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Alkatrészek

a

A Hawaii-szigeteken átlátszó búvárhajót építettek és
próbáltak ki. Aj újszerű vízijármű a „Kumukah!" nevet
kapta. Kétfőnyi legénységével 90 méter mélyre merülhet alá. Az oxigénkészlet 16
órára elegendő. A „Kumukahi"-t villanymotorok hajtják, amelyeket ólomakkumulátorok táplálnak. A hajótest akrilgyantából kés/ült,
néhány része pedig vasszerelvénnyel megerősített üvegrostból. A búvárhájó rendeltetése a partmenti tengerövezet kutatása.

Zsigulikhoz

i

Országos

k i n c s

Sok manapság a hazai turista és a
külföldi idegen városunkban, programjuk jórészt a dómtéri színjátékok nézése, a különféle kiállítások
megtekintése és aztán a vendéglő
után kis Tisza-nézés, ülés a padokon, anzikszok irdogálása, apró ismeretségek kötése.
Így is sok a
„munkanélküli" városlátogató.
Pedig ebéd után mindig akad egy-két
óra, amikor jó lenne békés lélekkel ismerkedni népünk múltjával.
Olvasható is a
Délmagyarország
napi műsorában a tápéi néprajzi kiállítás, hogy ott van, a Juhász Gyula művelődési otthonban. Aki nagyon szorgalmas plakátböngésző, talál is a plakátrengetegben erről a
kincses
kiállításról
sematikusan
nyomott plakátot, hogy déltől megtekinthető. Az idegen — hazai és
külországi egyaránt —.nemigen vásárol helyi lapot.
Ugyan mennek-e Tápéra néprajzot nézni ilyen fel nem világosított
emberek? Erre voltam kíváncsi. Hiszen a városnéző autocar is megáll
a régi
hajóállomásnál — és egy
fénykép a
Maros felé, ennyi az
egész; pedig mehetne Tápéra is, ha
az Idegenforgalmi Hivatal törődne
vele.
Még feltűnő reklámja sincs népünk kincset érő tápéi kiállításának.
Biztosan nem könnyű dolog a néprajz szakma ma sem. Elindultam
gyalog, mint turista, hiszen így haladtomban szépen belegyalogolok a
tápéi szilvafák alatt, kék ablakfák
és új házak során, és látva a dologidőben teljesen üres utcákat, egyegy udvarban öregeket, meg autót,
s végül a kultúrház előtt a plakáttáblát; falusias emlékek ébredeznek
bennem, a napszítta vén palánkok,
ajtók, egy vénséges gazos
portán
kaszáló barnabőrű idős ember látványa végleg a gyermekkorba hoz
vissza, amikor a Gömör vármegyei
lankákon játszottunk, aztán a ládházai birkás jut eszembe, aki főleg

