
L a s s ú a z ü tem Tábor az iskolában 
Amikor magunk között va-

gyunk, olykor bizony elég 
vastagon szoktuk mondogat-

. ni, hogy ez se jó, meg az se. 
Mihelyt azonban kívülről 
odafülel valaki, rögtön han-
got váltunk, illetve — mint 
mondani szokás — kicsit szé-
pítjük a menyasszonyt. A 
múlt héten is, amikor egy 
Szegeden járt amerikás ma-
gyar tett szóvá bizonyos 
„furcsaságokat", elég nagyo-

• kat nyeltünk, illetve kínosan 
éreztük magunkat. 

Élmény a vonaton 
H. I. New York-i lakos 

három éven belül már má-
sodszor járt Szegeden. Most 
magával hozta feleségét is, 
akinek egy picit dicsekedni 
szeretett volna óhazájának 
jelenével. Ez jórészt sikerült 
is neki. Indulás előtt a szom-
szédasszony a többi között 
azzal akarta visszatartani 
H.-nét, hogy „Magyarorszá-
gon a rendőrök könnyen le-
lőhetik". A férjének hitt in-
kább, de azért félt egy csep-
pet. Kellemes meglepetés ér-
te, hogy a rend őreit itt alig 
látni, és nincsenek állig fel-
fegyverkezve, mint odaát. 
Szegedet azonnal megszeret-
te. és mint mondotta, Buda-
pestnél is jobban tetszik ne-
ki. Megállapította, hogy Ma-
gyarországon „rendkívül so-
kat esznek az emberek". 
Amikor a Nyugati pályaud-
varon felszálltak a szegedi 
gyorsra, nem mindennapi 
élményben volt részük. A 
mellettük levő ülésen már 
étkezett egy család, s nem 
is hagyták abba az evést 
Kecskemétig. Ott is talán 
csak azért, mert leszálltak. 
S méghozzá szalonnafélét és 
más olyan zsíros hentesárut 
fogyasztottak, amelyek Ame-
rikában már régen kimentek 
a divatból. A jenkik szinte 
kizárólag olajjal élnek, mert 
meggyőződésük szerint az 
egészségesebb. 

Amerikában 
elképzelhetetlen 

Hanem a munka ütemét 
hallatlanul lassúnak ítélték 
mindketten, s ez az, amivel 
egy kicsit fájón, annyira fe-
jén találták a szeget. H. I. 
ezt udvariasan utoljára 
hagyta, eképpen fogalmazva 
meg tapasztalatát: 

— Ellenben van maguknál 
valami, amit képtelenek va-
gyunk megérteni. Elnézést, 
ha kissé talán erősen feje-
zem ki magam, de amit 
egyik-másik szegedi építke-
zésnél művelnek a munká-
sok, az nem más, mint kö-
zönséges naplopás. Nálunk 
az ilyesmi elképzelhetetlen. 
Túlzás nélkül mondom, min-
denki szinte megállás nélkül 
dolgozza végig a munkaidőt, 
mert különben nagyon gyor-
san elköszönnének tőle. 

Megkértük, konkretizálja, 
amit mond, mert vannak ná-
lunk szocialista brigádok, ki-
fogástalanul dolgozó kollek-
tívák is, amelyekre büszkék 
vagyunk. Bólintott, hogy ő 
ezt nem vonja kétségbe, de 
azért — ha nem vesszük 
rossznéven — elmesél egy 
megtörtént epizódot. 

