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Hétezer füzelőutalványt 
váltottak be eddig 

Szegeden 
Július 31-ig meghosszabbították 

a beváltási határidőt 
A téli hónapokban meghir- telepre, s ez bizony fáradsá-

detett SZOT-tüzelőakciót idén gos is, meg költséges is. 
is több ezren vették igénybe A lakosság által felvetett 
Szegeden. Mivel a kedvezmé- panaszra is választ kértünk 
nyes tüzelőakció idén koráb- a TÜZÉP vezetőitől. Elmond-
han, már áprilisban megkez- ták, hogy valóban júniusban 
dődött így természetesen a mivel az utalványok bevál-
beváltási határidő is nemso- tásának a "hajrája" volt, s 
k^í8 JfjfL- , , a napi 10 kocsi helyett napi 

A TÜZÉP Vállalat vezetői, 7 0 _ a 0 kocsi is hordta a 
• a megrendelő iroda dolgo- meg rendelők tüzelőjét, 
zói szerint is idén . ..... .. , . , 

csaknem teljesen zökkenő- I g y
 l f ? b b b " o r k l ™ c l t a k , a 

mentes volt a tüzelőakció szállításból a TÜZÉP-fiókok. 
lebonyolítása. 

Bő választékban nagy meny-
nyiségű tüzelő várta az ér-

Gondot okozott a fa fűrésze-
lése is. Bár a fűrészgépnél 
éjjel-nappal dolgoztak, még-

deklődőket. Az NDK-briket- s e m f ^ t é k meg a nagy 
tői eltekintve folyamatosan ^fnyeket Most azonban, 
lehetett kapni a jó minőségű 
darabos szenektől a pécsi 

Törődik a városrész fejlődésével 
a népfront újszegedi csoportja 

Tegnap reggel pontosan fél ház épült, új utcák létesül-
8-kor Újszegeden, a Bérkert tek. Itt épül a modern, 
utca 6 szám előtti csinos kis Ogyesszai elnevezésű város-
parkból egy aprócska le-
gény három szál virágot sza-
kított. Nem örülhetett so-
káig pompás virágainak, 
mert a hivatalba igyekvő új-
szegediek közül többen kö-
rülfogták a parkot rongáló 
kisfiút. Apai figyelmeztető 
szavak röpködtek és a virá-
got kezében tartó kisfiú sír-
va fogadta, hogy soha többet 
nem csinál hasonló dolgot. 

A szépért 

Nem azért írtuk meg ezt 

szen sáros az út, a gyerme-
kek nem tudnak keresztül-
járni. Még egy hónap sem 

rész is. A lakóházak roha- telt el a panasz elhangzása 
mos építése, az emberek 
szépérzéke követelöen írja 
elő Űjszeged további csino-
sítását, parkosítását — össze-
fogva, együttes erővel. 

Egyik legfőbb feladat 
S a város legfiatalabb nép-

frontcsoportja az idősebb 

óta, s ma már tégla gyalog-
járdán közlekedhetnek az 
itt lakók. 

öregek klubja 

A Hazafias Népfront új-
szegedi csoportja az öregek 
kérésére megalakította az 
öregek klubját. A Rózsa Fe-

mivel a SZOT-tüzelőakció 
nagy része már lebonyolódott 

iszapig, s a tűzifáig mindent. ™ n t f g y . h é t b e n 
Nem is hangzóit el partasz ** utalványukat a 
a lakosság részéről a tü- ™ Z . É P s z e g e d l megrendelő 
zelő minőségére vonatko- irodájában — ezért 

„testvérek" tapasztalatait fi- renc sugárúti pártházban 
gyelembe véve, elsőnek a rendszeresen összejönnek az 
„Virágos Szegedért" mozga- újszegedi öregek, s beszél-
lom patrónusává vált Üjsze- getnek, szórakoznak. A nép-
geden. Az I. kerületi tanács frontcsoport életrehívta szo-

az esetet, mintha ez rendkí- által nagy költséggel rendbe- cialista bizottságát is, mely-
vüli lenne, hiszen nap mint hozott Bérkert utca parkosí- nek tagjai — a csoport tag-
nap szemtanúi lehetünk an- tása, tervük megvalósításé- jain kívül — a nőtanács, a 
nak, hogy a szegediek magu- nak első gyümölcse. A nép- Vöröskereszt és a KlSZ-szer-
kénak tartják a várost, fi- frontcsoport műszaki embe- vezet képviselői. Rendszere-

j gyelmeztetik a rongálókat, reket kért meg az utca par- Sen felkeresik a magukra 

