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Olaj a kútban? 
Mióta környékünkön nagy-

szabású olajkutatási és fel-
tárási munka folyik, sok 
önkéntes támogató akad a 
lakosság soraiból. Észrevéte-
leikkel, ötleteikkel keresik 
fel az olajosokat s többen 
szerkesztőségünkbe is kül-
denek levelet, amiben meg-

A garázdák kártevései 
Gasztány Ferenc, Szeged, Szent Miklós utca 13. szám 

alatti lakos olvasónk levele mellé fényképet is mellé-
kelt felelőtlen elemek rombolásairól. „A Szent György 
téren öregek és fiatalok részére nem is olyan rég fél-

í r ják javaslataikat. Ilyen ér- millió forintos költséggel igen szép parkot létesítettek, 
tesítés érkezett Bartucz Jó- E z a P a r k két hónap óta a garázdák és huligánok soro-

„ c , A ... . . . . zatos kártevéseinek tüzében áll. A padokat felhúzzák és 
zsei, özegeci, Apnns i uija k i d ö n t i k ) s h a a v á r o s i tanács egyik nap helyreáll íttat-
7. szam ^ alatti lakos olva- ja , pár nap múlva megint megismétlődik az eset." To-
sónktól is. Azt írja, hogy vábbi soraiban is felháborodottan ecseteli, hogy a köz-
mintegy tizenöt évvel ezelőtt pénzen épült — a rendes emberek kényelmét és pihené-
sógoranak Szatymaz 15. s^t szolgáló — teret és berendezéseit miként tehetik tönk-
„ 3 m a i a t t i tanváián a kút- r e felelősségrevonás nélkül s kéri, hogy megerősített ha-
szam aiatu lanyajan a kui t ó s á g . e l l e n ő r z é s s e l l e pi e z zék le és pellengérezzék ki a 
ba esett a szemüvege. Let- rombolókat, 
rával leereszkedett s kétórai 
keresés után meg is talál-
ta. De ezalatt a kút mé-
lyén igen erős petróleum 
szagot észlelt Akkor meg is 
írta ezt valami kőolajkutató 
társaságnak, de úgy látszik 
nem törődtek vele. „Miután 
a környéken sok minden 
megváltozott időközben, s je-
lenleg is komoly olajkutatási 
munkálatok folynak, ezúton 
szeretném felhívni a figyel-
met a tizenöt évvel ezelőtti 
észleleteimre. Rendkívül 
örülnék, ha ennek folytán 
népgazdaságunk újabb kincs 
birtokába j u t n a v — ír ja le-
velében olvasónk és mi kész-
séggel adunk helyt lapunk-
ban sorainak. 

Huzat a fürdőben 
„A Szegediek közül sokan tisztálkodási célból, de so-

rán orvosi rendeletre, gyógyulásuk érdekében rendszere-
sen látogatják a gőzfürdőt. Sajnos, gyakran előfordul az, 
hogy a fürdőző ember éppen a fürdőben szerez beteg-
séget, mert megfázik. A nagy medence: és az úszóme-
dence közötti a j tó rugója ugyanis még a tél elején el-
romlott, és ma sem jó. Többször szóvá tettük ezt a ki-
szolgáló személyzetnek, de észrevételeink süket fülekre 
találtak." Kovács Mihály szegedi postás olvasónk azt ké-
ri szerkesztőségünkhöz írott levelében, hogy panaszának 
többek nevében adjunk helyt lapunkban, hátha így majd 
megszűnik a huzat. 

Cigarettapapírt az asztmásoknak 
Sándor Farkas, Szeged, ben, hogy az asztmás bete-

Máramarosi utca 21. szám geknek, mint ő is, úgyneve-
alatti lakos arról ír levele- zett asztmafüvet adnak a 

gyógyszertárakban. Ezt a fü-
vet el kell füstölni, méghoz-
zá cigarettapapírba sodorva. 
Olvasónk azt kifogásolja, 
hogy mostanában hiánycikk 
lett a cigarettapapír, mert 
a trafikok csak annyit ren-
delnek belőle, amennyi a 
csomagolt dohányhoz szüksé-
ges. Azt kéri, hogy a do-
hányelosztóban gondoljanak 
arra is, hogy nemcsak a do-
hányosoknak, hanem — 
egészségük érdekében — az 
asztmásoknak is szükségük 
van cigarettapapírra. 

Válaszolnak az illetékesek 
A telefonkészülék rendelkezésre áll 

Tilos a telefon? címmel 
február 5-én cikket közöl-
tünk egy bejelentés kapcsán: 
a Petőfi telepi szociális ott-
honban egy kisfiúnak nem 
adtak engedélyt, hogy beteg-
ség ügyében telefonáljon. 

