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Művészi intarziák 

Hálóingek 
Az ember nem is hinné el, hogy 

néha egészen apró dolgokon áll, 
vagy bukik a boldogsága. Az aláb-
bi történet különben hiteles. A fo-
lyó árterében szépen kiépült az 
üdülőtelep. A tehetősebbek és az 
előrelátóbbak oszlopokra, cölöpök-
re építették házikójukat, hogy ára-
dás esetén se legyen gondjuk. Per-
sze, nem mindenki volt tehetős és 
előrelátó. A földszintes házikók tu-
lajdonosai árvíz idején mindig fo-
gadkoztak, hogy na majd jövőre 

ráhúzunk egy emeletet, esetleg (a 
statikától függően) fából egy kabi-
nocskát, s oda menthető mind az, 
aminek árt a víz. 

Történetünk két szereplője egy-
más mellett építette fel nyaralóját. 
Az egyik emeletet is rakott a lá-
bakra, a másiké maradt a földön. 
Mind a két férfiú nagyon imádta a 
folyót, a napsütést, a söröcskét és, 
legalábbis a rossz nyelvek szerint, a 
gyengébb nemet sem vetették meg. 
Éppen ezért jól meg is voltak egy-
mással, úgy is mint szomszédok, és 
úgy is, mint azonos vonalvezetésű 
emberek. 

Az emlékezetes eset az áradással 
függ össze. Hirtelen jött a víz, a 
földszintes szomszédnak már nem 
volt ideje elvinni holmiját a nyara-
lóból. Fölkereste az emeletes szom-
szédot, hogy megengedné-e hozzája 
menteni legalább a ruhaneműket. 
Miért ne engedte volna, hiszen ter-
mészeti csapás esetén még a vadide-
gent is hájlékába fogadja az ember. 
Egyébként is barátok voltak, sót 
asszonyaik is jól megfértek egy-
mással. A nejek is szívesen tar-
tózkodtak a folyóparti üdülőben, 

gyakran ott is aludtak a nyári sza-
badság idején. 

A földszintes szomszéd összepakol-
ta a cuccot, és átvitte az emeletes 
szomszédhoz. Jó szimatjuk volt, 
mert a víz igen magasra emelkedett, 
oly annyira, hogy a földszintes nya-
ralónak még a teteje sem látszott 
ki alóla. Az emeletes házikó viszont 
azért emeletes, hogy akkor is hasz-
nálni lehessen, amikor mások, már-
mint a földszintesek vízben állnak. 
Egy kis kártyaparti, kvaterkázás, s 
ehhez hasonlóak nem szüneteltek 
ekkor se. Örökké persze még az ár-
víz sem tart. A folyó visszahúzódott 
a medrébe, és a földszintes szom-
széd kitakarította szobácskáját, 
nyitva hagyta az ajtót, ablakot, hogy 
száradjon az átnedvesedett épület. 
Az idő jóra fordult, egy-két hét 
múlva kopogtatott az emeletes 
szomszédnál, hogy vissza is vinné 
holmiját, áradástól aligha lehet tar-
tani. 

Az emeletes szomszéd összekapta 
a szekrénye aljába bepakolt ruha-
neműket, és átadta a földszintes 
szomszédjának, majd elmentek a 
közeli csárdába, meginni az áldo-
mást. A földszintes szomszéd fize-
tett, ahogyan az ilyen esetben il-
lik is. Megkezdődött a nyári sze-
zon, és minden ment a maga meg-
szokott útján, ahogyan, a folyó is 
folyik medrében. Eljött az asszonyok 
szabadságának ideje is, s mind a 
ketten megjelentek a nyaralóikban, 
hogy ott töltsenek el néhány napot 
férjeik társaságában, akik máskü-
lönben kora tavasztól késő őszig be 
sem tették a lábukat a városi la-
kásukba. 

