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Uvegszövet gyártása 

Egyén 
a buszon 

Autóbuszhistória: második fokozat. 
Aki már ennyiből kitalálja, miről 
is van szó, akár itt abbahagyhat ja 
az olvasást. Azok számara viszont, 
akik nem ismerik a ta r ján! és újsze-
ged! buszokra érvényes kategorizálá-
si rendszert, el kell mesélnem a tör-
ténetet, illetve ezt megelőzően is-
mertetnem kell a fokozatokat. Egy-
szerű, könnyen megjegyezhető. Első' 
fokozat: fönnhangon emlegetik az 
ember legközelebbi hozzátartozóit, 
dinnyének ti tulálják a fejét, s diny-
nyelének a benne foglalt — a tudo-
mány szerint pedig magasan szer-
vezett — anyagot. Második fokozat: 
mind ezt elmondják, de kilátásba 
helyeznek egy-egy hasba rúgást, po-
font, fejbe verést. Harmadik fokozat: 
meg is adják, amit ígértek. 

Ezúttal második fokozatról van 
tehát szó. Ahogy kezdődött, az na-
gyon ismerős. Az emberfolyamot 
hörpölő autóbusz — mintegy hirte-
len ötlettel — a dereka tá ján levő 
száját is eltátotta. Néhány társunk 

persze azonnal megrohanta eme má-
sodik, s az ő számára elérhetőbb 
bejáratot. Magam is utánuk indul-
tam, lévén, hogy nem tartunk neve-
lőnöt a gyermekek mellé, igyekezni 
kell hát időben összeszedni őket 
napköziből, óvodából. Ám én nem 
voltam olyan szerencsés, mint az 
előttem haladók. A jóságos a j tó 
előbb mérgesen fújni , szuszogni kez-
dett, majd keskenyebb nyelvét be is 
hajl í totta hirtelen. Visszaléptem, 
nem akarván magamra vonni a tü-
körből figyelő Nagyúr haragját . Nem 
így az utánam tülekedő marcona 
férfi. Rámüvöltött nagy dühösen. De 
nem azt kiáltotta ám, hogy miért 
nem mentem fel, miért óvatoskod-
tam. Éppen ellenkezőleg: 

— Az istenit! Nem tudja, hogy 
itt nincs felszállás? Most lemaradok 
maga miatt, m a g a . . . 

Furcsálltam. Nincs, és ő miattam 
marad le. Vagy hogy ls? Nekem 
nincs, neki van? Megpillantottam 
ekkor kezében az aprócska gyerek-
kocsit. Tetszik tudni, az a parányi 
játékféle, kisebb, mint egy tisztessé-
ges bevásárlószatyor. így összehajtva 
különösen. 

— Látha t ja ! — emelte föl az orro-
mig, majd az első ajtóhoz lépett, s a 
fejek fölött bekiáltott a sofőrnek: — 
Nyisd már ki ú j ra a hátsót, komám, 
elébem tolakodtak I t t . . . 

— Ja — szóltam csendesen —, hát 
akkor azt mondja, hogy protekciója 
van, ne azt, hogy k o c s i j a . . . 

— Protekció? Mi ebben a protek-
ció? Elhallgasson, mert úgy a nya-
kába akasztom . . . 

— Ejnye — csóválta meg szép ősz 
fejét egy mellettem álló néni. 

— Aztán meg a magáéba, mama, 
ha szövegel i t t . . . 

Elhallgattunk. A hátsó a j tó ismét 
kinyílt, s gyengéden belapátolta a 
marconát. Mi lemaradtunk, de ha-
marosan ú jabb kocsi érkezett, arra 
kényelmesen fölfértünk mindahá-
nyan. A következő megállóban el is 
kerül tük amazokat. Az ablakon át 
megpillantottam a vadembert, aki 
pár perccel ezelőtt — látszott a sze-
mén — könnyű szível kiirtott volna 
valamennyiünket, akik a közelében 
lábatlankodtunk, ha teheti. Csak 
azért, mert vagyunk, mert forgalmi 
akadályt, tömeget, társadalmat ké-
pezünk, s akadályozzuk őt, az egyént 
a kényelmes életben. 

Szomorú gondolatok rázódtak a 
fejemben. Ügy találtam, hogy mind-
addig féltenünk kell az emberiséget, 
amíg efféle marconák utaznak re-
pülőgépen, luxusjachton, autón és 
— sajnos — hétköznapi autóbuszain-
kon. 

