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Dumák 
Valamikor a kávéházakat látogat-

ták előszeretettel a honpolgárok. Ott 
üldögéltek, fecserésztek. Az írók kö-
zül sokan e helyen szerezték be ér-
tesüléseiket, sőt élményeiket — és 
sokszor még a hitelt is. ami időle-
ges fönnmaradásukat, egzisztálásu-
kat biztosította. De hol vannak már 
azok az idők! A kávéházak fölött 
régesríg megkondították a lélekha-
rangot. Jött helyettük az eszpresz-
szók divatja. Most oda járnak az 
írók. E füstös falak között szerzik 
be élményeiket. Nyilván ezért van 
az, hogy a hazai regények és elbe-
szélések mintegy kétharmadának 
cselekménye eszpresszóban játszó-
dik, vagy legalábbis a döntő fordu-

latokra, a konfliktusok virágba szök-
kenésére és a végkifejlet happy 
endjére, avagy tragédiájára itt kerül 
sor. (A további egyharmad színhe-
lye kiskocsma, bisztró, bár.) 

Akik nem irodalmi ürügy okán-
jogán látogatták a kegyetlen halált 
halt kávéházakat, azok most a bor-

bélyüzleteket kultiválják leginkább. 
Nem indokolatlanul. E helyek — 
mint a világtörténelem során már 
annyiszor — ma is pezsgő szelle-
műek, olyanok, ahol mindig törté-
nik valami, s mentől több vendég 
van, annál izgalmasabb a cselek-
mény. 

A nem átlagos pezsgést már a 
körülmények is elősegítik. Itt két 
dologra kell várni. Arra. hogy sor-
ra kerüljünk, meg a Népsportra, 
amely — bízvást állíthatom — a 
hazai férflfodrászatok olvasási rang-

listáján kenterben veri a legrepre-
zentatív sajtótermékeket is. Ami 
egyúttal arra is utal: e hely szel-
leme erősen sport-, sőt kifejezetten 
futballcentrikus. 

A hazai labdarúgás sok eldöntet-
len kérdéssel szolgál az érdeklődő-
nek. S bizony alaposan fel kell kötni 
ama bizonyos alsónemű pántl ikáját 
annak, aki biztonságosan akar el-
igazodni a gondok, problémák, el-
lentmondások dzsungelében. Itt né-
hány mondat után minden szinte 
hihetetlenül egyszerűnek tűnik. Lai-
kusnak és esetlegesnek látszik 
ugyan javaslatom, de a mi focink-
nak niár úgyis sok minden mind-
egy: ki kéne egyszer próbálni, hogy 
egy-egy látogatottabb fodrászat sze-
mélyzete és törzsközönsége állítsa 
össze a reprezentatív hazai tizen-
egyet. 

A foci varázsa oly nagy, hogy a 
személyzet nőnemű tagjai is hallat-
ják szavukat. Váltig töprengek azo-
kon a férfiakon, akik inkább fél órá-
val megtoldják a várakozási időt, 
csakhogy elkerüljék a formás hölgy-
fodrász ollóját, beretváját. Én 
ugyanis a teljes egyenjogúság híve 
vagyok — a fodrászüzletben —, sőt, 
kifejezetten örömömre szolgál, ami-
kor a kecses kis kacsók a szakma 
magabiztos mozdulataival matatni 
kezdenek üstökömben. Érdekes mó-
don a hölgyek itt kevésbé beszéde-
sek a mesterség jó átlagánál, de 
akine keze alá a múltkor kerültem 
— az első magyar—román meccs 
előestéjén volt éppen —. legna-
gyobb meglepetésemre odasúgta: — 
Aki a sarokban borotvál, az tény-
leg ér t hozzá, de a többiek ugat-
ják a focit. — Becsszóra így mond-
ta: ugatják. Érdeklődését bizonyí-

tandó, a kisasztalon az ollók, pa-
macsok, krémek, szappanok társasá-
gában ott lapult a zsebrádió. —Este 
kilencig tar tunk nyitva, kérem — 
mondta. — Éppen addig tart a 
meccs. 

Előfordul azonban, hogy a futball 
iránti erdeklődés néhány percre 
alább hagy (néha egy-két „laikus" 
is nyírat hajat). Ilyenkor a fod-
rászüzleti dumák a témák óceánjá-
nak más tá ja i ra hajóznak. 

— Óriási változásokat hoz majd 
ez az ú j hajnövesztő szer — hal-
lom mellettem, miközben épp ha ja-
mat mossák. 

— Olyan ez a szer nekünk, ké-
rem — szögezi le a középkorú f i -
garó —, mint Kuwai tnak az olaj. 

