
i n e m 
és az amafőpplntesek 

Épülő „gyümölcs- Háromszoros 
kombinát" csapadék 

Hobby vagy művészet? 
Rendszerint két kategóriára 
szorul a vitakedv. ha ama-
tórfilmekról beszélnek. A 
f i lm: művészet. A hivatés-
szerűtlen szenvedély: hobby. 
Igj' az amutőrf i lm lényegé-
ben mindkettő. Vagylagos 
megkülönböztetésüket álta-
lában olyan produkciók in-
dokolják, melyek valamikép-
pen — tartalmilag vagy a 
technikai kivitelezés tökéle-
tességével — elütnek az át-
lagostól, amennyiben jobbak 
annál. Bajos lenne kiderí-
teni, évente hány amatőrfil-
met gyártanak az országban. 
Ügy 130—140 olyat, amit be 
lehet mutatni , s a szakma 
körülbelül 30—40 filmest tart 
számon. Köztük elókelő he-
lyen dr. Németh András 
szegedi órvost, az Országos 
Amatőrft lm Szövetség el-
nökét, aki évek óta rangot, 
dí jakat szerez a fesztiválo-
kon: f 'ortitudöját második, 
A pék és az Ülés avagy ér-
tekezlet c ímű fi lmjeit nagy-
díj jal . illetve fődí j ja l jutal-
mazták. 

Dr. Német András a lelke 
— s persze vezetője — a 
Csongrád megyei Amatőr-
f i lm Klubnak. az 1963-as 
zászlóbontás óta mindmáig . 
O reprezentálja „kifelé" a 
klubot, magyarul : ő csi-
nál ja fesztivál-szereplésekre, 
bemutatókra a szegedi k lub 
Filmjét. Így nagybetűsen. A 
klubot 1962—63-ban a Szak-
szervezetek Csongrád me-
gyei Tanácsának égisze alatt 
szervezték a mozgalom lel-
kes hívei — így elsők kőzött 
dr. Mihály József, a Juhász 
Gyula Művelődési Központ 
igazgatója, aki tavaly óta 
a Vörösmarty utcai otthon-
ban termet, lehetőséget biz-
tosit a foglalkozásokra. A 
KPVDSZ székházból ugyanis 
kiszorultak — meglepően 
furcsa körülmények közepet-
te, mondhatni , érzelmi ala-
pon. Az udvarról nyí ló 
nagyteremből egyszercsak 
hiányoztak a székek, a kály-
ha fűtetlen maradt: a taka-
rító Rózsi néni elment a 
cégtől, s egyszeriben ba-

rátságtalanná vált az addigi 
környezet. Fogták hát a 
sátorfájukat, elköltöztek. 
Senki sem szólt utánuk, azt 
sem mondták, habakukk. 
Átjöttek a Juhász Gyula 
Művelődési Központ emeleti 
termébe, ami különben és 
rendszerint folyóiratolvasó. 

Mindez persze csak látszó-
lagos ok. A k lub elszíntele-
nedésének, lassú bomlásának 
folyamatában íontosabb 
szempontok is szerepet ját-
szottak. Kezdetben közel 20 
ezer forintos évi támogatást 
kaptak a szakszervezettől, 
amiből vevőkészüléket, ra-
gasztópadot, montázs-asztalt 
és más felszereléseket vá-
sárollak — s amilyen ütem-
ben sikerült ezeket beszerez-
ni, csappant meg az anya-
gi dotáció. Idén má r úgy 
kaptak 2 ezer forintot, hogy 
bevételekkel fedezni tudják. 
A népművelés ú j mechaniz-
musában az amatőrf i lm klu-
boknak rentábil isaknak kell 
lenni. A válság másik oka 
az egyetemisták passzivitá-
sa. Az induláskor lelkesen 
fogtak munkához, többen 
pusztán érdeklődő-patronáló 
tagkent is rendszeresen el-
jöttek a foglalkozásokra — 
később elmaradoztak Hi-
vatkozva arra, hogy csak 
adminisztrációs nehézségek-
kel, körülményesen jutottak 
filmkészítéshez — saját zseb-
ből meg nem tel lett (Jah, a 

hobbynak ez a fa j tá ja költ-
séges szórakozás!) 

Aztán belső nézeteltérések 
is támadtak — a k lub ket-
tészakadt, a „szakadárok" 
ú j társaságot alakítottak, a 
Buona Kamerát . Ami meg-
osztotta az amatőrfilmesek 
egyébként sem népes tábo-
rát. 

