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Fényterelő betonfal 

Viszlát a délutáni zápornál 
— Mindjárt esni fog! 
— Sebaj. Kell az eső. A nagy-

apám is mindig azt mondta, hogy 
első az eső. 

— Tényleg kell. Az eső kell. 
— De mennyire kell. Képzeld el, 

ha nem esne. Egy szem se esne, 
mondjuk egy év ig . . „ nem, két 
é v i g . . . Mi lenne? 

— Mi lenne? 
— Szárazság. Szomjhalál. Kipusz-

tulna minden. Ezért kell az eső. Az 
öregekben lehet bízni, A tudomány-
ra ugyan fittyet hánytak, de amit 
tudnak, azt tudják. Azt mondta a 
nagyapám, ugye, hogy első az e s ő . . . 
Hát nem igaz? 

— De. Igaza volt. Ezek szerint. 
Már esik is. 

— Tényleg. Már esik. Érdekes, 
hogy mindig lefelé esik. Ezért is ne-
vezték el esőnek. Esik az eső. Így 
rögtön tudod, hogy nem emelkedik. 
Ellenkező esetben lehet, hogy az 
esőt emelkedőnek neveznék? 

— Mikor? 
— Hát ha alulról felfelé esne, az-

azhogy emelkedne az eső. azazhogy 
az emelkedő . . . Mit gondolsz? 

— Lehet. Annyi mindent hall az 
ember, hogy ez is lehet. 

— Na ugye! Milyen bölcs a ma-
gyar nyelv. Nincs is bölcsebb nyelv 
talán a magyarnál. Ennél a nyelv-
nél, öregem, ami felülről jön lefelé, 
az az eső 

— Kórózsné kiesett a harmadik-
ról. ö is eső? 

— Persze. Az az hogy leeső. Mert 
az eső, az az eső. Világos? Állati 
klassz ám a magyar nyelv. Van ez 
az izéje, ez a „le" meg „fel" . . . 

— Igekötője? 
— Az az, az van neki. Igekötője. 

És ha köti az igéhez, mint ebet a 
karóhoz, rögtön más lesz az árnyalt-
sága a szónak. Mint ennek a Kő-
rozsnénak az esetében is. Más az 
ugyanis a magyar nyelvben, ha Kó-

rózsné esik, vagy ha az eső e s i k . . . 
Világos? 

— Persze, hogy világos. Vajon 
meddig esik? 

— Ha bugyborékol a víz, akkor 
sokáig. Bugyborékol? 

— Nem bugyborékol . . . 
— Akkor nem esik sokáig. A 

nagyapám csak kinézett a tornác-
ról, bele a kacsák vizes lábasába 
Bugyborékol. — Sokáig esik az eső, 
hagy essen — mondta. Ha bugybo-
rékolt, persze. Ha nem bugyborékolt, 
egy szót sem szólt. Az olyan eső 
neki nem volt eső, ami nem bugy-
borékolt. Az olyan esőt ő szóra sem 
méltatta. Ilyen ember volt a nagy-
apám. 

— Na, el is állt. Mehetünk. 
— Elállt? Nagyszerű. Kicsit hu-

zatos volt ez a kapualj, de legalább 
jól ki beszélgettük magunkat. Nem 
igaz? 

— De' igaz. Kitűnően. Délutánra 
újból záport jelzett a meteoroló-
gia. Bejön a kapu alá? Találko-
zunk? 

— Magával? Örömmel? Viszlát a 
délutáni zápornál. 

Gyurkó Géza 

IVAN VACSKOV 
HAZÁNKBAN 

Ivan Vacskov, a Bolgár 
Népköztársaság legfőbb 
ügyésze dr. Szénási Géza 
legfőbb ügyész meghívására 
tegnap, csütörtökön délután 
hazánkba érkezett, hogy Ma-
gyarországon töltse el sza-
badságának egy részét. A 
bolgár legfőbb ügyészt a 
röszkei határállomáson dr. 
Pozsgai István megyei fő-
ügyész és 'Nagy László, a 
megyei pártbizottság munka-
társa fogadta. 
PÉNZTAROSNÖK 

Acs S. Sándor felvétele 

A Pannónia Szórmeklkészítő és Szőrmekonfekció Vál-
lalat több mint tízmillió forintos költséggel bővítette sze-
gedi üzemét. Az ú j épületben műhely, raktár, iroda, or-
vosi rendelő, porta és egyéb kiszolgáló létesítmények 
kaptak helyet. A tervek szerint a jövő héten kezdilk meg 
a termelést az ú j üzemrészben. Felvételünkön a látványos, 
épületdisznek is beillő betonfalat örökítettük meg az At-
tila utcában. Ez a betonszerkezet nem dísz, hanem a ter-
melesnek egy fontos segítője. Azért van erre szükség, 
mert a betűző napsugarakat megtörik Mint ismeretes, a 
szőrméken megcsillanó fénynyalábok zavarják az anyag 
színjátékát, s ezzel a szabászok munkáját. A fényterelők-
kel ezt a hatást szüntetik meg. 

