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Tányérgyártó automata 

A Salgótarjáni Öblösüveggyárban márciusban kezdte meg 
• termelést a nagy teljesítményű tányérgyártó automata-
prés. A gépet egyetlen ember kezeli, s naponta kilencezer 
tányért készít. A képen: csomagolják az ú j üvegtányérokat 
EMLÉKÜLÉS 

„Papa most a határ ?? 

Ennek így nincsen semmi értelme, 
ha szépen hangzik, akkor se. Pedig 
hatalmas nagy logika ágaskodik ki 
belőle, csak rá kell jobban nézni. 
Nem én találtam ki, azért merem 
ennyire dicsérni, a posta hozta, het-
ven fillérért, háromcsíkos levelező-
lapon. 

Újságunk vasárnapi keresztrejt-
rejtvénynek adta föl Illyés Gyula 
egyik versének négy sorát: „Papiro-
sa a határ, a I tengerszéles. / a tol-
la meg az a szegény / öregbéres." 
Megy az eke a vers címe, és minden 
sora érthető, legföljebb a felemás 
két tehenet kellene megmagyarázni 
annak, aki igába fogott jámbor bar-
mot nem látott Ügy szántja egymás 
mellé a barázdákat az öregbéres — 
először szánt a magáén —, mintha 
nagy könyvet írna olvasásra: Ma-
gyarország történelmét Kiderült, ami 
a mi korosztályunknak természetes és 
ismerős, az előttünk járóknak ide-
gen. Szavalni ugyan hallották sokan 
annak idején, de annyi mást hallot-
tak, hogy ezt is elfelejtették. 

Mivel a keresztrejtvény betűkre 
szecskáz föl minden gondolatot, és be-
tűnként kalitkába rak, minden koc-
kába írni kell valamit akár van ér-
telme, akár nincs. Illetéktelenül bár, 
de beletúrtam a megfejtésekbe, és 
igen meglepődtem. Nem azon, hogy 
nem találta el mindenki, sőt való-
sággal belegabajodott hiszen rejt-
vényt fejteni én sem tudok — azt 
hiszem, mert nem is nagyon pró-
bálgatom. A beskatulyázott embe-
rekről sokat hallottam, tudom, hogy 
minden skatulya szorít Most vet-

tem észre, hogy a kalitkába rakott 
gondolat ki is ficamodhat Mert mi 
lenne más a keresztrejtvény előre 
gyártott rácsa, mint kalitka? 

Ilyen változatok jöttek az idézet 
első sorára: Papiros rovatán a ten-
ger széles, vagy Papirosa a határa 
tenyér széles. Apró botlások. Ilyen 
is akadt az önkéntes átírok művé-
ben: Papiros ív határa tengerszéles. 
Ilyen kellene a nyomdászoknak, 
mindjárt hosszának vennék a szélét 
és soha el nem fogyna. Papi porta 
határa tenger széles — antiklerikális 
versnek gondolta talán a megfejtő, 
pedig nem szapul senkit csak di-
cséretet zeng a földosztásról. Papa 
most a határ, a tenger széles — nem 
tehetek róla, most alapított különdí-
jamat neki kell adnom. A nagy Pa-
pa-díj első fokozatát határtalan lel-
kesedéssel és tengerszéles gyönyörű-
séggel átadom. 

Azt gondolhatta a kedves megfej-
tő, valami versről van szó. Azt pedig 
minden okos ember tudja, a jó vers-
nek se füle. se farka. Annyi mindent 
összeírnak mostanában vers örvén az 
emberek, nyugodtan föl lehet adni 
keresztrejtvénybe. Tökéletesen igaza 
van, száz kritikus nem tudja meg-
mondani jobban, versíróink — nem 
a költőink! — hol sántítanak leg-
jobban. ös-szuverén poéta lehellete 
is átérzik a megfejtésen: erre a sor-
ra legalább nem mondhatja rá sen-
ki, hogy utánzat. Érthetetlennek hit-
te azt is. ami érthető. Lehet hogy 
reflexeink már az érthetetlenre járnak 
rá. ha versről van szó? 