S amíg kiderült, hogy a 
város nem bír el két ilyen 
klubot — majdnem ráment 
a szakszervezeti amatőrfil-
mesek energiája, vitakedve, 
lelkesedése. Jelenleg ott tar-
tanak, hogy dr. Németh 
András ráunt a mindenes 
szerepére — alapos okai le-
hetnek —, s a még megma-
radt kevesek sem tudják, 
hogyan, merre tovább. Ha-
marosan közgyűlést h ívnak 
egybe, itt döntenek sorsuk-
ról. 

Minapi megbeszélésükön 
azonban ismét voltak egye-
temisták. Megszámoltam: 
összesen I9-en adtak rande-
vút, s ú j elképzelésekről, 
tervekről is hallani lehetett. 
Dr. Németh András termé-
szetesen marad, ügyvezető 
t i tkárnak pedig Szabó Ár-
pád nevelőotthon-igazgatót 
javasolják. Ahogy elnéztem, 
mégsem fenyegeti komoly 
veszély a Csongrád megyei 
Amatőr í i lm Klubot Csak 
annyi lelkesedést a kivitele-
zésben, m in t amennyit a 
mega j án l ásban . . . 

Nikolényi István 

Hazank egyik legkorsze-
rűbb „gyümölcskombinát"-
jának építését kezdték meg 
a Csongrád megyei Derekegy-
házi Ál lami Gazdaságban 36 
mi l l ió forintos beruházás-
sal. A hatszáz vagon kapa-
citású létesítményhez kü lön 
kétszáz vagonos hűtőház is 
tartozik majd. Főleg téli-
almát dolgoznak fel, amit a 
gazdaságban ötszáznyolcvan 
holdon termelnek. 

Az üzemet a legújabb fran-
cia gyártmányú automata be-
rendezésekkel szerelik fel. 
Szivacshengeres gépsor lát-

ja el a gyümölcsök tisztítá-
sát. Ugyancsak gépek osztá-
lyozzák nagyság szerint, 
ma jd csomagolóasztalhoz vi-
szik az árut. Itt már kézzel 
rakják ládákba a dolgozók az 
almát, amit ismét futószalag 
továbbít a vagonokba, vagy 
pedig a hűtőházba. 

A feldolgozó-, tároló- és 
hűtőüzem generálkivitelező-
je az É M Csongrád megyei 
Építőipari Vállalat. A beru-
házás nagyságára jellemző, 

hogy tizennyolc alvállalkozó 
vesz részt létrehozásában. 

T. B. 

Február eddig több mint 
| háromszor annyi csapadékot 
hozott, mint amennyire a 
sokévi átlag szerint „köteles 
lett volna" — mondta Raj-
kai Ödön, a Központi Meteo-
rológiai Intézet tudományos 
munkatársa. 

Egyébként Európa időjárá-
sában kedden-szerdán válto-
zás következett be. A z a hi-
deg légtömeg, amely heteken 
át uralma alatt tartotta a 

1 Szovjetunió európai terüle-
tét, előretört az Északi-ten-
ger, a Brit-szigetek és Fran-
ciaország felé. A hideg ha-
marosan megindul felénk is. 

M HSZ-számvetés 
Kibővített munkaértekez-

letet rendeztek szerdán a 

Magyar Honvédelmi Szövet-

ség országos központjában. A 

tanácskozáson — amelyen 

Oláh István vezérőrnagy, 

honvédelmi miniszterhelyet-

tes is részt vesz — U.szta 

Gyu la altábornagy, az MHSZ 

főtitkára tartott vitaindító 

bevezetőt Részletesen ele-
mezte az átszervezés utáni 
első esztendő, 1968 tapaszta-
la ta i t Hangsúlyozta: megál-
lapítható, hogy az MHSZ fő 
feladatait 1968-ban — a 
meglevő problémák ellenére 
— eredményesen oldotta meg. 
Erősödött a szövetség poli-
tikai felvilágosító tevékeny-
sege. 

Ultrarövid 
válasz 

„Mikor tudjuk Szegeden 
az URH-adást venni?" — 
kérdezi Kl ivényi Tibor 
(Kossuth Lajos sgt. 5.). 
„Mert eddig hiába vettük 
meg a drágább készüléke-
ket, amelyekben az URH-
sávot is beépítették. Ezzel 
a kérdésemmel má r a Ma-
gyar Rádiót is megkeres-
tem, azonban még választ 
sem kaptam." 
Levélírónk panaszával a 

postaigazgatósághoz fordul-
tunk, azonban ez kizárólag a 
Magyar Rádióra tartozik. 
Tekintve, hogy ez sok olva-
sónkat érdekelné — kérjük 
a Magyar Rádiót m i is, hogy 
válaszoljon: mikor lesz j ó 
URH-vétel Szegeden? 

