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Szombat, 1978. augusztus 26. 

születésnapi köszöntő i M«.kás Matematikusok nemzetközi 
ferfikoris-

Bensőséges ünnepség színhelye volt tegnap, pénteken dél-
után Pólya Istvánnak, a munkásmozgalom régi harcosának 
újszegedi lakása. Hetvenedik születésnapja alkalmából kö-
szöntötte az ünnepeltet Berta István, a városi pártbizottság 
titkára. Levélben küldte el jókívánságait a munkásőrség 
budapesti. Asztalos János Vasas Zászlóalj parancsnoksága, 

ahol Pólya István sok éven át szolgálatot teljesített 

Országos iffjűvezető 
találkozó Szegeden 

találkozó 
Fennállásának 75. évfor-

dulóját ünnepli az újpesti 
„Tungsram Kodály Zoltán 
Férfikar". A jubi leum alkal-
mából augusztus 28. és szep-
tember 3. között — több 
mint félezer kórista: hét ha-
zai, egy NDK-beli és egy 
finn férfikórus részvételével 
— nyilvános hangversenyek-
ből á l ló munkás énekkari 
találkozót rendeznek Buda-
pesten — jelentették be az 
Egyesült Izzó székházában 
megtartott sajtótájékoztatón. 

A találkozót — a program 
szerint — a jubi lá ló kórus 
díszközgyűlésével, hétfőn 
délután nyit ják meg az Egye-
sült Izzó újpesti székházá-
ban. A dalostalálkozó részt-
vevői — közöttük az N D K 
kiváló népművészeti együtte-
se címmel kitüntetett Man-
nerchof Leipzig—Nord férfi-
kar és a finnországi Iyvasky-
íaból érkezett Miekuoro Sir-

| kat férfikar — augusztus 28-
tól szeptember l-ig naponta Mától — három napon át KISZ-esek és az úttörők 

- S z e g e d látja vendégül azt együttműködéséről az üze- I a d n a k h a n gversenvt a vasas-
a 230 fiatalt, akik az ifjuve- mekbol, vallalatoktol. . , u . , 
zetők V. országos találkozó- téeszekből kikerülő fiatalok | szakszervezet "o l t ó i 
jára érkeznek városunkba, ifivezetői tevékenységéről, az u í c a i székházában. A 
A találkozón 19 megye ifi- ifik lakóterületi munká járó l . ' 
vezetői vesznek részt és az A találkozó résztvevői ezt 
útfőrővezetők VI. országos követően Csongrád megye 
konferenciája állásfoglalásá- fiatal művészeinek és művé-
nak, a K ISZ IX. kongresszu- szeti csoportjainak ajándék-
sa határozatának, valamint műsorát tekinthetik meg a 
az 1976-os váci országos ifi- Kisszínházban. 
találkozón elfogadott ajánlá- Hétfőn folytatódik az te-
sok tükreben elemzik az iíju- m e r kedés Szegeddel, maid a 
vezetők helyzetét, munká juk fiatalok akadályversenyen 
tapasztalatait, eredményeit és mérhetik össze ügyességüket, 
gondjait. A z ifjúvezetők V. országos 

Ma délután a küldöttek és 
a meghívott vendégek város-
nézésre indulnak, megtekin-
tik a füvészkertet, kirándul-
nak •Dorozsmára a Széksós-
tóhoz, majd vacsora után a k d v e l 

Széchenyi téren gyülekeznek 
az esti felvonulásra. Üt jük i 
majd a Tisza-hídon át az új-
szegedi ligeten keresztül a 
K ISZ vezetőképző iskolába | 
vezet, ahol este 8 órakor 
.kezdődik az ünnepélyes meg-
nyitó. A mai program tánc-
cal, játékkal és ismerkedési 
esttel zárul. 

