
Szabálysértési kódex 
A tanácsi szerveket élénken foglalkoz-

tatják az október 1-én hatályba lépó 1968. 
évi 1. számú törvény — szabálysértési kó-
dex — gyakorlati alkalmazásából adódó 
feladatok. A törvény büntetéssel súj t ja az 
államigazgatási szervek munkáját akadá-
lyozó, valamint a társadalmi együttélés 
szabályait sértő személyeket.' Egyben 
olyan eljárási rendet állapít meg, ^ m e l y 
biztosítja az ilyen ügyek gyorsabb inté-
zését. 

Az ü j törvény, valamint az azt kiegészí-
tő kormányrendelet sok olyan szabálysér-
tési esetet tartalmaz, amely a tanácsok 
szakigazgatási szerveinek munkaterületét 
érinti. Például, aki a köztisztaságra, ál-
lattartásra vonatkozó egészségügyi jog-
szabályt, illetve az azzal kapcsolatos ren-
delkezéseket megszegi, háromezer forint 

pénzbírsággal sújtható. Jogosítvány nél-
küli ipari tevékenységért — kontárkodá-
sért — háromezer forint pénzbírságot ró-
hatnak ki. A vásárlók megkárosítása, a 
mérlegelés ellenőrzésének megakadályozá-
sa, az áru jogtalan visszatartása, az ét-
lappal. v a ® itallappal elkövetett szabály-

sértés ezer forinttól ötezer forintig terje-
dő pénzbírsággl jár. Az engedély nélküli 
építkezésért kiszabható pénzbírság felső 
határa 5000 forint, a parkrongálókat ezer 
forintra büntetik. 

A kiszabott pénzbírság behajtása a jö-
vőben lényegesen meg®orsul majd, a tör-
vény u®anis lehetővé teszi, h o ® a bír-
ságösszeget az elkövető munkabéréből 
közvetlenül letiltsák; ha erre nincs mód, 
a pénzbírság helyett elzárást kell alkal-
mazni. 

O I V 
Megnyílt a Zágrábi Vásár 

Ellenőrzik 
a kéményeket 

Vízi járművek 
bejelentése 

Áprilistól októberig — a 
fűtési szünetben — a tűzbiz-
tonsági előírások szerint 
rendszeresen ellenőrzik, tisz-
títják, kiégetik a kéménye-
ket. Szegeden és a járás terü-

Sokan azért i®ekeznek 
meggátolni a szükséges ellen-
őrzést, mert azt hiszik, ez-
által költséget takarítanak 
meg. Ez is tévedés, ezeknek 
a munkáknak a költsége 

létén 108 ezer kéményt yizs- u®anis az egész évre kive-

Tito jugoszláv köztársasági elnök csütörtökön dél-
előtt megnyitotta a ha®ományos Zágrábi Nemzetközi 
Öszi Vásárt. 

Az idei jugoszláviai árubemutatón 26 európai, l t 
afrikai, 9 ázsiai és 6 amerikai ország képviseletében több 
mint ötezier külföldi kiállító jelent meg. A jugoszláv ipar 
es kereskedelem 1250 vállalattal jelent meg Zágrábban. 

A magyar külkereskedelem a tavalyinál közel 65 szá-
zalékkal na®obb területen, a korábbinál jóval na®obb 
áruválasztékot mutat be az idei vásáron. A magyar 
árubemutató érdekessége e ® sor olyan termék, amelyet 
a magyar és jugoszláv ipar már kooperációban készít. 

— Jubileum Brjanszkban. 
A napokban ünneplik a má-
sodik világháború legendás 
hírű partizánharcai e®ik 
színtere, Brjanszk felszaba-
dulásának 25. évfordulóját. A 
jubileumi ünnepségre a szov-
jet hadviseltek bizottságának 
meghívására a Ma®ar Par-
tizán Szövetség háromtagú 
delegációja csütörtökön reg-
gel utazott el a Szovjet-
unióba, 

— Tapasztalatcsere a vö-
röshagyma gépesített betaka-
rításáról. Ma, pénteken 
Ambrózfalván több szerv 
rendezésében tapasztalatcse-
rét és bemutatót tartanak a 
vöröshagyma gépesített be-
takarításról. A jóhírű amb-
rózfalvi Dimitrov Tsz veze-
tői köszöntik az érkezőket, 
majd Regőczi István, a MÉK 
igazgatója ismerteti a vö-
röshagyma-termelési célkitű-
zéseket. A gépesítésről és a 
jelenlegi termesztési problé-
mákról, eredményekről dr. 
Somos András akadémikus, 
tanszékvezető e®etemi ta-
nár tart vitaindító előadást 

