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Mérlegek exportra 

Hurcolkodás 
Az ember életét néhány nagyon 

jelentős esemény szegélyezi, szüle-
téstől egészen az elmúlásig. Érettsé-
gi, első munkahely, házasság. No 
meg, persze, a hurcolkodás — tette 
hozzá gondolatban. 

A nehezen mozduló emberek f a j -
tá jából való volt. Tizenöt év kellett 
hozzá, hogy rászánja magát a köl-
tözködésre. Időközben felcseperedtek 
a gyerekek. Az addigi otthon, bármi-
lyen jó helyen feküdt is. bármeny-
nyire ragaszkodott hozzá. kezdett 
igen-igen szűknek bizonyulni. Egy-
szerűen: kinőtték. 

Magát a tényleges hurcolkodást 
hosszú hetek előmunkálatai előzték 
meg. A bútorok semmiféleképpen 
nem okozhattak problémát. Csak fel 
kell hajigálni őket a kis teherautó-
ra, és már indulhat is a j á ra t az ú j 
lakás felé. Hanem a többi holmi, a 
fiókok, polcok és egyéb re j tekhelyek 
tar talma. Annyi esztendő után most 
minden napfényre került, és rákény-
szerül t a r r a a sorsra, hogy szembe-
süljön a realitással. 

Nem hi t te magát hörcsögtermé-
szetnek. Ügy érezte, nem űzi ál lan-
dóan a szerzés nyughatat lan ördöge, 
most mégis csóválni kezdte a feiét, 
amikor a kis élelmiszerkamra hátsó 
polcozatáról előkerült a száztól há -
romszázszoros nagvítást produkálni 
képes játékmikroszkóp. Egy meg-

gondolatlan pi l lanatában vásárolta, 
tán ha kétszer-háromszor belekuk-
kantott. aztán elfeledkezett róla. 
Most kissé restellkedve forgat ta ke-
zében a színes dobozt, azon tűnődve 
közben, vajon megér-e még a szer-
kentyű olyan időtar tamú tárolást, 
mire a következő generáció — az 
unoka — megérkezik, s felcsepere-
dik annyira, hogy e mikroszkóp mi-
benlétét értékelni t ud ja? 

Négy garni túra hordozható kon-
nektor. Egyhez-egyhez négy-négy 
villamos üzemelésű valamit lehetet t 
egyszerre csatlakoztatni. Megvásár-
lását követően azonban gyorsan ki-
derül t róla. hogy földelt vezetékű, a 
szabvány villanydugót már eleve be-
le se lehet szuszakolni. Vagy ha ne-
tán — csellel, erőszakkal — esetleg 
mégis, akkor nem továbbí t ja az á ra -
mot a hozzá csatlakoztatott vezeték-
be. 

Likőröspohár-készlet. Ezt még 
nászajándékba kapták valamikor (a 
pontos dá tumra már nem is emlé-
kezett). A poharak al iazata ezüstös 
csillogású, de még az ezüstnél is 
gyorsabban és tar tósabban fekete-
dett. aká r használat nélkül is. pusz-
tán az idő múlására . Utóbbin röpke 
másodpercekig elmélázott, aztán ki-
haj í tot ta az egész garni túrá t a sze-
métbe, egy kilyukAit gumi ágyme-
legítő, néhány visszaválthatatlan (ám 
a polcok mélyén évek óta porosodó) 

befőttesüveg. Isten tud ja , ml okból 
évtizeden á t megőrzött szúnyogháló-
darabkák . g ö r b ü l t rozsdás szögek, 
örökre k ihunyt vil lanykörték, eredeti 
szerkezetüktől i m m á r azonosíthatat-
lan messzeségbe távolodott alkatrész-
tartozékok, miegyebek mellé. És 
rövidesen ki is kellett ürí teni a mi-
niatürizált háztartási kukákat , hogy 
hely teremtődjék a további, kiselej-
tezésre ítélt kacatoknak. 

Testes, cukorspárgával átkötöt t 
csomag akad t kezébe. Lám, hitvese 
a nők utolérhetetlen gondosságával 
nem csupán megőrizte, hanem össze 
is gyűjtötte, és így tárol ta a szerel-
mes leveleket, melyeket annak ide-
jén 6 — még időszámításunk előtt 
valamennyivel , va lamikor a kré ta-
korban — hozzá intézett. Kissé do-
bogott a szive, furcsa érzések j á r t ák 
át, miközben egynémélyikbe bele-
olvasott. 