A Szegedi Postaigazgató-
ság helyettes vezetője, dr. 
Hódi István cikkünkkel kap-
csolatban arról értesített le-
i-elében, hogy a panasz nem 
helytálló. „A kérdéses napon 
teggel 5 órakor a portán az 

intézet egyik idős gondozott-
ja tartózkodott, amikor egy 
kisfiú szaladt be a kapun, s 
megkérdezte, lehet-e telefo-
nálni? Azt a választ kapta, 
hogy a portán nincs tele-
fon, csak az Irodában s az 
idős néni nyomban az éj-
szakai ügyeletet teljesítő ápo-
lónő keresésére indult. Ez-
alatt a kisfiú elment. A te-
lefonálás tehát tulajdonkép-
pen mindkettőjük ügyetlen-
ségén hiúsult meg." 

Üzemi baleseí volt 
Április 2-án közöltük la-

punkban Ács Mihályné kony-
hai segédmunlcas. az Alföl-
di Üzemi Vendéglátó Válla-
lat szegedi 5-ös számú tele-
pe dolgozójának panaszát. 
Tavaly október 31-ig volt 
szerződéses viszonyban a vál-
lalattal, szeptember 19-én 
baleset érte, de táppénzét 
december 15-én megszüntet-
ték. 

Kurucz Mihály igazgató 
hozzánk írt levelében az 
esettel kapcsolatban közöl-
te: „Folyó évi január 20-

án Ács Mihályné telefonon 
reklamálta a további táp-
pénzt és mi a teleptől ka-
pott felvilágosítás után ren-
deltük el, hogy a baleseti 
jegyzőkönyvet hozzánk küld-
jék meg. Ez a jegyzőkönyv 
február elsején érkezett meg, 
s mi azonnal áttettük a deb-
receni SZTK alközpont 
nyugdíj csoportjához. On-
nan még egyszer kellett iga-
zoltatni, hogy a dolgozó üze-
mi balesetet szenvedett, s 
ezután mi április 8-án a dol-
gozót megillető táppénzt tel-
jes összegében kiutaltuk. 

Rossz szén 
Március 17-én Rossz szén 

címmel cikket közöltünk, 
amelyben megírtuk, hogy 
Kovács Lászlóné, Szeged, 
Bocskai utca 14. szám alatti 
lakos a TÜZÉP-nél vásárolt 
20 mázsa brikett között nagy-
mennyiségű szénport kapott, 

A Nehézipari Minisztérium 
Bányászati Műszaki Főosz-
tályának termelési osztálya 
értesítette szerkesztőségün-
ket, hogy a helyszínen tar-
tott vizsgálat során a brikett 
között mintegy 2 mázsa port 
találtak. „Az előírások szerint 
— mivel a hidasi lignitbri-
kett időjárási behatásra por-
lódik —, a brikettet esőtől 
védve, fedett helyen kell tá-
rolni. A szegedi TÜZÉP-tele-
pen nincs mód a lignitbri-

kett fedett helyen történő 
tárolására. Megjegyezzük, 
hogj- az említett szabvány 
por és törmeléktartalom elő-
írásainak a. Brikettermelő és 
Széndúsító Vállalat meója 
megállapítása alapján a hi-
dasi lignit brikett megfelelt 
További szíves tájékoztatásul 
közöljük, hogy 1966. augusz-
tus elsején a hidasi lignit 
brikettgyár termelését be-
szüntette." 

A szerkesztőség megjegy-
zése: Éppen a válaszlevélben 
legutóbb közölt intézkedés 
mutatja, hogy az említett tü-
zelőfajta nem alkalmas köz-
fogyasztásra. Ezért nem ért-
hető, hogy Kovács Lászlóné 
olvasónkat miért nem kár-
talanítottál;. 

„Vízmentes" lesz 
az Etelka sor? 

Az Etelka sor 23. szám 
alatt lakók még március ele-
jén levélben panaszolták a 
Dél-Magyarország szerkesz-
tőségének: „Kérjük közben 
járásukat, hogy az MHS pá-
lya bejárata előtt félbeha-
gyott töltési munkálatot fe-
jezzék be végre az illetéke-
sek, A kiemelt föld helyén 
nagy tó keletkezett, ami ve-
szélyezteti a környező épüle-
tek állagát. Az MHS még az 
Ősszel földet szállított a tó 
környékére, a feltöltésre 
azonban nem került sor." 

