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Aki vállalta a rizikót... 
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Machinációk egy témára 
„Felkérek mindenkit, szí-

veskedjék nyugalmát meg-
őrizni, mert nem vagyunk 
képesek a kivitelezővel, ha-
tóságokkal folytatott ideg-
ölő harc mellett még az 
építtető tagokkal is értel-
metlen vitákba kerülni!" 
Szavak, nagy és még na-

sik kezelő mindenben kö- tisztességtelen eljárásnak mi-
vesse utasításait, ezért is nősítette. Egyébként a má-
„váltatta" le, aki tiltakozott sik építkezésnél is létrejött 
— több százezer forint fel- különszerződés. A garázs-
használásáról dönthetett. A építés ésszerűsítési javasla-
lakóközösség tagjai ezt a táért Makláry „bőkezűen" 
pénzt telekvásárlásra. mű- 1200 forintot iizetett ki ezúttal pedig az életünk ké 
szaki ellenőri díjra, illeték- ugyanennek az építésvezető 
rendezési, tervezési, s más nek. Az ellenörök vélemé-

Gyorsfénykép 1967-ről 
Minden lezárt esztendő a Gáztűzhely: 9685 db (117%) foglalkoztatottak átlagkere-

munka az igyekezet s ezek Kerékpár: 13 520 db (100%) sete 4 százalékkal emelke-
eredményeinek tükre, mely- Motorkerékpár: dett és meghaladta az 1700 
ben sok „szögből" nézhetjük 3314 db (105%) forintot. A termelőszovetke-
magunkat. A Központi Sta- Személyautó: 1016 db (120%) zeti parasztság termelési tel-

. . . . . . - - : „ , ' í —— .».„: .... /W, prlr/ST/xl 4- Kon IFI tisztikai Hivatal Csongrád 
megyei Igazgatóságának évi 
jelentéséből ismertettük mái 
a népmozgalmi, a kulturális 
és egészségügyi adatokat. 

Az átlag alatt 

gyobb szavak; ez volt a tak- költségekre fizették be. Mak- nye: ez a költség nem ter-
tikája Makláry Lászlónak 
az Osztrovszky utca 26 a és 

láry visszaélt azzal, hogy a helhette az építőközösséget, 
,maga gazdája" lehetett, csalt, a garázstulajdonosokat. 

a Bercsényi utca 8/a szám egyik költségnaplóban több Persze a szervező itt is — K é P V C l f T I G S 
is — ga- / 

otthon 
alatti társasház-építkezések mint 5 ezres, a másikban sőt a másik háznál 
szervezőjének. S így lett, mintegy háromezres tételt rázstulajdonos. Nem mintha 
jogi kifejezésekkel zsonglőr-
ként dobálózva, rizikószóla 

seknek legfőbb 
zője is. Mindaddig, míg 
becsapottak egyike, 
Ruszka Károlyné nem 

számolt el különféle gépe- autója volna, de a gará-
lési, illetve közlekedési költ- zsok bérbeadásából, meg a 

mokkái ravaszul ködösítve, ségekre. A népi ellenőrök gyermeke nevére íratott 
a hatóságok elleni állandó megállapítása szerint a Osztrovszky utca 26'a szám 
„harc" hősének kikiáltva ma- számlák legnagyobb része alatti lakás albérleti díjából 
gát — ezeknek az építkezé- fiktív; jegy például sem a is csak csurrant-cseppent 

haszonélve- helyi, sem a budapesti úgy évi 17 ezer for int 
„utazgatásokat" nem igazol- özv. Ruszka Károlyné, a 

özv. ja. Az úgynevezett „mozga- panasztevő újsághirdetés ut-
for- tási" törekvések; bor, sör, ján lépett vele kapcsolatba. 

dult panasszal a Csongrád pálinka, miegyéb, no meg az A szervező közölte, hogy le-
megyei Népi Ellenőrző Bi- úgynevezett „karácsonyi cso- hetóség nyílik a házhely-
zottsághoz. Így derült fény magok" ötlete szintén fényt ingatlan s a lakás jogát 20 
az utóbbi esztendők egyik vetnek a szervező mentali- ezer forintos költség és 76 ezer 
legkörmönfontabb machiná- tására. forintos építési önerőköltség 
ciójara. 1966. július 15-én Tolnay vállalása ellenében 

A nagy kombinátor kisded Tibor, a Bercsényi utca 8'a Ruszkáné akkor még nem 

jesítményeire eszközölt banki 
kifizetések 14 százalékkal 
voltak magasabbak. 

