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a m I c S e i n . 
Szeptemberi álmok 

Gyulán, 1969-ben születtem, egy-
szerű, de tisztességes bútorcsalád-
ban. Már kora gyermekkoromban 
arról ismertek fel bennünket — Ra-
dar- testvéreket —, hogy mübör 
huzatunk piros színe szinte kiabált 
a vevő után. Mostani gazdánk — 
Fenyeres Jenő — annyira megsze-
ret te kis családunkat, hogy egye-
nesen ér tünk utazott Gyulára. az 
ottani Fa- és Fémbútoripari Ktsz-
be. mer t máshol nem kapott ked-
vére való ülőbútort. Velünk együtt 
került Szegedre egy Pécs-típusú he-
verő is. akit azért fogadtunk be 
együttesünkbe, mer t szintén piros 
műbőr borította. Ösz volt. október 
eleje, s m j a legszebb reményekkel 
keltünk ú t ra ú j o t thonunkba: a 
Tar ján , 304-es épület, A lépcsőházá-
nak egyik emeleti lakásába. 

Sajnos, használat közben kiderült, 
hogy betegek vagyunk. Mintha hir-
telen megöregedtünk volna: berán-
cosodott műbőrünk, ta lpazatunk 
meglazult, sőt — amit különösen 
szégyelltünk — befogta a parket -
tát. Mivel megfelelő nagyságú pa-
pucsot nem gyártanak, lábunk alá 
rongyokat kellett tenni, amelyek 
határozottan ront ják az összhatást. 
Különösen az bosszantott bennün-
ket — s gazdánkat nem kevésbé —, 
hogy az együttesünkbe befogadott 
heverő megmakacsolta magát, két 
ember alig tud ja felnyitni, s bőrén 
hasonló tünetek mutatkoznak, mint 
a miénken. Ká r lenne sorolni a 

Bútormonológ 
többit: elég az hozzá, hogy gazdánk 
szülőkátéeszünkhöz fordult levélben, 
garanciális javítást kérve. A levelet, 
persze nem a Radar névre szégyent 
hozó forgó asztalkán irta. mer t an-
nak teteje is tengeri betegségben 
szenved. 

Ezután örömteli napok köszön-
töttek ránk. A ktsz elnöke a január 
4-i levélre azon nyomban válaszolt, 
s bár Gyula — valamennyien tud-
juk — messze van Szegedtől, meg-
ígérte, hogy a hibákat még abban a 
hónapban k i javí t ják . Csak szegény 
heverő morgolódott, mer t róla nem 
szóltak ilyen örömtel jes szavak — 
„hibás a konstrukció", halhat ta a 
lesújtó választ. Aztán, derűre ború. 
Nemcsak január múl t el, de febru-
ár és március is. miközben gazdánk 
lázas levelezést bonyolított le a 
ktsz-szel, hogy mikor jönnek javí-
tani a bútort. Meg kell jegyeznem, 
hogy ez a levelezés nagyon egyol-
dalú volt. Gyuláról ugyanis válasz 
nem jött. 

Csak április 21-én egy távirat , 
hogy 22-én jönnek a garanciális 
javítók. 23-án meg is érkezett egy, 
s kissé csodálkozó arcot vágott, 
amikor meglátott bennünket. A hi-
bákról ugyanis nem tudott, s nem 

hozott magával felszerelést meg 
pótalkatrészt. Azt is kiderítette, 
hogy műbőrünkön csak gépi varrás-
sal lehet segíteni. A heverőröl pe-
dig azt, hogy rossz helyen fú r t ák 
meg, s lehet javítani, el lentétben az 
elnöki megállapítással. 