PAPRIKÁS 
ÜJlTÓK 

A Szegedi Paprikafeldolgo-
zó Vállalat évről évre szá-
mos új termékkel jelentke-
zik. A gyártmányfejlesztés 
eredményeinek bázisa a jól 
szervezett újítómozgalom. A 
napokban Greguss Ákost, a 
vállalat csoportvezetőjét a 
Kiváló újító-jelvény arany 
fokozatával, Szabó József fő-
művezetőt a Kiváló újító-
jelvény bronz fokozatával 
tüntették ki. Greguss Ákos 
a jégkrémpor, illetve a gu-
lyásleves húsgombóccal ki-
kísérletezéséért, Szabó Jó-
zsef az erdélyi és a debrece-
ni tokány előállításában szer-
zett érdemeiért kapta a ki-
tüntetést. 

Nem őrült 
A közlekedési rendőr 

leállít egy gépkocsive-
zetőt, aki jármüvével 
félelmetesen kacsázik az 
út egyik oldalától a 
másikig. Ráförmed: 

— Nem szégyelli ma-
gái? Amilyen állapot-
ban van, jobb lenne, ha 
a feleségét, hagyná ve-
zetni! 

— Azt már nem! — 
kiált fel a gépkocsiveze-
tő. — Részeg vagyok, de 
őrült nem! 

TATRA 
ÉS VIGNALE 

A csehszlovák Tátra-gyár 
szoros kooperációs kapcso-
latba lépett az olasz Vignale-
céggel. Az együttműködés 
eredményeként a jövő évtől 
kezdve megindul a „613"-as, 
egy ú j nyolchengeres, 150 ló-
erős személyautó gyártása. 

BRIKETTGYÁR 
KORSZERŰSÍTÉSE 

Befejeződött a tatabányai 
brikettgyár korszerűsítésének 
első szakasza, ismét meg-
kezdték az üzemszerű ter-
melést. 40 millió forintot 
költöttek az üzem korszerű-
sítésére és bővítésére. A je-
lentős beruházás elsődleges 
célja, hogy ismét márkás 
termék legyen a tatai bri-
kett. 

RABLÖK A VÉRADÖ 
KÖZPONTBAN 

Négy fegyveres rabló tört 
be egy houstoni véradó köz-
pontba, s arra kényszerítette 
a donorokat, hogy a véradá-
sért kapott pénzt, valamint 
értékeiket szolgáltassák ki. 
A négy bandita összesen 
ezer dollárnyi zsákmánnyal 
távozott. 

ELADÖ LÁNYOK 
Felháborító üzletre derített 

fényt a római rendőrség. Le-
tartóztatták a negyver esz-
tendős F. h Vurro asszonyt, 
aki összese i négy bordélyhá-
zat tartott fenn Rómában és 
környékén, és tizenéves szűz 
leányok árusításával foglal-
kozott A madame rendkívül 
válogatósnak bizonyult: gon-
dosan ügyelt arra. hogy „el-
adó lányai" valamennyien 
műveltek és jó házból valók 
legyenek — de a „vásárlók-
kal" szemben is igényes volt: 
üzletfelei között az olasz fel-
ső tízezer tagjai szerepeltek. 
Jövedelmére jellemző, hogy 
amikor kapcsolatot létesített 
egy 17 esztendős svéd kis-
lány és egy olasz báró kö-
zött, ezért összesen 1 200 000 
Urát kapott. 

VERSENYE 
Több mint fél évig tartó 

előzetes válogatás után a 
Szegedi ÉLIKER Vállalatnál 
tegnap, csütörtökön rendez-
ték meg a pénztárosnők or-
szágos versenyére, illetve a 
nemzetközi pénztárosver-
senyre részvételi lehetőséget 
adó válogató versenyt. Ezen 
a 12 jelölt közül a Szegedi 

Élelmiszer-kiskereskedelmi 
Vállalatot, helyezésük sor-
rendjében, az első csapatban 
a következő pénztárosok 
képviselik: Hídvégi József né, 
Adonyi Jenőné, Károlyi 
Lászlóné, Tóth Ilona. 