Pillanatnyi csönd támad. Eladdig 
eltöprengünk valahányan a belátha-
tatlan lehetőségeken, amelyeket e 
csodálatos szer nyit majd nyers-
anyagokban különben tényleg sze-
gény honunk előtt. Aztán ismét a 
hajvágás érdemes mestere szólal 
meg: 

— Hajaj , hány személyi igazol-
ványt kell majd k icseré ln i . . . 

Tünékeny másodpercig nem ér-
tem a dolgot, aztán nagyot koppan-
va leesik a tantusz. Hát persze, a 
kopaszoknak kinő a hajuk, miáltal 
jelentősen módosul fizimiskájuk 
összképe. Márpedig a személyi iga-
zolványnak megszólalásig hasonlíta-
nia kell a bizonylat fölmutatójához. 
Nem lehet itt kopasz, amott meg jól 
fésült. 

— Ezt is? — kérdi a bájos fod-
rászlány. 

S amikor bólintok, egy deres tin-
cset lenyisszent hajnövesztő szer 
nélkül nevelkedett frizurámból. 

Papp Zoltán 

BRIGADMOZGALOM 
ÉS ÜZEMSZERVEZÉS 

Negyven szocialista brigád, 
hat szocialista üzemrész 

Gdansk szerte a világon mindig nevezetes volt boros- eredményes munkája nyomán 
tánykészítményeiről. Jelenleg a lengyel borostyán évente i d é n i s e l n y e r t e a Szociahs-
350 000 dollár devizát hoz az országnak. A borostyán, ame- t a Munka Vállalata címet a 
lyet nem véletlenül neveznek „a Balti-tenger aranyának", Szegedi Nyomda kollektivaja. 
különleges ékszerek és emléktárgyak sajátos anyaga, amely Tavaly mar 62,9 millió form-
igen kifizetődő a népgazdaság számára és rendkívül kere- t o s árbevételt ert el ez az 
sett cikk az üzletekben. immár komoly nyomdaipari 

Az itt látható darabokat egy építkezés során találták középüzemnek számító válla-
ott, ahol a jövő észak-gdanski kikötője épül. Képünkön: l a t A negyedik óteves terv 
Borostyándarabok, amelyek 10 méter mélyről kerültek elő, ütemét követve iden tovab-

,Repülés" a csinos hölgyhöz 

a víz alól. 

ÓVODAÉPÍTÉS 
A TEXTILMÜVEKBEN 

A gyermekintézmények 
gyarapítása, újak létesítése 
fontos és szép feladat. A 
Pamutnyomóipar Vállalat 
szegedi gyárában, a textilmű-
vekben is igyekeznek részt 
vállalni ebből a feladatból; e 
hónapban saját erőből meg-
kezdték egy 100 gyermeket 
befogadó ú j óvoda építését. 
NEMZETKÖZI 
KONFERENCIA 

A Kereskedelmi-, Pénz-
ügyi- és Vendéglátóipari 
Dolgozók Szakszervezetének 
kezdeményezésére és rende-
zésében kedden kétnapos 
nemzetközi konferencia kez-
dődött Budapesten, a 
Benczúr utcai SZOT-szálló-
ban. A konferencia témája a 
kereskedelmi dolgozók mun-
kaideje. az üzletek nyitva-
tartásának szabályozása. 
AZ ATIVIZIG 
SZAKMAI NAPJA 

A KGST-tagországok víz-
gazdálkodási kiállítása kere-
tében magyar vízügyi mű-
szaki fejlesztési bemutatót 
rendeznek Budapesten, 
amelyre meghívást kapott, az 
Alsótiszavidéki Vízügyi Igaz-
gatóság is. A szakmai bemu-
tató sorában önálló program-
mal szerepel az ATIVIZIG 
ma, szerdán. Megnyitót mond 
Simády Béla igazgató, majd 
előadások hangzanak el. 

bi 3,5 millió forintos terme 
lésemelkedést terveznek. A 
szocialista brigádmozgalom 

MŰEMLÉK- erejét kihasználva a műszaki 
KATALÓGUS fejlesztés és üzemszervezés 

i „ - lehetőségeit kiaknázva igyek-torténelmi s z i k a t e r v e t t e l j e s í t e n i a 

nyomdász-kollektíva. 
PIRlT 
ÉS CSOMAGOL 

A miskolci hűtőházban 6i-

A Szovjetunió 
és kulturális emlékeinek 
jegyzéke címmel műemlék-
katalógus kiadását kezdik 
meg a közeljövőben Moszk-
vában. Sokéves, és óriási mé-
retű munka ez, amely élőké- kérésen befejeződött az or-
szítésében számos expedí- s z á S első pirított hasabbur-
ció vesz részt. A jegyzékben ecmyát előállító üzemének 
csak az oroszországi föderá-
ció műemlékeinek felsorolá-
sa és rövid szakszerű leírá-
sa előreláthatólag hetven 
kötetet tölt majd meg. 

próbálja. A Hollandiából vá-
sárolt automata gépsor meg-
tisztítja, felszeleteli, párolja, 
növényi zsiradékon megpirít-
ja, majd fagyasztja és csoma-
golja a burgonyát. 

