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Modern kálvária 
Az első — és Még kelle-

mes — állomás a műszaki 
boltokban és á ruhákban 
van. A vevő hosszú hónapok 
vagy évek alat t megtakar í -
tott szüzasnl ellenében bol-
dogan birtokba veszi az áhí-
tott rádiót, televíziót, mo-
sógépet, m a g n e t o f o n t . . . A 
második stáeíó lehervaszt ja 
«/. örömöt; u mai holmik bo-
nyolultak ós bizony Idflnként 
fö lmondják a szolgálatot. 
Különösen ú jkorukban , ami-
kor a leggyengébb alkatré-
szek „kikopnak" a készülék-
ből. Kiivetkezik a harmadik, 
a legelszomorítóbb forduló. 

Nincs alkatrész 
Színhely a Szegedi GEL-

KA-s/.erviz (a helyzet más 
szervizekben ls hasonló). A 
műszerész sajnálkozva tá r ja 
szét ka r j a i t : „Uram, egyelő-
re nem tudunk segíteni, 
nincs alkatrész." 

— De hogyan lehetséges 
ez? Hisz én a 2 évre garan-
ciát kaptam, azt mondták, 
ha elromlik, k i javí t ják , rá -
adásul gyorsan! — így a tu-
lajdonos. Legalábbis a ta-
pasztalatlan tulajdonos, mert 
aki valamilyen oknál fogva 
egyszer rossz készüléket fo-
gott ki — az tudja , milyen 
nehéz ügy ma a javítás, 

A OELKA-nál végigültem 
a délelőttöt. Nem mondom, 
akadtuk szerencsések szép 
számmal, az ő rádiójuk, té-
véjük, magnójuk stb, aránv-
lng egyszerűen meggyógyult. 
De arról is meggyőződhet-
tem, hogv milyen sokan 
kénytelenek csalódottan tá-
vozni. Mennyi ez a sok? Kó-
nya István gzervizvezető sze-
rint az esetek 3 százaléka. 
Azaz több tucat havonta. 
Tény. hogy a napja inkban 
kereskedelemben kapható 
készülékek nagy részét egy-
ultalán nem képes j av í t an i a ' J Z ' T ^ 
szerviz. Nem, mer t elképesz-
tő mődon nincs alkatrész 
hozzájuk, enélki'tl pedig nem 
lehet dolgozni, illetve töké-
letesen javítani. Magyarán -

lutri vásárolni. Ha szeren-
csónk volt, a készülék nem 
romlik el: ha nincs, nya-
kunkba vehet jük az orszá-
got. 

ha helyzetben van, tme : 
„Vettem egy NDK-gyártma-
nyú WA-mosógepet. "Inaost 
elromlott . és egyszerűen 
nincs aki megcsinálja, úszik 
a több mint ötezer forintom. 
Pestről nem Jön szerelő, u 
gépet nekem kellene felkül-
denl, a OELKA alkatrész-
hiány miat t nem vál la l ja" 
— irta szerkesztőségünkhöz 
egy panaszos. 

Kónya Is tván: — A pa-
nasz jogos, Legnagyobb auj-
nulatunkrn. nem vállalhat-
juk a Javítást," Nincs a lkat -
rész, A magyar gyár tmányú 
készüléknél még némi esély 
van arra . hogy a gyáraktól 
szerezzünk. h a VTDEOTON-
márka . Az ORION soron 
kívül szokott küldeni hiány-
zó tévéalkatré-zeket . A kül-
földről importál t készülékek 
esetében — mint a WA-nál 
— telje en tehetetlenek va-
gyunk. Itt hevernek a Javí-
tasra váró TESLA-magnók 
éppen úgy, mint a külföldi 
hajszárí tók, villnnvborotvák, 
rádiók stb, A tömegesen for-
galomba kerülő cikkek ja-
vít tatásáról nem gondoskod-
nak Azt tehettük, hogy u 

hogy akarná , sajr.os be is 
csap jó néhanyunkat . mer t 
minden garancia. rendelet 
ellenére a drága készülékek 
a raktárban, a műhelyben 
hevernek, ahelyett, hogy ott-
hon szolgálnának. 

Az alkatrészhiány valójá-
ban ügyes kifogás, mer t ha 
van Pénz WA 88-mosógépre, 
TESLA- és lapán magnóra, 
szovjet porszívóra, villany-
borotvára — nem igaz, hogy 
nincs ezeknek a készülékek-
nek biztonságos használa tá t 
biztosító alkatrészekre, Nem 
nehéz kitalálni, hogy az al-
katrész-utánpótlás kizárólag 
kereskedelmi megállapodás, 
szervezés, gondoskodás kér-
dése! 

