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EgymüG'ó pár 
cipő 

Az utcán ijedten rebben-
nek szét előle az emberek. 
Én is úgy éreztem, pályám 
legmerészebb lépésére szán-
tam magam, mikor beültem 
mellé a kocsiba. 

Mint egy bárka 
A tanuló 52 éves volt, tsz-

tag. Kucsmája alól derűsen 
nézegette a műszerfalat, csiz-
mával nyomkodta a pedált. 

A cipőgyáriak is korábban 
szilvesztereznek az idén, leg-
alábbis a termelési eredmé-
nyeket illetően. Kedden dél-
után teljesítette tervét a Mi-
nőségi Cipőgyár Szegedi 
Gyáregysége; most már ők 
is 1967-et írnak. 

Külföldön, belföldön sok 
asszonynak, lánynak jut a 
Szegeden készülő cipőkből 
összesen 1 millió párat gyár-
tottak ^bben az évben, így 
azt az elképzelésüket, hogy 
végre „milliomos" gyár le-
gyenek, első ízben sikerült 
valóra váltani. Tetemesen 
túlteljesítették exporttervü-
ket: 15 ezer pár cipővel 
gyártottak többet az előírt-
nál. Huszonharmadikán ad-
ták ót az utolsó párat kivi-
telre, szilveszterig már a ha-
táron túl „járnak" ezek a 
cipők; a Szovjetuniótól a 
holland Antillákig számos 
országba exportálja termé-1 — Hányadszor 
keit az üzem. I bácsi? 

T = tanuló vezető 
— Harmadszor. — Mégis 

ki kellene szál lni . . . 
— Kocsit vesz? 
— Már van. Trabant. A 

fiaim előre küldtek, hátha 
nekem sikerül. . . 

— Nyomban kocsira ke-
rülnek a páciensex? — kér-
dezem az oktatót. 

nem törvényszerű. — Nem 
ám, jut eszembe a bácsi. 

A tanintézet a közúti jár-
művek vezetőinek oktatását, 
vizsgáztatását végzi. 

— Hét hivatásos gépko-
csivezetői tanfolyam volt 
1966-ban, ebből hat Szege-
den, 360 résztvevővel, vala-
mint nyolc nem hivatásos, 
440 jelentkezővel. Rendez-

— Előtte a KRESZ-táblák- tünk két középfokú tanfolya-
AroktátórVeTs^nyés^Géza kai- 3 főbb szabályokkal is- mot egv-egy gépkocsi elő-
csöndben irányítja: 

— Nézzen hátra, nem jön-e 
valami! Balra kanyarodjunk! 

merkednek meg, és a műsza- adóit, autó-villamosságit és 
ki tudnivalókkal is. Reggel húsz előkészítő tanfolyamot 
6-tól délután 4-ig tart a gya- közlekedésrendészetből és 

670 - és lassan, mint e © bárkai ^ E L J ^ J E N l 
elindultunk. 

— Milyen tábla van itt? — 
hangzik a kereszteződésnél. 

— Elsőbbségadás — mond-
ja a bácsika. — Aztán ráté-
rünk a sugárútra. 

Először az elmélet 

Délután 4-től pedig az elmé- résztvevővel. Főleg motoro-
letl foglalkozás, a gépipari sok vettek rajta részt. 
technikumban. A jelöltek 
minden másnap 2—2 órát 
vezetnek. 

— Hány éve tanít? 
— Húsz. Hét-nyolcezer 

ember tanítottam már . . . 

vezet a Nők, férfiak egyformán 

Szeeedi művészek 

sz Márta 

CLiebmann B . , felv.l 
Kopasz Márta növendékei körében 

a Tömörkény gimnáziumban 

Ott látogattam meg, ahol oktató éveiből legszíveseb-
élete legnagyobb részét tölti: ben arra a kezdeményezés-

Télén a legtöbben 
— Mikor tanulnak a leg-

többen? 
— Télen. Akkor érnek rá 

legjobban az emberek. A 
mezőgazdaság adja a leg-
több vizsgázót Csongrád 
megye ilyen szempontból or-

