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Hit sütsz, kis pék? 

Gólyamese 
Gáspár Margit (Marx 

A kenyér nemcsak elmaradhatatlan táplálékunk, ha-
nem elmaradhatatlan témánk is levelezési rovatunkban 
Kun Sándor (Göndör sor 20.) csak egy levélpapírt juttatott 
el hozzánk panaszos soraival, volt aki szavahihetősége bi-
zonyságául a papírba kenyeret ls csomagolt. Tálalni csak 
az előbbit tudjuk. 

Olvasónk májusban a minőségellenőrző Intézetben 
megvizsgáltatta a vásárolt kenyér minőségét. Ott egyet ér-
tettek észrevételével, a kenyér sületlen volt, Sajnos, ennek 
ellenére azóta sem tudnak jóízűt enni ebből a nélkülüz-

tér hetetlen élelmiszerből. Kifogásolja a továbbiakban, hogy 
1—3.) egy tejcsarnokban Jog- Petőíltelepen a friss kenyér szállítása után egy óra múlva 
hurtot vásárolt. Elfogyasztó- m á r „elfogyott" a válasz a vásárlónak. Másnap reggel 
sa azonban némi nehézségbe Pedig a szikkadt kenyeret árulják. Ha viszont a Kis Ernő 
ütközött. Olvasónk úgy járt, utcai boltban kerek kenyeret szeretne venni, nem kap, 
mint a gólyához vendégség- m m m á s i o k n a k f é i r e t e s z i k a r a k t árban. Ml annak az oka. 
be ment roka. A keskeny . ., , , , . , , 
nyakú üvegbe nem fért be- h o g y i l y e n k e v e s e t sütnek belőle, „holott a két kenyér 
le a kiskanál. csak a még minőségét összevetve lényeges különbség van, árban pe-
kisebb, ami olyan rövid, dig nincs". Sérelmesnek tartja olvasónk a petőfiteleplek 
hogy azzal lehetetlen az üveg nevében még azt is, hogy egy év óta nem Jutnak regge-
tartalmat kimeregetni. „Tu- . péksüteményhez 
domásom szerint — írja ol- l e n K e n t l r l s « péksüteményhez. 
vasónk —, a nem tejként 
folyó és nem túrószerűen da-
rabos joghurtot általában az • W A U M * 
ü v e g b ő l f o g y a s z t j á k . " A i - M a g a v E s e i e f . p e m a s 
talában, mert az új üvegfor-
ma új szokásokat eredmé- Nemcsak azt illeti dicséret, soha nem láttam haragos-
nyez. Olvasónk ehelyett azt akiről elismeréssel írnak, ha- nak. Még a magára hagyott 
javasolta, hogy „a jövőben, nem azt is, aki ezért levelet beteghez orvost ls hív. Pél-
ha a régi. bevált hasas jog- ír. Ezúttal a lap feladójá- damutatóan viselkednek 
hurtos üvegeket kl kell von- nak nevét nem tudjuk kö- mindannyian, jó volna, ha 
ni a forgalomból, a vállalat zölni, mert nem fedte fel kl- tanulnának tőlük, akikre pa-
legalább mellékeljen e szép, létét. Akiket dicsér, a Petőfi nasz van." 
karcsú üvegekhez egy csinös Sándor sugárút elején levő örülünk, hogy néha Ilyen 
kis gólyacsőrt." kis postán dolgoznak. Mind- leveleket is olvashatunk, an-

hárman mindig készségesek, nak is. hogy vannak példa-
udvariasak, kedvesek min- mutató, hivatásuknak élő 
denkihez, „Évtizedek óta já- emberek, annak viszont már 
rok oda — írja névtelen le- kevésbé, hogy dicsérő levé-
vélírónk —, a legrégebbi al- len ls hiába keressük az a l -
kalmazottat, Erzsikét, még írást. 

