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Lézerek a számítástechnikában 

Az olvasó íróvá avanzsált. Szál-
kás betűkkel, régimódi helyesírás-
sal és ódivatú fogalmazással írott 
levélben hozta tudomásomra, hogy 
újságlapozgatás közben gondolatai 

támadtak, megosztaná őket velem, 
s ha megírnám, a közzel is. Ha szí-
veskednék fö lke resn i . . . 

Mentem. A levél a lapján Idős in-
vitálót föltételeztem Sejtésem nem 
csalt. A közeli falu egyik takaros 
portáján hetven év körüli bácsira 
nyitottam a kaput.' Megvallom, az-
zal — a pályatársaim évtizedes ta-
pasztalatából is adódó — hátsó gon-
dolattal, hogy valami fülemüleper, 
sérelem, igaaságkeresés, vagy annak 
tanulsága lehet, amiért idehívtak. A 
gondolatot az idős ember sietett el-
hessenteni. Rövid, egymást kóstol-
gató, ismerkedő percek után, elém 
tette a DéLmagyarországot. 

— Ebben van írva, amin elgon-
dolkoztam — mutat ta a cikket. — 
Mondhatom? 

— Mondja! 
— No. Hát elsőbben is: ne lugy-

gye, hogy én valami habókos vén-
ember vagyok! Testi, lelki egészsé-
gem megvan. Hozzájuk meg így, té-
len, mikor leteszi az ember pár hó-
napra a gazdálkodást, még időm is 
van. Napi elfoglaltságom, a ház 
meg a magam rendben tartásán kí-
vül, mióta az asszony meghalt, sze-
gény, annyi csak, hogy elballagok 
a napközibe, meg hazaballagok. 
Meri ottan csak jobban mén az idő 
az ember felett, mint itthon, egye-
dül. Ezéri is, ettől is, a napközitől, 

A kívánság 
meg az időtől támadt az én gon-
dolatom a maga cikkéhez. 

— Mi légyen az a gondolat? 
— Fene se tudja , kéne-e szel-

lőztetni, de kikívánkozik belőlem. 
Volt az újságban az a cikk, arról az 
öreg tanárról, aki a tanítványaitól 
kap olvasnivalót. Arról fordult el' 
az eszem kereke. Oszt ezt őrölte, 
mi lenne, ha más öregeket is lehet-
ne több olvasnivalóhoz juttatni va-
lamiképpen. Mer' itten vannak, ké-
rem, mo6t mán majdnem minden 
faluban ezek az öregotthonok. Reg-
gel bemén az ember, estig ott van. 
Sokszor van úgy, hogy nehezen 
megy ott is az óra. Van tévé, meg 
rádió, egy pár újság, de sokszor ez 
is kevés. Tudom én, hogy nem telik 
többre, nem is elégedetlenségből 
mondom Elolvashatjuk — igaz, 
egymás kezibül — a Délmagyart, a 
Hírlapot, a Szabad Földet, a Ké-
pes Újságot, a N(jk Lapját, a Csa-
ládi Lapot. Azok járnak, elő vannak 
fizetve, sokszor szakadozottra for-
gatódnak. De forgatnánk mást is, 
ha lenne. A gyerekeim, ha a vá-
rosból hazaugranak, szoktak hozni 
ilyen-olyan képes újságokat. A ne-
vüket se mind tudom, de van egyik-
ben-másikban egy-két jó cikk. Azo-
kat be szoktam vinni a napközi-
be. No, hát más is behozhatná. 
Azon morfondírozok, hogy-mint le-
hetne összeszedni a városban már 

kiolvasott, kidobásra szánt szines 
újságokat. És eljuttatni olyan he-
lyekre, ahun még olvasnák. Lenne 
szociális otthon, falusi napközi, 
meg tán nevelőotthon is, ahol szí-
vesen elfogadnák Főleg a hosszú 
téli napokra. 