A veszprémi Bakony Müvek négyféle alkatrészt gyárt
Zsiguli személyautókhoz. A kezdési nehézségeken túljutva
— jobb üzemszervezéssel és technológiai korszerűsítéssel
lehetővé vált. hogy az idén már háromszázezer garnitúra
alkatrészt, állítson elő a gyéregység. Képünkön: készülnek
az ablaktörlők.
FEJLŐDŐ HÁZIIPAR
DR. MÓRICZ BÉLA
TAPÉN
BÚCSÚZTATÁSA
A Tápéi Háziipari SzövetDr. Móricz Bélának, a Szokezetben egyre több termé- cialista Hazáért Érdemrend
ket — gyékényszőnyegeket, kitüntetettjének hamvasztás
lakberendezési és egyéb cik- utáni búcsúztatása augusztus
keket — készítenek. Nagy az 15-én, kedden délután 3 óraérdeklődés a több mint 700 kor lesz a Belvárosi temetőbedolgozót foglalkoztató szö- ben.
vetkezet termékei iránt, s ez INFORMÁCIÓS
tükröződik a termelés növe- IRODÁK
kedésében is. Idei tervük
már 50 millió forintosX érték
ertek: ,- A - l e g u t d b b i m á s í é l . évben
előállítását irányozza elő rie fovarosszerte népszerűvé válvárhatólag ezt is túlszárnyal tol 6 5 e o e d r "enyesen dolgozjak: az első félévben ugyan- létrehozott'tatomádte irc-li..,;,. a„ 30 milliót a_ "-írenozow íniormacios irois már elérték
duk — allapitotta meg a
szorgalmas tápéiak.
Közalkalmazottak SzakszerVIRfT
vezetének budapesti bizottA NAPRÓZSA
sága. Július végéig 17 kerüA solti országút mentén, a let, valamint a Fővárosi Tafülöpházi
homokbuckákon, nács nyitott információs iroahol évszázadok óta hábori- dát, s a tervek szerint az év
tatlan a táj, a sok csapadék végéig valamennyi városrészután gazdag a vegetáció. A z e n megszervezik.
Közép-Európában egyedül itt
virít a naprózsa sárga virá- K É T S Ú L Y O S
ga. Az esőzések után másod- Ü Z E M I B A L E S E T
szor is szirmot bontott az
Két súlyos üzemi balesetet
érdekes növény.
okozott a héten a felelőtlenség, a munkavédelmi szabályok megsértése. A Szegedi
Magas- és Mélyépítő VállaA főnök
latnál Vízzári Sándor aszfaltkeverőgép-kezelőt
érte
Alkonyattájban
két
baleset; forró bitumit ömlött
munkás ballag hazafea testére, jelenleg a Bőrgyólé.
gyászati Klinikán ápolják.
— Mit gondolsi, a főMég súlyosabb baleset törnök szereti a nőket?
tént a Volán 10-es számú
— Azt hiszem, igen.
vállalatnál;
a Tisza pálya— Szeretném
tudni,
udvaron a rakodóról villás
vajon örömét leli-e a
targoncával a sínek közé zuszerelemben? ...
hant Györki János segéd— Bizonyára,
mert
munkás: é'etveszélyes sérükülönben azt is velünk
léssé! fekszik a Sebészeti
csináltatná.
Klinikán
KUMt'KAIII

a

LOTTÓTAJÉKÖZTATÓ

KONCERT

A DÓMBAN
Lehotka Gábor és a Szalatsy István vezette szegedi
szimfonikusok ajlnak koncertet holnap, hétfon este 8 órai
kezdettel a Dómban. A filharmónia nyári évadjának
utolsó hangversenyén Bach
és Hándel művei hangzanak
el. Közreműködnek Berdál
Valéria (ének), Román Zoltán (fuvola), Kovács Kálmán
(trombita) és Csala Benedek
(continuo).

REPÜLŐGÉPSZERENCSÉTLENSÉG

ELLA FITZGERALD
ELHAGYTA
A KÓRHAZAT

Hazatért a kórházból Ella
Fitzgerald, a világhírű amerikai néger dzsesszénekesnő.
A művésznő bal szemet lezerkezelésnek vetették alá.
Fitzgerald most több hónapig pihenni fog és valószínűleg csak októberben lép újra
színpadra.