A két szomszéd szeretettel üdvö-
zölte egymás asszonykáját. Aztán 
elérkezett az első este. A menyecs-
kék vacsorát készítettek, ágyaztak, 
és hálóingjük után kutatgattak a 
szekrények alján. S ekkor tört ki a 
pánik. Az emeletes szomszéd fele-

sége kihúzott egy lila színű, csipkés 
hálóinget a ruhák alól és elsápadt. 
— Apus! — kiáltott, és úgy tartotta 
két ujjával az idegen ruhaneműt, 
mintha svábbogár lenne. — Ez mi-
csoda? 

A fér j csak nézte a feleségét, és 
egyáltalán nem értette a kérdés lé-
nyegét. — Hálóing — mondta bam-
bán, mire az asszony visszanyerte 
színét és még jobban felerősödött a 
hangja. — Tudom én azt, de azt 
kérdeztem, hogy kinek a hálóingei 

— Hát a tied — felelte a férj tel-
jes meggyőződéssel, ami egyébként 
hihető is volt, mivel nem tartotta 
számon felesége hálóingeit, pláne 
azok színét és szabását. Az asszo-
nyát ez a közömbösség igen felpap-
rikázta. Fogta a hálóinget, odacsap-
ta az asztalra, majd az ajtót is ha-
sonlóan csukta be, és visszakiáltot-
ta az apusának, hogy ezentúl aa fe-
küdjön mellé, akinek a hálóingét a 
szekrény alján rejtegeti. 

Nem csűröm-csavarom a történe-
tet tovább. Elképzelhetik, hogy a 
földszintes szomszéd felesége is mi-
lyen patáliát csinált, amikor lefek-
véshez készülvén, egy ismeretlen 
hálóinget talált a párnája alatt. 
Fölösleges mondanom, hogy a két 
szomszéd a nagy víz idején cserélte 
össze a hálóinget. Elóbb az emeletes 
szomszéd felesége békélt meg, de 
azt a jogát fenntartotta, hogy a lila 
színű, csipkés hálóinget kidobja a 
nyaraló mögötti közös szemétdomb-
ra. Hasonlóképpen cselekedett a 
földszintes szomszéd felesége is. 

Másnap mind a két asszony S 
úgy, hogy az égvilágon senki meg 
ne lássa — belopta szobájába a sa-
ját hálóingét. Azóta csend és nyu-
galom uralkodik földszintes és eme-
letes szomszéd között, de az előbbi 
megfogadta, hogy műanyag lemezből 
összetákol egy kabint a teltőre. 

Gazdagh István 

Művészi Intarziákat készít Hadnagy György fiatal 
zalaegerszegi irodavezető. Szülőföldjének — a Bölcsejnek 
— népi fafaragásokban fellelt motívumait „menti át" 
dekoratív faliképein. A már elfeledett, s újra „felfede-
zett" faberakásban igen hatásos kifejezési formát talált, 
s képei a modern lakásnak is hatásos díszei. Képünkön: 
Készül a „Hálóhúzók" című nagyméretű falikép. 

ÜJ LAKASOK 
ATADASA 

A DÉLÉP munkásai há-
rom új házat 108 lakással 
készítettek el Tarjánban, 
elóregyártott elemekből. A 
korszerű házakhoz a Szege-
di Házgyár elemeit is fel-
használták. Az átadás első 
tapasztalatai: a lakások mi-
nősége megfelel a követel-
ményeknek. 
SZERELIK AZ OJ 
SZTK-RENDELÖT 

A Kossuth Lajos sugár-
úton megkezdődött és jól 
halad az SZTK új rende-
lőintézetének építése. Az 
alapok teljes egészben el-
készültek, s a hét elején a 
DÉLÉP munkásai hozzálát-
tak az előregyártott vasbe-
tonelemek szereléséhez is. A 
rendelőintézetet többek kö-
zött a Budapesti Vasbeton-
ipari Müveknél gyártott ele-
mekből állítják fel. 

Érvelés 
A fér): 
— Nem akarom, hogy 

rövid hajjal járj! 
A feleség: 
— Mit képzelsz? Te 

talán kérted a beleegye-
zésemet. amikor meg-
őszültél? 