Hegedűs Józsefné (Korondi 
u. 6.) a magányos, idős új- _ _ _ mmm m mm 
szegediek érdekében fogott , 0 ? -4% v m w - JL* J T S § B 
tollat. Kérése az. hogy a be- S r ^ WBÍ8 J f « M , € S « . W f U t t t M 
szélgetni, szórakozni vágyó 

Kérésük: klub 
és étkezde 

nyugdíjasok számára hozza-
nak létre egy klubot a Tisza | 
másik partján is. Ezeknek az 
embereknek azonban nem- , 
csak a szórakoztatásuk meg- j 
oldatlan, hanem étkeztetésük 
is. A Liget vendéglőben a 
sajnálatos ételmérgezés óta 
nem tudnak ebédelni nem-
csak az Idősebbek, de sok 
rászoruló gyerek sem. 

A levélíró végül köszöne-
tet mond az új Korondi ut-
cai rendelőintézetért. mely 
szintén az újszegedlek ké-
nyelmét szolgálja. 

üsztöndíjakra 
Az 1971—72-es tanévben ls lentkezési lapokat és a pá-

tanulhatnak magyar ösztön- lyazati felhívást — amely 
díjasom a Szovjetunió, az tartalmazza a pályázati fel-
NDK. Bulgária, Csehszlová- tételeket, az egves orszagok-
kla. Lengyelország és Romá- ban választható szakterülete-
nla felsőoktatási Intézmé- ket. a jelentkezés rendjét, a 
n veiben — tájékoztatták a felvételi vizsgákkal és az 
Művelődésügyi Miniszteri- ösztöndíjak odaítélésével kap-
umban az MTI munkatársát, csolatos tudnivalókat, vala-
A minisztérium nyilvános mint a felvételi vizsgák 
pályázatot hirdet mintegy 350 szaktárgyanként! követeimé-
külföldi ösztöndíjra. A .le- nyelt — az érdeklődők ok-

tóber 25-e után szerezhetik 

Megvallatott 
zsombolyok 

A bódvaszllasl alsóhegyen A szakemberek azonban 
hazánkban szinte egyedül- arra is kíváncsiak voltuk, 
álló tudományos kutatások hogy milyen mélyek lehct-
folynak a „természet titkai- nek ezek a függőleges bar-
nak" megfejtésére. A VITU- lángok. Ennek megállapítú-
KI jósvaifői kutató állomá- sára Szent he István geoló-
sának és a szlovákiai zsol- gus és kutatócsoportja vál-
nál hidrológiai vállalatnak lalkozott, akik kctszáznyolc-
szakemberel a hegy fenn- van méterig ereszkedtek le 
síkján a magyar es cseh- az eddig nyolcvanhárom mé-
szlovák országhatár két ol- ter mélységűnek ismert ve-
dalán — több évig tartó csembükl zsombolyba Bá-
munkával mintegy hetven torságukkal a Karpát-me-
aknaszerü, függőleges bar- dence legmélyebb zsombo-
langot vizsgálnak meg, hogy lyát tárták fel — amelyet 
azok milyen összefüggésben a tudományos számítások 
vannak a föld alatti karszt- szerint mintegy h a r m i n c -
vízrendszerekkel. Céljuk, negyven méter választ csak 
hogy a zsombolyok segítse- el á föld alatti karsztvíztá-
HCVOI megállapítsák, hol rolóktól. 
húzódik u hegy vízválasztó A zsombolyok ..vallatását" 
vonala és hogyan oszlanak jövőre tovább folytatjók. 
meg a felszín alatti víz- <MTI) 
áramlatok a Tarna és a bód-
vavölgyl források között. Ez mmmm&mammmmmmmmmmmmm 
mindkét félnek rendkívül 
fontos, hiszen az fgy ka-
pott adatok támpontul szol-
gálnak áz Ipartelepítéshez 
és fi környék községcinek 
vízellátásához. A fennsík két 
legnagyobb függőleges bar-
langjában — a 99, Illetve 
33 méter mélységű — almási 
és vecsembüki zsombolyban 
tavasszal két tonna Sót és 
nagymennyiségű vizet he-
lyeztek el. Ez a sós oldat 
több hetes földalatti „ván-
dorlás" után Szlovákiában, 
a Tarna völgyében fakadó 
Tapolva. Körkút és Zsámán 
forrásokban jelentkezett. Ig.v 
bebizonyosodott, hogy az Al-
sóhegy t'elszínenek egy ré-
sze a szlovák források víz-
gyűjtő területe és a tudo-
mányos kísérlettel hazánk-
ban először sikerült zsom-
bolyokon keresztül össze-
függést találni a felszín alat-
ti vízrendszerekkel. 

