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Virágpompa 

Aligha akad még egy olyan ma-
dár, amelyről annyi mindenfélét be-
szélnek, mint éppen a galamb. De 
maradjunk ezúttal az általunk is jól 
ismert és mindennap látott galamb-
jainknál, a Columba domesticusnál, 
hogy egészen precízek legyünk. Az 
értelmező szótár így fogalmaz: „a 
galamb különféle színű, gyors röp-
tű, hegyes szárnyú madár, magvak-
kal táplálkozik, tenyésztik, vagy la-
kott helyeken szabadon is él". Né-
hány fa j t á t is megemlítenek, úgy-
mint gatyás galamb, tokás galamb, 
golyvás galamb, pávafarkú galamb. 

A szólásmondásoknak se szeri, se 
száma. Főleg a szerelemben, két 
ember kapcsolatában. Szelíd, mint a 
galamb. Szereti, mint galamb a 
tiszta búzát. Ügy élnek, mint a ga-
l a m b o k . . . Más vonatkozásokban: 
Tipeg, mint a tojó galamb. 
Sült galamb. Töltött galamb. 
Ez utóbbi nem csak az étla-
pon található, értelmezik néha az 
alacsony, kövérkés, begyes fiatal 
nőkre is. A jámbor, szelíd emberek-
re mondják, hogy galambepéje van, 
a szép, ősz hajú emberekre, hogy 
galambősz, a jóságos, senkinek sem 
ártó, nagyon jólelkűekre azt mond-
juk, hogy galamblelkű, a galamb-
szívű ember haragra nem képes, de 
van aki galambszürke színű ruhát 
rer.del a szabónál. Akivel gúnyoló-
dunk, annak megjegyezzük, hogy a r -
ra. vár, hogy a sült galamb a szá-
jába repüljön. 

A galambász viszont foglalkozást, 
tevékenységet jelöl; galambot tar t 
valaki, galambtenyésztő, -nevelő, 
-idomító személy. Az idomított pos-
tagalambok valamikor történelmet 
csináltak: csaták sorsát döntötték el 
gyorsaságukkal, vagyonokat nyer-
tek, vagy vesztettek segítségükkel. 

GALAMBOK 
A sajtótörténet is megemlékezik a 
londoni Havas hírszolgálati iroda 
tündökléséről, amelyet a szép for-
májú és gyors röptű madaraknak 
köszönhet. A hírügynökségnek volt 
egy alkalmazottja Párizsban, aki 
mást se csinált, mint a tőzsdén 
őgyelgett, és figyelte az árak alaku-
lását, a részvények értékének hul-
lámzását. Egyszer tudomására jutott 
az ügynöknek, hogy a gyapjú ára 
kétszeresére fog emelkedni negy-
vennyolc óra leforgása alatt. Az ér-
tesítést a postagalamb lábára kötöz-
te, és elröpült a madár Londonba. A 
Havas-iroda gazdája gyorsan felvá-
sárolta féláron a részvényeket, és 
másnap kétszeres haszonnal adta 
tovább. így könnyen meggazdago-
dott a cég. 

De ma, a telefon és a televízió, a 
képtávíró világában, a postagalamb 
legfeljebb Szegeden jelent hírszol-
gáltató. hírközlő értéket, mivel nincs 
elegendő telefon. De mindentől füg-
getlenül, sokan galambászkodnak, ki 
azért, mert ez a hobbija, ki pedig 
azért, hogy egy kis zsebpénzhez 
jusson. A ritka fa j t á jú galambok-
nak szép summa as áruk is. Tes-
sék csak körülnézni a Marx téri ga-
lambpiacon. Sokan még a szomszé-
dos országokból is át jönnek vásárol-
ni ide. S alábbi történetem a híres 
szegedi galambpiacon konstatáltam. 

