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Ha rá é r ...
Tekintettel a társu lat 

nagy sikerére, idejekorán 
tájékozta tjuk  Olvasóinkat 
arról, hogy új bem utatóra 
készül a Győri Balett: 
Memento címmel a kö
zeljövőben három  egyl'el- 
vonásos koreográfiát visz 
színre. F elú jítják  a Kont
rasztok című kompozíciót, 
am elyet Bartók Béla ze
néjére Maguy M arin 
francia koreográfus kom
ponált. Színre viszik to
vábbá a M echanikus 
K ert és a Memento új 
táncjátékot, m indkettőt 
M arkó Iván koreográfiá
jában. Az előbbi Schmidt 
és Spoerri svájci zeneszer
zők, illetve Szabados 
György zenéjére, az utób
bi klasszikus zenei mon
tázsra készült.

A M echanikus kertben 
— am ely két em ber tá rs
keresésének vágyáról és 
az egym ásra találás ku
darcáról szól — Markó 
korábbi koreográfiáitól 
teljesen eltérő mozgásvi-

A M agyar Posta áp ri
lisi újdonságai: 2-án 4+2 
forintos bélyeg jelent meg 
Ifjúság címen. Ezen töb
bek között megemlékeztek 
Jákob Grimm neves né
m et meseíróról születésé
nek 200. évfordulója a l
kalm ából 12-én kétforin
tos bélyeget ad tak  ki Lu
kács György (1885—1971) 
kimagasló jelentőségű 
m arxista filozófus és esz
téta születésének centená
rium ára. Tótfalusi Kis
Miklós (1650—1702) nyom
dász, író, könyvművész 
1685-ben nyom atta ki
Am szterdam ban a később 
róla elnevezett b ibliát: a

lágot jelenít meg a szín
padon. A két főszereplőt 
Ladányi A ndrea és Dem- 
csák Ottó táncolja. A Me
mento egy teljesen elem- 
bertelenedett, pusztulásra 
íté lt világot elevenít meg. 
Á lágerszerű környezet
ben felnőttek és gyerekek 
küszködnek az életben 
m aradásért, s eközben a 
színpadon testet öltenek 
az em berhez méltó élet 
utáni vágyálmaik. A tánc
já tékban megjelenik a 
költő, aki értük  protestál 
és a halál angyala, aki a 
pusztulás felé taszítja 
őket. Kettejük harca el
dől: a költőnek is meg 
kell halnia. A kompozí
cióban az együttes vala
mennyi tagja közreműkö
dik, a költőt Markó Iván, 
ellenfelét Demcsák Ottó 
alakítja. Balett-tagozatos 
növendékei is fellépnek.

★
Üj m űsort visz színre az 

Állami Bábszínház is: egy 
előadásban két darabot 
lá th a t a közönség. Az 
egyik Brecht és Weill

300 éves jubileum ra 25-én 
kétforintos bélyeget bo
csátanak ki. A Szovjet 
Posta bélyegen em lékezett 
meg M. A, Uljanova. Le
nin anyja születésének 
150. évfordulójáról, míg 
egy másik a hatvanéves 
Pionerszikaja című lapot 
köszöntötte.

Victor Hugó és több ne
ves francia író arcképe 
szerepel hazájuk bélyege
in. Zenélő gyerekeket lá t
hatunk a Faröer-szigetek 
bélyegein. A kerékpár ős
korát m utatja  be a Né
m et Szövetségi Köztársa-

utolsó nagyobb közös m ű
ve, a ,-Kispolgár hét fő
bűne”. A sokféle feldol
gozásban ism ert darab
— am elyet Szilágyi Dezső 
alkalm azott bábszínpadra
— az Egyesült Államok
egyik déli államából szár
mazó testvérpár, a két 
Anna utazását írja le. A 
két testvér egyazon sze
mély két énjét formázza 
meg, azért indulnak ú t
nak, hogy pénzt szerezze
nek maguk és családjuk 
szám ára. A kispolgár hét 
főbűnét 1969-ben m utatta 
be először a Bábszínház, 
akkor Bartók A csodála
tos m andarinjával pá
rosítva. Most a másik da
rab  Ja rry : Übü király
művével alkot egy elő
adást. Ja rry  15 esztendős 
korában tanárparódiaként 
írta  meg bábszínpadra, s 
később lett belőle színda
rab, am elyet napjainkban 
a Katona József Színház 
játszik. A bábdarabot Ba
logh Géza rendezi.

