
8 PÉNTEK, 1971. DECEMBER 3L 

H 
m * o Hí í m Kg ra 

Fajanszok Zsolnáról 

Szilveszteri újítás 
December végén az igazgató be-

hívatta t i tkárnőjét: 
— Ilonka kérem, Szilveszter nap-

jától kezdve ú j rend lép életbe, a 
jobb munka érdekében. 

— Nem lehetne 1972. január el-
sejével kezdeni az ú j módszert? 

— Maga ezt nem érti! Ha még 
az idén elkezdjük, januárban már 
második évébe lép a reform. 

— Miről van szó tulajdonképpen? 
— Mindjárt megtudja. Í r j a ké-

rem! 
„Szilvesztertől kezdve 10 és 10 

óra 30 között kávéfőzést engedélye-
zek. Ahol nem sajá t főzésű kávét 
isznak, ugyanezen idő alatt a válla-
lati büfét használhatják. Második 
kávézás 2 óra 30-tól 2 óra 50 per-
cig. 

További rendelkezés: Külföldről 
csomagban érkezett holmik bemuta-
tása vagy pesti boltokban vásárolt 
holmik megbeszélése 10 óra 30-tól 
11-ig. 

Hétfői külön rendelkezés: A va-
sárnapi futballmeccsek megbeszélé-
se 8.30-tói 9 óráig." 

A titkárnő közbeszólt: 
— Télen nincsenek futballmecs-

csek. 
— De március elején megkezdőd-

nek, és totó is van. Az is nagy be-
szédtéma. Es tavasszal nem akarok 
ú j rendelkezést kiadni. Í r ja tovább! 

„Ezen körlevéllel kapcsolatos cso-
dálkozás vagy megbotránkozás, ki-
zárólag a rendelkezés elolvasása 
utáni negyedórában." 

Az igazgató helyettese később 
megkérdezte felettesét: 

— Gondolod, hogy helyes volt ez 
a rendelkezés? 

A Mütyürért igazgatója határo-
zottan válaszolta: 

— Meggyőződésem szerint igen. 
Eddig naponta négyszer-ötször főz-
tek kávét. Ezzel órák teltek el. Most 
délelőtt 30, délután 20 perc a kávé-
zás időtartama. Az üzletezés eddig 
pedig szinte egész nap tartott. 
Rendben van, legyen. De ne tartson 
tovább napi 30 percnél. 

— És a hétfői futbal lduma? 
— Fél óra és nem több! A labda-

rúgóévadban tönkre tette a hétfői 

munkát. Egyszer végighallgattam 
Komáromit. Másfél óráig szidta a 
bírót, és több mint egy órát saját 
csapatának centercsatárát, Branyiga 
Il-őt. Most Komárominak koncent-
rálnia kell. Két perc bíró, két perc 
Branyiga, a többi az egész meccs, 
és a tabella állása. 

— No, majd meglát juk — csóvál-
ta a fejét az igazgató helyettese. 

A rendelkezés kiadása után már 
szilveszter előtt is minimálisra 
csökkent a kávéfőzés. A büfében is 
kevesebben voltak. Az Igazgató jól 
számított. Az engedélyezett kávé 
nem nagyon ízlett az embereknek. 
A megengedett üzletelés is lecsök-
kent. Alig vett tíz percet igénybe. 
Igaz, vasárnap már nem volt meccs, 
de jéghokiszurkolók is csak egy-két 
percig beszéltek a jégkorongmeccs 
izgalmairól. Jó jel volt tavaszra. 

A Mütyürért igazgatója becsen-
gette a titkárnőjét, és kíváncsian 
kérdezte tőle: 

— Na, mit szól a módszeremhez? 
Ilonka lelkesen gratulált. 
— Tudtam, remek az ötletem. No, 

'de most gyorsan a feketémet, Ilon-
ka! 

A ti tkárnő hidegen válaszolta: 
— Szó sem lehet róla! Majd tíz 

és tíz harminc között. 
Palásti László 

Fél évszázad után ismét készül a zsolnai porcolánfajansz. 
A Pécsi Porcciángyár új üzemrésszel megkezdte az üzem-
szerű gyártást. Porcelánfajanszokat kézi technikával a 
világon csak Pécsett álh'Mák elő. Néhány fővárosi repre-
zentatív porcciánboltba és pécsi üzletekbe már szállítanak 
az új termékekből. Jövőre a termelést a jelenlegi négy-

szeresérc emelik 

NÖAKTIVISTAK 
KÖSZÖNTÉSE 

Tegnap, csütörtökön dél-
után a Hazafias Népfront 
Vörösmarty utcai székházá-
ban foglalkozást tartott a 
nők klubja. Az ú j év alkal-
mából idősebb nőaktivistá-
kat fogadtak, akiket Hofge-
sang Péter városi t i tkár üd-
vözölt. A Zrínyi Ilona álta-
lános iskola úttörői műsorral 
szórakoztatták a vendégeket, 
akiket a városi nőbizoltság 
vendégül látott. 

