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Utolsó simítások 

A minap fölkeresett Bodokai Gás-
párné. akivel vagy rttúsfél évtizede 
egy házban laktam. 

— Ja j , drága szerkesztő ú r . . . — 
kezdte remegő hangon, könnyekkel 
a szemében. 

Rögtön tudtam, hogy nagy ba jban 
lehet szegény asszony. Nem a köny-
nyeiből, a dadogásából, hanem ab-
ból, hogy szerkesztő uraz. 

A következő félórában elzokogta, 
hogy az a B. Dezső, akinek fényké-
pét egyes — „már ne is haragudjon 
ér te" — szenzációt hajhászó kollégá-
im a kékjambós galerival kapcsolat-
ban közölték, azonos az ö Dezsiké-
jével, akit én annak idején a térde-
men lovagoltattam. Nem csodálja, 
ha nem ismertem föl. mert több mint 
egy méter t nőtt, amióta nem lát tam, 
hízott több mint hatvan kilót, és a 
ha ja is hosszabb három arasszal, meg 
loknis. 

Dezsike — folytat ta aztán — tün-
déri, jó kis fiú volt — hiszen emlék-
szem rá —, igaz, kicsit vásott —, de 
melyik f iúgyermek nem az, ha egész-
séges, a szüleit tisztelte, bár voltak 
vitáik — hiszen a generációs ellen-
tétek törvényszerűek —, nagyon sze-
rény volt: télen-nyáron egy f a rmer -
ben járt . takarékoskodott a szaopan-
nal és szépen beosztotta a heti két -
száz forint zsebpénzét. 

Igen, ilyen volt Dezsike, még más-
fél évvel ezelőtt is, de sa jnos akkor 
megismerkedett az Emke-alul járó-
ban H. Tamással, s belekeveredett 
annak a társaságába. Sajnos, azon-
ban ő túl tisztességes ahhoz, hogy a 
másikra akár egy rossz szót is mond-

Galeri 
jon. Ezért rám hárul a feladat úgy 
is „mint az igazság harcosára", úgy 
is, „mint a régi jó szomszédra", s 
úgy is, „mint arra, akinek Dezsike 
egykor a térdén lovagolt", hogy sík-
raszáll jak az ő ár tat lanságáért . 

A megtisztelő bizalomtól és az ú j -
ságírói kíváncsiságtól ösztökélve 
vállal tam a feladatot, s elhatároz-
tam, hogy alaposan földerí tve az ese-
tet, m a j d bravúrosan kiszabadítom 
az előzetesből B. Dezsőt. 

Első u tam H. Tamásékhoz vezetett. 
A szolidan berendezett háromszobás 
öröklakásban bánatos tekintetű sző-
ke asszony fogadott. Ágyútalpon elé-
bem tolta a Napóleont, a lemezjá t -
szóra fel tet te a Csupa könny a szo-
bámat , s miután koccintottunk, el-
mesélte élete történetét. Ebből meg-
tudtam, hogy Tamáska az ő szeme-
fénye, akit minden házasságába ma-
gával visz, akinek megad mindent , 
és aki ezért nagyon hálás is. Ha ne-
tán azt hinném, hogy azok a kék fol-
tok a fü le tövén Tamáska ökleitől 
származnak, alaposan tévednék. Ta-
máska jó. jámbor, engedelmes, és ha 
nem csavar ja el a fe jé t az a k . . . G. 
Baby, most is itt lenne, és velünk 
szürcsölgetné a Napóleont, ami a 
kedvenc itala, s különben 'is csak 
este nyolc után szokott elmenni ha -
zulról, és legkésőbb reggel ha t ra 
mindig otthon volt, mígnem az a . . • 

G Baby édesanyja alig akar t be-
engedni az előszobába. Ott nyomban 
rám támadt , hogy miért most jövök, 
miér t nem akkor jöttem, amikor 
még az ő Babykáia a megtestesült 
ár ta t lanság volt. Igazán szégyellhe-
tem magam én. és mind a kollegá-
im. valamint a tanítók és a tanárok, 
úgyszintén a tanácstagok és a képvi-
selők, akik mindig csak utólag han -
dabandázunk. ahelyett, hogy előre 
f igyelmeztetnénk azt a szegény gye-
reket arra, milyen veszélyt jelente-
nek reá nézve az L. Kareszek. 