ígéretek, fogadkozások, jelzők 
garmadája , csupa-csupa felsőfok. 
Féloldalnyi mondatok, belé jük zsú-
folva egy nagy befogadóképességű 
szív egész tar ta lma. 

Nekitámaszkodva az é léskamraaj -
tónak á l l t fürdőgatyában. meztelen 
felsőtesttel, lábán szakadozott bőr-
papucs. Kezét m á r por lepte a nagy 
rámolástól. s minden újraolvasot t le-
vélen ott virí tott u j j lenyomata , egy 
elkövetkezendő monstre nyomozás 
ki indulópontjaként . Nézte elmélyül-
ten u j jbőrének szabályosan kunkoro-
dó hullámhálózatát , m a j d a házi 
szemétkuka felé pillogott, hogy van-e 
még benne elegendő hely? 

És v o l t 
Papp Zoltán 

Hazánk egyedüli mérleggyára, a hódmezővásárhelyi MET-
RIPOND, termekeinek ötven százalékát exportálja. Har-
minc országba jutnak el hagyományos és új típusú gyárt-
mányai. A képen összeszerelés közben látható, kör számla-
pos mérlegből több mint 2 ezret készítenek az idén a hazai 
mezőgazdaságnak, az iparnak, illetve szállítanak Csehszlo-

vákiába és Kubába 

KISPLASZTIKA! 
BIENNALÉ 
PÉCSETT 

Pécsett vasárnap megnyíl t 
a VI. Országos Kisplasztikái 
Biennálé, amely egyben ava-
tóeseménye volt a város ú j , 
modern galér iá jának a Szé-
chenyi téren. Nyolcvankilenc 
képzőművész alkotása ke-
rü l t közönség elé: kőből, 
agyagból, fából, fémből és 
üvegből készült kisplaszti-
kák. A hatodik kisplasztikái 
biennálé két hónapig lá tható 
a Széchenyi téri Galériá-
ban. 
BANFI-HAJSZESZ 
ÉJJEL-NAPPAL 

A hajhullás, a kopaszság 
ú j ellenszerét: a Bánf i -ha j -
szeszt. a Herbária, immár 
Balmazújvárosban is gyárt-
ja. Hatalmas acélgömbökben 
keverik össze a többféle 
szert,. A töltés három m ű -
szakban folyik. 

ROMÁN IFJÚSÁGI 
KÜLDÖTTSÉG 
A JATE-N 

Bővülnek A JATE KISZ-
szervezetének külföldi kap-
csolatai. Meghívásukra Sze-
geden tartózkodik a temes-
vári egyetem if júsági szer-
vezetének delegációja. A 
küldöttség tagjai a szegedi 
if júsági mozgalom tevé-
kenységével és az egyetem-
mel ismerkednek. Előzetes 
megbeszélések folynak az 
együt tműködés lehetséges 
formáiról . A cél: folyamatos 
és minél szélesebb körű kap-
csolatok kialakítása. A t e r -
vek között kul turál is kap-
csolatok. építőtábori és tudo-
mányos diákköri csere sze-
r e p e t 

Kiskerti növényvédelem 
Az utóbbi hónapokban a 

szamóca-, málna- , köszmé-
te- és ribiszkeültetvényeken 
a szüret miat t nem lehetett 
permetezni. Ez az időszak 
bőven elég volt ar ra . hogy 
a kártevők (levéldarazsak, 
atkák, sodrómol.vok, levél-
tetvek. pajzstetű) és a be-
tegségek (levélfoltosság, 
l isztharmat, szürkepenész, 
szártőgombák) felszaporod-
janak. Már a jövő évi t e r -
més biztosítása szempont já-
ból a legfontosabb feladat 
tehát az ápolási és védeke-
zési munkák gyors elvégzé-
se. A fertőzött lomb, vessző 
eltávolítása és megsemmisí-
tése után az alábbi szerkom-
binációk felhasználását j a -
vasol juk: szamócában: Mitac 
20 EC -f Zineb 80 WP + 
Chinoin-Fundazol 50 WP. 
Málnában: Unifosz 50 EC + 
Cuprosan Super D + Chi-
noin-Fundazol 50 WP. R i . 
biszkében: Bi—58 EC (vagy 
Anthio 33 EC) -+ Thiovit. 
Ebben az időszakban nagy 
gondot fordítsunk a szőlő 
védelmére is. A szőlőpero-
noszpóra és -botrit isz ellen 
legjobb, ha kombinált, ha tá -
sú készítménnyel kezelünk 
(pl. Mycodifol, Ortho-Phal-
t a r \ ha ilyen nem áll r en -
delkezésre, magunk válogas-
suk össze a kombinációt. 
(Pl. Zineb 80 WP + Chi-
noi.n Fundazol 50 W P j 