Egy szabadkai honpolgár kereste 
a Jóskát. Nem tudott róla bővebb 
felvilágosítást adni, csak annyit, 
hogy a Jóska, aki itt árulja postaga-
lambjait . Én ismerem a Jóskát, s a 

becsület úgy kötelez, ne fedjem fel 
pontos nevét és címét. Elégedjünk 
meg annyival, hogy családi házaa 
lakókörzetünkben él és szenvedé-
lyes galambász. Ismereteit és szen-
vedélyét a galambok iránt édesap-
jától örökölte, a mesterséget tőle ta-
nulta. A tanítvány túlszárnyalta a 
mestert. Ez a Jóska életrevaló üz-
letember is. 

Galambjait nagyon szereti, s ezek 
a kedves, értelmes madarak nem is 
hálátlanok gazdájuknak. Bárhová is-
elviszik a postagalambjait, azok az 
első adandó alkalomml visszatérnek 
turbékoló Jóskájukhoz. Nem elírás a 
jelző, Jóska állítólag tud beszélni 
galambjaival, galambnyelven ter-
mészetesen. A szabadkai atyafi is 
Jóskától vásárolta a galambokat, de 
azok két hét múlva ú j ra megjelen-
tek a szegedi égbolton. Annyira 
megszerette azt a tíz pár galambot, 
amely számtalanszor bebizonyította 
hűségét, hogy azokat legszívesebben 
csak külföldieknek ad ja el. A hely-
beliek ugyanis csak megtalálják a 
galambtenyésztő rejtekhelyét. Jóska 
a galambok árát azon nyomban el-
sörözi a kocsmában. Egyszer láttam 
őt a Sárgarigóban iszogatni, és vé-
gighallgattam előadását a galambok 
idomításáról. Mondanivalóját igy 
fejezte be: — Ha tizedszer is meg-
veszik őket, azt se bánom, ha nem 
szállnak vissza. 

Hiába, aki galambokkal foglalko-
zik. előbb-utóbb maga is jóságossá, 
galamblelkűvé válik. 

Gazdagh István 

Acs S. Sándor felvétele 

Egy hete még a fagytól féltek, a csillagászati tavasz kez-
detére virágba borultak a fák, bokrok. A parkokban 
aranyeső, a kertekben meggyszirom jelzi a virágok tavasz-
ünnepét. Várva várt áradás ez: a zöld, a fehér, a rózsa-

szín, a Piros, a sárga önti el a világot. 
ÜJ ÜZEMRÉSZ 

A Szegedi Ruhagyár ú j 
üzemrészt létesít Nagymágo-
cson. Várhatóan április 1-én 
kezdik meg a nagyközség el-
ső ipari jellegű üzemében a 
divatköpenyek varrását. A 
mezőgazdaságban foglalkoz-
tatott munkaerőn kívül je-
lentkező szabad kapacitást 
köti le a varroda, munkaal-
kalmat teremtve 150 ember-
nek. 

Idill 
A házaspár csúnyán 

összekap. Az ágyban 
egyetlen szót sem szól-
nak egymáshoz. A férj 
újságot, a feleség kri-
mit olvas. Fél óra múl-
va a feleség töri meg a 
csendet: 

— Pista, légy szíves 
add ide a házassági 
hirdetéseket! 

AZ EGÉSZSÉGÜGY 
KIVÁLÓ DOLGOZÓJA 

Katona Imréné, a városi 
tanács egészségügyi osztá-
lyának előadója a Tanács-
köztársaság, illetve a KISZ 
megalakulása évfordulójának 
tiszteletére megkapta az 
Egészségügy Kiváló Dolgo-
zója kitüntetést. A jelvényt 
és az oklevelet tegnap, szer-
dán dr. Dudás Béla, az 
egészségügyi osztály vezető-
je adta át. 

A HELYTÖRTÉNETI 
KUTATÁS 
MÓDSZEREI 

Ezzel a címmel tar t elő-
adást Kiskunfélegyházán dr. 
Szántó Imre egyetemi tanár 
ma, csütörtökön este 6 óra-
kor. A szegedi professzort a 
félegyházi városi tanács és a 
Móra Ferenc művelődési ott-
hon hívta meg az ottani mú-
zeum honismereti klubjába, 
előadásának megtartására. 