Jánoska Gergely alezredes, 
az MHS elnöke e napokban 
a következőket írta a 
panasszal kapcsolatban'„Saj-
nos, a munka elkezdése 
előtt nem számoltunk 
azzal, hogy az Etelka sort 
nem csatornázták ki, az eső-
és talajvíz elvezetése régóta 
megoldatlan probléma. En-
nek következtében az álta-
lunk ásott gödör a környék 
talaj- és esővizét összegyűj-
tötte. Ezáltal az Etelka sor 
jobb oldali épületeit mente-
sítette a talajvíztől. A gödör 
betöltését ez év áprilisában 
megkezdtük, befejezni azon-
ban nem lehet, mert a gö-
dörben. felgyülemlett víz a 
környékbeli épületeket veszé-
lyezteti. Végleges megoldást 
csak az Etelka sor csatorná-
zása hozhat, amely még ko-
moly gond. Mindent elköve-
tünk azonban, hogy közmeg-
elégedéssel a jelenlegi alla-
potot megszüntessük. Ennek 
érdekében az illetékes kerü-
leti tanáccsal felvettük a 
kapcsolatot A beruházási 
programot még ez évben 
meg akarjuk valósítani." 

Mindenképpen jó lenne, ha 
a probléma végleges megol-
dására nem kellene sokat 
várniuk az érdekelteknek. 

Szerkesztői üzenetek 
Dobó T., Aliaici ii.: Panaszá 

val — Illetékességből — közvet-
lenül fo rdu l jon a Szegeti m. j. 
várost tanács egészségügyi osz-
tályához. Bérker t utcai l akók : 
Beje lentésüket az i l letékes 
szervnek továbbítot tuk. A vizs-
Cálat e redményérő l é r tes í t jük . 

Sok ügy, sok felszólaló 
A III. kerületi tanács ülése 

Tegnap, csütörtökön dél-
előtt az alsóvárosi pártszer-
vezet székházában ülése-
zett a szegedi III. kerületi 
tanács. Vincze Antalnak, a 
III. kerületi tanács vb el-
nökének megnyitó szavai 
után a tanácskozás Szécsi 
Imre tanácstagnak, a III. 
kerületi tanács pénzügyi osz-
tálya vezetőjének elnökleté-
vel folytatta munkáját. Ün-
nepélyes keretek között tett 
esküt a tanácsülés előtt a 
9 tagú végrehajtó bizottság. 
Ezután Makra Mihály vb-
elnökhelyettes előterjesz-
tésében került sor a III. ke-
rületi tanács idei munka-
tervének megtárgyalására. 

Az előterjesztésben a töb-
bi között hangsúlyt kap a 
rendelkezésre álló anyagi 
eszközökkel való megfelelő 
gazdálkodás, a költségvetés-
ben rögzített soros munkák 
időbeni elvégzése. Éppen 
ezért az év folyamán több 
alkalommal tanácsülésen tár-
gyalnak meg gazdálkodással 
kapcsolatos kérdéseket. Sze-
repel a munkatervben a to-
vábbi fejlődés érdekében az 
egészségügyi helyzet rendsze-

res és beható vizsgálata is. 
A lakosság is igen komoly 
áldozatokra kész a lakóház-
építésben, de nagy segítsé-
get vár az állami, tanácsi 
szervektől is. A munkaterv-
ben ezért kap hangsúlyt e 
kérdés beható vizsgálata. 

A munkatervvel kapcso-
latos vitában Majzik István, 
Tótjh Béláné, Gyuris István, 
Kószó József, Szécsi Imre, 
Kasza Júlia szólalt fel, majd 
Makra Mihály és Vincze 
Antal válaszolt az egyes 
kérdésekkel kapcsolatos prob-
lémákra. 

Ezután interpellációkra, 
bejelentésekre és javaslatok-
ra került sor. Virág István, 
mint régi problémát emlí-
tette, hogy a Ballagító soron 
az úgynevezett büdösárok 
vizének visszaszorítását mi-
nél előbb meg kell olda-
ni. Szóvá tette — s fel-
szólalásának ehhez a részé-
hez csatlakozott Szécsi Im-
re is —, hogy a több mint 
1 millió forintos költséggel 
lefektetett magasnyomású 
gerincvezetékkel még min-
dig nem jutott vízhez Alsó-
város déli része. A mun-
kákkal most már elkészül-

