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m o T c T S Í 
Kemping gázfőzök 

Az ember zsebe tele van cetlik-
kel, cédulákkal. Hasznosakkal és 
haszontalanokkal. Hogy két cédu-
la között melyik a hasznos és me-
lyik a haszontalan? Mitől lesz egy 
villamos- vagy buszjegy, egy gyű-
rött papírcetli, vagy egy Patyolat-
átvételi jegy cédula? Attól, hogy a 
hátulja vagy egy sarka ceruza-
vagy golyóstollnyomokat őriz. Őriz 
egy észrevételt, egy megjegyzést, egy 
gondolatot, egy örömteli felkiáltást, 
vagy egy káromkodást, ör iz egy szót, 
amit lótás-futásunk közben kapa-
runk rá. Ilyen cédulákkal van tele 
a zsebünk. Jó részüket megíratla-
nul, végiggondolatlanul a havi zseb-
kiürítésnél a papírkosárba dobjuk, 
mert már elszállt a haragunk, mert 
egy újabb észrevétel kioltotta a ré-
git. Néhányat azonban őrzünk, őriz-
getünk, hátha egyszer . . . Most há-
rom cédulát kotorásztam elő a ma-
roknyiból. Van közöttük régi és na-
gyon friss is. Összeköti őket, hogy 
mindhárom cédula céduláról — 
árcéduláról, reklámcéduláról — vet-
te az ötletet. 

1. A Szegedre vonattal érkezők — 
naponta több ezren — mint a hús-
daráló sötét gyomrából, özönlenek a 
lejárati lépcsőn az állomás előtti 
térre. Alig lépnek ki az ajtón, a 
szemközti kerítésről hivalkodóan 
hatalmas felirat döbbenti meg őket: 
Szép souvenir Szegedről a könyv. 
(Művelt Nép Könyvterjesztő Válla-
lat!) Hoppá — mondaná Hofi Géza. 
Souvenir — így, franciás pikánság-

Cédulák 
gal, sikkesen, modernül, bennfente-
sen és művelten, mert, ugye, a Mű-
velt Nép hirdeti így a szellem táp-
lálékét. Szép souvenir — nem a ján-
dék, nem figyelmesség, nem megle-
petés, hanem így, egyszerűen, pórias 
magyarsággal: souvenir. S míg sta-
tisztikai adatok, naponta észlelhető 
jelenségek, nehezen mozduló tények 
bizonyítják, hogy van még mun-
kánk. míg művelt népről, olvasó 
népről beszélhetünk, a Művelt Nép 
már művelt. S azoknak a sokaknak, 
akiknek se az idegen nyelvek tanu-
lása nem adatott meg, és távol es-
tek — szerencsére — a modernkedő, 
műveltségüket fitogtató kultúrszno-
boktól is, nem tudnak mit kezdeni a 
souvenirrel. De mit tehetnek?! Ezt 
kapják Szegedre léptükkor elsőnek 
ajándékba — akarom mondani szu-
venírként. Pofonként vagy pofon he-
lyett?! 

2. Évek óta járogatok a mézesüzlet 
előtt. Minden alkalommal, bárhová 
is rohanok elkésve, elolvasom azt a 
körülbelül hússzor—tizenöt cehtimé-
teres papírlapot, mely az üzlet ki-
rakatnak kinevezett vitrinjében lóg. 
Ki tudja, mikor szögezték ki az arany-
ló mézet kínáló, lépesmézzel ínyünket 

csiklandozó mézesüvegek közé. Hó-
fehér, tiszta rajzlap lehetett valami-
kor. Most napszítta, megsárgult, 
légypiszkos papírcédula. A zöld tus 
jócskán megfakult rajta, s a halo-
vány betűk sápadtan és vérszegé-
nyen hirdetik: Friss mézes érkezett! 
Mikor? Kinek kell az a mézes? Ki-
nek van ahhoz foga? Lehet-e va-
laki annyira éhes? Egyáltalán, hogy 
nézhet ki az a mézes? Vagy ez pusz-
tán a reklám egyik szerencsétlen 
mézesmadzagja, melyről a mézet 
már régen lenyalták a legyek?! 