rények. Ilyen gazdag folklór anyagból a németek mi mindent csinálnának, nem
sajnálnák azt a kis
pénzt. Hiszen megtérül az, nenvo»
dolgot vinnének haza, sajátos népi
kultúra emlékeit, és ez többet érne mint teszem azt az ajándékboltokban az elgiccselten készült nem
népi valamiféle szegedi emléktárgyak. Hátha valakinek eszébe jutna,
hogy olyan pásztorkürtöt, botot, ládát, asztalt, borotvatartót másolna
tisztqszívű
műgonddal,' egy, több
művészember — milyen sokat adna
a hazánkat Ismerni akaróknak. Kiskulacsok milliárdjai hirdetik szerte
a világon emlékünket, sok lesz már
belőle. Az iparművészet megújulása nem lenne
nehéz dolog, ha az
iparművészek a forráshoz hajolnának le, a forrás a Móra
Ferenc
Múzeum néprajzi anyaga, s most
egy kis része ott látható Tápén. Falun. Jó hangulatú környezetben.
Nem hangosság és hencegés, ha
népi kultúránk darabjait fénybe állítjuk, reklámozzuk. És jó lenne, ha
lennének magyarázó feliratok, némi
kitanító prospektus, mert mi magyarok is nagyon gyengécskén állunk saját kultúránk
ismeretével.
Talán egy tízperces magnóbeszéd is
kellene, egyszóval a szomjas szemnek titkokat
fellebbentő tudás is
kellene.
Ugyan a túlparton táborozók voltak már megnézni ezt a kiállítást?
Talán baj van ezekkel a kiállításokkal? Az emberek azt képzelik,
hogy hevenyészett kirakat az egész?
Pedig laikus is láthatja, hogy sok
szakszerű nyomozás és
értékelés
útján hordták egybe ezt az anyagot is. Nem „kötelező" kiállítás ez;
csendes órán elmerülni szeretőknek
való, olyanoknak, akik szeretik láDuk alatt a biztos földet, akik elránt életek, nyájak, otthonok, eskürák, vigasságok és verekedések, bulongások és kurjantások lapidáris,
jlykor szürrealista ízű figurás véseek és színezések szívenütő, szép,
lopott és nemes erejű
világában
íjra érzik a föld, a természet és az
:mber egyre-másra szövetséges Ö6ztzeborulását.
Vinczc András

Vágy és rémület

MA^UHÁZ

Szakosított
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vásárlók
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Árpád-kori vasolvasztó
kemence
maradványaira
bukkantak
A Rudabányai
Érc- és
Ásványbányászati
Múzeum
értékes ipartörténeti és munkásmozgalmi
emlékekkel
gyarapodott a nyári hónapokban. A régi,
elsárgult
okleveleket és a bányászkodásra vonatkozó tárgyi leleteket a múzeumbarát kör
tagjai kutatták fel a levéltárakban és a környező falvakban. 1272-es dátummal
olyan írásos anyagot találtak, amely először tesz említést a vasércteleppel szomszédos Alsótelekes községről. A település vezetői az

telefonszámlálás

A posta augusztus 14—18.
között országos telefonszámlálást tart. Az adatfelvétel
idején azt figyelik, hogy az
országos hálózatban milyen
irányokban, mekkora
forgalmat bonyolítanak le, egyegy vonalat mennyire használnak ki vagy az mennyire zsúfolt. Az idén — miután bővült az automata hálózat — külön figyelik a távhívó forgalmat, ezen belül
is azt, hogy a nap különböző
szakában mennyi hívást, be-

botokat faragott pénzért, és az állomáson árulta felesége 1923-ban. Az
élet gyökereit éreztem ilyén
dolgokra gondolva, és mikor beléptem
a kiállításra, szép rendben sorakoztak a festett és faragott székek, ládák, pipatartók, lóca, asztal, kézi
mángorlófák, pásztorbotok, borotvatartó dobozok.
Sok egyéb
még,
pruszlikok, vőfélykalap a termő élet
jeleivel koszorúzva, ünnepi ruhák,
régi fényképek. Szeged és környéke
néprajzi kincseiből.
Bár minden lámpa égett a nagyteremben, a színpadi függöny szép
redős, nyugalmas tablója aláhúzta
a félhomályt. Annyi fáradt zöld,
megviseli csengő, vörös, okkerek
kábult karcos lapjai és vékony kesrü barna és fekete vonalak a fákon,
és a ruhák nemes színe lapult a
szétszórt fényben, hogy nem tudtam
igazán szemügyre venni mindegyiket. Mert talán nem sejtjük, hogy
ezek az értékes darabok kiemelést
kívánnak? Például a
figurákkal
mondatokkal végigfaragott botok
megérdemelnének egyenként függőleges üvegbúrát, ahol jól körülnézhetnénk őket, és megismerhetnénk
annak az embernek kedvét és gondolkodását, aki csinálta. Hiszen a
kiállításon
ismerkedni akarunk.
Megtanulni a már nem ismert művészetünket.
— Horribilis összegbe került a
plakát, mondja a vezető, és magunkra vagyunk utalva, a kultúrház.
Juhász Antal érdeme főleg, hogy ez
van. — No persze, és az övé. Azt
mondja napi harminc látogató van
ilyen rossz reklám mellett is.
Jártak itt helybeliek,
szegediek,
de eljöttek kanadai atyafiak és csupa franciák is.
Ajánlották nekik
hozzáértő barátok... És ott mászkál az utcákon a „már mindent láttam"
turista és nincs senki, aki
megszervezze őket egy rövid kiruccanásra a Tápén kitárt népi kincs
megtekintésére. Még van idő ezt
helyrehozni. Ne legyünk olyan sze-