Holnap, vasárnap délelőtt 
fél 9-től tizenegy munkacso-
port kezdi meg tanácskozását 
a város különböző pontjain: 
a járási KISZ-bizottságon, a 
Balázs Béla Üttörőházban. a 
Dózsa György általános isko-
lában. a DÉLÉP és a KSZV 
KISZ-bizottságán, a városi 
ifiklubban, valamint Hódme-
zővásárhelyen. Makón, Szeg-
váron, Sándorfalván és Ol-
Iésen. A tanácskozásokon 
többek között szó lesz az 
ifjúvezetők képzéséről, a 

találkozójának záróünnepsé-

gére vasárnap délután a Ti-

sza-Szálló hangversenytermé-

ben kerül sor. melyet búcsú-

Anna 

részt-

vevők szeptember 1-én együtt 

koszorúzzák meg a kórus 

névadója, Kodály Zoltán 

Farkasréti temetőben levő 

sírját, s találkozó keretében 

szeptember 1-én csaknem 300 

hazai és külföldi szakem-

ber részvételével rendeznek 

egész napos szakmai tanács-

kozást a férfikari mozgalom 

helyzetéről. Ez utóbbira a 

hazai kórusmozgalom veze-

tői mellett az ország vala-

mennyi jelentős férfikarának 

képviselőit meghívták. 

KlOSZ-bizottsági 
ülés Kisteleken 

Tegnap, pénteken Kistele- péstartásra, az igényekhez 
ken tartotta ülését a Kisipa- való alkalmazkodásra, az 
rosok Országos Szervezete áruellátás nehézségeire. Ez-
körzeti csoportjának szolgál- után a szegedi, vásárhelyi, 
tatásfejlesztési bizottsága, makói, mindszenti, kisteleki, 
Molnár Zoltán, a kisteleki szentesi, csongrádi, sándor-
csoport titkára köszöntötte a falvi és röezkei helyi cso-
vendégeket és az iparostár- portok képviselői számoltak 
sakat. Baumann Ferenc sze- be eredményeikről, gondjaik-
gedi körzeti t itkár ismertette ról. 

a kisiparosok népgazdaság- A bizottság tagjai az ülés 
ban betöltött szerepét. Kitért végén megtekintették Hor-
a lakossági javítások fontos- váth János gumis és Perényi 
ságára, a kor követelte lé- János kelmefestő műhelyét. 

konferenciája Szegeden 
Algebrai módszerek a ják kutatói az algebrai mód- kutatója, szakértője fogadta 

gráfelméletben címmel egy- szereket. A konferencia cél- el a meghívást és tart elö-
hetes nemzetközi konferen- ja : áttekinteni e módszerek adást. Körülbelül 80 külföldi 
cia kezdődött tegnap Szege- alkalmazási körét — az idő- és 40 magyar matematikus 
den. A gráfelmélet — nem szerűség jegyében, egyszer- vesz részt a konferencián, a 
egészen pontos kifejezéssel: smind az alkalmazások ú j plenáris üléseken és a szek-
hálózatok elmélete: a mate- lehetőségeit keresni. ciókban összesen 80 előadás 
matikának viszonylag fiatal, A gráfelmélet kutatásának hangzik el, köztük négy sze-
de rendkívül gyorsan fejlődő hazánkban már hagyományai gedi matematikusé. A kon-
és a gyakorlatban sok terű- vannak, bizonyos területeken ferenciát dr. Nóvák László 
leten alkalmazható ága. Ilye- a magyar tudósoknak úttörő- egyetemi tanár, a szegedi 
nek például az elektromos-, szerep jutott. Szegeden vi- szervező bizottság elnöke 
a vízvezeték-, az út-, vasút-, szont az algebrai iskola ne- nyitotta meg tegnap, pénte-
telefonhálózatok. elektromos ve és hagyományai adottak: ken délután, a tudomány-
berendezések (rádiók, tévék, kézenfekvő, hogy a magyar- egyetem újszegedi biológiai 
számítógépek) hálózata. A országi gráfelméleti nemzet- épületében. Ugyanitt meg-
gráfelmélet e struktúrák közi konferenciák sorában kezdődött tegnap az előadás-
tulajdonságainak kutatása- ezt a sajátos témájút Szege- sorozat; a tanácskozás ideje 
ban több tudományág ered- den rendezi meg a Bolyai alatt naponta délelőtt és dél-
ményeit is felhasználja (mint János Matematikai Társulat, után is tartanak referátumo-
például a valószínűségszámí- Az előadássorozat iránti kat, a matematikusok 31-én, 
tást, a függvénytant). Külö- nagy érdeklődésre jellemző, csütörtökön délben fejezik 
nősen hatékonyan hasznosít- hogy a téma számos neves be munkájukat . 

