
Külsőre igazán ti-
;'<us kimutatás volt, 

i számok, adatok ka-
tonásan sorakoztak 
>enne. nyelvezetének 
hivatalos ficamai pe-
dig sorról sorra úgy 
köszöntöttek rám, 
mint régi ismerősök. 
Szóval olyan volt. 
mint a sokévi á t -
lag. Az egyik adat 
azonban, nevezete-
sen, hogy valamelyik 
rubrikában az „egy-
ketted" ember szere-
pelt. ugyancsak 
megütötte a szeme-
met. 

Ez az „egyketted" 
ember, ott az adat-
lépcsősor közepén 
valahogy nagyon kü-
lönösnek, vigaszta-
lannak hatott. S f u r -
csamód a szövegben 
is előfordult még 
ió néhányszor, az „el-
intézést nyert", „in-
tézkedés tör tén t ' - fé le 
alakzatok mellett. 
Szellemet, szemléle-
tet — méghozzá 
rosszat, bürokratát 

Cqyketted 
ember 

— sugalltak ezek a 
sorok. 

Nem tudom ho-
gyan is történt, de 
egyszer csak megele-
venedett előttem ez 
az „egyket led ' ; való-
ban emberi, azaz-
hogy félemberi ala-
kot öltött. Mint az 
anatómiai atlasz Cél-
alakjai . Állt azon a 
fél lábán és a félke-
zével rémülten gesz-
tikulált. ami nem is 
csoda. A félarcán, a 
félszemén is látszott, 
roppant kínos neki 
ez az elvonatkozás, a 
másik — talán iob-
bik? — felétől. 
Ahogy a félszavaiból 
(természetesen csak 

ilyeneket tudott mon-
dani) kivehettem, 
leginkább azt fá j la l -
ja. hogy a szíve is a 
másik oldalra került. 

Sirámaira azonban 
senki sem figyelt. 
Még kevésbé a ma-
gát félistennek te-
kintő főfőadminiszt-
rátor, akit magam-
ban ICipipálónak ne-
veztem el. Jött, lá-
tott és kipipált — 
minden egyes rubr i -
kát ellátott jellegze-
tes és könyörtelen 
kézjegyével. Az egy-
ketted emberét is. 
Csak úgy, átsikló 
szemmel, rendjén-
valónak találta, s 
mint egy kampót, 

beléakasztotta a pi-
pát. 

Pont a lábába, sze-
génynek. Az egyket-
ted ember megingott, 
hátratántorodott a 
hirtelen rántástól, s 
mivel egyensúlya 
amúgy is nyilván bi-
zonytalan volt, mos/ 
már reménytelenül 
beleesett a rubrika 
mélyébe. A Kipipáló 
pedig ügyet se vetve 
a tiltakozásra, mint 
aki jól végezte dol-
gát, nagy garral alá-
kanyarintotta nevét 
a kimutatásnak. így 
aztán, sajnos, sem-
miféle elégtételt nem 
nyú j tha t t am a ketté-
szelt. s most már 
félbemaradt ember-
társunknak. Minden-
esetre vele együtt 
várom, míg a Kipi-
páló egy szép napon 
fölbotlik saját kam-
póiban és beesik va-
lahova, a poros, 
szürke aktakötegek 
közé. 

S i m á i Mihály 
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— Katonai műhold. A Ca-

pe Kennedy kísérleti tele-
pen csütörtökön a ha jnal i 
órákban az amerikai légi-
erő katonai kísérleti távköz-
lési műholdat bocsátott fel. 
A kísérlet cél ja: olyan ű r -
távközlési rendszer kidolgo-
zása, amellyel lehetővé vá-
'ik a csapattestek közvetlen 
kapcsolata főparancsnoksá-
gukkal, akár a harc térsé-
gében, akár Washingtonban. 

— Száztíz emelet. A nem-
zetközi kereskedelmi köz-
pontnak a Manhat tan szi-
geten fekvő óriási épülete 
1972-re 110 emelet magas 
lesz. A világ legmagasabb 
epületének 43 600 ablakát ki-
j-ülröl automatikusan fogják 
tisztítani egy percenként 13 
méter sebességgel haladó 
szerkezettel. 