SOMOGYI-
KÖNYVTÁRI 
MŰHELY 

Ez évi második számával 
jelentkezik a Somogyi-
könyvtári műhely. Vásár-
hely utolsó pöre a Károlyi 
grófokkal címmel Herczeg 
Mihály írt érdekes tanul-
mányt. Péter László Tömör-
kény kedvelt dalait teszi köz-
zé. Olvashatjuk Szent-Györ-
gyi Albert 1937. december 1-
én elmondott díszpolgári be-
szédét. A kiadványt Adat-
tár és Szemle rovat egészíti 
ki. 

KONFÁR GYULA 
KIÁLLÍTÁSA 

Konfár Gyula Munkácsy-
díjas festőművész alkotásai-
ból nyílik kiállítás ma, csü-
törtökön délután 5 órakor a 
Képcsarnok Kárász utcai be-
mutatótermében. A tárlatot 
dr. Ujváry Béla művészet-
történész nyitja meg. A ki-
állításra invitáló meghívó 
újdonsága, hogy két színes 
reprodukciót is tartalmaz. 
Konfár Gyula tár lata ápri-
lis 6-ig tekinthető meg. 

ELŐADÁS 
KERTBARÁTOKNAK 

Dr. Hovorka István, a vá-
rosi tanács mezőgazdasági 
osztályának vezetője „Bo-
gyós gyümölcsök: szamó-
ca, málna, ribizke" cimmel 
diavetítéses előadást tar t az 
újszegedi kertbarátok köre 
tagjainak. A November 7. 
művelődési otthonban ren-
dezett előadás ma, csütörtö-
kön este 6 órakor kezdődik. 

FIZIKAI 
S Z A B A D E G Y E T E M 

Az optikai és sziláid les-
tek fizikája című fizikai sza-
badegyetemi sorozatban dr. 
Ijang János egyetemi ad-
junktus tar t előadást ma, 
csütörtökön este 6 órakor a 
JATE Kísérleti Fizikai In-
tézetének előadótermében 
(Dóm tér 5.). Az előadás cí-
me : Modern félvezető-kap-
esoiások. 
GYERMEKHALÁL 

Szolnok belterületén Hor-
váth Tibor kétéves kisfiú 
szaladás közben féktávolsá-
gon belül az autóbusz ke-
rekei alá esett, amely ha-
lálra gázolta. A felelősség 
megállapítására vizsgálat in-
dult . 
FÖLDRAJZI 
ISMERETTERJESZTÉS 

„A Mont Blanctól a Monté 
Solaroig — keresztül-kasul 
Itálián" címmel dr. Hajász 
Bertalan tar t színes, dia-
filmvetítéssel kísért élmény-

, beszámolót holnap, pénte-
I ken délután 6 órakor a Bos-
™ tás művelődési' házban. 

Gyászközlemények 
Szomorú szívvel Hidaljuk, 

hogy szeretett édesanya, nagy-
mama . SAVANYA MATYASNÜ 
Mák Ilona, életenek 74. éveben 
hosszú szenvedés után e lhunyt . 
Temetése március 21-én délután 
13 ó rakor lesz a Belvárosi te-
mető ravatalozójából . A gyá-
szoló család. T 6531 

Szeretett édesanyánk, nagyma-
mánk , dédikénk, testvérem, özv. 
SZŰCS r.ABORNE Vlaslts An-
na, március 19-én elhunyt . Te-
metése március 22-én 13 órakor 
lesz a Belvárosi temető ravata-
lozójából. A gyászoló család, 
Eenclval ii. n. T 6533 

Mély fá jda lommal tuda t juk , 
hogy szeretett édesanya, nagy-
mama , testvér és rokon, özv. 
KEDENCKI SANDORNE, életé-
nek 70. évében hosszú szenve-
dés u tán elhunyt . Temetése 
március 22-én 15 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójá-
ból. A gyászoló család. T 6535 

Szomorú szívvel t uda t juk , 
hogy szeretett édesanya, nagy-
mama . dédmama. AIEGYERI 
IMRÉNf: Lázár Ágota, életének 
83. évében hosszú szenvedés 
után elhunyt . Temetése márc i -
us 22-én 11 órakor lesz az Al-
sóvárosi temető kápolnájából . A 
gyászoló család. T 6537 