Nyálazgattam-lapozgattam a meg-

fejtéseket és elállt a lélegzetem. 
Egyikben-másikban gazember lett 
az öregbéres. Ez már nem kalitka, 
hanem kaloda. deres. vesszőfutás 
vagy kikötés. Ünnepnapi ebéd után, 
csöndes pihenőn legazembereztek 
egy embert, aki világéletében min-
dig éhes volt Történelmi atavizmus-
sal a világ minden kincséért se aka-
rom vádolni a megfejtőt, ő nem te-
het róla. hogy így jött ki. Az előre 
rajzolt kalitkában, lám. nem fért el 
a madár. 

Nézzék csak. milyen egyszerűen 
lehet óriásit tévedni! A tolla meg az 
így is tördelhető: tollam e gaz. És 
így lőn. Minden betű benne van. 
tehát jó. A tollam, e gaz, az öreg 
béres. A tollam a gaz, de az valójá-
ban a béres. Hej. szegény jó Énekes 
Ferenc, de megváltoztál! 

Honnan veszem ezt a nevet? Ol-
vassuk csak ide a Béres temető har-
madik szakaszát. „Itt nyugszanak az 
ősök. A magos / gazban az ifjú rá-
tapos / néha egy dombra, rajt még 
a kereszt, / azon egy szép név: Éne-
kes Ferenc." Itt is itt a gaz és ezt 
Illyés írta. De nem emberváltozat-
ban. nem is toll nak kifaragva van 
itt. hanem valóságosan. Rátapostunk 
volna a nyugvó ősök kicsike domb-
jára? 

Minden idők öreg és örök bérese, 
nyugodj békében. Nem bántani 
akartak, ha megcsúszott a kezükben 
a toll, akkor sem, csak azt mutatták 
be előre megfontolt szándék nélkül, 
hogy időtöltésnek nagyon jó lehet 
ugyan a keresztrejtvény, de költői 
hitvallásokat nem szabad mindig a 
kockára szabdalt, szétdarabolt so-
rokból megtanulni. Nehéz a széjjel-
szedett zsebórát úgy összerakni, 
hogy megint ketyeg. / 

Horváth Dezső 

Stromfeld Aurél születé-
sének 100. évfordulója al-
kalmából szeptember 18-án 
emlékülést rendez & Párt-
történeti Intézet, a Had-
történeti Intézet és Múze-
um. A Hadtörténeti Inté-
ísetben sorra kerülő ülésen 
előadások hangzanak el 
Stromfeld Aurél katonai pá-
lyájáról és a magyar mun-
kásmozgalomban betöltött 
szerepéről. Két vándorkiál-
lítás is készül ez alkalom-
bői. Ezeket az év folyamán 
jjuttalják el azokhoz az is-
kolákhoz, intézményekhez, 
itáliaiatokhoz, ahol úttörő-
csapat. KISZ-szervezet, klub. 
Szocialista brigád viseli 
Utromfcld Aurél nevét 

Próba 
— Miért ülsz itt a 

kocsma előtt a földön? 
— Éppen most próbál-

gatom, hogy fel tudok-e 
állni. Ha igen, akkor be-
megyek még egy stam-
pedlire, ha nem, akkor 
hazamegyek. 

Közlekedési balesetek 
rÁ Tolbuhin sugárúton köz-

lekedett az esti órákban mo-
torkerékpárjával a 30 éves 
Peleskei Imre. Szeged, Lu-
gas utca 4. szám alatti lakos. 
A Bajai út felől a Dugonics 

Borús ido 
Várható időjárás csütörtök 

estig: Jobbára borult idő, 
többfelé esővél, záporraL 
Mérsékelt napközben meg-
élénkülő déli, délnyugati szél. 
A hajnali órákban helyen-
ként köd. Várható legmaga-
sabb nappali hőmérséklet csü-
törtökön: 19—24 fok között. 