Izgatottan készülődtünk a haza-
utazásra. mer t a szerelő szerint (ezt 
í rásban adta) csak az üzemben le-
hetne megjaví tani bennünket . Azóta 
azonban nem jön sem értesítés, sem 
válasz. Sem a ktsz-től az ügyvédi 
felszólításra, sem a gyulai városi 
tanács ipari osztályától, amely ktsz-
ünk felügyeleti szerve. Egyszó-
val : mégis kiderült , hogy Gyula 
igen messze van Szegedtől, ezért 
nem értek még ide azok a válasz-
levelek, amelyekből kiderülne, hogy 
mi lesz a sorsunk. Lábunk egyre 
jobban oxidálódik, műbőrünk rán-
cosodik, s csak sóhajtozni t u d j u k : 
lám, a szerencse olyan, min t a r a -
dar — forgandó. S ha már az em-
ber valami gyulait akar venni, ak -
kor inkább kolbászt vásároljon. Az 
is piros, és legalább le lehet nyelni. 
Nem úgy, min t ezt a ktsz gyártotta 
tengerikígyó-ügyet. Csupán a r ra 
lennénk kíváncsiak, mi, idegenbe 
szakadt gyulai bútorok, hogy mit 
csinálnak otthon a panaszos leve-
lekkel? Valószínűleg felkészültek a 
papirbútorgyártásra, ahhoz gyűjt ik 
a nyersanyagot. 

V e r e s s M i k l ó s 

ÉLELMISZER-
GAZDASÁGI ANKÉT 

Az élelmiszerek minőségé-
ről, valamint az élelmiszer-
törvény érvényesítéséről ren-
dez ankétot a Magyar Élel-
mezésipari Tudományos 
Egyesület Csongrád megyei 
szervezete ma, pénteken dél-
után 3 órai kezdettel Sze-
geden, az MTESZ Kossuth 
Lajos sugárúti előadótermé-
ben. Az ankéton dr. Selme-
czi György, a megyei élelmi-
szer-ellenőrző és vegyvizsgá-
ló intézet igazgatója, dr. Kul -
csár Ferenc, az intézet igaz-
gató-helyettese és dr. Aczél 
Attila, az intézet irányító 
mérnöke tar t referá tumot . 

Bizonyítás 

Két skótot garázda-
ság miatt őrizetbe vesz-
nek. Mindkettő azt állít-
ja, hogy nem volt ré-
szeg. A nyomozó meg-
kérdezi a rendőrtől: 

— Es mivel tudja bi-
zonyítani, hogy része-
gek voltak? 

— MacDonald elővet-
te a pénzét és eldobál-
ta maga körül. 

— Es mit tett Mac-
Pherson? 

— Összeszedte a pénzt 
és visszadugta Mac-
Donald zsebébe... 

BOTRÁNYT OKOZÓ 
AMERIKAI KATONÁK 

Kasselben szerdán mint-
egy ötven amerikai katona 
két órán keresztül szabályos 
utcai harcot vívott a nyugat-
német rendörökkel és az 
amerikai tábori csendőrség-
gel. A botrányra azt köve-
tően kerül t sor, hogy két 
amerikai katona behatolt 
egy vendéglő konyhájába és 
ingyen kezdte osztogatni az 
ételt és italt a vendéglőben 
tartózkodó, jobbára amer i -
kai vendégeknek. Mikor a 
tulajdonos riasztotta az 
amerikai tábori csendörsé-
get, a katonák és baj társa ik 
kőzáporral fogadták őket. 
Nyolc amerikai katonát őri-
zetbe vettek. 

ÓPILLM A TENGERBEN 
Az egyiptomi parti őrség 

szerdán egy tonna ópiumot 
halaszott, ki a Földközi-ten-
gerből A nylonzsákokba cso-
magolt kábítószert egy isme-
retlen hajóról dobták a víz-
be, nyilván a parton vára-
kozó csempészek számára. A 
lefoglalt kábítószer ér téke 
becslések szerint 700 000 
egviptomi font (l',6 millió 
dollár). 

Somogyi Kűroiyné felvétele 

HÁBORÚELLENES 
TÖMEGGYÜLÉS 

Szerdán nagyszabású há-
borúellenes tömeggyűlést ren-
deztek az egykori auschwitzi 
halál tábor területén, ahol a 
nácik jóformán minden eu-
rópai népből való több mint 
négymillió ember t gyilkoltak 
meg. A tüntetésben részt ve-
vő fiatalok és a haláltábor 
é le tbenmaradot t lakói este 
néma menetben vonultak a 
láger kapujától a fasizmus 
áldozatainak emlékművéhez, 
és koszorúkat helyeztek el a 
talapzaton. 