zóan, legfeljebb a szállí-
tásnál fordultak elő egy-
két napos késések. 
Júniusban azonban a la-

kosság részéről több panasz 
hangzott el, de nem az utal-

lesz elegendő fűrészelt fa 
és néhány nap múlva biz-
tosítani tudják a szállítást 
is a kisebb TÜZÉP-fiókok-
ba. 
Egyébként a lakosság ké-

vényok beváltásával kapcso- résére áz illetékesektől enge-
latban, hanem azt kifogásol- dély érkezett, mely szerint a 
1ák, hogy a kiskereskede- 480 forintos utalványok be-
lemben. a TÜZÉP-árudákban váltási határidejét július 31-ig 
nem lehet tűzifát kapni. Ha meghosszabbították. A nyug-
valakinek szüksége van akár díjasok, a rendelkezések sze-
lő—20 kiló fára is, annak ki rint még július 31.-után is 
kell menni Rókusra a nagy- beválthatják utalványaikat. 

védik a közös tulajdont. A kosítási tervének elkészíté- maradt idős új szegedieket, s 
Hazafias Népfront nemrégen sére. A terv szerint a Bérkert mindenben segítik őket. Ha 
— mindössze három hónapja utcán végig, a házak előtti hatáskörüket túlhaladja a 

kércs, 
az illetékes szervekhez, és 

kísérik az 

A tervükben szerepel több 

— alakult újszegedi csoport- parkot rózsával ültetik be. 
ja is egyik fő feladatának Jó néhány ház előtt már e 
tartja a közös vagyon, az szerint virágosítottak a la- figyelemmel is 
egyre épülő, szépülő város- kók. Sajnos, a tavaszi ked- ügy elintézését, 
rész védelmét. Száraz Ferenc vezőtlen időjárás miatt volt 
ügyész, a Hazafias Népfront elmaradás, de állandóan vi- ismeretterjesztő előadás 
újszegedi csoportjának elnö- rágós az utca, a lakók cse- megrendezése. A November 
ke megállapította: rélik a növényeket. A ta- 7 Művelődési Otthonnal kö-

— Űjszeged rohamos fej- vasszal elültetett fák 90—95 zösen elsősorban a fiatalok 
lődése is megkövetelte a százaléka már zöldell, gon- részére rendeznek majd elő-
népfrontcsoport életrehívá- dosan ápolták az utca lakói 
sét. Az elmúlt években több Egyetlenegyet sem 
százzal, ezerrel nőtt a város- tönkre a gyermekek. 
rész lakóinak száma. Sok új 
családi, bér- és szövetkezeti 

adásokat, később pedig — a 
tettek téli hónapokban — a terme-

lőszövetkezetekben is. Az új-

Í T S Ö M 
Á gyalogjárda nem sportpálya — Elmaradt házjavítás 

— Nincs víz, rongálják a töltést — Késői takarítás a 
Széchenyi téren — Használják fel kertmozinak az újszegedi 

szabadtéri színpadot 
A napokban a Debreceni Újszegeden, a Felsőkikötő A közeledő szegedi ünnepi 

Utca felől jöttünk a József soron egyáltalán nincs víz, s játékok városunk valameny-
Attila sugárút jobboldalára így azt kénytelenek vagyunk nyi lakóját foglalkoztatják, 
anyámmal és 14 hónapos a Tárogató, illetve a Fürj ut- Több ember véleményét tol-
gyermekemmel, akit kocsi- cából hordani. Nemcsak nyá- mácsolom, amikor közlöm a 
ban toltunk. Az új, emeletes ron, télen is ez a helyzet, szerény javaslatot: a szabad-
háztömbhöz érve, négy ser- Víz mellett, szép helyen la- téri játékok ideje alatt is ki-
dűlő fiú rúgta a labdát elme- kunk, mégis időnként szom- használatlanul áll a kétezer 
rülve a játék izgalmában, jazunk. 
mit sem törődtek a járdán Más kérelmünk Is van. A 
közlekedő emberekkel. Rá- töltés tetején szabadon köz-
juk szóltam, hagyják abba a lekednek a lánctalpas és gu-
futballozást, azonban a ka- mikerekű traktorok, teher- , n n r t m M m n 7 r i „ u , n i , 
masz fiúk tovább rúgták a és lovaskocsik, feltörik a föl- _ „ Y ^ ™ 
labdát, amely közelükbe ér- det, azon motorosok is szá-
ve nagy erővel suhant el a guldoznak, veszélyezteti a 
sportkocsiban fekvő beteg játszadozó gyermekeinket, 
gyermekem feje fölött, s rontják az utat. Kérésünkre 
anyámról pattant vissza. Az újabb közvilágítási lámpát 
erős rúgás — nem túlzok — szereltek fel a Felsőkikötő so-
akár a kicsiny gyermekem ron, azonban az egyik hóna-
életébe ls kerülhetett volna, pok óta nincs bekötve. A töl-
Az esetet szerencsésen meg- tésröl levezető Ogyesszai 
úsztuk, de ezúton szeretném körút és a Marosközi utcák 
figyelmeztetni az ilyen ser- által határolt részen csupán 
dülő nagy gyerekeket és a egy helyen van — általunk 
kisebbeket is, hogy a gyalog- társadalmi munkával meg-
járda nem futballozásra va- épített — tégla gyalogjárda, 
ló. Jó lenne, ha az illetéke- Mi a jövőben is készek va-
sek is egy-egy esetben meg- gyünk a járdák kijavításá-
felelő büntetésben részesíte- hoz hozzájárulni, 
nék a közlekedés akadályo- Tizenöt lakos aláírása 
zóit: a gyalogjárda nem 
sportpálya. "K 