be a közép- és felsőfokú ok-
tatási intézményekben, to-
vábbá Budapesten a kerü-
leti. Vidéken, a megyei, illet-
ve a megyei jogú városi ta-
nácsok művelődésügyi (okta-
tási) osztályain. 

A középiskolai tanulók és 
a felsőoktatási intézmények 
előfelvett, valamint elsőéves 
hallgatói oktatási Intézmé-
nyük vezető léhez nyú jthat-
ják be pályázatukat decem-
ber'12-lg. Az 1909-ben és 
1970-ben érettségizett dolgo-
zó fiatalok volt középiskolá-
juk ,'guzgatólához ugvfincsuk 
december 12-lg. az. 1907-ben 
és 1908-ban érettségizettek 
pedig a felvételi vizsgákat 
lebonyolftó egvetem rektori 
hivatalához december 19-lg 
juttathatják el jelentkezési 
lapjukat. 

A pályázók 1971 január 
második felében a választott 
szaknak megfelelő hazai 
egyetemen felvételi vizsgát 
lesznek. Az ösztöndíjakról 
1971, június 15-lg döntenek, 
és az ösztöndíjakat elnyert 
fiatalok szeptemberben kezd-
hetik meg külföldi tanulmá-
nyaikat. (MTI) 

Hogy milyen egy klubfog-
lalkozás. el tudja képzelni 
az is. aki csak hallott olva-
sott róla. De hogy milyen 
egy Igazan Jó klubfoglalko-
zás, sajnos ezt kevesen él-
ték át. Előfordul, hogy az 
első percek lomha meneté-
ben még senki nem tüdja, 
ki ls Hézső Ferenc. A fes-
tészetről — főleg a modern 
festészetről — ködös elkép-
zeléseik vannak, vagy nin-
csenek is, mert eddig nem 
figyeltek oda. Előkerül a ve-
títőgép, megjelennek a vá-
szon on a művész képei. 
Előbb csak a bátrabbak 
mondják el. mit látnak, mi-
ért tetszik, vagy nem tetszik, 
később a visszahúzódók is 
megfeledkeznek lámpalá-
zukról. Es akkor Izzik a 
hangulat, kipirulnak az ar-
cok és 10—15 ember ma-
ga magyarázó mondatai pró-
bálnak mindenki által el-
fogadható véleménnyé ösz-
szeállni. 

o 
Legtöbb klub Szegeden a 

Hazafias Népfront klubhe-
lyiségeiben működik. A mo-
dern. hangulatos klub nem-
csak kötött programok meg-
valósítására alkalmas. A kö-
tetlen beszélgetésekre, kár-
tyázásra. táncra, sőt söröz-
getésre vágyók is megtalál-
ják szórakozásukat. Itt bará-
tok, kellemes társaság, a 

I munka utáni lazítás miatt 
sajnos egyelőre kevesen tér-
nek be hozzánk — mondta 
Hofgesang Péter, a Hazafias 
Népfront városi titkára. 

A panasz lényege: amíg 
nem volt klub. keilett, tár-
sadalmi munkát, tippeket 
adtak. Most van, de csak 
a kimondott programokra 
jönnek be. — Így látják a 
házon belüliek. Es az abla-
kok előtt elhaladók? Ok is 
kritikusak: „ebben a klub-
ban mindig csak dobolnak, 
táncolnak, ricsajoznak". A 
házigazdák tanácsa: a tarta-
lomra kívülről nem lehet 
„belátni", jöjjenek be, min-
denkit szeretettel fogadnak. 

