
'Szorgos-
kodunk 

Nem fogják elhinni a bevezető sorok me-
séjét, pedig színtiszta igazság, ahogy monda-
ni szokás: nem vettem el belőle, s nem tet-
tem hozzá semmit. Az emlékezetes brazil— 
olasz döntő szünetében az ablakhoz álltam, 
hogy kicsit nyugtassam a szemem a szomszéd 
ház hályogos ablakszemein. A függönyök mö-
gött ott is csak lila fények vibráltak, minden-
ki a képernyő előtt üldögélt. Illetve mégsem 
mindenki. A szemközti szomszéd, Velünk 
emeletben is azonos magasságban, a konyha 
neonfényében sütkérezett. Talán kávét tesz 
fel a szünetben, netán szódavízért szaladt ki? 
Nem. Előtte a gáztűzhely, kezében a pala-
csintasütő. éppen most perdíti a levegőben a 
pirosodó levelet, s rázogatja tovább a láng 
fölött. Gyorsan elhúztam a sötétítő függönyt. 
Mi lenne, ha a feleségem meglátná? Éppen 
elég, hogy az ipse vasárnap délutáni moso-
gatásait megleste már. 

Férjek, testvéreim! Hát nem szörnyű? Az 
ilyenek miatt szenvedünk naponta. Az ilyen 
szuper-bezzeg, alig-férfi pasasok miatt. Hogy 
nem találnak egy tisztességes hobbyt? Horgá-
szat, sakk. faragás, bélyeggyűjtés, vagy mit 
tudom én. De nem. ö k sütnek-főznek, takarí-

tanak, mint egy kis Édes Anna, hogy a gáz-
láng pörkölje le a bajuszukat! 

Nem azért mondom, mintha mi — értsd: 
Átlag Férjek — soha nem végeznénk házi-
munkát. Dehogynem! Porszívózni is szoktunk, 
centrifugázni is, kávét, meg diót darálni, 
ágyat összerakni. De nem mindig. Leginkább 
csak akkor, amikor annak értelme van. A 
férfi gondolkodó lény. Nem igaz? Olyankor 
szorgoskodunk hát. amikor egy előző napi 
kimaradás, elhúzódott sörözés, vagy egysze-
rűen egy kevéske itallal támogatott „duma-
parti" életünk párját duzzogásra. vagy ép-
pen vésztjósló és mély hallgatásra bírja. Az 
ember gondolkodik, s rádöbben, hogy most 
szorgoskodnia kell. ahogy lelkemhez közel 
álló barátom mondja: jó pontokat kell gyűj-
teni. 

És gyűjtünk. Különösen alkalmas az idő-
szak és a terep, ha magunk maradtunk ott-
hon, s a jótékony manócskát, vagy a mese-
beli tündért helyettesítve rendezzük meg kis 
csodáinkat. A hatás így meghökkentőbb, s a 
férfiúi büszkeségen sem esett csorba, hogy a 
duzzogó feleség és az álmélkodó gyerek előtt 
kelljen ügyetlenkedni a portörlővel, kefékkel, 
kanalakkal, tányérokkal. 

Vagy a késsel, mint azt ismerősöm tette. 
Nem, nem ölt a késsel, legalábbis nem em-
bert. Csak a kendermagos jércét, amely a 
kamrában pittyegett a kosár alatt. Micsoda 
meglepetés lesz! Csak levágná valaki, mert 
az olyan borzasztó, hogy . . . De hát férfiak 
vagyunk, vagy nem? És kell a jó pont? No, 
akkor, harcra fel! Rálépett a bestia két szár-
nyára, nyakához igazította a konyhakést, be-

csukta a szemét, s a második ragaszkodásra 
levágta a jérce fejét. Kicsit összecsapkodta a 
konyhaszekrényt, meg a falat, de mit számít? 
Különben is mindkettő lemosható. Most aztán 
forró vizet a kopaszra! Huh! De meleg! De 
így a jó! Hozza ám a tollát! Haha! Lesz itt 
meglepetés! Mire anyuka hazaér, a pipi már 
a hűtőben hallgat, alkatrészeire bontva. Mert 
egyszerű ez is, nem tudom, mit jajveszékel-
nek annyit az asszonyok. Egyszerű az egész: 
az anatómiai vonalak mentén kell vágni. 
Csukott szemmel is megcsinálnám. Milyen 
egyszerű! No, most lemosni, jól lerázogatni a 
szitán, aztán bele egy tányérba, s mehet a 
jegesbe. Így ni! 

