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Szép kilátás — nincs panorámai 

A Szil'éri sugárúton ás a közelében lakók sóhajthatnak így 
naponta, ha otthonuk környékén végig néznek. Amerre a 
szem ellát, méteres gaz borítja az új városrészt, és ez még 
hagyján, mert „esak" ronda. Ami azonban még veszélyes 
Is. hogy az útkereszteződésekben burjánzó ősbozót úgy el-
takarja a kilátást a járművezetők előtt, hogy csak teljes 
bizonytalanságban bújhatnak ki a mellékutcából, veszélyez-
tetve önmaguk és mások biztonságát. Felvételeink a Szilléri 
sugárút—Debreceni utca kereszteződésében és a Csillag 
téren készültek, ahol az ülés magasságából nézve a jár-

művek teteje is alig látszik kl a gazból. De meddig? 

NÉPTÁNCOSOK 
TALÁLKOZÓJA 

A hét végén szombaton és 
vasárnap Csongrádon ren-
dezik meg a szövetkezeti 
néptáncosok tisztántúli ta-
lálkozóját. A program szom-
baton este 7 órakor a hét 
résztvevő együttes menet-
tóncversenyével kezdődik, 
amelyet a Kossuth téren 
rendeznek meg, az ünnepé-
lyes megnyitó pedig este 3 
órakor a szabadtéri színpa-
don lesz A műsorban fellép 
az ÜUési ÁFÉSZ és művelő-
dési ház „Fonó" táncegyüt-
tese ls. A műsor után tánc-
házat rendeznek, majd más-
nap, vasárnap délelőtt, szak-
mai tanácskozást a csongrá-
di művelődési központban. 

HALÁLOS 
NÉZETELTÉRÉS 

Családi nézeteltérés során 
tanyája udvarán egy faléc-
cel fejbe ütötte feleségét az 
53 éves Szekeres Imre, Pusz-
tamérges I. kerület 89. szám 
isiatti l<dcos. Az ütés okozta 
sérülés önmagában még 
nem lett volna halálos, ám 
a földre zuhant, eszméletét 
vesztett asszony a beléleg-
zett homoktól és vértől 
megfulladt. Szekeres Imre 
halált okozó testi sértés mi-
att állt a bíróság előtt. Bün-
tetését dr. Szabó Lóránt ta-
nácsa a Szegedi Megyei Bí-
róságon 2 évi börtönben ál-
lapította meg. Az ítélet jog-
erők. 

Somogyi Kar oly ne lel vélelel 

MINTA 
ARATÁS UTÁN 

Az Idén 25 gazdaságban 
vizsgálják meg a talajt A 
vásárhelyi Rákóczi, a makói 
Kossuth, az állami gazdasá-
gok szakszolgálati állomása, 
a Gabona és Iparinövények 
Termelési Rendszere és a 
Csongrád megyei Növényvé-
delmi és Agrokémiai Állo-
más gépei naponta 400—600 
hektáron végeznek vizsgála-
tokat Minderre azért van 
szükség, hogy segítséget, ta-
nácsot adjanak a szakembe-
reknek a gazdaságos terme-
léshez, az agrotechnikához. 

MONSZUN-
KAROK 
MANILÁBAN 

Hárman meghaltak, és ez-
reket kellett kitelepíteni csü-
törtökön Manilában és a vá-
ros környékén a monszun 
okozta árvíz következtében. 
A fővárostól 80 kilométerre 
északkeletre található, Sublc 
Bay-i amerikai haditengeré-
szeti támaszponton villám-
csapás ért egy 200 000 gal-
lonos olajtárolót, és az ki-
gyulladt 

ÜJ GÉP 
A MEZŐGAZDASÁGNAK 

Lengyelország legnagyobb 
repülőgépgyárában, a mielei 
PZL-ben megkezdődött az 
M—18-as típusú mezőgazda-
sági repülőgépek sorozat-
gyártása. A nagy teljesítmé-
nyű repülőgép mintegy 1500 
kilogramm vegyszerrel ter-
helhető. 

A zsüptetőt körülbelül ötven esz-
tendővel ezelőtt rakták föl ezekre a 
tetőgerendákra. Nem mindenki értett 
ehhez a munkához, volt olvan eset. 
hogy a szomszéd faluból kellett mes-
tert hozatni, aki ugyan nem rendel-
kezett semmiféle mesterlevéllel, csak 
az apjától, nagyapjától tanulta a 
rozsszalma míves megmunkálását. A 
jó mester szépen dolgozta meg a te-
tőt. vastagon építette rá a szalmát, 
ós egyenesre vágta a szegélyeket. 

