
Intarziákba oltott élet 
A Dorozsmai főutcán a 

többiek sorában, szerényen 
húzódik meg a kis családi 
ház. Külsőre épp olyan, mint 
8 legtöbb falusi otthon. Bent 
a szobák, a veranda azonban 
valóságos műterem. Érdekes 
vonalvezetésű, tarka, sokféle 
f a j t a fából faragott apró in-
tarziákból. végtelen türelem-
mel és rajongó szerelettel 
összeállított képek. Itt < van 
több változatban is a híres 
dorozsmai szélmalom. Intar-
ziák őrzik a ha jdani dorozs-
mai kubikosok ágrólszakadt 
életét. Vágtató lovasa byroni 
hangulatot kelt. Bájt , a női 
test szépségét áraszt ja a ka-
rikával tornászó lány. 

— Ezek az én szórakozá-
saim — mondja Kormos Fe-
renc. Ezután még egy re-
mekbeszabott asztalkát is 
m e g m u t a t A 70 cent iméter 
á tmérőjű asztalfedót több 
mint 900 színes intarzia dí-
szíti, oly módon, hogy a kör-
be fu tó intarzia sorok mind 
nagyobbak az előttük álló 
szabálytalan, ugyancsak kör-
befutó kockáknál. Még a leg-
élesebb szemnek is egy óriás 
csigabiga vonalai t idézik, 
pedig ez optikai csalódás. 

Nézegetem az érdekes, tán 
évekig építgetett darabkákat , 
a képeke t a bútorokat. Kor-
mos Ferenc munkásságában 
különösen érdekes módon öt-
vöződik az iparművészet a 
képzőművészettel. S milyen 
kár, hogy erre a ritka tehet-
ségű 52 éves asztalosmester-
re, mindeddig, úgyszólván 
nem figyelt fel senki. Ma-
gam is tapasztalhat tam, hogy 
a fafaragásból, az intarziák-
ból úgyszólván semmi hasz-
na. Maga sincs tu la jdonkép-
pen t isztában m u n k á j a igazi 
értékével. Egyébként reggel-
től estig, mint a helyi föld-
művesszövetkezet a lkalma-
zott ja, a j tókat , ablakokat, vá-
sott i rodabútorokat javít. A 

A mester önarcképe 

művészkedés életének csak 
amolyan ráadása. Szépmívű 
munkái azonban kézen-kö-
zön a távoli Amerikába, 
Ausztr iába és a Német Szö-
vetségi Köztársaságba is el-
jutottak már . Érdeklődöm 
tervei felől. Tucatnyi fába 
készülő különféle ra jzot terít 

elém. S amire ós-ek óta a leg-
többet gondol: Lenin. Lenin 
a lakjá t sok művész formál ta 
már ércbe, kőbe, olajba, gra-
fikába, viszont intarziákból 
talán még senki sem rakta 
össze. S ő most erre készül. 
S méghozzá teljes életnagy-
ságban aka r j a ábrázolni Le-
nin a lakjá t . Félprofi lban, 
tengerparton á l l . . . 

Igen, Leninre gondol — 
pedig nem kommunista , so-
hasem hívták a pár tba, 
mégis megihlette Lenin gé-
niusza. ö olyannak aka r j a 
ábrázolni, amilyennek ö lát-
ja Lenint, a sok százmillió 
gondolkodó munkás közül. 

Panaszkodik, hogy az élet-
nagyságú Lenin-intarziával 
egyelőre komoly technikai 
problémái vannak A ta lán 
több ezret is kitevó intarzia-

darabkákat préselni kellene, 
s ilyen nagyméretű prés 
Szegeden sehol sincs, csak a 
lemezgyárban. S azt kérdezi, 
vajon megengedik-e a le-
mezgyár vezetői, hogy egy 
rövidke időre lefoglaljon egy 
gépet? 