Annus József 

Hazánkban az 1960-as években kezdték gyártani Bu-
dapesten az iparban és a mezőgazdaságban egyaránt al-
kalmazható üvegszövetet. A gyártást később a Magyar Se-
lyemipari Vállalat tolnai fonógyára vette át, és ma már 
évente kétmillió-nyolcszázezer négyzetméter olyan üveg-
szövetet készít, amely gázvezetékek, víztornyok és villa-
mos ipari termékek szigetelésére, valamint a híradástech-
nikában alkalmazható. A tolnai üvegszövetből évente 200 
ezer négyzetmétert exportálnak. Képünkön: Készül az 
üvegszövet. 

AZ ÁLLAMI 
VÁLLALATOK 
BIZTOSÍTÁSI 
LEHETŐSÉGEI 

Tegnap, kedden Szegeden, 
a Magyar Közgazdasági Tár-
saság Csongrád megyei cso-
port ja tájékoztatót rendezett. 
Ezen dr. Nóvák Imre, a 
Pénzügyminisztérium Bizto-
sítási Főigazgatósága Altalá-
nos Vagyonbiztosítási Osztá-
lyának vezetője tartott érde-
kes előadást az állami válla-
latok sokrétű biztosítási le-
hetőségeiről. A vállalati gaz-
dálkodás, a törekvés az ú j ra 
kockázattal jár . Az előadó 
vázolta azokat a lehetősége-
ket, amelyek alkalmasak ar-
ra, hogy a kockázatot a vál-
lalatok egymás között, biz-
tosítós ú t ján megosztva vi-
seljék. Az előadást vita kö-
vette. 

ORSZÁGOS 
FOTÓKIÁLLÍTÁS 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 

A Nagy Lajos gimnázium 
az idén is megrendezi^ Pé-
csett az immár hagyomá-
nyos országos középiskolai 
fotókiállítást április 4. és 13. 
között. A kiállításra március 
6-ig lehet még képeket be-
küldeni. Egy-egy szerző négy 
18X24-es képet küldhet be. 
Nevezési lapot a rendezőség-
től (Nagy Lajos gimnázium, 
Pécs. Széchenyi tér 11J te-
het igényelne 

Beszélgetés 
Két idősebb hölgy 

beszélget: 
— Vannak gyerme-

kei? 
— öt lányom van. 

Kettő már férjhez 
ment. 

— Tehát három még 
otthon van. 

— Nem. Csak a kit 
férjezett... 

ROMÁNIAI ÉPITÖK 
SZEGEDEN 

A Délmagyarországi Építő 
Vállalat és a Kolozsvári Épí-
tőipari Tröszt között már ko-
rábban kapcsolat szövődött. 
Tavaly a DÉLÉP szakembe-
rei látogattak el a kolozsvári 
tröszthöz, s gyűjtöttek ta-
pasztalatokat. A romániai 
építők e napokban viszonoz-
zák a látogatást: küldöttsé-
gük péntekig tartózkodik 
Szegeden. Megtekintik a 
DÉLÉP központi előregyártó 
telepét, a házgyárat, a válla-
lat építkezéseit, Tar ján kész 
és most épülő házait. Buda-
pestre is ellátogatnak majd, 
s többek közt a földalatti 
építkezéseit nézik meg a test-
vérvállalat küldöttei. 

KEDVEZMÉNYES 
IJTAZAS KÜLFÖLDRE 

Az Expressz április 5. és 
10. között — tehát az isko-
lák tavaszi szünetében — a 
középiskolások és egyetemis-
ták részére kedvezményes 
utazást szervez Moszkvába, a 
rendes árnál 500 forinttal ol-
csóbban. A csoport repülő-
géppel teszi meg az utót. 
Minden tagjának utazásához 
az Országos Ifjúságpolitikai 
Tanács járul hozzá 500 fo-
rinttal. Az útra még lehet 
jelentkeznL 
SZIMMETRIÁK 

A TIT fizikai szakosztá-
lyának szabadegyetemén a 
szimmetriák szerepéről be-
szél dr. Gilde Ferenc tan-
székvezető egyetemi docens 
holnap, csütörtök délután 6 
órakor a József Attila Tu-
dományegyetem természettu-
dományi karának kísérleti fi-
zikai intézetében. 

