
Auromatikus 
kézszáríií gép 

Érdekes kísérletbe kezdett 

u Szegedi Elektromos Ktsz. 

Az OKISZ felkérésére — 

Nagypál György szövetkezeti 

műszerész és László Zoltán 

budapesti kutatómérnök ter-

vei alapján — elektromos 

kézszárító berendezést készí-

tett Az első három példányt 

a nemrég megnyílt buda-

pesti szolgáltató házban sze-

relték fel, ahol bevált A 

szellemes kis gép 40 másod-

perc alatt megszárítja a kéz-

mosás után a kezet nincs 

szükség külön kapcsolóra, 

automatikusan működik. 

A tervek szerint — ameny-

nyiben a Szegedi Elektromos 

Ktsz megfelelő összeget kap 

az OKISZ-tól, tovább fejlesz-

tik a kézszárító gépet Amint 

a szövetkezet elnöke elmon-

dotta, nincs kizárva, hogy a 

hasonló kis géppel kísérlete-

ző Esztergomi Készülékgyár-

ral együttműködve gyártják 

majd a berendezést 

A kézszárító gép különö-

sen alkalmas a szállodák, ét-

termek, szórakozóhebrek mos-

dóinál a törülköző helyette-

sítésére, mivel hjgiénikusabb, 

gazdaságosabb. 

Pincér, boltns nyelvet tanul 
Félezer hallgató az MSZBT központi nyelviskolájában 

A műit év októbere óta 
egy ú j iskola működik Szege-
den. Igaz, ennek az iskolá-
nak nincs pedellusa, sem 
igazgatói irodája — mégis, 
majd félezernyi hallgató ne-
vét őrzik a listák. 

A Magyar—Szovjet Bará-
ti Társaság orosz nyelviskolá-
jába — meg a hozzá kap-
csolódó klubokba — iratko-
zott be néhány hónappal ez-
előtt ez a kisebb falura való 
ember, azon egyszerű okból, 
hogy orosz nyelvtudását va-
lamiképp tökéletesítse. 

E tökéletesítésnek többféle 
módját kínálták a nyelvis-
kola vezetői. Ajánlották 3 
hónapos, 6 hónapos tanfo-
lyamok szervezését, s termé-
szetesen azt is, hogy a nyelv 
alaposabb ismerői kötetle-
nebb klubfoglalkozásokon 
„edzzék" tudásukat. De még 
a különböző időtartamú kur-
zusok között is különbséget 
tettek! Az egyiket a turisták 
utazás előtti felkészítésére 
szánták, hogy a határon túl 
ne kelljen csak mutogatniuk, 
a másikat a „vendéglátósok-
nak" — főképpen a pincé-
reknek —, hogy meg tudják 
szólítani a presszókba, étter-
mekbe betérő idegen vendé-
geket, a harmadikat meg ép-
pen a pult mögött hajladozó 
kereskedőknek, akik számá-
ra ugyancsak hasznos a heti 

Tiszta udvar 

Zománctáblák a kapukon 

Tábla az épület homlokza-
tán, vagy a bejárati kapun. 
S ha belülkerül a kíváncsi 
idegen, hamar rájön, mivel 
lehet kiérdemelni a megtisz-
telő címet Kis virágoskert, 
hely híján az ablakba, ve-
randára kirakott virágok. 
Gondosan tiszta, ép vakolatú 
falak, ápolt kerítés, felsepert 
•udvar, s azon az elhelyezett 
tárgyak rendje, ha kert van, 
akkor gyomtalanított, a fák, 
növények kezeltek. A mel-
lékhelyiségek és a lakószo-
bák csinosak, világosak, 
egészségesek — ez az igazi 
otthon. Ahol jól érzi magát 
a család és a látogató is. 

Szegeden csaknem 15 ezer 
lakóház közül tavaly több 
mint 13 ezret látogattak meg 
— nem is egyszer — a Vö-
röskereszt aktivistái. Listába 
vették a tapasztaltakat, s 
ezeket a listákat ősszel át-
adták a kerületi tanácsok 
egészségügyi csoportjainak, 
azok összesítés után a városi 
Vöröskereszt szervezetnek. S 
megint néhány százzal több 
lett azoknak a házaknak a 
száma, amelyekre kí lehet 
szögezni a táblát: Tiszta ud-
var — rendes ház. A lakók 
díszoklevelet kapnak, ame-
lyet a kerületi tanácselnök, 
a K Ö J Á L igazgatója ós a 
Vöröskereszt titkára ír alá. 
Most az idén már — igaz, 
csak az I. kerületben — zo-
máncozott táblákat is adna! 