A konyhára, s a közben termelődött mosat-
lanra is marad idő. A fé r j kényelmesen he-
ver, amikor a durrás feleség megérkezik. 
Egyikük sem szól. Nem baj, majd ha ki-
nyitod a hűtőszekrényt, anyuci! Majd szólsz 
te akkor! Pedig kinyitod, láttam a szatyrot, 
vajat, meg parizert is hoztál, azt be kell ten-
ned . . . 

— Mit csináltál te szerencsétlen? 
— Hát nem jó? Nézd meg ezt a szak-

szerű . . . 
— Ö, istenem! Ez a Klári csirkéje. Vasár-

napra vette, mert akkor jön az anyósa . . . 
Náluk nem fért a kamrában . . . 

A fér j megszédült. Ügy érezte, mindjárt 
széthull ő is mindenestől. Az anatómiai vo-
nalak mentén. 

a. KtUÁ 

Röszke meg Szőreg 
Elmúlt már húsz esztende-

je is, hogy a szegedi színé-
szek tájelőadást tartottak 
Szőregen, a Tóthné-féle ven-
déglőben, a mai művelődési 
otthonban. A most nyuga-
lomba vonult Szabady István 
játszotta, énekelte a János 
vitézben Bagó szerepét. Már 
nem is emlékszem, milyen 
összefüggésben került rá a 
sor, de Szabady a hatás fo-
kozása végett egy kis rögtön-
zéshez folyamodott. A hazai 
ízek honmarasztó erejére 
célozva a jó szőregi szalon-
nát akarta emlegetni. Csak-
hogy Szőreget meg Röszkét, 
e két Szeged melletti falut, 
némiképpen hasonló hangjai 
miatt is, a nem idevalók 
gyakran összecserélik. Így 
járt ő is: amint szépen dek-
lamálva dicsérte a jó röszkei 
szalonnát — Szőregen. S 

csodálkozott, hogy a hatás 
elmarad, taps nem jutalmaz-
ta leleményét, sőt a nézők 
értetlenül merednek rá: 
ugyan minek is emlegeti az 
egyébként egyáltalán nem 
híres röszkei szalonnát . . . 

Mindez onnan jutott 
eszembe, hogy a Délmagyar-
ország tegnapi számában A 
rézből aranyat csinált... cí-
mű cikk elején azt olvas-
tam, hogy Márki István Sző-
regen 1968 óta műszerész kis-
iparosként dolgozik, de már 
a cikk közepén kiderült, 
hogy a röszkei Aranykalász 
Tsz égisze alatt követte el 
bűncselekményét. 

A János vitéz Bagójának 
jóféle szalonnája szőregi lett 
volna, a sikkasztó, kisiparos 
azonban röszkei! 

— Szovjet pártmunkás-
küldöttség érkezett hazánkba. 
A Magyar Szocialista Mun-

'káspárt Központi Bizottsá-
gának meghívására szerdán 
szovjet pártmunkásküldött-
ség érkezett hazánkba. K. N. 
Grisin-nek, az SZKP KB 
tagjának a központi ellenőrző 
bizottság első elnökhelyette-
sének vezetésével. 

H. J. 

Elégtételt kapott 
Mint annak idején lapunk-

ban megírtuk — a KEVIEP 
űjszegedi uszoda építésének 
hibáit bejelentő Serki Lász-
lót a vállalat elbocsátotta ál-
lásából. Az üggyel foglal-
kozott a Csongrád megyei 
Népi Ellenőrzési Bizottság, a 
felháborító eljárást lapunk-
ban is megbíráltuk. A 
Csongrád megyei főügyész-
ség figyelemmel kísérte a 
jogorvoslat menetét, a fel-
mondást követő döntőbizott-
sági eljárást. 