• 
A népfront aktivisták 

klubja csütörtökönként tart-
ja foglalkozásait. Program-
jában a művészettől a po-
litikáig Igyekeznek minden 
témával foglalkozni. Kere-
tében Ül össze a nők fóruma, 
mely a lányok, asszonyok 
érdeklődési körét Igyekszik 
klelégftenl. Itt komoly gon-
dot jelent az, hogy a fiata-
labb korosztály nem képvi-
seli magát. Hogy ennek ml 
az oka, külön cikket érde-
melne. Mintha a fiatalság, 
és általában a nők társada-
lomiban és családban betöl- , 
tött szerepe egymást kizáró 
kategória lenne. A nők hely-
zetének témakörét talán a 
még tanuló, vagy épp mun-
kába álló lányok gondjaival, 
kptlene kiegészíteni. 

Az agrárszakemberek min. 
den hónapban a tájjellegnek 
megfelelő programmal je-
lentkeznek. Hatókörük, a Já-
rásban dolgozó szakemberek-
re is kiterjed, Az élénk vi-
ták után ők nem tánccal, 
hanem sakkal, ultival töltik 
ol Idejüket. 

Az Expressz utazási Iroda 
és a KISZ közös szem ezésé-
ben a világjárók klubja 

működik. Az olalbányászok 
klubjának tagjai néhány hé-
tig a második világháború-
ról szóló filmsorozatról vi-
táznak. 

A város központjában ka-
pott otthont az Emcrgé gu-
migyár klubja ls. Vezetője, 
Lányi Pál, a gyár fiatal 
mérnöke tiszteletre méltó 
ügybuzgalommal munkálko-
dik a sikeres klubélet er-
dekében. Elmondta, hogy mi-
lyen elképzelései vannnk 
egy jól működő klubról. El-
ve: az értelem, a célszerű-
ség és a barátsúg, A meg-
valósulás érdekében 8 tagú 
bizottságot hoztak létre, a 
„bandát" akik a különböző 
feladatokat felosztják egy-
más között. Amit szem előtt 
tartanak a „céleltüntetés" — 
azaz lazán, szórakozva, ész-
revétlenül műveltséget adni. 

Panaszkodott ls. Á tokkal 
együtt 20 forintos belépőt 
csak 19-en vették meg, a 

többi nevet a markába: 
anélkül éppúgy részt vehet 
a foglalkozásokon és ihatja 
a város legolcsóbb sörét. Az-
tán nem mindenütt értik 
meg ezt a nagy tenniakarást, 
sokan a gyárban is fölösle-
ges nyüzsgésnek tartják. 
Pedig mennyi értelmes és 
szívvel elkészített tervük 

A Hazafias Népfront klub-
jában működik még az eb-
tenyésztő-, az állatbarátok, 
a galambószQk klubja is. Ta-
valy ősszel alakult a mű-
gyűjtők klubja, tagjai júli-
usban kiállításon mutatták 
be műtárgyalkat. 

A legközelebbi terv: fiatal 
művészbarátok klubjának 
létrehozása. Szombat dél-
után fl-tól 9-lg látogathatják 
majd a középiskolás és 
szakmunkás-tanulók, akik 
Itt emberközeibe kerülhet-
nek Ismert művészekkel. 

Chikán Ágnes 

Egy pillanat" 
vezetőt. Es nem a 
négyéves kisfiú a hi-
bás. A nagymama, 
aki el merte engedni 
a tapasztalatlan, fia-
tal gyerek kezét. 