Turisták vagpnk 
Utazási hirdetéseket oiva- nyüzsgő utcák, szokatlan tá-

sok az újságban. J ó néhány jak és mi, akik Ilyen alkal-
utazási iroda hirdet, csaló- makkor odaállunk magunk 
gat, rábeszél: utazz külföld- is a fényképezőgép lencséje 
re, ismerd meg a világot, elé. Olyasmi válik Így ma-
Csehszlováklát és Ausztriát, radandóvó, ami egyszerű és 
a Szovjetuniót és Spanyolor- megismételhetetlen. Félre-
szágot. Pénz dolga melyiket értés ne essék, nem a fény-

orszag szakemberei Pécsett, választod, egyik olcsóbb, a képezést akarom reklámoz-

Műanyagok 
a sebészetben 

A tudományos-technikai 
forradalom eredményekéit 
új , korszerű műanyagokat és 
eszközöket alkalmaznak a 
plasztikai sebészetben. Ezek-
ről tanácskoznak tíz európai 

A Magyar Sebész Társaság 
által rendezett háromnapos 
tudományos ülés pénteken 
kezdődött meg az orvostudo-
mányi egyetemen. 

Zoltán János egyetemi ta-
nár, a társaság plasztikai se-
bész szekciójának elnöke be-
jelentette, hogy a szekció 
most első a lkalommal fogad 
tiszteletbeli tagjává külföldi 
tudóst: Wolígang Bethmann 
lipcsei professzort. Az NDK 
nemzetközi hírű sebésze 
csaknem két évtizede tart 
lenn szakmai kapcsolatot ma-
gyar orvosokkal, intézmé-
nyekkel, a k l in iká jának fo-
tó- és f i lmlaboratóriumában 
készült szakfilmeket ná lunk 
is felhasználják az oktatás-
ban, a továbbképzésben. A 
szekció elnöke díszoklevelet 
adott át a lipcsei tudósnak, 
aki ebből az alkalomból elő-
adást tartott. 

A konferencián mintegy 
félszáz előadás hangzott, il-
letve hangzik el, főképpen az 
idegen anyagokkal történő 
helyreállító, pótló és képző 
plasztikai műtétekről. 

Az ülésen elhangzott, hogy 
Örvendetesen megnőtt az esz-
tétikai jellegű műtétek szá-
ma Magyarországon: minden 
tizedik beavatkozás ilyen cél-
lal történik és számuk évről 
évre emelkedik. 

Qémes Eszter: 

Mindig 
m a g a m 

másik többet emészt, fel. de ni, hanem az igazi élmény-
a lehetőségek skálája széles, szerzést. Cipőt is vehetsz. 
Változnak a fogalmak. Ha nadrágot és inget, pulóvert 
korábban azt mondták vala- ilyenkor, ha van pénzed — 
kire, hogy turista: szöges ci- úgy mellékesen — vásárolj, 
pős, bricsesznadrágos. háti- A cipő azonban elkopik, az 
zsákot cipelő, a Pilist vagy inget két-három év múlva el 
a Börzsönyt j á ró hegymászó kell dobni, de amit láttam, 
képe tűnt elő. Ma olyasvala- megértettem, nem kopik el. 
kit értünk ezen — nem is Örökre megmarad emléke-
valakit, hanem tömeget —, zetemben. 
aki vasúton, autón, repülő- Sokszor elmondták már. a 
gépen bebarangolja a vilá- magyar turista hazájának a 
got. Ilyen értelemben lettünk követe. Én is leírom. Nem 
turistanép, ahogy szinte azért teszem, hogy valami-
egész Európa azzá. ..mozgó lyen agitálásra biztassak 
földrésszé" vált. bárkit is a külföldön. Egy 

Ismerkedünk egymással, népről, országról egyébként 
de ezzel kapcsolatban külön- sem annak alapján alakul 
böző gondolatok, érzelmek, vélemény, amit onma-

megfontolások támadnak az gáról mond. „Nagykövetek'* 
emberben. Az egyik így vagyunk, amikor külföldön 
hangzik, m i marad meg ben- az utcán sétálgatunk, „visel-
nünk ezekből az utakból? kedünk", megismerkedünk 
Időnként, ha egy házaspár az ottaniakkal, bemegyünk 
vendégségbe megy a másik- a z üzletekbe, a szállodában 

