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Szövőszék az áruházban 

Gyógy szem üveg 
Kati második osztályos, és retten-

tően büszke rá. Iskolatáskáját úgy 
hordja, mint valami hátra akaszt-
ható rendjelet. A család is örül. hi-
szen mi sem nagyobb dicsőség annál, 
mint hogy a kisgyereket, akinek a 
második évre talán már elege is le-
het az iskolai fegyelemből, boldog-
nak. s szorgalmas iskolába járónak 
tudják. Ám a családi öröm nem so-
káig tartott, mert egy napon kis Kati 
sirásra görbülő szájjal állított haza. 

— Mi baj, kislányom? — kérdezte 
az anyja aggódva. 

— Nem látok. 
— Hogyhogy nem látsz? — Az 

anyja nem értette, hiszen eddig sem-
mi bai nem volt a gyerek szemével. 

, — Előbbre akarok ülni. nem lá-
tom a harmadik padból a táblát. 

Anyuci elsápad, s másnap cseme-
téiével kézen fogva rohan a tanító 
nénihez. 

— Romlik a szeme a gyereknek. 
Nagyon kérem, tessék előbbre ültet-
ni. 

— Kérem. 
Anyuci haza. megnyugodva. L á m . 

lám. milyen kevés kell ahhoz, hogy 
a gyerek gondjait eloszlassák. 

Csengetés. Kati lógó orral be. anyu-
ci ijedt. 

— Most mi ba j? 
— Most sem látok. 
— Jó, gyere kislányom — mond-

ja anyuci, és ismét ostromolja a ta-
nító nénit. Eredmény, most már az 
első padban ül a gyerek. A délutáni 
csengőre már összerezzen, jaj . sike-
rült-e? Ránéz a gyerekre, látja, 
hogy nem. 

— Anya. most sem látok — po-
tyognak a könnyek a kislány sze-
méből. 

— Hát ez így nem mehet tovább, 
megyünk, kislányom, orvoshoz! 

— Doktor úr, tavaly semmi baja 
nem volt a gyerek szemének, most 
meg már a táblát se lát ja . 

— Most a kislány kap egy syógy. 
szemüveget. így ni, tessék föltenni, 
és olvasd a táblát. Ugye, már tudsz 
olvasni ? 

A kislány mint a vízfolyás, olvas 
fentről lefelé, lentről fölfelé, keresz-
tül-kasul, nagy betű, kis betű. szá-
mok. s végül Philaxia Oltóanyagter-
melő V á l l a l a t . . . 

— Ja j , kislányom, azt már nem 
kell. az a naptár. 

— Doktor úr. mit csinált ezzel a 
gyerekkel? Milyen szemüveget adott 
neki? 

— Semmilyet. nézze meg, egy üres 
keret. 

— De hisz akkor a gyerek szeme 
jó! 

Az bizony, kutya baja . 
— Nem értem, mindennap eggyel 

előbbre ült. és mégsem látott. 
Kati eközben csendesen ült a for-

gószéken és kifelé pislogott az abla-
kon. mint akit a legkevésbé sem ér-
dekel, hogy róla van szó, s hogy 
anyuci miatta nem alszik nyugod-
tan három napja, s hogv épp most 
szaladtak mély ráncok az orvos 
homlokára, aki viszont most nem ér-
ti. miért kell az idejét egészséges 
gyerekekre, ideges anyukákra paza-
rolnia. 

A gyerek odasomfordál és ár ta t lan 
kék szemeit az orvosra függeszti. 

— Igaz, hogy nem látsz az isko-
lában? 

— Igaz, nem látom a táblát. 
— Ne beszélj zöldségeket, neked 

jó a szemed, miért nem látod a 
táblát? 

— Miért? Mert ott a virág. nagy. 
zöld. bozontos . . . 

És így l e t t hogy azóta a f i lodend. 
ront a sarcálban öntözi a takar í tó 
n é n i . . . 

Igriczi Zsigmond 

Pikó Ilona szőnyegszövő faliképet készít szövőszékén. Eb-
ben nincs semmi különös, hisz neki ez a foglalkozása, s 
hogy mégis nézői akadnak, ez csupán azért van, mert a 
Kis .eeki Napok gazdag rendezvénysorozatában az ÁFÉSZ 
iparcikkáruházában he'yszíni bemutatóval egybekötött sző-
nyegkiállítást rendeztek a Kisteleki AFESZ és a békéscsa-
bai „Csaba" Szőnyegszövő Háziipari Szövetkezet vezetői. 
A nagy érdek ödést kiváltó bemutatón és vásáron több 
mint 700 ezer forint értékű csabai, valamint a magyar sző-