A Sportfogadási és Lottó
Igazgatóság
tájékoztatása
szerint a 32. játékhéten öttalálatos szelvény nem érkezett. Négy találatot 35 fogadó ért el,
nyereményük
egyenként 114 ezer 704 forint. Három
találata 3986
fogadónak volt,
nyereményük egyenként 504 forint.
A kéttalálatos
szelvények
száma 129 907 darab, ezekre
egyenként 19 forintot, fizetnek.

« L e í í ^ t ^ " b e l f ö l d i légi
forgalmat lebonyolító indiai
utasszállító,
közvetlenül az
efi
v í \ ú ^ d e l h i repülőtérre
leszallasa
előtt. A gepvalb
b e n 1 4 u t a s é s négyfőnyi személyzet tartózkodott, valamennyien indiai állampolgárok. Egy szóvivő közölte,
hogy mindnyájan meghaltak,

után

IS.

szélgetést bonyolítanak
le
a távhívó szolgálatba bekapcsolt előfizetők egymás között.
Az ötnapos adatfelvétel a
posta hagyományos augusztusi
forgalomszámlálása,
amelynek alapján meghatározzák az
interurbán, s
most már a távhívó hálózat
fejlesztésének feladatait, a
közönség jobb kiszolgálásával kapcsolatos
tennivalókat,

okirat alapján ettől az időtől számítják községük fennállását és a hétszáz éves évfordulót ősszel ünnepi tanácsülésen köszöntik. Előkerültek olyan dokumentumok is, amelyek a munkásmozgalom
kialakulásának
kezdetén íródtak.
A különböző jegyzőkönyvek és jelentések a rudabányai bányászok első sztrájkjáról tudósítanak. Beszámolnak az 1882-ben kirobbant
sztrájk okairól, a dolgozók
bérköveteléséről, a sztrájk
elfojtásáról és az elítéltek
névsoráról.
Az elmúlt napokban Alsótelek'es község határában, az
ördögárok völgyében, vasérc után kutatva Árpád-kori,
az eddigi vizsgálatok szerint
a 10—11. századból származó kis vasolvasztó kemence
maradványaira
bukkantak.
A földbe ágyazott kemence
mellett megtalálták fújtatócsövét és az olvasztásra előkészített rudabányai barnavasércet. Az Árpád-kori vasolvasztó kemence kiemelésére a napokban kerül sor, s
azt konzerválás után a múzeumban kiállítják.
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Gyümölcsbomba
Egy 29 éves fiatalembert
súlyos sérüléssel szállítottak
körházba, miután a második
emeletről megcélozták egy 20
kilós görögdinnyével. A rendŐrség jelentése szerint a fiatalember csúnyán összeveszett a vele közös háztartásban élő 25 éves barátnőjé-

vel, majd eltávozott a lakásból. Amikor a ház elé ért,
meghallotta barátnője hangját. Erre felkapta fejét. A
következő pillanatban eltalálta a görögdinnye. Jobboldali kulcscsonttöréssel, bordatörésekkel és lüdőrepedéssel vitték korházba.
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I n d e x > 23 051 — előfizetési d í j egy Hónapra 20 forint