Legmagasabb volt a havi 
A többet sem mondhatjuk átlagkereset az építőiparban 

azonban soknak, meri száz (1921 forint), majd ágazaton-
nyelmére. életmódunk váltó- háztartásra vetítve, még így ként a további sorrend a 
zásaira vonatkozó számokból (s c s a k 54 mosógép, 38 var- következő: közlekedés (1851 
olvasunk. rógép, 15 porszívó. 4 hűtő- forint), gépjavító állomások 

szekrény, 17 motorkerékpár (1789 forint), kereskedelem 
és 2 személyautó jut, majd- (1767 forint), állami gazdasá-
nem mindenből kevesebb, gok (1736 forint), szolgálta-
mint az országos átlag, tás (1641 forint). 
Egyedül kerékpárból és mo- ,„„„ . ... .. , 
^ k e r é k p á r b ó l előzzük az 1 9 6 7 " b e n a z e m l l t e t t 

Csongrád megyében is ma- országos arányokat, hűtő- zatokban az átlagkereset no-
uas az ieénv a családi ott- szekrényből viszont mélyen vekedese nem volt egységes, gas az igény a csaiaai ott- a l a t t a m ó d u n k . Az allami gazdaságok es az 
hon, a lakás kényelme, kor- Szebben is jártunk többet építőipar dolgozói magasabb 
szerű felszerelése iránt. Akár költöttünk tavaly öltözkö- arányban részesedtek a 
állami akár magánépítke- désre. Mert bár élelmisze- többletből, az átlag szintjén 

. ' , rekre TI százalékkal adtunk reszesedtek a kozlekedesi es 
zesrol van szc^ épftteták ' e ™ ^ a kereskedelmi dolgozók 
elvezni akarjak otthonukban k e k r e 1 3 _ 1 5 százalékkal. a l a t t maradtak a szolgálta-
a civilizáció áldásait. Ez a Csak a műszálas anyagok és ágazat dolgozói, 
kívánság a megvalósulásnak a bőrlábbelik statisztikája Az általános jövedelmi vi-
olyan fokira jutott ei 1967- e s e t t - minimálisan A kon- SZOnyok ennél is kedvezőb-
ben hogy minden megépült f e k c ó L s . . á™ népszerűsége bek . A kifizetések listáján 
uen, uugj uuiiuTO iiwrgvvju. m i a r CSOppe(; s e m kétséges. 

átvenni. | 1 0 0 lakásból 70-ben ott van forgalma egyre magasabb, 
játékairól terjedelmes bűn 
lajstromot állított össze a 

! a vízvezeték és 30 százalék- akárcsak a kötöttáruké. szám alatti építkezések épí- tudta, hogy a közköltség cí-i , 
tésvezetője ..szocialista" szer - m é n befizetett 15 ezer forint I k a ' n o t t a gázzal felszerelt 
-.fí T.gl T .. 1 _ 1 ~ • T Jt 1 A . . « . . . - . , ' Vi ón+n ..4-A o o b neá rum 1C A T — „„„„„ „ „o.cccn.jc ..„„„^.„„owi men oeozeieu ezer luruiu — — - . . j *i rrirt 

nepi ellenőrök vizsgálata, ződést köt Makláry László magába foglalja a telekárai háztartások aránya is. Az / v i / d ó / í 
Makláry László, akinek „meghatalmazott" szervező- is. Később azonban megkér- igény természetesen ennél is 

az vei, miszerint 500 forintot dézte, miért kellett 5 ézer i nagyobb, mondhatni 100 szá-egyébként hivatalában 
Állami Biztosító városi fiók- fizetnek Tolnay Tibor ré- forinttal többet fizetnie, 
jánál majd 3500 forintos fi- szére, ha december 31-ig tető m i n t társainak. S Makláry 
zetése volt, egyszerre két alá hozzák a társasházat. Az hiába próbálta a dolog ódi-
társasház-építésnél műkő- ügyben Honti Györgyöt, a u m á t a jogelődre hárítani, 
dött közre szervezőként. Az kivitelező Szegedi Építőipari Következett a vizsgalat, 
úgynevezett közköltségi dí- Vállalat főmérnökét is meg- amely megállapította, hogy 
jak egyik kezelőjeként — s kérdezték a népi ellenőrök; özv. Ruszkánét fondorlato-
gondja volt rá, hogy a má- ő elítélte a „szerződést" és san becsapva 4820 forintot 

zsebelt be. De a két épít-

1966-hoz képest, annak szá-
zalékában mindenütt ugrás-
szerű az emelkedés: prémi-
um 156, táppénz 123, családi 
pótlék 110, nyereségrészese-
dés 125, jutalmazás 134 szá-
zalék volt. Ezzel együtt ért-
hető, hogy a kiadós vásár-