Ágaskodni kezdtek mindjár t ben-
nem a bürokratikus szervezési és 
szabályozási mechanizmus kérdője-
lei. Hogy ki gyűjtse össze, hol, mi-
ként, ki ossza el, ki szállítsa, ki 
engedélyezze, mit szól hozzá e ta-
nács, a köjál, az a k á r k i . . . Az öt-
letgazda megelőzött a kérdések ki-
mondásában. A maga józan parasz-
ti eszével kimódolta: 

— Ha valamelyik szegedi otthon-
ban, vagy családsegítő központban 
— vagy minek is hí j ják ott a nap-
közit — leadhatná az, akinek van 
újságja, és hetente egyszer onnan 
feltennék a postaautóra a falukba, 
meg lehetne oldani. Még tán a 
MÉH-től is el lehelne hozni, ami 
még olvasható. Én azt hiszem, csak 
egy kis Jó szándék kéne, meg set-
gítőkészség és belátás. 

A magam részéről beszélgetésünk 
végére beláttam, hogy meg lehetne 
próbálni Éppen ezért, Mihály bácsi 
— maga kérte (bár be nem látom 
máig se, miért), hogy se vezeték-
neve, se fa luja szerint ne aposztro-
fál jam — ötletét ezúton köz elé te-
szem. Én szeretném, ha az idős em-
ber a közeli jövőben arról írna 
majd levelet, hogv egyre több újsá-
got lapozgathatnak a napköziben . . . 

Szabó Magdolna 

A nagy pontosságú és nagy felbontású rajzok készítéséhez 
a mai, fejlett technikájú világ nem nélkülözheti a lézerek 
alkalmazását. A budapesti ITEX Egyesülés szocialista ex-
portra készíti lézeres rajzgépeit, melyek elsősorban nyom-
tatott áramköri egységek tervezésénél, készítésénél adnak 

segítséget. Képünkön: a rajzgép nyomtatott áramköri 
egységet rajzol 

Magyar 
Rádió 

Szeged 

[ December >.. csütörtök 

5.Í0—0.00: Alföldi hírmondó — 
zenés hírműsor — 
benne: 

5.40: Falurádió — 
a Kossuth rádióból 

6.00: Hlnek, útlnform 
6.30: Hirek. lapszemle 
6.45: Reggeli párbeszéd 
7.00* Krónika — Kossuth 

Továbbá: Információk 
Bács-Kiskun. Béké« 
ós Csongrád megyéből — 

Íirogramajánlat. 
döjárás-lelentés. sport 

Műsorunk tar talmából: 
— Középiskolai 
továbbtanulási esélyeik 
Szegeden 
— Adó és árreform 
hatosai a Bács-Kiskun 
min:vei fogyasztási 
.szóvet ke zMeflonéJ 
— A Békés megve i 

• vyetről 
— Filmlevél — 
Sas.-r-ttto; Horaa Ildikó 
— Műsorvezető: 
Balogh József 

AZ ELSŐ 
TAPASZTALATOK 

A Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület Ken-
deripari Szakosztálya szer-
vezésében december l- jén, 
csütörtökön fél 3 órakor 
Jlegyes Tiborné MKT fő-
osztályvezetője tar t előadást 
Újszegeden a HungarohernD 
tanácstermében A tröszti 
vállalatok önálló költségve-
tési kapcsolatának első ta-
pasztalatai, kihatásai cím-
mel. 

SZOVJET ÜGYÉSZI 
DELEGÁCIÓ 
SZEGEDEN 

Tegnap rövid látogatást 
tett a Csongrád Megyei Fő-
ügyészségen a szovjet leg-
főbb ügyészség delegációja, 
a Szmolenszik megyei fő-
ügyész vezetésével. A ven-
degek tájékoztatót hallgat-
tak meg az ú j magyarorszá-
gi gazdasági formációk, tör-
vényességi tapasztalatairól. 
E tapasztalatokról a szovjet 
vendégek a gyakorlatban is 
benyomásokat szerezhettek 
az Üj Élet Tsz-ben és egy 
hódmezővásárhelyi magán-
műszerésznél. Ugyanakkor 
tájékoztatót is meghallgat-
hattak a Kiosz Csongrád 
Megyei Szervezeténél a 
megyében működő kisiparo-
sok tevékenységéről. 