TÖRÖDÉS A 
SOKGYERMEKES 
A N Y Á K K A L 

A Szegedi Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat öt gyár-
egységében folyamatosan 
megvalósítják a több ezer 
nődolgozó helyzetének javítá-
sával kapcsolatban kidolgo-
zott vállalati intézkedési ter-
vet. Különösen nagy gondot 
fordítanak a kisgyermekes 
dolgozók helyzetének javí-
tására. A sokgyermekes, va-
lamint az egyedülálló gyer-
mekes anyák támogatására 
bevezették az iskoláztatási 
segélyt, s erre az idei iskola-
évben 100 000 forintot fizet-
tek ki. 

ÜJ 
V A D A S Z T A R S A S A G 

A MÉM Szegedi Állami 
Erdőrendezősége vadásztár-
saságot szervezett, mely ala-
kuló közgyűlését is megtar-
totta már, megalkotta alap-
szabályát, háziszabályait és 
megválasztotta vezetőségét. 
Az Erdőrendezőségi Bérkilö-
vő Vadásztársaság tnegala-

KÖZVÉLEMÉNY-
K U T A T A S A 
ZENESZOBÁBAN 

A Somogyi Könyvtár zene-
szobájának dolgozói a meg-
nyitás óta arra törekednek. 

P R Á G A -
BUDAPEST— 
MOSZKVA 

A tuniszi mozaikok prágai 
kiállítása 1972 tavaszán nyí-
lik meg és három hónapig 
tart nyitva. Innen a pozso-
nyi Szolvák Nemzeti Galéria 
veszi át. Ezt követően Ber-
linbe, Varsóba, Budapestre, 
Bukarestbe, Szófiába és 
Belgrádba kerül; körútját 
Moszkvában fejezi be 1974-
ben. Az érintett országok 
múzeumigazgatói rövidesen 
összeülnek Prágában, hogy 
tárgyaljanak a szervezési 
munkáról a közösen elkészí-
tendő katalógusról. 
SZOCIÁLIS 
LÉTESÍTMÉNY 
A TÉESZBEN 

A Velencei-tó mellett fek-
vő Pettend község Petőfi Ter-hogy sajátos profilt alakít- melőszövé tóez^nek v e z e X sanak ki. Eddig is vezettek meloszövetkezetének vezeto-

kivánságfüzetet, amelyben a 
látogatók igényeit, vélemé-
nyét gyűjtötték egybe. A kö-
zelmúltban nagyszabású fel-
mérésbe kezdtek, amelynek 

sége elhatározta, hogy 1972-
ben felemeli a szövetkezet 
szociális keretét. Eddig az 
alacsony összegű tsz-nyug-
dijakat és tsz-járadékokat 
h a v i 5 0 0 forintra egészítet-n e d mén yei segítséget adnak . . . . . Í Q n „ á r f , , " 

majd a zeneszoba speciális 
törekvéseinek megvalósításá-
hoz. A tervek szerint 1972. 

ték ki, januártól az idős 
nyugdíjasok szociális helyze-
tétől függően ezt az összeget 
800—1000 forintra kerekítik 

P A B L O CASALS 
93 ÉVES 

Pablo Casals, a világhírű 
gordonkaművész, zeneszerző 
és karmester szerdán ünne-
pelte 95. születésnapját. A 
házi ünnepségen családtag-
jai és tisztelőinek százai vet-
tek részt. 

ÜJ AUTÓK 
A NAPKÖZIS 
K O N Y H Á K N A K 

Az általános iskolai nap-
közi otthonok központi kony-
hájának két gépkocsija tönk-
rement, kivonták őket a for-
galomból. Helyettük két 
ZSUK gyártmányú kis te-
herautót vásárolt a városi 
tanács. 

MÉZESKALÁCS 
ÉS GYÓGYCUKOR 

Teljesítette éves tervét az 
Országos Méhészeti Szövet-
kezet békési mézeskalács és 
cukorüzeme. Hazai és külföl-
di megrendelésre több mint 
700 ezer kiló mézespuszedlit, 
mézzel ízesített gyógycukor-
kát és más édességet gyár-
tott. Egyedül angol megren-
delésre 100 ezer kiló édessé-
get szállítottak. 

