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röviden 

Új paradicsomfeldolgozó 
Mórahalmon 

Ellenpanasz 
Először úgy tűnt, hogy a legna-

gyobb rendben bonyolódik le majd 
minden. A vendég bement a mellék-
utcában üzemelő presszóba, és egy 
kétforintos fagylaltot akart vásárol-
ni. Kevesen voltak a helyiségben, a 
kiszolgálópultnál meg éppen senki. 
Belül pedig a két kiszolgálónő. Az 
egyik I távéfőzéssel foglalatoskodott 
A másik meg.. . Nos, a másik ciga-
rettázott, lustán kifújta a füstöt és 
utánabámult a levegőben gomolygó 
füstkarikáknak. 

A vendég nem jött mindjárt düh-
be. Tudta, árt neki a méreg, de még 
a legkisebb idegeskedés is. Nem éri 
meg — súgta titokban önmagának, 
hogy egy ilyen vacak apróság miatt 
fájni kezdjen a fejed, vagy felszök-
jön a vérnyomásod. Hidd el, nem 
éri meg.. . 

Igyekezett lenyelni dühét, megnéz-
te inkább jó magának a kiszolgáló-
nő t Olyan jelentéktelen kis nő volt, 
lapos, akár a deszka, haja szőke, 
termete inkább alacsony, mint kö-
zepes. Még azt is gondolta róla, 
hogy olyan harapófogó arca van, de 
aztán megfeddte magát: lám, a fel-
támadó düh minő elfogultságokba 
tudja belehajszolni. 

Talán még marad egy percnyi tü-
relme, ha nem látja, hogy a cigaret-
tából nagyon sok lehet hátra, ezért 
aztán odaszólt: — Itt most hány ki-

szolgáló van? Mert én úgy látom, 
kettő. Akkor pedig tessék kiszolgál-
ni ! — mondta erélyesen. 

Egy-nulla — gondolta magában. 
Ám ismerte a dolgok szükségszerű 
logikáját is. Mindjárt egy-egy lesz, 
ebben egészen biztos vagyok. 

— Egy kétforintos fagylaltot 
őszibarack, vanília. 

Azt látni kellett volna, ahogy a 
filigrán kis szőke megmarkolja a 
tölcsért és belecsapta a két kanálnyi 
fagylaltot Miközben szeme szikfá-
kat szórt és válla megrándult 

A vendég fizetett, és kifelé indu l t 
— Hülye! — hallotta a háta mögött 
a sziszegve ejtett szót. Egy-egy — 
sóhajtott fel csak úgy magában, és 
fagvlalttal a kezében visszafordult. 
— Kérem a panaszkönyvet 

— Nem adom! — így a keszeg kis 
szőke. — Azért, mert úgy döntöttem, 
hogy nem adom oda! 

Első gondolata ez volt: egy-kettő. 
A szőke átvette a vezetést Aztán 
elvitatkozgattak egy darabig, a vé-
konyka fehérköpenyes ott belül, s 
emitt a vendég, fagylalttal a kezé-
ben. A tölcsér már felpuhult, sőt 
kezdett átnedvesedni, amikor eszé-
be jutott egy alapos érv: — Ha nem 
adja ide a panaszkönyvet, akkor fel-
hívom a kereskedelmi felügyelőséget 

Az érv hatott. A filigrán szőke 
szemmel láthatólag nem abból a 
fajtából való vo l t aki következmé-

nyek - nélkül átvészelt volna egy 
ÁKF-ellenőrzést. 
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„késedelmesen szolgáltak ki, sér-
tő szóval illettek és kérésemre a 
panaszkönyvet csak hosszas huzavo-
na után adták ide" — ezt írta be 
az indigós kiskönyvbe. 3:2. 

Egy fiatalember mellélépett. — 
Uram, mindent láttam, mindent hal-
lottam. Haj landó vagyok én is alá-
írni — szólt, és aláírta. 

4:2 — gondolta a vendég, és ki-
ballagott a mellékutcai presszóból, 
majd a szétázott tölcsérű, megfolyó-
sodott fagylatot a csatornalefolyóba 
hajította. 

Második félidő. 
Alkonyatkor gyülekezni kezdtek a 

presszóban a törzsvendégek (sör, ko-
nvak, rum, vermut). Miközben az 
ellátmányra vártak a Dultnál, a ke-
szeg szőke néhány szóban ismertet-
te előttük a történteket 

—Majd mink is beírunk — dör-
mögte Jung Fecó kvalif ikált ráérő. 
4:3. 