JÖK A BOROK 
Az Országos Borminősitő 

Intézet az elmúlt hónapok-
ban nagyszabású ellenőrző 
sorozatot tartott a borpin-
cékben, raktárakban, vala-
mint a kereskedelmi és a 
vendéglátóipari egységekben. 
Megállapították, hogy a for-
galomba hozott borok minő-
sége jobb az elmúlt évinél. 
A választék is gazdagabb: 
a vevők a különböző alkal-
makhoz illő italok között vá-
logathatnak. 

PARADICSOMPOR 
Angliában szabadalmazták 

a paradicsompor gyártási el-
járását. A paradicsompor 
összetétele: a paradicsomlé 
elpárologtatásával nyert szá-
raz massza, szerves sav, só, 
édesítő anyagok és diszper-
gáló szer. A készítményt her-
metikusan lezárt tízgrammos 
zacskókban fogják árusítani. 
Ha ehhez a mennyiséghez 
150 gramm hideg vizet 
adunk, pillanatok alatt egy 
pohárnyi ízletes paradicsom-
lé áll rendelkezésünkre. 

KERESZTREJTVÉNY-
KEDVELÖKNEK 

A Füles e heti és a Csong-
rád megyei Hírlap július, 
30-i, vasárnapi száma közös,' 
Csongrád megyére vonatko-
zó témájú rejtvényt közöl, 
melyeknek együttes bekül-
dése képezi a teljes megfej-
tést. Vasárnapi időtöltésként 
olvasóinknak is ajánljuk. 

FELÚJÍTOTT 
DIVATSZALON 

Átadták rendeltetésének a 
Férfi és Női Divatszabó 
Vállalat felújított divatsza-
lonját. A vállalat és az IKV 
együttesen szépítette s kor-
szerűsítette az üzletet: most 
mutatós, ú j portálok, ú j be-
rendezés fogadja az ügyfele-
ket. Az átalakítás révén 
megnőtt a munkatermek te-
rülete is, javultak a munka-
körülmények. 

HÁROM EGYÜTTES 
A PAVASOK 
VETÉLKEDŐJÉN 

Augusztus 20-án sugároz-
za a televízió a „Röpülj pá-
va-körök" országos vetélke-
dőjét. A májusban rendezett 
megyei válogató-bemutató 
alapján Csongrád megyéből 
a röszkei paprikahasítókat, a 
sándorfalvi citeraegyüttest és 
a tápai pávakört hívták meg 
a nyilvános vetélkedőre. 

Micsoda 
figyelmesség 

Tolvajok, betörők felett 
ítélkeztek 

TUTENKAMEN 
JOGARA 

A kairói Állami Múzeum-
ból 12 évvel ezelőtt eltűnt 
Tutenkámen jogara. Az is-
meretlen tolvaj nyilván úgy 
vélte, hogy az ősi fáraók 
hatalmának ez a jelképe 
színtiszta aranyból készült. 
Amikor rájött, hogy a jogar 
csak arany borítású, egysze-
rűen eldobta. A jogart meg-
találták, és az értékes kiál-
lítási tárgy most ismét lát-
ható a múzeumban. 

Még három napig! 
Az Ipari Vásár területér 

a KONKORDIA 
pavilonnál kapható: 

RIGA KISMOTORKERÉKPÁR 
T 4/a PB-GAZTÜZHELY 
BVG 101/a SZIVATTYÚ 
H 68, GEMENC típ. OLAJKALYHA 

S 314 070 

Sorozatos betöréses lopás 
és több rendbeli lopás bűn-
tettének kísérlete miatt mint 
elsőrendű vádlott szerepelt a 
szegedi járásbíróság előtt a 
fiatalkorú K. L. szegedi la-
kos, valamint a bűncselek-
mények elkövetésében hat 
társa:, Markóth István 23 
éves, Szeged, Korda sor 6; 
Dorogi Sándor 19 éves, Sze-
ged, Csuka utca 22; Herczeg 
Géza 19 éves, Szeged, Arany 
János utca 1; Üjszászi Antal 
19 éves, Szeged, Teréz utca 
12; Balla Lajos 21 éves, Me-
zőkeresztes, Nagvmihályi u. 
48; és testvére, Balla István 
18 éves, Mezőkeresztes, Vas-
út utca 4. szám alatti lakos. 
Közülük Markóth és Üjszá-
szi büntetett előéletű. A fia-
talkorú elsőrendű vádlott el-
len is volt már büntetőeljá-
rás garázdaság, majd társa-
dalmi tulajdont károsító lo-
pás és sokrendbeli más bűn-
cselekmény miatt. Az utób-
biakért 1 évi szabadságvesz-
tést kapott, s azt letöltve 
mentesült a büntetett elő-
élethez fűződő hátrányok 
alól. 