Amint arról a Csongrád 
megyei Népi Ellenőrzési Bi-
zottságtól most értesültünk, 
a döntőbizottsági eljárás 
elégtételt szolgáltatott Serki 
Lászlónak. A munkaügyi 
döntőbizottság megállapítot-
ta: „A tárgyaláson bebizo-
nyitottnak látszik, hogy a 

vállalat jogával visszaélt, 
amikor a panaszos munka-
viszonyát megszüntette. A 
munkajogviszony megszűné-
sének indokaként felhozott 
átszervezés, a termelési fel-
adatcsökkentés nem fogad-
ható el magyarázatul. A vál-
lalat Serki László munkavi-
szonyát nem a termelési 
szempontokra figyelemmel 
szüntette meg, hanem azért, 
hogy a bejelentőt eltávolít-
sa munkahelyéről, ezzel 
megelőzi az újabb bejelen-
tést". a munkaügyi döntő-
bizottság végül Serki Lász-
lót visszahelyezte eredeti ál-
lásába, gondoskodott az őt 
ért hátrány megszüntetésé-
rő]. Serki László — meg-
egyezéssel — a KEVIÉP 
orosházi üzemvezetőségéhez 
került. 

Lelkiismeretes páciens 
— Lehetetlen! — kiált fel az orvos vizsgálat köz-

ben. Az ön tüdeje — romlik. Lelkiismeretesen betar-
totta előírásaimat? 

— Természetesen, doktor úr, pontosan tíz cigarettát 
szívok naponta, eggyel sem többet, már egy hónapja. 

— És azelőtt mennyit szívott? 
Azelőtt nem dohányoztam, doktor úr. 

Háromnapos szúnyogirtás 
A hosszantartó magas vízállás miatt rengeteg szúnyog 

van a városban, különösképpen a Tisza-parton. Az in-
vázió csökkentésére csütörtökön, pénteken és szombaton 
a hajnali, illetve az alkonyati órákban a Közegészségügyi 
és Járványügyi Állomás úgynevezett ködkezeléssel irtja a 
szúnyogokat. A szakemberek felhívják a lakosság figyel-
mét. hogv aki a parkokban és a Tisza-parti területeken 
ilyen ködöt észlel, igyekezzék elkerülni, illetve ablakait 
tartsa csukva a köd eloszlásáig. 

— Elhunyt Halasi Árpád 
újságíró, A negyvenes évek 
végén az Űj Szárnyas Kerék 
üzemi lap szerkesztője, majd 
külső munkatársa több fő-
városi lapnak, valamint a 
rádiónak. Irodalmi munkás-
ságot is folytatott. Haláláig 
a Magyar Hírlap munkatársa 
volt, a lap megalapítása óta. 

Még mit nem? 
A Dél-afrikai Köztársaság 

legnagyobb és legbeíoiyáso-
sabb felekezetének, a holland 
református egyháznak egy 
különbizottsága a kérdés 
hosszas tanulmányozása után 
arra a megállapításra jutott, 
hogy a különböző fajok tag-
jai között kötöti házasságok 
nem lehetnek bűnösek, s er-
ről a fokvárosi tartományi 
zsinatnak ls kimerítő Jelen-
tést küldött. 

A beszámoló nagy zűr-
zavart okozott a több mint 
800 zsinati tag körében, hisz 
a zsinat mindenkor buzgón 
támogatta az apartheid-poli-
tikát. Még mit nem! A kü-
lönbizottság kiemeli, hogy a 
bibliában nem talált olyan 
adatokat, amelyek alapjan 
erkölcstelennek nyilvánít-
hatnák a különböző fajok 
képviselői között kötött, a 
Dél-afrikai Köztársaságban 
szigorú büntetés kilátásba 
helyezésével tiltott házassá-
got. 

A bizottság élén Jacques 
Müller professzor, a stellen-
boschi egyetem hittudományi 
karának tagja kijelentette: 
„A szentírás az emberiséget 
egyetlen helyen sem osztá-
lyozza biológiai vagy faji kü-
lönbségek alapján egymástól 
annyira Idegen elszigetelt 
csoportokra, hogy ne léphes-
senek közösségre egymással. 
Minden ember isten képére 
és hasonlatosságára teremtő-
dött, s isten előtt mind egyen-
lőek. Ezért elvben megen-
gedhet ök a különböző fajok 
vagy államok tagjai közötti 
vegyes házasságok." 