U , 1 -u ^ , , - vagy a kempingben Iá-
hoz, felsóhajt: „Ezek megint k u n k . . . N e n i i s m o n d o k a . 
külföldi utazásaikról készí- ről többet, még azt vethetik 

tett diafilmeket fognak veti- szememre, hogy prédikálok. 

teni!" Igaz, másoknak nem D e , , h a d d , /
s z ó ! í a k az érem 

. T J , , , másik oldaláról,' a benyo-
olyan érdekesek, vonzóak m á s r ó l > a m e l y e t a külföldi-
ezek a színes felvételek, ek ná lunk szerezhetnek. Nem 
mint nekem, aki ott jártam, tartozunk az élvonalbeli 
Mégis ez jelképezi a tényle- idegenforgalmi helyek közé, 

, . . J V , ' mint Olaszorszag, vagy 
ges eimenyt. Regi szép epü- A u s z t r i a . Mégis egyre nő aa 
letek, érdekes, járókelőktől ideérkezők száma, milliós 

nagyságrendekkel emelkedik, 

107. 

Búzában egyeztek. Csakhogy az én uram meg-
találta gyorsan-frlssen a cimborákat. Egy Sán-
dorfalváról költözött borzsák mindjárt a pártját 
fogta. Már tudta, hol mlt mérnek. A kertet, hogy 
kiadtam Sándorfalván, előre fizettek két mázsa 
búzát. Három hitvány süldőt vettem egy mázsa 
búzáért. Szabadon jártak, nem is nagyon törőd-
tem velük. Nagyon szépen fejlődnek, a malacok. 
Kivetődtem a salátaföldre, csupa malacnyom, de 
saláta semmi. Ahogy nőtt, úgy megették. Aztán 
jött az eper, alig vettem észre, mázsánál is töb-
bek lettek. Elneveztem őket „Salátáknak". Le-
vágtuk mind a háromat, hogy legyen cserének. 
A jószágot becézve, mindig szeretettel neveltem. 
Oldalba nem rúgtam, vagy a kavaró lapáttal az 
orrára nem vágtam volna. Sok esetet láttam 
Ilyent, mikor tolakodott a vályúhoz, olyat az or-
rára vágtak, hogy szívig hatóan elsivalkodta ma-
gát a disznó. Ügy adtam neki, hogy a kiöntött ele-
ségre jöjjenek. Megsimogattam, ha ettek, azok 
szintúgy emelkedtek, ettek nyugodtan, nem féle-
lemmel. Az olyan jószágot, akit vernek, az még 
az evést is rettegve végzi, és a félelem vissza-
veti a fejlődésben. 

A következő évben vettem hat fekete malacot, 

elneveztem őket Koppoknak, mert mindig az aj-

tón kopogtak. Eladtam őket Kisteleken, pesti vet-
te meg, de nagyon szépek voltak. 

Egy hét múlva jön az asszony, nagyon meg-
ijedtem, mert bizonyos betegségért nyolc napig 
felelni kell az eladónak. 

— Asszonyom! Baj van! — Remegek. — Hogy 
hívta maga azokat a disznókat? En már minden-
féleképpen szólítottam őket, de rá sem hallgat-
nak. 

— Csak ez a ba j? — megnyugodtam. — Kop-
poknak. 

— Azt a koppos . . . nekik! Most már tudom. 
Nagyon szépen, jól esznek, csak ez volt a baj. 

Cserélni járt az az asszony, onnan ismertem. 
Egyet elneveztem Totónak, úgy 70 kilós lehetett. 
Szegedre vittem, nem kellett a disznó sehogy 
sem. Én simogatom a disznót: 

— ögyé Totókám! — Éppen mellettünk ha-
lad el egy házaspár, Rókuson késes volt. Az asz-
szony fülét megüti, hogy én Totónak becézem 
Megalkudtunk, megvette, azt mondja : 

— Csak azért! Mert Totónak h ív ják ! 
Télen elmentem Szegedre, megnézem Totót, 

útba esik. Előtte való nap vágták le, 140 kilós 
volt. — Soha többet nem veszek disznót — 
mondta az asszony. — Nem engedte a hentesnek 
levágni, már azt mondta a hentes, elmegy, vele 
ne cirkuszoljon. Annyira szerette, hogy a konyhá-
ja küszöbén feküdt, ott lépkedte át. De mégis-
csak levágták. 

