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Súlyos ítélet a társadalmi tulajdeot 
fosztogatók bűnügyében 

Hatévi börtönre ítélték a Szegedi Cipőgyárban és a 
Cipőipari Ktsz-ben történt lopások két vezetőjét — 

a bűntársakat és az orgazdákat is elítélték 
Ez év tavaszán lapunk-

ban már Ir tunk arról a nagy-
szabású bűnszövetkezetről, 
amely fosztogatta a társa-
dalmi tu la jdont egyrészt a 
Szegedi Cipőgyárban, más-
részt a Szegedi Cipőipari 
KTSZ-ben. A rendőrségi 
nyomozás befejezésével az 
Állami Áruház kirakataiban 
kiáll í tásra is került az a 
nagy mennyiségű bőráru, 
amely a tolvajoktól ós or-
gazdáktól került elő, mint 
bűnjel . 

A szegedi járásbíróság egy-
hónapos tárgyalás u tán a 
bűnszövetkezet felett most 
ítélkezett, s huszonegy vád-
lottra - bűnösségük arányá-
ban — összesen több mint 
30 évi börtönbüntetést mér t 
kl. Az elsőrendű vádlott, 
Sofro Ferenc cipész kisipa-
rost, a társadalmi tulajdon 
ellen ismételten és bűnszö-
vetkezetben elkövetett lopós, 
üzletszerűen elkövetett ár-
drágító üzérkedés, valamint 
a közellátás érdekelt veszé-
lyeztető bűntet t miat t 6 évi 
börtönre, háromezer forint 
vagyonelkobzásra, valamint 
cgves jogok gyakorlatától öt-
évi felfüggesztésre ítélték. 
Ugyanilyen minősítésű bűn-
cselekmény miat t ugyancsak 
6 évi börtönt kapot t Kovács, 
Emiiné cipőgyári szabász is, 
aki a tárgyalás folyamán 
szabadlábon volt, de az íté 
let kihirdetésekor azonban 
azonnal letartóztatták. 

Kovócs Emiiné közvetlen 
bűntársaként működött köz-
re a lopásban Sarnyai lit-
vánná, a bizalmi állásban 
lévő cipőgyári motozó, vala-
mint Becski András szabász. 
Hármasban szövetkezve 
lopták ki a gyárból a cipő-
ipari kellékeket. Sarnyai Ist-
vánné 4, Becski András pe-
dig egyévi börtönt kapott . 
Reményi Jánosné az ismétel-
ten elkövetett lopásban bűn-
segéd mivoltáért egy évi 
börtönt, Zsigmond Béla ha-
sonló bűncselekményért l 
évi 6 hónapi, Kurunci Má-
tyás pedig 2 évi börtönt ka-
pott. 

Interpelláció 
— mozi ügyben 

Csütörtök óta ismét 
három nagy mozija van 
Szegednek — annak el-
lenére, hogy a »Szabad-

*ság*-ot tatarozzák —, 
mert új filmszínház 
nyílt a Horváth Mihály 
utcában, a Kamaraszín-
házban. Kedves kis mo-
zit rögtönöztek itt: ki-
tűnő a hang, tökéletes 
a kép, és megfelel min-
den. Az érdeklődők is 
ideszoktak már — és 
mégsem teljes mozi ez, 
mert az eredetileg ter-
vezett napi két előadás 
helvett csak egyre fu-
totta a vállalat buzgó-
ságából. 

Magyarázzuk-e. hogy 
kell a két előadás? A 
Szabadság Moziban na-
ponta 2240 ember szó-
rakozhatott, f itt em-
előre csak 475. A máso-
dik előadással meg le-
hetne duplázni ezt a 
számot de még akkor 
is nagyon érezné a kö-
zönség a hosszúra nyú-
ló átalakítási munka 
hátrányát. 

S mérj egy figyelemre 
méltó dolog: a népi el-
lenőrző bizottság társa-
dalmi munkásai egy hó-
napia rendszeresen el-
lenőrzik a mozikat, és 
nagyon helyesen, meg-
akadályozzák, hogy 16 
éven aluliak szülők nél-
kül látooassák a máso-
dik előadást. De ha 
nincs első, hogyan néz-
zék megfáz Itt vetíten-
dő filmeket? 

Száz szónak is egy a 
véne: a közönség várja 
a kamara-mozi napi két 
előadását. 

Losoncz Lukács, a Cipő-
ipari KTSZ raktárosa, az el-
lenforradalom alat t pedig a 
munkástanács elnöke volt, 
de előzőleg és u tána a szö-
vetkezeti vagyon megrögzött 
tplvaja, akit bűncselekmé-
nyeiért 2 évi börtönre ítél-
tek. 