És beírtak: „Az a vendégg, aki !t 
vot szentelenkedet a kiszollgálónő-
vel. Szítta ryég az annyát is. Mink 
eztet mind haiotuk." És aláírta. 
Majd elkezdett járni az asztalok kö-
zött. Végül már vagy húsz aláírás 
gyűlt össze. Így lett előbb 4:4, az-
tán 4:5, majd négy-hat, és így to-
vább. Csak Móczi Pityu tett oda a 
neve helyett egy keresztet de hát 
ezt mindenki természetesnek tartot-
ta, mert Móczi Pityu originál anal-
fabétának számított 

S ezzel az ügy bevégeztetett 

Papp Zoltán 

Molnár József felvétele 

A mórahalml Homokkultúra Szakszövetkezet tagi gazda-
ságaiban évek óta nagy területen termesztenek paradicso-
mo t A kedvezőtlen időjárás ellenére az idén is elég jó ter-
mésre van kilátás. A paradicsom jó részét a Szegedi Kon-
zervgyár vásárolja meg. Az átadás és átvétel, valamint a 
szállítás minden esztendőben sok gonddal j á r t Különösen 
tavaly volt fennakadás a láda és konténer hiánya m ia t t 
Az idén már változás lesz, mert elkészült a szakszövetkezet 
felvásárlótelepén az ú j , korszerű paradicsomfeldolgozó, 
vagy ahogy a szakemberek nevezik; a lévonal. Mosás és 
tisztítás után a paradicsomot kisajtolják. Az összegyűlt 
paradicsomlevet tartálykocsikban szállítják a Szegedi Kon-

zervgyárba. Felvételünk az ú j paradicsomfeldolgozóról 
készült 

MEGHALT 
DR. ORDASS LAJOS 

Dr. Ordass Lajos, nyugal-
mazott evangélikus püspök 
77 éves korában e lhunyt 
NYULAK 

OLASZORSZÁGRA 
Szerdán reggel indult út-

nak az elsó nyúlszáll ítmány 
Olaszországba a lukácsházi 
termelőszövetkezetből, több 
mint három és fél ezer „tap-
sifülessel". Lukácsházán a 
háztáj i és kisegítő gazdasá-
gokban szívesen foglalkoz-
nak a jól jövedelmező nyúl-
tenyésztéssel. 

Ugyan 
miben? 

A vendéglős szomo-
rúan mondja a vendég-
nek: 

— Tudja, hogy meg-
halt a legjobb vendé-
günk? Naponta megivott 
nálunk 10 sört és öt ko-
nyakot. 

A vendég kíváncsian 
kérdi: 

— És miben halt meg? 
A vendéglős elgondol-

kozva válaszolja: 
— Hát nem is tu-

dom ... 

ZÖLDSÉG-
TAROLÓ 

300 vagonos zöldségtároló 
építését kezdték meg Mo-
sonmagyaróváron. Főként a 
Szigetközben termelt zöld-
ségféléket tárolják ma jd 
benne a Szigetközi Agrár-
ipari Egyesülés gazdasá-
gai. 

KÖRNYEZET-
VÉDELEM 

A Szellőző Művekben eb-
ben az évben 720 mil l ió fo-
rint értékű légtechnikai, kör-
nyezetvédelmi berendezés 
készül. A nagy teljesítmé-
nyű gépiek egyharmadát kül-
földi megrendelőknek szál-
lít ják. 

Meleg idő 
Várható időjárás ma estig: 

Folytatódik a meleg, nyári 
idő. Csupán az ország nyu-
gati felében megnövekvő 
felhőzet, legfeljebb néhány 
helyen záporral, zivatarral. 
Többfelé megélénkülő, a 
Dunántúlon átmenetileg 
megerősödő déli, délnyugati 
szél. Várható legmagasabb 
nappali hőmérséklet csütör-
tökön: 25—30 fok között 
SZÖLÖPRÉSEK, 
SZÖLÖZÜZÓK 

Több mint 40 ezer kis-
méretű szőlőprést és mint-
egy 20 ezer szőlőzúzót in-
dit útnak ezekben a napok-
ban a Veszprémi Mező-
gazdasági Gépgyártó Vál-
lalat a hazai piacra és az 
osztrák, jugoszláv, és nyu-
gatnémet megrendelőknek. 
E berendezések érdekessé-
ge, hogy formájuk éppen 
olyan, min t nagyapáink ko-
rában. A kistermelők — 
mint azt a piackutatások bi-
zonyítják — ragaszkodnak a 
megszokott formához. A 
100—200 négyszögöles kis-
szőlőskertekben e régies-esz-
közök segítségével idézik fel 
az igazi szüreti hangula-
to t 

