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A kecskeméti négyek 

Némely filozófus azt állítja, hiá-
ba kapaszkodott fel az ember az 
evolúciós szamárlétra tetejére, igazi 
természete mégiscsak az állatvilág-
ban gyökerezik. Határhelyzetekben, 
embert próbáló válaszutak előtt fog-
csikorgató, sötét állat bukkan elő a 
szocializációs máz alól, hogy „ön-
ként, kéjjel öljön", vagy „rabolni 
verődjön csapatba". 

Darwin óta többeket izgatott ez 
a dolog, aggodalmas humanisták ke-
serű evidenciát, egyéb, rossz emlé-
kű teóriagvártók kihasználandó le-
hetőséget láttak agresszív és egoista 
ösztöneikben. 

Lehet, hogy nem is igaz az egész. 
Békés időben az állat — ha van —, 
eltűnik személyiségünk ráncai közt, 
eszik, iszik, párosodik, egyszóval, 
kellemesen tölti az idejét. 

Apró határhelyzetek azért ilyen-
kor is akadnak. Például hetipiac 
napján megemelkedik az utasok szá-
ma a Marx téri buszpályaudvaron. 
Többen várnak egy-egy járatra, 
mint ahányan elférnek a buszon. A 
kérdés az. a várakozók milyen mó-
don. miféle, mindenki által elfogad-
ható elv alapján döntik el, közülük 
ki utazzon a legközelebbi járattal, 
és ki várja meg a negyven-ötven perc 
múlva induló következőt. 

Kézenfekvő megoldási módnak 
látszana az érkezési sorrend betar-
tása, némi méltányossági kivétellel. 
Mondjuk, aki gipszcsizmát vagy 
mankót visel, esetleg rugdalózó gye-
reket a hasában, azt előreengednék, 
tekintve, hogy az ilven egvének nin-
csenek tolakodóképességük teljes 
birtokában, Szívet, szemet gyönyör-

Állat 
ködtető, szép és humánus módja 
lenne ez a buszra szállásnak. 

Az emberek egy része azonban 
úgy véli, az áhított hazautazáshoz 
az eléjük kerülő utastársak letapo-
sásán keresztül vezet az út. Még be 
sem állt a busz, a tömeg a kocsiál-
lást jelző számra sandítgatva, máris 
helyezkedni kezd. A dagadó ember-
karika belseje hullámzik, szelíd be-
melegítő lökdösés indul meg. 

A bennünk lakó állat kihúzza ma-
gát. Acsarogva, ugrásra készen lesi, 
mikor léphet akcióba. Amikor be-
áll a busz és kinyílik az ajtó, meg-
indul a küzdelem a feljutásért. A 
legszerencsésebb két-három ember 
rendszerint azonnal beszorul az aj-
tónyitásba, mert egyszerre akar fel-
szálini. A karika szélén állók teljes 
súlvukkal rádőlnek a tömegre. 

Vézna öregasszonyokat szorítunk 
le a busz és a járda közti nyílásba. 
Egvre megv, hogy némán veszik-e 
tudomásul tehetetlen gyöngeségüket, 
vagy mekegve jajveszékelnek. Ilyen-
kor a puszta könyök a legmegbízha-
tóbb eszköz, de eredményesen fel-
használható a piacos garabolytól a 
diplomatatáskáig, bármilyen kemény 
vagv sarkos csomag. Táskafülek sza-
kadnak, harisnyanadrágok kapnak 
halálos sebet a harcban. 

Rendszerint megjelenik a hatalom 
embere is a lépcsőn, a buszvezető 
vagy a kalauz személyében, hogy 

rendet teremtsen az anarchiában. 
Olyan rendet, amilyet ő elképzelt 
magának. Kigyűjti például a végál-
lomásig utazókat, pontosabban azo-
kat, akik azt állítják magukról, 
hogy a végállomásig utaznak. A sor 
végéről egy-két kisgyerekes anyát 
előreszólítanak. A csöppségek ijedt 
és tanulékony szemmel ülnek anyu-
ci karján, miközben a lábakon buk-
dácsol át, könyökök mélyednek ve-
séjébe. 

A buszvezetők cinkos udvariasság-
gal fölengednek egy-két ismerős 
szépasszonyt az első ajtón. Aki föl-
jutott, szuszogva lerogy a dupla 
ülésre, és elterpeszkedik, nehogy 
valaki leülhessen mellé. 

Vannak a tolakodásnak mesterei. 
Kilencven kilós, robusztus férfiak, 
taktikus ipari tanuló legénykék szép 
és férfias sportnak tartják a lökdö-
sődést. Módszeres, tapasztalt törte-
tésüket szinte mindig siker koronáz-
za. A profi tülekedők hang nélkül 
lökdösődnek. Csak az kiabál, tilta-
kozik, hivatkozik a többiek ember-
ségére, aki eleve csekély remények-
kel sodródott a küzdelembe. 