Mondom, ez a tető fél évszázados. 
Elnézegetem az utcán álldogálva, 
legjobban a megfeketedett szalmát 
borító vastag moharéteg fogja meg a 
szememet. Ez persze nem volt rajta 
újkorában, hosszú esztendők sok eső-
zése. havazása kell ahhoz, hogv a 
moha néhány kis szélhordta csírából 
kifakadjon, és sejtről sejtre gyara-
podva ilyen dús tenyészetet érjen el. 
így képzelem el laikus okoskodással, 
de nem is az a fontos, milyen folya-
matok építik ilyen szépre a mohát, 
inkább az elmélkedés, amit a szem-
lélése fakaszt az emberben. 

Nem tudni, melyik évben jelent 
meg rajta a moha. Először talán 
csak tenyérnyi darabkán, beleszőtte 
puha gyökérzetét a szalma szálai kö-

Moha 
zé. nem nagyon szerette a perzselő 
napot, várta az esőt. a nyirkos haj-
nalokat. minden mohák kedvenc 
napszakát. Aztán gyarapodni kez-
dett Előbb a zsúp alsó szegélye kö-* 
ze'.ében. aztán egyre följebb, följebb, 
egészen a tetőzet gerincéig. 

Mindez ígv röpdös át a képzelete-
men. amikor megáll mellettem egy 
sétabotos öregember. Köszön kis 
gyanakvással, hogy mit bámulok 
ezen a háztetőn. 

— Jó moh ás — mondom, hogy 
magam felé fordítsam. 

Felnéz a tetőre, aztán bele a sze-
membe. 

— Mért, hogy moh ás? — kérdi ér-
tetlenül. 

— Elburjánzott ralta a moha — 
mondom. — öreg ház lehet 

— Ez? ötvenesztendős. Azóta van 
rajta. Eszi a szalmát. 

— Nem is cserélték azóta? 
— Ezt nem. Ez volt, ez van. Végit 

járja. 

— Sok élet zajlott alatta. 
— Ez alatt sok. Volt benne a há-

ború előtt hat gyerek. Fél tucat. Négy 
fiú, két lány. Meg ezeknek az apja 
is itt volt gyerek. De az még a ré-
gebbi tető alatt Mert volt ezen. De 
elvitte a piros kakas. 

— Öröm is volt benne — igyek-
szem még jobban fölmelegíteni az 
öreget * 

— öröm? Mi öröm lehetett az 
ilyen kicsi házban? Gyerek, gyerek, 
gond, gond. az volt nekik. 

— Most ki lakik alatta? 
— Most? Most senki. Ki lakna? 
— A hat közül egy sincs idehaza? 
Legyint a bütykös kezével. 
— Azok? Hol vannak azok! Vá-

rosra mentek. Urak lettek. Mármint 
mai urak. Tanultak. 

— ÉS a szülők? 
— Szülők? Az apjuk meghalt Az 

anyjuk meg ott van a Rozi lányá-
nál. De ide visszajár. Isten tudja, 
mit keres itt. Takarít benne. A bú-
tora. mindene. Mert azt mondja, ő 
ide tér haza meghalni. Ha megvár-
ja a ház. 

Ormos Gerő 

2 4 - 2 9 ' 
Várható időjárás péntek 

estig: időnként megnövekvő 
felhőzet, néhány helyen zá-
por, illetve zivatar. Általá-
ban mérsékelt, néha élénk 
északkeleti, keleti szél. A 
várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet pénteken 
24—29 fok között. 

SZABAD 
A SZÍNPAD! 

A rátóti humorfesztivál 
szabad színpadára önkénte-
sen jelentkezők műsorábol 
közvetít egy órát a rádió 
holnap, szombaton délelőtt 
9 óra 20-tól. A válogatásba 
szegedi humorista, Nagy 
Bandó András Szülői érte-
kezlet című önálló műsorá-
nak rövidített változata is 
bekerült 

A MÚZEUMI HÓNAP 
TERVEIBŐL 

Az október az idén is ha-
gyományosan múzeumi hó-
nap. A rendezvénysorozat 
mostani vezérgondolata a 
műemlékvédelem lesz. Eh-
hez kapcsolódva rendezik 
meg a Közművelődési Palo-
ta kupolájában a Csongrád 
megye középkori műemléke-
i t és népi műemlékeit be-
mutató kiállításokat. A Kép-
tár három szintjén ebben az 
időben a Magyar Nemzeti 
Galéria anyagából váloga-
tott 19. és 20. századi tájké-
pieket láthatnak az érdeklő-
dők. 