Jacob Voerster, a holland 
református egyház feje. Bal-
thazar Voerster volt minisz-
terelnök fivére megvádolta 
a bizo'Nágot, hogy „túlságo-
san kiemelte a szentirás bi-
zonyos kitételeit, más szem-
pontokra meg alig ügyelt." 
A fokvárosi tartományi zsi-
nat határozatot hozott, hogy 
nem fogadja el a bizottság 
megállapításait. Valóban kar 
a szóért. Hisz a faigyűlölet 
fellegvárában, a Dél-afrikai 
Köztársaságban még az isten 
is csak fajüldöző lehet! 

Uj benzinkút 

Lehet később is 
Az árvízvédelmi munkák vé tette, hogy az 1970—71. 

résztvevőinek elhelyezése évre szóló biztosítási díjat 
miatt több iskolában a szo- a tanulók szeptember 15-ig 
kásosnál hamarabb fejező- fizessék be. Tehát, ahol a 

brf„ \ t a n é v - M i y e l tanévet előbb befejezték, s 1969—70. tanévre szolo ta-

— Érettségi vizsgák — je-
lentkezések. A Radnóti Mik-
lós Gimnázium esti és leve-
lező tagozatán idén 56 tanuló 
érettségizik. Ezen a héten az 
érettségizőkön kívül közel 
200 esti és levelező hallgató 
tesz osztályvizsgát az I—III. 
évfolyamokban. Most van-
nak a jelentkezések az 1970 
—7L tanévre is. Jelentkezni 
felvételre az esti és levelező 
tagozatra mindennap 8-tól 
du. 6 óráig lehet. Kérhetik 
felvételüket azok a tanulók 
is, akik régebben a gimná-
ziumi tanulmányaikat meg-
szakították, vagy különbözeti 
vizsga letételével azok, akik-
nek technikumi tanulása fél-
bemaradt. 

Első próbálkozás 

Ml* 
nuló-balesetbiztosítás érvé- emiatt nem tudták befizetni 
nyessege július l-ével lejár, a Jövő évi díjat, szeptember-
az Állami Biztosító lehető- ben pótolhatják. 

Kiskatona leplezte le 
A Csongrád megyei fő- végi elvette kétszázhetven 

ügyészség vádat emelt Mi- forintját és igazolványát, 
hók János, Szeged, Táncsics majd a földön fekvő embert 
Mihály utca 3. szám alatti megrugdosták, 
cs Hídvégi József óföldeáki A bűncselekményt Kószó 
lakos ellen. Mint a vizsgálat István honvéd (Szeged, pe-
során kiderült, Mihókék tőfitelepi lakos) meglátta, 
nemrég „görbe napot" ren- nyomába eredt a rablóknak, 
de/.tek, egyik kocsmát a má- követte őket, majd hívására 
sik után keresték fel. Legvé- a rendőrség letartóztatta Mi-
gül a Nagyállomás restijében hókot és Hídvégit. 
4—4 nagyfröccsöt fogyasztot-
tak, s itt találkoztak R. Ger-
gellyel, akit arra szólítottak 
fel, hogy fizessen számukra 
italt. R. Gergely hajlott a 
kérésre, s a két hívatlan 
vendégnek a Tóth-féle ven-
déglőben egy liter bort ren-

Tananyag 
a tizenöt éves Lujza meglá-A papával és a mamával 

togatja öreg nagynénikéjét. 
— Mi újság az iskolában, édes Lujzám? — kérdezi a 

delt. Mihók és Hídvégi azon- nagynéni. — Mit tanultatok mostanában? 
ban nem érte be ennyivel, — Hát például elmondjam neked, mit kell tennie an-
záróra után újból „vendég- nak, aki gyereket akar? 
látást" kértek, amit R. Ger- — Lujza! — vág közbe a mama. — Akarsz egy pofont? 
gely megtagadott. Mihók er- — Jól van mama, jól van... elmondhatom azt is, 
re leütötte R. Gergelyt, Híd- mit kell tennie annak, aki nem akar. 

— Tárirat a Szojuz—9 űr-
hajósainak. Dr. Sik Endre, a 
Magyar Országos Béketanács 
Lenin-békedíjas elnöke, va-
lamint az OBT tudományos 
bizottsága a szovjet béke-
tanácshoz küldött táviratban 
örömét és elismerését fe-
jezte ki a Nyikolajev és Sze-
vasztyjanov által vezérelt 
Szojuz—9 sikeres útja kap-
csán. 