Költözik az „Anna n 

A Csongrád megyei Szik-
viz. és Szeszipari Vállalat-
tól kapott értesítés szerint a 
Takaréktár utca 5. szám 
alatt levő Anna-víz palac-
kozóüzem december 33-án 
megszünteti működőé t . Az 
épület ugyanis összedőléssel 
fenyeget. A részleget a vál-
lalat a Gutenberg utca 23. 
alá telepíti át. A költözkö-
déshez valószínűleg mintegy 
három . hónap szükséges. 
Ezért január 2-től a meg-
szokott Anna-víz helyett 

szénsavas ivóvizet hoz íoN 
galomba a vállalat. 

Azokba az üzemekbe, ahol. 
Anna-ásványvizet használ-
nak védőitalként, ez idő 
alatt szintén szénsavas ivó-
vizet tud szállítani a vál-
lalat. A melegben dolgozók 
szániára a sós védőitalt to-
vábbra is tudják biztosítani. 
A vállalat egyúttal ígéri, 
hogy a lehető legrövidebb 
időn belül biztosítani fogja, 
hogy ismét lehessen kapni 
Anna-vizet. 

Apai tanítás 
Tfjabb Kovács 

fennáll a létra 
tetején. Idősebb 
Kovács ott áll a 
létra alatt, és un-
szolja fiát:. 

— Ugorj csak 
Misikém, bátran. 
Apuka majd el-
kap. 

Misi azonban 

görcsösen kapasz-
kodik a létrába. 

— Ne félj, sem-
mi bajod nem 
lesz. Apuka el-
kapt 

Misi lélegzetet 
vesz, és ugrik. 
Apja félreáll, és 
Misi elnyúlik a 
földön, mint egy 
béka. 

— Megbolon-
dult? — háboro-
dik fel a szom-
széd, aki végig-
nézte a jelenetet. 

Mire idősebb 
Kovács: 

— Maga ezt 
nem érti... Ép-
pen arra tanítom, 
hogy soha senki-
nek ne higyjenl 

májusra — a megnyitás első k i - A z é v utolsó napjaiban 
vették használatba a terme-évfordulójára — dolgozzák 

fel a* közvéleménykutatás 
adatait. 

lőszövetkezet ú j szociális lé-
tesítményeit: az orvosi ren-
delőt, fürdőt-öltözőt. 

Vadászportré 

Életbiztosítás 

— Szeretnék életbiz-
tosítást kötni. 

— Autója van? 
— Nincs. 
— Motorkerékpárja? 
— Nincs. 
— Kerékpározik? 
— Nem. 
— Akkor sajnálom, 

gyalogosokat nem biz-
tosítunk. Túlságosan 
kockázatos lenne. 

A szerencsétlen óriás 
A 407 kilós férfi három éve nem tud felkelni 

Szilveszteri és újévi tudnivalók 
Az év utolsó napján, ma az egyműszakos élelmiszer-, 

hús-, hal-, édesség-, kenyér- és péksütemény boltok a 
szokásos időben nyitnak, s ta r t ják az ebédidőt, délután 

kulását, a Csongrád megyei hatkor pedig bezárnak, az egyébként egyfolytában nyitva 
tanács vb tudomásul vette, s l e v ö hasonló üzletek ma dél és fél egy között tartanak 
elrendelte nyilvántartásba ebédidőt. A kereskedelemben és a vendéglátóiparban ezen 
vételét a helyi egyesületek a napon általában a szombati nyitvatartási rend a köte-

lező. Kivétel még azoknak az éttermeknek a sora, ame-
lyekben szilveszteri rendezvény van, az utóbbiak hajnali 
ötig lehetnek nyitva. 

Holnap, január l-én valamennyi bolt és piac zárva 
lesz, az édesség-, a dohány- és a virágboltok kivételével, 
amelyek a vasárnapi rendnek megfelelően nyitnak és zár-

Befejeződött a vizsgálat a nak, a vendéglátóiparra — ezúttal kivétel nélkül — a 
Helleuna nevű görög hajó szombati nyitvatartás vonatkozik. Január 2-án, vasárnap 
augusztusi szerencsétlensége az egész évben megszokott rend szerint fogadják a vá-

sárlókat, vendégeket a kijelölt boltok. Az éttermek, biszt-
rók stb. a vasárnapi nyitvatartási rendet követik. 

sorúban. 