KADOSA PAL 
KITÜNTETÉSE 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa Kadosa Pál 
kétszeres Kossuth-díjas ze-
neszerzőnek, a Magyar Nép-
köztársaság Kiváló Művé-
szének kiemelkedő alkotó-
és művészetpedagógiai mun-
kássága elismeréseként, 75. 
születésnapja alkalmából a 
Munka Vörös Zászló Ér-
demrendje kitüntetést ado-
mányozta. A kitüntetést 
szerdán, Losonczi Pál, az 
Elnöki Tanács elnöke ad-
ta át. Jelen volt Fozsgay 
Imre kulturális miniszter 

A DÉLÉP központi télepe és Rátkai Ferenc, az MSZMP 
felől a Dorozsmai út felé Központi Bizottságának osz-
tartott tehergépkocsival a 22 tályvezető-helyettese. 

Óvatosság 

REJTVÉNYFEJTŐK 
KLUBJA 

A nyári szünet után ma, 
csütörtökön délután 5 órá-
tól újra megkezdi fog-
lalkozásait a Juhász Gyula 
Művelődési Központban a 
rejtvényfejtők klubja. Min-
den érdeklődő, csatlakozni 
kívánó jelentkezését szí-
vesen látja a vezetőség. 

éves Godó Géza, Forráskút, 
Átokháza 39. szám alatti la-
kos. A Dorozsmai út keresz-

K1SZ-
LAKÓNEGYED 

BABOSOK 
TURNÉI 

Szovjetunióbeli 
tér felé haladt, az Üttörő tér teződéséhez érve figyelmen Továbbfejlesztik az ország szereplésre indul 
21. számú ház közelébe érve kívül hagyta az Állj! Elsőbb- egyik legnagyobb ifjúsági ber 11-én az Állami Báb" 
pem vette figyelembe, hogy ségadás kötelező! jelzőtáblát lakótelepét Szombathelyen, színház társulatának 26 
a kijelölt gyalogátkelőhelyen és ráhajtott a védett útvonal- A már több mint ötezer la- tagja. A moszkvai közpon-
gyalogos halad át. Így elütöt- ra. Figyelmetlenségéből bal- kosü Ságvári Endre KISZ- ti bábszínházban — az Ob-

HORTOBÁGYI 
TANULMANYÜT 

vendég- A Csongrád megyei- TE-
szeptem- s z ö v szervezésében teg-

nap, szerdán reggel kétna-
pos tanulmányútra indul-
tak a megye állattenyésztési 
szakemberei. Ütjük során 

te a 20 éves Farkas Ágnes, eset származott. Godó Géza a lakótelepen, a Körmendi út raszeov színházban — hat megtekintik a debreceni Ag-
Szeged, Hídverő utca 34 
szám alatti lakost, aki a bal-
eset során nyolc napon túl 
gyógyuló súlyos, de nem élet-
veszélyes sérülést szenvedett. 

Sándorfalva felől az E5-ös 
'út felé tartott a délutáni 
órákban segédmotor-kerék-
párjával a 18 éves Diamant 
János, Sándorfalva, Dózsa 
György utca 0. szám alatti 
lakos. A főútvonal szatymazi 
elágazásához érve nem biz-
tosított athaladási elsőbbsé-
get egy Szeged felől Balástya 
felé haladó, védett útvonalon 
közlekedő személygépkocsi-
nak. A két jármű összeütkö-
zött, a balesetben a segéd-
motor-kerékpáros 8 napon 
beiül gyógyuló, könnyű sérü-
lést szenvedett. A két jármű-
ben közel 10 ezer forint ér-
tékű anyagi kár keletkezett. 