3. Tegnap délelőtt a Kárász ut-
cán volt dolgom. Közben megálltam 
egy-két üzlet előtt. A papírbolt ki-
rakatában meglepő árcédulákra akad-
tam. Béjegalbum „x" forintért, bé_ 
jegalbum „z" forintért. Így: béjeg, 
egyszer, kétszer, háromszor. A Bos-
toni folytogató (jó néhány napig lát-
hattuk akkoriban így a moziplakáto-
kon) után íme, a béjegalbum. Ami-
kor az általános iskolában máso-
dik(?), harmadik(?) osztályban az 
„ly"-ról tanulnak a gyerekek, a bé-
lyeg szó helyesírása az első között 
szerepel. Ly-nal, természetesen. Ne-
hezen Képzelhető el. hogy a kira-
katrendező, vagy a dekoratőr nem 
végezte el az általános iskolát. Per-
sze, az lehet, hogy éppen akkor hiá-
nyoztak, amikor a bélyeget meg a 
fojlogatót tanulták. Mindenesetre, 
ezt a bejeget önmaguk szegénységi 
bizonyítványára ragasztották. 

Tandi Lajos 

ANKÉT 
AZ ÖNTÖZÉSRŐL 

Az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság április 2-
án, kedden délelőtt fél 9-kor 
ankétot rendez tápéi iroda-
házában az idei öntözéssel 
kapcsolatos tervekről és fel-
adatokról. Az ankétra az ön-
töző gazdaságokat, a taná-
csok szakembereit és a víz-
ügyi szolgálat szakembereit 
hívták meg. 

KÖZLEMÉNY 
Értesítjük a Képes Újság, 

A Fővárosi Gázkészülékgyártó Vállalat egy- é s kétégős a Nők Lapja és a Tükör cí-
kemping gázfőzők és ú j típusú, háztartási gázóra gyártását m ű lapok előfizetőit, hogy 
kezdte meg. A kemping főző a gyár saját tervezésű ter- , a z Athenaeum Nyomdában 

méke, a gázórát pedig NSZK-licenc alapján gyártják. történt tűznél a fenti lapok 

KITÜNTETÉS 
Az olasz nyelv és iroda-

lom, ismeretének magyaror-
szági terjesztésében szerzett 
érdemeiért, illetve Magyar-
ország és Olaszország közötti 

nyomógépe megsérült, ezért 
átmenetileg e lapok késve, 
más formátumban és más el-
járással készülnek. Kérjük 

l ^ L ^ ^ L P l t t olvasóink megértését és szí-

MÜSOR-
VALTOZÁS 

A Szegedi Nemzeti Szín-
házban megbetegedés miatt 
elmarad a Leányvásár cí-
mű nagyoperett március 30-i, 
szombati premierje, és a ma, 
péntek délelőttre hirdetett 
nyugdíjas bérleti előadás. A 
Jacobi-operett premierjére 
április 5-én, pénteken este 
kerül sor, a nyugdíjasok áp-
rilis 4-én, csütörtökön dél-
előtt 10 órakor nézhetik meg 
az előadást. Ma, pénteken 
délután 5 órakor a Golgota 
kerül színre, holnap, szom-
baton, nincs előftdás. 