Benedeki János, A mosfani meleg id6szak. 
ban, már a kora reggeli 
órákban kisétálnak az embe-
rek, különösen a nyugdíja-

férőhelyes újszegedi szabad-
téri nézőtér, színpad. Az a 
néhány rendezvény, amely 
az ifjúsági fesztivál, vagy 

alkal-
mával kerül ott lebonyolítás-
ra, igen kevés. Ezért azt ja-
vasoljuk, hogy az úgyneve-
zett „tartalék napokon" ren-
dezzen az újszegedi szabad-
téri színpadon a MOKÉP 
filmelőadásokat. A jó film, a 
kellemes környezet mindig 
vonzza az érdeklődőket a 
nyári „kertmoziba", amely 
biztosítaná a vállalkozás gaz-
daságosságát is. 

Farkas József 
egyetemi hallgató 

A népfrontcsoport egyik szegedi csoport elhatározta, 
legfontosabb feladatának hogy hasznosítja a kihaszná-
tartja az I. kerületi tanács latlan szabadtéri színpadot. 
Újszegedet fejlesztő terve Véleményünk szerint sza-
megvalósításának segítését. A badtéri moziként kellene 
bizottság tagjai és aktivistái üzemeltetni. Természetesen a 
a tanácstagokkal közösen 
mozgósítják a lakosságot a 

népfrontcsoport részt vállal 
az emberek tájékoztatásából 

társadalmi munkára, utcákat is, s időszerű politikai kér-
cserél-köveznek és vízvezeték le- désről gondolatokat 

fektetéséhez árkokat ásnak, nek a lakossággal. 
Legutóbb az egyik tanácstagi 
beszámolón panaszként hang-
zott el, hogy a Közép fasor 
végén a Felső Tisza-parti ré-

Rövid idő alatt szép ered-
ményt ért el a csoport, együtt 
a lakossággal. Most új sike-
rekért dolgoznak. H. Zs. 

A magyar mezőgazdasági küldöttség 
romániai tátog atása 

A Keserű János földműve-
lésügyi miniszterhelyettes 
vezetésével a Romániában 
tartózkodó héttagú magyar 
mezőgazdasági küldöttség 
kedden ellátogatott a Buka-
rest közelében levő fundu-
leai mezőgazdasági kutató in-
tézetbe, ahol az intézet kuta-
tó munkájának szervezetét és 
az ott folyó növénynemesítés 
problémáit tanulmányozta. 
A küldöttség ezenkívül meg-
tekintette a közelben fekvő 
egyik állami gazdaságot is. 

Mezőgazdasági küldöttsé-
günk szerdán Arges tarto-
mányba, a stefanesti mező-
gazdasági kutató állomásra 
látogatott, ahol a szőlészet és 
a gyümölcstermesztés kérdé-
seit tanulmányozta. Csütör-

tökön a Szeben melletti Cis-
nadiei Állami Gazdaságot te-
kintik meg. (MTI) 

Évi tízezer 
megrendelő 

a ruhanemű javítóban 
A szegedi Minőségi Ruha-

neműjavító Szövetkezetet 
évenként több mint tízezer 
megrendelő keresi fel. A 
szövetkezet vezetője megál-
lapította: 

— Minden olyan javítást 
elvállalunk, amit tűvel, cér-
nával meg lehet oldani. 