Húsz pavilon, mozgóárusok 
A kereskedelem felkészül-

ten várja a kétnapos ünne-
pet. Már megkezdték az 
áruk kiszállítását, a pavilo-
nok felszerelését Üjszegeden, 
a Főfasorban. Ugyanis az 
eddigi gyakorlattól eltérő-
en mindkét napon, vasárnap, 
április 30-án és hétfőn, má-
jus 1-én ls árusítanak. Több 
mint 20 pavilon, és gomba 
vár ja a vendégeket a Főfa-
sorban. Felvonul a kijelölt 
területre a Hungária Étte-
rem, Csongrád megyei ven-
déglátó, a szegedi ÉLIKER, 
a Szeged és Vidéke Körze-
ti Földművesszövetkezet is. 
A vidámpark területén lesz 
a kiskundorozsmai földmű-
vesszövetkezet üzlete. Sok 
.mozgóárus fagylaltot, üdí-

tőitalt árusít. Nyitnak a kert-
helyiségek is a belvárosban 
és Üjszegeden egyaránt. Kü-
lönösen sok vendéget vár-
nak a Vigadó kerthelyiségei-
be. Az állami vállalatok pa-
vilonjain kívül a körút pere-
mén kapnak helyet a ma-
gánkiskereskedők. 

Gondoskodtak elegendő 
ételről, italról. Az idei ma-
jálison több mint 67 mázsa 

virslit, kolbászt, péksüte-
ményt, 80 ezer cukrászsüte-
ményt, 40 mázsa fagylaltot, 
270 hektoliter bort és 180 
hektoliter sört kínál az ün-
neplőknek a kereskedelem. 
A vegyesiparcikk kiskeres-
kedelmi vállalat pavilonjai-
ban és a mozgóárusoknál 30 
ezer léggömbről gondoskod-
tak. 

tek, csak a Víz- és Csator-
namű Vállalatnak kell a be-
kötést elvégeznie. Teleki Fe-
renc bejelentette, hogy a 
külső dorozsmai úton az 
úgynevezett Tasi-villamos-
megállóban magasan áll 
a csapadék- és talajvíz, és 
veszélyeztet egy házat is. 
Nyitrai Antal szóvá tette, 
hogy a ságváritelepi műve-
lődési otthonnak nincs gaz-
dája, s egy nyitott vízakna 
az udvaron életveszéllyel 
fenyeget. 

Kurunczi István a Mi-
hályteleki sorra ívlámpa 
felállítását kérte, Jónás 
György pedig azt, hogy a 
Teréz és a Bakay Nándor 
utcákat rendszeresen iocsol-
tassa a Városgazdálkodás: 
Vállalat. Gyuris István az 
Úttörő tér továbbfejleszté-
sére tett javaslatot. Répái-
János azokról az állapotok-
ról számolt be, amelyei: 
Ságvári telepen a Hattyú -
vendéglő és egy üzletház 
környezetét jellemzik. A 
ságváritelepiek társadalmi 
munkával sietnének a ta-
nács segítségére. Majzik 
István a Szél utca kövezé-
sének javítására tett javas-
latot, valamint, hogy tele-
pítsék ki a Cserepes sorról 
a zsiradékfeldolgozó válla-
latot más helyre, ahol le-
vegőszennyező hatása nem 
érvényesül a lakosság rová-
sára. Kószó István és Nagy 
Istvánné sürgős Intézkedést 
kért, amiért egyes utcák sá-
ros átjáróit a háztulajdono-
sok nem takarítják. Hor-
váth Jenő a ságváritelepi 
Gera Sándor utca közútjá-
nak rendbehozását sürget-
te. 

Az Interpellációkra és 
bejelentésekre Vincze Antal 
válaszolt, majd a tanács-
ülés Szécsi Imre zárszavá-
val ért véget. 

Szegediek lettek az elsők 
Idén harmadszor rendez-

ték meg a Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztériumhoz 
tartozó 11 középiskola fel-
szabadulási seregszemléjét 
Budapesten, mely ismét a 
szegedi vasútforgalmi tech-
nikum igen eredményes sze-
replésével fejeződött be. 

A baráti vetélkedőn kü-
lönböző kulturális tevékeny-
ségben és a sportban mérik 
össze tudásukat évről évre 
az iskolák tanulói. A kétna-
pos vetélkedőn a szegedi is-
kola első helyezést ért el a 
szavalásban, irodalmi szín-

padával és énekkara szerep-
lésével. így mindazokban a 
számokbaj, amelyekben a 
szegedi technikum indult, az 
első helyet vívta ki magá-
nak. Első lett az összesített 
versenyben is, s megkapta 
az ezzel járó ezüstserleget. 
Sportban is jól szerepelt az 
iskola és igen csekély pont-
számkülönbséggel a III. he-
lyen végzett. Ezzel az egye-
sített versenyben a szegedi 
Bebrits Lajos vasútforgalmi 
technikum a KPM-hez tar-
tozó összes iskolák között a 
legjobb helyezést érte el. 