Futóhomok 
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JAVASOLT 
VÍZVEZETÉK-
ELLENŐRZÉS 

A petőfitelepi ingatlantu-
lajdonosok már bizonyára 
tudják, hogy a 0,5 atmosz-
féra nyomású vízszolgólta-
tásról a Szegedi Vízművek 
és Fürdők folyamatosan át-
tér a 3—4 atmoszférás víz-
ellátásra. Ez az áttérés az 
esetleg elavult belső cső-
hálózatban ' vízelfolyásokat 
eredményezhet. Ezért a házi 
bekötésekkel rendelkező in-
gatlanok tulajdonosainak azt 
a ján l ják a vízművek szak-

iemberei, hogy a telkeken be-
lül i vízhálózati berendezé-
seket vizsgáltassák felül. 
Hogy ezek megfelelőek-e a 
megnövekedett víznyomás-
hoz, képesített vízvezeték-
szerelő állapítja meg, aki a 
szükséges javítást is elvé-
gezheti. 
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A Ki kunsági Nemzeti Park másfél ezer hektáros fülöpházi 
védett területén még mindig találhatók mozgó homokdom-
bok. A legnagyobbak tizenöt-húsz méter magasak. Erős szél 
esetén a laza homok'.ömeg — betemetve a növényzetet, fá-
kat — megindul. Európában is egyedülálló ez a sivatag-

jellegú tá j 

D lSZMADAR-
K1ALLITAS 

A Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat Csongrád 
megyei Szervezetének Dísz-
madártenyésztő Szakköre 
madárvédelmi bemutatóval 
egybekötött kiállítást ren-
dez augusztus 17-től 20-ig 
az ipari vásár Marx téri 
,,B" pavilonjában. Megte-
kinthető több fajta hattyú, 
kanári, papagáj, kakadu, 
díszfürj, díszfácán, továb-
bá vásárolhatnak is az ér-
deklődők. 

MEGSZŰNIK 
A KISVASÜTI 
KEDVEZMÉNY 

Az 1975. szeptember el-

sejétől alkalmazott vasúti 

kedvezmény a Szeged—Pusz-

tamérges és szeged—halaste-

leki iskola közötti autó-

buszjáratokon szeptember 

elsejétől megszűnik, azután 

kizárólag a Volán díjsza-

bása alapján, teljes árú me-

netjeggyel, illetve bérletek-

kel lehet .utazni az autóbu-

szokon. A jelenleg még 

használatban levő, vasúti 

kedvezményt biztosító iga-

zolólapokat, a tanulók és 

tanfolyamhallgatók igazol-

ványait ki kell cserélni 

Szegeden, a Marx téri pá-

lyaudvar elővételi pénz-

tárainál. A cseréhez a dol-

gozóknak igénylőlapot kell 

kiáll ítaniuk, egy forintért 

igazolólapot kell venniük, s 

négyforintos bélyeggel ellá-

tott, saját nevükkel és cí-

mükkel jelzett borítékot 

kell előkészíteniük. A ta-

nulók bérleteihez egy fo-

rint értékű tanulóbérlet-

igazolvány kell — iskolai 

igazolással —, valamint egy 

5-ször 5 centiméteres fény-

kép. A vasúti kedvezmény-

nyel váltott bérletjegyek és 

igazolólapok szeptember 5-

én 24 óráig érvényesek. A 

tanulóbérletek érvényesíté-

sét már augusztus 25-én 

megkezdik, hogy a tanévkez-

dés előtti torlódásokat el-

kerüljék. 

HALÁLOS 
K Ö Z L E K E D É S I 

BALESET 

Szatymaz külterületén Sza-
bó Balázs 39 éves betonozó, 
zsombói lakos motorkerék-
párjával elütötte Takács Já-
nos 73 éves földműves, 
szatymazi lakos kerékpá-
rost. A baleset következté-
ben Takács János olyan 
súlyos sérülést szenvedett, 
hogy kórházba szállítás köz-
ben meghalt. A baleset kö-
rülményeinek tisztázására a 
rendőrség vizsgálatot indí-
tot t 

Elhunyt Katona Jenő 
A Magyar Újságírók Or-

szágos Szövetsége, a Könyv-
táros szerkesztősége, a Lap-
kiadó Vállalat közli: 