Képernyő 

Az írnokok kálváriája 
Az imokok kálváriája Ezek az emberek mérle-

börtönjáték. Egyszerre a szo gelnek. Az egyik serpenyő-
komikus és tragikus értei- ben akasztófa — tehát ta-
mében, ahol — Ben esik lm- gadni kell. A másikban vi-
re írói szándéka szerint — szont kecsegtető alkalom a 
lényegében módosulatlan az mártíromságra (soha vissza 
élet realizmusa, csupán rit- nem térő „köszönömszépen 
musa tolódik el, pillanaton- lehetőség" a hírnévre), s ez 
kant felgyorsul vagy csüg- nem is megvetendő szempont 
gedten elernyed. A kimon- a háború végnapjain. Per-
dott szó vagy indulatos sze élve megúszva. Hogy 
mozdulat görbe tükrön át mennyire őszintén gondol-
jut a kívülálló tudomására, ják ezt az alternatívát — el-
a dráma tragédiának, a hu- dönthetetlen. A moszkvai és 
mor akasztófahumornak h a t az angol rádió már világgá 
Bencsik Imre tévéjátékának röppentette a hírt, ők a hós 
szereplőit azonos jelmezbe magyar értelmiségiek. Ha 
öltöztették: valamennyien kitartanak — ehhez idő kell, 
hivatalnokok, akiknek er- hiszen a háború nem húzód-
kölcsi tartásáról iesújtóan hat soká — kitüntetést kap-
fogalmaz az odavetődött n a k s kitüntetést bármilyen 
fogházorvos (Somogyvári rendszerben osztanak Íme, 
Rudolf), ám akik adminiszt- az őszinteség kiderítbetet-
rator-enjüket. kispolgári lensége. Ám a választás le-
élettapasztalatukat magukkal hetőségét racionális könyör-
hozták a börtönbe is — no- telenséggel porlasztja sem-
ha a rideg pinceterem vi- missé a sürgető idő: Ben-
gasztaJan rácsain a kivég- esik Imre neon zárja le a 
zőudvarrói szűrődik be a tragédiát, de a végkifejlet 
fény. Ezek az emberek gon- lekerekíthetelenül sem hagy 
dolkodnak — nem feltét- kétséget a golgotára szám-
lenül biológiai életük meg- űzött hivatalnokok sorsáról. 
mentéséért, görcsös logiká- H o r v i t h Adám rendezé-
val, hanem józanul. Pedig , 
a hét vádlott hétfajta bűne s e n e k legfőbb ereje a kitu-
— hét akasztófa. Hamis nően válogatott karakter-
anyakönyvi kivonatok zsi- színészek játékára hagyatko-
dóknak katonaszökevények zó természetes kameramozr-
bújtatása — húsz pengőért, gatás. A szereplők tudomá-
HiUert-csúfoló viccek gyüj- sul vették hogv a visszaío-
teménye, pályázat a polgár- gott játék nem jelent szürke 
mesteri székbe, vöröskatona- egykedvűséget, s a pillanat-
múlt a Tanács-Magyaror- nvi tétlenség ebben a miliő-
szágróL csendőrgyilkosság — ben kiváltképp nem nélkü-
és a hetedik észrevehetően lözheti a lélektani felfoko-
szellemi vezető, egyedül ™«.ságot Kovács Károly, 

~ Benkö Gyula, de a 

kezésen — az ellenőrök vol-
tak olyan éberek, hogy ezek 
után valamennyi adásvételi 
szerződést töviről hegyire át-
vizsgáltak — összesen 7 al-
kalommal jutott hasonló 
üzelmek árán többletpénz-
hez. A vizsgálati jegyző-
könyv több mint 31 ezer 
tisztességtelen hasznot ír a 
rovására 

A szervező nagy összege-
ket — összesen 30 ezer fo-
rintot — vett kölcsön a két 
építőközösség közköltségeket 
tartalmazó betétkönyveiből. S 
lehetne még folytatni, de így 
is világos a tény: mint már 
nem egy esetben, a veszé-
lyes hiszékenység, s a gát-
lástalan pénzhajhászás „ran-
devúzott" ezeken a társas-
ház-építkezéseken. Ezért is 
jó és hasznos, hogy idén 
végre megyei beruházási 
szerv veszi kézbe a társas 
építőakciók intézését. 