Ilyenkor — főleg, ha nekem sem 
sikerül feljutni a buszra —, úgy tű- • 
nik, lehet valami azzal az állattal, 
amely bennünk lakik, és ha más 
módon nem sikerül elintézni ügye-
inket, hozzá fordulunk. 

Mert van azért más elintézési 
módja is a dolgoknak. Előfordult 
már, hogy mentesítő járatokat állí-
tott be a Vo'án. Mindenki fölfért, 
tülekedés nélkül, kényelmesen. Az a 
kis állat, amely bennünk lakik, meg-
verten lekushad ilyenkor. 

Tanács István 

A kecskeméti négyes Ikrek: Kállai Ferenc, Mária. Attila, 
Zoltán, most voltak egyévesek. Egészségesek, jól fejlődnek 

Felhősödés 
Várható időjárás szerda 

estig: Kevés felhő, majd dél-
nyugat felől kisebb felhő-
södés, csapadék nélkül. Fo-

GÉPKOCSINYEREMÉNY. 
BETÉTKÖNYV-
SORSOLAS 

Az Országos Takarékpénz-
tár augusztus 28"án és 29-én 
rendezi meg a gépkocsinye-

Elhunyt Féja Géza 

kozatosan megélénkülő, szer- remény-betétkönyvek 69. sor-
dán a Dunántúlon megerő- solását. A sorsoláson az 1978. 

KOSZORÚZÁS ELHUNYT 
KÁRMÁN JÁNOS 

Hosszan tartó betegség a Belvárosi temetőben ko- fok körül lesz. 
után elhunyt Kármán János szorúzási ünnepséget rende-

április 30-ig váltott és július 
31-én még forgalomban volt 

södő déli, délnyugati szél. A 
várható legmagasabb nap-

Tegnap, kedden Szegeden pali hőmérséklet szerdán 28 5000 és 10 000 forintos nye. 
reménybetétkönyvek vesznek 

« „ —rt részt. Az első nap a főváros-
újságíró, a Magyar Távirati zett a Kisiparosok Országos ^ Z E C S U K I I A T O 
Ir<ui , RnnnJ I Pcnnord^ mu. JMUAÍN XAU 1,/VUAK Iroda Borsod 
kesztőségének 

megyei szer- Szervezetének Csongrád me-
nyugalmazott gyei titkársága Katona And- Térfogatuknak 

ban váltott gépkocsinyere-
mény-betétkönyveket, más-

egyötödére n a P Pedig a vidéken váltot-
vezetője. Mindössze 55 éves rás, a KIOSZ egyik alapító- összecsukható műanyag Iá- t a k a t sorsolják az Utasellátó 
vol t Halálával felkészült, tagja, a szegedi szervezet dák sorozatgyártását kezdték Vállalat V. kerület Arany 
áldozatkész munkatársát volt első elnöke sírjánál, a meg a Pest megyei Mű- János utca 13. szám alatti 
vesztette el a magyar sajtó, szervezet megalakulásának anyagipari Vállalat solymári kultúrtermében. A kétnapos 

ELHUNYT 60. évfordulója alkalmából, gyárában. Az elsősorban húzáson mintegy 960 nyere-
t 'ÜLDl LÁSZLÓ Budai Antalné, a KIOSZ gyümölcs" és zöldségfélék ményautó talál gazdára. 

Mély megrendüléssel és megyei titkára ismertette az szállítására, tárolására alkal- « .* . „ . r r " r i r rHMiK a i 
] j . i , i_ 1 Q7' l-Ko„ o l K n n v f v o t e r a n i . l 1 - ->11'.K l . l 'A i 1 r A l l M K . l l fájdalommal tudatjuk, hogy 1973-ban elhunyt veterán m a s klap-box rendszerű re. 

Földi László nyugalmazott munkásságát. életútját. A keszeket 8 méretben tudják 
könnyűipari államtitkár au- rokonok, régi iparostársak, készíteni, 
gusztus 14-én 65 éves korá" barátok jelenlétében a kő-
bán váratlanul elhunyt. Te- szőrűt a megyei kisiparosok 
metése augusztus 18-án, pén- é s kisipari szervezetek nevé-
•eken 13 órakor lesz a Far- ben Gyulai Dezső, a megyei 
kasreti temetőben Elvtársai, vezetőség elnöke és Baumann 
barátai, harcostársai és mun- Ferenc, a szegedi körzeti 
katársai 12.30 órától róhat- csoport titkára helyezte el 
ják le kegyeletüket a rava- a sírra 
táblái. ÜZEMI KIÁLLÍTÁS * 
NEMZETKÖZI A Dél-alföldi Erdő és Fa-
KISPI.ASZTIKAI feldolgozó Gazdaság nőbi-
KIÁLLÍTÁS zottsága és az üzemi Vörös-