Csak később említette, 
hogy fiatal éveiben a háború 
előtt fe l tűnő sikert ér t el 
vitorlázó-repülőgép építésé-
ben is. 1941-ben például sa-
já t építésű vitorlázójával 85 
percig tartózkodott 500 mé-
ter magasság felett a leve-
gőben. S ez abban az időben 
nemzetközi mértékkel is 
szép teljesítmény volt. Ezt a 
szenvedélyét azonban ketté-
törte a háború. Kormos Fe-
rencnek másik szenvedélye 
— amit most ls űz még — 
a tűzoltás technikájának fej-
lesztése. Főhadnagyi rangban 
9 év óta a dorozsmai tűzol-
tótestület parancsnoka, ösz-
szesen pedig 21 esztendeje 
áll má r az önkéntes tűzoltók 
soraiban. Parancsnoksága 
alatt a dorozsmai tűzoltók 
országos versenyen kétszer 
nyertek bajnokságot. A leg-
utóbbi járási tűzoltóverse-
nyen is játszi könnyedség-
gel szerezték meg az első 
helyet a dorozsmaiak. S 
mindezeket csak sok kíván-
csi kérdésre, tartós faggatás 
u tán mondta el. Született 
alaptermészete a szerénység, 
így ismerik ót a falubeliek 
is. Egy jóbará t ja mesélte ró-
la: Ha nem volna néha már 
a kínosságig szerény, orszá-
gosan elismert rangú népmű-
vész, iparművész lehetne, 0 
azonban örökké csendes, s 

úgy adódik, egy nap 

Ma étkenk szegedre Rendelkezés az egyetemi 
a Hazank teogenaró -

f e l v e t e l i v i z s g á k r ó l Lapunk június 3-i számá-
ban hírül adtuk, hogy ten-
ger járó hajók érkeznek Sze-
gedre. László Kornéltól, a 
szegedi hajóállomás főnöké-
től kapott tájékoztatás sze-
rint az 1300 tonnás Hazánk 
tenger járó elsőként ma, va-
sárnap a déli órákban köt 
ki Szegeden, a Szabadság és 
a Béke II. úszóház között. A 
közúti híd alatt úgy jut át a 
tengerjáró, hogy önmagát 
megtölti vízzel, s így a kívánt 
mélységig „süllyed". 

Szegeden dohányt raknak 
partra, amit a 10-es AKÖV 
teherkocsijai visznek tovább. 
A rakodást hétfőq kezdik 
meg. 

Megjelent a művelődésügyi 
miniszter utasítása az egye-
temi és főiskolai felvételi 
vizsgák lebonyolításáról. 
Eszerint a vizsgák a felsőok-
tatási intézmények nappali 
tagozatán június 10-én, az 
esti és levelező tagozaton jú-
lius 1-én kezdődnek. Az uta-
sítás kimondja, hogy egyes 
esti és levelező tagozatra át-
menetileg csak bizonyos 
munkaterületen dolgozók ve-
hetők fel. 

A felsőoktatási intézmény 
kizárólag felügyeleti hatósá-
gának engedélyével fogad-
hat ja el a nappali tagozatra 
annak jelentkezését, aki va-
lamely más felsőoktatási in-
tézményben már diplomát, 
illetve oklevelet szerzett. 

A KISZ építőtáborban levó 
fiatalokat akkor h ív ják be 
felvételire, amikor az nem 
ütközik a táborozás időpont-
jával. 

A felvételi vizsga szóbeli 
és írásbeli, illetve gyakorlati 
részből áll. Általános elv, 
hogy a felvételezőktől a gim-
náziumban oktatott t an-
anyagnál többet nem köve-
telhetnek meg. 

A felvételi bizottságok a 
pályázókat írásban értesítik a 
vizsga eredményéről. Az el-
utasított pályázókat tájékoz-
ta t ják a felvételi vizsgán el-
ért pontszámról, a részosz-
tályzatokról, valamint a dön-
tés okáról és a fellebbezési 
lehetőségekről is. (MTI) 
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A csomagolt húsról 
r I » / rr • / rr I 

e s „ k í s é r ő j é r ő l 
i a 

ha 
húsz órán át is szó nélkül 
„bicskázza" a fát, rajzol. Né-
ha már azt is mondják róla, 
ez a baja. 