Problémát jelent, hogy az 
elárusítóhelyeken nem lehet 
nedvesítőszert kapni. Az á t -
meneti hiány idején ezeket 
kál iszappannal helyettesít-
sük oly módon, hogy a per -
metléhez 1 százalék meny-
nyiségben kever jük. 
Csongrád m. Növényvédelmi 

és Agrokémiai Állomás 

Javul az idő 
Várható időjárás kedd es-

tig: közepesen felhős, borult 
idő, több helyen záporeső, 
helyenként zivatar, időnként 
élénk, á l ta lában északnyuga-
ti irányú szél. A várha tó 
legmagasabb nappali hőmér-
séklet kedden 18—23 fok kö-
zött. 
ÁRPAD KORI 
TELEPÜLÉS 

A ta tárok pusztí tását kö-
vető esztendőkben benépe-
sül t egykor volt Árpád kori 
települést t á r t ak fel a nyí r -
egyházi Jósa András Mú-
zeum régészei Panyola ha-
tárában. A falu nyomaira 
töltéserősítési munkála tok 
közben a Felső-Tiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság dolgo-
zói bukkantak. A helyszínre 
érkezett szakemberek ku ta -
tásaik során fel tár ták a XIV. 
századi oklevelekben Reme-
te néven említett falu cent-
rumában levő templom ma-
radványait , s néhány. az 
épület körül álló lakóházat 
is. 

TUDOMÁNYOS 
TANÁCSKOZÁS 
A NEUROKÉMIARÓL 

Az idegsejtekben zaj ló 
folyamatokkal, az agy- és 
idegműködés kémiai összete-
vőivel foglalkozó tudomány-
ág, a neurokémia tudomá-
nyos tanfolyamát rendezik 
meg Szegeden, az MTA 
Biológiai Központjában. A 
Magyar Biológiai Társaság 
Neurokémiai Szakosztálya és 
a Szegedi Biológiai Központ 
által szervezett program, 
hét főn délelőtt kezdődött 
dr. Huszti Zsuzsa, a Gyógy-
szerkutató Intézet kutatója, 
a Neurokémiai Szakosztály 
t i tkára elnökletével. 

TANSZER-
VASAR 

Hétfőn országszerte — va-
lamennyi áruházban, ál lami 
és szövetkezeti iparcikküzlet-
ben — megkezdődött az is-
kolaévet előkészítő tanszer-
vásár. amelyben augusztus 
4-ig 20 százalékkal olcsób-
ban á rus í t j ák az iskolások-
nak kötelezően előírt füze-
teket, füzetcsomagokat 

Kincskereső-tábor Szegeden 

Csak azért... 
Ketten beszélgetnek a 

színházban: 
— Nem értem, hogy 

miért nem fütyülik ki 
ezt a darabot! 

— Azért, mert nehéz 
egyszerre ásítani és fü-
tyülni ... 

Negyedszer rendezi meg 
olvasótáborát a Szegeden 
szerkesztett Kincskereső cí-
mű, gyerekeknek szóló Iro-
dalmi folyóirat. Jú l ius 19-
én, csütörtökön, a KISZ me-
lye i bizottságának újszegedi 
vezetőképző táborában ta -
lálkozik az a száz paj tás , 
ak ik legeredményesebben 
szerepeltek a folyóirat pá -
lyázatain. akik a Kincske-
resőklubok és -szakkörök 
legaktívabb tagjai voltak. (A 
lap i f jú terjesztői ez év-
ben az ország különböző tá -
boraiban toboroznak ú j ol-

vasókat, előfizetőket.) A 
Kincskereső-tábor résztve-
vői három szakcsoportban — 
újságszerkesztő, népi játék, 
színjátszás — ismerkednek az 
irodalom és művészet a lap-
jaival. Ellátogat a táborba 
többek között Janikovszky 
Éva, Petrovácz István, Lá-
zár Ervin, Veress Miklós, 
Annus József, Tóth Béla. 
Az ismeretszerzést és alkotó 
munká t tábori olimpia, kar -
nevál, városnéző séta, asz-
fal trajzverseny, ki- mi t tud?, 
vers- és prózamondóver-
seny teszi színessé és emlé-
kezetessé. 