— A szobának az ablaké-
ból, ahol lakunk — kezdte 
— jól odalátni az egyik épít-
kezéshez. Egy teljes hétig 
figyeltem, mit művelnek ott 
az emberek. Van ott kupak-
tanács, cigarettázás, napozás, 
ásítozás. meg minden, csak 
éppen a fegyelmezett munka 
hiányzik. Végül már nem 
bírtam, ezért odamentem, és 
beszédbe elegyedtem a beto-
nozókkal. Ez nagyiából a kö-
vetkezőképpen zajlott le: 

Párbeszéd 
az építőkkel 

— Én: Mondják, a maguk 
számítása szerint, mikor 
hozzák tető alá ezt az épü-
letet? ök : Azt csak a jó-
ég tudja. Én: De mégis? 
ö k : Hát. úgy a jövő év 
elejére. Legalábbis így szól 
a terv. Én: Ahogy én ma-
gukat elnézem, még három 
év múlva sem lesznek ké-
szen. Hogy-hogy nem ipar-
kodnak jobban? Ameriká-
ban magukat már rég elza-
varták volna mind egy 
szálig. Ök: Es maga ezt 
honnan tudja? Én: Onnan, 
hogy ott élek már huszon-
nyolc esztendeje, ö k : Ejha! 
S ott mennyi idő alatt húz-

nak fel egy házat? Én: Har-
minc nap alatt. ö k : Ez 
igen. Persze, fejlettebb a 
technika. Én: Ügy van. De 
maguk a rendelkezésre ál-
ló technikát sem használják 
ki. Ha nem is harminc, de 
kilenven nap alatt átadhat-
nák ezt az épületet. Ök: 
Eh, nincs anyag folyamato-
san. Hol ez hiányzik, hol 
amaz. Én: Már régóta né-
zem, mit csinálnak. A be-
tonozáshoz volt minden elég. 
csakhogy maguk úgy tá-
maszkodnak a lapátnyélre, 
hogy majdnem eltörik, ök : 
Hosszul fizetnek, ez az igaz-
ság. Én: Csodálkozom, hogy 
egyáltalán fizetnek. Hogyan, 
miből fizetnének többet, 
nem mondanák ezt meg ne-
kem? 

Sokkal hihetőbbnek hang-
zottak H. I. szavai annál, 
mintsem vitába szánhattunk 
volna vele. De különben is 
tudtuk, hogy a színtiszta 
igazat mondja. mégpedig 
nem a hibát felfedező kül-
földi kajánságával, hanem 
inkább a velünk rokonszen-
vező, a szocializmus lénye-
gét már jól értő ember ag-
godalmával. El kellett is-
mernünk, nála különbül mi 
sem érvelhettünk volna. De 
ha nekünk kissé rosszul is 
esett, hogy éppen odatapin-
lott, ahol fáj , a szóban 
levő építőmunkások talán 
elgondolkodnak rajta. Ez 
pedig nem csekélység. 

F. N. I. 

A gondos szülő egyik 
nagy problémája a nyári 
szünetben: hogyan töltse el 
a vakációt az általános is-
kola padjaiból két hónapra 
kilépő gyermeke, hová 
küldje, ahol biztonságban 
tudhatja, míg ő dolgozik. 
Ilyen elhelyezési lehetősé-
get biztosítanak a nyári 
napközi táborok. Itt ugyan-
is hivatásos nevelök hozzá-
értő irányítása mellett sok 
irányú kikapcsolódási alka-

jlom nyílik a kis és nagyobb 
diákok számára egyaránt; 
mindenki kedvére kimozog-
hatja magát és lehetőség 
nyílik érdeklődési körük 
kielégítésére is. Városunk-
ban öt ilyen jellegű tábor 
van: az újszegedi gyermek-
üdülőben, a Móricz Zsig-
mond, Hámán Kató és ge-
dói iskolákban, valamint egy 
kisegítő tábor várja egyen-
ként majd másfél száz főnyi 
kis tagságát július 1— 
augusztus 27-ig, minden-
nap. 

