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„Vártam ráád, hosszú éveken 
á á t . . . " — énekelte Seres Bratyó 
— társam kollégiumban és kollok-
viumban —, minden áldott reggel, 
fölébredéskor. Ez volt a vekkerünk. 
S lám valahogy minden várakozás 
alkalmával ez a csépelt sláger csen-
dül föl bennem. 

Várakozások „borbélyötpercei", 
félórái, órái; ácsorgások, téblábo-
lások, unalmas-fárasztó idők. Nem 
ártott volna megszámolni, hányszor 
ötlött föl bennem a Bratyó-ébresz-
tő. Azt hiszem sok méter kitelne 
már húzgált strigulákból. Hiába, az 
ember nagyon gyakran kerül olyan 
helyzetbe, amikor nincs mi t tenni, 
várni kelL S jól tartja a szólás, 
nincs nagyobb büntetés a várakoz-
tatásnál. 

J ó néhány ismerősömmel beszél-
gettem erről. Korántsem rendszeres 
közvéleménykutatásom alkalmával 
a „nagyon nem szeretem" rubriká-
ba került a várás mindannyiuknál, 
s megegyezett a véleményünk ab-
ban is, sokszor elkerülhető lenne, 
emberséggel, figyelmességgel, segí-
tőkészséggel. 

Hogy ki, hol, mikor és mennyit 
vár? Nagyon eltérő; persze sok kö-
zös vonással A „ma nekem, holnap 
neked" közmondás érvényes, több 
áttételbea. 

A nők borbélyötperce a fodrász-
nál, kozmetikusnál órákká nyúlik, 
s megnyúlik közben annak a férj-
nek a képe is, aki a ,.drágám iga-
zán megvárhatnál!" felhívásnak en-
gedve kint ténfereg az utcán. Az 
étteremben a felszolgálót, a fogáso-
kat, a pincért kivárni; ez is kunszt 
sokhelyütt. Aztán arra is várni kell, 
hogy a töltekezés után költekezhes-
sen az ember, nem jön a fizető. 
Mellesleg ezt sohasem éreztem igaz-
ságosnak, vegyék el tőlem, szaba-
dítsanak meg gyorsan a pénzemtől! 
Ilyetén kívánságaink sajna nem va-
lósulnak meg egyes boltokban sem. 
Mint köztudomású, az előadóknak 
még most sem mindig sürgős. S ha 
nincs a keresett cikk, akkor ki tud-
ja meddig kell még várni, ha meg 
van, akkor is várni kell jócskán. 
Pláne ha valamilyen „csúcsot" fo-
gott ki az emberfia. 

Járdasziget, fűszerüzlet, hivatali 
előszoba, vagy orvosi rendelő, s még 
hány és hány alkalom; sokfelé visz 
ügyünk, bajunk, szorítanak elinté-
zetlen dolgaink. Van, aki próbálja 
visszalopni az időt. Egy barátom 
ilyen lopott percekben tanul eszpe-
rantóul — egyszer szerelmet is val-
lott az eladónőnek nagy szórako-
zottságában. Végülis azonban be 
kellett érnie a 20 deka szalámival. 
Hellyel-közzel előkerülnek az újsá-
gok, könyvek is. Sokan viszont azt 
mondják: „nincs idegem olvasni". 
Mások: a várószobák lánynézős vi-
lágításánál nem is lehet Dehogyis-
nem: még tanulni is, egy diák isme-
rősöm így, kivizsgálásra jártában 
készült egyik vizsgájára. „Súrolva a 
lécet", éppen-éppenhogy, de á tment 

És persze a beszélgetés is hozzá-
tartozik a várakozók, sorbanállók 

társasjátékához. Kár, hogy az eti-
ka helyett inkább a dráma jellem-
zi ezt a műfajt. Az idill helyett leg-
alábbis az éles szatíra. Az idegfe-
szülség, a „ki a soros"-féle ütközé-
sek teszik ezt Visszagondolva szin-
te mindenki elismeri; azért az egy 
percért, egy lépésért, azért a vala-
mivel kedvezőbb pozícióért kár volt 
izgulni, szólni, pláne kiabálni, ve-
szekedni. Ott a helyszínen azonban 
nem igen számol tízig senki, mielőtt 
rákezdi. 

Pedig valahogy így illenék. Az 
együttélés sokarcú dolog, hozzá kell 
edződni, ilyen vonatkozásaihoz is. 