— öreg pcnzleleí. A taci 
Gorsiuniban végzett ásatá-
sok során egy ha jdan i lakó-
ház padlózata a lá re j tve 
gazdag pénzleletre bukkan-
tak. A régészek megállapí-
tották, hogy a 2800 dupla 
dénár t tar talmazó textilből 
készült zacskót időszámítá-
sunk után, 260-ban egy bar-
bár törzs támadása idején 
rej tet ték el a rablók elől. 

— Földrengés. Szerdán 
hajnalban (helyi idő) a me-
xikói Chiapas államban, a 
délkeleti partvidéken, Gua-
temala határán 37 másod-
percig ta r tó földrengés pusz-
tított. A legnagyobb kár t 
Acapethau faluból jelentet-
ték, ahol 12 személy életét 
i esztette és 32 ház összedőlt. 

Modern pásztor 

Barkácsműholy 

Szögeden 
A miniüzemben mindenki dolgozhat 
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Vegyen részt 
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társas-
utazásainkon 
6 napos: MOSZKVA re-
pülővel, 

november, decem-
berben 
Részvételi d í j : 
1700,— Ft 

6 napos: LENINGRÁD 
repülővel, 

november, decem-
berben 
Részvételi d í j : 
2100,— Ft 

10 napos: ZAKOPANÉI 
üdülés 

november, decem-
berben 
Részvételi d í j : 
1685,— Ft 

— Sikeres véradónap a 
Szegcdi Ruhagyárban. Az 
eddigieknél jobb eredmény-
nyel zárult az a ruhagyári 
véradónap, amelyen a gyár 
290 dolgozója 78 liter vért 
adott beteg embertársai gyó-
gyítására. A sikerhez hozzá-
járult , hogy a gyár üzemré-
szeiben, munkatermeiben 
dolgozók versenyt indítottak 
azon a címen, hogy melyik 
munkahelyen gyűj t össze 
legtöbb vert a szegedi vér-
adó állomás. 

— Műanyag scrtcsólak 
gyártását, kezdték meg az 
agárdi ál lami gazdaság szak-
embereinek elképzelései alap-
ján a fűzfői nitrokémiai ipar-
telepeken. A símafelületü 
műanyagfalak könnyen ösz-
szeszerelhetők és rendkívül 
higiénikusak. 25—30 centimé-
ter vastagságú kőfalnak 
megfelelő meleget biztosíta-
nak. 

— Megtalálták Örs szállá-
sát. A Bükk déli lábánál 
felevő Kács község határá-
ban Parády Nándor, a Bu-
dapesti Nemzeti Múzeum ré-
gésze befejezte a honfoglaló 
magyarok egyik legjelentő-
sebb nemzetsége, a Borsod-
ban birtokos Örs-úr székhe-
lyének feltárását. Az ásatás 
során az egész környéket 
uraló magaslaton megtalál-
ták az egykori vezéri szál-
lást. 

— Tetten érték. Tanai 
Gyula 37 éves. Szeged-Mi-
hálytelek. Nagybcrcsényi u t -
ca 14. szám alatt i lakos erő-
szakos nemi közösülés kísér-
lete, folytatólagosan elköve-
tett szemérem elleni erőszak 
és visszaesőként elkövetett lo-
pás kísérlete miat t áll t a 
szegedi járásbíróság előtt. Az 
előbbi két cselekményt a I 
nevelése ala t t álló kiskorú 
lány sérelmére követte el. 
Harmadik bűntet te volt: jog-
talanul behatolt egy ismerőse 
lakásába, ahol a sublót.fiók-
ban pénzt keresett, A pén-
zeskazetta felnyitásakor ér-
ték tetten, összbün tetősül — 
nem jogerősen — a szegedi 
járásbíróság 5 évi szabadság-
vesztésre ítélte. 

— Ittasan és jogosítvány 
nélkül vezetett egy kölcsön-
kért motorkerékpár t Pat tyán 
János 28 éves. Szeged, Ka-
tona u. 24. szám alatti lakos. 
Emiat t Gyálarét közelében 
kisebb balesetet is szenve-
dett. Foglalkozás körében el-
követett veszélyeztetés miat t 
a rendőrség büntető e l járás t 
indított ellene. El járás indult 
a motorkerékpár tulajdonosa, 
Börcsök Lajos, Röszke, Par-
tizán u. 24. szám alatti lakos, 
italbolt vezető ellen is, aki 
személyesen szolgálta ki elő-
zőleg Pattyánt, majd pedig 
anélkül, hogy megkérdezte 
volna, van-e egyáltalán jogo-
sítványa, kölcsönadta já r -
művét. 