Ezek közül az egyikbe, a 
gedói nyári napközis tábor-
ba látogattunk él. 

ban mindjárt akadályba üt-
közünk: csak jelszóval lehet 
bemenni! A tágas előcsar-
nokban üvegszekrényekbe 
zárt ügyes kézimunkák mu-
tatják a kis ezermesterek 
munkáját, majd egy ember-
nagyságú papír úttörőbaba 
egészíti ki a hely romanti-
káját. Dubay Józsefné tá-
borvezető kérésünkre el-
mondja, hogy körülbelül 150 
második kerületi általános 
iskolás gyermek üdül itt és 
a petőfitelepi I. számú is-
kolában levő altáborban na-
ponta 8-tól tél 5-ig, 5 rajra 
osztva, felnőtt rajvezetők 
irányításával. Az egész fog-
lalkozás egyébként teljesen 
úttöröszeryezetl jellegű, 
amit a tábor raji és Örsi 
felosztása is mutat. Toldi 
István, a II. kerületi isko-
lák vezető igazgatója min-
dennemű támogatást megad, 
igazán nem lehet semmiféle 
panasz! 

Változatos program 

f i r a kellek a gyékényaralók 
Hegkezdődött a vízi növény betakarítása 

Tápén, a háziipari szövet-
kezet székházában nagy most 
a forgalom: egymás után 
veszik fel a jelentkezőket, 
s indítják útnak a gyékény-
arató csoportokat. A község-
beleiek közül kétszázhet-
venen jelentkeztek eddig, 
de részt vesznek a vízinö-
vény betakarításában kiste-
lekiek, sándorfalviak, al-
győiek és sövényháziak is. 
Azt lehet mondani, hogy a 
fél országot bejárják az 
idén. A csongrádi Vörös 
Csillag és Tisza, a sádor-
íalvi Üj Élet, a ceglédi Dó-
zsa Népe termelőszövetke-
zetek halastavainak környé-
kén dolgoznak, ezenkívül el-
mennek Dunántúlra és 
Hajdú megyébe. A legtöbb 
helyre gépkocsin viszik az 
aratókat, s a szövetkezet ve-
zetői is velük mennek, a 
helyszínen irányítani a 
munkákat. Előreláthatólag 
negyvenötezer kévére való 
nyersanyagot gyűjtenek ösz-
sze. A hasznos vízinövény 

vágása — ami csak kezzel 
történhet — nem könnyű, 
mert a területeken víz áll, 
s benne állva, nehéz körül-
mények között aratnak. 

A gyékényért a hivatalo-
san megállapított árat fize-
tik a tápéiak, egy forint 
ötven fillért kévénként, 
amiért, a termelőszövetkeze-
tek és állami gazdaságok 
nem tesznek mást, csak át-
engedik a területet. Sajnos 
egyes helyeken — különösen 
a tsz-ekben — előfordul, 
hogy alkudoznak, magasabb 
árat kérnek, s ezzel akadá-
lyozzák a sürgető munkák 
megkezdését. 

A Tápéi Háziipari Szövet-
kezet termékei egyre na-
gyobb keresletnek örvende-
nek. Angliában és a Német 
Szövetségi Köztársaságban 
űjvonalú, divatos táskák 
tízezreit szállítják. Ezeket 
bőrrel kombinálják, díszí-
tik. 

Vajda Mihályné rajvezető 
elébünk teszi a tábornap-

- lót, melyben az itteni na-
Ittürőszer vezet jellegű P°k eseménytörténetét örö-

kítik meg és képekkel is 
illusztrálják. Ezekből derül 
ki, milyen változatos és 

A néhány éve épített új, 
reprezentatív iskola kapujá-

sokrétü program várja az 
úttörőket. 

Reggel fél 9-koo zászlófel-
vonás; jelentésadás, napi-
parancs: mindenki megkapja 
a feladatát. Reggeli, majd 
délelőtti foglalkozás, mely-
nek célja: lehetőleg minél 
többet legyenek a szabad-
ban, az iskola előtti liget-
ben. vagy a töltésoldalban, 
hogy ne legyen iskolapad 
ize ezeknek a délelőttök-
nek. Számháború, akadály-
verseny, futball és kézilab-
dázás szerepel a műsoron, 

Így érdemes 
Délben ebéd. csendes pi-

henő, majd a 2-tól fel 4-ig 
tartó délutáni foglalkozás 
rugalmasan egészíti ki a 
délelőttit: szellemi tornák, 
ki mit tud?-ok, szavalóver-
senyek. Fél 4-től uzsonna, 
zászlólevonás, a nap értéke-
lése következik, még mielőtt 
hazatérne a gyereksereg. 
Szerepel a tervek között 
hajókirándulás, fürdés és 
sok-sok olyan szórakozási 
lehetőség, mely szakavatott 
kezekkel irányítva kellemes 
nyarat szerez a kisdiákok-
nak és az értük aggódó szü-
leiknek egyaránt. 