L. Karesznek az édesapjá t a kis-
ker tben talál tam, amin t épp a virá-
gokat öntözte. Sóhaj tozva szakított 
egy körtét a fáról, amelyet Karesz-
ka születésekor ültetett , aztán el-
mondta. hogy most is itt lenne az ő 
jó fia, és nem neki kellene slagolnia, 
ha tavaly nem haverkodik össze av-
val az átkozott Jamesszal . 

Jameszról megtudtam, hogy őt T. 
Gizi hálózta be; T. Gizi viszont L. 
Csabának az áldozata, L. Csaba V. 
Daninak köszönheti a züllést. V. Da-
nit pedig R. Ildi vi t te a rossz útra, 
R. Ildi azonban — édesanyja hiteles 
vallomásából ítélve — olyan ár ta t lan 
volt, min t a ma született, mígnem B. 
Dezső, a gazember visszaélt a jóhi-
szeműségével. 

Biztos vagyok benne, hogy ha fent i 
magánnyomozásomat föltárom a bí-
róság előtt, nemcsak B. Dezsőt, ha-
nem mind a kékjambósokat fölmen-
tik, hiszen nyilvánvaló, hogy csupán 
megtévesztett gyermekek ők, akik 
rossz társaságba keveredtek. 

Sólyom László 

A röszkci Kossuth Tsz gépműhelyében ara tásra készítik elő 
a kombájnokat . Az utóbbi napok esős időjárása ellenére is 
nagy erővel, gondosan készülnek a gabona betakar í tására 
— a gép szerelői ülnek ma jd a kombájnok vezetőfülkéiben is 
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AZ ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ 
JUBILEUMA 

Az Állami Biztosító Idén 
30 esztendős. A szocialista 
pénzügyi szerv jubi leuma 
alkalmából tegnap, szerdán 
Szegeden, az ÁB Csongrád 
megyei Igazgatóságán ben-
sőséges megemlékezést t a r -
tottak. Mészáros Jánosné 
megyei igazgató emlékezett 
az ÁB három évtizedes te-
vékenységéről, s vázolta a 
további feladatokat, ö t v e n -
kilenc törzsgárdatagnak ju -
talmai, elismerést adtak át. 

N£PI KERÁMIÁK 
KIÁLLÍTÁSA 

Megkezdődik a szegedi ün-
nepi hetek gazdag képző- és 
Iparművészeti kiállí tásainak 
sorozata. Elsőként i f j . Szabó 
Mihály, a népművészet i f j ú 
mestere m u t a t j a be alkotá-
sait a Juhász Gyula Művelő-
dési Központban. Tár la tá t 
holnap, pénteken délután 5 
órakor nyi t ja meg László 
Gyula professzor. A kerá-
miák bemutatója július 7-ig 
lá tható naponta 10-től 18 
óráig. 

MARTYN FERENC 
PÉCS DÍSZPOLGÁRA 

Nyolcvanadik születés-
napja alkalmából díszpolgá-
rává avatta városa a Pécsett 
élő Martyn Ferenc fes tőmű-
vészt. A tanács szerdai ülé-
sén Czente Gyula elnök kö-
szöntötte az alkotót, s mél-
tat ta művészi és közéleti te-
vékenységét. A testület egy-
hangú állásfoglalását köve-
tően á tnyúj to t ta Martyn Fe-
rencnek a díszpolgári címről 
szóló oklevelet és a vele járó 
Pro urbe Pécs emlékérmet. 

TÍZEZER-NÉGYSZÁZ 
GYERMEK 
SZOT-tlDtl LÖKBEN 

Benépesültek a SZOT dél-
balatoni üdülőigazgatóságá-
nak kezelésében levő gyer-
meküdülők. Az első turnus-
ban 2000 gyerek tölt tíz na -
pot Fonyódligeten, Zamár-
diban. Leltén és Bogláron. 
Az idén először 460 nevelő-
otthonban levő gyerek is ka -
pott, illetve kap beutalót 
tíznapos balatoni vakáció-
zásra. A szeptember l - ig 
tar tó szezonban együttesen 
tízeze-négyszáz gyerek pihen 
majd a Balaton déli p a r t j á -
nak SZOT-üdülőiben. 780 
pedagógus, neveld ügyel rá -
juk. A Magyarok Világszö-
vetsége szervezésében az idén 
is érkeznek a Balaton par t -
jára az óhazától távol élő 
családok gyermekei, mintegy 
250-em Az első csoportot jú-
nius 2ö-ra vá r ják . 