OJ ÜZEMRÉSZ 
A PANNÓNIÁBAN 

Nagyobb késés után elké-
szült a Pannónia Szőrmeki-
készítő és Konfekció Vál-
lalat szegedi telepének új 
üzeme. Az átadás után 
azonnal megkezdődött a be-
költözés: először a szortírozó 
brigádok vették birtokukba 
kényelmes, világos, parket-
tás ú j munkatermüket. A 
jövó héten az irodák is el-
foglalják helyüket, s ezzel az 
üzemnek az Attila utcáról is 
lesz bejárata. 
OTP-KÖLCSÖN 
UTAZÁSHOZ 

A szocialista országokba 
utazáshoz — amelyeket az 
IBUSZ vagy az Expressz 
Ifjúsági Utazási Iroda szer-
vez — az OTP kölcsönt 
biztosít. Az idén januártól 
Szegeden 154 ezer forint 
kölcsönt adtak ilyen célra. 
KI TUDJA? 

Dr. Ádámfy József, Sze-
ged, Zrínyi u. 9. sz. orvos, 
Kossuth szobrokra vonatko-
zó adatok kutatója, kéri azo-
kat, akik Budapest V., Sza-
badság tér 15. sz. épület 
homlokzatán levő Kossuth-
szoborcsoport alkotójáról 
tudnak (az épület 1900 kö-
rül épült) értesítsék őt. To-
vábbá kéri, ki ismeri So-
mogyi Soma budapesti szob-
rászt, aki a tószegi (Szolnok 
megye) Kossuth-szobrot 
1899-ben készítetne 

KI NYER MA? 
SZEGEDEN 

A napokban született 
döntés arról, hogy a rádió 
népszerű Ki nyer ma? mű-
sorát augusztus 7-től 11-ig 
Szegedről közvetítik. A 12 
óra 20 perckor kezdődő adá-
sok szereplői minden nap a 
helyszínen, a Virág cuk-
rászdában jelentkezhetnek 
majd. 

KEDVEZMÉNY 
KISGYERMEKES 
ANYÁKNAK 

A kisgyermekes anyákkal 
való törődésnek szép példá-
ját adják a Szegedi Kon-
zervgyárban. A csomagoló 
üzemben egyműszakos fog-
lalkozást biztosítanak a szá-
mukra, reggel 8-tól délután 
4-ig. igy óvodába, bölcsődé-
be is kedvezőbb időpontban 
vihetik, illetve hozhatják el 
onnan a gyerekeket. 

Szöveg nélkül 

A SZEGEDI RUHAGYÁR 
BEMUTATÓJA 

Tegnap, kedden este a 
Hungária étteremben érde-
kes bemutatót rendezett a 
Szegedi Ruhagyár. A Kőbá-
nyai Textilmüvek, a Győri 
Richards és a Hazai Fésűs-
fonó anyagaiból készült 
divat- és munkaköpenyek, 
szabadidő-öltönyök stb. meg-
nyerték a szakértő közön-
ség tetszését. A gyár képvi-
selői bejelentették: ezekkel 
a termékekkel pályáznak a 
Kiváló Aruk Fórumán is. 

ÉLŐÁLLATOK 
OLASZORSZÁGBA 

A Csongrád megyei Állat-
forgalmi és Húsipari Válla-
lat nagyobb mennyiségű 
sertést adott el Olaszország-
nak é;. Ausztriának. Tegnap, 
kedden Szegedről vagonok-
ban indult egy szállítmány 
sertes 

Közúti balesetek 
Hétfőn a kora délutáni 

órákban György András 54 
éves sándorfalvi (Petőfi u. 
9.) lakos személyautójával a 
földes úttestű Arany János 
utcáról balra nagy ívben 
figyelmetlenül kikanyarodott 
a Felszabadulás utcára Sze-
ged irányába, és elütötte a 
Mórahalom irányába szabá-
lyosan motorkerékpározó 
Szabó István 23 éves ásott-
halmi (Béke u. 13.) lakost, 
aki súlyos sérüléseket szen-
vedett. 

Hétfőn este 9 órakor az 
55. számú útvonalon, a 23. 
kilométerkő 4. szelvényénél 
halálos kimenetelű baleset 
történt. 