VÉKADOK 
KITÜNTETÉSE 

A Magyar Vöröskereszt 
november 27-én, vasárnap 
rendezte meg elsó ízben az 
országos véradó napot Za-
laegerszegen. Az ünnepség 
alkalmával 75-szörös vér-
adásért tüntették kJ Borbás 
Jánost, Krizsán Jánost és 
Krón Imrét — mindhárman 
hódmezővásárhelyiek —, s a 
szegedi I^ntulai Pált. A 
százszoros vénadó, makói 
Kinyó Péter megkapta a 
Magyar Népköztársaság 
Csillagrendje kitüntetést. 

S fok körül 
Várható időjárás a2 or-

szágban ma estig: újból 
növekszik a felhőzet, dél-
nyugaton eső, az ország 
középső részén havazás 
kezdődik. Délután tovább 
erősödik a nyugati, majd 
északnyugati szél, reggelre 
a szél mérséklődik. A leg-
alacsonyabb reggeli hőmér-
séklet plusz 2 és —3 fok 
között, a legmagasabb nap-
pali hőmérséklet 0—5 fok 
között várható. 

IDŐSEK NAPJA 
A BELVÁROSBAN 

A Belváros I/A népfront-
bizottsága holnap, csü-
törtökön délután 5 órakor 
rendezi meg az idősek nap-
ját, az MSZMP belvárosi 
(Victor Hugó utcai) székhá-
zában. 

LÉZERSEBÉSZET 
A GÉGÉSZETBEN 

A Szegedi Akadémiai Bi-
zottság orvostudományi 
szakbizottsága és a Szent-
Györgyi Albert Orvostu-
dományi Egyetem tegnap, 
kedden megtartott együttes 
ülésén a SZOTE Fül-Orr-
Gége Klinikájának mun-
katársai tartottak előadáso-
kat a gégedaganatok sebé-
szetéről. A klinika profesz-
szora, Czigner Jenő egyete-
mi tanár az egyik legújabb 
gyógyító eljárásról, a lézer-
sebeszetröl, nevezetesen e 
beavatkozásnak a hangsza-
lagrák gyógyításában ját-
szott szerepéről beszélt. Né-
hány előadás pedig a belső-
fül és az arcideg betegségei-
vel foglalkozott. 

POLITIKAI 
TÁJÉKOZTATÓ 

A Vízművek 'klubjában 
(Lenin !krt. 88.) ma délután 
5-kor Elek János, az MTV 
szerkesztő-riportere ta r t po-
litikai tájékoztatót. 

PÜSPÖKI 
LATOGATAS 

Hálaadó istentiszteletet 
tartottak a szeged-újszegedi 
református egyházközség 
megalakulása és templom-
parókia épülete felszentelé-
sének 60. évfordulóján. 
Részt vett az ünnepségen 
Bertalan Imre püspök Wa-
shingtonból, mint az Ame-
rikai Magyar Református 
Szövetség elnöke, valamint 
Kocsis Elemér, tiszántúli 
református püspök, Müller 
Józsefné, a szegedi tanács 
elnökhelyettese, Kulcsárné 
Kiss Piroska, a népfront vá-
rosi titkára, Varga István 
megyei egyházügyi titkár. 
Köszöntő szavakat mondtak 
a református és a római ka-
tolikus egyház képviselői. 
Az egyházkerület püspöke 
felavatta az egyházközség 
ú j orgonáját is. 
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Okozat 
— .Árpád — mondja 

mérgesen a tanító —, a 
feladatodban ugyan-
arak a hibák vannak, 
mini a szomszédodé-
ban? Hogyan lehetsé-
ges e»? 

— Ugyanaz a Mmei 
tanárunk. 