Kerékpárjával a Lenin kör-
úton közlekedett a 69 éves 
Domonkos János, Szeged, Ár-
víz utca 9. szám alatti lakos. 
A Komócsin tér felöl haladt 
a belső forgalmi sávban, köz-
vetlenül a villamosvágány 
mellett, a Takaréktár utca 
felé. Amikor be akart kanya-
radni a Takaréktár utcába, 
nekiütközött a vele azonos 
irányt an közlekedő 4-es vil-
lamosnak. A baleset során 
könnyű, nyolc napon belül i 
gyógyuló sérülést szenvedett.! 

rártudományi Egyetem kis-teherautóval elütötte a Sze- mentén, elkészült az első előadást tart az együttes. A 
ged felé kerékpározó 59 éves két kilencemeletes, egyen- moszkvai vendégszereplés újszállási gyephasznosítási 
Deák Jánosné, Dorozsma, ként negyvennégy lakásos után — négytonnányi fel- kísérleteit a karcagi Május 
Bence utca 12. szám alatti épület. A tervek szerint szerelésével együtt — Tal- i. Termelőszövetkezet ipar-
lakost. A kerékpáros sérülése még újabb négy kilenc- linba utazik az együttes. A ^ ^ juhtenyésztését ' a 
az orvosi igazolás szerint emeletes lakóház épül. Ezek Szovjetunióból szeptember nádudvari Vörös Csillag Tsz 
nyolc napon túl gyógyuló, lesznek a városrész legma- 25-én tér vissza, majd szép- korszerű szarvasmarha-tartá-
nem életveszélyes. gasabb épületet —*— "" | á | afteáj— É -

Gyászközleménvek 
Fájdalommal t uda t juk , hogy 

drága tes tvérünk, KÖRÖSI JÓ-
ZSEFNÉ FUrst Gizella, 85 éves 
korában várat lanul e lhunyt . Te-
metése 1978. szeptember 8-án, 
pénteken du. 2 á r ako r lesz a 
clnteremböl. Gyászol ják testvé-
rei, Schwarz Uiksane, Vadász 
Vtlniusné, külföldön élő húga, 
Neu I rén, valamint rokonai és 
bará ta i . 

Mély fá jda lommal t u d a t j u k , 
hogy a felej thetet len fé r j , édes-
apa, fiú, testvér, unoka , kereszt-
fiú, vő és rokon, HKLL SÁN-
DOR, a Csongrád megyei Ven-
déglátó Vállalat felszolgálója, 
életének 32. évében t ragikus kö-
rü lmények között e lhunyt . Te-
metése szeptember 8-an 11 óra-
kor lesz a Belvárosi temető ra -
vatalozójából. A gyászoló csa-
lád - Északi városrész, Bimbó 
U. 8/B, 25 004 

Mély fá jda lommal t uda t juk , 
hogy a szeretett testvér és ro-
kon, CSISZÁR ISTVANNÉ Bál-
lá Veronka, életének 84. évében 
várat lanul e lhunyt . Temetése 
szeptember 8-án 11 órakor lesz 
az Alsóvárosi temető kápo lná já -
ból. A gyászoló Balla család. 

35 002 

Fá jda lommal t uda t juk , hogy a 
szeretett f é r j , édesapa es nagy-
apa, LECHNÉR ISTVÁN eleté-
nek 86. évében e lhunyt . Kíván-
ságára hamvasz ta t juk . Búcsúz-
ta tása hamvasztás u tán lesz. — 
A gyászoló család. 35 001 

Mély fá jda lommal t u d a t j u k , 
hogy MISOCZKI JÓZSEFNÉ Ma-
rusin Veronika szeptember 5-én 
rövid szenvedés u tán , életének 
81. évében elhunyt . Temetése 
szeptember 7-én 13 órakor lesz 
az Alsóvárosi temető kápolná já -
ból. A gyászoló család. 24 999 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak , ismerő-
söknek, szomszédoknak, akik fe-
lej thetetlen halo t tunk, GÁL IST-
VÁN temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mély 
f á jda lmunka t enyhí teni igyekez-
tek. A gyászoló esalád — Zoltán 
u. 17. 24 989 

Köszönetet mondok mindazok-
nak a rokonoknak , ismerősök-
nek, akik felej thetet len testvé-
rem, ÖZV. KAKUSZI FERENCNÉ 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély f á j -
da lmamat enyhí teni igyekeztek. 
Gyászoló testvére. 24 991 

tember 28-a és október 2-a 
között másik műsorral a 
Belgrádi Nemzetközi Szín-
házi Fesztiválon vesz részt. 
A társulat 12 másik tagja 
Genovába látogat majd a 
L'Unitá sajtónapi ünnepsé-
geire és fesztiváljára, itt 
szeptember 12-ig több elő-
adást tartanak. 