Hetvenhárom éves korá-
ban, rövid betegség után el-
hunyt Katona Jenő újságíró, 
a harmincas és a negyvenes 
évek közéletének jelentős 
személyisége. A Korunk 
szavának, ma jd ennek meg-
szűnése után az 1939-ben in-
dított Jelenkornak volt a 
Bzerkesztője. 1936-ban Ma-
gyar hitleristák címmel anti-
fasiszta röpiratot adott ki. 
Főmunkatársként egészen a 
német bevonulásig közremű-
ködött a Pethő Sándor alapí-
totta Hitler-ellenes Magyar 
Nemzet szerkesztésében is. 
Haladó nézetei miatt 1944-

ben bujdosnia kellett, a nyi-
lasok azonban elfogták, s 
csak a németek kiűzésekor 
szabadult ki a győri börtön-
ből. 1945 után a Politika 
című lapot, majd a kisgazda-
párti Demokráciát, a Hírla-
pot és a Kis Újságot szer-
kesztette, képviselő, s 1949-
től 1953-ig a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak tagja volt. 1966-ban a 
Könyvtáros című folyóirat 
főszerkesztőjeként vonult 
nyugdíjba. Számos kitüntetés, 
köztük a Magyar Szabadság 
Érdemrehd ezüst fokozatának 
birtokosa volt. Halálával a 
magyar újságírás emlékezetes 
alakja távozott körünkből. 
Temetéséről később intézked-
nek. 

Pára, 100 millió köbméter vízből 
A sekély vizű Fertő tóból 

évente több mint 100 mil l ió 
köbméter víz párolog el. Ez 
mintegy 40 centiméterrel 
csökkentené a vízállást, ha 
nem hullana csapadék a 
tóra és kiapadnának a víz-
folyások. Mivel azonban a 
természetes utánpótlás is 
érezteti hatását és szigorú 
nemzetközi szabályok korlá-
tozzák a tó vizének megcsa-
polását, kigyensúlyozottabbá 
vált vízháztartása. 

Nyári kánikulában első-
sorban a nyílt vízterületeken 
erős a párolgás. A nádas ré-
szeken, ahol alacsony a víz-
állás, kisebb a veszteség. A 
Fertő tó felületét felerész-
ben nádas, felerészben pedig 
nyílt víz borítja. Ez a sajá-
tosság egyúttal azt is jelenti, 
hogy a párolgás a hűvösebb 
évszakokban is nagyjából 
azonos mértékű. Ezekben az 
időszakokban ugyanis a ná-
dasterületek párolgása a na-
gyobb, mert a gyarapodó, 
fejlődő növényzet többet „fo-
gyaszt". 

Az osztrák és a magyar 
vízügyi szervek mintegy 50 
vízi és parti megfigyelő ál-
lomáson vizsgálják a tó víz-
háztartásával összefüggő je-
lenségeket; a párolgást, a 
csapadékviszonyokat, a tóba 
befolyó vizek minőségét, a 

vízállás változásait. Ezeket 
az adatokat rendszeresen ér-
tékelik és kicserélik. 

A Fertő tő a Balaton és a 
Bodeni tó után Közép-Európa 
harmadik legnagyobb tava. 
Hossza 36, szélessége 7—15 
kilométer. Mélysége változó, 
de a legnagyobb vízállás ese-
tén sem haladja meg átlago-
san a 160 centimétert. Erősen 
sós vize kitűnően alkalmas a 
fürdőzésre. A Ba'a tonnái ko-
rábban melegszik fel, s a 
felmelegedett víz a hőhullá-
mokat követő hűvös napok-
ban is sokáig tartja kellemes 
hőmérsékletét. A tó sajátosan 
alakuló párolgási viszonyai 
pedig mind az ausztriai, 
m ind pedig a magyar terü-
leten sajátos kl ímát, vala-
mint páratlanul gazdag nö-
vény- s állatvilágot terem-
tenek. Ezért a két ország tu-
dósai, környezetvédelmi 
szakemberei féltő gonddal 
ügyelnek a Fertő tó vizének 
tisztaságára, állat- és nö-
vényvilágának megóvására, 
sőt gyarapítására. Nagy a fe-
lelősségük is, hiszen egy sű-
rűn lakott környezetben, 
nagyvárosok és sok kisebb 
település közvetlen közelében 
csak elvétve sikerül csaknem 
ősi formájában megőrizni egy 
páratlan természeti értéket 
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