Nyerges Jenő 17 éves 
ásotthalmi (X. ker. 1564.) 
lakos mintegy 80 kilométe-
teres sebességgel vezette 
motorkerékpárját Ásottha-

lom irányából Mórahalom 
felé. A 23. és a 24. kilomé-
terkő között előtte haladt 
egy szabályosan kivilágított 
fogatolt jármű, melynek ki-
világítását — feltehetően a 
nagy haladási sebesség mi-
att — csak későn vette ész-
re. A motorral nekirohant 
a kocsi hátsó kerekénél^ lé-
vő rugókötegbe és nekiüt-
között a rakfelületnek is 
olyan erővel, hogy a lovas-
kocsi keresztbe fordult az 
úttesten. A motor az <3 tárok 
szélén borult fel, vezetője, 
Nyerges Jenő a Helyszínen 
meghalt. A motor pótutasa, 
Gregus Imre 18 éves ásott-
halmi (X. ker. 1582.) lakos 
súlyos. de nem életveszé-
lyes sérüléseket szenvedett. 
A fogat hajtója a nagy ütés 
erejétől leesett a kocsiról, 
de csak könnyebben sérült 
meg. 

ÖTVÖSÉKSZER-
BEMUTATÓ 
A KÉPCSARNOKBAN 

A Képcsarnok szegedi be-
mutatótermében (Kárász ut-
ca 17.) holnap, csütörtökön 
délután 5 órakor Szelesi 
Zoltán művészettörténész 
nyitja meg a magyar ötvös-
művészek alkotásaiból ren-
dezett ötvös- és ékszer-be-
mutatót Kiállítják a buda-
pesti Csontváz-teremben 
bemutatott szovjet iparmű-
vészeti kiállítás ötvös-reme-
keinek néhány darabját is. 
ZSÚFOLTAK 
A BÖLCSŐDÉK 
ÉS ÓVODÁK 

Az elmúlt években alapo-
san megnövekedett a bölcső-
dék és óvodák iránti igény 
Szegeden. Tavaly a bölcső-
dék kihasználtsága 128,7 
százalékos volt. s így is 254-
en vártak még felvételre. 
Az elmúlt évben több mint 
400-al nőtt az óvodai férő-
helyek száma, de, annak el-
lenére, hogy a kihasználtság 
123 százalékos, több mint 
300 gyermeket el kellett 
utasítani. Jövőre a 3 ezer 
678 óvodai férőhelyre 5 ezer 
453 gyermek jelentkezésére 
számítanak. 

ZÁLOGBA VITTE 
GYERMEKEI RUHÁIT 

Ifjúság elleni bűntettekért 
vonták felelősségre Gombos 
György 37 éves, Szeged, 
Felső Tisza-part 22. szám 
alatti lakost, többszörösen 
büntetett előéletűt, kilenc 
kiskorú gyermek apját. Rá-
bizonyult, hogy alkalmi 
munkából származó kerese-
tét rendszeresen elitta, gyer-
mekei ruháit zálogba csap-
ta. az értük kapott pénzt is 
elitta. Ittasságával állandóan 
rettegésben tartotta környe-
zetét. A szegedi járásbíró-
ság 10 hónap fegyházra 
ítélte, s mellékbüntetésként 
elvonó-kezelésre kötelezte. 
HALÁLOS GÁZOLÁSÉRT 
FOGHÁZ 

Lapunkban annak idején 
hírül adtuk, hogy halálos 
baleset történt a Marx tér-
nél egy útkereszteződésben. 
Csókasi István 30 éves, Kí-
gyóspuszta 281. szám alatti 
lakos, a 10-es Volán busz-
vezetője elgázolta a kerék-
párján szabályosan haladó 
Szigeti Gábor 18 éves gim-
náziumi tanulót, aki a hely-
színen meghalt. A szegedi 
járásbíróság Csókási litván 
buszvezetőt 1 év 3 hónap 
fogházra ítélte és másfél 
évre eltiltotta a járműveze-
téstől. Fellebbezés folytán a 
szegedi megyei bíróság a 
büntetést jogerősen, 1 év 8 
hónapra súlyosbította. 
Az ítélet jogerős. 