Csepl József 

Misius Istvánné, a Szegedi nyok munká já t . Ha viszont 
Nívó Ktsz dolgozója leve- a hús mellet t a burgonya 
lében arról ír, hogy a házi- megfeketedett , akkor a vá-
asszonyok örülnek az előre sárlók ezzel a minőségi hi-
csomagolt húsoknak és szí- bával nem kötelesek át-
twsen vásárolják. Kifogás 
viszont, hogy a hús mellé 
„kísérőként" burgonyát is 
adnak, amit a szemétbe kel 1 
dobni, mert nem használ-
ható. Kéri, hogy az előre 
csomagolt húsokhoz ne ad-
janak veszendőbe menő bur-
gonyát. 

* 

A panasszal felkerestük 
Farsang Lászlónét, a sze-
gedi városi tanács kereske-
delmi osztályának vezetőjét. 
Közölte: a Belkereskedelmi 
Minisztérium utasítása, hogv 
az előre csomagolt húsok-
hoz- köretet is kell adni. 
Ennek célja, hogy így is 
megkönnyítsék a háziaszo-

venni. 
Bagán András, az Alföldi 

ha az üzletekben nem meg-
felelően tárol ják, vagy vá-
sárlás u tán jó ideig nem 
használ ják fel a házias® 
szonyok. 

A szerkesztőség megjegy-
zése. Helyes lenne, ha • 
Belkereskedelmi Minisztéri-
um felülvizsgálná azt a ren-
delkezését, amely előír ja , 
hogy a hús mellé burgonyát 
is kell csomagolni. Ezt a 
burgonyát ugyanis különö-

Ozernélelmezési Vállalat 6-os sen tavasszal, nyáron kevés 
számú üzemének vezetője a háziasszony használja, és 
csomagolt húsról és „kísérő- így kárba vész. A hús mellé 
jéről" a következőket mon-
dotta: 

— A mi üzemünk készíti 
az előrecsomagolt húsokat 
és mellé a burgonyát, meg-
felelő eljárással. A burgo-
nya akkor feketedik meg. 

i lyenkor szívesebben is ké-
szítenek újburgonyát . S kü-
lönbéin a húshoz mellékelt 
burgonya használhatóság 
esetén sem elegendő, mert 
négyszemélyes húsadaghoz 
például alig 40 dekányi. 

Az úszóházak és a telefon 

Komáromnál 
tetőzött a Duna 

A Duna hatodik árhullá-
ma szombaton 625 centimé-
teres vízszinttel Komárom-
nál tetőzött. Budapestnél 
péntek reggeltől szombat 
délig 26 cent iméter áradás-
sal 683 cent iméterre emelke-
dett a víz. A tetőzés kicsit 
késik, vasárnap helyett hét-
főre vá r j ák 700—716 centi-
méter körüli vízállással. 

A fővárosi árvízvédelmi 
szervezet Buda déli partsza-
kaszain elrendelte a harmad-
foké készültséget. 

Az ausztriai és a felső 
magyar szakaszon Dunare-
metéig már apad a Duna, 
s szombat délután az áradás 
eleje elérte a magyar—jugo-
szláv ha tá r térségét. Bajánál 
egyelőre két centiméterrel 
emelkedett a víz, de a jövö 
hét közepére az előző nagy 
árhul lám legmagasabb szint-
je körüli vízállással tetőzik 
a folyó. 

Nyugat-Dunántúlon szom-
baton a Rába árhul láma már 
Árpás környékén tetőzött. A 
vízügyi igazgatóságok a Rá-
bán, a La j tán , a Rábcán és 
a Répce—Árapasztó csatorna 
mentén továbbra is harmad-
fokú készültségben védik a 
g á t a k a t 

Szombat reggelre virradó-
an az országban sok helyen 
hullott jelentős csapadék, kü-
lönösen a Mát ra és a Bükk 
térségében. Ennek következ-
tében a Zagyva, a Ta rna és 
mellékvízfolyásaik áradnak. 
A Zagyva Nagybátony és 
Mátraverebély között, a Tar-
na Pétervásárnál kilépett a 
medréből, a Kovács patak 
Ta r községben, a Kövicses 
patak Pásztón okozott elön-
tést. A felsorolt helyeken 
néhány kilakoltatásra ls sor 
feerüK. 