ISZAPFOGÓK 
A ZALÁBAN 

A balatoni vízügyi szer-
vek évek óta folyta tn alt kí-
sérleteket annak érdekében, 
hegy a tó eliszaposodását 
megakadályozhassák. Külö-
nösen a Keszthelyi öböl 
iszaposod ik a Zala horda-
lékától. Az öbölben a víz 
fő áramlatainak útjában 
iszapcsapdákat képeztek ki. 
Az árokszerű iszapfogók 
hasznosnak bizonyultak, 
ezért megkezdték újabb csap-
dák kiképzését. A Balaton 
medréből — nagyrészt a 
Keszthelyi-öbölből — a kö-
vetkező években több mint 
százezer köbméter iszapot 
távolítanak eL 

si technológiáját, valamint a 
hortobágyi juhvágóhidat. 
XI. JÖNAS 

A budapesti állatkertben 
— sorrendben a 38. itt szü-
letett nílusi vízilóborjúként 
— napvilágot látott XI. 

TÁNCOS 
F1ÜK 

Az új évad indulásakor az 
ÉDOSZ Szeged Táncegyüt-
tes is „rendezi sorait": a 
nyári külföldi turnék, szá-
mos itthoni fellépés titán 
kezdődik a kemény-komoly 
munka újra, a próbák so-
ra a tanulás. Az együttes-
be 8—14 éves fiúknak le-
het még jelentkezni, szep-
tember 10-ig a Tolbuhin su-
gárút 14. szám alatti szék-

,« házban. 
A KÖZLEKEDÉS-
KENDÉSZET 
FELHÍVÁSA ' 

Július 22-én 12 óra 19 
perckor Szeged belterüle-
tén, a Fonógyári út és a 
Dorozsmai út kereszteződé-
sében közlekedési baleset 
történt A Dorozsmai út-
ról jobbra szabálytalanul ka-
nyarodott a Fonógyári út-
ra egy Zsiguli személygép-
kocsi, és elsodort egy Ba-
betta segédmotorral közle-
kedő férfit. A Fonógyári út 
felől érkező és a kereszte-
ződésben álló MZ rrtotorke-
rékpár vezetője feljegyezte a 
Zsiguli rendszámát és át-
adta a segédmotor-kerékpár 
vezetőjének. Egy másik 
szemtanú — egy Skoda gép-
kocsi vezetője — azzal tá-
vozott el, hogy a Zsiguli 
vezetőjét visszaviszi a hely-
színre. A rendőrség kéri, 
hogy mindkét szemtanú je-
lentkezzen tanúskodni Sze-
geden, a Moszkvai körút 
12—14. szám alatt, a köz-
lekedésrendészeti osztályon. 

AZ AVAS 
VÁLASZTÉKA 

Bővíti termékválasztékát a 
miskolci Avas Bútorgyár, 
amely főként Borsod, He-
ves, Nógrád és Pest me-
gyébe szállítja igen kere-
sett, olcsó szekrénysorait. A 
gyárban a korábbi évek 
négy típusa helyett jelen-
leg tízféle szekrénysort ké-

Jónás. Apja Nairobi, a ma- szítenek, s ezekből most 
gyar fővárosba 1958-ba ér-
kezett hím; anyja Borbála 
„aki" 1973-ban Budapes-
ten született. Anya és ki-
csinye jó egészségnek ör-
vendenek. 

házi bemutatót rendeztek. A 
bemutatóra mintegy 30 ke-
reskedelmi vállalat képvi-
selőit várják, s mindaddig 
tart, amíg valamennyien 
meg nem tekintették. 
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