Makláry László a népi el-
lenőrökhöz eljuttatott fel-
jegyzésében több dolog jogi 
alapját vitatta. Például azt, 
hogy a közgyűlés fórumán 
kívül mely hatóságra tartoz-
hat a felelősségre vonás. E 
kérdés azóta „tisztázódott": 
az 'ügyészségi eljárás ugyan-
is már folyamatban van. 

Simái Mihály 

zalékos. csak hogy olyan te- Többet vásároltunk és mi 
rületeken is építkeznek rr>a- bői? Erre a lakosság jöve- lások családi befektetések 
gánemberek, ahol még nin- delmének alakulását mutató mellett 31 százalékkal növe-

bűn telén a társaságból, a 
cellába viharzó baj ember-
közeli fenyegetésében uta-
sítja ki a véreskezű hóhér-
századost. 

többiek 
teljesítménye is hangulati-
lag sokat hagyott a néző-
ben Bencsik Imre fanyarkás 
hősikölteményéből. 

Nikolényi István 

csen vízhálózat 
Az otthon kényelme azon-

ban nemcsak az újonnan 
épülő lakásokban fokozódik. 
Olyan adatok is igazolják 
ezt, mint például az energia-
fogyasztás. Egy év alatt 10 
százalékkal több elektromos 
energiát használtak a megye 
háztartásai, a gázfelhaszná-
lás pedig 28 százalékkal 
emelkedett. 1967 végén már 
1600-nál több lakásban fű-
töttek az alföldi táj ú j ener-
giakincsével, a gázzal. 

Több gép 
Az otthoni élet és munka 

könnyítéséhez nagyban hoz-
zájárulnak a modern ház-
tartási gépek és felszerelé-
sek Ezek forgalma is tovább 
növekedett Egyedül mosó-
gépből és porszívóból vásá-
rolt kevesebbet Csongrád 
megye lakossága, mint az 
előző esztendőben, s ennek 
magyarázata abban van, 
hogy a két legáltalánosabban 
használt háztartási gépről 
van szó. 

Szám szerint a következő 
vásárlásokat mutatja 1967-
ből a statisztikai összeállítás 
(zárójelben az összehasonlí-
tás. az előző év százaléká-
ban): 
Mosógép: 7845 db (89%) 
Centrifuga: 4832 db (155%) 
Porszívó: 4187 db (97%) 
Hűtőgép: 4115 db (102%) 

Vállalatok, közületek részére raktárról azonnal 
tudunk szállítani megrendelésre 

S z - 1 3 0 - o s t í p u s ú 
s z ö l ö o s z l o p o t 

melynek mérete: 280x14x8-as cm. 
57-98-as telefonon felvilágosítást adunk 

Cím: Beton- és Vasbetonipari Művek debreceni gyára 
Debrecen, Hámán Kató u. 3. szám. 

HK. 

Tanári hangverseny 
A küszöbön álló kamara- hegedű-zongora szonátájának 

zene fesztivál figyelmet keltő varázsos dallamvilágát Szél 
nyitányaként pergett le a Ze- Pál és Papp Zoltánná tol-
neiskola pénteki tanári hang- mácsolla. Tartini—Kreisler 
versenye, amely színvonala- Változatok egy Corelli témá-
val és élénk tempójával kel- ra című műve a hegedűiro-
tett feltűnést. Zsúfolt terem dalom klasszikus értékei kö-
tapsolta végig a kamaraze- zül való. a spanyol Sarasa te 
zei számokat, amelyekből ki- Zapakads-ja azonban csupán 
emeljük a Beethoven Szere- a virtuóz hangszerhatásokra 
nád (op. 8.) még rokokó stí- épült. A két feladat Tóth 
lusú, finom fonatú zenéjét Sándor és dr. Kiss Ernő jól 
és Dittersdorf újdonságszám- összevágó előadásával aratott 
ba menő Esz-dúr mélyhege- sikert. 
3ű-zongora szonátáját, barokk A műsor kétzongorás zá-
reminiszcenciákkal. A Szere- rószáma Dárius Milhaud 
nád jól pergő harmasát, dr Scaramanche című hangulat-
Erdei Péternét, Stanics Bélát kép-sorozata, a párizsi Hatok 
és Markó Leót teljes elisme- Honegger után legjelentősebb 
rés illeti a markáns előadá- komponistájának világszerte 
sért. A Dittersdorf szonáta népszerű remekműve. Brazí-
kitűnő felépítése és részlet- lia forró levegőjének ez az 
szépségeinek megcsillantása igazi francia szellemességgel 
dr. Földes Józsefné és dr. áradó muzsikája lázba hozta 
Kiss Ernő érdeme. Börcsök a hallgatóságot, amelynek zú-
Istvánné zongorajátékában gó tapsorkánjára a Samba 
lírai bensőség és sziporkázó című tételt meg is ismételte 
motívumjáték tette hatásossá a kimagasló zongorakettös. 
Csajkovszkij romantikáját. Szalay Miklósné és Mocsai 
Az átélés melegével közvetí- Páiné kitűnő összjátékkal, 
tette Schubert és Kodály egy- iüktető ritmusokkal és szinte 
egy dalát Szél Pálné, akit zenekari dinamikával a hang-
Aracsi Lászlóné kísért zon- verseny nagy élményét 'jelen-
gorán kiemelkedő zenei ké- tette, 
pességekkel. Schubert D-dúr Szatmári Géza 