„Egyén és közösség" cím- kereszt augusztus 14—19-ig 
•tel szeptember 9-én nyílik egészségügyi, kozmetikai 
a Műcsarnokban hazánk leg- cikkeket bemutató, valamint 
rangosabbnak tartott nem- kézimunka-kiállítást rende-
zetközi képzőművészeti sereg- zett. Megtekinthető a Köz-
szemléje, az idén negyedik metikai és Háztartásvegy-
alkalommal megrendezendő ipari Vállalat termékeinek 
nemzetközi kisplasztikái ki- mintakollekciója, és megvá-
állítás. Ezúttal 
csaknem száz 

Bíróságon 
A bíró mondja a vád-

lottnak: 
— Maga azt mondta, 

hogy egy kis dolgot lo-
pott el. De hiszen ez 
egy autó voltl 

— Csak egy Trabant, 
kérem szépen... 

KOLLOKVIUM 

Hazánk egyetlen mérleg-

gyára — a Metripond — 

kezdeményezésére 1962 óta 

minden évben nemzetközi 

mérlegtechnikai kollokviu" 

mot rendeznek Hódmezővá-

sárhelyen és Szegeden. A 

rangos nemzetközi tanácsko-

zást az idén szeptember 5-től 

szeptember 7-ig tartják meg 

Szegeden, a Technika Házá-

ban, mintegy háromszáz ha-

zai és külföldi szakember 

részvételével. 

A Magyar írók Szövetsé-
ge, a Népköztársaság Mű-
vészeti Alapja irodalmi 
szakosztálya mély megren-
düléssel tudatja, hogy Féja 
Géza József Attila-díjas író 
augusztus 14-én hosszú be-
tegség után, 78 éves korá-
ban elhunyt. Temetéséről 

később intézkednek. 
* 

Féja Géza József ' Attila-
díjas író, publicista szociog-
ráfus 1900-ban született 
Szent-Jánospusztán. Már if-
jú korában csatlakozott a 
Bartha Miklós társasághoz, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre kö-
réhez, a falukutatók társa-
ságához, amelyektől választ 
remélt a „három millió kol-
dus" problémájára. Később 
a Válasz című folyóirat egyik 
teoretikusaként, a Szabad-

ság hetilap publicistájaként, 
valamint a Magyar írás cí-
mű társadalmi és irodalmi 
lap főmunkatársaként dol-
gozott. 

A felszabadulást követő 
években született meg „Böl-
csődal" című lírai önélet-
írása, s új kiadásban jelent 
meg a Viharsarok. A hat-
vanas években írta a „Ku-
ruc idő", a „Sarjadás", a 
„Tájak," gondok, emberek", 
valamint a „Csillagok vi-
gyáznak" című művét. 1974-
ben jelent meg a „Visegrádi 
esték" című regénye, 1975-
ben a „Kráterarc" című ver-
seskötete, 1976-ban a „Sűrű 
kerek erdő" című elbeszélés-
kötete. Utolsó műve, a „Tör-
zsek, hajtások" című regé-
nye az idén látott napvilágot. 

Rendkívüli buszjáratok 
Ópusztaszerre 

Permetezések a kiskertekben 
dik a fertőzés, így a permete-Az elmúlt időszak ismétel-

29 ország sárolhatók a különféle aero- ten csapadékos és meleg idő- zéseket Thiovit S, Karathane, 
művészének sol készítmények a szeptem- járása kedvezett a liszthar- Cosan vagy Dunakoll készít-

450 alkotásat láthatja majd bértől kezdődő országos ér- matos megbetegedéseknek, mények valamelyikével ismé-
a tárlat közönsége. A kiállí- tőkésítési verseny előtt, 
táson olyan rangos művész-
egyéniségek mutatkoznak be 
legújabb alkotásaikkal, mint 
Giacomo Manzu és Amerigo 
Tot Olaszországból, valamint 
Pahlo Serrano Spanyolország-
ból. Mellettük — a hazai 
képzőművész társadalom kép-
viseletében — egyebek kő, 
zött Deim Pál. Konyorcsik 
János. Szigeti Erika, Szath-
máry Gyöngyi, Szöllőssy 
Enikő, Váró Márton és Vigli 
Tamás szobrászművészek új 
alkotásait is láthatják az ér-
deklődők. A kiállítás tíz leg-
kiemelkedőbb alkotását te-
kintélyes dijakkal jutalmaz-
zák, a tárlat legeredménye-
sebb résztvevője pedig Bu-
dapest különdíját kapja. A 
díjak odaítéléséről nemzet-
közi zsűri dönt majd. 
STATISZTIKA 

A Szovjetuniónak július 
1-én 261 millió 200 ezer la-
kosa volt. Az adatok szerint 
a lakosság száma az év elsó 
felében körülbelül 1 millió 
200 ezerrel növekedett. A 
szovjet szakértők 
szerint az országnak 2000 
ben mintegy 320 millió la 
kosa lesz. 