Most mosolygós, 
szőke, egészsége* a 
kisfiú. Egy plllunat-
tal előbb szalad, és 
ma már csak e'gv sír-

^ , hu,, u t ,,,Ch a l c „ „ . ,,,,,. a , . „ „ , l c emlék ielezné. hogy 
forma fiúcska "szőke cióidő"\atárán belül ü a n ó ^ m a g a V t ö b b l "'ph [ búbfn ^ kí-

vül gázoló többszörös 

I apunk fotórlpor-
terével jártuk a 

várost. A szürke Sko-
da a Széchenyi téren 
a villamos mellett a 
zöldségesbolt sarka Hogv ott mindig nagv egész életére nyomo-
felé tartott Egyszer- a t o r K a i o m ? Azért a rek lesz. 
csak meglódult alat- n a g y m a m a elengedte A nagymama fejsi-
tam a kocsi, feíem- a f l ú c s k u k e c é t H i - mogatva fogadta. 
mel majd a szélvé- szen szomjas volt. Hogy egy kocsi ősi-
dőt ütöttem be. Mel- N e m is féktávolsá- korogva fékezett? 
lettem egy négyéves gon. de még a reak- mit számít az. Kollé-

feiét láttam elvil- szaladt ki a kisfiú szörös anya. Egy éleU 
lannl. egy parkoló kocsi re tönkrementek vol-

Ivott a márvány mögül. Mire u fék na az Idegei! — mit 
kútból. Szomjas volt. megcsikordult, a gve- számít az. A nagy-
Aztán szaladt a jár- rek már a kocsi mel- mam,, azért felsimo-
daszigeten álló nagy- lett volt.. Kojléaanő- gatva fogadta a szö-
mamához. akt felsl- met még most ls a sz) kisfiút, 
mogatva fogadta, hideg rázza, ha eszé- Egy pillanat, és vé- fwtó nagymama még 
Hogv közben egy ko- be jut. Ha egy pll- ,res roncsot ölelhetett kevésbé. Az élet ott 
esi lszonvú fékcsikor- lanattal korábban volna, lalaatva. szid- es akkor csak a ve-
gással megállt? — szalad a kisfiú meg- va a semmiről sem letlenen múlott, 
mit tesz az! Na és hal. vagy legalábbis tehető, szerencsétlen Sz. I. 

anva kétségbeesése. 
És a kisfiú nem te-

het. arról, hogv élet-
ben maradt. A ked-
ves. szöszi fejet slmo-

]Ó BORNAK... 
Kezdetben volt a szöveg. Valamikor az ókori Pompei-

ben felirat csábította a vándort egy bormérésbe. Ez 
a legrégibb reklám, amely fennmaradt. Rendelke-

zett egy mai honi reklám minden hibájával: hosszú volt 
és mondat. Aztán a cégek kialakulásával megjelent a cé-
gér ls, amely frappánsan és mindenki számára közérthe-
tően jelezte a kocsmát vagy a szatócsboltot. A cégért mll-
llóíéle reklámfogás követte, majd az olyan elképzelés, 
hogy jó bornak. . . Azaz a szocializmusban felesleges a 
reklám. Szerencsere ezen a korszakon hamar túljutott a 
kereskedelem, bár nyomait még igencsak őrzi. 

Számok 
Kezdjük talán a számokkal. Például az Éllker adatai-

val. A vállalatnál 1960>-ban 100 ezer forintot fordítottak 
reklámra, amely a forgalomnak 0,04 százaléka volt. 1969-
ben már 300 ezer fölött volt a propagandaköltség, amely a 
forgalom 0,06 százalékát tette ki. Tehát a kilencéves Idő-
szak meglehetősen nagy fejlődést hozott. És igazán, az 
Idei év adatai lepik meg az embert: 1970-ben mintegy 400 
ezer forintot költenek majd reklámra, azaz a forgalom 0,00 
százalékát. Ez már eléri a vállalat összes költségeinek 1 
százalékát. 

A fejlődés valóban meglepő. A reklámra fordított 
Összegek u tízéves fejlődés dupláját teszik kl. mindössze 
egy év alatt. De valóban olyan nagyszerű ez az eredmény? 
Helyi viszonylatban kétségtelenül az. de nem árt némi ki-
tekintés sem. A tőkés államokban a kereskedelmi válla-
latok általában összforgalmúknak 2 százalékát költik 
reklámra. 