TUDOMÁNYOS ÜLÉS 
NAGYLENGYELBEN 

Csütörtökön délelőtt tudo-
mányos ülés kezdődött a za-
lai olajvidék nagylengyeli 
központjában. Az ülésre ab-
ból az alkalombó került sor, 
hogy 20 évvel ezelőtt kez-
dődött meg az olajtermelés 
Nagylengyel község határá-
ban. A magyar kőolajbányó-
szatban ma is jelentős ola j -
mező két évtized alat t mint -
egy 17 000 000 tonna kőola-
jat adott. Dr. Bán Ákos, az 
Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt vezérigazgató-helyet-
tese ér tékel te az olajmező 20 
évi munká já t , ma jd előadás 
hangzott el Nagylengyelnek 
és környékének kutatási 
problémáiról . 

ELLINGTONÉK 
A SZOVJETUNIÓBAN 

Duke Ellington világhírű 
dzsesszmuzsikus és zenekara 
szeptemberben öthetes tur-
néra utazik a Szovjetunióba. 
Ellington vendégszereplésére 
a szovjet—amerikai kultu-
rális csereegyezmény kereté-
ben kerül sor. A dzsessz-
együttes húsz hangversenyt 
ad a Szovjetunióban, és elő-
ször szeptember 13-án Le-
ningrádban lép feL 

SZOVJET ÍRÓ 
AZ IRTIS PARTJÁRÓL 

Az Írószövetség vendége-
ként hazánkban tartózkodó, 
Állami-díjas szovjet író, Sz. 
P. Zaligin két napra Sze-
gedre látogatott. A neves író, 
akit a magyar olvasóközön-
ség Az Irt is p a r t j á n című 
könyvéből ismer, tegnap, 
csütörtökön felkereste a Ti-
szatáj szerkesztőségét. Ma a 
mihályteleki Ü j Élet Terme-
lőszövetkezetbe látogat. 
KORSZERŰ 
LABORATÓRIUM 

A Szegedi Gabonatermesz-
tési Kuta tó Intézet táplán-
szentkereszti kísérleti tele-
pét a Mezőgazdasági és Élel-
mezésügyi Minisztérium dön-
tése a lapján olyan intézetté 
szervezik át, ahol az egész 
Dunántúl részére végeznek 
gabonakísérleteket. Többek 
között itt nemesítik tovább 
— s ál l í t ják rendszeres kí-
sérletbe — a fertődi búzát 
és repcét, a sopron horpácsi 
őszi és tavaszi árpát , vala-
mint a kétsoros őszi árpát . 
A megnövekedett feladatok-
hoz megfelelő feltételekről 
is gondoskodnak. Korszerű 
háromszintes kutatólabora-
tórium épül az állomáson, 
mintegy 13,5 millió forintos 
költséggel. 
MOSZKVABA UTAZOTT 
ROSTÁS ISTVÁN 

A Szovjet Vöröskereszt 
meghívására csütörtökön 
Moszkvába utazott Rostás 
István, a Magyar Vöröske-
reszt főti tkára. A látogatás 
során a két szervezet veze-
tői eszmecserét folytatnak 
nemzetközi tevékenységük 
időszerű kérdéseiről. 

ORSÓK GYARTASA 
A Zalai Erdő- és Fafeldol-

gozó Gazdaság Lentiben mű-
ködő fafeldolgozó telepén fo-
nodákban használt orsók 
gyártását kezdték meg. Ezt 
a terméket az ipar eddig 
külföldről szerezte be. A Za-
lai Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság olyan mennyiségű 
fonodái orsót állít elő, hogy 
a hazai szükséglet fedezésén 
kívül exportá lhat is. 