Okosít ás 

A Tiszatáj áprilisi száma 

A versünnep jegyében 

Száraz idő 

estig: Jobbára derült, száraz • 
idő. Mérsékelt, napközben v c s türelmét — A Kiado-

kulturáUs i Z S T k i s s é megélénkülő délkeleti, hivatal, 
testeséért dr Koltay-Kast- Hűvös éjszaka. E L Ö A D Á S 
ner Jenő egyetemi tanár, a tep^gasabb nap-• J ^ * 
JATE olasz tanszékének nyu- paU hőmérséklet. 18-23 fok K O R S Z E R Ü 

kozott. galmazott professzora az 
„Olasz Köztársaság Kom-
mentátora' ' kitüntetést kapta. 
A szegedi professzor teg-
nap, csütörtökön délben a 
budapesti olasz nagykövet-
ségen vette át a kitüntetést 

TÁPÉI 
NÉPMŰVÉSZET 

A tápéi felnőtt és ifjúsági 
néptánccsoport, zenekar és 
népdalkör holnap, szomba-
ton délután 5 órától bemu-
tatja „A tápai rúzsás ker-
tök alatt" című műsorát. Az 
előadás a tápéi Juhász Gyu-
la művelődési házban lesz. 

P O H A R A K 
E X P O R T J A 

Az értékes ólomkristály 
kelyhek, poharak kedvelői i s k o l á s diákklubjában hol 
meg ma is elsősorban a szaz n a p SZOmbalon este 7 óra 
évvel ezelőtt elterjedt min-
tákat, formákat igénylik, 
legszembetűnőbb példa erre 
az . Ajkai Üveggyár matt ró-
zsaja, amely tavaly kísérlet-
képpen került először az 
ólomkristály poharakra. A 
mintapéldányokat; rendkívü-
li érdeklődés követte, s a 
megrendelők egymás után 
jelentették be igényüket. 
Először az Amerikai Egye-
sült Államokból és Kanadá-
ból, majd az NSZK-ból, 
Franciaországból és Olasz-
országból érkeztek rendelé-
sek. 

T I S Z T Í T Á S Á R Ó L 
Az MTESZ Kossuth Lajos 

sugárút 8. szám alatti elő-
adótermében ma, pénteken 
délután 2 órai kezdettel elő-
adást rendez az Energiagaz-
dálkodási Tudományos Egye-
sület Csongrád megyei Cso-
portja. Kazánok kémiai tisz-
títása címmel Fekete Csaba 
vegyészmérnök tart előadást, 
melyben ismerteti a kazánok 
korszerűbb kémiai tisztításá-
nak módszerét, tapasztala-
tait. A téma különösen az 
olaj- és földgáztüzelésnél 
nagy fontosságú. 
E L Ü T Ö T T E 
A V O N A T 

Nádasd és Körmend kö-
zött, a Pinka folyó hídján 
a személyvonat elütötte 
Horváth Gábor, 24 éves se-
gédmunkás, körmendi lakost, 

kor Hacki Tamás együtte- Horváth olyan súlyosan még-
se, az Ex Antiquis ad kon- sérült, hogy kórházba szál-
certet. litás közben meghall. 

Találkozás 
Két ismerős találko-

zik. 
— A múltkor azt 

mondtad, hogy három 
hónapig alkoholelvonó-
kúrán voltál, én meg 
arról értesültem, hogy 
börtönben ültél! 

— És mit gondolsz, 
ott talán lehet alkoholt 
inni?! 

A költészet napjának szel-
lemében állították össze a 
szerkesztők a Tiszatáj ápri-
lisi számát. Nagyszerű ver-
sekkel köszönti a folyóirat a 
versünnepet. A gazdag válo-
gatás közlj Csoóri Sándor, 
Weöres Sándor, Vas István, 
Kormos István, Keresztúry 
Dezső, Serfőző Simon. Ta-
kács Gyula, Simái Mihály, 
Tandori Dezső, Kiss Dénes, 
Utassy József, Lászlóffy 
Aladár, Várkonyi Anikó, 
Szalai Csaba és Öszabó Ist-
ván költeményeit. A 15 költő 
müvei szinte keresztmetsze-
tét adják a mai magyar köl-
tészetnek. Ügy gondolom, 
így helyes: versünnepet ver-
sekkel, mégpedig jó versek-
kel kell köszönteni. 