Kényszerítő adottságok 
Sokat írnak, beszélnek manapság a fényreklámról. 

Igaz, azokkal nem vagyunk túlságosan elkényeztetve. Ke-
vés van belőlük, és azok sem mindig a legcélravezetőbbek. 
De városképi jelentőségük kétségtelenül nagy. Nagyobb is 
talán, mint a kirakatoké. Pedig a boltok önpropagandája 
ott kezdődik. A csillogó, hatalmas üvegtáblák mögött. 

A kirakatok, ha ]ók. vonzzák a szemet, és beinvitálják 
nz embert a boltba. Vajon jók-e? Sajnos, nem mindig. Sőt. 
Ismét Ellker-példút idézve: az Oroszlán utcai új önkiszol-
gáló bolt kirakatsorának tematikus, szellő* rendezése va-
lóban megfogja a szemet, Ugyanakkor a Széchenyi téri fl-
as önkiszolgáló kirakatai már korántsem teszik ugyanezt. 
Zsúfoltak, kicsik. Hja, volt évekkel ezelőtt egy elképzelés, 
miszerint kirakatra nincs szükség. Azok a szűk kis abla-
kok még annak az Időszaknak az emlékét őrzik. 

Termelő vagy kereskedő? 
Kl reklámozzon? A válasz egyszerűnek látszik- termé-

szetesen mindkét fél. Es ezt általában meg ls teszik. Biz-
tosan sokan emlékeznek még a vágott baromfi népszerű-
sítésére. Nehéz volt elterjeszteni, bármennyire ls kényel-
mes, De a reklám hatolt. Mert karácsonykor egyedül a 
központi húscsainokban 110 mázsát, adtak el belőle, az 
Ipar és a kereskedelem együttes reklámjának eredménye-
ként Pedig eleinte még az üzletvezetőnek sem tetszett, 
bármilyen praktikus cikkről is van szó. 

Tehát mindkét fél reklámozzon. Csak éppen módsze-
reiknek nem kell feltétlenül azonosnak lenntök. Mert ma-
napság az ipar általában a tv-ben, rádióban és sajtóban 
hirdeti áruját. A kereskedelem többnyire a sajtóban és 
magában a boltban. Ezekkel a lehetőségekkel jól-rosszul 
élnek is a vállalatok, de hat mindezek szinte azonos mód-
szert jelentenek. A bolti reklám — a kirakat, a belső el-
rendezés — klvetelével a tömegkommunikációs eszközök 
lehetőségeit használják ki. 

Pedig az Iparnak van még egy nagyszerű lehetősége. 
Külföldön láttam: a mosóport nylontasakba, azt pedig egy 
fehér vászonzacskóba tették, melyen rajta volt a gyár ne-
ve. A vászonzsákot kiválóan lehetett törlőruhának hasz-
nálni. Remek ötlet. Minden háztartás küzd törlőruha-
gonddal. íme: az egyik mosópor megoldja. 

Igaz. nálunk is sokat fejlődtek az Ipar propaganda-
módszerei. Gondoljunk csak az utóbbi Idők szép és válto-
zatos kávécsomagolására, melyet szerencsésen egészít kl 
— ha működik és jó — a bolti kávédaráló, Ja. Igen, Itt 
mar közbeszólt a konkurrenci*. 

Természetesen nem csak a konkurrencla miatt van 
zükség az árupropagandtíra. Az ÚJ áruk számának növe-

kedésével szükségszerűen együtt jár a reklám, csakúgy, 
mint ahogyan a vállalatok kereskedelempolitikájának is 
szerves tartozéka. A választékbővítés és a forgalomnöve-
lés ugyanis egyre kevésbé képzelhető el pélküle. Csak-
hát még több és jobb kellene. Áruból is, de az áruel látás 
jelenlegi szintje is igényesebb reklámot tételezne fel. 

Szávay István 