— Kenyérre kent ing. Az 
amerikai Harvard e®etem 
egyik tanára e ® elvesztett 
fogadás miatt kénytelen volt 
saját ingét elfo®asztani. A 
kényes feladatot szakértői 
pontossággal hajtotta végre: 
mindenekelőtt savfürdőben 
feloldotta az inget, majd egy 
reagenssel semlegesítette a 
kapott anyagot. Miután a 
szilárd alkotóelemeket szű-
réssel elválasztotta a folyé-
kony résztől, azt kenyérre 
kente, és mint „vajaskenye-
ret", elfogyasztotta, 

— Csalt, letartóztatták. 
Sóngrik Gábor 27 éves Sze-

— Munkásmozgalmi doku-
mentumok. A pannonhalmi 
vár archívumában a Tanács-
köztársaság idejéből szárma-
zó munkásmozgalmi doku-
mentumokat találtak a ku-
tatók. Közöttük van Kun 
Béla Ki fizet a háborúért?, 
Mit akarnak a kommunis-
ták? című könyve, Frankéi 
Leó e®ik 1919-ben kiadott 
műve, a Vörös Könyvtár há-
rom kiadása és Lenin — eb-
ben az időben kiadott — 
írásainak e ® része. Megta-
lálták a Vas me®ei vörös-
őr-parancsnokság és a Szom-
bathelyen állomásozott vö-
rös ezred parancsnokságának 
eredeti hadparancsát is. 

— Losonczl Pál, a Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak elnöke fogadta Beck 
Istvánt a Ma®ar Népköz-
társaság ú j berni na®köve-
tét, aki szeptember 18-án 
utazik állomáshelyére. A 
na®követet fogadta Fock 
Jenő, a Minisztertanács el-
nöke és Kállai Gyula, az 
országgyűlés elnöke. 

— A művelődésügyi mi-
niszter rendelkezése alapján 
ebben a tanévben az alsó-, 
közép- és felsőfokú taninté-
zetekben megkezdik a hon-
védelmi ismeretek oktatását 
Az ezzel kapcsolatos témák 
oktatásához a pedagógusok-
nak értékes, sokoldalú segít-
séget nyújt a Tankönyvkiadó 
Vállalat gondozásában most 
megjelent Iskola és honvé-
delem című kézikönyv, amely 
a honvédelmi nevelés elvi, 
tartalmi és módszertani kér-
déseit tá r®al ja . 

— 17 éves nagymama. 
Mum Zi. a 17 éves n a ® m a -
ma, az afrikai Alabarbeli Ak 

eln 
Meghalt 

Pálfy-Budinszky 
Endre 

Kedden este, hosszú, türe-
lemmel viselt szenvedés után 
66 éves korában elhunyt Pál-
fy-Budinszky Endre ny. váro-
si főmérnök, a szegedi város-
rendezés és műemlékvédelem 
négy évtizeden át működött 
kiváló szakembere. Egyike a 
Szeged városrendezési prob-
lémái címmel 1934-ben meg-
jelent úttörő értékű tanul-
mánykötet szerkesztőinek, s 
részben ebben, részben egye-
bütt megjelent számos tanul, 
mányával szolgálta a város 
fejlődésének ü®ét . Több vá-
rosrendezési tervet dolgozott 
ki, és nyugdíjazása után is 
tevékenyen részt vett a város 
legújabb általános rendezési 
tervének kimunkálásában. 
E®ike azoknak a „megszál-
lottaknak", akik a ne®ed . 
millió lakosú város képét 
dédelgették és mérnöki raj-
zokba álmodták. Országosan is 
ismert, becsült képviselője 
volt a magyar urbanisztiká-
nak cs műemlékvédelemnek. 

P. L. 

gál meg a Szegedi Ingatlan-
kezelő Vállalat kéményseprő 
részlegének 48 dolgozója. 
E®edül Szegeden 56 ezer 
használatban levő kémény 
van. A munkát a körzetek 
szerinti terv alapján végzik 
a kéményseprők. 

A kéményt használóknak 
érdeke — és u®anakkor köz-
érdek is —, hogy a fűtési sze-
zon megkezdése előtt min-
den kémény tűzbiztonságáról 
meg®őződjenek a szakembe-
rek. A bekormosodott, a tör-
melékanyagok miatt eldugult 
kémények u®anis tűzve-
szélyt jelentenek, a gázkály-
hák égéstermékeit elvezető 
kémények pedig könnyen 
robbannak, ha nem tisztítják 
kl rendesen. 