Egyáltalán — mikor sze-
reznek gyakorlnthan is ér-
vényt n szolgáltatásokról 
hozott törvénynek, vnjon 
n RAVTLL mikor biztosítja 
Szegeden a gyors szerviz-
szolgálatot? Modem kálvá-
r ia? — A peches tulajdonos-
nak az. H szegedi szerviznek, 
nmelv Invftani akar, szintén 
az. Hát akkor kinek jó a 
nial ál lapot? Azt hiszem, 
senkinek A szolgáltatás gaz-

Eghetetlen fa I Biatrői-haiáirói, 
szar vá tűé tetásr&l 

•>. — jogilag 

behozott készülékeket Pest- dái nzonbnn mintha ezt nem 
re, a 
küldjük . 

RAVILL-mühelybe 

Ki nem gondoskodik? 
Megnéztem a szerviz admi-
nisztrációját, hótha az a l -
katrészhiány nem más, min! 
allb'. De nem, az alkatrész-
kérő expresszigénylések sorai 
vastagon áthúzva, Meitiegy-
zós: a központ nem tud kül-
deni. a RAV1LL nem szál-
l í t . . . 

Becsapnak 
bennünket! 

vették volna időben észre 
A OELKA-nál , n RAVTT.L-
nál, n szerződést kötő válla-
latoknál. 

Mníkó István 

Brazília őserdei ben ól | 
egy fa, i l letve cser jefa j ta , 
amit az őslakó Indiánok val- ! 
lásos tisztelettel öveznek. Ez j 
a cserjeféleség ugyanis 
„elpusztíthatatlan". Ha tűzbe 
vetik, nem kap lángra, ha 
vízbe kerül, nem indul kor-
hadásnak, mer t olyan anya-
got tartalmaz, amely gá-
tolja az égést, s a korhadásl 
előidéző gombásodást, 

Tragikus balesetnél — pél- ültetés esetére a hoJttestek-
dául a közlekedésben — kel kapcsolatos hatályos 
előfordulhat, hogy a halálos rendelkezések jelenleg még 
áldozatok között van két 
olyan személy ls, a k i t , egy-

A természet t i tkait rend- ! mással kölcsönös, törvényes 
re fel táró es reprodukáló | öröklési kupcsolat fűzött 

össze. Ilyen esetben az egyik tudomány ennek a brazíliai 
cserjének „örökéletű" tu la j -
donságait ma már laborató-
r iumban, sőt nagyüzemi 
szinten varázsolja elő. Ma-
gyar vegyészek a tokod! 
fa teli tő vállalatnál olyan 
vegyszerkomplexumot ál-
lítottak elő, ami bizonyos 
mértékig minden fa félesé-
get e lnuszt í thatat lanná tesz. 
A szakemberek látványos 
kísérlettel bizonyították be 
impregnáló vegyszerük „cso-
datételét". Két egyforma, 
minia tűr fenyőfaházikót 
építettek, s ezek közül az 
egvlk impregnált fából ké-
szü l t Mindkét épí tményre 
több liter benzint öntöttek, 
ma jd meggyújtot ták a mo-
delleket. A na túr anyagból 
épült házikó tíz perc alat t 
hamuvá égett, míg a másik 
— a vegyszerrel Impregnált 
—, csak felületén szenese-
dett el, különben épségben 
vészelte át a lángokat. 

Jó! kezdődő hazasság 

Raktárban 
hevernek 

Szeged — talán azért, mert 
2 és fél ó r ám vnn a fővá-
rostól? — különösen mosto-

Ormos fierő 

Eurcsa játék labdája a 
vásárló Kifizeti a több ezer 
forintot, é t aztán, ha nincs 

csak bosszúsá-
got kapott, Mint például a 
szegedi gyermekotthon, 
amelynek javí tásra adott 
TURMIX-Uépét december 12 
óta nem küldik Pestről, vagy 
K. Tibor, akinek német mo-
sógépe december 7 óta van a 
RAVILL-nál ; és a példákat 
még hosszan lehetne sorolni. 