megyei számok válaszolnak kedett a lakosság betétállo-
A nem mezőgazdaságban mánya. 

Pályázati felhívás 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei Bi-

zottsága az 1968—69-es tanévre felvételi pályázatot hirdet a 
Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetem hároméves általános 
tagozatára és a kétéves szakosított tagozatára. 

Hároméves általános tagozat tantárgyai; 

0 filozófia; 
0 politikai gazdaságtan; 
0 magyar és nemzetközi munkásmozgalom törté-

nete. 
A tagozat hallgatói a tantárgyakból félévenként vizsgát 

tesznek. A végzős hallgatók végbizonyítványt kapnak. En-
nek törvényes elismerését az 1088/1957. sz. Korm. rendelet 
biztosítja. 

A felvétel feltételet: 
0 középiskolai, vagy annál magasabb iskolai vég-

zettség; 
# a marxizmus—leninizmus esti középiskola köve-

telményeinek megfelelő elméleti, politikai fel-
készültség. 

Hároméves általános tagozat működik: Szegeden, Szen-
tesen, Makón és Hódmezővásárhelyen. 

Kétéves szakosított tagozat tantárgyai: 
# filozófia: 
0 szocializmus politikai gazdaságtan: 
0 magyar munkásmozgalom története; 
# nemzetközi munkásmozgalom története, 

A tagozat elméleti továbbképzést, felsőfokú ismereteket 
nyújt. A hallgatók két évig a marxizmus egy-egy ágát ta-
nulmányozzák ebből államvizsgát tesznek. Ennek eredmé-
nyes letétele után a marxizmus más ágaiból levelező úton 
folytathatják tanulmányaikat és évenként államvizsgáznak. 
A három á l l a m v i z s g a l e t é t e l e után a 17/1963. (VII . 2.) szá-
mú Korm. rendelet értelmében főiskolai oklevelet nyernek. 

Szakosított tagozat indul: Szegeden filozófia, szocia-
lizmus politikai gazdaságtan, magyar munkásmoz-
galom története szak; 
Szentesen: nemzetközi munkásmozgalom története 
szak 

A felvétel feltételei: • 

0 középiskolai, vagy annál magasabb iskolai vég-
zettség; 

0 a Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetem három-
éves általános tagozata követelményeinek meg-

felelő elméleti-politikai felkészültség. 
A szakosított levelező tagozatok csak Szegeden működ-

nek. A levelező tagozatra való felvétel feltétele: egy tárgy-
nak a kétéves szakosított tagozaton való elvégzése. 
Általános tudnivalók: 

A pályázók minden tagozaton felvételi vizsgát tesznek. 
A felvételi vizsgák anyag§ a hároméves általános tagozaton 
a marxizmus—leninizmus esti középiskola tananyaga. 
A kétéves szakosított tagozaton az esti egyetem hároméves 
általános tagozat tananyagából a választott szakágnak meg 
felelő rész. 

A felvételi vizsgák ideje: 1968. május 15—30. között. 
A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány a munkahely 

szerinti illetékes járási, városi pártbizottságoknál szerezhető 
be, amelyet ugyancsak ide kell visszajuttatni. A pályázati 
kérelemhez csatolni kell a munkahely és pártszervezet 
ajánlását valamint orvosi igazolást. 

A tagozatra pártonkívüliek is kérhetik felvételüket 
A jelentkezések beküldésének határideje: április 20. 

* AZ MSZMP CSONGRÁD 
MEGYEI BIZOTTSÁGA 
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