Községi MÉH-átvevőhelyek 

SZERVIZ 
ÉS GÉPKOCSITAROLÖ 

Elkészült a Szegedi Gép-
já rműjav í tó Ipari Szövetke-
zet Cserzy Mihály utcai 
autójavító-részlegének az ú j 
szervizüzeme, amely a kö-
zeljövőben megnyílik. Az ú j 
csarnokban modern beren-
dezések segítségével végzik 
m a j d a szakemberek a sze-
mélygépkocsik műszaki vizs-
gáztatását. Két műhellyel bő-
vül t a karosszéria-lakatos 
üzem is. Várhatóan ebben 
az évben elkészül a 432 
négyzetméter a lapterüle tű 
gépkocsitároló-szín is. Az 
autójavító-részleg bővítése 3 
millió forintba került . 
NÖVEKSZIK 
AZ ETNA 

Az Etna az időszámítás 
előtti V. századtól kezdve 
napjainkig 80-szor tört ki. 
A mérések szerint a vulkán 
ál landóan növekszik. 1874-
ben az Etna 3313 méter m a -
gas volt, m a m á r 3480 mé-
ter magas. 

Mélykúton és Asotthalmon 
már van. s ha a többi köz-
ség tanécsa kéri, másut t is 
lesz olyan MÉH-gyűjtőhely, 
ahová egész évben vihet ik 
a lakók tönkrement ház ta r -
tási gépeiket, kidobásra ítélt 
kályháikat, kerékpár ja ika t . 
Vagyis olyan hulladékaikat , 
amelyek anyaga még feldol-
gozható. A Dél-magvarorszá-
gi MÉH Vállalat kezdemé-
nyezésére létrehozott két 
gyűjtőhely bevétele az ille-
tékes tanácsoké: az össze-
gyűlt vas- és fémhulladék 
ellenértékét ugyanis az el-

szállítás, átvétel u tán * 
MÉH a tanácsoknak u ta l ja 
át . Az összeg a fejlesztési 
alapot gyarapít ja , vagyis az 
egyébként kidobásra. sze-
mét re szánt anyagokból 
származó pénz például j á r -
dák. u tak építésére fordí t -
ható, s mer t ezeken a gyű j -
tőhelyeken a lakosok d í j t a -
lanul helyezhetik el ház ta r -
tási fémhul ladékaikat — ta -
lán nem éktelenít ik ezentúl 
a csatornapartokat . útszéli 
erdőket. Az örvendetes kez-
deményezést nem ár tana k i -
terjeszteni a városokra isi 

f f Telt ház" a Balatonnál 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, Ismerő-
söknek, szomszédoknak, tovább* 
a tsz vezetőségének, és tagságá-
nak, akik szeretett édesapánk, 
DEMETER GYÖRGY temetésén 
megjelentek, együttérzésükkel és 
koszorúikkal fá jda lmunka t eny-
híteni Igyekeztek. Gyászoló (ele-
sége és családja, Röszke. 

Mély fá jda lommal tudat juk , 
hogy HABSANYI ANTALNÉ 
Kmmyke, életének 67. évében, 
hosszú betegség után elhunyt. 
Búcsúztatása hamvasztás u tán 
lesz. Részvétlálogaiás mellőzését 
kérem. Gyászoló fé r j e és test-
vérei. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak. akik felejthetetlen halot-
tunk, VÉR ANTAL temetésén 
megjelentek, részvétükkel és vi-
rágaikkal mély fá jda lmunkat eny-
híteni igyekeztek. Hirtelen tra-
gikus halála, soha cl nem múló 
sebet ejtett. Jóságát, drága em-
lékét. f á jó szivünkben őrizzük. 
Hiányát megszokni nem lehet. 
Megiört szívünkre, bánatunkra , 
az idő múlása sem hoz enyhülést. 
A gyászoló család, Röszke. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, szomszédoknak CS 
munkatársaknak , akik szeretett 
halottunk, SZATMÁRI MIHÁLY 
hamvasztás utáni búcsúztatásán 

Gyász-
közlemények 

megjelentek, részvétükkel, virá-
gaikkal, fá jda lmunkat enyhíteni 
igyekeztek. Gyászoló család. 