A költemények mellett ol-

vashatjuk Tóth Béla Talpon 
című kisregényének első ré-
szét, Balogh Edgár és Ágh 
István egy-egy írását. A Ta-
nulmány rovatban többek 
között Pomogáts Béla ír 
esszét Zelk Zoltánról. Varga 
Lajos Márton Csanádi Im-
réről, Lator László pedig 
Kormos István költészeté-
ről készített vázlatot. A Ke-
let-európai Néző a csehszlo-
vákiai, a lengyel, a román 
és a szovjet irodalmi életbe 
enged bepillantást. A Kriti-
ka rovat az utóbbi idők két 
érdekes könyvéről kőzöl kri-
tikát. Grezsa Ferenc Juhász 
Ferenc legutóbbi kötetéről. A 
megváltó aranykardról, Má-
tyás István pedig Simon Ist-
ván könyvéről, A magyar 
irodalom című műről írt kri-
tikát. > 

Tudnivalók 
a kórházi beteglátogatásról 

A D I Á K K L U B 
P R O G R A M J A 

Az Ifjúsági Ház közép-

MIRELIT 
SZÉNA 

A friss fű tartósítására ere-
deti eljárást dolgoztak ki 
Szovjet szakemberek. A ha-
gyományos módon készíteti 
szénában 20—40 százalékkal 
kevesebb a tápanyag, mint 
a friss fűben, ezért a leka-
szált füvet nem szárítják, 
hanem megfagyasztják. Az 
eljárás lehetővé teszi, hogy a 
szarvasmarhák egész évben 

Gvászközlemények 
Mély fá jdalommal tudat juk , 29-én 13 órakor les/, a Belvárosi 

1IORV a szeretett jó testvér, nagy- temető ravatalozójából. A gyá-
néni és rokon, TAHI IMRENE szóló család, Göndör sor 14 B. 
Durázs Magdolna eletének 74. X. 6391 
évében hosszú, súlyos betegség Szomorú szívvel tuda t juk , bogv 
utan elltunvu Temetése március szeretett feleség, édesanya, nagy-
29-én 14 órakor lesz a Belvárosi mama, IiUBO ISTVANNE Né-
temető ravatalozójából. A gyá- meth Viktória, életének 77. évé-
szoló család, lllgó u. 34. ben rövid szenvedés titán el-

1 ajdalomtól megtört szívvel tu- hunyt . Temetése már r . 29-én 11 
da t juk . hogy drága kisfiunk, órakor lesz az Alsóvárosi temető 
( SÍKOS PISTIKE eletének 13. kápolnájából . A gyászoló család, 
évében váratlanul elhunyt. Te- I lajnal u. 54 A. T. 6589 
metése már r . 30-án 14 órakor Szomorú szívvel tuda t juk , hogy 
lesz a Oeszki temetőben. A gyá- szereteti édesanya. nagyanya, 
szóló szülei és kis húga. Des/k. özv. KOSZO ANDItAS.NE életé-

T. 6584 nek 9i. évében rövid szenvedés 
Szomorú szívvel tuda t juk , hogy után elhunyt. Temetése márc. 

özv. ROZSA EERENCNE 79 éves 29-én 13 órakor lesz az Alsővá-
korában csendesen elhunyt- rost temető kápolnájából . A gyá-
Hamvasztás előtti búcsúztatása szóló család. Ságváritelep. Sza-
március 29-én 15 órakor lesz a badkai u. 6. T. 6584 
Dugonics-temető ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazon 
A gyászoló család, Csaba u. 39 B. rokonoknak, ismerősöknek, kik 

T. 6392 szeretett testvérünk, pALANKAI 
Fájó szívvel tuda t juk , hogy ANTÓNIA temetésén megjeien-

szerctctt fé r j , édesapa, nagyapa, lek. részvétükkel és virágaikkal 
. . . . . - " l a l i d . MAKHAJDA JÁNOS életének mély fá jdalmunkat enyhíteni 

fl-iss. m a g a s t ape r t eKU ZOIO c s evében hosszú szenvedés igyekeztek. A gyászoló család, 
fűhöz jussanak. láttán elhunyt. Temetése márc. T. 6580 