A gáztüzelésre való átté-
rés terjedésével az a tévhit 
is elterjedt, ho® az ilyen 
kémények műszaki ellenőrzé-
se felesleges. Ezért a gáz-
használók egy része akadá-
lyozza, olykor meg is gátol-
ja a kéményseprők munká-
ját. Arra hivatkoznak, ho® 
már nem fát és szenet tüzel-
nek, tehát nincs korom a ké-
ményben. Pedig néhány saj-
nálatos eset azt mutatja, 
hogy a gázégésterméket el-
vezető kémények dugulása 
súlyos szerencsétlenségeket 
okozhat. 

Az ellenőrzési előírások 
e®aránt vonatkoznak az ál-
lami kezelésben levő lakó-
házakra, a szövetkezeti, a 
társas- és a családi házakra. 
A kémények ellenőrzésének, 
a szükséges munkák elvégzé-
sének lehetőségét a tulajdo-
nosnak kell biztosítani. Ha 
ezt megakadályozza, a ké-
ményseprő köteles feljelen-
tést tenni a tűzrendészet! 
hatósághoz, amely szabály-
sértési eljárást kezdeményez. 

tett kéményseprési díjban 
benne van, azt pedig minden 
használatban levő kémény 
után állapítják meg. 

Szegeden október 15-ig az 
összes kémények 10 százalé-
kának műszaki ellenőrzése 
még hátra van, ezt a fontos 
munkát csak abban az eset-
ben lehet pontosan elvégez-
ni, ha a lakosság segíti annak 
tervszerű végrehajtását. 

A belü®miniszter és a 
közlekedés- és postaügyi mi-
niszter — más tárcák veze-
tőivel e®etértésben — ren-
deletben szabályozta a tiz 
tonnánál kisebb vízkiszorí-
tású vízi járművek, úszómű-
vek és úszó munkagépek be-
jelentésének, nyilvántartásá-
nak és forgalomba helyezé-
sének rendjét. Ezeket a vízi 
eszközöket forgalomba he-
lyezés előtt, de legkésőbb a 
beszerzést követő 8 napon 
belül kell bejelenteni az er-
re a célra kiadott nyomtat-
ványon, s mellékelni kell a 
tulajdonjogot igazoló okmá-
nyokat, külföldről kapott vízi 
eszköz esetében pedig a vám-
kezelést igazoló okmányt is. 

Elsietett i 
házasság 

ÜJ FILMEK I 

Nádor József e ® derűs jellemekben a film me®aló-

PESTI ORVOS FIA 

nyári napon találkozik egy 
nővel, szerelmes lesz bele. s 
kétnapi ismeretség után fele-
ségül akarja venni. 

Nádor Balázs és Gizi, a fe-
lesége azonban nem helyesli 
ezt a hirtelen jött, elsietett 
házassági szándékot. Meg-
ma®arázzák Nádor József-
nek, ho® nem ismeri az éle-
tet, felelőtlen, ho® nem le-
het az első nőt, akivel talál-
kozott, rögtön feleségül ven-
ni. 

Ezzel a szituációval indul a 
Tanulmány a nőkről kitűnő 
szerző párosának, Gyárfás 
Miklós írónak és Keleti Már-
ton rendezőnek ú j filmje, az 
Elsietett házasság. Aki nem 
látta, ebből a cselekményin-
dításból azt gondolhatja, h o ® 
itt e ® unalomig ismert 
helyzetről van szó: felelőtlen 
fiatalok meggondolatlan e ® -
bekeléséről.. 

A film azonban nem erről 
szól. A nősülni készülő Ná-
dor József ugyanis nem fia-
talember, hanem 61 éves öz-
vegy nyugdíjas, s akit elvenni 
készül, az sem kisleány már: 
57 éves özve®asszony. S ter-
mészetesen Balázs nem az 
apja Józsefnek, hanem a fia. 
Az öregek „meggondolatlan-
sága", „felelőtlensége" ellen 
tehát a fiatalok tiltakoznak. 

Szellemes, pikáns ötlet. A 
közhelyszerű szituáció meg-
fordításával Gyárfás Miklós 
forgatókönyve kitűnő vígjá-
téki alapot teremtett. A fia-
talok elhelyezése az öregek 
pózába, magatartásába: fe-
szült vígjátéki helyzet S 
mindaz, amit ebből az alap-
helyzetből cselekményben, 

sít, jóizű nevetést teremt a 
nézőtéren. Az előadáson, 
amelyet én láttam, legtöbbet 
a fiatal nézők nevettek. 