Közlemények 
Külföldi munkavállalás után magán-

rendelésem (olytatom Tagán. 106-06 
epulet földszinti rendelőmben, hétlón. 
széfdán 16-18 óráig Dr Simon Marta 
togszakorvos 

Fagyveres vaquriasztás A szegedi 
Belvárosi temető területén holnaptól, 
december 1 -töt december 31 -tg regge-
lente 6-tól 9 óráig fegyveres variuriasz-
tást végeznek 

A KIOSZ Szegedi Alapszervezeti ve-
zetósege értesíti kedves kisiparosait, 
hogy az 1989 ianuar 28-i IPAROSBAL 
beiepóiegyemek árusítását holnap, 
azaz december l-|en 8 oratól meg-
kezdi. Árusítás helye: KIOSZ Alapszer-
vezel Szeged Horváth M u 3 

Franciául tanulók versenye 
A frgneia tagozatos 

Makkosházi Altalános Is-
kolában hétfőn kezdődött 
a már hagyományossá 
vált nyelvi hét rendez-
vénysorozata. Ennek ke-
retében az idén «lső íz-
ben rendezték meg a me-
gye francia tagozatos is-
koláinak francia nyelvi 
versenyét. Ennek első he-
lyezettje az 5. osztályosok 
közül Vajda Enikő, a 6. 
osztályosok közül Esik 
Róbert (mindkettő JATE 
Ságvári Endre Gyakorló 
Általános Iskola). A csa-
patverseny győztese szin-
tén a Ság vári lett. A ve-

télkedőt követte a f ran-
cia nyelvű műsoros est, 
melyen a Ságvári gya-
korló és a makkasházi is-
kola tanulói léptek fel. A 
rendezvénysorozat kereté-
ben a makkosházi iskola 
által meghirdetett rajzpá-
lyázatra (La Fontaine 
•meséinek illusztrációja) 
70 pályamű érkezett a 
francia tagozatos iskolák-
ból. A kategóriák győzte-
sei: Turi Zoltán (mak-
kasházi iskola), Goldea 
Tamás (Ságvári), Vass 
Edina (Szentes, Köztársa-
ság téri iskola). 

MICIMACKÓ 
KUCKÓJA 

Az ifjúsági házban ma, 
szerdán délután 5 órakor 
kezdődő gyermékfoglalko-
zás témája a ló és a szamár 
lesz. 

VALLÁSTÖRTÉNETI 
SOROZAT 

Az ifjúsági házban hol-
nap, csütörtökön délután 5 
órától folytatódik a vallás-
történeti sorozat. Bibliai tá-
jakon címmel (Biblia és a 
földrajz, régészet, történe-
lem). Előadója Fröhlich Ida 
egyetemi docens. 

CIGANYBAL LESZ 
ALSÓVAROSON 

Alsóvároson már1 beszél-
nek róla, hogy december 16-
án cigánybál lesz a Mátyás 
vendéglő összes termeiben. 
Készülődik is a rendezőbi-
zottság: a cigánybanda 
élén a neves (a hajdani Raj-
kó zenekar kitüntetett prí-
mása) Káté Kálmán húzza 
a 'talpalávalót, Csonka An-
na pedig énekel. Ügy terve-
zik, hogy a főszákács biro-
dalmában lábasba és tepsi-
be 'kerüljenek a régen is-
mert cigány ételek és sül-
tek. Valószínű nem kisebb 
attrakció lesz a bál király-
nő megválasztása; „Alsóvá-
ros legszebb cigánylánya" 
címmel koronázzák 

SZONATAEST 
Szecsödi Ferenc (hegedű) 

és Szelecsényi Norbert (zon-
gora) szonátaestjét rendezi 
meg a filharmónia kamara-
bérleti C sorozatának idei 
második koncertjeként ma, 
szerdán este fél 8 órai kez-
dettel a Tisza Szállóban. A 
műsorban Mozart-, Tarti-
ni-, Kreisler- és Weiner 
IiOÖ-művek szerepelnek. 
FABATKA 
A KAROLYIBAN 