JÁRMŰIPARI 
KOLLOKVIUM 

Győrött, a hazai jármű-
gyártás egyik fellegvárában 
csütörtökön a szakemberek 
nagy érdeklődése közepette 
kezdődött meg az a kétnapos 
járműipari kollokvium, ame-
lyen az Ikarus 200-as autó-
busztípusok és a Rába-
gyártmányok üzemeltetésé-
nek kérdéseit vitatják meg. 
A kétnapos kollokviumon a 
gyártó és a felhasználó vál-
lalatok legjobb szakemberei 
tartanak előadásokat, korre-
ferátumokat. 

GYARKORSZERÜSÍTÉS 
Az Országos Üvegipari 

Vállalat nagykanizsai üveg-
gyára 100 ezer forintos ter-
melő beruházással gyarapo-
dott. Üj, korszerű hutacsar-
nokot és feldolgozó üzemet 
építettek. Ez a beruházás 
korszerűbb, újabb termékek 
gyártását teszi lehetővé. A 
gyár termelési értéke az évi 
75 ezer forintról 155 ezer fo-
rintra emelkedett. Az új hu-
tacsarnok és a hozzátartozó 
feldolgozóüzem műszaki át-
adása csütörtökön kezdődött. 
Terv szerint áprilisban meg-
kezdődik benne a gyógysze-
res ampullagyártás. 

A közelmúltban tárgyalt 
az Orvos-Egészségügyi Dol-
gozók Szakszervezetének el-
nöksége a kórházi beteglá-
togatás időszerű kérdései-
ről. Áz ülésen több figyelem-
reméltó javaslat hangzott el, 
a jelenleg érvényes szabá-
lyok módosítására. Erről a 
későbbiekben az Egészség-
ügyi Minisztérium gondos-
kodik majd. Addig is. amíg 
az újabb szabályozásra sor 
kerül, az Egészségügyi Fel-
világosítási Központ a hő-
vetkező tanácsokat adja a 
látogatóknak: 

Az eredményes gyógyulás 
egyik fontos feltétele, hogy 
a beteglátogatás ne zavarja 
a kórházi ápoltak nyugal-
mát. Ugyanis a hosszabb 
időn át tartó látogatás eset-
leg megviseli a beteget. Cél-
szerű ezért a látogatás idő-
tartamát minél rövidebbre 
korlátozni. Ugyancsak lé-
nyeges. hogy egyidejűleg 
kettőnél többen lehetőleg ne 
tartózkodjanak a betegnél. 
Élelmiszerekkel ne kedves-
kedjenek a hozzátartozók, 
hiszen' a betegek étrendjét 
általában a kezelőorvosuk 
írja elő, nagy részük dié-

tázik. Helyes tehát előzőleg 
a kezelőorvosnál vagy az-
ápolónőnél érdeklődni, mit 
fogyaszthat a beteg. 

Általános szabály: a felső-
kabátot és más holmijukat a 
látogatók a kijelölt helyre 
tegyék, és ne üljenek a be-
teg ágyának szélére. Kímél-
ni kell a beteget a kellemet-
len, lehangoló események 
közlésétől. Ne feledkezzünk 
el arról, hogy az intenzív 
osztályokon fekvő betegek 
nem látogathatók, velük csak 
az ápolónő közvetítésével le-
het érintkezni. Különösen 
fontos a látogatási előírások 
szigorú megtartása a gyer-
mekkórházakban, illetve osz-
tályokon. mert a fiatal kor-
osztály sokkal érzékenyebb a 
különböző fertőzésekre, mint 
a felnőttek. 

Közlemény 
(x) Serdülő láuyok egészség-

ügyi problémái c í m m e l , dr. K e - -
nyeres Tamás egy. ad junk tus 
ta r t előadást ma du. ü órakor a 
Postás Művelődési Házban. 
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