha lehet, maradjanak a rea-
munkával, reszeléssel, s az- litás talaján, s nemre való 
tán szabad választás szerint tekintettel osszák be a gya- I 
ki-ki döntse el, melyik szak- koiiati foglalkozásokat. 

gádtagom, aki kisgyermeke 
miatt maradt otthon — 
mondja ördögihné. 

— A háztartás? 
— A mosás nem gond. Ná-

lunk csak annak nincs mosó-
gépe, aki nem akart venni. 

Valóban ennyire elégedet-
tek? — kételkedem. Talán a 
többiek.. . 

— Hé, asszonyok, mondja 
el mindenki a panaszát! — 
szólítja fel a brigádvezető a 
csokorban ebédelő nőket. 
Csat a bölcsődét, a napközit 
ismétlik. 

— Nincs a faluban cuk-
rászda, ahol fagylaltot, feke-
tét, vagy tésztát vehetnénk 
— ezt nehezményezik többen. 
Aztán tervekről szólnak: a 
nőtanács kézimunka esteket 
szervez a télen, meg varró-
tanfolyamot is szeretnének. 

— S a tesz vezetésében 
nem szorulnak háttérbe? 

— Nem. — mondják. — 
Egyenlő tagok vagyunk, min-
den jogunk megvan. 

Számítgatom az arányokat: 
17:4 és 6:1 a férfiak javára. 

Dehát az 
élet nem matematika. 

B. Ö. 

hányt a dohányzás közben 
szájba jutó dohányfüst, az 
úgynevezett főfüst kémhatás 
sa és jellege szerint osztá-
lyozzák. A keleti, savas do-
hányokból készítettt gyárt-
mány A jelet kap. A Virgí-
nia és a kevert, blended tí-
púsú dohány B jelű. Ebben 
a túlnyomó mennyiségbem 
szereplő savas dohányt a Vir-
gínia vagy a Virgínia és a 
keleti dohányok keveréke 
képviseli. Rendszerint pácol-
ják és illatosítják is. C a 
savas, közömbös és lúgos do-
hányok keverékéből előállí-
tott, közel közömbös kém-
hatású füstöt adó gyártmány 
A D túlnyomóan vagy telje-
sen lúgos dohányok felhasz-
nálásával készül. 

A dohánykezelés módja 
szerint is megkülönböztetik 
a dohányt, l-es számot kap, 
amit nem kezeltek. 2-est a 
cigareta- és pipadohány jel-
legének vagy fizikai-kémiai, 
biológiai tulajdonságainak 
megváltoztatására pácolt do-
hány kap, 3-ast az Illatosí-
tott, 4-est a pácolt és illa-
tosított, 5-öst amiből kivon-
ták a nikotin egy részét, 6-
ost a nikotincsökkentett és 
pácolt, 7-est a nikotincsök-
kentett és illatosított, 8-ast 
a nikotincsökkentett, pácolt 
és illatosított dohány doboza 
visel. 

A cigaretta 
osztályozása 

A cigarettát szántén do-
hánytartalmának főfüstje 
szerint osztályozzák A—D tí-
pusokra, a dohánykezelés 
módja szerint 1—8 osztályba, 
valamint mérete szerint 1—9 
méretcsoportba. I 

Mint említettük, a dohány-
kezelés módja szerint 1—8 

20.4-32.7 milliméter között 
váltakozik. 

A szivarokat is hasonló-
képpen osztályozzák. 

Dr. Bátyai Jenő 
Szegedi Minőségvizs-

gáló Intézet 

Ó v o d a k o r s x e r í í s í t é s 

— bonyodalmakkal 
A szegedi Kistisza utcai gedi Építőipari Vallalat ter-

50 férőhelyes óvoda korsze- vezési osztályvezetőjével i« 
rűsítésévei kapcsolatos fel- beszéltünk akkor, s meg-
újítási munkálat alig ment ígérte, hegy a munka meg-
elqpébb 1963 szeptembere kezdését megsürgeti, 
óta. Akkor kezdett ugyanis — Az építési napló szerint 
a munkához a Szegedi Épí- — mondotta most Bogár Pái 
tőipari Vállalat Amint a z művezető — november 6-án 
öreg vakolatot megbontották, megkezdtük az óvodában a 
kiderült, hogy az óvoda fö- munkát Csakhogy máris 
démtartó gerendái elkorhad- újabb probléma adódott. í«1 
tak. Azokat ki kell cserélni, azonban kérdezzék meg a 
mert máskülönben csak hiá- vállalat központjában, 
ba költenek az épületre. Er- Szabó Gyula főmérnök a 
re azonban nem készült fel központban arról tájékoztat 
a megrendelő, a II. kerületi bennünket, hogy a télen is 
tanács oktatási intézményei- elvégezhető munkákon dől-
nek igazgatósága. A falakon gozmák jelenleg. Viszont 
ugyanis nem látott át, hogy máris akadályközlést jelen-
megállapítsa: a gerendáza- tenek be, mert az épületből 
tot megette az idő. egy idős asszony nem köl-