Új bélyegblokk 
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FEJÉR CSABA 
KIÁLLÍTÁSA 

Fejér Csaba Vásárhelyen 
élő festőművész képeiből nyí-
lik kiállítás holnap, csütörtö-
kön délután 5 órakor a Kép-
csarnok szegedi kiállítóter-
mében (Kárász u. 17.). A ki-
állítást D. Fehér Zsuzsa mű-
vészettörténész nyi t ja meg. 
Megtekinthető július l - ig 
hétköznap 9.30-tól 18.30-ig 
szombaton 10-től 14.30-ig. 

KÖZLEKEDÉSI 
BALESETEK 

Kedden a Nagykörút és a 
Tolbuhin sugárút keresztező-
désében a Bene Ferenc kecs-
keméti lakos által vezetett 
kis teherautó fellökött egy 
motorkerékpárt. A motoros 
súlyosan, utasa könnyebben 
megsérült. Tegnap egy te-
herautó gondoskodott látvá-
nyosságról a Károlyi utcá-
ban. A kocsi, melyet Lucz 
János szőregi lakos vezetett, 
a Széchenyi térről kanyaro-
dott balra, a Károlyi utcá-
ba és a járdán elhelyezett 
gázkazánnak ütközött, majd 
felszaladt a jobb oldali jár-
dára, majd a bisztró előtt 
a Bajcsy-Zsilinszky utcában 
keresztben megállt. Sérülés 
nem történt, a kár azonban 
majdnem 50 ezer forint. 

Úttörő technikusok országos 
versenye 

A Közlekedes- és Postaugyi Minisztérium Postavezér-
icc-gatósága forgalomba hozta a „Sapporótól Münchenig" 
elnevezésű bélyegblokkot 

Orvosok a nyári bőrápolásról 
A meleg időjárás számos 

olyan hatással járhat, ami 
kóros lehet, különösen az 
érzékenybőrűeknek. A kel-
lemetlenségek azonban kellő 
elővigyázattal megelőzhetők, 
de ehhez fontos, hogy meg-
szívleljünk néhány alapve-
tő orvosi tanácsot. 

Az egyik legfontosabb 
szabály, hogy a napozás idő-
tartamát alkalmanként, fo-
kozatosan növeljük. A bar-
nulás folyamatát nem szabad 
siettetni, mert ezzel bőr-
gyulladás veszélyét idézzük 
elő. Különösen a világos-
vörösesszőke hajúaknái lép 
fel napozás közben hamar 
bőrgyulladás, s ugyanakkor 
nem tudnak megfelelően le-
barnulni. így elsősorban rá-

juk vonatkozik, hogy ne 
erőltessék a bámulást . 

Egy másik lényeges sza-
bály: a strandolás, a napo-
zás megfelelő előkészülete-
ket igényel. Napozás előtt 
ajánlatos az arcbőr lemosá-
sa, sőt még a rúzsmaradvá-
nyok eltávolítása is, mivel a 
rúzs fényérzékeny festéket 
tartalmaz, amely az a jak 
bőrén könnyen gyulladást 
okozhat. Nem strandra való 
a kölnivíz sem, mert nyo-
mán bőrgyulladás keletkez-
het. 

Annak érdekében, hogy a 
bőrt a portól, verejtéktől 
megszabadítsuk, célszerű a 
napozást követően zuha-
nyozni, majd a napszívta 
bőrt valamilyen közömbös 

zsíros krémmel bekenni, 
hogy ezzel a fürdés és a 
napozás szárító hatását el-
lensúlyozzuk. 

Az egészségügyi szakem-
berek arra is felhívják a 
figyelmet, hogy teljesen 
egészséges embereket is fe-
nyegethet a napszúrás ve-
szélye. Erős napsütésben — 
még rövidebb időn át tartó 
napozásnál is — ajánlatos 
tehát a fejet befedni. 

Még egy jó tanács: napo-
zás közben felhevült testtel 
hideg vízbe ugrani életveszé-
lyes. Bármennyire is csábító1.! 
hűsítő víz, vár juk meg, amíg 
a felhevült test kellőképpen 
lehűl és csak azután füröd-
jünk. 