Hát el kell fogadnunk, sőt ápol-
nunk kell azt a rózsát, amit a türe-
lem terem? — kérdezhetik sokan. 
— Hisz vannak vaskos tövisei is 
ennek a rózsának. Hát bizony van-
nak. A ma embere amúgy is időza-
varban van, s ez még csak élesíti a 
töviseket. 

Mikor pénzzavarban vagyunk, ki-
kisegítjük egymást, meg kéne pró-
bálni e tekintetben is Meg kellene 
próbálni a pontosságot, gyorsasá-
got, előzékenységet. O, intézmé-
nyek, hivatalok, ismerősök és isme-
retlenek! Segítsük ki egymást — 
legalább jövő január l-ig — egy kis 
idővel! Borbélyötpercekkel, ahol, B 
amikor csak lehet. Az sem baj. ha 
nem éppen annak adom vissza, aki-
től kaptam, s ha te nem annak tör-
leszted, aki; kölcsönözte! Tekintsük 
úgy: a családban marad. 

Csak az a fontos, hogy több, mi-
nél több időt nyerjünk, minél több 
percünk, óránk, napunk szabadul-
jon föl hasznos, értelmes dolgokra. 

Simal Mihá ly 

P á r t n a p o k 

Mai kentaur 
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nosztálása computerrel. A 
New York-i Mount Sinai 
egészségügyi központban 
computert használnak fél az 
500 mérföldnyi távolságban 
levő nyugat-virginiai közsé-
gekben élő szívbetegek álla-
potának diagnosztálására. Két 
perccel azután, hogy vala-
mely nyugat-virginiai orvos 
elektrokardiográfiai vizsgála-
tot végez betegén és telefo-
non betáplálja a computerbe 
az anamnézist, elkészül a 
diagnzózis. A diagnózisról te-
lefonon értesítik a beteg 
ágyánál levő orvost A nyu-
gat-virginiai egészségügyi hi-
vatal egyik orvosa kijelen-
tette, hogy a rendszer — 

* amely január l-én indult be 
— előreláthatóan pontosabb 
é s olcsóbb lesz, mint az ed-
digi módszerek. 

A világ legmagasabban 

fekvő országútja. A világ 

legmagasabban fekvő ország-

útja a ladakhl Lehből a hi-

malájai Manaliba vezet, • a 

tervezettnél két hónappal rö-

videbb idő alatt épült feL A 

460 km hosszú út helyen-

ként 5332 re magasságban 

szeli át a hágókat 

Ady Endre szavalóverseny 

Ady Endre halálának 50. évfordulója tiszteletére a 
Szeged m. j. városi tanács vb művelődésügyi osztálya és a 
November 7. Művelődési Központ szavalóversenyt rendez 
január 25-én, szombaton délután a November 7. Művelő-
dési Központban. A versenyen részt vehet — a hivatásos 
művészek kivételével — minden 15—22 éves fiatal. A ver-
seny nevezési lapjait Január 20-ig kell elküldeni a műve-
lődési központ címére (Odesszai körút 42. szám). A ver-
senyzők január 24-én, pénteken selejtezőn vesznek részt 
A döntő első hat helyezettjet értékes könyvekkel jutal-
mazzák, 

— A Tanácsköztársaság ld-
Máltásának 50. évfordulója 
alkalmából több munkás-
mozgalmi vonatkozású felvé-
telt készít a Magyar Hang-
lemezgyártó Vál la la t 

— Kitüntetés. Kiss Lász-
l ó t a Tömörkény István 
Gimnázium és Művészeti, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la igazgatóhelyettesét, nyu-
galomba vonulása alkalmá-
ból, a Magyar Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsa mun-
kája elismeréseként a Mun-
ka Érdemrend bronz fokoza-
tával tüntette kL A kitünte-
tést Lugossy Jenő művelő-
désügyi miniszterhelyettes 
adta á t 

Szerkesztői üzenet 
P. J. T. jeligén: Beküldött 

versét nem közölhetjük Tar-
talma, mondanivalója érdek-
telen, megformálása jellegte-
len. Tanacsunkat kéri, ír-
jon-e ezután is verseket. 
Egyetlen vers alapján majd-
nem lehetetlen ilyen véle-
ményt mondani. De ha lehet, 
a váiaszunk határozott, nem 
Sok kínlódástól kíméli meg 
magát, ha tanácsunkat elfo-
gadja. 

Már csak ez hiányzott! 

— Északkelet Szíriában az 
« beremlékezet óta egyik 
bi súlyosabb árvíz szűnőben 
B i Az árvíz által sújtott 
jh ületről mintegy 5000 sze-
jcailyt helyeztek biztonságba. 