ELUTAZOTT 
AZ AMERIKAI 
ÚJSÁGÍRÓ-KÜLDÖTTSÉG 

Csütörtökön elutazott Bu-
dapestről a Nemzetközi Új -
ságíró Szervezet amerikai ta-
gozatának 11 tagú küldött-
sége, amely a Magyar Újság-
írók Országos Szövetségének 
meghívására hat napot töl-
tött hazánkban, és tanulmá-
nyozta a MUOSZ szakmai, 
oktatási és érdekvédelmi 
munkájá t . A küldöttség ta-
lálkozott dr. Várkonyi Péter 
ál lamtitkárral , a kormány 
Tájékoztatási Hivatalának el-
nökével is. 
MEGKEZDŐDÖTT 
A LEFLER-ÜGY 
TÁRGYALÁSA 

A központi kerületi bíró-
ságon csütörtökön megkezdő-
dött Lefler Mihály 65 éves 
budapesti autójaví tó kisipa-
ros és társai bűnügyének tár-
gyalása. A vádirat szerint a 
kisiparos 1970 októberéig 
társai közreműködésével so-
rozatos bűncselekményeket 
követett el: devizagazdálko-
dást sértő bűntettet , vám-
orgazdaságot, bűnpártolást , 
üzérkedést, adócsalást, vesz-
tegetést. A tárgyalás előre-
láthatólag több hétig tart . 

Hobby 
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Egy, kettő, három... 
Egy határőr mondta el 

Nukleáris orvosdiagnosztikai 
műszerek 

Tí-z éve készít elektroni-
kus nukleáris orvosi műsze-
reket a Gamma, s most a 
tejlesztés űj. intenzivebb sza-
kasza kezdődik azzal, hogy 
kibontakozóban van a sza-
kosodás a KGST-országok-
kal. A szakosítás a lap ján a 
többi KGST-ország számára 
is hazánk, azaz a Gamma 
készíti a nukleáris orvos-
diagnosztikai műszereket. 

Gyár tanak pajzsmirigy-, 

Ikrek különös balesete 
Brian és Eric Scadding 

a megszólalásig hasonlító 
ikertestvérek. Mindkét fiú az 
angol légierő wolverhamp-
toni előkészítő tecnikumának 
tanulója. 

Szerdán a két 16 éves fiú 
motorkerékpározni indult kü-
lön-külön motoron. Briant 
rögtön kisebb baleset ér te 
szülőfalujának, a Warwick 
grófságbeli Solihullnak egyik 
mel lékutcájában: nekihaj tot t 
a já rdának és felborult . Men-
tő vonult ki a helyszínre, de 
amikor a kocsi Briannal 
együtt elindult a kórház felé, 
a sofőrt rádiótelefonon át-
irányították a fél mérfölddel 
tavolabb fekvő Colebrook 

Road-ra. Ugyanis itt is tör-
tént egy motorbaleset — 
Erickel. A sofőr azt hitte, 
hogy duplán lát, amikor ész-
revette a fiút, aki ugyan-
olyan testhelyzetben feküdt 
a járdaszegélynél, mint 
bátyja . 

A mentőautó biztonságos 
mélyén Brian különösebb 
meglepetés nélkül üdvözölte 
bágyadt hallóval fivérét, 
mer t — mint később el-
mondta — amikor a rádió-
telefonból megtudta, hogy 
történt egy másik motorba 
eset is, rögtön sejtette, hogy 
pillanatokon belül találkozik 
E r i c c e L 

szív-, vese-, daganat- és he-
matológiai vizsgálatokra al-
kalmas egységeket, amelyek-
nek egyik fő része az izotóp 
térképező. E készülék sza-
mokkal tűzdelt színes térké-
pet rajzol, s k imuta t ja egy-
egy szerv működését., vagy 
az esetleges daganatra utaló 
rendellenességeket. Az izoto-
pos vesevizsgáló készülékek 
azzal, hogy nélkülözhetövé 
teszik a f á jda lmas katétere-
zést, nemcsak az orvos m u n -
ká j á t könnyít ik meg, hanem 
a beteget is sok kellemetlen-
ségtől kímélik meg. 

A Gamma Művekben öt-
féle speciális laboratórium-
ból úgynevezett komplett la-
boratóriumot áll í tanak ösz-
sze, s így expor tá l ják az ér-
tékes berendezéseket. Évente 
35—40 komplett laboratóri-
umot szállítanak külföldre, 
ezek háromnegyed része a 
szocialista, negyede pedig a 
fejlődő országokba — Bra-
zíliába, Egyiptomba, Indiába, 
Pakisztánba — kerül. 