VASÖNTÖK 
VETÉLKEDŐJE 

Tegnap, csütörtökön tar-
tották Szegeden az öntödei 
vállalat szegedi vas- és fém-
öntödéjében a Kohó- és 
Gépipiari Minisztérium szer-
vezte Ki minek mestere? 
szakmai vetélkedő vállalati 
döntőjét. Az öntő szakmun-
kások szakmai és piolitikai 
vetélkedőjében két kategó-
riában a gyakorlott és a pá-
lyakezdő szakmunkások ad-
tak számot tudásukról. Az 
első helyet a gyakorlott 
szakmunkások közül Hor-
váth Sándor szerezte meg, a 
pályakezdőknél piedig Maro-
si János jutott az országos 
döntőbe. 

A JACHTVERSENV 
ÁLDOZATAI 

A Royal Őceán Racing 
Club legfrissebb jelentése 
szerint 15 — 13 angol, egy 
amerikai és egy holland — 
hajós vesztette életét a vi-
harban, és kilenc hajó el-
tűnt szerdán az Írország és 
Anglia partjai között meg-
rendezett jachtverseny so-
rán. A szerencsétlenül jár-
tak mentését végző helikop-
terek és hajók eddig 136 ha-
jóst mentettek ki a háborgó 
tengerből,' ketten eltűntek. 

ITTASAN 
VEZETETT 

Ittasan vezette Kiskunfél-
egyházán autóját a 28 éves 
Magyar István, Pusztaszer, 
Ságvári utca 2. szám alatti 
lakos. A közlekedési sza-
bálysértés miatt a rendőrsét? 
2500 forint pénzbírsággal 
sújtotta, s hat hónapra be-
vonta vezetői engedélyét 

ÜJ ARUHAZ 
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

A makói Maros menti 
ÁFÉSZ új áruházat épített 
Magyarcsanádon. A FOR-
FA-áruház megnyitóját au-
gusztus 19-én délelőtt 9 óra-
kor tartják. Ezt követően al-
kotmány napi nagygvűlést 
tartanak a községi művelő-
dési házban, majd tizenegy 
órakor lesz a nemzetiségi ál-
talános iskola ünnepélyes át-
adása. 

DFSZMADÁR-
KI ÁLLIT AS 

A TIT Csongrád megyei 
szervezetének díszmadár-
tenyésztő szakköre ma, pén-
teken délelőtt 11 órakor 
nemzetközi díszmadár-kiál-
lítást rendez a Marx téri vá-
sári C pavilonban. A hét-
főig nyitvatartó díszmadár-
bemutatón a hazai tenyész-
tőkön kívül jugoszláv, né-
met, osztrák és csehszlovák 
madárbarátok is elhozták 
legszebb díszmadaraikat. A 
kiállítás pénteken este 8 
óráig, szombaton és vasár-
nap reggel 8 órától este 0 
óráig, hétfón délután 5 óráig 
tart nyitva. 

Import modell 
Smith közlegény pa-

rancsot kapott, hogy 
tisztítson meg egy vö-
dör krumplit. 

— Kozmikus korsza-
kunkban már burgonya-
tisztító gépnek kellene 
lennie a hadseregnél — 
dohog Smith. 

— Hát persze, és te 
képviseled a legújabb 
modellt! — feleli az őr-
mester. 

ÖLTÖZŐ ÉPÜL 
A PUSZTASZERI 
SPORTPÁLYÁN 

Társadalmi összefogással 
ölözőt építenek a pusztasze-
riek a sportpályán. Koráb-
ban lerakta az alapot a 
Diesel-expressz szocialista 
brigád. A két öltözőből, mos-
dóból, raktárból álló épület-
nek felhúzták a falát. Ügy 
tervezik, az idén tető alá 
hozzák. Segített a községi ta-
nács, és a falubeliek is ki-
vették részüket a munkából. 
Szarvas József és Gajdacsi 
György kisiparosok — és a 
többiek — napokat töltöttek 
a közös munkával 

ÉRIK 
A FÜGE 

A Mecsek napsütötte déli, 
lejtőin szedésre érett a füge. 
Alighanem ez a növény az 
egyetlen, amely nemcsak el-
viselte az aszályos időjárást, 
hanem kifejezetten kedve-
zett neki a hosszú, forró 
nyár. Legalábbis erre vall a 
gazdag termés, és hogy a 
gyümölcsök között tyúktojás 
nagyságúak is akadnak. Ha-
zánkban egyedül a mediter-
rán jellegű Mecsekalján 
díszlik a füge tömegesen a 
szabad ég alatt, és hoz ter-
mést évről évre. 

ŰJ ORVOSI KÖNYVTAR 
Moszkvában megnyílt a 

szovjet Egészségügyi Mi-
nisztérium Központi Orvos-
tudományi Könyvtára. Az 
új létesítményben 3 millió 
könyvet őriznek, közöttük 
Avicenna és Hippokratész 
műveinek ritka kiadásait is. 
A könyvtárban a tájékozó-
dást nyolcmillió katalógus-
cédula segíti. 