A legnagyobb sikere talán 
mégis a sok munka közül az 
inggallérok cseréjének, az in-
gek javításának van. Érthető 
ez, hiszen mindössze tíz fo-
rint a munkadíj, amiért egy 
inggallér cserét elvégeznek. 
Persze, ha valaki ehhez nem 
hoz anyagot, természetesen a 
minőségnek megfelelően, kü-
lön díjat kell felszámítani. A 
javítások vállalási ideje 
nyolc nap, s mivel a munka-
díj sem sok, a megrendelők 
általában elégedetten távozr 
nak. 

A megrendelők különben 
igen gyakran kérnek taná-
csot is a ksz tagjaitól: pél-
dául hogyan lehet a mama 
megunt ruhájából a kislány-
nak ízléses, szép játszóruhát 
varrni. így érthető is, hogy 
a kisebb javítások mellett 
munkájuk nagy részét az át-
alakítások, s a női, férfi fe-
hérneműk, ágyneműk készí-
tése képezi. 

Fejlett energetikai 
rendszer 

Csehszlovákia villamos-
energia termelése egy év 
alatt 10,3 százalékkal emel-
kedett. Az ország ipari ter-
melése ugyanezen időszak 
alatt 8,9 százalékkal lett ma-
gasabb. 

Csehszlovákia villamos-
energia termelése 1961-ben 
csaknim 27 milliárd kilo-
wattórát tett kl, jóllehet 
1950-ben alig haladta meg 
valamivel a 6 milliárdot 
1961-ben az ország területén 
együttesen 609 megawatt ka-
pacitású erőműveket helyez-
tek üzembe a 354,4 megawatt 
kapacitású vízierőműveket is 
beleszámítva. 

Hamarosan megérkezik 
a csuklós busz Szegedre 

Megfelelő kocsiparkkal várja a Közlekedési Vállalat 
a szabadtéri játékokat 

A Szegedi , Közlekedési latnál a kocsik közlekedtetié-
Vállalatnak évek óta nagy sére is. Ennek során megha-
feladatot jelent a szabadtéri tározzák, hogy a szabadtéri 
játékok alkalmából Szegedre előadások végén hány villa-
érkező vendégek szállítása, mos, autóbusz várja és szál-
Éppen ezért az elmúlt két h'tsa rendeltetési helyére a 
év tapasztalata alapján közönséget. Ugyancsak átta-

időben hozzákezdtek a ko- nulmányozták a menetrendet, 
csipark rendbehozásához, valamint érdeklődtek a sza-
a villamosok és autóbuszok badtéri játékokra érkező kü-
festéséhez, takarításához. lönvonatok Időpontja és szá-
Ütemterv készült a válla-

Oltványi utca 4. 
• 

4 Szatymaz utca 47. szá-
mú lakóházat 1959-ben visz- sok a Széchényi térre es a 
szakapta a tulajdonosa, aki korzón, a platán fák alatt 
a II. kerületi tanács rendel- üldögélnék a székeken. Ezt 
kezései ellenére sem végezte <* pihenést azonban naponta 
el az égetően szükséges javí- megzavarják a Köztisztasági 
tásokat. Ezért idén január- Vállalat dolgozói: felállítják 
ban a házat újból államosí- az üldögélőket azért, hogy a 
tótták és mi Jjakók kérésünk- székek alól eltakarítsák a 
kel a KlK-hez fordultunk. 
Az egyik lakó sertéstartását szemetet. Ezt a gondos mun-
— mivel az ól a lakás abla- kát rendszerint két ember 
kától 6 méterre volt — hi- végzi, az egyik és a másik 
vatalosan gyors intézkedés- oldal naponta körülbelül 
sel megvonták, holott uzil-
Ütőnek nyolc gyermeke van. 9 árakor kezdlk fél n ' r e 

Viszont a szemetet — sze- végzik el. Kellemetlen érzés, 
méttároló hiánvában — az amikor molesztálják a kor-
udvaron tartják. Ugyanott zón a pihenőket m \enne 

iTnincs cs™ZVmA%Zt « ^ngária étteremben 
ház. a függőfolyosó, az ár- mondjuk déli 1 órakor fel-
nyékszék össredúléssel fe- szólítaná a vendégeket a ta-
nyegeti a lakókat: az erre karítóasszony: szíveskedje-
vonatkozó tanácsi határozat- „_ 
nak viszont nem szereznek nek abbahagyni az ebedet, 
érvényt. Tehát az évek óta mert ki kell seperni az asz-
húzódó tatarozást nem hajt- tal alját... Nem lehetne ezt 
ják végre és vagyon szeret- a Széchenyi téri tisztogatási 
? í n k ^ ? Á r S r J müveletet kora reggel 5-8 

óra között elvégezni?! tós intézkedéseket foganato-
sítanának. 