Mély fá jdalommal tuda t juk , 
rOiogy SIMON JŰZSEFNÉ életé-

nek 86. evében elhunyt . Kivált-
ságára elhainvasztat juk. Bú-
csúztatása hamvasztás u tán lesz. 
A gyászoló család. T 6538 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak az ismerősöknek, roko-
noknak , a liáz lakóinak, a 
DÉLÉP Váll. vezetőségének és 
dolgozóinak, a 60(1. sz. Ipari ta-
nuló Intézet tanulóinak, akik 
szeretett halot tunk, i f j . BAIAZS 
PAl. temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mély 
f á jda lmunka t enyhíteni igyekez-
tek. A gyászoló család. T 6339 

Köszönetet mondok mind-
azoknak. akik szeretelt f é r j em, 
DEBRECENI SÁNDOR temeté-
sén megjelentek. Gyászoló fe-
lesége, Szatymaz, II. ker . 90. 

T 6526 
Mély fá jda lommal tuda t juk , 

hogy szeretett gyermekünk , 
testvér, i f j . TOTPAL MIHÁLY, 
1974. márc ius 18-án 23 éves ko-
rában t ragikus körülmények 
között e lhunyt . Temetése 1974. 
március 21-én 13 órakor lesz 
a Dugonics-temető ravatalozójá-
ból. A gyászoló család. 

Szomorú szívvel tuda t juk , 
hogy özv. BIHARY ZSIGMOND-
NE Szűcs Vilma, folyó hó 20-án 
elhunyt . Temetése 1974. máreius 
22-én 11 órakor a Deszki teme-
tőben lesz. A gyászoló család, 
Desck. 

Meleg idő 
Várható időjárás csütörtök 

estig: nyugaton változóan 
felhős idő, máshol kevés 
felhő. Legfeljebb az ország 
nyugati részén lehet fu tó 
eső. Élénk, helyenként erős 
déli szél. Meleg idő. Várha-
tó legmagasabb nappali hő-
mérséklet csütörtökön: 19— 
24 fok között. 

SZERDAI 
PIACI 
ÁRAK 

A csirke kilója 30, a to-
jás darabja 1,10—1,20, az ú j 
karalábéé 2,80, a zöldpapri-
káé 4—5 forint volt. A bur-
gonya kilója 2,90—5, a sár-
garépáé 5—6, a gyökéré 25— 
26, a vöröshagymáé 4—5, 
a paradicsomé 50, a fokhagy-
máé 20—25, a para jé 8—10, a 
sóskáé 20, a jonatánalmáé 
4—8, az egyéb almáé 4—10, 
a dióé 15, a száraz babé 
16—20 forintba került. A sa-
vanyú káposzta kilója 7—8, a 
mák literje 30 forint volt. A 
retek csomóját 0,50—2,50, a 
zöldhagymáét 2—2,50 forin-
tért kínálták. 

OLASZ 
KERESKEDELMI 
KÜLDÖTTSÉG 
HAZÁNKBAN 

Olasz külkereskedelmi de-
legáció érkezett Budapestre 
dr. Armando Fracassi kül-
kereskedelmi minisztériumi 
főosztályvezető vezetésével, 
és szerdán megkezdődtek a 
tárgyalások a Külkereske-
delmi Minisztériumban az 
1974. évi magyar—olasz áru-
csere-forgalommal kapcso-
latos kérdésekről. Ez egyben 
lehetőséget ad arra, hogy a 
feiek folytassák a korábban 
megkezdett konzultációkat 
egy 10 éves magyar—olasz 
gazdasági, ipari kooperációs 
megállapodás létrehozásá-
ról. 

AZ ENERGIA-
GAZDÁLKODÁS 
KÉRDÉSEI 

A Szegedi Akadémiai Bi-
zottság klubja rendezésében 
holnap, pénteken délután 5 
órakor Juratovics Aladár 
üzemvezető mérnök „Az 
energiagazdálkodás kérdései 
külföldön és hazánkban" 
címmel előadást tar t a So-
mogyi Béla utcai székház-
ban. 