nyeggyárak hagyományos perzsaszőnyegeit kínálják 
a vásárlóknak 

Pályázat munkás- és parasztfiatalok, 
értelmiségiek, diákok számára 

Újságíró-stúdiót indít 
a MUOSZ megyei szervezete 

A Magyar Üjságfrók Or-
szágos Szövetségének Csong-
rád megyei Szervezete, a 
megye két napilapja — a 
Csongrád megyei Hírlap és 
a Délmagyarország — szer-
kesztősége, valamint a Ma-
gyar Televízió Szegedi Kör-
zeti Stúdiója közreműködé-
sével az idei tanévben is 
megszervezi az újságíró-stú-
diót. A stúdió célja: újság-
író-utánpótlás és tudósítók 
nevelése. Előadásai felölelik 
azokat a politikai, társadal-
mi, kulturális, valamint 
szakmai alapismereteket, 
amelyek a pólyán történő 
elhelyezkedéshez feltétlenül 
szükségesek. 

A stúdióra azoknak a 17— 
30 éves fiataloknak jelent-
kezését várjuk, akik érdek-
lődnek és tehetséget éreznek 
az újságírói pálya, a sajtó, 
tevékenysége iránt, és ked-
vet ahhoz, hogy az újságokat 
tudósítsák. Felvételre jelent-
kezhetnek egyetemi végzett-
séggel rendelkezők, de bár-
milyen munkaterületen dol-
gozó fiatalok, egyetemi hall-
gatók. érettségivel. szak-
munkásvizsgával rendelke-
zők, avagy éppen érettségi, 
avagy szakmunkásvizsga 
előtt álló diákok is. 

A pályázat feltételei: 
X. önéle t ra jz . 
2. Üj, vagy már valahol 

megjelent írás. (A pálya-
munka műfa ja lehet riport, 
tudósítás, jegyzet, úgyneve-
zett színes, tárca jellegű, 
akár humoros hangvételű 
írás, elbeszélés.) 

Az önéletrajzot és a pá-
lyamunkát (kákát) Üjságíró-
stúdió. Sajtóház, Szeged. Ta-
nácsköztársaság útia 10., 0740 
címére kell beküldeni. , A 
borítékon fel kell tüntetni: 
Üjságíró-stúdió — Pályázat 
Határidő: 1978. október 25. 
Mind az önéletralzon. mind 
a beküldött írásokon fel 
kell tüntetni a pályázó-
szerző nevét, pontos címét, 
iskolai végzettségét, szakmá-

ját, jelenlegi foglalkozását 
és beosztását, életkorát. 

A jelentkezők felvételük-
ről írásbeli értesítést kapnak. 

Az újságíró-stúdió foglal-
kozásai 1978. november első 
részében kezdődnek Szege-
den, a Sajtóház klubter-
mében, és .1979. május kö-
zepéig tar tanak. Előadásaira, 
illetve gyakorlati foglalko-
zásaira hetenként-kétheten-
ként kerül sor. Az újságíró-
tehetség-kutatást. illetve 
-előképzést biztosító stúdió 
résztvevői — szorgalmuktól, 
előrehaladásuktól függően — 
oklevelet kapnak. A legjobb 
és legtehetségesebb — a pá-
lya iránt elkötelezettséget 
érző — hallgatóknak arra is 
lehetőségük nyílik. hogy 
adott esetben újságíró-gya-
kornokként dolgozhassanak. 

A Magyar Űjságírók 
Országos Szövetsége 

Csongrád megyei Szervezete 

PŐTFÜTÉSI 
DLJ 

A városgazdálkodási vál-
lalat távhőszolgáltatási fő-
osztálya az október 1—15-ig 
terjedő időszakra pótfűtési 
dí jat szed a hűvös időjárás 
miat t szükséges fűtésért. A 
NIM 2/1966. számú rende-
let alapján amint három 
egymást követő napon 12 
Celsius-fok alá csökken, 
vagy egy napon 10 fokná! 
alacsonyabb a napi közép-
hőmérséklet, be kell indulni 
a fűtéssel. A távfűtésű la-
kások tulajdonosai mindösz-
sze 70 fillér térítési díjat 
fizetnek naponta egy lég-
köbméter 22 fok körüli hő-
mérsékletre történő felme-
legítésért, a fűtés összesen 
ennek a háromszorosába ke-
rül. 

ÜJ 
ANTOLÓGIA 

„Dajkáló tá j " címmel ú j 
prózai antológia hagyja el 
a Kner Nyomdát a közeli 
hetekben. A kötet címadó 
novelláját Dér Endre sze-
gedi író adta. Az antológiát 
az Űj Auróra c. folyóirat 
gondozta. 