KITÜNTETÉS 
EGYESÜLETI 
MUNKAÉRT J 

Tegnap délután az MTESZ 
Kossuth Lajos sugárúti he-
lyiségében vezetőségi ülést 
tartott a Magyar Agrártudo-
mányi Egyesület Csongrád 
megyei szervezete. Az ülé-
sen dr. Szániel Imre elnök 
több vezetőnek, szakember-
nek adott á t kitüntetést az 
egyesületben végzett kiemel-
kedő munkáért . A MAE 
aranykoszorús kitüntetését 
kapta dr. Szalva Péter, a 
kertészeti szakosztály elnöke, 
a Kertészeti Kutató Intézet 
szentesi állomásának igazga-
tója, és Gyóni Sándor, a 
csongrádi helyi csoport elnö-
ke, a csongrádi Tisza Tsz 
pártt i tkára. Zsibók Andrást 
és dr. Somorjai Ferencet em-
lékplakettel jutalmazták. -

KEDVEZMÉNYES 
SZÍNHÁZJEGYEK 
SZOCIALISTA 
BRIGÁDOKNAK 

A Művelődésügyi Minisz-
térium Színházi Főosztálya, 
a KISZ KB és a SZOT kez-
deményezésére a szocialista 
brigádok tagjainak kedvez-
ményes színházjegyeket biz-
tosítanak Csongrád megyé-
ben. Az SZMT ezer kedvez-
ményre jogosító utalványt 
kapott. Kulturális bizottsá-
gához máris 250 szocialista 
brigádtag igénylése érke-
zett be. 

Szöveg nélkül 
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AUTÓBUSZ 
FIATALOKNAK 

A Szegedi Textilművek 
KISZ-fiataljai úgy határoz-
tak, hogy a kommunista va-
sárnapokon végzett munka 
ellenében kapott pénzen au-
tóbuszt vásárolnak. A 20 sze-
mélyes busz a napokban meg 
is érkezett. Kirándulásokra, 
tapasztalatcsere-utakra akar-
ják használni. A vállalat 
nemcsak egyetértett szándé-
kukkal, hanem a vásárlás le-
bonyolításában is segített 

GABOS GÁBOR 
ZONGORAESTJE 

A filharmónia második 
zongorabérleti koncert jén 
Gabos Gábor játszik holnap, 
csütörtök este 8 órai kezdet-
tel a szegedi Tömörkény 
István gimnázium és művé-
szeti szakközépiskola Lenin 
körúti hangversenytermében. 
Műsorán Hándel, Bach, Mo-
zart és Beethoven művei sze-
repelnek. 
KOLHOZOK 
REPÜLŐTEREI 

Sok szovjet kolhoz sa já t 
repülőteret létesít: a szövet-
kezeti gazdaságok ugyanis 
szívesen veszik igénybe a 
mezőgazdasági repülőgép-
szolgálatot Ennek segítségé-
vel szállítják például a mű-
trágyát és szórják a földek-
re a növényvédő szereket. 
1971-ben több mint 80 mil-
lió hektárt láttak el növény-
védő szerekkel a levegőből. 
A repülőgépek használatáért 
a kolhozok csekély bérleti 
díjat fizetnek. 
DÜVADIRTAS 

A Balatonfelvidéki Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaság 
vadászai hozzáláttak a tél 
végi dúvadirtáshoz. Különö-
sen a Kis-Balatonnal szom-
szédos lápvidéken, ahol idén 
mintegy hatezer fácáncsibét 
engednek szabadon, teremte-
nek biztonságosabb környe-
zetet a hasznos vadaknak. 
Főleg a rókák és néhány 
szárnyas ragadozó számát 
igyekeznek csökkenteni. A 
rókák irtásában rendkívül 
célravezetőnek bizonyult a 
ködgyertyával való füstölés. 

Kihajtották a gulyát 
Az enyhe februári „télben" a bugaci szürke-magyar 

gulyát is kihajtották a pusztára. Táplálékot ugyan még 
nem találnak, csak „böngészik" a legelőt, de az állomány 
kondiciótartására alkalmasak ezek a téli járatások. A 
szürke-magyar gulyával együtt kint legel a racka nyáj is. 

A szürkc-ma gyar gulya 

Racka juhok szamár kísérettel 

A tavaszi fáradtság ellen 

Bánat — bál után 

VASVILLÁVAL TÁMADT 
HARAGOSÁRA 

Testi sértés miatt koráb-
ban már büntetést kapott 
Gémes József 31 éves, Kis-
telek, Tanya 172. szám alatti 
lakos. Ujabban súlyos testi 
sértés kísérlete miatt került 
a vádlottók padjára. Egy al-
kalommal összetalálkozott 
haragosával, Sisák Jánossal, 
aki lovas kocsin haladt. Gé-
mes a kocsiról lekapott egy 
vasvillát, amellyel mellbe 
szúrta haragosát, majd a v a s -
villa nyelével fejbe is csapta. 
A "szegedi járásbíróság Gé-
mes Józsefet 10 hónap szigo-
rított börtönre ítélte. A sze-
gedi megyei bíróság az ítéle-
tet jogerőre emelte. 