Áruház a pavilonban 

Mezőgazdasági és kertészeti cikkeket árusító üzlet nyílt 
tegnap, kedden Szegeden, a Marx téren. A Szeged és Vi-
déke ÁFÉSZ az ipari vásár területén levő állami gazdasági 

becslése pavilont bérelle kl e célra. Már a nyitás napján sokan ke-
resték fel az ú j áruházat. Főleg a kistermelők, állattartók 
és kiskerttulajdonosok válogathattak kedvükre a különféle 

árucikkek között 

Különösen a szőlőben erősö- teljük" meg — tájékoztat a 
Csongrád megyei Növényvé-
delmi és Agrokémiai Állo-
más. A szőlőmolyok rajzása 
elhúzódott, ezért a permete-
zés ismét célszerű. Elsősor-
ban az Unitron 40 EC, Satox 
20 WSC, Ditrifon 50 WP, va-
lamint a Bi 58 EC permetet 
javasolhatók. 

A zöldségféléket súlyosan 
károsítják a bagolypillék 
hernyói. A lárvák ellen az 
Ekalux 25 EC, Unitron 40 EC, 
Ditrifon 50 WP és Satox 20 
WSC szereket használhatjuk 
az előírt mennyiségben. Ha a 
talajszinten rágó vetési ba-
golylepke hernyóját (mocs-
kospajor) észleljük, a Gali-
tion G—5 készítményt szórjuk 
ki, melyből 30—40 gramm 
szükséges négyzetméteren-
ként. 

A burgonyabogár folyama-
tos lárva'.celése miatt kártéte-
le kiterjedtebben jelentkezik. 
Helyenként a paradicsomon 
is megfigyelhető. Ellene első-
sorban az Ekalux 25 EC-t, va-
lamint a Ditrifon 50 WP-t és 
Satox 20 WSC-t permetezhet-
jük ki, a várakozási idők szi-
gorú betartása mellett. 

Augusztus 20-án, vasár-
nap az ópusztaszeri Árpád 
emlékműnél megrendezendő 
ünnepségre — a nagy ér-
deklődés miatt — a Volán 
a menetrendben meghirde-
tett autóbuszjáratok mellett 
rendkívüli járatokat indít. 
Szegedről, a Marx téri au-
tóbuszállomás 16. számú ko-
csiállásáról 7 órától, a sán-
dorfalvi autóbusz-váróte-
remtől 7.30-tól, a kisteleki 
áruháztól 7.30-tól, a baksi 
autóbusz-váróteremtől 8 
órától kezdődően a rendkí-
vüli autóbuszjáratok a je-
lentkező utazási igényektől 
függően folyamatosan in-
dulnak. A rendkívüli autó-
buszjáratok az útvonalakon 
levő közbeeső megállóhelye-
ken nem állnak meg. 

A csengelei tanácsházától 
7.30-kor kellő számú utas 
jelentkezése esetén indul 
rendkívüli autóbuszjárat. 
Megállóhelye Pusztaszer 
központjában és a kis-
teleki áruháznál lesz. 
Az autóbuszjáratok délutáni 
visszaindulása 16 órától kez-
dődik, ugyancsak az utazási 
igényeknek megfelelően. 
Opusztaszeren új autóbusz-
forduló, új megállóhelyek 
épültek ki. A megállóhely-
oszlopokon a szállítási irá-
nyoknak megfelelően a 
helységneveket feltüntetik. 
Az utazással kapcsolatos 
kérdésekre a helyszínen 
szolgálatot teljesítő ügyele-
tes forgalmi tisztek adnak 
választ 

A legborzalmasabb vihar 
Az amerikai meteorológiai 

szolgálat megállapította, hogy 
minden idők legborzalmasabb 
tornádója 1974. április 3-án 
tört rá az országra. A viharos 
erejű szél 18 órán át szünet 
nélkül dühöngött, súlyos ká-
rokat okozott 13 államban, 
315 személy halálát okozta. 

A sebesültek száma mintegy 
5000 volt, az anyagi kár meg-
haladta a félmilliárd dollárt 
A meteorológiai intézet azt 
is megállapította, hogy a kár 
sokkal tetemesebb lett volna, 
ha a lakosságot előre nem fi-
gyelmeztetik a közelgő ve-
szélyre. 
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