★
Végül essen szó egy ki

állításról is: 12 kortárs

ság sora. Játékos az ábra 
az asztalitenisz világbaj
nokságra kiadott svéd bé
lyegeken. A Német De
m okratikus Köztársaság 
bélyegeken em lékezett 
meg Egon Erw in Kisch 
neves újságíró, és íróról. 
A ndorra (francia) bélye
gei kihalófélben levő ma
darak  védelm ére figyel
meztetnek. Belgium vö
röskeresztes bélyegeket 
bocsátott ki. Nagy-Britan- 
nia rovarokat ábrázoló 
sorral em lékezett meg a 
hazai rovartani társaság 
centenárium áról.

B. Gigli és A. Pentile 
híres énekesek arcképét 
örökítette meg az Olasz 
Posta. Versenylovakat lá t
hatunk az afrikai Togó 
bélyegein. A gyermekbé
nulás elleni küzdelmet 
hirdetik  gibraltári bélye
gek. Afganisztánban meg
rendezték a  földművesek 
napját, am elyre bélyeg je 
lent meg. Az ű rkutatást 
választotta tém ául a kam -

keram ikus alkotásaiból 
ny ílt bem utató a debrece
ni Medgyessy Teremben. 
Adróczy Alajos bibliai té
m ájú faldíszeket, Baksa 
Györgyi korongozott fi
gurákkal díszített fali ké
peket és használati edé
nyeket, Csekovszky . Ár
pád M unkácsy-díjas ér
demes művész modern 
kerám iaszobrokat és fali 
képet, Illár Erzsébet és 
Jáger M argit humoros fi
gurákat, Kumpost Éva 
M unkácsy-díjas fehér, fé
nyes mázzal készült figu
rákat, Majoros Sarolta a 
népm űvészet ih lette m att
mázas figurákat, ő sz Sza
bó Antónia kerám ia bá
bokat, Sarkantyú Jud it 
groteszk figurákat, Simó 
Ágoston figurális sakk
készletet, Sövegjártó Má
ria  fényes-mázas, színes 
figurákat, Vertei Andrea 
vérbő hum orral készült 
alakokat m utat be az áp 
rilis 20-ig nyitva tartó  tá r
laton.

bodzsai sor és blokk. 
Megkövesedett kagylókat, 
csigákat lá thatunk egy 
jugoszláv sorban, am ely
nek egyik címlete a ne
andervölgyi em ber kopo
nyáját m utatja be. Az if
júság nemzetközi évére 
ausztráliai bélyeg jelent 
meg. Az Olymphilex nem 
zetközi sportbélyeg-kiállí- 
tá sra  Spanyolország bé
lyeget bocsátott ki. Ma
darak szerepelnek az új- 
zélandi forgalmi bélyege
ken. A usztriában száz éve 
vezették be az ajánlási 
rag jegyeket. A jubileum ra 
bélyeg jelent meg.

Kanycrodási
lehetőségek

A Kresz értelmezése 
szerint, ha egy útkereszte
ződéshez egymással szem
ben olyan járm űvek é r 
keznek, amelyek vezetői 
ugyanott kívánnak balra 
kanyarodni, akkor a ke t
tős balra kanyarodásnak 
kétféle szabályos módja is 
van. Az egyik: hogy a
k é t já rm ű  m egkerüli a 
(keresztezés középpontját, 
a  m ásik: hogy a még a 
kereszttezési középpont 
elő tt egymás m ellett e l
haladnak.

Az előbb em líte tt eset
ben a vezetők tehát bal
ról látják  egym ást kanya
rodás közben, a m ásodik 
esetben viszont — jobb
ról. M indkét végrehajtási 
mód megengedett és sza
bályos, mégis bizonyos 
külső körülm ények sze
r in t kell m egválasztanunk 
az egyik, vagy a  m ásik

kanyarodási módszert. A 
keresztezés középpontjá
nak a megkerülése o tt ad 
lehetőséget a folyamatos 
és tempós kanyarodásra, 
ahol viszonylag szűk az 
utak kereszteződése, míg 
a szélesebb u tak  találko
zásánál (tehát pl. több sá 
vos u takra rákanyarodva 
is) tanácsos lahet egym ás
tól, ún. am erikai mód
szerrel jobbra elkanya
rodni, persze itt is ügyel
ve, hogy a nagy ívű moz
gást a lehetőségek szerint 
kivitelezhessük.

Különleges eset, hogy 
ha az útkereszteződés mé
rete, vagy a  járm űvek 
terjedelm e (pl. pótkocsis 
kamion) nem teszi lehe
tővé sem az egyik, sem a 
m ásik kanyarodási for
m át. Ekkor az a járm ű 
fejezheti be először a 
balra kanyarodást, am e
lyik azt nyilvánvalóan 
előbb megkezdte!