4813 
Mély fájdalommal tuda t juk , 

hogy a legjobb édesanya, nagy-
mama, MUCSI FERENCNÉ Tüs-
magi Piroska, életének 76. évé-
ben, Július 15-én, bosszú szenve-
dés után elhunyt. Búcsúztatása 
hamvasztás u tán lesz. A gyászoló 
család. 3682 

Fájdalommal tuda t juk , mind-
azokkal, akik Ismerték és szeret-
ték, hogy DR. KOTSIS EDNRÉNÉ 
gyógyszerész. Szeged, Földmives 
u. 27. sz. alatti lakos, életének 74. 
évében elhunyt. Temetése júl. 18-
án 13 órakor lesz az Alsóvárosi 
temető kápolnájából. A gyászoló 
hozzátartozói. 3691 

Tudat juk , hogy GÉM JÓZSEF 
hamvasztás utáni búcsúztatása 
júl. 18-án 13 órakor lesz a Bel-
városi temető ravatalozójából. — 
A gyászoló család. 3688 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazon rokonoknak, is-

merősöknek, szomszédoknak, jó 
barátoknak, munkatá rsaknak , 
akik felejthetetlen halottunk, 
ÖRDÖGH PALNÉT, drága jó 
édesanyát, utolsó ú t j á ra elkísér-
ték, részvétükkel és virágaikkal 
mély fá jda lmunkat enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család, 
Tápé. 3676 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, ba-
rátoknak, akik felejthetetlen ha-
l o t t u n k , K A K U S Z I J Ó Z S E F t e -
metésén részt vettek, virágaikkal 
és részvétükkel fá jda lmunkat 
enyhítették. A gyászoló család. 

3680 
Fájó szívvel tuda t juk , hogy fe-

lejthetetlen fér j , apa, nagyapa, 
após, testvér, sógor, BADARIK 
ISTVÁN életének 80. évében 
csendesen elhunyt. Búcsúztatása 
júl. 19-én 15 órakor lesz a Dugo-
nics temetó ravatalozójából. A 
gyászoló család, Zöldfa u. 6. 

3677 
Köszönetet mondunk mind-

azoknak a rokonoknak, ismerő-
söknek, szomszédoknak, munka-
társainknak, akik felejthetetlen 
halottun, BATTANCS 1MRÉNÉ 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fái-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család. 3674 

Vasárnap a becslések sze-
rint mintegy félmillió hazai 
és külföldi vendég tartóz-
kodott a Balaton par t j án . A 
szállodákban és a kempin-
gekben „telt ház" volt. de a 
fizetővendég-szolgálat m a -
gánnyaralóiban is alig lehe-
tett üres szobát találni. A 
nagyobb kempingekben m á r 
csak az előzetesen be je len t -
kezett vendégeket tud ták fo-
gadni. 

A változékony időjárás el-
lenére ezen a hét végén is 
hosszú au tókaravánokban 
érkeztek a külföldi turisták 
a tópar t üdülőtelepeire. 
Szombaton és vasárnap kü-
lönösen az NSZK-ból, Auszt-
riából és Hollandiából jöttek 
turisták, rendkívül nagv 
számban. A Balaton vidék 
félmilliós vendégserege a 
borús időjárás mia t t a s t ran-
dok helyett inkább a k i rán-

dulóhelyeket kereste fel. 
Turistainvázió volt Bada-
csonyban, Tihanyban és még 
számos, nevezetességekben, 
látnivalókban gazdag ki rán-
dulóhelyen. 

LEZUHANT 
A TISZA-
HIDRÓL 
, Halálesettel végződött egy 
virtuskodásból tett fogadás 
Szegeden. Juhász János 20 
éves helybeli (Csongrádi sgt. 
98'A) lakos egy társaságban-
nagyobb mennyiségű szeszes 
italt fogyasztott Újszegeden, 
m a j d késő este fogadásból ót 
akar t menni a Tisza-híd 
acélszerkezetének felső ívén. 
A f ia ta lember m á r a híd 
legmagasabb pon t j án ha-
ladt, amikor lezuhant a be-
tonjárdára , rövid idővel ké-
sőbb pedig belehalt sérülé-
seibe. 
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