NODEL-DLJ 
Stockholmban odaítélték 

az 1978-as fizikai Nobel-dí-
jat. A díj felét Pjotr Leo-
nyidovics Kapica szovjet tu r 
dós kapta meg, a másik fe-
lét egyenlő arányban meg-
osztva Arno A. Penzias és 
Róbert W. Wilson ameri-
kai tudósok kapták. 

A KŐBALTÁTÓL 
A NEUTRON-
FEGYVERIG 

Ezzel a címmel ma, szer-
dán este 7 órakor dr. Gur-
ka Zoltán alezredes tar t elő-
adást a szőregi Tömörkény 
István Művelődési Ház if-
júsági klubjában. Az elő-
adás után levetítik az Óceán 
hadgyakorlat című filmet 

Gyászközlemények 
Köszönetet m o n d u n k mindazon 

rokonoknak , jó ba rá toknak , is-
merősöknek , akik SZABÖ B. JÁ-
NOS temetésén megjelentek, 
részvétükkel mély f á jda lmunka t 
enyhí teni igyekeztek. A gyászoló 
család. 

Szomorú szívvel t u d a t j u k , 
hogy ÖZV. FODOR SANDORNÉ 
Török Mária, szegedi, Petőf i S. 
sgt. 33. szám alatti lakos, októ-
ber 12-én 85 éves korában el-
hunyt . Csendben el temettet tük. 
Köszönetet m o n d u n k a körzeti 
és az I. sz. belklinika orvosai-
nak és a nővéreknek , gyógyító, 
ápoló tevékenységükér t , vala-
mint azoknak , akik ót utolsó 
ú t j á ra elkísér ték, és koszorúk-
kal, v i rágokkal , részvétnyilvánf-
t&salkkal f á j d a l m u n k a t enyhí teni 
Igyekeztek. A gyászoló család. 

Tuda t juk , hogy a szeretett 
nagybácsi , NAGY BELA, Tündér 
u. t, sz. alatU lakos, hamvasz tás 
utáni búcsúztatása október 19-én 
12 órakor lesz a Belvárosi teme-
tő ravatalozójából . A gyászoló 
család. 171 

Mély f á jda lommal t u d a t j u k , 
hogy a felej thetet len édesanya, 
nagymama, dédmama , MOI NAR 
JANOSNÉ Moluar Rozália életé-

nek 69. évében, hosszú szenvedés 
u tán e lhunyt . Temetése október 
19-én 13 órakor lesz a Belvárosi 
t emető ravatalozójából . A gyá-
szoló család — Tápé. 176 

Szomorúan t u d a t j u k , hogy 
szeretett tes tvérünk, VÉKES 
MARGIT meghal t . Gyászmise a 
felsővárosi t emplomban 1978. ok-
tóber 23-án fél 8 órakor . Ham-
vasztás utáni búcsúztatása ok-
tóber 23-án 14 órakor lesz a Bel-
városi t emető ravatalozójából . — 
A gyászoló család. 174 

Mély megrendüléssel tuda t juk , 
hogy a felej: hetetlen feleség, 
édesanya, nagymama, anyós, 
BARNA JOZSEFNE Tóth Erzsé-
bet életének 62. évében súlyos 
betegségben elhunyt . Temetése 
október 19-én 14 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravataloz í já-
ból. A gyászoló család — Hu-
nyadi tér 15. 172 

Köszönetet mondunk rokona-
inknak , ba rá ta inknak , Ismerőse-
inknek, a Vakok Állami Otthona 
dolgozóinak, lakólnak, akik fe-
lej thetet len halo t tunk, 1UER 
LAJOSNE búcsúztatásán részvé-
tükkel és virágaikkal f á jda lmun-
kat enyhí teni Igyekeztek. A gyá-
szoló család. 153 

Segítenek a diákok 

' á a •> „ : 

A nemesvámosi Csopak tá ja Termelőszövetkezetben idén is 
segítenek a veszprémi 306 as számú szakmunkásképző 

diákjai a szüretben 

Borús idő 
Várható időjárás szerda 

estig: eleinte változóan, ké-
sőbb erősen felhős idő. Fő-
ként nyugaton több helyen 
eső, • záporeső. Mérsékelt, 
ma jd megélénkülő keleti, 
délkeleti szél. Keleten he-
lyenként . köd. Várható leg-
magasabb nappali hőmér-
séklet szerdán: 12, 17 fok 
között. 

SZEGEDI 
TUDÓS 
KÜLFÖLDÖN 

Az amerikai National 
Academy of Sciences és a 
Magyar Tudományos Aka-
démia közötti együttműködés 
alapján egy hónapra az 
Egyesült Államokba uta-
zott Solymosi Frigyes cím-
zetes egyetemi tanár, a ké-
miai tudományok doktora. 
Különböző egyetemeket és 
kutatóintézeteket látogat 
meg, ahol előadásokat ta r t 
tudományos eredményeiről. 