Kisdiákok nagy ünnepe 

I 
KÖZEL EZERÖTSZÁZ 

TANULÓ VÉGZETT 
AZ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁKBAN 

Reggel a piacon sorba kel-
lett állni a virágárusoknál . 
Kék nyakkendős kisdobosok, 
piros nyakkendős út törők 
voltak a kundcsaf tok: kettős 
ünnepre vették a esokrétá-
kat. Tímáraiknak, tanítóik-
nak a pedagógusnapra, s az 
általános iskolából „kiörege-
det t" d iák társa iknak a bal-
lagásra. Legalább tízezer 
bokréta, piros, fehér, sárga 
rózsák, szegfűk özöne, me-
zei v i r á g o k . . , Hiszen Sze-
ged huszonnégy nagy általá-
nos iskolájában az első óra 
a tanárok köszöntésére kel-
lett, az utolsó meg a nagy-
diákok búcsúztatására. 1444-
en búcsúztak az iskolától 
énekelve, felnőttesen körül-
ballagva az Alma Mater-
bán. A tar isznyákban — 
akárcsak a maturanduszok-
nak — pogácsa, aprópénz, 
apró emléktárgyak. S az ün-
nepi szónokok diákosan sza-
valva e lmondták a köszöne-
tet a nyolcévi fáradozásért a 
nevelőknek — ők meg ú j a b b 
biztatással engedték el ta-
ní tványaikat . . . 

Hová? Hová ballagott a 
majd másfél ezier ú j sorsba 
cseperedett gyerek? Nyolc-
százegyen éppen csak táskát 
meg felszerelést cserélnek — 
gimnáziumba (475), techni-
kumba (154), szakközépisko-
lába (172) vették fel őket. 
Több mint százan — lányok 
— gép- és gyorsíró iskolában 
tanulnak szeptembertől . De 
a szakmák is jól já rnak az 
idei végzősökkel. Közel öt-
száz fiú ós lány akar mind-
jár t az ál talános iskola után 
szakmát tanulni . Legnépsze-
rűbb most a szerelés (autó, 
rádió és televízió, elektro-

A Szegedi Fürdők és Hő-
forrás Vállalattól M. Gy„ 
Pusztaszeri utca 17. szám 
alatti lakos azt kéri, hogy a 
Béke 11. úszóházra biztosít-
son telefont. Ez fontos len-
ne azért, hogy ha esetleg a 
nyáron valaki rosszul lesz. a 
telefon útján kérhetnék a 
sürgős orvosi segítséget. A 
munka utáni, hét végi pi-
henők alkalmával — mint 
írja M. Gy. — gyakori, 
hogy valakinek közben tele-

fonálnia kell. Ez is indokol-
ná a telefont az úszóházra. 

• 
A kérésre Bárdos Miklós, 

a Szegedi Fürdők- és Hőfor-
rás Vállalat igazgatója a 
következőket válaszolta: A 
Béke I., a Szabadság úszó-
házakon és a Szőke Tiszán 
van telefon, s azt minden-
ki igénybe veheti térítés el-
lenében. A Béke II. úszó-
házra már régen kér tünk 
telefont, a posta azonban a 
mostani körülmények között 
ezt nem tudja biztosítani. 

Visszaváltják 
a szódásüvegeket 

Kovács Lajos, Alsó Tisza-
part 10. szám alatt lakó 
rokkant ember levelében ar-
ról panaszkodott, hogy a 
Széchenyi téri 8-as számú 
boltban a kiszolgáló nem 
váltotta vissza a szódásüve-
geket. Elutasították, mert 
nem tudott papírt felmutat-
ni arról, hogy az üzletből 
vitte a szódát. 

* 

Józsa János, a Széchenyi 

téri 8-as önkiszolgáló bolt 
vezetője közölte, a kiszol-
gálóknak kötelességük visz-
szaváltani a szódásüvegeket 
papír nélkül is. A kiszol-
gáló hibát követett el. Az 
üzlet vezetője kéri Kovács 
Lajost, hogy keresse fel az 
üzletet, a szódásüvegeket 
haladéktalanul bevált ják. 
Egyben elnézést is kér Ko-
vács Lajostól. 