Nö a volánnál 
Úrvezető hölgy ül a 

gépkocsi volánja mö-
gött. A közlekedési 
lámpa először pirosat 
mutat, majd sárgára 
vált, végül felvillan a 
zöld jelzés. A hölgy 
azonban nem indít. 
Odaballag egy rendőr, 
és megkérdezi: 

— Valamilyen más 
szint óhajt, hölgyem? 

Az idén másodszor ren-
dezte meg a Magyar Úttö-
rők Szövetsége Országos El-
nöksége az úttörő techniku-
sok versenyét, amelyen az 
általános iskolák nyolcadi-
kos tanulói vesznek részt. A 
célkitűzés egybeesik a ta-
nárképző főiskolák műszaki 
tanszékeinek törekvésével, 
ezért a verseny döntőjét ta-
valy a pécsi, az idén pedig 
a Szegedi Tanárképző Főis-
kola műszaki tanszékén 
rendezték meg. 

Az országos vetélkedő 
döntőjének résztvevői, ösz-
szesen negyvenen, hétfőn 
érkeztek Szegedre, a csille-
bérci központi úttörőtábor-
ból. A márciusban lebonyo-
lított megyei versenyek 
győzteseiként kéthetes tábo-
rozás volt a jutalmuk. Teg-
nap, kedden egész napos 
versenyben mérték össze 
tudásukat. Délelőtt a tech-
nika történetéből összéálli-
tott kérdésekre válaszoltak, 
majd különböző témakörök-
ben — elektrotechnika, gép-
tan, technológia, műszaki 
rajz — adtak számot felké-
szültségükről. Délután a fi-
úk feladata fa- és fémmeg-
munkálás volt, a lányok pe-
dig a háztartásban alkal-

mazható technikai ismere-
teiket mutat ták be. Vala-
mennyi témakör feladatait 
50 perc alatt kellett a ver-
senyzőknek megoldani, 
munkájukat pontszámokkal 
értékelték. A zsűri tagjai — 
Göndör Tibor és Szalai Jó-
zsef, a Művelődésügyi Mi-
nisztérium főelőadói, dr. 
Nemes Tibor az Országos 
Pedagógiai Intézet, Nagy 
Sándor, az országos, és Pá -
dár Lászlóné, a Csongrád 
megyei úttörőelnökség m u n -
katársai, valamint a négy 
főiskola műszaki tanszékei-
nek vezetői — tegnap, késő 
délután hirdették ki a dön-
tő eredményeit. A lányok 
közül első helyezést ért el 
Mikes Magdolna mátészal-
kai, a fiúk közül pedig Ti-
gyi Gábor pécsi tanuló. Kiss 
Mónika győri és Kretzer 
András zalaegerszegi ver-
senyzők másod ikok lettek. 

A verseny legjobb helye-
zést elért tanulói egyhóna-
pos külföldi utazáson vesz-
nek részt. A jól szereplő ta-
nulóknak a vendéglátó, ta-
nárképző főiskola, valamint 
három szegedi és két vásár-
helyi üzem különdíjait is á t -
adták. 

Halálos áramütés 

GARÁZDÁLKODOTT 
AZ ITTAS FÉRJ 

Keszei Jánost (Vasasszent-
péter u. 8/B) garázdaság 
miatt tartóztatta le a rendőr-
ség. Keszei, aki egy este kü-
lönböző szórakozóhelyeken 
tíz üveg sört ivott meg, é j -
fél körül különváltan élő fe-
lesége lakására ment, bántal-
mazta feleségét és tört, zú-
zott a lakásban. A ribillió-
val alaposan ráijesztett a ház 
többi lakójára is. A botrány-
nak a járőr vetett véget. 

A múlt hét végén, a déli 
órákban a Szentesi MAV 
Építési Főnökség vásárhelyi, 
Hóvirág utcai építkezésén a 
szállítószalag áthelyezése 
közben 5 dolgozót á ram-
ütés ért. Közülük Lukács 
József 49 éves szegvári és 
Ipacs Béla 45 éves kiskun-
félegyházi segédmunkás a 
helyszínen meghalt. Fehér 
István vásárhelyi gépkezelő, 
Németh Imre lakitelki se-

gédmunkás és Daróczl 
László szegedi technikus sú-
lyos, de nem életveszélyes 
sérülésekkel kerültek kór-
házba. 

Mint tegnap, kedden meg-
tudtuk, a három sérült m á r 
elhagyta a kórházat, haza-
térhetett. A felelősség meg-
állapítására a megyei rend-
őr-főkapitányság folytat ja a 
vizsgálatot. 
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