K. L. jő anyagi körül-
mények között élt, szüleit 
mégis otthagyta és albérlet-
be költözött Markóth Ist-
vánhoz, akivel a legtöbb 
bűncselekményt közösen, il-
letve a többi vádlott-társá-
val együtt követte el. A sze-
gedi Kazinczy utcai bölcső-
débe például egymást köve-
tően kisebb kihagyásokkal 
három alkalommal törtek be, 
s mindannyiszor károkat 
okoztak a behatolással, 
ugyanakkor több ezer forint 
értékben vittek el magukkal 
élelmiszert és más haszná-
lati tárgyat. A fiatalkorú el-
sőrendű vádlott lopott barát-
jának, Markóth Istvánnak 
egy motorkerékpárt, hogy 
annak használható alkatré-
szeit átszerelhesse saját iár-
művére. Ugyanakkor Mar-
kóth munkahelyéről, a DÉ-
GÁZ-tól a gázvezeték szere-
léshez szükséges cikkeket 
hordott haza. Az elsőrendű 
vádlott, valamint Üjszászi 
Antal, a Csongrádi sugár-
úton feltörtek egv személy-
gépkocsit. s abból eltulajdo-
nítottak különféle tárgyakat. 
TáDén az ÁFÉSZ piactéri 
üzletébe csak azért nem 
tudtak betörni — Markóth. a 
fiatalkorú K. L.. Balla Lajos 
—. mert a belső aitó felfe-
szítésekor működésbe léoett 
a riasztóberendezés. Siker-
rel hatoltak be azonban a 
Vasutas Szakszervezet szege-
di művelődési házába, ahol 
megkárosították az Utasellá-
tó Vá l l a l a t bü fé i é t , m a g u k -
kal vitték az ismert. Norton-
zenekar felszerelését, mint-
egy 28 ezer forint értékben. 

A bűncselekményekre 
szerveződött banda tagjai 
törtek be a Szegedi Ruha-
gyár bölcsődéjébe is, ahon-
nét élelmiszert, kávéfőzőt, 
parkettkefélőt, jénai tálat, 
porszívót és sok más tárgyat 
vittek el. Hosszú és szövevé-
nyes bűnlajstromukból nem 
lehet mindent felsorolni. A 
szegedi járásbíróság ellenük 
szóló ítélete, illetve annak 
indoklása is 40 gépelt oldalt 
tett ki, s kötegnyire rúg a 
büntetőeljárásuk alatt szüle-
tett ügyiratok tömege. A fia-
talkorú eLső rendű vádlottat 
13, Markóth Istvánt kilenc! 
rendbeli bűncselekmény el-
követése terheli és társaikra 
is négy, öt vagy ennél több 
lopás, betörés, társtettesség-
ben elkövetett bűncselek-
mény bizonyult. 

A szegedi Járásbíróság dr. 
Maráz Vilmosné tanácsa a 
következő büntetést szabta 
ki: K. L. büntetése 2 év bör-
tön a fiatalkorúak börtöné-
ben. Markóth István bünte-
tése 4 év szigorított börtön. 
Dorogi Sándor 1 év 6 hónap 
börtön. Herczeg Géza bünte-
tése ugyanitt 1 év, Üjszászi 
Antalé 2 év szigorított bör-
tön. Balla Lajos büntetése 
1 év 6 hónap, Balla Istváné 
pedig 10 hónap börtönben. 
Valamennyiüket büntetésük 
arányában tiltották el a köz-
ügyek gyakorlásától is. Az 
ítélet nem jogerős; 

RÖVIDNADRÁGOS 
GENGSZTEREK 

Rohamosan növekszik Bra-
zíliában a kiskorú bűnözők 
aránya. Csupán szerdán há-
rom tizenéves gengszterfő-
nököt tartóztattak le. Ketten 
közülük tolvajok voltak, 
harmadikuk, egy 13 eszten-
dős fiúcska, azonban a leg-
teljesebb nyugalommal szá-
molt be arról, hogyan gyil-
kolt meg bandájával két é j -
jeliőrt, és hajtott végre egy 
betörést, amelynek során 
mintegy háromszázezer 
frankkal egyenértékű zsák-
mányra tett szert. 

TEASZÜRET 
Megkezdődött a teaszüret a 

Duna menti erdők szedresei-
ben. A friss lomb a Herbária 
bajai telepére érkezik, ahol 
feldolgozásra kerül. A leve-
leket pácolják, cikóriakávé-
val színesítik, majd préselés 
után osztályozzák. Ebből ké-
szül a plantatea. 
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