Csakho® — s erre minden 
elismerésünkkel e®üt t rá 
kell mutatnunk — ez a meg-
fordítás nem más, mint e ® 
jól kiszámított matematikai 
művelet eredménye. S a cse-
lekmény a kiindulás után is 
ennek a matematikai kiszá-
mítottságnak az útján halad 
előre a szilárdan konstruált 
dramaturgiai építmény szer-
kezeti rendje szerint. Mintha 
mérnöki asztalnál körzőkkel, 
vonalzókkal, logarlécekkel 
szerkesztették volna. 

S ily módon és ezért a film 
tartalma végeredményben 
nem lépi túl annak az una-
lomig ismert, közhelyszerű 
helyzetnek a kereteit, amely-
nek megfordításával sikerét 
elérte. A kitűnő részletmeg-
figyelések ellenére nem hi-
teles életet látunk a filmen, 
hanem mindössze e ® szel-
lemes dramaturgiai já tékot 
Ez a játék tökéletes, de ke-
vés. Mondandó kellene hoz-
zá. 

A kitűnő színészgárda — 
Básti Lajos, Tolnai Klári, Ta-
hi Tóth László, Torday Teri, 
Bodrogi Gyula, Halász Judit 
és Dajka Margit — ennek 
a szellemnek megfelelően ko-
médiázik. Van a filmben e ® 
tehetséges ®ermekszínész, 
Kocsy Zsolt, és ott láttuk a 
szereplők között a 
főiskoláról most 
Szegedre került 
Molnár Piroskát | 
is. 

— Holnap küldd be a papádat! 
— Beküldhetem, de apa száz forintot számít egy lá-

togatásért . . . 

g<%5. Dóm tér 12. szám alatti K ' r i törzsfőnök kedvenc fe-
lar.os ú ® akart Jugoszláviá-
ba' utazni, ho® e ® K. Ká-
roly névre kiállított kisha-
táriforgalmi igazolványt és 
személyazonossági igazol-
ványt akart felhasználni. 
Ennek érdekében a személy-
azonossági igazolványban ki-
cserélte a fényképet. A csa-
lást azonban észrevették és 
Svagrik ellen előzetes letar-
tóztatás mellett közokirat ha-
misítás ' iatt megindították 
a büntetiT eljárást. 

— Ittasan vezetett gépjár-
művet. a rendőrjárőr állj 
jelzésére nem állt meg Ber-
ta József 22 éves. Szeged, 
Alsónyomás sor 14. szám 
alatti lakos. Mint kiderült, 
gépjárművezetésre jogosító 
vizsgával sem rendelkezett. 
A többszörös durva szabály-
sértés miatt 3 ezer forintra 
bírságolta a rendőrség. 

Gyászközlemény 
Mély fájdalommal tudatjuk, 

bogv drága Jó férj, édesapa, 
testvér és rokon, ÖZVEGY NÁN-
DOR, életének 75. évében el-
hunyt. Temetése szeptember 13-
an 14 órakor lesz a belvárosi te-
mető ravatalozójából. A gyászoló 
család, Zákány u. 31. T. 1282. 

lesége. Ilyen rekord — 17 év 
alatt három nemzedék szü-
letése — idáig még nem volt. 
Mum Zi, az elragadó leány-
ka még nem volt 8 éves, 
amikor Ak Kiri háremének 
tagja lett. 8 év és 4 hónapos 
korában megszülte leányát, 
aki 8 éves korában szintén 
anya lett. 

— Vizépítőipari napok. 
Szeptember 23 és október 12 
között országos vízépítőipari 
napokat rendez a Ma®ar 
Hidrológiai Társaság és az 
Országos Vízü®i Hivatal 
vízépítóipari központja. A 
csaknem háromhetes rendez-
vénysorozat előadásaira és 
bemutatóira — szakágaza-
ton kén ti bontásban — Buda-
pesten, Miskolcon. Győrött, 
Pécsett és Szolnokon kerül 
sor. 

Közlemények 
(x) Figyelem: A Vasutas Mű-

velődési Otthon folyó hó 14-en 
este nagyszabású szüreti bált 
rendez. Minden kedves vendéget 
szeretettel vár a vezetőség. 

xS. 57 177 
tv) A 2. sz. Zeneoktatói mun-

kaközösség harmonika, gitár, fii-

Elítélték a gyermekgyilkos 
anyát 

A megyei bíróság dr. La-
luska Pál tanácsa tegnap 
délután hirdetett ítéletet a 
több rendbeli emberöléssel 
vádolt Hevér Gáborné Laza-
ró Mária Pusztamérges, IV. 
kerület 3. szám alatti lakos 
ügyében. 

