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DM 
Gépesített fakitermelés 
tnám 

Néhány hónappal ezelőtt Szentes-
ről utaztam Hódmezővásárhelyre. 
Egy közbeeső község főutcáján ha-
ladt az autóbusz, utastársaimmal 
egykedvűen bámészkodtunk az elsu-
hanó házakra, a boltok felirataira, 
és egymásra. Egyszercsak hirtelen 
fékezésre késztette valami a busz-
vezetőt, kizökkentünk mélységes 
unalmunkból, majdnem a helyünk-
ről is, élénken figyeltünk előre. 
Semmi. Az ég világon semmit se lát-
tunk, pedig a busz már meg is ál l t 
velünk. Akik elöl ültek, nevetni 
kezdtek, és mutogattak az útra. Én 
is megnéztem, mi történt. Az úttest 
kellős közepén ült egy ember, mel-
lette a kerékpárja, mellére csüngő 
fejjel, bambán meredt a világra, bal 
kezével a közlekedési rendőr moz-
dulatait próbálta utánozni: kerülje 
csak ki a z autóbusz, menjen tovább, 
őt igazán nem zavarja. 

Nem tudom, ki hogy van vele, ne-
kem nem volt kedvem nevetni. A n . 

Mária kötényében 
nál is inkább nem, mert tíz-tizenöt 
ember állt a járdán, ki tudja, mióta 
figyelték az eseményt. Láthatóan ki-
tűnően szórakoztak, de egyiküknek 
se jutott eszébe felemelni onnan a 
főszereplőt, és befejezni a produk-
ciót. Talán azért, mert a néphit sze-
rint a részeg ember ama bizonyos 
betlehemi Mária kötényébe esik? 

Mindez akkor bukkant fel az em-
lékezetemben, amikor valamelyik 
nap — szintén autóbuszból — egy 
idős férfit láttam a járdán feküdni a 
Szilléri sugárút és a Csillag tér sar-
kán. Fényes délután volt ekkor is, 
elég nagy forgalom. Az öreg meg se 
mozdult, egyik keze a teste alá szo-
rulva, akkor maradhatott úgy, mi-
kor elesett. Döbbenet. Az emberek 
itt nem fogták körbe, nem is nevet-

tek, mint abban a községben. Meg se 
álltak, nyugodtan mentek dolgukra, 
ki sietősen, ki ráérősen, egyik erre, 
a másik arra. Rápillantottak, vagy 
még azt se. Részeg-e, vagy rosszul 
van? Szent isten, lehet, hogy már 
nem is él? Mindegy, ki figyel oda?! 

Sohasem fogom megtudni, mi lett 
végül ezzel a két emberrel. Azt vi-
szont tudom, bárkivel előfordulhat, 
hogy embertársai segítségére lenne 
szüksége. Vajon felháborodik-e a 
közöny láttán, ha bajban van az, 
aki érzéketlenül ment el a fekvő 
öreg mellett, mint egy cirkuszi mu-
tatványt. szemlélte a részeget az út-
testen? Biztosan. Azért annyira nem. 
vagyunk a Mária kötényében, a jó-
zan ember is eleshet, és jólesne, ha 
valaki felemelné. 

Bálint Ibolya 

K IVÁLÓ ÜJ ÍTÓK 

Eredményes újítói tevé-
kenységéért a Szegedi Kon-
zervgyár két csoportvezetőjét 
tüntették ki az elmúlt héten. 
Sipos Ferenc és Vajner Lajos 
lakatos csoportvezetők a Ki-
váló újító kitüntetés bronz 
fokozatát kapták az élelmi-
szeripari újítási kiállítás 
megnyitása alkalmábóL 