— A fejlődő országokból 
importált cikkek KONSU-
MEX kiállítását szerdán meg-
tekintette Fehér Lajos mi-
niszterelnök-helyettes, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, dr. Bíró József 
külkereskedelmi miniszter. 
Szurdi István belkereskedel-
mi miniszter és dr. Juhár 
Zoltán belkereskedelmi mi-
niszterhelyettes. 

— A panaszok intézéséről. 
Ma. csütörtökön délelőtt 9 
órakor az MSZMP felsővá-
rosi alapszervezetének helyi-
ségében ülést tart a II. ke-
rületi tanács. Többek között 
megtárgyalják a lakosság pa-
naszainak és közérdekű be-
jelentéseinek intézését, érté-
kelik az igazgatási és jogügyi 
állandó bizottság és más al-
bizottságok tevékenységét. 

— Piac. Szerdai árak. A 
zöldbab kilója S—10, a zöld-
borsóé 3,50—4, a toké 5—6. 
az uborkáé 6—8, a karfiolé 
3,50—4,00, a fejeskáposztáé 
2,50, a kelkáposztáé 3,50—4 
forint volt. Egy fej salátát 
I—1,20. egy darab hegyes 
paprikát 0.70—1. töltenivaló 
paprikát l—2 forintért adtak. 
Az új burgonya kilója 3,50— 
4, a sárgái épa csomója 1,50 
—2, a petrezselyemé 1,20—2. 
a vöröshagymáé 0,50—1,80. a 
reteké 0,80—1,6<)-ba került. 
Egy kiló paradicsomot 20— 
22. cseresznyét 7—12. megy-
gyet 5—10. málnát 22—24. 
epret 8—12. egrest 6—8. ri-
bizlit 20. apró körtét pedig 
3—5 farigtért lehetett venni. 
A tojás darabja 1—X.lo. a 
csirke kilója 30 forint vol t 

A Petőfi Sándor sugárúton megkezdte működését • 
Shell benzinkút. Az oszlopoknál 86-os oktánszámú nor-
mál és 98-as oktánszámú szuper (az ÁFOR extrájának 
megfelelő) benzint lehet kapni. A benzinárak azonosak az 
ÁFOR áraival. 

A kutat működtető INTERAG RT. a benzint szigorú 
minőségellenőrzés mellett az AFOR-tól veszi, azután ICA 
önszabályozó adalékot tesznek hozzá, amely megakadá-
lyozza a motor kopogását. 

Az új kút jó helyen, a belgrádi útra épült, úgyhogy 
forgalma főleg az autós turizmusból adódik. Még nem 
készült el véglegesen. Az elkövetkező egy éven belül elő-
tető épül az oszlopok fölé. Elkészül a gyors szerviz is, 
amely gépi kocsimosást, zsírozást és más apróbb munká-
kat vállal. Külön kutat szeretnének építeni a kamionok 
számára, amely percenként 300 liter gázolaj kiadására ké-
pes. Erre azért is szükség lenne, mert a röszkei határállo-
más az ország egyik legnagyobb „kamionkapuja." 

— Rádió- cs tévéközvetítés 
az országgyűlésről. Mint is-
meretes, a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa, az Alkot-
mány 12. paragrafusának (2) 
bekezdése alapján csütörtö-
kön délelőtt 11 órára össze-
hívta az országgyűlést. Az 
ülésszakról a rádió a déli 
krónikában, illetve az esti 
krónikában hangképekben, 
az ülésszak idején 15 órakor 
kezdődő tudósításában szá-
mol be. A televízió szintén 
beszámolókkal, tudósítások-
kal jelentkezik a Parlament-
ből. 

— Súlyos közlekedési bal-
eset történt Dunaföldvár és 
Solt között a fémsorompóval 
ellátott vasúti átjáróban. 
Sukkért Imre 32 éves gépko-
csivezető a solti Szikra Tsz 
tehergépkocsijával figyelmet-
lenül hajtott a sínekre és 
összeütközött egv személyvo-
nattal. amelynek mozdonya 
és egyik vagonja felborult. 
Sukkért és utasa Kiss József 
55 éves tsz tag, kórházba 
szállítás után belehalt sérü-
léseibe. Több súlyos és köny-
nyebb sérülés is történt. 

CSÜTÖRTÖK, 
1970. JÚNIUS 25. DÉLMAGYARORSZÁG 
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