Egyévi börtönre ítélték 
Kovócsné fér jé t , Kovács 
Emilt is. A bünsegédség mi-
att, to lvaj lásra való fe lbuj-
tásért ugyancsak egyévi bör-
tönt kapott Gombás Pál ci-
pészkisiparos, valamint üzér-
kedésért Sz. Nagy Emil ma-
kói t ímár is. Árva Ferenc 
makói lakatos kisiparos, 
mint tehetséges - t a n u l ó -
egyszerű t imárkönyvből ta-
nul ta meg a bőrkikészítést, 
s odahaza rendszeresen fog-
lalkozott engedélynélküli 
bőrkikészítéssel, és így ke-
rült kapcsolatba a bűnszö-
vetkezettel: 8 hónapi börtönt 
kapott . Magónokirathamisí-
tásért ugyancsak 8 hónapi 
börtönt kapott Berta Imre, 
a Szegedi Cipőipari Szövet-
kezet raktárosa. Papp László 
viszont, aki Gombás János 
cipészkisiparosnak lopkodta 
kvadrótszámra a bőrt, 6 hó-
napi börtönre ítélték. 

Az orgazdák szintén u 
vádlottak pad já ra kerültek, 
mer t kisebb nagyobb meny 
nyiségben vásárolták a tár-
sadalmi tula jdon tolvajaitól 
cipőipari kellékeket. Tamási 
Imre, Meggyesi Pál, Ormin-
dí János, Erndt Péter, Cso-
rna Lajos és Fekete Sándor 
cipész kisiparosok orgazda-
ságukért egységesen 3—3 hó-
napi börtönt kaptak, vala-
mint ezer forint pénzbün-
tetést. 

Valamennyi vádlott bűn-
cselekménye minősítése mel-
lett ott szerepel a közellátás 
érdekelt veszélyeztető bűn-
tett is. Mellékbüntetésként a 
vádlot takat 500 forinttól há-
romezer forintig ter jedő va-
gyonelkobzásra, valamint 
háromtól ötévi időtar tamra 
szóló jogvesztésre is ítélték. 
A tárgyalás folyamán több 
mint 70 tanút hallgattak ki, 
az összügyirat súlya pedig 
közel öt kiló. Az ítélet Ku-
runci Mátyás esetében jog-
erős, a többi vádlott és vé-
dők esetleges fellebbezésük 
bejelentésére háromnapi 
gondolkozási Időt kértek és 
kaptak. 

Vasárnap ismét 
térzene lesz 

a Széchenyi téren 
Az elmúlt vasárnap több 

ezer embernek jelentett ked-
ves délutáni szórakozást a 
határőrség országos parancs-
noksága nagy fúvós zeneka-
rának térzenéje. Most va-
sárnap pedig a hódmezővá-
sárhelyi honvéd helyőrség 
fúvós zenekara lép fel, ame-
lyet régebben már hallot-
tunk Szegeden. 

A Széchenyi téren ad tér-
zenét ez a 35 tagú zenekar 
is, s műsorán operarészletek, 
operett-betétek, keringők és 
népszerű Indulók követik 
egymást. A délelőtt 11 óra-
kor kezdődő térzene külön 
érdekessége az lesz, hogy a 
rádió hangfelvételt készít a 
műsorról és annak egy ré-
szét előreláthatólag 20-án 
sugározza. 

Az egyórás műsorban a 
zenekart Hegyes György fő-
hadnagy vezényli. 

Augusztus 10: 
járási gyümölcskiállítás Szatymazon 

A szegedi járási tanács Valószínű, hogy részt vesz 
rendezésében gyümölcskiállí- készítményeivel a kiállítá-
tás lesz augusztus 10-én son a Szegedi Konzervgyár, 
Szatymazon, amelyen a ter- a Paprikafeldolgozó Válla-
melőszövetkezetek, a szak- lat, valamint a MÜNÖSZER 
csoportok és az pgyéni te r - is, míg a földművesszövet-
melők muta t j ák be legszebb kezet áruféleségeit muta t j a 
gyümölcseiket, de főleg az n ^ j a 
őszibarack f a j t áka t és a nyű- A k l á u i t i s r a július 19-lg 
ri a lmákat . Ugyanakkor ki- . . . . . 
ál l í t ják a megyei borverse- jelentkezhetnek a szegedi já-
nyen helyezést elért járási rá» tsz-ei, szakcsoportjai es 
borokat is. egyéni termolö1 