— Kik a jobb vezetők — szágosan is vezető helyen áll. 
"kérdezem később a KPM . . . , . . , . . . . . 
Autóközlekedési Tanintézet ~ M i n d e p k i k o c s l r a talál, 
Csongrád megyei iskolájának 3 X 1 V , Z S+3 Z I K ' 
vezetőjét, Polgár Istvánt — — Nem. Van, aki csak 
a nők, vagy a férfiak? hobbyként tanulja: „legyen 

— Tanulás és képesség m e 2 e z i s" Mindenesetre a 
szempontjából egyformák, műszaki intelligenciát növeli. 
A rátermettség határoz, a — Mikor indul 1967-ben 
jó reflex-működés. Itt té- M e lső tanfolyam? 
vedni nem lehet A vizsgá- . , . . . . . 
kon talán a nők jobban sze- ~ Január másodikán, a hi-
repelnek. vatásos kocsivezetőké, s feb-

— Hány éves korig taná- ruárban rajtolnak az „úrve-
csos vezetést tanulni? zetők". 

— Inkább fiatalon, de ez J. A. 

II néni ellenőrzés programja 
A Csongrád Me©ei Népi megvizsgálják e©es ve©es-

Ellenőrzésí Bizottság össze- iparcikkek hiányának okait: 
állította 1967 első féléves a fogyasztói árak alakulását; 
programját. A bizottság cé- a kórházak és klinikák esz-
lul tűzte, hogy az új köve- közgazdólkodását. 
telményeknek megfelelő el- Helyi jellegű ellenőrzés 
lenőrzési módszereket dol- tárja majd fel a háziker-
goz ki, s vizsgálatait az ed- tek és ©ümölcsösök növény-
diginél is na©obb hatékony- védelmének helyzetét, az 
Sággal végzi el. A bizottság egészségü©i és szociális in-
részt vesz majd több orszá- tézmények munkáját, vala-
gos munkában. Többek kö- mint a közérdekű bejelenté-
zött felméri azoknak az ivó-, sek intézésének sorsát. A 
ipari és mezőgazdasági víz- népi. ellenőrzés ezek mellett 
mű-beruházásoknak gazda- természetesen kivizsgálja a 
ságosságát, melyeket az hozzá érkező egyéb bejelen-
utóbbi években építettek; téseket is. 

növendékeinek társaságában, 
• Tömörkény gimnázium 
„üvegépületének" harmadik 
emeleti osztálytermében. 
Természetesen nagyszünet-
ben, amikor a diákok már 
kie©enesedtek a rajztáblák 
mögül, s a tanári asztal mel-
lett néhány szót válthattunk. 

Krakkótól 
Malborkig 

Először a lengyelországi 
meghívás felől érdeklődtem. 
Válaszként szó nélkül elém 
tette a Malborki Kastély-
múzeum igazgatójának két-
nyelvű nyomtatott levelét: 
„A Modern Ex Libris har-

re emlékszik, melynek nyo-
mán a dékáni hivatal enge-
délyezte az ipari pályán 
működő tehetséges fiatalok 
bejárását. Kopasz Márta 
óráira. A fiatal oktatónő 
ugyanis az iparostanuló is-
kolában tanított még szak-
rájzot 

1952-től a tanárképző fő-
iskola adjunktusa, öt esz-
tendő múlva már a Hámán 
Kató iskola rajztanára, s 
majd csak 1964-től Tápai 
Antal művészeti szakigazga-
tó ajánlására nevezte ki a 
városi művelődésü©i osz-
tály a Tömörkény gimná-
zium általános művészeti-
rajz, művészettörténet és 

Úttörők viselik gondját 
a Biegszépü.t hám Űrnek 
Több éven át meglehető- szerelik hintákkal, mászók-