Hazánkban is népszerűsö-
dik a barkácsmozgalom. A 
„csináld magad" tevékenysé-
get sok más mellett a nem 
megfelelő javító-szolgáltató 
lehetőségek is késztetik. 
Otthon olcsóbban és sokkal 
gyorsabban kijavíthatok az 
apróbb hibák. 

Sokáig az ilyen barkácso-
lás meglehetősen nagy ne-
hézségekkel járt, az alkalmi 
mester ezernyi gonddal küz-
dött, nem volt megfelelő 
szerszám, anyag stb. Gyöke-
res változást hozott a 
3246 1967. évi kormányhatá-
rozat, amely többek között 
az „intézményesített" barká-
csolás fejlesztésével is fog-
lalkozott; az országban Szé-
kesfehérváron, Debrecenben 
szolgáltató műhely alakult. 
A „mini-üzemben" megfele-
lő gépek, szerszámok segítik 
az ezermesterek munkájá t , a 
berendezéseket bárki igény-
be veheti. A kitűnő eredmé-
nyekről a legutóbbi Buda-
pesti Öszi Vásáron a sok-
ezernyi látogató is meggyő-
ződhetett. 

Érdemes néhány debreceni 
tapasztalatot idézni: az idén 
tavasszal alakult műhelyben 
júliusban már 479-en_ dol-
goztak. A látogatok között 
olyan újí tók is megfordul-
tak, akik kivitelezőt nem ta-
lálva, saját maguk formál-
ták anyagba elképzeléseiket. 
Rövid idő alatt az is bebi-
zonyosodott, hogy a műhely 
nem szorul különösebb dotá-
cióra, néhány hónap alat t 
megtérül a berendezési költ-
ség, s nyereséget hoz fenn-
tartóinak. 

És Szegeden szükség len-
ne-e ilyen barkácsműhelyre? 
Feltétlenül! Közismert, hogy 
egyszerű alkalmi javításokra 
(pl. hegesztésre) alig lehet 
vállalkozót találni. Szegeden 
ezermester bolt működik, 
amelynek jó forgalma arról 
árulkodik, hogy sokan szük-
ségelik a barkácsüzemet. 

Szerencsére az igényeket 
idejében felismerte a KI-
SZÖV és a FÉMTEX Ktsz. 

A napokban arról tájékozta-
tott Tóth László, hogy meg-
teremtették az alapításhoz 
szükséges anyagi feltétele-
ket. Rendelkezésre állnak a 
gépe!?, a szükséges szakem-
berek is. A tervek szerint 
Szeged városközpontjában 
kívánják létrehozni az ú j f a j -
ta szolgáltató kisüzemet, 
amelyben megfelelő szakmai 
segítséggel, használati dí j el-
lenében mindenki kedvére 
dolgozhat a szerszámokkal. 
A műhely megalapítására 
elsőnek a FÉMTEX Ktsz 
vállalkozott — a gyakorlati 
megvalósítást azonban né-
hány körülmény akadályoz-
za. 

A KISZÖV jelenleg gon-
dosan tanulmányozza a már 
működő hazai barkácsmühe-
lyek tapasztalatait , működé-
süket. Igyekszik a szegedi 
igényeknek megfelelő olyan 
műhelyet életresegiteni. 
amelyben mindenfa j ta bar-
kácsmunka elvégezhető, sőt 
a házi hibajavításhoz még 
tanácsadó szolgálat is ren-
delkezésre állna. 

M. I. 

Rendelet 
a kozmetikáról 

Az állami, szövetkezeti és 
kisiparban több száz kozme-
tikus dolgozik. Tevékenységi 
körüket hiost könnyűipari 
miniszteri rendelet egységc-
sen szabályozza. A rendelet 
meghatározza hogyan, mi-
lyen eszközökkel, vegysze-
rekkel végezhetik a szép-
ségápolást. A rendelet — 
amelynek megjelenésével a 
kozmetikusokra vonatkozó 
több régebbi jogszabály ha-
tályát vesztelte, azt a célt 
szolgálja, hogy a kozmetiku-
sok, függetlenül attól, mi-
lyen szektorban dolgoznak, 
magasabb színvonalon, gon-
dosabban, az egészségügyi, 
higiéniai követelményeknek 
megfelelően végezzék szol-
gáltatásaikat. A rendelet el-
határol ja a kozmetikai szol-
gáltatásokat a fodrászattól 
és az orvosok feladatkörétől. 
A kozmetikai iparban elő-
állított vagy alkalmazott va-
lamennyi kozmetikai készít-
mény egészségügyi ellenőr-
zésére az Országos Élelme-
zés- és Táplálkozástudomá-
nyi Intézet és az Állami 

Közegészségügyi-járvány-
ügyi Felügyelet jogosult. A 
rendelet meghatározza azt 
is, milyen gépeket használ-
hatnak a kozmetikusok. 