ö t v e n e z e r for intos i f júsági 
társadalmi munka 

fásítással 
A Csongrád megyei KISZ- KISZ-szervezet f iatal jai ke-

bizottság az állami szervek- rül tek 1100 suháng elülteté-
kel együtt értékelte a ta- „ „ „ , 
vaszi Ifjúsági fásítási hó- s e v e 1 , . „ . . 
nap eredményeit. A fásítá- A t a v a s z i f a 8 Í t á e i h ó n a p 

si munkálatokba 62 KISZ- során Csongrád megye f ia-
szervezet — közte több sze- tal jai a facsemeték és su-
gedt — kapcsolódott be h á n g o k elültetésével 50 ezer 
Csongrád megyében. A fia- f o r i n t é r t é k ű társadalmi 
talok összesen 231 890 fa- m u n k á t v é g e z t e k . 
csemetét és 19 950 suhán-
got ültettek el a tavasszal. 
A legtöbbet a Szegedi Tudo-
mányegyetem és Orvostu-
dományegyetem fiatal jai ül-
tették el. A két egyetem 
fásításban részt vett 480 
hallgatójának teljesítménye 
192 ezer facsemete elülteté-
se. A szegedi egyetemista 
fiatalok az országos fásítási 
versenybe neveztek be, 

A Szegedi Erdőgazdaság 
által hirdetet t megyei ver-
senyben az első helyezést a 
hódmezővásárhelyi Mezőgaz-
dasági Technikum diákjai 
érték el 14 ezer facsemete és 
3300 suháng elültetésével. A 
második helyre a Makói Jó-
zsef Attila Gimnázium di-
ákja i kerültek, akik 2500 su-
hángot ültettek el, A har-
madik helyre a tiszaszigeti 

Ma ünnepélyes 
doktorráavatás 

Szegeden 
A Tudományegyetem aulá-

jában ma délben bensőséges 
ünnepségen rendezik meg a 
jogi egyetem végzett hallga-
tóinak, valamint a Termé-
szettudományi Karon vég-
zett, s doktori disszertációt 
készített és vizsgabizottság 
előtt megjelent diplomások 
doktorráavatását . Az avatást 
a hagyományos ünnepi for-
máknak megfelelően bonyo-
l í t ják le. 

Idén a jogi egyetemen 50 
hallgató szerzett diplomát 
nappali tagozaton, s har -
mincan végezték el az egye-
temet a levelező oktatás ke-
retében. Mellettük ava t ják 
doktorrá - Szegeden hosszú 
idő után Ismét először — 
azokat a természet tudomá-
nyos és bölcsészeti diplomá-
val rendelkező tanárokat , 
egyetemi előadókat és kuta-
tókat, akik megfeleltek a 
kormányrendeletben előírt 
követelményeknek. Velük 
együtt megközelíti az ava-
tandó doktorok száma a szá -
zat. 

Az ünnepség déli 12 óra-
kor kezdődik. 

Könyvek hevertek szerteszét. Még az ócska szekrény 
te te jére is ju tot t belőlük. A lópokróccal le takar t ágy fö-
lött Danielle Darr ieux plakátnyi képe díszítette a falat. 
J ankó ugyan átkapcsolt má r Durbinra. de a képcseréről 
egyelőre megfeledkezett. A szembenlevő fa l ra óriási Euró-
pa- térképet rajzszegeztek fel, r a j t a néhány vörös folt azt 
mutat ta , hogy Jankó a tavasszal figyelemmel próbálta kí-
sérni a hadieseményeket, de a végén megunta. Három év 
óta tanul t mór franciául , de ez egyáltalán nem zavar ta 
abban, hogy a keletfrancia határövezetre fekete tussal ne 
ezt í r j a be: "Mazsinot-vonal*. 

A szoba dísze azonban vi ta thata t lanul egy falra erő-
sített, ha ta lmas rajztáblából s ikerí tet t kapcsolótábla volt. 
J ankó nem hiába villanyszerelő gyereke, csodákat vará-
zsolt elő a tábla segítségével. Maga se nagyon titkolta 
cimborái előtt: az elsőszámú csoda az, hogy az egyéb 
csodákhoz szükséges vi l lanyáramot ingyen szolgáltatja 
számára a városi villanytelep, Jankó gondosan ügyelt 
arra , hogy a villanyóra két leolvasása között legfeljebb 
csak egy hétig jár jon. 