sen mostoha arculata volt a kai, nyújtókkal és e©éb 
belváros és Rókus találkozá- gyermekjátékokkal. Munká-
sánál fekvő Lechner térnek, jukkái el is készültek, a já-
A közel 8 ezer négyzetmé- tékokat azonban csak a ta-
ter alapterületű tér rendező- vasszal állítják fel. 
si tervét még 1965-ben el- A korszerű Lechner teret 
készíttette a Városgazdálko- tegnap délelőtt adta át dr. 
dási Vállalat. Ezt követte a Hammer Fidél, a Szegedi 
tér korszerű kiépítése, ren- Városgazdálkodási Vállalat 
dezése ú©, hogy abban je- igazgatója Korek Józsefné-
lentős helyet szántak játszó- nak, az I. kerületi tanács vb 
térnek is. Közel egymillió elnökhelyettesének. A Ma-
forintot fordítottak a Lech- dách utcai általános Iskola 
ner tér végleges rendezésé- úttörői vállalták, ho© gond-
re. A többi között öntöző- ját viselik a tér szépségé-
és csatornahálózatot fektet- nek, megőrzik a játéktér fel-
tek le, támfalakat, lépcsőket szereléseit. Az iskolának ezt 
és aszfaltutat építettek. El- a nemes elhatározását Hor-
ültettek 233 lombhullató fa- váth József iskolaigazgató 
csemetét, 34 örökzöld fenyőt, tolmácsolta a megjelent ven-
1075 cserjét, 565 tő rózsát, degeknek. Jánoska Györ© 
5620 évelő növényt és mint- VII. osztályos tanuló úttörő-
e © 5000 négyzetméter terű- társai nevében szólt, amikor 
letet füvesítettek. a teret átvette szocialista 

A rekonstrukcióval együtt megőrzésre. Az úttörők el-
végleges megoldást nyert a határozták, ho© őrsi gyűlé-
tér közvilágítása is. A Vas- megtárgyalják majd 
és Fémipari Ktsz dolgozol .7. . . . . 
társadalmi munkában vál- feladataikat a ter védel-
lalták, hogy a játékteret fel- mére. 

* 

N ó f a s z e r z ő köszöntése 
A magyarnóta-kedvelő gyobb állomása életének — 

közönség jelenlétésben, ba- végül visszatért Szegedre, 
rátái, s tisztelői köszöntötték Az első világégés ideién 
kedd este a Hági-étteremben az olf z harctéren elvesz-
70. születésnapján a váró- tette jobb szemét, teljes 
sunkban élő dalköltőt, Kő- ha/ ukkanttá vált, s azóta 
kay Istvánt, az elmúlt há- is fekete kötést visel a 
rom évtizedben egész . vilá- homlokán. De a sötétedő 
got bejárt Piros pünkösd világban sem vesztette el 
napján..., Messze van a reménységét, bízott, ho© 
nyíregyházi kaszárnya..., 
Vándorol a hold az égen ..., 
Bagaméri hársfa ..., Lila 
krizantémok... és sok más 
nóta szerzőjét... 

Szegedi szülőktől szüle-
tett a Toron tál megyei Ka-

„egy egyszerű kis emberi 
sors" neki is osztályrészül 
juthat. 

Csárdásait, katonanótáit, 
hallgatóit országszerte ének-
lik, néhány dala pedig ott 
található na©, világsikert 

Újjávarázsolt ruhák 

madik nemzetközi biennalé- grafikai-szakrajz tanárának, 
jának bizottsága megtisztel-
tetésnek veszi, hogy meghív-
hatja önt a malborki kas-
télyban 1967. júniusától au-
gusztusig megrendezendő 
biennáléra..." 

A megbízólevél — mely 
természetesen a szegedi gra-

Kiilföldi sikerek 
Azóta itt dolgozik teljes 

megbecsülésben és elisme-
résben: iskolai órák mel-
lett a rajzpedagógia elméle-
ti területén tudományos fel-
mérő és kísérleti munkát 

fikusművésznőnek, Kopasz végez. Alkotó művészetének 
Mártának is nagy megtisz-
teltetés — következménye 
e © másik lengyelországi si-
kernek. 1964-ben a krakkói 
nemzetközi kongresszuson 
hét fametszetét állították ki. 
Ugyanakkor jelenleg sem 
Budapesten, sem Szegeden 
egyetlen múzeumban sem 
találjuk Kopasz Márta mun-
káit. Pedig . . . 