MAGYAR FILMEK 
KUBÁBAN 

Nyolc magyar já tékf i lm 
kubai vetítéséről ír t a lá 
megállopdást a napokban a 
hazánkban já r t kubai f i lm-
átvételi delegáció. Bemuta t -
ják Kubában Jancsó Miklós 
„Magyar rapszódia" és „Al-
legro barbaro", Szomjas 
György „Rosszemberek*', Ró-
zsa János „A trombitás", 
Szinetár Miklós „Az erőd". 
Bán Róbert „Dóra jelenti", 
Sára Sándor „Nyolcvan h ú -
szár" és Bácskai Lauró Ist-
ván „Keménykalap és 
krumpl ior r" című fi lmjét . 
Ugyancsak megállapodtak 
42 Gusztáv-epizód, valamint 
a „Visszajelzés" című an imá-
ciós film kubai bemutatásá-
ról is. 

SZEGEDI RUHÁK 
„REPÜLNEK" 
AMERIKÁBA 

Hatezer férfiöltönyt szállít 
Amerikába a közeli napok-
ban a Szegedi Ruhagyár. Ez 
lesz az első tétele annak a 
30 000 darabos rendelésnek, 
amelyet az Egyesült Álla-
moktól kapott a vállalat. A 
Szegedi Ruhagyárban készü-
lő könnyű szabadidőöltönyök 
és egyéb divatos f é r f i ruhák 
m á r évek óta keresettek a 
Szovjetunióban és Nyugat-
Európában is. E cikkek t a -
valy el jutot tak Kanadába, 
m a j d próbaszállí tmány alap-
ján hamarosan megismer-
kedtek velük az Egyesült 
Államokban is. Így került sor 
az ú j a b b üzletkötésre. A 
nylon tasakokba csomagolt 
öltönyöket légi konténerek-
ben, repülőgépen szállít ják. 

Várható időjárás csütör-
tök estig: időnként felsza-
kadozó felhőzet, főként a 
Dunántúlon többfelé esővel, 
záporral. Helyenként meg-
erősödő északkeleti, keleti 
szél. Várható legmagasabb 
nappali hőmérséklet csütör-
tökön: 20—25 fok között. 

HUMOREST 
A Volán klub rendezi meg 

a népfront városi bizottsá-
gának k lubjában (Vörös-
mar ty utca 3.) ma, csütön. 
tökön es te 7 órakor Nagy 
Bandó András estjét . A hu-
morista műsorának címe: 
„Kocka utca 13." 

Vadnyugat... 
Két cowboy beszél-

get: 
— Bili, haragszol 

rám? 
— Nem, miért? 
— Mert, amikor reg-

gel utánad lőttem, még 
meg sem fordultál! 

MÁTYÁS KIRÁLY 
FÁJA 

A Pest megyei tanács vég-
reha j tó bizottsága védetté 
nyilvánította a verőcemaros! 
if júsági tábor területén álló 
idős kocsányos tölgyet. A 
helybeli hagyományok sze-
rint Mátyás király mikor 
ezen a környéken vadászott, 
ehhez a fához kötötte ki a 
lovát. Bár e hagyományok-
nak nincs dokumentál t a lap-
ja, az erdészszakemberek 
becslése szerint a fa legalább 
300 esztendős, de nem kizárt 
az sem, hogy ennél jóval idő-
sebb. A becslés a lapjául a 
fa törzsének hata lmas mé-
retei szolgálnak. Átmérője 
mellmagasságban 250 centi-
méter, a föld felszínén terpe-
szével együtt 350 centiméter. 

Ősi és új városok 
Több mint ötmillió ál lam-

polgár él a 8 és fél milliós 
Bulgária 220 városában. A 
leggyorsabban a főváros la-
kossága növekszik, Szófia la-
kosainak száma már megha-
ladta az egymilliót. 