Mivel építési engedélyt nem kaptam, a régi he-
lyére kellett építeni. Tíz méter hossza volt a fél 
iáznak, négy méterre hagytam az egyik szobát. 
3,5 méteresre a másikat, a szélességéből meg egy-
méteres folyosót terveztem, innen lett a padlás-
feljáró. Tehát a kéményt úgy akartam, hogy mind 
a két helyiséget lehessen onnan fűteni. A ki járó 
vasajtót, meg a kemence szája irányába; hogy hu 

kinyitottuk az ajtót, úgy tudtunk fűteni, mert a 
folyosó csak méter széles volt, szénvonó nyélnek 
hosszabb hely kellett, azért kellett az ajtót a ke-
mence szája irányába tenni. Az a sándorfalvi 
koma, akiről már megemlékeztem, értett a kőmű-
vesmunkákhoz. Megfogadtam, rakja fel a ké-
ményt. Fel ls rakta részletekben, mert el-elszök-
döstek Palival inni. 

Arról volt szó, hogy a kemencét ls megcsinálja. 
Mindig halogatta. Már december eleje volt, hi-
deg volt, nem tudtam ott tüzelni. Majd meg-
fagytam, pokrócban ültem, úgy varrtam. Már a 
sarat is kitapostam, cserepet törtem, salakot hord-
tam, minden el volt készítve. Nem jött Sörös, 
elküldtem Palit érte, az ls odaveszett. Igaz. hogy 
Csengelén puszta földre raktam kemencét, de 
ehhez nem mertem hozzáfogni. Másnap is el-
megy Pali érte. nem Jönnek. Ami t az Isten ad ! 
Hozzáfogtam. Egy sor sár, egy sor cserép, így 
rétegesen raktam felfelé, de előbb ricaszárból 
csináltam formát. Tíz óra tájon már úgy 30 cen-
tire felraktam, hazaállítanak, jó spiccesen. Meg-
látja Sörös, mit csinálok, azt mondja : 

— Az sem lesz már j ó ! 

— Mi jé? — kérdem, hátha megtudok valamit. 

— Mesteri t itok! 

— S z . . . - k a mesterségébe! 

Elmentek, átmegyek az öcsémhez, kérdem: 

— Te, láttad-e, hogy Fehér hogy rakta a ke-
mencét? 

— Én nem láttam — feleli. — Margit vóit ide-
haza. 

— Gyere, nézd meg! Paliék elmentek, magam 
vagyok. — Átjön. 

— Biztos jó lesz, csak folytasd tovább' 

(Folytatjuk.) 

és az idén soha nem tapasz-

talt csúcsot ért el. Tudom, 

varnak az „idegeninvázió-

nak" hátrányai is, de aki 

visszautazik tőlünk néhány 

nap vagy hét után, többnyi-

re elégedett, és nyilván olya-

nok ls kerülnek szép szám-

mal, akik szeretettel gondol-

nak vissza az országra. A 

„szeretet" szót használtam, 

bár ez nem idegenforgalmi 

fogalom. E területen a pénzt, 

a valutát sokkal többen em-

legetik. De ha igaz. hogy 

van hagyományos magyar 

vendégszeretet, és ha min-

dig gondolunk Is erre. ami-

kor Ismerős külföldit foga-

dunk. vagy csak az utcán ta-

lálkozunk a turistákkal — 

bizonyos, hogy a kép, ame-

lyet rólunk alkotnak, kedve-

ző marad. 

Mind sűrűbben találko-

zunk egymással, mi, Európa 

lakói, a Lenin körúton, a 

Via Venetón. a Nyevszkij 

proszpekten. Sok mil l ió 

„nagykövet", aki tömegmé-

retekben tanulja a turista-

ságot. 

T. I. 