COLLEGIUM 
ARTIUM 

Az egyetem művészeti kol-
légiumának zenetudományi nyeremenyilleték levonása 

LOTTÓTAJÉKOZTATÓ 

A Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság közlése szerint a 
15. játékhéten öttalálatos 
szelvény nem érkezett. Négy 
találatot 65 fogadó ért el, 
nyereményük egyenként 77 
ezer 944 forint. Három ta-
lálata 5733 fogadónak volt, 
nyereményük egyenként 442 
forint. A kéttalálatos szelvé-
nyek száma 162 706, ezekre 
egyenként 19 forintot fizet-
nek. A nyereményösszegek a 

jm 
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A Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság lipóti kerüle-
tében 404 hektáron termelnek nemesnyárat és füzet A Du-
na partján és a szigeteken elterülő erdőterületről 6—7 ezer 
köbméter fát termelnek ki évente. Ezt a mennyiséget 10 
ember 95 százalékos gépesítéssel, úgynevezett szálfás ter-
melési módszerrel vágja ki. A döntéstől a rakodásig szinte 
mindent néppel végeznek. Képünkön: farönkszállitó gép-
kocsi szállítja a kitermelt fát az úgynevezett munkapadhoz 

szekcióján dr. Nagy István 
zeneesztéta tart előadást ked-
den este 8 órai kezdettel a 
Rerrich Béla téri Béke-épü-
let nagytermében. Előadásá-
nak címe: A francia zenei 
élet Párizsban, Berlioz, Cho-
pin, Liszt. 

RAKÓCZI-
REL IKV IAK 

A vajai Vay Ádám mú-
zeum összegyűjti az 1945 

után értendők, a közölt ada-
tok tájékoztató jellegűek. 

ÜZEMEL 

A SZÍNES MÉLYNYOMÓ 

Az Athenaeum színes mély-

nyomó rotációs gépe a már . 

cius 24-i tűzeset során erő-

sen megrongálódott és így a 

sajtótermékek egy részét 

részben külföldön, részben 

K A N Y A R Ó ELLENI 

KŐTELEZŐ 

VÉDŐOLTÁSOK 

Változóan 
felhős idő 

Országszerte április 22-én 
kezdik meg a kanyaró elleni 
kötelező védőoltásokat. Az 
egy hétig tartó oltási akció 
keretében azokat az 1972. de-
cember 1. és 1973. június 30. 

utáni adatokat, dokumentu- pedig más fővárosi nyom. 
mokat II. Rákóczi Ferencről, dákban kellett előállítani. A 
vezéreiről a kuruc hagyó- d a d o l g o z ó i a z o n b a n 
many apolasarol. Az 1976-os . . . , , . . 
jubileumi évfordulóra azzal ideiglenes eljárást dolgoztak 
a kéréssel fordul az ország ki, amely lehetővé tette a 
pedagógusaihoz, hogy ezzel termelés újbóli fokozatos 
kapcsolatos információikat megindítását. A Tükör va-
(lakóhelyük intézményeinek, 

Várható időjárás vasárnap 
estig: Változóan felhős idő, 
már csak szórványosan elő- „ , . 
forduló esővel. Mérsékelt, utcáinak, köztéri szobrainak S d r n a p i s z a m a t m a r i s m e t 3 2 

időnként megélénkülő, né- stb. elnevezéséről, adatairól) a z Athenaeum gepein allitot-
hány helyen megerősödő a következő címre küldjék ták elő; a jövő héttől kezd-

között született gyermekeket északi, északkeleti szél. A hő- el: Vay Adám múzeum 4562. v e p e d i g a többi, korábban 
részesítik védőoltásban, akik mérséklet, kissé csökken. VÜr- -Vájb. 

ezt a betegséget még nem 

vészelték át, vagy ilyen vé-

dőoltást nem kaptak. Az ol-

tás helyéről és idejéről min-

denkit írásban értesítenek. 

OLVASÓINKHOZ ! 

Lapunk legközelebbi száma 

az ünnepek után, április 17-

én, szerdán reggel jelenik 

meg. 