Pi l lanatkép a Mérey utcai Zrínyi Ilona 
diákja inak ballagásáról 

(Somogyi Károlyné felv.) 

iskola v e g z o s 

nem biztató. Van még hely 
az épí tóiparban, s a textil-
ipar is keres még szövő- meg 
fonótenulókat . 

Az ünnepélyes, ballagó so-
rokban viszont minden ötve-
nedik-századik gyerek kicsit 

mosság), így a helyeket a -tétován lépegetett, kicsit bá-
jelentkezők mind betöltöt-
ték. Műszerésznek vagy la-
katosnak sem kellett senkit 
biztatni. A vasipar egyes 
ágaiba viszont nemigen tö-
rekedtek a végzősök — így 
például a vasöntöde szak-
munkás-utánpót lása egyelőre 

tortalanul énekelt. Ök — 
1—2 százalékot tesznek ki — 
még nem tudják, merre visz 
az ú t juk az öreg iskolából. 
Nem mintha nem lenne 
módjuk, nem hívnák őket 
akár az említett szakmákba 
is, csak még nem döntöttek. 

még nem találták meg a he-
lyüket. 

„Ballag már a vén diák..." 
— ezt is énekelték az álta-
lános iskolák „veteránjai" , 
akik nem érkeztek ugyan 
olyan nagy életállomáshoz, 
mint a maturanduszok, vagy 
az államvizsgára készülő 
egyetemisták —, de a mód-
iát ugyanúgy, olyan felnőt-
tes komolysággal megadták 
az ünnepnek. Hiszen ha nem 
is vén diákok — az iskola 
enyhelyéből egy nagyobb I rektor és az Egyetemi Ta-
próba elé b a l l a g t a k . . . nács fogadta Miskolczy De-

Ünnepi ülés az orvostudományi 

egyetemen 
Tegnap, szombaton a Sze- zső akadémikust . Az ünnep-

gedi Orvostudományi Egye- ségen részt vett dr. Csőgör 
teimen bensőséges ünnepsége- Lajos, a marosvásárhelyi or-
ken köszöntötték dr. Mis- vosegyetem rektora, vala-
kolczy Dezső akadémikust , mint az ország minden ré-
a szegedi orvosegyetem széről összesereglett ha jdani 
egykori tanárá t , aki 25 éves Miskolczy-tanítványok cso-
távollét után először látó- por t ja is. 
gatott vissza Szegedre. Miskolczy Dezső professzor 

Miskolczy Dezső professzor tanári működésének 35. év-
1930-tól 1940-ig a szegedi fordulója tiszteletére a Sze-
Ideg- Elmekórtani Klinika gedi Orvostudományi Egy® 
és Agykutató Intézet igaz- tem tudományos szakcso-
gatója volt. 1945-től 1964 por t ja és a Dél-magyaror-
őszéig a marosvásárhelyi szági Ideg- Elme Szakcso-
orvosegyetem rektoraként port a fogadás után a Bőr-
működött és a Magyar Tu- klinika előadótermében ün-
dományos Akadémia tagsága nepi tudományos ülést ren-
mellett e lnyerte a Román dezett. Az ünnepséget dr. 
Népköztársaság Akadémiá-
jának tiszteletbeli tagságát is. 
1964-ben visszatért Magyar-
országra, s a budapesti Or-
vostovábbképző Intézet Ideg-
es Elme Tanszékének veze-
tő tanára lett. 

Délelőtt dr. Tóth Károly 

Huszák István, a szegedi 
Ideg- és Elmegyógyászati 
Klinika vezetője nyitotta 
meg. m a j d dr. Környey 
István, az agy- és idegkuta-
tás világhírű professzora, a 
Pécsi Orvostudományi Egye-
tem tanára tartot t előadást 
A neoropatológia helyzete és 
feladatai címmel. 

Vaeárnap, 1965. június 6- DtL-MASYARORSZAl 5 