Sok az ősi műemlék város, 
ahol ugyanakkor a történel-
mi városmag mellett már a 
mai kor építészeti arculata 
is kialakulóban van. A trák 
őslakók alapították többek 
között Szerdika (Szófia), 
Plovdiv és Jambol városát ; 
mások, főleg a Fekete-ten-
ger par t ján , a hellén kul tú-
rának köszönhetik létüket. 
Ilyen Várna, Neszebar, Szo-
ropol. A római uralom ide-
jén a Duna-par t j án létesül-
tek stratégiai, közlekedési 

csomópont szerepet betöltő 
városok. A középkori váro-
sok között emlí tendő a hon-
foglaló bolgárok által alapí-
tott Pliszka, Preszlav és Ve-
liko Tyrnovo. Az 500 éves 
oszmán uralom nem segítet-
te az urbanizálódást : akko-
riban csak kisebb ú j telepü-
lések keletkeztek a legelrej-
tet tebb zugokban. 

A felszabadulás után az 
ipar fejlődésével gyors üte-
művé vált az urbanizáció. 
Ü j ipari központok alakul-
tak ki. A falvak helyén vá-
rosok is születtek. Ezek egyi-
ke a dél-bulgáriai Madan, a 
bányaipar fontos központja. 
Az alig negyedszázados vá-
roska ma 17 000 lakosnak 
nyúj t munkát , otthont. 

NYELVMŰVELŐ 
TÁBOR 

Baranyában másfél száz 
magyar, német és délszláv 
nemzetiségű gyermek vett 
részt a szerdán zárult nyelv-
művelő táborozáson. A Me-
csek hegységben, illetve a 
Duna pa r t j án szervezett t a -
lálkozókon a kisdiákok já-
tékos programok keretében 
gyakorolták irodalmi anya-
nyelvüket. 

ÁRAD 
A DUNA 

A kiadós esőzések hatására 
megáradtak a Kisalföld fo-
lyói. A Dunán és a mellék-
folyókon egyaránt nagyobb 
árhul lám van kialakulóban. 
A Duna szigetközi szakaszán 
rövid idő alat t csaknem két-
méteres áradás t figyeltek 
meg. Szerdán reggel a té r -
ségre mértékadó dunaremetei 
vízmérce m á r 562 centiméte-
res vízmagasságot mutatot t , 
s az áradás tovább folytató-
dik. A folyó kilépett a med-
réből és a víz elborította a 
helyenként 3—4 kilométer 
széles hul lámterülete t és a 
Duna-ágak övezte szigeteket. 
A Duna Ra jka és Vének kö-
zötti szakaszán már kedden 
elrendelték az elsőfokú 
árvízvédelmi készültséget, s 
ezt szerdán délelőtt másod-
fokúra módosították. 

BETÖRÉS, 
LOPÁS, 
BŰNSZÖVETSÉGBEN 

ö t e n voltak tagjai — négy 
f iatalkorú s egy 27 éves f ia -
ta lember — annak a tá r -
saságnak, amely 1979. ápri-
lis 13-tól kezdődően sorozat-
ban követett el bűncselek-
ményeket. A 17 éves K. 
András, a 16 éves A. Tibor, 
O. Zoltán, Gy. Gyula — sze-
gedi lakosok — és a 27 éves 
Surányi István, Csongrád, 
József Attila utca 15. szám 
alatti lakos Szegeden, a Bo-
kor és a Kárász utcából ke-
rékpárokat lopot t Betörtek 
a Petőfi Sándor sugárúti és 
a Klapka téri élelmiszer-
boltba; készpénzt és ciga-
ret tá t vi t tek magukkal . Fel-
sőváros környékén feltörtek 
több személyautót, a kocsik-
ban talált használati t á r -
gyakat magnókazet tákat e l -
lopták. A bűncselekmények-
kel közel 17 ezer forint ér-
tékű kár t okoztak. A rendőr-
ség a társaságból három 
f iatalkorút letartóztatott , s 
mind az öt f ia ta lember ellen 
büntetőel járást indított. 