Az első jubileum 
és a harmadik filmszerep 
Beszélgetés Földi Terivel 

Szokatlan, ha egy 
nő, pláne színésznő, 
tízéves jubileummal 
dicsekszik. Ám Föl-
di Teri, a Szegedi 
Nemzeti Színház ki-
tűnő fiatal színész-
nője ezt csinálja. 

alakul ki arról, hogy 
mi is számít jubi-
leumnak. Végül kö-
zösen megegyezünk, 
hogy az ötödik év-
forduló tulajdonkép-
pen még nem igazi 
jubileum, hanem a 

Amikor gratulálunk tizedik viszont igen, 
neki élete első film- az már valami. 

Ot lakó aláírása N. K. 

szerepéhez — közöl-
ték a lapok, hogy a 
most készülő Esős 
délután című film-
ben játszik —, mo-
solyogva igazit kí: 

— Nem az első. 
Már a harmadik. 
Tíz évvel ezelőtt 
játszottam életem 
első filmszerepét az 
Ifjú szívvel című 
filmben. Azután egy 
kisfilmben szerepel-
tem. Most tehát ju-
bilálok. Ez életem 
első jubileuma. 

Erre egy kis vita 

— Miért nem ta-
gadja le inkább ezt 
a tíz évet? 

A művésznő nevet. 
— Képzelje: nincs 

okom rá. Nemrég 
próbafelvételre hív-
tak. Nem az Esős 
délutánhoz, egy má-
sik filmhez. A ren-
dező tíz év előttről 
már jól ismert, de 
azóta nem találkoz-
tunk. Amikor most 
meglátott, valóság-
gal kétségbeesett: 
"Jézusmária, te még 
ilyen fiatal' vagy!" 

Szegény rendező 
ugyanis nem tudta, 
hogy én az elmúlt 
tíz évben nem tíz 
évet öregedtem, ha-
nem ötöt —i fiata-
lodtam. 

Igazat adunk Föl-
di Terinek: színész-
nőkkel megeshet az 
ilyesmi. Abból a 
filmszerepből egyéb-
ként — éppen mert 
Földi Teri túl fia-
tal volt hozzá — 
nem is lett semmi. 

Ez az Esős dél-
után-beli szerep vi-
szont biztos. Egy 
fiatal. ízig-vérig mai 
tanárnőt alakít ben-
ne Földi Teri. A 
forgatás még nem 
kezdődött meg, a 
színészek most ta-
nulják a szerepeket. 

— Miről szól a 
film? 

— A történet ma 
játszódik Budapes-
ten. Szereplői érett-
ségi előtt álló fia-
tal lányok. A cse-
lekmény érdekessé-
ge, hogy a bonyoda-
lom a televízió nem-
rég befejezett nagy-
sikerű Ki mit tud 
játékához is kap-
csolódik. A szerep-
lök készülnek rá. A 
film rendezője egyéb-
ként Keleti Márton 
— ő rendezte az el-
ső filmemet is. Szá-
momra nagy öröm, 
hogy a főszereplők 
között van szegedi 
színész kollégám, 
Mécs Károly is. 

örülünk mi is a 
két fiatal szegedi 
színész szép sikeré-
nek. 

a u 

ma felől, hogy ezekhez a já-
ratokhoz is biztosíthassanak 
soron kívül villamost, vagy 
autóbuszt. 

A közlekedési vállalat — 
mint arról már hírt adtunk 
— idén először csuklós autó-
buszt is kap a fővárostól. A 
Szegednek ígért csuklós busz 
hamarosan, valószínű, hogy 
a jövő héten érkezik meg 
Szegedre, 

s július 20-tól már üzemel 
is a szeged—szőregi vona-
lon. 

Az új, korszerű autóbuszt 
azért e vonalon használják, 
mert itt igen sok az utas, s 
azt is figyelembe kell venni, 
hogy a csuklós autóbusznak 
igen nagy hely kell a for-
duláshoz, és ez csak az emlí-
tett útvonalon biztosított. 

A szokásos munkaértekez-
leteken felhívták a villamos-
vezetők. kalauzok, valamint 
az autóbuszok személyzeté-
nek figyelmét, hogy az eddi-
ginél is nagyobb udvarias-
sággal foglalkozzanak az 
utazóközönséggel. Mindig, de 
különösen a játékok idején 
fontos a figyelmesség, udva-
riasság. 

Később 
a szegedi villamosközleke-
dés további gyorsítása, ja-
vítása érdekében 

v alószínűleg két csuklós villa-
most is kap a közlekedési 
vállalaL 