az oklevél mellé. Az I. ke-
rületi tanács 600 táblát ké-
szíttetett, de a másik két ke-
rület is ilyen szándékkal 
van. Szegeden eddig 1600 
magán és állami lakóépület 
érdemelte ki a címet eddig. 
A mozgalom tízéves és egy-
re népszerűbb. Része a szép 
Szegedért, a virágos Szege-
dért mozgalomnak, amelyet 
a népfront irányít 

A látogatások során egész-
ségügyi és tisztasági szem-
pontokat vesznek figyelembe 
elsősorban, ezért a csopor-
tokban mindig van egész-
ségügyi szakértő ls. így amel-
lett hogy végül rendesebb 
lesz a város — mert azért 
arra mindenki büszke, ha ki-
teheti a táblát vagy okleve-
let —, sokszor kirívó szociá-
lis és higiéniai hiányokra is 
felfigyelnek a társadalmi ak-
tivisták. Nemegyszer pont az 
ő jelentésük alapján intéz-
kedett a tanács ilyen esetek-
ben. Ez a „mellékes" tény-
kedés is közhasznú és gaz-
dagítja a mozgalmat 

Idén is márciusban kezdő-
dik a lakóházak látogatása, 
mint minden évben. S ahol 
már tavaly, vagy azt meg-
előzően elérték a legjobb mi-
nősítést, nem akarják aztel-
veszítenL Ahol még eddig 
nem volt rendben minden, 
ott arra törekszenek, hogy az 
őszi „záráskor" nekik is jus-
son a kitüntető címből. 

K. J. 

99 Rianás" a Tiszán 
Tegnap délután Szeged több pontján hallatszott menny-

dörgésszerű dübörgés, többszöri Ismétlődésben. A nem min-

den évben hallható különös és az idén nagyon erős zajt 

az okozta, hogy a Tisza jégpánoélja alatt néhány centi-

méternyire leapadt a víz. A tíz-tizenöt centiméter vastag-

ságú hatalmas jégfelület pár nap óta „támaszték" nélkül 

maradt Most az enyhe időjárás hatására meggyengült a 

jég és messzire visszhangzó morajlással roppant össze több 

helyen. 

Az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóságtól kapott érte-

sülés szerint a folyón tegnap észlelt természeti jelenség 

abban különbözik a rianástól, hogy ez utóbbit a Balato-

non a felmelegedéssel együttjáró jégkitágulás idézi elő. A 

Balatonon ez nem jár együtt apadással, a Tiszán viszont 

ez okozza a jégtakaró összetöredezését, amit csikorgó, mo-

rajló hangtünemény kísér. 
X. B. 

két órában megtanult idegen 
szó. A negyedik, az ötödik, 
meg a sokadik csoportot pe-
dig azokból a magasabb tu-
dományos fokozat megszer-
zésén dolgozó orvosokból, 
biológusokból toborozták, 
akiknek a szakszövegek for-
dításánál, megértésénél kell 
el a szívesen adott segítség. 
Ez utóbbiak azonban mór egy 
fél esztendőn át tartó, heti 6 
órás „grammatikázásra" vál-
lalkoztak. Az Újszegeden 
most épülő Biológiai Kutató 
Intézet jövendő munkatársa-
it meg egyenesen 13 hóna-
pos tanfolyamra íratta be jö-
vendő gazdájuk, a Magyar 
Tudományos Akadémia. 

Beíratta — mert a tanu-
lás költségeit általában az 
érdekelt vállalatok, intézmé-
nyek fizetik. Egy korábbi 
írásunkban tehát hiába biz-
tattuk e nemes gavallérko-
dósra a szegedi vállalato-
kat, tudták a kötelességüket 
a mi noszogatásunk nélkül 
is. Főképpen a Csongrád me-
gyei Vendéglátó Vállalat, a 
Csongrád megyei Vegyes-
ipari Vállalat és a Szegedi 
Konzervgyár jár élen e fi-
nanszírozási „versenyben". 

A tanulócsoportok általá-
ban nem túl népesek. Szán-
dékosan nem azok, hiszen 
nyelvet jól tanulni csak ki-
sebb — 20 tagnál keveseb-
bet számláló — közösségek-
ben lehet így több alkalom 
nyílik egy-egy diák felelteté-
sére, meg arra, hogy a be-
iratkozottakat alaposabban 
megbeszéltessék. 