Érkezhetnek ilyen hely
zetbe úgy is a járm űvek, 
hogy nem nyilvánvaló: ki 
kezdte meg a kanyaro
dást előbb. Ha megköze
lítőleg egyszerre érkeztek 
oda — m indkettő köteles 
megállni! Ilyenkor az ud
variassági alapon kell 
dönteni a továbbhaladás 
sorrendjéről.

KÖZLEKEDÉSI
ÉRDEKESSÉGEK

Ki gondolná, hogy ha 
valaki kényelmesen akar 
utazni, akkor még azt is 
érdemes meggondolnia, 
hogy hol száll be pl. egy 
metró-szerelvény kocsijá
ba. A fővárosban — az 
észak-déli metróvonalon 
— m int ismeretes, az öt
kocsis szerelvények he
lyett hatkocsis szerelvé
nyek já rnak  m ár hosz- 
szabb idő óta. Nyilván
való, hogy csak akikor 
lesz kényelmes és gyors 
az utazás, ha az utasok 
valam ennyi kocsit igény
be veszik, h szen a kl- 
és beszállás csak akkor 
megy gyorsan, ha eloszlik 
az utasok tömege a ren 
delkezésre álló ajtók kö
zött. A habkocsis szerel
vények hossza azonos az 
állomás peronjával. Ezt 
igen kevesen tudják, s 
em iatt fordul elő, hogy a 
szerelvény egy-egy a j ta 
jáná l különösen sokan 
gyűlnek össze, míg egy 
másik kocsi a jta ja iná l 
szinte senki sem v ár a 
beszállásra . ..

Mint jól tudott: a m et
rószerelvények utazási 
sebességét szinte csak az 
szabályozza, hogy egy-egy 
állom áson mennyi ideig

ta r t  a  ki- és beszállás. 
Ezért érdemes megjegyez
ni — közük a BKV szak
em berei —, hogy ezen a 
vonalon a peron bárm e
lyik részén lehet v á ra 
kozni a  beszállásra. 
Egyébként ajánlatos ott 
elhelyezkedni, ahol a leg
kevesebben várnak a 
szerelvényre. Azok, akik 
úgy gondolják, hogy ha 
a  következő állomás k ijá 
ra tán á l közvetlenül meg
álló kocsiba érdem es csak 
felszállni, legfeljebb egy 
perc időt nyernek a moz
gólépcsőkig . . .  Ezzel
szemben — közli a Fővin- 
form  tanulm ánya — az 
utazásnak esetleg 10-15 
percét is kényelmetlenül, 
zsúfoltságban kell eitöl- 
teniök!

TANÁCS
AZ AUTÓPÁLYÁRA

Az autópályán közleke
dők a nagyobb sebességek 
m ellett kevésbé szám íta
nak bárm ilyen forgalmi 
rendellenességre, s m ert 
nem várják  a veszélyt — 
általában késve reagálnak 
rá. A lecsökkent éberség 
— bár erőt lehet venni 
ra jta  — az autópályákon 
komoly veszélyt jelenthet!

Petrcss István

Holyaghúzó hatású gyógynövények
Néhány gyógynövény levele, virága, hajtása olyan 

erős kémiai anyagokat tartalm az, amelyek, ha a bőr
rel tartós érintkezésbe kerülnek, pirosodást, viszketést, 
súlyosabb esetekben hólyagokat, sebeket okozhatnak. 
A világos bőrű, érzékenyebb személyeken ezek a tü 
netek könnyebben kialakulnak, és sebeik lassabban 
gyógyulnak. Mivel egyre több gyógynövény található  
a hobbikertészek gyűjtem ényeiben, nem árt, ha fel
hívjuk a figyelmet az általuk  előidézhető kellem etlen
ségekre.

Az egyik hólyaghúzó növényt, a kerti ru tá t vérnyo
máscsökkentő hatóanyagaiért term esztik, de érdekes 
levele, virága és száraztűrése m iatt kertekben is meg
találhatjuk. A friss növényi részek illóolajat és m ér
gező alkaloidokat tartalm aznak. A fedetlen bőx'rel va
ló érintkezéskor hólyagokat, lassan gyógyuló sebeket 
és sokáig meglátszó barna foltokat idéznek elő. A ru 
tával kapcsolatos m unkákat ezért m indig kesztyűben 
végezzük és a növények közé csak zárt u jjú  ruhában 
nyúljunk.