A vállalat rögtön abbaha- tözött ki egy szoba-konyhás 
gyatta a munkát, s a kény- lakásból, amikor a munka-
szerű állásért - mivel a fö- területet átvették. Ha a 
démcsere nem volt kész terv munkálatokkal a födémcse-
- , jogosan megkötbéreztette réig érnek, akkor ismét le 
a megrendelőt. A „tandíj" k e l l állniuk, mert a lakóra 
3500 forintot tett ki, s ter- neiT> dönthetik rá a mennye-
vet készítettek a födém le- zetet. 
bontására, kicserélésére. Ezt Meglehet, hogy ismét be-
július 11-én átadták a Sze- szünteti a kivitelező a mun-
gedi Építőipari Vállalatnak, kat> h a nem tud vele tovább 
6 nap múlva pedig új szer- baladni, és ismét kotbérez-
zódést kötöttek azzal, hogy t eti áz építtetőt, a III. kerü-
október 23-án ismét hozza- l e t i oktatási intézmények 
kezdenek a munkához. Mind- igazgatóságát. Végső fokon 
ezt Toldi István, a II. ke- c s a k az óvoda húzza majd a 
rületi oktatási intézmények rövidebbet, mert az átalakí-
igazgatója mondta el, s hoz- tással nem készülnek el a 
zátette: másodszori szerződésben 

- A megadott határidőre megkötött határidőre sem. 
az óvodában felkészültek a A bonyodalom most ismét 
költözködésre, kiürítették a bonyodalomba torkollik? Le-
helyiségeket, az építők vi- hetett volna kielégítő felté-
szont egyre késtek a munkát leieket is teremteni az épí-
átvenni. tőmunka megkezdéséhez! 

Szecskó Lászlóval, a Sze- L. F. 

Ogyesszai 
INTÉRIELR 

Itt az őszi gyümölcs-
ös szőlőtelepítések szezonja 

Az őszi munkák zömével mölcs és 756 hold szőlő tele-
végeztek járásunk tsz-ei. A pítéséhez biztosítottak sza-
jövo hettól teljes erővel meg- parító anyagot. Fajok sze-
kezdhetik a gyümölcs- és rint sem tudták — a kajszin-
szolötelepítésekre szánt te- barack és szilva kivételével 
rületek aláforgatását. Hajós- — teljesíteni kérésüket. Mi 
sy Tibor járási kertészeti a megoldás? A tsz-ek és a 
előadó elmondta, hogy fel- tszcs-ék házi faiskolái ebben 
mérték a szaporítóanyag az esetben aranytartaléknak 
készletet és valamennyi gaz- bizonyultak. A járási szak-
dasugban szorgalmazzák a emberek felmérték a cseme-
tervezett területek elókészí- teállományt és megállapítot-
tését Az eredmény jelenleg tak: mintegy 510 hold őszi-
még gyenge, de elegendő barack, 80 hold alma telepi-
erőgéppel rendelkeznek. Így téséhez elegendő, 
a tervteljesítés nem jelent A második ötéves terv tel-
különösebb akadályt. jesítéséhez 1965-ben 300 hold 

A telepítések sikere, nagy- szőlőt és 715 hold gyümöl-
sága és milyensége attól füg- csöst kel! telepíteni. Hajóssy 
gött, hogy mennyi és mi- Tibor és Kalmár Vince, já-
lyen szaporítóanyaggal gaz- rási kertészeti előadók sze-
dálkrdhatnak a járás szak- ríni a beérkezett engedély-
emberei. A központi készlet kérelmek alapján ezt már a 
nem fedezd a szükségletet, tavaszon megvalósíthatják. 
Az őszi és jövő tavaszi te- Az idei őszre maradt 300 
iepítésekre vonatkozó enge- hóid gyümölcs- és szőlötete-
dé.lykérelmekben 912 hold pítesi adósság és a jövő évi 
gyümölcsöshöz és 916 hold előirányzat • megvalósítása 
szőlőhöz igényelnék cseme- nem teszi különösebb próba-
tét, központilag azonban ra a járás tsz-einek az ere-
mindössze 216 hold gyü- jét. 

HIÁNYCIKK Mielőtt elindultam a 
Szovjetunióba, egy 

„jól értesült" ismerősöm aggódva ta-
nácsolta: 

— Feltétlenül vigyél magaddal né-
hány veknit, mert odakint sorba kell 
állni kenyérért, de még úgy is nagyon 
nehéz hozzájutni. 

Kijevben, Lvovban, Moszkvában se-
hol sem láttam sorbaállást. A kenyér-
boltok polcai telis-tele jellegzetes for-
májú, hosszúkás-szögletes, tepsiben 
sült illatos cipóval. Mindenki annyit 
vásárol, 'amennyit akar. S az élelmi-
szerboltokban a kenyéren kívül is 
gazdag árukészlet várja a vásáriókat: 
hús- és felvágottfélék, konzervek, sajt, 
vaj és egyéb tejtermékek nagy bő-
ségben és olcsóbban, mint nálunk. 