Munkásfialatol kal 
az egyetemen 

De talán haladjunk sor-
ban. A tőzsgyökeres szegedi 
család — 300 évre vissza 

mellőzéséről mégis érthető • 
keserűséggel beszél: 

— Külföldön mindig több 
sikerem volt, mint idehaza. 
1862-ben a francia Valentin 
le Campion emlékére rende-
zett kisgrafika-pályázaton 
egyik fametszetem bekerült 
13 nemzet válogatott művei-
nek albumába. (A képet an-
nak idején lapunkban is kö-
zöltük.) Ugyanakkor itthon, 
külföldre került metszetei-
met évtizedek óta kizsüriz-
ték, mondván: nem tartoz-
nak a kiállítás profiljához. 
1957-ben ugyan megyei pá-
lyázaton első díjat nyert 

menően alsó- és felsővárosi két-harsonás szabadtéri pia-
cívisek — ifjú sarja 1936-
ban kitüntetéssel végezte a 
fővárosi iparművészeti fő-
iskolát, s alig egy esztendő 
múlva már bemutatkozó ki-
állítása nyílt Szegeden a 
Horváth Mihály utcai kép-
csarnokban. Ennek eredmé-
nyeként hívta meg Buday 
György, jelenleg Londonban 
élő hírneves grafikus, egye-
temi lektorátusára. 

Másfel évtizedes egyetemi 

kátom — melyet a berlini 
Heimatz Múzeum később 
gyűjteményébe vett — en-
nek ellenére több megbízást 
nem kaptam. Pedig a tava-
lyi szabadtéri játékokra két 
művemet díjtalanul ajánlot-
tam f e l . . . 

Nem fejezte be a keserű 
mondatot. Való igaz, a to-
vábbiakat már nem neki 
kell elmondani. 

Nikolcnyi István 

varrjunk. Ezután a férceló 
öltéssel e©-egy tekla-
gyöngyszem következik, s 
végül a rojt, 20 cm-es szálra 
felfűzzük a tűgyön©öt, majd 
visszaöltünk az anyagon a 
gyöngyhímzett sor alá, más-
fél cm távolságra. Hosszú 
cérnaszálat vegyünk, hogy 
legalább három rojtot ké-
szíthessünk el egymás után 

A ruha gyöngyözéséhez 
erős cérnát, ha nylon az 
anyag, nylonszálat használ-
junk. Külön kapható, 
gyöngyfűző tűvel dolgoz-
zunk. 

(Maglódi Magda rajza) 

rácsonyfalván (Ofsenica); jelentő filmek betétszáma-
apja ott volt vasúti pálya- ként. Az elmúlt években 
fölvigyázó. Városunkban Szegények és gazdagok közt 
töltötte azonban gyermek- címmel több száz oldalon 
évei egy részét, évekig itt megírta még kéziratban le-
járt iskolába is, hiszen vő visszaemlékezéseit. Sze-
nagyszülei itt laktak. Te- gedi barátai közt Juhász 
mesvár, Versec, Nyírábrány, Gyula, Király-Kőnig Péter, 
majd a főváros volt na- mások neveivel is találko-

zunk benne. 
Az esten számos Kókay-

nóta hangzott el Ormándi 
Vendel előadásában, Laka-
tos Géza és zenekara kísé-
retével. Az előadottak közt 
olyanok is voltak, melye-
ket dalszerzőnk Dankó Pis-
tának a hagyatékában talált 
szövegére vagy dallamára 
költött (Bársony lepke...). 

Csongor Győző 

Szilveszter előtt 
— szilveszterre 
ajánljuk 

A szilveszteri és újévi tár-
saságban mindenki csinosan 
szeretne megjelenni. Né-
hány, gyorsan megvalósítha-
tó átalakítási ötletet java-
solnánk azoknak, akik nem 
költenek új ruhára. 

Egyszínű tavalyi estélyi 
ruhnákat például felfrissít-
hetjük szalaggal, s gyöngy-
gyei díszített virágokkal. Fél 
cm széles selyem, vagy bár-
sonyszalagot egyenlő ré-
szekre osztjuk és behajtva 
hármat-hármat. úgy varrjuk 
a ruhánkra, hogy azok hat-
szirmú virágot alkossanak. 
Középre egy na©obb tekla-
gyöngyöt öltünk, és körben 
apró kis tűgyönggyel varr-
juk ki. A kis gyöngyszeme-
ket hármasával öltsük a tű-
re, majd az anyagra. Vi-
gyázzunk a ruha, a szalagok 
és a gyöngy színharmóniá-
jára. 