A nyelvklubok tagjai 

egyébként szinte kizárólag 

csak beszélnek. A Fegyveres 

Erők Klubjában, a MÁV Ne-

velőintézetben, meg az egyéb 

helyeken működő klubok he-

tenként megismétlődő fog-

lalkozásain éppúgy elhang-

zanak egy piaci vásárlás ta-

pasztalatai, mint az, hogy mit 

láttak egy külföldi utazáson 

a beszélgető partnerek. 

Az 5 nyelvklub tagjainak 

már csak azért is igen jó al-

kalma nyílik a jóízű társal-

gásra, mert több orosz anya-

nyelvű klubtárs is akad kö-

zöttük: a moszkvai, leningrá-

di egyetemekről ideszárma-

zott tanár- meg mérnökfele-

ségek, akik maguk is öröm-

mel vesznek részt a megis-

métlődő anyanyelv-gyakorla-

tokon. 

A Fegyveres Erők Klubjá-

ban működő egyik kis közös-
ség még oroszos vacsorát is 
rendezett tagjai számára! 
Káposztaleves, orosz bélszín-
lángos, hússaláta volt a menü, 
amelyet egy külön e célból 
meghívott szakács készített 
el, s amelynek fogásait ter-
mészetesen torokégető vod-
kával öntözgették a vacsora-
vendégek. 

Gondjuk azért van bő-

ven az iskola vezetőinek. 

Mint azt Boros József, az 

MSZBT Csongrád megyei 

Szervezetének titkára, az is-

kola életrehívója elmondotta, 

aggasztja őket, hogy megle-

hetősen kevés orosz nyelvta-

nárral találkoznak a külön-

böző foglalkozásokon, s épp-

így, a műszaki értelmiséget 

sem tudták még kedvük sze-

rint megnyerni. Pedig — ez 

„ténykérdés" — orosz nyel-

ven majd minden szakmun-

ka megtalálható, s e köny-

vek, folyóiratok ára is jóval 

alacsonyabb, mint az egyéb 

nyelveken kiadottaké! Ügy 

látszik, sok idő kell hozzá, 

hogy erre az érdekeltek is 

rá jö j jenek . . . 

Akácz László 

Tűzre dobott pénz 
Aki dúskál az értékek-

ben, az sem dobja tűzre 
a javait. Akinek pedig ke-
vés a pénze, az százszor is 
megfontolja, hogy mire 
költi. Így a logikus. Orszá-
gos méretekben is. Köztu-
dott, hogy hazánk alap-
anyagokban szegény or-
szág. Fában még szegé-
nyebb. Ebből viszont az 
következik, hogy a fában 
szegény ország ügyel min-
den fadarabkára. Felhasz-
nálja ahogyan tudja, de 
mindenképpen 1 hasznosan 
teszi azt. Szeged fafeldol-
gozó iparral is rendelke-
zik: ládagyár, falemezgyór, 
gyufagyár, bútorgyárak, 
fűrészüzemek és más 
olyan feldolgozó vállalatok 
vannak a városban, ahol 
évente vagon számra hasz-
nálnak fel faanyagot. 

Ahol viszont sok fát 
használnak fel, ott jelen-
tős a hulladék is. Egyetlen 
példa: a szegedi gyufa-
gyárban évente 1200 köb-
méter a fa hámozásánál 
keletkező vékony és finom 
forgács. Mi történik ezzel 
a hámozósi hulladékkal? 
Tűzre dobják. Még azt is 
elfogadná az ember, hogy 
tüzelnek vele, elvégre a fa, 
vagy a fafeldolgozásnál 
keletkező hulladék arra is 
jó. De nem minden hulla-
dék hasznos tüzelő. A gyu-

fagyárban tűzre vetett fi-
nom forgácsnak nincs je-
lentős hatása a kazánok-
ban. Pláne azokban a ka-
zánokban nincs semmi 
szerepe, ahol éppen 10 
ezer kalóriás földgázzal fű-
tenek. Hogy miért dobják 
a tűzre? Mert nem tudnak 
vele mit kezdeni. Az ud-
varon nem állhat sokáig, 
mert csak elfoglalná a he-
lyet, útba lenne. A dolgo-
zók sem veszik meg. 