Furcsa játék, amely mind 
szélesebb méreteket ölt. Ke-
reskedelmünk ugyanis egy-
re több régóta várt , vonzó 
cikkel örvendeztet meg ben-
nünket . és a megörvendez-
tetós mellett — anélkül, 

áldozat életének néhány 
perces meghosszabbítása el-
döntheti, hogy az előbb el-
hunyt rokonai elessenek a 
hagyatéktól, Ilyesmi a jog-
ban korábban is kontruver-
zlát — vitás kérdést — je-
lenthetett, de a probléma 
most különösen reflektor-

í fénybe került, azzal, hogv a 
transzplantációk fejlődésével 
a halál beállta időpontjának 
ú j meghatározására van 
szükség. Ugyanis ma már 
van mód arra . hogy a s agy-
működés megszűnése után a 
légzést és a szívverést gépi 
eszközökkel újból megindít-
sák. 

El kell ej teni a „kilintkal 
halál" megszokott formulá-
ját — fe j te t te kl véleményét 
dr. Nizsalovszky Endre aka-
démikus — annak a lapján, 
hogy a mesterséges szívmű-
ködéssel kapcsolatos orvosi 
eredmények az embernél le-
hetővé teszik az élet és a 
halál közötti állapotot. Az 
úgynevezett „biológiai halál" 
most már nem egy pillanat, 
hanem egy folyamat, amely-
nek esnk lépcsőfokalt jelenti 
a légzés, a szívverés és az 
agyműködés megszűnése, 

A jognak ugyan személyi-
ségi jogi, öröklési jogi és 
büntető jogi szempontból 
egyaránt a halál meghatá-
rozott Időpontjára van szük-
sége «— az a kérdés azon-
ban, hogy fennálló élet ve-
szélyeztetése nélkül milyen 
körülmények között lehet 
egy emberi testet megbon-
tani: az orvostudomány kér-
dése. Az várható, hogy Ilyen 
— az orvosi magatar tás eti-
kai normálaként — felvető-
dő esetben a magyar bíró-
ság követni fogja azt a 
iGenfben, 19(18. június 14-én 
elfogadott) nemzetközi dek-
larációt, amely szerint a 
szervkivételt megengedni 
csak akkor szabad, ha meg-
állapították uz agyműködés 
teljes és visszaáll í thatatlan 
megszűnését. Magyarorszá-
gon a halottból tör ténő át-

nem tur talmaznuk olyan 
szabályokat, amelyek meg-
könnyítenék fontosabb szer-
vek (vese, tüdő, máj , szív) 
transzplantációját . Azért is 
sürgető a jogi rendezés, mer t 
ezek a szervek az ember 
életfunkcióinak megszűnése 
után igen rövid ideig ma-
radnak alkalmasak az álet-
rekeltésre — más testében. 

IIÖraGOSOK 
P A R A D I C S O M A 

Kei Ugyancsak tizenkilenc éves. Módszerre 
lázadó. Az apja pap volt, az any ja t anár Egyi-
kük sem él. Nagyanyja nevelte. A aonok ma-
radiság. Kel mindig szemben áll t vele. Hideg-
vérű. gondolkodó, számító. Testi vágyai rendes 
időben jelentkeztek, de azt vallotta, hogv csak 
annak ad j a oda magát, aki a kapcsolatukat 
nem odaadásnak tekinti. Tiszta szerelmet va r t 
az élettől. Es csak a piUanatóknuk élessel talál-
kozott. Pocsék a társadalom, vallotta. Kl kell 
szabadulni belőle, szakítani a betokosodott nor-
máival. Valami egészen ú ja t kell kezdeni. Kez-
deni, küzdeni, ha csuk egyetlen lelket hódit is 
meg HZ ember magának. Zűrzavar ez — gon-
dolta —, de egyszer talán kisül belőle valami. 

Abel. Huszonhárom éves. Egyetemet végzett. 
Jómódú szülők gyermeke. Fél életei utcai har -
cokban, csoportos lázadásokban töltötte, de so-
hnse hangoskodott, inkáibb csak szemlélődött, s 
eközben megállapította, hogy a tarsadaiom mui 
szerkezete, az embernek, emberhez való viszo-
nya végzetesen csődbe Jutott. Szakítani kell 
tehát a meg roncsolódott normákkal . Csak azt 
nem tudtu. hogyan. A földgolyó musik felen 
nem tájékozódott, 

* 

Mindezt körülbelül így írták volna meg a 
higgadt,;b polgári lapok, ha kellő időben tudo-
mást szereznek a tíz ember szenzációs vállalko-
zásáról. Meg kell ál lapí tanunk, hogy mindebben 
akad bőven túlzás, ami nem szokatlan jelenség 
a. újságírás gyakorlatában. Egyesek például ér-
tékükön felüli embernek hatnak, mások jel-
lemzéséből eleg sok vonás hiányzik, de egy a 
lenveg: valamennyien kótyagosuk a maguk ne-
mében, s hogy ez így van, már a ha jó fedél-
zetén pergő jelenetből is világosan kitűnik. 