A Gamma Művek szoros 
kapcsolatban áll a nagyobb 
hazai és külföldi egészség-
ügyi intézményekkel és azok 
vezető szakembereivel. E 
kapcsolatból évente mintegy 
15 ú; műszerrel gazdagodik 
a diagnosztika. 

— Az első alkalommal egy 
f ia ta lembert fogtam el, aki 
kalandvágyból akar t Olasz-
országba szökni — kezdte az 
elbeszélését. Gál György, aki 
Domaszékről vonult be a ha-
tárörséghez. — Délelőtt tel-
jesítettem szolgálatot, és 
alighogy elfoglaltam a figye-
lőállást, idős néni sietett ke-
rékpárra l hozzám. I jedten 
adta elő, hogy egy sáros öl-
tözetű, gyanúsan viselkedő 
f ia ta lember Jugoszlávia fe-
lől érdeklődött tőle. 

Meglepődtem, mert nem 
volt még dolgom határsér tő-
vel. A nénitől elkértem a 
kerékpár t és az idegen után 
kerekeztem, de úgy, hogy egv 
kis kerülővel elébe vágjak. 
Igazoltattam. Miért jött er-
re? — kérdeztem tőle. A 
motorkerékpárom elromlott 
— válaszolta az idegen —, 
szerelőt keresek, de közben 
eltévedtem. Legenda ez, 
öcsém! — gondoltam ma-
gamban, és nyomatékosan 
ráparancsol tam: „Feküdjön 
le!" Csak így lát tam bizlo-
sitottnak, hogy nem lép meg 
a koma, amíg az őrsre tele-
fonálok. 

— Pontosan egy hónap 
múlva kettős elfogásom volt. 
Sötétedett már , és egy em-
ber közeledett felém, de a 
felszólítás u tán kiderült , 
hogy Kovács határőrről van 
szó, aki kimenőre indult . 
Egy idő után ellenőrzést 
kaptam, az őrvezető elvtárs 
mindent rendben talált, és 
tovább ment. Csak néhány 
perc telt el, amikor megrecs-
csent egy ág. Először arra 
gondoltam, hogv kóborló őz 
mászkál az erdőben, de té-
vedtem. Megpillantottam egy 
sötét, mozgó foltot, s pár 

másodperc u tán felismertem? 
ember kúszik a taliga úton. 
Habozás nélkül felszólítot-
tam, és egy helyett ketten 
áll tak fel ; kezüket magasba 
emelve. Megmotoztam a két 
határsértőt . Világtérképet és 
tőrkést ta lá l tam náluk. Már 
a helyszínen beismerték, 
hogy a felelősségre vonás 
elől akar tak menekülni, be-
törésért és garázdaságért 
folyt ellenük az eljárás. 

— Húsz nap múlva ismét 
szerencsém volt. Észrevet-
tem, hogy egy motor közele-
dik a ha tár felé. Felkészül-
tem, hogy leállítom és iga-
zoltatom az utasokat. A mo-
toros azonban körülbelül 800 
méter re megállt és utasával 
együtt az erdőbe ment. Egy-
két perc múlva a motoros 
el indult visszafelé. Alig telt 
el egy negyedóra, ugyanaz-
zal a motorra l ismét ketten 
érkeztek, s az előző eset 
megismétlődött : mindket ten 
bementek az erdőbe, ma jd 
a motoros megfordul t és 
többször már nem jött visz-
sza. 

— Nem kirándulóhely ez 
— gondoltam magamban, és 
el indultam feléjük. Éppen az 
igazolványaikat ásták el, 
amikor meglát tak. Menekül-
ni akar tak, de jelzést ad tam 
az őrsnek és fu to t tam u tá -
nuk. Mire utolértem őket, 
már a riadócsoport is ott 
volt. Ojabb meglepetés: a 
határsér tők há rman voltak. 
Pedig én csak kettőt lá t tam 
a motorral jönni. Hamarosan 
kiderült , hogy a harmadik 
gyalog érkezett a helyszínre 
és együtt akar tak szökni. 

Feljegyezte: 
Gazsó Béla 
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