A Nagymenő ÜJ FILMEK 

Divat a századforduló: 
mintha a szecesszió rene-
szánszát élnénk. Filmen is 
divat. Emlékszünk még az 
első nagy ötletre, a Cso-
dálatos férfiak ra, abban je-
lent meg először a század-
vég a maga pöfögő-ugráló 
repülő masináival. 

Aztán ter jedni és zülleni 
kezdett a téma. Alex Jof-
/énak, a Nagymenő rende-
zőjének már csak a bicikli 
jutott. A két film, a Cso-
dálatos férf iak és a Nagy-
menő különbsége körülbelül 

Mennyibe kerül 
az olimpia? 

Nem sok idő van hát ra a 
XIX. Olimpiai játékok meg-
nyitásáig. de a mexikóiak 
már tud ják : szép sikert ér-
tek el — a versenyeken részt 
venni szándékozó országok 
számát tekintve a mexikói 
olimpia minden rekordot 
megdöntött. 

Nem csupán a sportverse-
nyek jelentik ma jd az egyet-
len „látványosságot" Mexikó 
vendégei számára. Ez a latin-
amerikai ország méltán büsz-
ke történelmi múl t jára . Me-
xikó területén az ősi múlt 
11 ezer ér tékes emlékét őr-
zik, amelyek az itt élő népek 
ha jdani nagyságának tanúi. 
Az aztékok és más népek 
régi építményein kívül 15 
ezer olyan vallásos épületet 
őriznek, amelyeket már az-
után építettek, hogy a spa-

A szőregi Egyetértés Mgtsz 
Gumijavító üzeme meg-
kezdte a 

műszaki gumi-
és vaskerekek 
gumizását 

\ Szeged Varos) Tanirs Kór-
ház, Rendelőintézet Igazgatóséra 
és orvosi kara mély részVsJtel 
tudatja, hogy dr. roLí.AK ELLA 
belgyógyász srakfóorvos, érde-
mes orvos. 1SS8. szeptember 23-
én életének 78. évében megbalt. 
Nevezett mindvégig töretlen szor-
galommal látta rl szakorvosi 
munkáját. Dr. Tollak Ellával a 
lársadalombiztositá- legrégibb 
orvosát vesztette el, már isis-
ben a Munkásbiztositó pénztár 
szakorvosa volt. Temetése 1S88. 
szeptember 30-án 14 órakor lesz 
a belvárosi temető új ravatalozó-
jából. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak. ismerősöknek, 
szomszédoknak, akik szeretett 
halottunk, TURír FRIGYEgNE 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család, Szőreg, retöfi 
u. 162. 

Mély lájdajommal tudatjuk, 
hogy szeretett testvér, özv. KO-

Gyászközlemények 

VACS K t á o r V N É Ttajagos An-
na életének 78. évében rövid 
szenvedés után elhunyt. Teme-
tése szeptember 28-án 11.30 óra-
kor les- az. alsóvárosi temető 
kápolnájából. A gyászoló esalád, 
Hernyós u. 4. T. 1337 

Mély fájdalommal tudat luk, 
hogy szeretett testvérünk, S7E-
CST MARTA életének 71. évében 
hosszú szenvedés után elhunyt. 
Temetése szeptember 27-én 14 
órakor lesz a belvárosi temető 
ravatalozójából. A gyászoló csa-
lád. Répás u. 4. Minden külön 
értesítés helyett. T. 1334 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak. Ismerősöknek, kik 
szeretett halottunk, BEÍRTA JÓ-
ZSEF temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mély 
fájdalmunkat enyhíteni igyekez-
tek. A gyászoló esalád, Mihály 

tclck. T. 1531 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, Uilt 
szeretett édesapink, VVVGNER 
PETER temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal 
mély fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család. 