Gyanútlanul be-
szélgettünk Vele az 
orvosbálban, és más-
nap reggel már ha-
lott vo l t Örömmel 
és némi öngúnnyal 
dicsekedett: már 
csak álhippi vagyok, 
autót vettem. És ez-
zel az autóval el is 
robogott, hogy soha 
többé ne térhessen 
vissza . . . önmagá -
hoz méltóan nekiro-
hant egy fának és 
meghalt. 

Akik ismerték, 
tudtak különcségel-
ről, őrült ötleteiről és 
fantasztikus élet-
módjáról : folyton 
úton volt, egyik or-
szágból utazott a 
másikba, gyakran 
csupán azért, hogy 

például cipőt vegyen. 
Ha megjelent, már 
messziről felismer-
tük. Lobogó maxi-
nkatona" kabát jában 
és hosszú, csíkos sál-
ban vágtatott végig 
a városon hóna alatt 
ismeretlen könyvek-
kel és lemezekkel. 

Bár nem volt fes-
tő, sem költő, sem 
zenész, szarette és 
értette a művészetet, 
zongorázott, hang-
versenyekre járt, 
Kex-bulikat szer-
vezett és mindenkor 
tudott barát és 
megértő ember len-
ni. 

Jelkép volt, egy 
kivesző életforma 
jelképe. Vele együtt 
elment i f júságunk 

egy darabja, egy szép 
korszak, melyre so-
kan úgy emlékezünk 
vissza, mint valami 
különleges és meg-
foghatatlan csodára, 
amihez O annyira 
hozzátartozott, hogy 
még mindig nem 
akar juk elhinni: 
nincs többé! Nem 
akar juk elhinni, 
hogy egy váratlan 
pillanatban nem ro-
hanhat már elénk 
mesélve legutóbbi 
törökországi vagy 
csehszlovákiai utazá-
sáról. Nem panasz-
kodik már, hogy le-
esett a lóról és meg-
ütötte a hátát, és 
hogy „fáradé-
kony" . . . Nem buk-
kan már fel a Sze-

gedben vagy a Ti-
szában, hogy csak 
pár szót szóljon és 
rohanjon tovább . . . ! 

29 éves volt. Most 
kezdhetett volna él-
ni igazán. Késő már 
a sóhaj, hogy miért 
adtak Neki jogosít-
ványt és hiába a 
kesergés; miért In-
dult el a hajnali ha-
lálba! Bár életében 
mindenkinek csak 
örömöt akart szerez-
ni, és csak vidám-
ságot látni maga kö-
rül, már nem tehe-
tünk Neki szemre-
hányást: Stenéz, mi-
ért nem vigyáztál 
jobban m a g a d r a . . . , 
nagy bánatot okoz-
t á l ! . . . 

Tavasz közeledtével Is-
mét sokan panaszkodnak fá-
radtságról, aluszékonyságról, 
gyakori fejfájásról , ingerlé-
kenységről, rossz közérzet-
ről, hullámzó kedélyállapot-
ról, vagy álmatlanságról. Az 
egészségügyi szakemberek 
véleménye szerint mindez 
az úgynevezett tavaszi fá-
radtságot jelzi. 

A panaszok mögött a 
hosszan tartó napfényhiány, 
az egyoldalú „télies" táplál-
kozás húzódik meg. A téU 
hónapokban az emberek je-
lentős része természetesen 
általában igen kevés zöldfé-
lét, nyers zöldséget, főzelé-
ket eszik. Ezek helyett tö-
megesen szedik a különbö-
ző vitamintablettákat. 

Mindezek figyelembevéte-
lével az orvosok mindenek-
előtt változatos étrendet 

a jánlanak. Ezen belül ls el-
sősorban különböző friss 
zöldféléket, főzelékeket, gyü-
mölcsöket, szörpöket. Kellő 
mennyiségű C-, D-, illetve 
A-vitamin jut a szervezet-
be citrom, zöldpaprika, ka-
ralábé, karfiol, nyers sava-
nyú káposzta, sóska, paraj , 
alma, dió, sült tök fogyasz-
tása nyomán, s a száraz bab-
ból, száraz borsóból, sárgaré-
pából készült főzelékkel. 
Feltétlenül hatásos ellensze-
re a tavaszi fáradtságnak a 
tartósított, szűrt, vagy ros-
tos gyümölcslevek, továbbá 
szamóca-, fekete ribizke-, 
csipkebogyószörpök, para-
dicsomlé ivása. A rendsze-
res séta, a hétvégi kirán-
dulás — a változatos étrend-
del párosulva — egyaránt jó 
szolgálatot tesz a fizikai és 
a szellemi dolgozóknak. 
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