— Rossz táplálkozás. Az 
i'.'etékes amerikai hatóságok 
1 —15 millióra becsülik azok-
i az amerikaiaknak a szá-
l- lt, akiknek táplálkozása 
Hem kielégítő. 

— Kilencszeres gyilkosság 
történt Limától háromszáz-
húsz kilométerrel délnyu-
gatra, Andahuaylasban. A 33 
éves Maximil iano Holgado 
Soto, egy házi ünnepség al-
kalmával italba kevert mé-
reggel megmérgezte feleségét, 
három gyermekét, valamint 
a meghívott négy fiatalem-
bert, akiket felesége szeretői-
nek tartott, majd önmagával 
is végzett. 

— A magyar filmek leg-
jobb vásárlója a Szovjetunió, 
Kuba, a Német Demokratikus 
Köztársaság, Jugoszlávia: ezek 
az országok jóformán min-
den második magyar játék-
filmet átvesznek. Számottevő 
az angliai érdeklődés, s ál-
landó vásárló a nyugatnémet 
televízió. Számszerűen ugyan 
kevesebbet vásárol, de évről 
évre jelentkezik az újdonsá-
gokért Olaszország és Fran-
ciaország Az eladásokból 
származó bevétel összege nem 
lebecsülendő: a MAFILM-
produkciók között több olyan 
akad, amely „eltartja" ön-
magát, azaz gyártási össze-
gét fedezi a vételár. 

— Valorlpraf. Hogyan le-
het a különböző minőségű 
lisztekből a legjobb kenye-
ret, tésztát készíteni, erre ad 
választ a Valorigraf, amely-
nek első nagysorozatát szov-
jet megrendelésre készítet-
ték el a Labor Műszeripari 
Művekben. A berendezés se-
gítséget nyúj t a kenyér- és 
tésztagyáraknak. ötven 
grammnyi anyagbői a liszt 
öt paraméterét tudja megha-
tározni. Megállapítja többek 
között vízfelvevő képességét 
azt, hogy mennyi idő alatt 
dagaszt, útmutatást ad arra 
vonatkozóan, hogy milyen 
technológiát a legcélszerűbb 
alkalmazni. A kiváló minő-
ségű Valorl gráfból, amely lé-
nyegesen olcsóbb, mint a ha-
sonló nyugatnémet berende-
zések, a Metrimpex az Idén 
mintegy száz darabot akar 
értékesíteni. 

— Mit fizet a íottáf A 

Sportfogadási és Lottó Igaz-
gatóság közlése szerint a 2. 
játékhéten öttalálatos szel-
vény nem érkezett Négy ta-
lálatot 45 fogadó ért el, nye-
reményük egyenként 80 307 
forint Három találata 4970 
fogadónak volt, nyeremé-
nyük egyenként 364 forint 
A kéttalálatos szelvények 
száma 143 550, ezekre egyen-
ként 16 forintot fizetnek. A 
nyereményösszegek a nyere-
ményilleték levonása után 
értendők. A közölt adatok 
tájékoztató jellegűek. 

Előadás 
a politikai akadémián 

Az MSZMP Szeged városi 
bizottságának gazdaságpoliti-
kai akadémiáján január 16-
án, csütörtökön délután féi 
3 órai kezdettel a Szabad-
ság Filmszínházban Siklós 
János, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titkára 
tart előadást időszerű kül-
és belpolitikai kérdésekről 
(Az előadásra a sárga jelzé-
sű igazolványok érvényesek.) 

— öngyilkosok. Az ameri-

kai statisztikusok szerint az 

öngyilkosok számaránya az 

idegorvosok között a legna-

gyobb. Állítólag 39 éven alul 

minden negyedik idegorvos 

halálának — öngyilkos-

ság. 

— Gyerekeinek kOMtk bör-
tönbel i keresetit . Ördög An ta l 
M éves, Asotthalom IMS. szám 
alatti lakost korábban m á r 
büntet ték , amiér t két k iskorú 
gyermeke u t án nem fizette a 
tartásdíjat. A n n a k idején sza-
badságvesztése letöltését pró-
baidőre felfüggesztették, azon-
ban továbbra sem tett eleget 
kötelezettségének, ö t hold föld-
jét , amelyet korábban k iadot t 
feles művelésre, e lhanyagolta , 
csakhogy Jövedelméből ne kell-
jen fizetnie gyermekeinek. Tar-
tási kötelezettség elmulasztá-
sa és Italozó é letmód miat t a 
szegedi megyei b íróság Jogerő-
sen s hónap i szabadságvesztés-
re ítélte és kötelezte a korá-
ban kapot t és felfüggesztett t 
hónap i szabadságvesztés letöl-
tésére ta. 