NYOLCAS IKREK 
Nyolcas ikreknek adott 

életet tegnap egy nápolyi 
asszony. A három fiú és öt 
leány édesanyja, Pasqualina 
Chiasnese egy biztosítóügy-
nök felesége. A több éve 
hormonokkal gyógykezelt 29 
éves Chiasnese asszony há7 
rom évvel ezelőtt hatos ik-
reket szült, de az ikrek csu-
pán egy órán át tudtak élet-
ben maradni. A most szüle-
tett nyolc iker 450 és 1000 
gramm közötti súllyal, a ter-
hesség hetedik hónapjában 
jött világra. Az egyik kis-
lány röviddel a szülést kö-
vetően meghalt. Az újszülöt-
teket inkubátorban helyez-
ték el. Az anya állapota ki-
elégítő. A nápolyi „Gyógyít-
hatatlanok Kórházából" 
származó információ szerint 
nem sok remény van a töb-
bi hét gyermék életben ma-
radására. 

Üzletek nyitvatartása 
Augusztus 20-a előtt meg-

változik az üzletek nyitva-
tartása. Augusztus 18-án, 
szombaton az egy műszakos 
élelmiszerárudák — déltől 
fél egyig tartó ebédszünettel 
— délután 4 óráig fogadják 
a vásárlókat. A két műszakos 
élelmiszer- és édességboltok-
ban 17 óráig, a szombaton-
ként 16 órán túl is nyitva-
tartó élelmiszerüzletekben 

pedig 19 óráig lehet vásá-
rolni. Augusztus 19-én, va-
sárnap a vendéglők a szom-
bati nyitvatartás szerint 
várják a vendégeket. Au-
gusztus 20-án, hétfőn a ven-
déglők, az édesség- és do-
hányboltok a vasárnapnak 
megfelelő időpontban nyit-
nak és zárnak. A piacok 
nyitvatartási rendje nem 
változik. , 

KÉT ÜJ 
TANTEREM 
CSENGELÉN 

Szülők, nevelők fogtak 
össze Csengelén, hogy több 
tanterem legyen az idei ta-
névnyitóra, s ne kelljen dél-
után is iskolába járni a 
gyerekeknek. Két tanterem-
mel bővítették az iskolát. 
Nóvák Imre kőműves kis-
iparos több napot dolgozott 
a közért, akárcsak Heim GÍ-
záné igazgató, Farkas László, 
Francia Jenő és az Arany-
homok Tsz KISZ-fiataljai. 
Az összefogás szép példája a 
csengeleiek társadalmi mun-
kája. 

GÁZOLÁS 
VÁSÁRHELYEN 

Hódmezővásárhely külte-
rületén Lantos Antal 52 éves 
autóbuszvezető, szegedi la-
kos az általa vezetett au-
tóbusszal elgázolta a vele 
azonos irányban kerékpáron 
haladó Markó Áron 76 éves 
nyugdíjas, hódmezővásárhe-
lyi lakost, aki a helyszínen 
meghalt. A rendőrségi vizs-
gálat eddigi megállapítása 
szerint Lantos a busz tom-
pított világítása mellett ké-
sőn vette észre a kerékpá-
rost Az ügyben tovább fo-
lyik a vizsgálat. 

Szovjet építők 
— magyar tapasztalatok 

Jól hasznosítják a szovjet 
építőiparban azokat a ta-
pasztalatokat, amelyeket a 
magyar ipar szerzett az 
épületek előregyártásában, 
az építkezések egyes rész-
folyamataiban, különböző 
elemek, szerkezetek elkészí-
tésében. A Zsiliscsnoje 
Sztroityelsztvo (Lakásépítés) 
című folyóirat augusztusi 
számában A. Matvejev, az 
ipari építkezések miniszté-
riumának munkatársa ösz-
szegezi a tapasztalatcsere 
néhány eredményét. Több 
építőipari vállalat alkalmaz 
például magyar módszereket 
az építkezéseknél használt 
faanyagok, szerkezetek gyár-
tásánál, ezeket a tapasztala-
tokat jól hasznosítják a scse-

kinszki, az arhangelszki, a 
belicsevi, a kalugai építke-
zéseken. 

A Kárpáton túli terület 
építőiparában a nagypane-
les építkezéseknél hasznosít-
ja azokat a módszereket, 
amelyeket a magyar építő-
ipar alkalmaz a külső pa-
nelek összeszerelésénél. Mun-
kácson már el is készül az 
első olyan — kilencszintes, 
108 lakásos — ház, amelyet 
a magyar módszer alkalma-
zásával szereltek össze. A 
módszer alkalmazásával 
könnyebbé válik a panelek 
összeszerelése, növekszik a 
hő- és vízszigetelés megbíz-
hatósága az összeillesztések-
né l 
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