Hasonló, bár nem ennyire intenzív az angelikagyö- 
kér zöld részeinek hólyaghúzó hatása, ezért viseljünk 
keszytűt, ha a növény zöld leveleit, a vetőm agját vagy 
a gyökereit takarítjuk  be. Különösen vigyázzunk arra, 
hogy a friss vágási felületekből kicsorduló tejnedv ne 
kerüljön a bőrre.

Személyes tapasztalatok irányíto tták  a figyelmet a 
zöldságnövényként ism ert paszternák hólyaghúzó ha
tására. A vetőmagfogáshoz levágott szárból kifolyó 
nedv a bőrre kerülve forradásszerű hegeket, hólyago
kat és gyulladást okozott a mag betakarítását végző 
dolgozókon. Erre a paszternákot kedvelők ügyeljenek.

Az eddig felsorolt növényekkel kapcsolatban az a 
tapasztalat, hogy vegyületeik hatása, a bőr sérülése 
meleg, napsütéses időben sokkal intenzívebb. Régi ál
lattenyésztői megfigyelés, hogy ha a világos bőrű lo
vak vagy tehenek orbáncfűvel szennyezett szénát fo
gyasztanak, napsütés hatására a bőrükön, a szőrtelen 
bőrfelületeiken gyulladás lép fel. Az orbáncfű egyéb
ként szintén vadonterm ő gyógynövény, amelyet gyűj
tenek.

A nagy csalán levelének begyűjtésekor a bőrbe fú
ródó és ott letörő fullánkszőrök ecetes hangyasavat 
ju tta tnak  a szervezetbe s ezzel égető, viszkető fájdal
mat, bizsergést okoznak. Ez az érzés — a „bizsergés- 
kór” — évekig fennm arad. A népi gyógymódok (fájda
lomcsökkentés céljából) éppen ezt a helyi vérbőséget 
idézik elő a reum ás testrészeken. Fura látvány volt 
egy alkalommal, am int egy 60 év körüli turista hata l
mas csokor csalánnal csapkodta meztelen felsőtestét 
•— kesztyűben.

A hólyaghúzó hatású növényekkel végzendő m unka 
idejére minden esetben viseljünk kesztyűt, hosszú 
ujjú , begombolt inget és hosszú nadrágot. Ism erjük 
meg, hogy ki m ennyire érzékeny, és azokat, akiknek 
bőre könnyen begyullad, legközelebb ne engedjük e 
növényekkel dolgozni. A napfény hatáserősítő tényező
jé t azzal kerülhetjük  el, hogy korán reggel vagy este
felé végezzük a velük kapcsolatos m unkákat. A jánla
tos az érin te tt bőrfelületeket bőrápoló, gyulladáscsök
kentő kenőcsökkel bekenni.

Galambos! Bertalan

Rotációs fémforgácsolás
A Szovjetunióban merőben új és rendkívül megbíz

ható rotációs késeket fejlesztettek ki, amelyekkel a 
szerszámgépek forgácsolási teljesítm énye ugrásszerűen 
fokozható. A rotációs kés olyan forgó tárcsa, am ely
nek vágóélét két — az alapjával szem befordított — 
kúp oldalfelületeinek a m etszéspontja képezi. Forgá
csolás során az él m unkafelületei folyam atosan cseré
lődnek, a m unkadarabbal mindössze pillanatokra 
érintkeznek, tehát nem m elegedhetnek fel veszélyes 
hőm érsékletre. A forgó tárcsa profiljának különleges 
form ája következtében a kés nemcsak levágja a for
gácsot, hanem a m egm unkált felületet egyidejűleg 
görgőzi és le is sim ítja. A felületi érdesség olyan kicsi 
lesz, hogy nagyon sok esetben szükségtelenné válik az 
utánköszörülés is.

A rotációs késeket bárm ely esztergán és karusszel
esztergagépen lehet alkalm azni, de kiváltképp a ne
hézgépgyártásban, továbbá az energetikai- és a közle- 
kedésigép-gyártásban nagy a hatékonysága. A* rotációs 
forgácsolás optim ális sebessége 400-500 m/perc, az elő
tolás m értéke 0,5—0,8 m m /fordulat, a fogásmélység 
pedig 0,5 mm.

A fémek kör alakú forgókésekkel való m egm unkálá
sát célzó kísérletek tulajdonképpen nem m ai keletűek. 
Az ilyen késeknek azonban sok fogyatékosságuk volt, 
s ez akadályozta széles körű elterjedésüket. A szovjet 
szakem berek — továbbfejlesztvén a korábbi elképze
lést — m egszüntették az eddigi hibákat.
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