Nlkolényi István 

GYORSPOSTA * GYORSPOSTA 
GYORSPOSTA * GYORSPOSTA 

Kijavítják a Dugonics utcát A vízdíj fizetése 
Keczel Lászlóné. Dugonics építési és közlekedési oszlá- Haraszti Gyula olvasónk 

utca 32. szám alatti lakos lyának vezetője úgy tájé- a r r é i panaszkodik hogv 
írt levelet szerkesztőségünk- koztatoit bennünket, hogy ' , é7 ',= v ( . 
, „ mivel a Dugonics utca nem megkapta a bzegedi Víz-
be, hotoi ^ r ö m m e l Z k forgalmú, az aszfalto- és Csatornamüvek dijbefize-
todomáful a Dugonics ^J tea z * s á r ° 0 ^ T ' l ^ Z ^ ^ H i á b a a d t a 

környéki utcák aszfaltozd- ^zkednek hogy a Jen- M ^ ^ M össze»* a 

sát, de szeretnék, ha az ő I j J J k o l Z t javítsák p 6 n z n é h á n y n í l p múlva 
utcájukat is rendbehoznák. J J J J J ^ J J J visszaérkezett. 

tyúkat. Ezzel biztosítják a 
Tóth József, a Szeged gyalogos közlekedés . zavar- * 

megyei jogú városi tanács talanságát. 

Tsz is adhat versenylovat 
a lovassportolóknak 

f 
Augusztus 1-től 

OTP-hitelakció keretében 

vásárolhat 

| PANNÓNIA 
| motor-
| kerékpárt 
H í . 278/Bp. MH 

Agancs-világrekord 
Megszületett az ú j agancs-

világrekord: július 29-én 
Martonvásár határában egy 
magyar vadász gyönyű őz-
bakot ejtett, amelynek 
agancsa minden eddiginél 
súlyosabb és szebb. A hi-
vatalos mérések szerint az 
agancs nettó súlya: 730,4 
gramm, térfogata 450 köb-
centiméter. 

Tulipánt Kálmánná, a 
Szegedi Viz- és Csatorna-
művek pénzbeszedő csoport-
vezetője úgy tájékoztatott 
bennünket, hogy valószinü-

A szegedi lovas sportis- hogy a szegedi sportiskola leg helytelenül töltötte ki 
kola 40 tagja nevében for- lóállományából is elveszünk 
dult Bozsó Magda szakosz- négyet. A megyei igazgató- Haraszti Gyula a csekket, 
tályvezető-helyettes szer- ság viszont hozzájárul ah- s ezért a posta nem találta 
kesztőségünkhöz. Arról pa- hoz, hogy bármely termelö-
naszkodik, hogy most, ami- szövetkezet új versenylova- mp0 a vállalatot. A pénz-
kor fellendülőben van Sze- kat biztosítson a szegedi lo- táruk bármikor elfogadja a 
geden a lovassport — jelen- vasiskola számára, abban . . . . , . 
leg is mintegy 100 taggal a - esethen. ha a lovak tar- vizdVat< h° személyesen vi-
gyarapithatnák szakosztályu- tás&ról is gondoskodnak. szik is be. 
kat — az Othalmi Állami 
Kísérleti Gazdaság igazgató- . , , r , 
sága 9-ről 5-re akar ja csök- / O V / t / O K m Ú T Q h O Z ü t 
kentem versenylovaik sza- — 1 

mát. Azt sem engedik meg. T i z panaszpontból álló le- már megjavították, télen — 
hogy a hiányzói lovakat a v p [ érkezett szerkesztősé- mivel ekkor van emberük 
sándorfalvi Üj Elet Tsz al- günkhöz, az Oroszlán utca - . lehordják a törmeléket 
tel felajánlott csíkokkal po- s z á m ú h á z l a k 6 i t ó l . A z t „ padlásról. Hamarosan a 