Mégis — jogosan — saj-
nál ják a gyár szakemberei, 
s tűzre dobott értéknek te-
kintik a hámozósi hulladé-
kot. Ugyanis azt a finom 
faháncsot a farostlemez-
gyárak felhasználhatnák. 
Ilyen gyár hazánkban is 
van, Mohácson. Ha sze-
gény ország vagyunk fá-
ban, akkor alighanem 
megérné odaszállítani és 
hasznosítani. Ne a tűz 
égesse el! 

Máshol, más üzemekben 
is jelentős a fahulladék 
Szegeden. Ha a gyufagyári 
mennyiség nem lenne gaz-
daságos — a szállítási 
költségeket tekintve — 
talán érdemes volna felku-
tatni máshol is a „tűzre 
dobott" fahulladékot. Anv-
nyit. amennyit már gazda-
ságosan lehetne továbbíta-
ni a farostlemezgyárba. 

G. I. 

Megtalált közönség 
Hova tűnt a fümközönség? 

Cikkek: vélemények, érvek, 
viták kérdeznek rá, mitől 
csappant meg a mozivászon 
népszerűsége, mitől hervadt 
el varázsa. Hiszen a fiatalab-
bak is emlékeznek még, mi-
csoda töretlen lendülettel 
birkóztak be évekkel ezelőtt 
egy-egy magyar filmre, sőt, 
igazán csak hazai filmjeink-
re volt dicsőség bejutni. Ki-
emelt napi programnak szá-
mított, ha estére mozijegy 
lapult a kabátzsebben. Em-
lékszem, milyen kétségbeeset-
ten vágtattam haza néhány-
szor még két forintért, mi-
kor egész délutáni sorbaállás-
sal végre a pénztárhoz járul-
hattam, s kiderült: a zseb-
pénzemhez megálmodott hely 
nincs már, elfogyott Aztán 
megint sort álltam, de mire 
odaértem, megint elfogyott a 
hozzámvaló, s így szaladoz-
tam hazáig meg vissza, 
ahányszor csak feljebb lici-

tált a pénztáros — mert a 
sort ki kellett várni. Nem 
úgy, mint mostanság dívik, 
hogy a kedves-ritka mozi-
vendég odasétál a kis ablak-
hoz, s kedvére-pénzére válo-
gat kötegnyi jegykínálatban. 

Ott ül . . . 

Képernyő 

Lengyel est 
A varsói televízióstúdió Iájának A lóvátett városnak 

elevenedett meg kedd este megfilmesítése, mind a ná-
230 percre a képernyőn. Mint lünk sem ismeretlen Stefan 
a Rádió és Televízió Üjság 
tudatja, a kezdeményezés ná-
lunk született az Eurovízió, 
Intervízió tagállamai néme-
lyikének tapasztalatcseréjé-
re. A soron következő „nem-
zeti napok" tehát ízelítők — 
egymásból, egymás ízléséből, 
a különböző műfajok skálá-
jának színeiből. Minőségi és 
milyenségi választékbemuta-
tók. (Még idén látjuk a finn, 
bolgár, svéd és NDK-műsort, 
természetesen oda-vissza ala-
pon.) 

A lengyel est kínált szép-
irodalmat, zenét, balettet, po-
litikai töltésű dokumentum-
filmet, mozaikszemeket az 
ország életéből, cirkuszrész-
ietet — sőt a gyerekeknek 
címzett esti mese sem ma-
radt el. Az összeállítás va-

Zeromski kevésbé ismert el-
beszélésének adaptációja 
(Pavoncello) a gondos, szak-
szerű, művészi invenciókkal 
gazdag, a képernyő lehetősé-
geit árnyaltan birtokló mű-
helyre vallanak. (Persze a 
varsói televízió önálló szín-
háza számunkra kuriózum 
Budapesten nincs ilyen, pe-
dig a komponisták ís jól tud-
ják, micsoda különbség szer-
zői tevékenységet folytatni 
saját zenekarral és anélkül. 
Kiváltképp, hogy a tévé-szín-
ház tradíciói korántsem 
olyan gyökeresek, mint 
mondjuk a zeneszerzői gya-
korlat) Érdekes volt a varsói 
dzsesszpincében tett látoga-
tás is — ami újfent össze-
hasonlításokra irritál. Köztu-
dott, hogy a lengyel zenei 

Azaz, hogy mégsem egé-
szen ilyen egyszerű a dolog. 
Az elmúlt napokban megint 
birkózó embereket találtam a 
szegedi filmszínházak (mi-
lyen bölcs többesszám a 
kettő!) előcsarnokaiban. Az 
Egri csillagokra, Tony Renis 
filmjére, a Ha mondom, hogy 
szeretlek-re, s még néhányra. 
Látnoki jóstehetséggel már-
is odasaccolom a tömeget a 
közelgő Kleopátrán. 