— Tehát Indulhatnánk — mondja ebben a 
pil lanatban Tom és fölnéz a szikrázó ltek 

mennyboltra , ahol nagy magasságban lomha-
szárnyú madarak úsznak a sziget irányába. 

— Hogyhogy indulha tnánk? — kérdi megle-
pet ten Zso. — Mért kell ezt feltételesen mon-
dani? 

— A lényeg, hogy ne vigyünk magunkkal 
semmit — mond ja Tom és figyeli a többieket, 
hogyan szabadulnak meg utolsó ruhadarab ja ik -
tól. — A aummit persze a szó egészen pontos 
értelmében határoztuk el, erre emlékezhettek. 

— Kár a sok dumáér t — jegyzi meg Ket és 
ú t ra készen áll a korlátnál . 

— Az se fontos, hogy valamennyien egy pon-
ton é r j ünk partot . Ábellal mi alaposan körül-
néztünk a szigeten, megállapítottuk, hogv bőven 
van barlang a hegyen, szóval azt a ján lanám, 
hogy a pa r t r a szállás első pillanatától minden-
ki mindent maga csináljon a maga érdekében. 

— Az ,a gyanúm, hogy az első vita a bar-
langokon tör kl — jegyzi meg Ely, 

— Vita semmin se törhet ki — mondja ha-
tározottan Tom. —• Ebben maradunk. S nehogy 
u Miniszternek aggályai legvenok. hogy ki le-
gven uz első, én máris belevetem magamat a 
v ízbe 

Azzal felmászott a korlátra, guggon ült né-
hány pillanatig, m a j d hangosat fü t tyentve bele-
ugrott a vízbe. Nagy .toccsanással ért le. el-
merül t kis időre, a/,Ián a ha jó felé fordulva 
bukkant fel az' ázott feje. 

— Nem hideg? — kiáltott le Pill kényesked-
v e . 

— A! — felelt a fiú prüszkölve. Remek hő-
mérsékletű! Gyerünk, U t á n a m ! ,, 

És a purt Celé fordult , nagy csapásokkal úsz-
ni kezdett. 

Közvetlenül utána Ket ugrott le a korlátról, 
ő is e lmerül t kis időre, az tán felbukkunt a fe-
je, a h a j a laposun tapadt a koponyájára . 

— Semmit se hideg! — kiáltott fel a hajóra, 
ahol ebben a pil lanatban egyszerre há rman ka-
paszkodtak fel a korlátún: Muud, Pill és a Mi-
niszter. Ket pusztán játékból függőleges hely-
zetbe állította magát, megdörzsölte a meztelen 
testet és megint felkiáltott, — Tényleg mélyl 
Vem ér le a lábami 

A három meztelen alak most lódult el a kor . 
lattól, habzott, hullámzott a víz, ahol beleestek, 

aztán Pi l l bukkan t fel elsőnek, nagyot sikított . 
— Ja j , de hideg! 
Amikor csak Cain volt fenn a hajón, Tom ar -

ra gondolt, jó kétszáz méternyire eltávolodva 
a vízben, ml lenne, ha ez a fickó meggondol-
ná magát, begyúj taná szépen a ha jó motor já t 
és visszafordulna oda, ahonnan jöttek. Erre a 
gondolatra a vízben ls elöntötte a melegség, 
a hátára fordult és figyelte a fedélzet egyetlen 
a lakját , 

Cain a korlátnak ugyanazon a helyén állt, 
ahol az előbb, nézte az egyre kisebbedő fejeket , 
az ezüstüs habzást az úszók körül, s meg se 
fordult a fejében, hogy cserben hagyja őket. 
Integetni kezdett Tom karlendítéselre, rá- ránó-
zett az órá jára , izgult egy kicsit, hogy va-
jon nem korán robbant-e ma jd az óraszerkezet, 
amellyel u ha jó t el kell süllyesztenie, Az ls 
megfordult a fejében, hogy mire ő partot ér, a 
többiek elfoglalhat ják már a rendesebb bar lan-
gokat, de aztán megnyugtat ta magát, Jó úszó, 
hogy eléri a társait, sőt el ls hagyhat ja , ha rá -
kapcsol ebben a ragyogó, kék vízben. 