Megkezdődött a vakáció 
A szeptemberig t a r tó nyá-

ri vakáció kezdetét jelezte 
szerdán az ál talános isko-
lákban az utolsó tanítási óra 
végén a csengő az ország 
valamennyi, több mint 3800 
általános iskolájában 1 mil-
lió 100 ezer diák számára 
befejeződött a tanítás, a 
nyolcadikosok elbúcsúztak 
iskolájuktól. A gyerekek 
rövid időn belül kézhez 
kap ják az egész évi m u n -
k á j u k eredményét tükröző 
bizonyítványt. Kiosztására 
legkésőbb június 24-ig, a 
tanévzáró ünnepélyeken 
mindenüt t sor kerül. A ta -
nulókat a hagyományos m ó -
don osztályozzák a. pedagó-
gusok, nem értékelik azon-
ban számjegyekkel az első-
sök teljesítményét. A legki-
sebbek bizonyítványába „jól 
megfelelt", illetve „megfe-
lelt" bejegyzés kerül , azok 
az elsősök pedig, akiknél 
ezt a tanévet — tel jesí tmé-
nyük a lap ján — előkészítő 
évnek tekintik a nevelők, 
iskolalátogatási bizonyít-
ványt kapnak, ö k jövőre is-
mét az első osztályban t a -
nulnak. 

A tanév befejezése ismét 
időszerűvé teszi a vakáció-
zó gyermekeknek szánt in-
tő-óvó szót. 

Az elmúlt évben 131. t i -
zennégy éven aluli gyermek 
vált közlekedési baleset á l -
dozatává, több mint 25C0-?.n 
megsérültek — mondották 
ezzel kapcsolatban a Bel-
ügyminisztérium saj tóosztá-
lyának illetékesei az MTI 
munkatá rsának . 

— A halálos áldozatok 
száma két év alat t csökne.r. 
másfélszeresére, a sérül tek 
száma pedig 24 százalékkal 
emelkedett . A gyermeksé-
rültek mintegy fele gyalo-
gosként vett részt a közle-
kedésben. Szomorú tapasz-
talat, hogy a tragédiák be-
következésében gyakrabban 
játszik szerepet a gyermek 
figyelmetlensége, min t a 
járművezetők szabálytalan 
magatar tása. 

— Ennek ellenére a volán 
mögött ülők még többet te-

hetnek azért, hogy az úttest 
ne vál jon jóvátehetet len t r a -
gédiák színhelyévé. Különö-
sen a játszóterek környékén, 
a strandoknál, az üdülőhe-
lyeken, s mindenütt , ahol 
önfeledten játszadozó gyer-
mekekre lehet számítani, 
kell a járművezetőknek óva-
tosabb haladással fokozot-
tabban vigyázniuk az apró-
ságokra. 

— A baleseti s tat iszt ikák-
ból kitűnik az is, hogy egy-
re több gyermek sérül meg 
személygépkocsi utasaként. 
Még mindig előfordul, hogy 
hat éven aluli kisgyermeket 
ültetnek a szülők a személy-
gépkocsi első ülésére — a 
KRESZ előírásai ellenére. 

— Sok tanuló jól megér-
demelt ju ta lma a kerékpár . 
A kerékpáros a forgalom 
többi résztvevőjének egyen-
rangú par tnere , de né lkü-
lözhetetlen a közlekedési, 
ezen belül külön a kerék-
pározásra vonatkozó szabá-
lyok ismerete. Jó lenne, ha 
az ajándékozók a ke rékpár 
mellé néhány szóban a sza-
bályokról is tá jékoztatnák a 
fiatalokat. Ennek szükséges-
ségére int az is: tavaly 357 
gyermekkerékpáros szenve-
dett balesetet az utakon. 

VONATOK 
ÖSSZEÜTKÖZÉSE 

Szerdán reggel 6.45 órakor 
a Nyugati pályaudvaron az 
indulásra váró? Szabolcs ex-
pre.ss:-.be — a tároló vá-
gányról tör tént betolás köz-
ben — beleütközött egy üres 
szerelvény. A helytelen vál-
tóállítás mia t t bekövetkezett 
ütközés során tíz utas meg-
sérült. Közülük kettőt kór-
házban, nyolcat pedig a 
helyszínen részesítettek el-
sősegélyben. Néhány perces 
kezelés u tán a kórházba 
szállítottak is hazatértek: A 
forgalom 8.35-kor helyre-
állt. 
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