T.1528 
Köszönetet mondunk mind-

azoknak. akik részt vettek drága 
halottunk hú< süztatasán. utolsó 
útjára elkísérték, fájdalmunk-
ban osztoztak. Köszönetet mon-
dunk továbbá a Sebészeti Klini-
ka adjunktusainak, ápoló sze-
mélyzetének, akik szenvedését 
enyhítették áldozatos odaadó 
munkájukkal. A gvászoló Jánost 
család, Petőfi S. sgt. 87. T. 1523 

Köszönetet mondok mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, mun-
katársaknak. kik szerétett fele-
ségem. KAT.AFSZKY JENŐNK 
temetésen megjelentek, rés/vé-
lükkel és virágaikkal méh fái-' 
dalmaniat enyhíteni Igyekezték, 
Gyászoló férje. T. 1521 

nyolok par t ra szálltak Ame-
rikában. 

Mexikónak már szép szám-
mal vannak sportlétesítmé-
nyei a fővárosban, például a 
105 ezer ember t befogado 
„Azték" stadion, vagy a 80 
ezer férőhelyes olimpiai sta-
dion az egyetemi városrész-
ben. Az olimpiai játékok 
megnyitásáig elkészült a 
sportpalota (22 ezer féröhely-
lvel), a 6 ezer nézőt .befogadó 
olimpiai kerékpár-verseny-
pálya és egy csatorna az 
evezős és úszóversenyek szá-
mára (hossza 2 ezer 200 mé-
ter, szélessége 125 méter). Ez 
a legnagyobb mesterséges 
sportmedence a világon, tri-
bünjein 5 ezer 700 néző fog-
lalhat helyet. 

Ezek a létesítmények, va-
lamint az utak, a parkírozó-
helyek stb. építése több, mint 
40 millió dolláros beruházást 
jelentett Mexikó számára. A 
versenyek megszervezése, a 
propagandára és más előké-
születekre 44 millió dollárt 
fordítanak. A mexikóiak re-
mélik. hogy a mérkőzésre 
szóló jegyek eladása (20 mil-
lió dollár) és a televíziós 
közvetítés jogdijai, valamint 
az emléktárgyak árusítása 
révén részben majd megté-
rülnek az olimpiai játékok 
megrendezésének költségei 
(összesen 84 millió dollár). A 
turis ták és a sportolók is te-
kintélyes összeget hagynak 
ma jd Mexikóban. 

ugyanannyi, amennyi a re-
pülő és a bicikli különbsége. 
Egyszóval meglehetősen 
nagy. 

Nem paradoxon: ez a kü-
lönbség igen közeli rokon-
ságot is jelent. Joffé ugyan-
is szinte alig csinált mást, 
mint a repülős témát transz-
porálta sa já t bicikli t émájá-
ra. Ilyen értelemben nem 
is eredeti a mű; inkább va-
riációként kell felfognunk. 

S a részmegoldásai? A 
cselekményalakitás kisebb-
nagyobb meglepetései? 
Azokban kétségkívül van 
néhány lendületes megol-
dás. Még talán merész is; 
a főszerepet játszó Bourvil 
biciklis repülése például. 
De ezek egyrészt — bár-
mennyire mulat tatók is — 
sokszor látott sablonokkal, 
unalomig ismert klisékkel 
keverednek, másrészt több 
helyen elnj-újtottak, von-
tatottak, lassítottak. Ezért 
tűnik a f i lm néhol unal-
masnak; nem is beszélve 
bizonyos többször visszatérő, 
ismétlődő motívumokról. 

S végül is ez a film leg-
főbb ellentmondása. Attól, 
hogy témája egyszerű var iá-
ció, még lehetett volna fe-
szesebb tempójú, , 
lendületesebb, tö-
mörebb, egyszó-
val szórakozta-
tóbb film. 

ö . L. 

Eladó l db 

DV—K—lg—2 típusú 
dunaújvárosi típusú 
csővázas szerkezet 

teljesen ül állapotban. Ér-
deklődni lehet Gyógy szö v. 
Szeged, Dcálc Ferenc u. 52. 
Telefon: 13-381,( mellék. 

A pzegedl Építő Ktsz 

útépítéshez törmeléket 
vagy salakot keres, 

az elszállításról díjmente-
sen gondoskodik. 
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