Kétrészes kis fekete ru-
hánkat újjá varázsolhatjuk, 
ha leszedjük az ujját, s a 
blúz alját gyöngyrojttal dí-
szítjük. A derék felett 6—8 
cm-re egy sor fekete tű-
gyöngyöt varrjunk a blúzra. 
Majd a rajzon látható mó-
don, minden 3. vagy 4. 
gyöngyszem fölé három 
hosszúkás gyöngyszemet 

Kétféle ital 
NARANCSLÉ FEHÉR BORRAL 

Hat—7 dkg cukorral és e © csipetnyi fahéjjal cu-
korszirupot főzünik (kb. 2,5 dl t). Belefőzzük e © narancs 
lereszelt héját, majd átszűrve lehűtjük, és porcellán 
v a © üvegtálba tesszük. Ezután hozzákeverjük 3 na-
rancs megszűrt levét és 3 dl badacsonyi bort. Talpas po-
harakba téve hűtőszekrényben tároljuk, majd minden 
pohárba 1—2 db jégkockát és 1 szelet vékonyra vágott 
és meghámozott narancsszeletet téve tálaljuk. 

A BÖLÉKÉSZlTES »TITKA« 

Bólé (10 sze-
mélyre). A bólét 
legalább 2 órával 
a fogyasztás előtt 
kell elkészíteni és 

hűtőszekrényben 
tartani. A legjobb 
őszibarackból vagy 
friss eperből 5 db 
szép őszibarackot 
előzőleg meghá-
mozva és kima-
gozva vékony sze-
letkékre vágunk, 
és bólés tálba 
tesszük. (Ha eper-
rel vagy szamó-
cával csináljuk, 
akkor ezeket meg-
tisztítva, jól meg-

mosva és szitán 
lecsurgatva tesz-
szük a bólés tálba. 
Ezekből 50 dkg-ot 
számítunk). 

A gyümölcsöt 
10—15 dkg porcu-
korral megszór-
juk, majd leönt-
jük 15 cl likőrrel, 
5 cl jó konyakkal, 
és kb. félóráig 
hagyjuk állni a 
hűtőben. Ekkor 
hozzáöntjük 1 li-
ter fehér bort (jó 
a zöldszilváni, 
v a © a szürkeba-
rát) és letakarva. 

a felszolgálás pil-
lanatáig hűtőszek-
rényben tartjuk) 
vagy apróra tört 
jégre állítjuk). 
Még egy liter bort 
és üveg pezsgőt 
külön hűtünik hoz-
zá, de ezeket csak 
a tálaláskor önt-
jük rá. Jól előhű-
tött szódavizet is 
tehetünk minden 
adagba. Óvatosan, 
csak e©szer-két-
szer keverjük 
meg, nehogy a 
gyümölcs összetör-
jön. 

Uj mosószer 
A Növényolajipari és Mo-

sószergyártó Vállalat nyírbá-
tori növényolajgyárában a 
kongresszusi felajánlások 
egyik fontos részét képezte 
a választékbővítés. A válla-
lások teljesítésének eredmé-
nyeként látott napvilágot a 
gvár új terméke, a habzó-
szóda, amely a forgalomban 
levő szódáknál nagyobb ha-
tásfokú. Felhasználási terü-
lete is szélesebb, ruhák elő-
áztatásához, mosogatáshoz és 
általános tisztításhoz egy-
aránt alkalmas. Egyelőre a 
kísérleti üzemben kezdték 
meg a termelését, s közben 
dolgoznak az új habzószóda 
gyártó üzem létrehozásán. 
Ezzel decemberben elkészül-
nek. Az új üzem termelő-
berendezéseinek nagy több-
ségét a gyár műszaki kol-
lektívája készíti régi. hasz-
nálaton kívüli gépek felújí-
tásával. Ebben az üzem-
részben az évi termelés 4—6 
ezer tonna habzószóda lesz. 

Arcmszünet 
Az Áramszolgál tató Válla-
lat kfi-'li. hogv 19S5 decem-
ber 29-től 31-ig 7—16 órák" 
a Felső Tisza-nart . Róma! 
krt . Liszt u.. T r b á n u. ál-
tal halárol t terüle ten Idő-
szakos 
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