JATSZÖTÉR 
SZÖREGEN 

Jórészt társadalmi munká-
ban készült el a szőregi 
gyermekek örömére az ú j 
játszótér a Gorkij utcában. 
A helyi építőipari szövet-
kezet dolgozói készítették a 
két mérleghintát és a há-
romüléses lengő hintát. A 
társadalmi munka értéke 3 
ezer forint. 
BOLTI LOPÁSÉRT 
BÖRTÖN 

Mezei Ferenc 45 éves, 
Szatymaz, IV. kerület 127. 
szám alatti lakos, büntetett 
előéletű, a szatymazi önki-
szolgáló boltból vásárlás 
közben több csomag ciga-
rettát lopott. Leleplezték. A 
szegedi járásbíróság Mezei 
Ferencet jogerősen 30 nap 
börtönre ítélte. 
MAGYAR VITORLÁZÓ 
REPÜLŐ HALÁLA 

Az AP jelentése szerint 
Várközi Lajos magyar vi-
torlázó repülő, a jugoszláviai 
VB negyedik futamában 
Kobra 15-ös gépével lezu-
hant és szörnyethalt. A 
baleset kivizsgálására bizott-
ság alakult. 
VÍZBE 
FULLADTAK 

Vasárnap délután a már-
télyi Tisza strandfürdőnél 
Ladányi István 14 éves 
mindszenti és Kalamusz 
István 7 éves szegvári gyer-
mek közös gumimatracról a 
mély vízbe esett; mindketten 
vízbe fulladtak. 

Kemping-
öltözék 

A Divattervező Vállalat 
fürdőruha- és kempingmo-
delljei. Háromrészes, csíkos 
anyagból varrt kempingöltö-
zék. 

Gyászközlemények 
Fájda lommal t u d a t j u k , hogy 

BACSFALI'SI IMRE h a m v a s z t j a 
u táni búcsúztatása 1972. jú l ius 20-
án 2 ó - ako r lesz a Belvárosi te-
mető kolumbár iumából . A gyá-
szoló család. S. 50 . m 

Köszönetünket fe jezzük ki 
mindazon rokonoknak , Ismerő-
söknek, l akó tá r saknak , a MAV 
számviteli főnökség dolgozóinak 
ős vezetőinek, akik szeretett ha-
lot tunk, KŐSZEGI PAL MAV-
nyugdí jas búcsúzta tásán megje-
lentek, és f á j d a l m u n k o n enyhí-
teni Igyekeztek. A gyászoló csa-
lád. S. 89 580. 

Mély fá jda lommal tuda t juk , 
liogy szeretet t f é r j , édesapa, déd-
apa és testvér , BEKE SÁNDOR, 
életénei: 68. évében rövid szen-
vedés u tán e lhunyt . Temeléso 
jjillus 20-án 15 ó rakor lesz az 
Újszeged: temető ravatalozó já-

ból. A gyászoló család, Lövölde 
u . 20. T 1301. 

Fá jó szívvel tuda t juk , hogy 
szeretet t é l e s a n y a , anyós , nagy-
m a m a , özv. KOVÁCS SZILVESZ-
TERNÉ Kása Erzsébet, é letének 
73. évében hosszú szenvedés 
után elhunyt . Temetése júl ius 20-
án 11 ó raka r lesz az Alsóvárosi 
temető kápolná jából . A gyászoló 
család, Mihálytelek, Felszabadu-
lás u. 12.. T. 1305 

Mély megrendüléssel t u d a t j u k , 
hogy szeretett édesanya, anyós , 
nagymama és sógornő, özv. 
TOTII SANDORNÉ Kerényl Etel-
ka, rövid, súlyos szenvedés után 
66 éves korában e lhuuyt . Teme-
tése 1972. jú l ius 20-án 13 órakor 
a Belvárosi t emető ravatalozó-
jából lesz. Gyászoló családja, 
Hommonna i u. 18. T. 1303 
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