Most sem nyugodhatott addig, míg meg nem mu-
ta t ta ú j vívmányát. Hirtelen lekat tantot t egy kapcsolót, 
mi re Laji , meg Andris i jedten rezzent össze a többiek vi-
dám röhögése közepette, mer t az ágy fejénél ha jókür t 
bugását meghazudtoló, megszakítatlan tülkölés harsant fel. 

— Mi az istennek ez — morgott Laj i bosszúsan, ami-
kor Jankó, megszánva őket, elhallgattat ta a szerkezetet. 

— Ezzel hívom a szobalányt, ha a reggelit ágyhoz 
hozatom — felelte J ankó vigyorogva, 

— Mit szól öregapád ehhez a marhasághoz? — kér-
dezte Andris, mer t tudta, hogy a legidősebb Vida szi-
gorú, keménykezű paraszt, aki egyszer Jankó t a temp-
lom bejáratánál képelte fel, mer t észrevette, hogy uno-
ká j a a karzatról e célra előre elkészített három vere-
bet eresztett el egymás után, ha nem is a levegőbe, 
de a templomhajó boltozata alá. Egyet a textus-olvasás 
kezdetekor, egyet a prédikáció ámenjénél , egyet pedig 
az ároni áldás végszavánál 

Ez persze nem ma esett meg, de valamennyien em-
lékeznek még Vida Jankó tündöklésére és bukására 

— Nem jár ide le az öreg. Apámnak meg tetszik a 
dolog, kivált, ha egyszer-kétszer elpucolok kisegíteni az 
öreget egy-egy szerelésnél, mikor kicsit többet talál fcl-
önteni a garatra . 

— Az én apám is akkor a legboldogabb ha néha ki-
veszem a nagykalapácsot a kezéből és odasózok párat a 
tüzes vasra — szólalt meg a tagbaszakadt Krizsán Tóni. 
Szerény, csendes gyerek volt, de olyan erős, hogy tán 
rá fo t is görbíthetett volna puszta kézzel. Más nevezetes-
sége aztán nemigen volt. Kivéve talán azt, hogy tevasz-
szul, meg ősszel fakóra mosott kék overállban járt Isko-
lába. I lyenkor csak a bőrkötény hiányzott előle ahhoz, 
hogy hamisí tat lan kovácslegcnynek nézzék. 

— No, ha a kaaza nyelét kéne megfogni, nem na-

Dalos találkozók 
az ország minden táján 

Ma este jubileumi hangverseny az újszeged! 
szövőgyárban 

A tavasz kezdetén a kó- hívásokat. Sajnos, a szűkös 
rusmozgalom lelkes hívei az anyagi viszonyok gátat szab-
elmült év mintájára dalos- tak a jól megérdemelt ki-
találkozók szervezését hatá- rándulásokon való részvétel-
iózták el, A Népművelési nek. A könnyebben mozgó 
Intézet zenei osztályának MÁV »Hazánk* munkáskó-
munkatársai segítségével kö- rus vegyeskara két hete 
zel 30 város vállalkozott Sárospatak—Sátoraljaújhely 
erre. A szegediek Csongrá- dalostalálkczóján vett részt, 
don a megyei tanács népmű- A magassztnvonalú találka• 
velési vezetőivel karöltve zó szervezése nem a legjobb 
igen sikeres dalos-ünnepet volt, pedig az oda összese-
rendeztek pünkösd napján, reglett nagymúltú és komoly 
Szeged munkáskórusai szerte kórusok igényes művek tö-
az országban ismerősek es M | - előadasá l é 
egymás után kaptak a meg- m , 

yy i eQ az ország északi részé-
iben élő közönséget. Egy hete 
Zvolt Kecskeméten a férfika-
• rok országos találkozója a 
! helyt Kodály-kórus 70 éves 
ljubileuma alkalmából. A 
J"Hazánk* nagymúltú férfi-
• kara közel 50 fővel nagy si-

gyon legénykednél, komám. Nézd meg ezt — tolta előre ikert aratott Kodály: *Huszt* 
kérges, nagyfészkű kezét Hi r ják Bálint. — Apámmal iés »Fölszállott a páva* mű-
ara t tunk le 6 holdat. Ezen a nyáron először t a r to t t am a g v e i v t l A n e m r i m i l á 
lépest ore,§j§>élf • 

— Hát neked bírni is kell, hiszen ősszel már a so-S ' ' a nOversenyüket tartó vas-
rozó orvos tapogat ja a muszklidat — egyengette helyre 
a beszédet Laji . 

Bálint csakugyan idősebb volt társainál . Ha t ele-
mit járt , a gimnáziumban is ki-kihagyott egy-egy eszten-
dőt. Ha rossz volt a termés, otthon maradt , hogy azután 
végtelen szívóssággal ú j r a biflázza a mór elfelej tet t tud-
nivalókat. Gyenge tanuló volt, de próbált, higgadt gyerek. 