A pártfogolt Új filmek 

Sokat akar a szarka — 
tar t ja a közmondás, s ta-
lán a folytatást már le sem 
szabad írni, mindenki tudja. 
Jovan Cirilov forgatókönyve 
azonban leírja, sőt lépésről 
lépésre kifejti annak jelké-
pes értelmét. Egy vidékről 
fővárosba került fiatalember 
megnyargalja a Pegazust, 
hímevet, dicsőséget, elisme-
rést sóvárogva protektoro-
kat szerez, hogy azokat is 
maga alá gyűrve, hálószo-
bákon és társadalmi rang-
létrákon, a nemzedékváltás 
konjuktúráját becstelenül ki-
használva jusson el a Par-
nasszusra. Ami itt egy 
könyvkiadó vállalat igazga-
tói állásával azonos. Törte-
tés, karrierizmus. Első pilla-
natra nehéz is áttekinteni, 
milyen nagy távolságot fu-
tott már be ez a téma az 
Irodalomban. Mindenesétre 
klasszikus példáiként emlék-
szünk a Bel Ami-ra, Mau-
passant hősére, vagy az El-
veszett illúziókra, ahol Bal-
zac rajzolt meg hasonló fo-
lyamatot. Legfrissebb hajtá-
sa pedig a pol-beat, ahol gi-
tár kíséretében szívesen 
idézgetik olyan társadalmi 
visszásságok mint a bürokrá-
cia, képmutatás, könyöklő 
törekvés társaságában. 

Ez a jugoszláv film poli-
tikai célzattal, óvatosságra, 
éberségre felhívással próbál 
ú j ösvényt keresni ebben az 
anyagban. A fiút belépteti 
a kommunista pártba, egy-

i szerre súlyt adva, az embe-
rek nagyobb felelősségére is 
reflektalva elmarasztaló vé-

leményt alkotni. Sajnos köz- — egyenesen kérdőjelként 
helyekben téved, egészében mered a néző elé. Csak a 
véve alig tudja elkerülni a véletlen képes pontot tenni 
fenyegető anakronizmus ve- az ilyenfajta szélhámosságok 
széjét. Befejezése pedig — a végére? 
fiú autóbaleset áldozata lesz ff. I. 

Folyfassa, cowboy! 
Ha az első másodpercben 

három halott szerepel a 
filmben, csak vígjátékról le-
het szó. De a vígjátéki jel-
leget nemcsak Stodge City e 
három elhunyt polgára hor-
dozza, és nem is az őket 
követő több tucat, hanem a 
halálukat okozó félelmetes 
cowboy: Rumpo Kid, aki fel-
rázza a szeszmentes város-
ka nyugalmát és erkölcseit. 
De szerepelnek még a film-
ben indiánok, elrablott mar-
hacsordák, férfias erejű és 
bátorságú nők, és nőiesen 
gyáva férfiak. 

A Folytassa sorozat leg-
újabb alkotása ez a színes, 
szélesvásznú cowboy filmpa-
ródia, abol ismét üdvözöl-

hetjük Kenneth Williamst, a 
csak pénzért megveszteget-
hető Bürke bíró szerepében; 
A whiskyért minden áldo-
zatra kész indiánfőnököt 
Charles Hawtrey, a bandi-
táknak félelmetes nevű 
Marshall-t Jim Dale alakítja. 
Hölgypartnerei Angéla Doug-
las és Joan Sims, akik a hő-
sök számára is váratlan meg-
lepetéseket okoznak. 

De hogy mindent mégse 
áruljunk el, végezetül csak 
ennyit: a vidám szórakozást 
nyújtó filmet Talbot Roth-
well írta. zenéjét Erich Ro-
gers szerezte. Rendezője 
Gerald Thomas. 

J. A. 

Maoyar flímküldottség Cennes-ban 
Magyar küldöttség utazott csütörtökön az idei can-

nes-i filmfesztiválra Tagiak Dósai István, a Hungaro-
film Vállalat igazgatója. Kása Ferenc rendező. Sára Sán-
dor operatőr, es Bürüs Gyöngyi színésznő. A magyar ver-
senyfilmet — Kósa Ferenc Tízezer nap című alkotását 
— a seregszemle második napján, pénteken vetítik. A 
rövidfilmek kategóriájában Kovásznál György Napló cí-
mű filmje pereg majd a zsűri elótt. (MTI) 
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