A Füles évkönyve 

Havonta pályázhat — 
havonta nyerhet! 

A Füles most megjelent 
1979-es Évkönyve ezúttal is 
szolgál meglepetéssel: ol-
vasói az év mind a tizen-
két hónapjában egy-egy pá-
lyázaton vehetnek részt, s a 
nyertesek nyereményüket a 
következő hónapban meg is 
kapják. 

Az Évkönyvnek ezúttal is 
van mélynyomású 
Jete. Ennek egyik 
skandináv típusú óriás ke-
resztrejtvény szerepel, a 
másik oldalán egy, ugyan-
csak nagy méretű, hagyo-
mányos keresztrejtvény, 
amely egyúttal pályázat is. 
Ennek a beküldendő meg-
fejtése tizenkét vicc csat-
tanója. Egy másik pályá-
zat azokhoz szól, akik sze-
retik a különösen nehéz fel-
adatokat. és külön pályá-
zaton vehetnek részt a gye-
rekek. Pályázat tehát van 
bőven. 

Nem lesz panaszuk a ke-
resztrejtvényeket kedvelők-
nek sem, mer t az Évkönyv 
több mint nyolcvan ke-
resztre jtvényt közöl, ebből 
húsz az oly népszerű skan-
dináv típus. 

Közöl az Évkönyv eze-
ken felül még számos fe j -
törőt. és a gyűjteményben 
képviselve van valameny-

nyi rej tvényfaj ta . Sok 
Évkönyvben az érdekes 

az 
o l -

Időszerű 
növényvédelmi 

munkák 
Az elkövetkezendő idő-

szakban a kertek virágágyá-
sainak őszi gondozását se 
mulasszuk el. Fontos fel-
adat, hogy az elszáradt, el-
pusztult, vagy fertőzött nö-
vényi részeket minél előbb 
összeszedjük és elégessük, 
esetleg elássuk. Az egyéves 
dísznövények helyét, vala-
mint a felújí tásra szánt te-
rületeket ássuk fel, jó mé-
lyen, hogy az apróbb növé-
nyi maradványokon áttele-
lő kórokozók a ta la j mé-
lyebb rétegeibe kerülve 
pusztuljanak el — tájé-
koztat" a Csongrád megyei 
Növényvédelmi és Agroké-
miai Állomás. 

Az almásokban sajnos az 
idén is erősen károsított a 
varasodásos betegség. Éppen 
ezért- különösen a leveleken 
halmozódott föl sok fertő-
ző anyag, amely, ha á t te-
lel, jövőre m á r kora ta-
vasszal ismét járványt okoz-
hat. Alma- és körtefákon te-
hát nagyon fontos idősze-
rű munka a lombfertőtlení-
tés. Ezt két lépésben vé-
gezzük el. Először szüret 
után a fákon maradt leve-
leket Chinoín Fuldazol 50 
WP-vel, azután a földre hul-
lott lombot Novendával. 
vagy Krezonit E-vel perme-
tezzük le. 

Elérkezett a gyümölcsfák 
őszi telepítésének ideje. A 
telepítés előtt azonban na-
gyon lényeges, hogy meg-
győződjünk a kiszemelt te-
rület nem fertőzött-e drót-
féreggel vagy cserebogárpa-
jorral. Ha egy-egy négy-
zetméteren legalább egy ta -
lajlakót találunk, gondos-

vasmány. Ezek közül most kodjunk a talajfertőtlenítés-
csak a kubai VIT-ről, a 
szólásmondások eredetéről, 
a népi időjóslásról, az álom-
fejtésről, a gyakorta hasz-
nált idegen szavak jelen-
téséről szólókat emeljük ki. 

Három iskolát is talál-
mellék- nak az olvasók az Évkönyv-
oldalán ben: szónokiskolát, bridzs-

iskolát és Rodolfo bűvészis-
koláját. Gondoltak az Év-
könyv szerkesztői a képre-
gényeket kedvelőkre is: 

ről. E célra fölhasználható 
vegyszerek: a Basudin 5G 
tíz négyzetméterenként 5—8 
dekányi mennyiségben 

KÉZIMUNKA-
KIÁLLÍTÁS 

Kézimunka-kiáll í tást ren-
dez a Hazafias Népfront új-
szegedi I. szervezetének nő-
bizottsága az újszegedi pár t-
szervezet székházában. A be-

negyven oldalon közlik Rej- mutató holnap, csütörtökön 
tő Jenő A néma revolve- 2 órakor nyílik, és 22-ig 
rek városa című, fordula- mindennap délután 2-től 6 
tokban gazdag könyvének óráig tekinthető meg. A be-
képregényváltozatát. lépés díjtalan. 
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