így a fenti kérdésre — C , " I P / _ 

hova tűnt a filmközönség — 

bátran odaválaszolom: se-

hová. Ott ü l a moziban, csak 

éppen ritkábban, mint évek-

kel ezelőtt Azóta ugyanis 

megosztja a „konkurrencia", 

elcsalogatja a tévé, megri-

asztja a felemelt helyár — 

bár ezért bosszankodni alig 

marad ideje, lépésben hozzá-

szokott a hasonló meglepeté-

sekhez. Inkább úgy monda-

nám: a filmközönség ma job-
ban disztingvál Több a válo-

gatni valója, fontolgatja te-
hát, mit érdemes megnézni. 

hagyományos osztályozásban 
kell keresni: a művészfilmek 
és a szórakoztató filmek ka-
tegóriája változatlanul meg-
különboztetendő, hiszen kul-
turális-politikai elgondoláso-
kat nem húzhat keresztül, 
nem befolyásolhat döntően a 
filmpiac kereslet-kínálat 
mérlege. 

A valóság kétségtelenül az, 
hogy a sztárprodukciók, ka-
landfilmek, krimik, kosztü-
mös históriáik behozhatatlan 
előnnyel rendelkeznek a mű-
vészfilmekkel szemben. Azok 
egyre növekvő importjáról 
tehát nem érdemes lemonda-
ni (ha gyártásukat a lehető-
ségek szűkebb korlátai nem 
is biztatják túlzottan), ki-
váltképp, mert általuk fize-
tődnek ki a művészfilmek. 

Eltolódások 
Az ellentmondás pedig ér-

zésem szerint ott van, hogy 

a közönség disztingválása, 

valamint filmgyártásunk, 

filmiportunk disztingvációja 

között ritmusbeli eltolódások 

vannak. A két szempont, a 

két igény nincs szinkronban. 

Persze a hibaforrást nem a 

Csakhogy az arány módo-

sulásával ez utóbbiak im-

portjára (esetleg gyártására) 

nagyobb felelősséggel, poltti-

kusabban érdemes odafigyel-

ni. Erre sürget az ú j mecha-

nizmus immáron éves távlat-

ból kipróbált gyakorlata. Kö-

rültekintőbb válogatással 

nem szabad üresen hagyni a 

mozikat — legfeljebb azt a 

mérsékelt érdeklődést en-

gedni, ahol keveseknek is 

megéri vetíteni. Az igazán jó 

művészfilmekre — néhány 

kivételtől eltekintve — be-

megy a közönség. Ha egye-

lőre még nem is a várt vagy 

óhajtott arányban. Éppen 

ezért fontos megválogatásuk 

szempontjait felülvizsgálni, 

hogy velük és általuk ne 

csappanjon az értékes alkó-

tások közönsége. így kíván-

ja a jó filmek presztízsé-

nek megőrzése is. 

Nikolényi István 

lóban sokarcú, ízléses, több- élet, zenei nevelés közel sincs 
fajta tévé-lehetőségre figye-
lő volt — csak kissé érdek-
telen, unalmas. Szűkmarkúbb 
válogatással a kevesebb ez-
úital is többet mondhatott 
volna. Csupán egyetlen mű-
fajban kapott megfoghatót — 
tegyük hozzá előnyös oldalá-
ról megismert — támpontot a 
néző lengyel barátaink napi 
televízióprogramjából. Ez a 
tévéfílm, a tévéjáték. Mind 
Mark Twain népszerű növelt 

olyan fejlett, mint a mienk. 
A műsorból kideríthetően: 
náluk a dzsesszkultúra ápo-
lása sem vetekedhet művé-
szileg a mienkkel. És a 
dzsesszpince ugyancsak ku-
riózum Budapest számára. 
Nincs. 

Hogy néhány szervezésbei' 
kérdés milyen egyszerű, s 
hogy nekünk mégse jut 
eszünkbe? 

N. L 

Téli bútorvásár! 
Bútorboltok, figyelőin i 

TELEXRENDELESRE AZONNAL SZÁLLÍTUNK 
nagy választékban 
belföldi és importbútorokat 
Egyes garnitúrák 

20—25 százalékkal olcsóbban kaphatók! 
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