' • ' írják, hogy rossz a ház te- vakolatot is kijavítják. Az 
* teje, tele van a padlás cse- asztalosok már dolgoznak is 

A panasszal Zsibók And- !'ép:., * épülettörmelékkel, az ajtók és ablakok javi-
ráshoz, a Csongrád megyei > l u , k k a vakolat a lépcső- tásán. Az alsó ajcájok ned-
Allami Gazdaságok Igazga- s a közős WC-ben vessegenek javításával vár-
tóságának vezetőjéhez for- • 1 ? s s 5! k a z . ^ l a k o k . m kell. mivel lehetséges, 
dultunk, aki a következőket A f o l d s z l n t l I n a s o k vize- hogy nem a talajvíz, ha-
válaszolta: 

A sportló-állományt az 
FM Állami Gazdaságok Fő- Az ügyben Körösi Feren-
igazgatóságának rendelkezé- cet< az illetékes házkezelő-
sére országosan egyharma- sé0 vezetőjét kerestük meg. 
dával csökkentenünk kell. Elmondotta, hogy a tetőt 
Egy-egy sportló fenntartása 
évente 10 ezer forintba ke-
rül. Ezért határoztunk úgy. 

sek, salétromosak. 
* 

nem az esőzés okozta. 
Amennyiben nem szűnik 
meg a nedvesség. ezt is 
kijavítják. 

I. 

A Szegedi Konzervgyár fel-
vételre keres vizsgázott 

fűtőket 
Jelentkezés a gyár munka-
ügyi osztályán fél 7-től 15 
óráig. Rókusi feketeföldek 
6. szám. 

xS. 107 933 

Gyakorlattal rendelkező 

építész-
technikust 

azonnali belépéssel alkal-
maz iparvállalat. „Hosszú 
gyakorlat 107 932'' teligére 
a Hirdetőbe. 

xS. 107 932 

Áramszünet 
Az Áramszolgáltató Válla-
lat közli, hogy 1985. augusz-
tus 6-án 6—13 óráig a Ró-
mai krt.. Felső Tisza-pa.t, 
Etelka sor, Vatda u„ Ke-
reszt u., Szilléri sgt.. Deb-
receni u., Bihari u. által ha-
tárolt területen 

áramszünet lesz 
k. 6329 

AUGUSZTUS I-től OTP-re Is 

m e g v á s á r o l h a t ó 
MOSÓGÉP (kisméretű) 1600 Ft, CENTRIFUGA (mágnesíékes) 900 Ft, HORIZONT TV (nagyképernyős) 6100 Ft, 
PANNÓNIA 250 köbcentis (motorkerékpár) 15 800 Ft. Beszerezhető szakárudánkba n. Hódmezővásárhely. Sze-
ged. Makó. Szentes. Csm. V. Iparcikk Kisker. Vállalat. H. 118 840 

Ma este 20 órai kezdettel a 
Sárkány Étteremben 

disznótoros 
vacsorát 

rendezünk műsoros esilel 
egybekötve. Fellép: Kiss J. 
László, a Magyar Állami 
Operaház tagja. Belépődíj 
nincs. S. 107 951 

Magyarnóla-est! 
Értesítjük kedves vendége-
inket, hogy a Szegedi Föld-
műves Szövetkezet 

Kisborössy 

Halászcsárdájában 
augusztus 2-án és 5-én 20 
órától magyarnóta-estet tar-
tunk. Énekel: 

CSŐR JÓZSEF, 
az Ismert rádióénekes. 

Kiséri: 

KACZ LAJOS 
és c i g á n y z e n e k a r a . 

Belépődíj nincs! 

XS. 72 793 
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