Az utolsónak ugró Maud után pontoNun há-
rom perccel belepett a ha jó vezetői fülkéjébe, 
még egyszer megnézte, lecsatolta és eldobta az 
óráját , felkapott gyorsan az asztalról egy rozs-
damentes kést. magához vette, aztán meg-
nyomta a robbantóóra Indítógombját ós vissza-
rohant a fedélzetre, s n késsel a markában be-
levetette magát a vízbe. 

Amint fe lbukkant az ugrás után, máris ké-
szen volt a sorsdöntő elhatározása: nehogy u 
többiek megtudják, hogy mugávHl hozott vala-
mit a hajóról, a kést elrejti majd n par t kö-
zelében, mondjuk , olyan helyen, ahol térdig ér 
csak a vix, ott alaposan betá jo l ja magát, s u 
nagy kincset kiemeli, ha elérkezik az Ideje. 

Mire ezt így átgondolta, Igyekezett minél 
sebesebben úszni. Közben állandóan méregette 
a távolságot, a ha jó fehér testét egyre kisebb-
nek látta, aztán mély dörrenéssel, csúnya, szür-
ke füstfelhővel bekövetkezett a robbanás, 

Ezt már a töhblek 1* figyelték, Jól látták, 
hogy a dörrenest kissé megelőzően fölemelke-
dett lomhán a ha jó orra, aztán merülni kez-
dett, s glig másfél perc ulutt teljesen elnyelte 
a habzó, hullámzó v(z. 

(Folytatjuk.) 

HAPI 
KISLEXIKON 

a diák-
ünnepekről 

Most is, mint minden 
évben rövidesen meg-
rendezik országszerte a 
diákünnepeket , melyek-
re már ilyenkor, év ele-
Jón megkezdik a felké-
szülést a fiatalok. 

# Mióta? 

A diákünnepeket 1081 
óta rendezik meg az or-
szágban, a KISZ Köz-
ponti Bizottsága mellet! 
működő diáknapok or-
szttgos rendező bizottsá-
ga megbízásából. Az 
egyes tájegységek tanu-
lói kétévenként gyűlnek 
össze az ország néhány 
városában (pl. Keszthe-
lyen, Sárospatakon, Gyu-
lán), hogy pályuművük-
Itel, művészeti bemuta-
tó jukkal összemérjék tu-
dásukat , képességeiket. 

• Célja? 

A diákünnepek meg-
rendezése a lkalmat ad 
arra, hogy az egyes vá-
rosokba látogató tehet-
séges fiatalok megismer-
kedjenek egymással, 
munká jukka l , a más fa j -
ta iskolatípusban folyó 
élettel. A bemutatók, ki-
állítások az ismeretszer-
zésen túl hozzájárulnak 
világnézeti formálásuk-
hoz is. A kiosztott ér-
mek, oklevelek uz isko-
lának és tanulólnak si-
kerét bizonyítják, 

0 A szegediek? 

Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád megye, Szeged 
és Budapest középisko-
lásai, szakmunkás tanu-
lót a Gyulán megrende-
zett d iákünnepeken vesz-
nek részt. A programba 
politikai rendezvénye-
ket, a különböző művé-
szeti ágak képviselőinek 
bemutatói t tervezik A 
pályázatok feltételeiről a 
tanárok tá jékozta t ják di-
ákjalkat , 

^ A résztvevők? 

Minden jelentkező ter-
mészetesen nem Juthut 
el Gyulára, A megfelelő 
szinvonalat az előzőleg 
a megyében, városban 
rendezett színvonalver-
seny biztosítja, Akiket a 
megyei, illetve városi 
zsürl javasol, uzok vesz-
nek részt a gyulai ver-
senyen. A keretszámok 
is adottak. Szegedről tíz 
vers- és prózamondót, 
két irodalmi színpadot, 
tizenöt szólóénekest, ti-
zenöt szólóhangszerest, 
három kamarakórust , 
három énekkart , három 
tánezenekart , három pol-
beut együttest, három 
néptánccsoportot és tíz 
pár D-kategóriás tán-
cost vár Gyulára. A ze-
nekarok és a társastánc 
C-kategóriájában indu-
lók számát a rendezőség 
nem határozta meg, 

\ 
« 