A következő napokban az 
alább felsorolt helyeken tar-
tanok pártnapokat: 

Január 13-án, hétfőn: dél-
után 2 órakor az Egészség-
ügyi Gyermekotthonban (Sel-
meczi u.) a gyermekotthon 
és gyermekkórház dolgozói-
nak, előadó dr. Dudás Béla; 
délután 3 órakor a FÉMTEX 
Ktsz-ben (Bartók Béla tér), 
elő-dó Csonka István; dél-
után 4 órakor a Cs. m. KI-
SZÖV klubban (Arany János 
u. az Univerzál és a Fényké-
pész Ktsz dolgozóinak, elő-
adó dr. Csukás István; 

Január 14-én, kedden: dél-
előtt 9 órakor a Postás Mű-
velődési Otthonban a postás 
dolgozók részére, előadó Fo-
dor István; délután negyed 5 
órakor a Gyógyászati Segéd-
eszközök Gyárában (Klauzál 
tér 7.), előadó Szigeti János; 

Január 15-én, szerdán: fél 
3 órakor a Szegedi Bőrdísz-
mű Ktsz-ben, előadó Vass 
István; délután 3 órakor a 
Szegedi Rendelőintézetben a 
Rendelőintézet és a Társada-
lombiztosítási Igazgatóság 
dolgozóinak, előadó dr. ör-
dögh Piroska: délután fél 4 
órakor a MÉK központban 
a MÉK dolgozóinak, előadó 
Regőczi István; délután 6 
órakor a Szegedi Élelmiszer-
kiskereskedelmi Vállalatnál 
(József Attila sugárúti klub-
helyiségben), előadó dr. Kuti 
Árpád; 

Január I6-án, csütörtökön: 
1 órakor a Haladás Termelő-
szövetkezetben, előadó Fodor 
István; délután negyed 3 
órakor a Szegedi Ruhagyár-
ban a Ruhagyár és a Cs. m. 
Gyógyszertári Központ dol-
gozóinak, előadó Ábrahám 
István; délután fél 3 órakor 
a Szegedi Falemezgyárban, 
előadó dr. Perjési László; 
délután 3 árakor a Szegedi 
Háziipari Szövetkezetben 
(Takaréktár utcai varró 
üzemrészben), előadó dr. Pál 
József; délután 3 órakor a 
Déry Miksa Gépipari Tech-
nikumban a gépipari tech-
nikum és kollégium, vala-
mint a MÜM. 600. sz. Ipari-

tanuló Intézet dolgozóinak. 
előadó dr. Varga Miklós: 
délután 5 órakor a Petőfi-
telepi II. pártszervezetben 
(József Attila sgt), előadó 
Annus István; 

Január I7-én, pénteken: 
délután 3 órakor a Szegedi 
Fürdők és Hőforrás Válla-
latnál, előadó Bárdos Miklós; 
délután fél 4 órakor a Vám-
és Pénzügyőrségnél, előadó 
Garamhegyi Ferenc; 

Január 18-án, szombaton: 
délelőtt 11 órakor a Szegedi 
Mérleskészítő Ktsz-ben (Len-
gyel utca 26.), előadó Lugosi 
József. 

Pályaválasztási 
tájékoztató 

Az elmúlt évekhez hason-
lóan idén januárra is elké-
szült Szeged és Csongrád 
megye 1969. évi pályaválasz-
tási tájékoztatója, azzal a 
céllal, hogy segítse a fiata-
lok eligazodását a lehetősé-
gek között. A könyvecske se-
gítséget ad a pedagógusok-
nak, szülőknek, a végzős fia-
taloknak, hogy tanulmányoz-
zák a szakmákat, illetve a to-
vábbtanulás útjait, módjait. 
Részletes számokat, adtokat 
találhatunk benne Szeged 
1969—70. évi szakmunkás-
tanuló igényéről, középisko-
lai képzésről, s az érettségi-
zettek továbbtanulási lehető-
ségeiről is. A pályaválasztás 
előtt álló szegedi fiatalok, il-
letve az érdekelt szülők mos-
tantól az iskolákban, könyv-
tárakban, az üzemek szak-
szervezeti bizottságainál, s a 
társadalmi szervezetekben is 
megtalálhatják e tanácsot, 
útbaigazítást adó könyvecs-
két. 