Mint arról lapunkban rész-
letesen beszámoltunk, Hevér 
Gáborné 1968. június 22-én 
reggel három gyermekét e ® 
másfél méter mély vízzel 
telt kútba dobta, majd ö ma-
ga is utánuk ugrott. A közel-
ben dolgozó emberek észre-
vették a szörnyűséget, de 
csak Hevémet és a né®esz-
tendős Zsuzsikát tudták élve 
kimenteni. A kétéves Ma-
rika és a hároméves Józsika 
megfulladt. 

A megyei bíróság a tárgya-
láson feltárt, tények és bi-

vus. melodika, zeneovoda. zenei | zouyitékok alapján Hevér 
előképző tanszakon beiratást tart i i-ahornet s/erplmi hánathól 
délután t5—t8-ig. Becsi krt 2 a. ( " ? c , o r " e l s z e r e m u DanatDoi 
n. 10. Telefon: 15-669. 1 elkövetett ket rendbeli em. 

berölés és egy rendbeli em-
berölési kísérletben bűnös-
nek talalta. Ezért kilenc évi 
börtönbüntetésre ítélte, mel. 
lékbüntetésként pedig öt évre 
eltiltotta a közügyek gya-
korlásától. A bíróság indok-
lásában hangsúlyozta: azt a 
tényt, hogy akaratnyilvání-
tásra és védekezésre képte-
len gyermekeket, ráadásul 
saját ®ermekeit ölte meg, 
nem mentheti a vádlott kö-
zepes mértékű gyengeelméjű-
sége, primitív személyisége 
és öngyilkossági szándéka. 
Ezt egyébként az orvosi szak-
vélemények is alátámasztot-
ták, megcáfolva a vádlott ál. 
lítását, miszerint a bűncse-
lekmény elkövetésekor telje-
sen beszámíthatatlan volt. 

Az ítélet ellen a vádat kép-
viselő ü®ész súlyosbításért, a 
vádlott pedig enyhítésért 
fellebbezést nyújtott be. 

Z. J. 

Egy nehéz 
éjszakája 

nap 

A film kiábrándítóan rossz. 
A Beatles-együttes — a most 
hallottak után ki merné két-
ségbe vonni — a beatmuzsi-
ka divathullámának taraján 
immár évek óta legjobb a vi-
lágon. S tekintettel arra, ho® 
Alun Owen egy éppen for-
mán kívüli fűzfapoéta kínri-
meivel is alig-alig vetekedő 
forgatókönyve pont ezeket a 
remek muzsikosokat akarta 
behozni a mozivászonra, meg-
menekült a tökéletes kudarc 
fenyegető alternatívájától. 
Mert midőn a legsiralmasabb 
papjancsi-viccekre emlékez-
tető humora is már-már 
fo®tán, hangszereket paran-
csol John Lennon, Paul Mac-
Cartney, George Harrison és 
Ringó Starr kezébe, mikrofo-
nokat dug orruk alá, s kész 
az illúzió. A néző elfelejti, 
hogy néző, s örül, hogy hall-
gató lehet. 

Mindenesetre bosszantó, 
ho® a 85 perces filmidő te-
kintélyes rövidebb hányada 
választja ezt az üdvözítő 
megoldást. (Olyannyira kevés 
időre, ho® maga a film is 
kurtább a szokásosnál, ezért 

préseltek elé még két kisfil-
met — amit a tegnapi publi-
kum is zsörtölődve foga-
dott!) Richárd Lester rende-
ző már több tehetséggel saj-
tolt ki valamennyi lehetséges 
fordulatot abból a „nehéz 
napból", míg a n é ® vidám 
fiú a pályaudvarról eljut a 
tévékamerákig, s onnan to-
vább e ® helikopterre. Az 
persze természetes, ha a lel-
kes „beavatottak" örömmel 
töltenek minden másodpercet 
Lennonék társaságában — a 
filmben szereplők éppúgy, 
mint a moziban lelkendezők. 
fgy végeredményben sikerre 
számithat ez az angol .film-
vígjáték', ám feltétlenül a 
címadó Hard day's night (E® 
nehéz nap éjszakája) és a 
még elhangzó v a ® féltucat-
nyi kitűnő Beatles-számert, 
amivel nemcsak abszolút 

fénykorukban, 
1964 táján, de ma 
is megmutatják a 
liverpooli gomba-
fejűek, milyen az 
igazi beat 
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