A nyári munka körül nagy vita kerekedett . Nemigen 
tudták eldönteni, hogy mi volt nehezebb. A cementtel 
töltött zsákok cipelése-e, vagy a kévehányás, a vasúti 
szénlapátolás-e, vagy pedig a tengely kikalapálása. 

Csak a kis Gergely Géza ült hallgatagon. Ö bizony 
nem dicsekedhetett ilyesmivel, még az ap jának se segít-
hetet t a levélhordásban. Nyápic kis fickó volt bizony, 
vézna lábakkal, karokkal, ezért becézték a f iúk Csonti-
nak. De az esze, meg a szíve helyén volt, s ha igazság-
érzetét valami felborzolta, nem nézett se istent, se em-
bert, szenvedélyesen szállt szembe akárkivel. Cimborái 
ezért szerették a kisöreget, 

Egy darabig még beszélgettek erről-arról, a lányok-
ról, meg az erdélyi bevonulásról. Utóbb a t anárokra is 
sor került. Végül Laji elérkezettnek vélte az időt arra, 
hogy elővegye a "fő napirendi pontot*, amin t magá t ki-
fejezte. 

Vida Jankó már éppen huszonegyezni kezdett az 
ágyon Bálinttal, de Laj i kissé ünnepélyes hanghordozása 
felkeltet te figyelmüket. Letették a kár tyát . Még Andris 
ic Laj i szavaira összpontosította figyelmét. 

— Fontos dolgot kell megbeszélnünk. A tankönyvek 
ügyét. Nem hiszem, hogy akármelyikünk is pénzt tud 
kiadni ú j könyvekért, de még használ takér t se. Az is-
kolai segítőkönyvtárnak van ugyan 3—1 garni túrá ja , de 
ha e lmafláskodjuk a dolgot, mint tavaly, megint kiszúr-
nak velünk. 

— Az istennyilába ' — mordul t fel Bálint. — Tán 
m a j d azt hiszed, hogy Schneller a fe jünkhöz vág két tel-
jes sorozatot! öatyais tensége nem nagyon szívlel ben-
nünket , s ha elkezdünk sírni neki, majd megint elro- -
pogtat ja a fogai között, hogy minek erőlködünk? Egy- BGyörgj, vezetésével máris 
általán nem kötelező az érettségi senkinek! iaz élvonalba küzdötte fel 

— Nem is Schnellerben bízok én — replikázott Laj i Zmagát. Szeged kórusmozgal-
—- Ügy tudom, hogy az öreg Udvardi Krizsán Tónit be- i m n <„„ j p 
nyomta még tavaly a könyvelosztást előkészítő fiúk \™a, P Í / 0 f l ' * m i n d e n 

közé. Kdalszereto dolgozó szíve 
— Ez igaz — szólt Tóni. — No és aztán? Rakosgat- ieOVütt dobban majd a ju-

tem a könyveket, í r tam cédulákat, aztán a végén törté- íb'iáló pillanatokban, 
nelem könyvem volt nekem is, meg Jankónak Is, tán még s 
Bánszkinak is jutott, de magyar irodalmat egyikőnk se 8 SzécsJ József 
kapott. (Bolyt köv.) zenei szakreferens 

\utas dalosok méltón képvi-
selték Szeged daloskultúrá-
ját. Ugyanekkor Egerben a 
Bartók Kórus az ország 
egyik legnagyobb találkozó-
ján szerepelt osztatlan siker-
rel. A DAV nagylétszamú ve-
gyeskara vasárnap vesz 
részt a budapesti MÁVAG 
-Acélhang- énekkar vándor-
díjas találkozóján. 

A szegedi Altalános Mun-
kás Dalkör félévszázados ju-
bileumi hangversenye után 
Szeged egyik legnagyobb 
üzemének énekkara: az Uj-
szegedi Kender- Lenszövő 
kórusa ünnepli ma este 7 
órakor, az üzem kultúrter-
mében 25 éves jubileumát. 
Ez alkalommal a jubiláló kó-
ruson kívül fellép az ünnepi 
hangversenyen a Szegedi 
Kenderfonógyár Vegyeskara 
•és az Altalános Munkás Dal-
egylet is. Minden szegedi 
énekkar képviselteti magát a 
fiatalabb testvérénekkai 
jünnepén, mely színvonalas-
nak ígérkezik. Ez az ének-
kar új főapájában Mihilka 