A Fabatka együttes tar t 
tánctanítással egybekötött 
táncházat ma, szerdán este 
7 órai kezdettel a Kossuth 
Lajos sgt. 72/B sz. alatti 
Károlyi-kollégiumban. A 
táncházi kínálatban széki, 
mezőségi és kalotaszegi 
táncrendek szerepelnek. 
MESEFILM 
ÉS TANCMÜSOR 

A Csipike, a törpe című 
•mesefilmet vetítik a Vas-
utas Művelődést Ház (Rákó-
czi u. 1.) „ovis videójában" 
ma, szerdán délelőtt '10 órá-
tól — ugyanitt délután 5-
től a nyugdíjasklub prog-
ramjaként a Napsugár tánc-
együttes lép föl. 
DZSESSZ-
GIMNASZTIKA 

A Vízművek szabadidő-
központjában mától minden 
szerdán és penteken dzsessz-
gimnasztikai foglalkozáso-
kat tartanak Nikolényi Ág-
nes vezetésével. 
VTV-
VIDEÓRÓL 

Holnap, csütörtökön dél-
után 6 órától megismetlik a 
városi televízió hétfői ada-
sát videóról a November 7. 
Művelődési Házban. 
BÉKÉS MEGYE 
TERMÉSZET-
VÉDELME 

A Madártani Egyesület 
vendégeként Békés megye 
természeti értékeiről tart 
előadást december l - jén, 
csütörtökön délután 5 óra-
kor Réthy Zsigmond mú-
zeumi osztályvezető a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pontban. A szokásokhoz hí-
ven minden érdeklődőt 
most is szívesen látnák. 
FEGYVERES 
VARJÜRIASZTAS 

A szegedi Belvárosi teme-
tő területén holnaptól, de-
cember 1-jétól december 31-
éig reggelente 6-tól 9 óráig 
fegyveres varjúriasztást vé-
geznek. (X) 

HOLNAPTÓL 
ÜJ SZEMÉLYVONAT 

A MAV-igazgatóságtól 
kapott tájékoztatás alapján 
közöljük, hogy a megnöve-
kedett utazási igényekre te-
kintette) december l-jétől, 
csütörtöktől ú j személyvo-
nat közlekedik Hódmező-
vásárhelyről Szegedre. A 
vonat Vásárhelyről 5 óra 30 
perckor indul és Szegedre 6 
óra 15 perckor érkezik, 
ahonnan átszállás nélkül le-
het 7 órakor tovább utazni 
Szabadkára 

NYUGDÍJASOKNAK — 
ÚJSZEGEDEN 

Az arany ember cimü 
nagy sikerű magyar filmet 
játsszák holnap délután 4 
órakor a November 7. Mű-
velödesi Ház nyugdíjas-
klubjában. 
SZINHAZBUSZ. . . 
. . j n d u l december 7-én, 
szerdán délután 3 órakor 
Budapestre a Katona József 
Színházba Csehov Három 
nővér című színdarabjára. 
Érdeklődni és jelentkezni az 
ifjúsági házban lehet. 
TÁNCHÁZ 

Ma, szerda este héttől 
táncház lesz a SZOTE-
klubban. Föllép a Muzsikás 
együttes. 
CSERE-
ÜDÜLTETÉS 

Berlinből látogatott Sze-
gedre a városgazdálkodási 
vállalat testvér vállalatának 
delegációja. Tárgyalásuk té-
mája a jövő évi csereüdül-
ietés. Az aláirt szerződés 
alapján ezután évente több 
•mint 40—40 dolgozó pihen-
het az NDK-ban, illetve 
Magyarországon. 
MEGFÉKEZTÉK 
A BANYATÜZET 

Sikerrel járt a mecseki 
bányamentők több mint 24 
órás erőfeszítése: a kedd dé-
li órákra megfékezték a 
Zobák-aknán hétfőn kelet-
kezett fejtési tüzet. 
ELMARAD A VITA 

A Politikai Főiskolán de-
cember 3-ára a Magyar De-
mokrata Fórummal terve-
zett vita a demokrácia in-
tézményesülésének alter-
natíváiról elmarad, helyet-
te január 20-án 13 órakor 
rendezik meg az eredeti 
helyszínen. 
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