Köszönet-
nyilvánítások 

Fájdalommal adom tudtára 
mindazoknak. akik Ismerték, 
hogy HABOK MIHÁLY, volt Re-
tek utcai lakos 77 éves korában, 
április 8-án hosszú, súlyos be-
tegség után meghalt. Április 11-
én csendben eltemettük. Ez-
úton mondok köszönetet a kör-
zeti kezelő orvosának, az ápoló-
nóvérnek, az I. belklinika or-
vosairák ápolóinak, akik oda-
adó munkájukkal tájdalmát eny-
híteni és életét megmenteni 
igyekeztek. A textilipari szak-
középiskola Igazgatójának. ta-
nárainak, dolgozóinak, volt mun-
katársainak, a kedves jó szom-
szédoknak, akik a temetésén 
megjelentek, bánatomban velem 
ereztek, részvétükkel, virágaik-
kal fájdalmamat enyhíteni igye-
keztek. Gyászoló felesége, Mu-
rányi utca. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett feleség. édes-
anya, nagymama és testvér, 
BlIZDORJAN JOZSEFNE Ácsai 
Varga Ilona, életének 49. évé-
ben hosszú szenvedés után el-
hunyt. Temetése ánrllls 16-án 13 
órakor lesz a Belvárosi temető 
ravatalozójából. A gyászoló csa-
lád. Arvlz U. 56. T 6678 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknál:, szems édoknak, 
volt osztálytársaknak, ismerő-
seknek. az Elektromos Ktsz és 
a S -dnríalval Háziipari Szövet-
kezet dolgozóinak, akik szere-
tett halottunk. POKGRNY RU-
DOLF temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mély 
fajdalmunkat enyhíteni Igyekez-
tek. Köszönetet mondunk to-
vábbá az Idegklinika orvosainak 
és ápolóinak áldozatkész, fárad-
ság a r .unkájukért. A gyászt ó 
család. T X 5 

ható legmagasabb nappali 
hőmérséklet vasárnap: 11—16 
fok között. 

F IATALKORÜAKNAK 
NE ADJUNK 
SZESZES ITALT 

Közismert és egyben szo-
morú tapasztalat, hogy a 
húsvéti locsolkodás után év-
ről évre sok gyermek, illet-
ve fiatalkorú kerül kórház-

SOPRONI 
NEVEZETESSÉG 

A Sopronba látogatók leg-
többje megfordul az 1359-
ben épült Ű j utcai zsinagó-
gában. A város egyik leg-
szebb műemléki látványossá-
gával csaknem szemben, a 
napjainkban tárták fel a má-
sik középkori zsinagógát, 

ott előállított képes lapot is 

a nyomda mélynyomó gépe-

in készítik. 

együttes azért is értékes, teli K ö z e l 3 e z e r 5 0 0 k i l o _ 

mert ilyen típusút Európá- g r a m m vágoít csirkét vittpi-
ban sehol sem tártak feL 

Vonalra várva 

amely a meglevőnél nem- s z e g ed i hetipiacokon rendkí-
ba enyhébb, vagy súlyosabb csak régibb^ de szebb is^ Az v ü j e r ő s v o i t ^ árufelhoza 

alkoholmérgezéssel. Ezért el- - * 
sősorban a felnőttek felelő-
sek. A húsvéti ünnepek al-
kalmából az illetékesek ezút-
tal is kérik, hogy a kedves, 
hagyományos népszokásnak 
hódoló, locsolkodó gyereke-
ket a házigazdák ne kínál-
ják szeszes itallal. A lányos 
házak kis vendégeinek szer-
vezetét már az is jelentősen 
károsítja, ha több helyen 
akár csak egy-egy korty al-
koholos italt fogyasztanak. 

ISMERJÜK MEG 
JOGA INKAT ! 

Ez a címe a Bartók Béla 
Művelődesi Központ ismeret-
terjesztő sorozatának, amely-
nek következő része holnap-
után, kedden este 6 órakor 
lesz a művelődési központ 
előadótermében. Dr. Fonyó 
Antal egyetemi tanár Az ál-
lampolgárok büntetőjogi vé-
delme címmel tart előadást. 