BEFEJEZŐDÖTT EGY 
HAJÓTRAGÉDIA 
VIZSGÁLATA 

ügyében. Akkor, mint isme-
retes, 25 ember lelte halálát 
az olasz partok közelében 
kigyulladt hajón. Az athéni 
vizsgálóbizottság hat ember 
bűnösségét állapította meg. 
A hajótulajdonosét annyi-
ban, hogy a hajószemélvze-
let nem részesítette kellő ki-

A már hagyományos szilveszter éji villamos ebben az 
évben is rendelkezésére áll az utazóknak. Az l-es vona-
lon a két állomás között 31-én éjjel 10 óra 50 perctől l-én 
hajnali fél ötig 40 percenként jár majd egy csuklósvilla-
mos. * , 

Az újévi ünnepi forgalomban a 10. számú Volán men-
képzésben, a kapitányt pedig tesítő járatokat indít. December 31-én Kiskunhalas—Sze-
annyiban, hogy nem tartott ged, január 2-án Szeged—Debrecen, január 9-én Szeged— 
kellő számú próbariadót a Debrecen, Szeged—Dunaújváros és Szeged—Pécs között 
Helleana fedelzetén. indulnak mentesítő buszok. 

H A L Á L 
A TENGERBEN 

35 utassal a fedélzetén, 
Borneo és Celebes között a 
Macassar-szorosban elsüly-
lyedt egy indonéz hajó. A 
szerencsétlenséget mindössze 
tízen élték túl; 25-en bele-
fulladtak a tengerbe. 

BOLOGNA 
KUTYÁI 

Jobb napok virradnak Bo-
logna kóbor kutyáira. Eddig, 
ha a sintér hálójába akad-
tak, pusztulásra voltak ítél-
ve. Mindössze három napot 
kaptak arra, hogy , valaki 
magához vegye őket. A vá-
rosi hatóságok most felszá-
molták a sin tértelepek gáz-
kamráit, s hatályon kívül he-
lyezték a kutyák halálos íté-
letét. Építettek viszont egy 
szép ú j telepet, a kóbor ku-
tyák és macskák rendszeres 
ellátására. 

MŰKINCS-
R A B L Á S 

Rövid „pihenő" után szer-
dán ismét akcióba léptek az 
olasz műkincsrablók. Ezúttal 
a Cremona melletti Soresina 
templomából loptak el öt 
darab XVIII. századi fest-
ményt. Az eltűnt műkincsek 
értéke meghaladja a 10 mil-
lió lírát. 

Megbetegedett, de méretei 
miatt nem kerülhetett kór-
házba a világ legkövérebb 
embere, az amerikai Mike 
Walker. A pillanatnyilag 407 
kilós férfi egy houstoni kli-
nika előtt lakókocsijának 
ágyút nyomja. Valószínű, 
hogy cukorbajban szenved. 

Walker az elmúlt hat hó-
nap során az Egyesült Ál-
lamok és Kanada számos 
államát jár ta be. Aki be 
akar t kukkantani a lakóko-
csi ablakán, fizetni volt 
kénytelen, hogy meggyőződ-
hessék az ajzószerek káros 
hatásáról Walker ugyanis 
azt állítja, hogy hét évvel 
ezelőtt hallucinogén kábító-
szert szedett, s azóta kép-
telen felhagyni az evéssel. 
Aki leszurkolja az 50 centet, 
megfigyelheti a kör alakú 
vízágyon fekvő ember vona-
lait és táplálkozását. A la-
kókocsit egyébként ez a fel-
irat díszíti: „Mike Walker 
mozgó kórház". 

A több mint négymázsás 
— de mindössze 180 centi-
méter magas — óriás ked-
den mellkasi és hastáj i f á j -
dalmakra kezdett panasz-
kodni. Egyik kísérője mentőt 
hívott de a gyorssegély hi-
ába érkezett: az emberek 
nem tudták kimozdítani 
Walkert kocsijából. Végül a 
houstoni tűzoltóság kísérte 
őt a kórház elé, ahol az or-
vosai most intravénásán táp-
lálják. 

Walker 10 amerikai és 

kanadai államot utazott be. 
Kocsija rendszerint a város-
központokban parkol le, 
ahol kísérői kábítószerelle-
nes röpcédulákat osztogat-
tak. A járókelők fényképet 
is kaptak, amelyen meg-
szemlélhetik Walkert 96 ki-
lósán, és 362 kilósán. 

A kiállítást többen f inan-
szírozzák. Egyikük, egy bizo-
nyos Róbert McAUister, azt 
mondja, hogy emberük több 
hónap óta csupán napi 2000 
kalóriát fogyaszt, s így si-
Került kilencven kilót lead-
nia abból a fél tonnából, 
amellyel nyáron rekordot ál-
lított fel. „Le kell mérnünk 
az egész lakókocsit, ha meg 
akar juk tudni, mennyi Mi-
ke pontos súlya" — mondot-
ta. 

A szerencsétlen óriás kü-
lönben három éve nem tud 
felkelni. 
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