BŐVÍTIK 
AZ AUTÓSZERVIZT 

Még az idén befejezik az 
AFIT XI. számú Autójavító 
Vállalat szegedi szervizének 
bővítését. A szervizhez mun-
kafelvételi álláshelyet, fé-
nyezőelökészítő-műhelyt és 
fényezőfülkét építenek. 

Jóindulat 

Iparszerű hagymatermesztés 
A két évszázados múltra 

visszatekintő makói vörös-
hagyma-termesztés történe-
tének ú j korszaka kezdődött. 
Az idén 1300 hektáron a 
makói Lenin Tsz szakembe-
rei által kidolgozott techno-
lógia alapján iparszerűen 
termesztik a híres fűszernö-
vényt. 

A közös gazdaságokban 
szerdán két-három gép dol-
gozott akkora területeken, 
amelyeken néhány évvel ez-

előtt kétszáz-háromszáz asz-
szony ültette a hagymát. A 
speciális dughagymaszóró-
berendezések nehéz, derék-
zsibbasztó munkától kímélik 
meg az embert. Egy ültető 
napi teljesítménye még a 
200 négyszögölet sem éri el, 
s ennek a százszorosával ké-
szül el a nagy pontossággal 
dolgozó gép. Az iparszerű 
termesztés előírja a növény-
ápolás és a betakarítás tel-
jes mechanizálását is. (MTI) 

Színházi morzsák 
Az e hó 30-án bemutatás-

ra kerülő, világot járt Jako-
by-operett, a Leányvásár 
szegedi vonatkozásában ar-
ról nevezetes, hogy az 1912. 
február 15-i, első bemuta-
tója óta még a Csárdáski-
rálynőt is túlhaladva, a leg-
több előadást érte meg, a 
szegedi közönség előtt. A 
felszabadulás előtt 15, míg a 
felszabadulás után 5 alka-
lommal újították fel. Az el-
ső bemutatón a főszerepe-
ket Antal Erzsi, Déry Rózsi, 
Oláh Gyula, Solymossy Sán-
dor, Szathmáry Árpád és 
Hcltai Jenő játszották. Raj-
tuk kívül Hilbert Janka, 
Berky Lili, Kisházy Sári, 
lila Mary, Véghelyi Iza, 
Gaizler Lola, Beke Aliz, 
Hont Erzsi, Jurik Julcsi, 
Patkós Irma, Horváth Bös-
ke, Lantos Ica, Asszonyi 
László, Bihari Sándor, 
Márkus Lajos, Bilicsi Tiva-
dar, Tanai Emil, Szalma 
Sándor, Sümegi Ödön, Ma-
tány Antal, Bellák Miklós, 
Páger Antal, Várady Pál és 
Veszely Pál alakították az 
operett főszerepeit. A fel-
szabadulás után főként Iván 

Margit, Csáki Magda, Mu-
csi Sándor, Lakky József, 
Bányász Ilona, Herczeg Vil-
mos és Kátay Endre voltak 
a főszereplők. 

A legközelebbi bemutató 
április 19-én a nagyszínház-
ban Dürrenmatt hasonló cí-
mű prózai műve után 
Gottfried von Eineen operá-
ja: Az öreg hölgy látogatá-
sa lesz. Vezényli Vaszy Vik-
tor, és rendezi Horváth Zol-
tán. A címszerepet Lengyel 
Ildikó alakítja. 

ti 
A Kis Színpad Witkievicz: 

Az anya című komédiáját 
mula t ja be, Sándor János 
rendezésében. A főszerep-
lők: Barta Mária, Miklós 
Klára, Martin Márta, Eger-
vári Klára, Hernádi Árpád 
és Mentes József. 

A Pomádé király új rutin-
ja legközelebbi előadásán 
Gregor József betegsége mi-
att az opera címszerepét 
vendégként Domahidy 
László, az Operaház tagja 
énekli. 
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