Szeged a hazai lapokban 
1974/15 

(PURT Gusztáv] —purt—: A 
jó munkát anyagilag is elisme-
rik. Magyar Konzervipar, márc. 
20. (A paprikafeldolgozó válla-
latnál.l 

LASZLÖ Ilona: Dóm téri elme-
rek. írjüsági Magazin, április. 
[A Tömörkény gimnázium és 
szakközéniskola szobrász tagoza-
tos diákjai 36 városcímert 
faragnak kőbe a Panteon ré-
szére. Fényképekkel.) 

Egyszerre egymillió rudat ér-
lel. — Épül a szalámi-felhőkar-
coló. — Cölöpsoron betontálca, 
azon a torony. Esti Hírlap, ápr. 
2. [A szalámigyárban.) 

Áztatják a kendert. Szolnok Vállalatnál.) 

megyei Néplap, ápr. 3. )A Ken-
derfonó és Szövőipari Vállalat 
üzemeiben.) 

Szegeden. — ÜJ otthon az 
MTESZ-nek. Esti Hírlap, ápr. 6. 

[ANTALFFY Gyula) (a. gy.): 
Percenként 400 000 liter héviz. — 
Mi a helyzet termáikútjaink 
hasznosítású terén? Magyar 
Nemzet, ápr. 7. [Szegedről is.) 

Rekonstrukció Vadvlzország-
ban. Magyar Hírlap, ápr. 8. 
[Helyreállítják a Fehér-tói Ko-
rom-szigetet.) 

Korszerűsítik a kender feldol-
gozását. Magyar Nemzet, ápr. 8. 
[A Kenderfonó és Szövőipari 

Egy darab faipari 

láncmaró e?adó, 
vagy asztalmarógépre el-

cserélhető. Vegyesipari Szö-

vetkezet Kiszombor. 

Orvosi tanács 

Bő felhozatal 
a piacokon 

A hét végi, ünnep előtti 

acra a szegedi Ű j Élet és a 
Móra Ferenc Tsz, több mint 
ezer darab élő csirkét kínált 
eladásra a Hódmezővásárhe-
lyi ÁFÉSZ és ugyanonnan a 
kisállattenyésztők. Közel öt-
ezer darab tojást kínáltak 
eladásra a szövetkezeti ter-
melők. A tojás darabonként 
1—1,20-ért kelt, a vágott csir-
ke kilogrammját 31 forintért 
mérték, az élő csirke kilo-
grammja 30 forint volt, a 
tyúké 25 forint. A burgonya 
kilóját 2,90—5, a sárgarépa 
4—6, a gyökér 20—26, a vö-
röshagyma 5—7, a fejes ká-
poszta 5, a fokhagyma 22— 
24 forintba került. Az ú j ka-
ralábé darabját 2—2,50, a 
salátáét 1—2 forintért kínál-
ták. Egy csomag retek 1— 
1,50, zöldhagymát 0,80—1 fo-
rintért lehetett kapni. A pa-
raj ki logrammja 5—6, a sós-
káé 5—8, a gombáé 40, az 
almáé 6—12, a dióé 14—16, 
a száraz babé 16—18, a sava-
nyú káposztáé 7—8 forint 
volt. Egy liter mákot 32 fo-
rintért kínáltak. 

— Kardnyelő vagyok . . . 
— Diétára fogom, egy hétig csak zsilettpengét nyelhet.. 

Magyarul tudó 
Nemrég olvas-

hattuk lapunk-
ban a hirdetést, 
hogy az ATlVI-
ZIG Szegedi Sza-

kaszmérnöksége 
felvesz figuránst, 
őröket, rocsóveze-
tőket és „16 éves 
kortól úszni tudó 

férfi segédmun-
kásokat". Nem 
értjük, hogy ép-
pen a vízügynek 
mi a kifogása az 
általános iskolai 
úszóoktatás ellen, 
miért nem jó ne-
kik olyan segéd-
munkás, aki már 

hároméves korá-
tól tud úszni? 

Ha viszont nem 
erre gondoltak, 
akkor viszont hir-
detessék. hogy 
felvesznek ma-
gyarul tudó iro-
distát is. 

P. A. 
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