Játszótér 

— Jofiette Greco, a világ-
hírű francia énekesnő péntek 
este Bordeaux-i koncertjén 
összeesett a színpadon. Or-
vosa szerint kimerültség volt 
az oka rosszullétének. 

S Z E G E D 

a hazai lapokban 
1969/2 

SZSLES I S o l t t á : G ó r t a Lí-
via kiál l í tása Szegeden. Művé-
szet, 1968. december. [Fénykép-
pel.] 

L A C Z ó Ka ta l i n : Két szegedi 
festő. Népművelés , 1969. Janu-
ár. [Dinnyés Ferencről és Ki-
rá ly Sándorró l . Reprodukciók-
kal.] 

[FÜNKÖSTX Árpád] : Lecsa-
pol ták az olaj tavat A lgyőn . 
Népszabadság, Jan. L 

LANTOS Gábo r : Az olaj nem 
vész kárba . — J ó ko r érkeztek 
a szovjet v ízágyúk . — Munka-
társunk ma i Jelentése AlgyőrőL 
Esti Hír lap , j an . «. 

A labdarúgás — 1968. — ösz-
szel csődöt mondot t a Szeged. 
Népsport , j an . 6 [A SZEAC 
labdarúgó-csapatáról .] 

Tizenki lenc megye terveiből. 
Népsport , Jan. 8. [Szűcs Már-
ton nyi la tkozatában a szegedi 
sport létesítményekről is szólt.] 

Vadásztársaság pere az olaj-
ipar ellen. Magyar Hír lap , Jan. 
7. [A Szegedi Felszabadulás Va-
dásztársaság.] 

[Pt lNKÖSTI Árpád] P . A . : 
Korszerűsít ik a Tisza-hidat. — 
Megszüntet ik az úiszegedl vll-

• -- ^ „H íd vá-

m o t " fizetnek a szegediek. 
Népszabadság, Jan. T. 

P Ü N K Ö S T I Á r p á d : Az a lgyői 
csata. Tükör , j an . 7. [Fényká-
pekkeLJ 

Folyóirat-figyelő. — Tisza tá j . 
Magyar Hír lap , Jan. 8. ÍA Ja-
nuár i szám ismertetése.) 

B O J Á R Sándor : Képek a tűz-
ről. Ország-VUág, Jan. 8. [Fény-
képek AlgyőrőL] 

Elhelyezték az ÚJ zárószerke-
zetet az olaj kltöréses algyői kú-
ton. Magyar Hír lap , Népszabad-
ság, Jan. 9. 

Isz ápo l j ák ez algyői o la jku-
tat. Magyar Hír lap , Népszabad-
ság. j an . 1«. 

Üzemben Algyő. Magyar If-
júság . Jan. 16. 

[POLNER Zoltán] (pr—zn: A 
„ L u l u " Szegeden. F i lm , Szín-
ház . Muzs ika , Jan. 11. [A Já-
tékszín előadásáról , fénykép-
pel.] 

Egymi l l i ó turista Szegeden. 
Szabad Főid, Jan. 12. 

— Rio de Janeiróban a hét 

végén 41 Celsius-fokot mér-
tek. Az év eleje óta 30 halá -
los áldozata volt a hőhul-
lámnak. 

— Hal álarcos, pisztollyal 
és gumibottal felfegyverzett 
bandita tört be szombat 
reggel London belvárosában 
egy postahivatalba. Miután 
megkötözték a helyiségben 
levő alkalmazottakat, jelen -
íős mennyiségű pénzzel tá-
voztak. 

— Hibavizsgáló műszer. A 
Mezőgazdasági Gépkocsi Kí-
sérlett Intézet és a Gépjavító 
Tröszt megbízása alapián a 
Körmendi Felsőfokú Mező- ' 
gazdasági Technikum szak-
emberei elkészítették az első 
sorozatát azoknak a műsze-
reknek, amelyek segítségével 
szétszerelés nélkül is megál-
lapíthatók a traktorok hibái. 
A műszerek gépkocsiba sze-
relve könnyen eljutnak a 
legeldugottabb határrészekbe 
is. gyorsan diagnosztikáitok 
a traktorokat, s a szerelők 
már ennek alanton láthat-
nak munkához. Ez a gazda-
ságos javítási módszer világ-
szerte gyors ütemben térted. 
Hazai meghonosítása terén 
a Körmenden készült mű-
szerek jelentik az első lépést 
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