Kicsit meglepődtem tehát, amikor 
Ogyessza központjában, a Gyereba-
sovszkaja utcában az egyik élelmi-
szerüzlet előtt kígyózó embersort pil-
lantottam meg. 

Mégis igaz lenne „jói értesült" is-
merősöm állítása? 

Közelebb mentem. 
— Mit árulnak ebben az üzlet-

ben? 
— Halat — hangzott a felelel. 
Hitetlenkedve csóváltam a feje-

met. Ogyessza tengerparti város, ho-
gyan lehetséges, hogy halért kell sor-
baállni? Külön ben is egy sarokkal tá-
volabb, az élelmiszeráruház kirakatá-
ban valóságos halhegyek kínálják ma-
gukat. 

— Amott is van rengeteg hal — 
mutattam. — -Miért nem mennek oda, 
ott senki sem áll sorban? 

— Igen — felelte egy fiatalasszony. 
— Az tengeri hal. Olyat akármikor 
vehetünk, amennyi csak tetszik. 
Csakhogy ebben az üzletben édesvízi 
pontyot árulnak. És ez itt, Ogyesszá-
ban különlegességnek számít. 

Ügy látszik, az ogyesszai háziasszo-
nyok is hasonlítanak a mieinkre: 
mindig abból szeretnének a legtöbbet 
vásárolni, amihez éppen legnehezebb 
hozzájutni. 
PAPÍR A MÉRLEGEN E n g f T ! "f™ erdekeit a 

ponty. 
Sült tengeri halat vásároltam uzson-

nára. ínycsiklandozó illatú, frissen 
sült makrellát. A pult mögött álló, 
hófehérbe öltözött elárusító lepedőnyi 
papírra helyezte a halat. Kicsit bosz-
szűsan gondoltam arra, hogy a papír 
legalább két-három dekát nyom, s azt 
is meg kell fizetnem. 

Az elárusító az árut a papírral 
együtt a mérleg serpenyőjére helyez-
te. A számlap mutatója kétszázhet-
ven grammra ugrott. Az eladó azután 
egy összehajtogatott papírdarabot he-
lyezett a súlyserpenyőre. Ugyanakko-
rát, mint amekkorába a mekrellát 
csomagolta. A mérleg mutatója két-
száznegyvenöt grammra ugrott visz-
sza. Az elárusító pontosan annyit szá-
molt, amennyi kétszáznegyvenöt 
gramm sült halért jár. 

Távozáskor megpillantottam a mér-
leg tetejére erősített takaros kis táb-
lát, e felirattal: „Ennél a pultnál ma 

önt Sz. A. Kurzin szolgálja ki." 

I LUGAS AZ EMELETEN I 0 g J ' e s , z : l ! sza zold 
város. Virágos város. Lakói nagyon 
szeretik a parkot, a fát, a virágot, 
amely több mint tízezer hektárt éke-
sít a város területén. 

Aki teheti, maga is nevel valami-
lyen növényt. Ennek még a bérházak 
emeleti lakói is megtalálják a módját. 

DÖBBENET \ A. .. 5 utcaban 

MégpecBg nem is szokványosán. Az 
utcai vagy az udvari oldalon, a fal 
mellett kéttenyérnyi területen fel-
bontják a járdát és szőlővesszőt dug-
ványoznak a földbe. Senki sem töri le, 
senki sem tépi levelét. S Ogyessza ut-
cáin gyakran látni az első, a második, 
sőt a harmadik emeletig felfutó gyö-
nyörű szőlőlugast. A járókelők fölött, 
az erkélyek és az ablakok alatt né-
hol százszámra függenek az illatos, 
érett fürtök. Némely erkélyt pedig tel-
jesen beborít a futószőlő, amely nyá-
ron hűs árnyékkal, ősszel zamatos 
gyümölccsel hálálja meg a gondosko-
dást. 

Gyere basovszka ja 
megkérdez-

tem egy járókelőtől, merre vezet az 
út az Operaházhoz. Negyven körüli 
erőteljes férfi volt, hosszú ujjú za-
kót viselt, ki sem látszott belőle a ke-
ze. Szívélyes mosollyal válaszolt és el-
kísért a Lenin út sarkáig, ahonnan 
már látni a tengerpart közelében 
épült színházat. Útközben néhány szót 
váltottunk. Megkérdezte, milyen nem-
zetiségű vagyok. Amikor megmond-
tam, arca hirtelen elkomorult. 

— Negyvenötben Magyarországon 
harcoltam — mondta. — Székesfehér-
vár alatt megsebesültem. 

Nem tudtam mit mondani szavaira. 
Zavartan néztem szomorú kék szemé-
be, majd megköszöntem a kalauzolást 
és kezet nyújtottam neki. 

Egyszeriben belémdermedt a moz-
dulat. Mindkét zakóujjából merev csonk 
nyúlt ki meleg tenyér helyett. 

— Vojna? — kérdeztem döbben-
ten. 

— Szekesfehervar — bólintott ko-
moran, majd rokkant végtagjainak 
csonkjaival hirtelen megragadta és 
búcsúzóul forrón a szívére szorította a 
kezemet. 

Ekkor már mosolygott. 
Bertalan István 
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