ii 

Felderítés, megelőzés 
Á kriminalisztika szerepe — Látogatás a jogi karon 

A József Att i la Tudomány-
egyetem jogi karának máso-
dik emeletén az egyik szo-
bában valóságos kis „bűn-
ügyi múzeum" található. A 
szekrények üvegajtaja mö-
gött olyan eszközök is látha-
tók, melyekkel korábban em-
beréletet oltottak ki, rablás, 
betörés, súlyos testi sértés 
stb. ügyekben szolgáltak tár-
gyi bizonyítékul. Még mindig 
kivehető raj tuk a bűntettek 
nyomai. Mellettük bútor-, 
épület- és gépjárműmaket-
tek sorakoznak a helyszínt 
szemlék lefolytatásának gya-
korlati oktatásához. Ilyen cé-
lokat szolgálnak még a kü-
lönféle kriminálteehnikai 
eszközök (fényképezőgép, 
mikroszkóp, és a többi). A 
szoba másik oldalán vetítő-
gép áll . melynek lencséje a 
fehér vászonra f i lmet nagyít. 
Az egymást követő képsorok 
más-más bűncselekmények-
ről tanúskodnak. 

A demonstrációs eszközök 
a joghallgatók kriminalisz-
tikai képzését szolgálják. 
Egyben azt is bizonyítják, 
hogy a tudományos ismeretek 
egyre nagyobb mértékben se-
gítik a nyomozók, ügyészek, 
bírák felderítő munká já t . 

A bűnügyi nyomozástan 
(kriminalisztika) tudományá-
nak előadója dr. Dobó István 
egyetemi adjunktus. Tőle 
kérdezzük: 

— Mivel foglalkozik a kri-
minalisztika, mi a célja és 
hogyan alkalmazzák? 
— A kriminalisztika a bűn-

cselekmények felderítésé-
nek és megelőzésének a tu-
dománya — mondotta dr 
Dobó István. — Célja, hogy 
olyan módszereket és eljárá-
sokat dolgozzon ki, melyek-
nek segítségevei a bűntettek 
felderíthetők, a készülő bűn-
cselekmények pedig megaka-

dályozhatók. A bűnügyi nyo-
mozástan abból indul ki, 
hogy szinte valamennyi bűn-
cselekmény elkövetése so-
rán maradnak vissza olyan 
nyomok, elváltozások, ame-
lyek a bűntett felderítéséhez 
kiindulási alapot jelentenek, 
vagy akár döntő bizonyíté-
kul is szolgálhatnak. Á m 
ahhoz, hogy a nyomok, el-
változások helyes következ-
tetésre vezess'enek, fel kell 
használni a kriminalisztika 
módszereit és figyelembe kell 
vennt azok gyakorlati alkal-
mazásának lehetőségeit. A 
kriminalisztika arra ls útmu-
tatást nyújt , hogy milyen 
sorrendben célszerű az egyes 
nyomozási cselekményeket 
(helyszíni szemle, kihallga-
tás stb.) elvégezni, s a tech-
nikai eszközöket a különféle 
bűncselekmények felderítésé-
nél felhasználni. 

— Hogyan tanítják e tudo-
mányt? 

— Karunkon a kriminalisz-
tika oktatásának az a célja, 
hogy a hallgatók megismer-
jék a nyomozás, a bizonyíté-
kok felkutatásának, rögzíté-
sének legfontosabb elveit, va-
lamint a bűncselekmények 
megelőzésének speciális kri-
minalisztikai módszereit. A 
tantárgy tehát nem fogja át 
a bűnügyi nyomozáshoz szük-
séges összes ismereteket, csu-
pán az élet különböző terüle-
tein dolgozó jogászoknak 
nyújt megfelelő tájékoztatást. 
A jogászi munka szinte min-
den területén folyik tény-
megállapító tevékenység. A 
bizonyítékok felkutatása és 
szakszerű értékelése elenged-
hetetlenül szükséges a polgá-
ri perben éppúgy, mint az 
államigazgatási eljárásban, 
fegyelmi stb. ügyekben. E 
nélkül a tényállás helyes 
megállapítására, a törvényes-

ség betartására nincs megfe-
lelő biztosíték. A tények 
pontos megállapítása termé-
szetesen még nagyobb fele-
lősséggel j á r a bűncselekmé-
nyek elbírálásánál. Az ügy-
védeknek és a jogtanácsosok-
nak is ismerniük kell a kri-
minalisztika alapvető téte-
leit, mert né lkülük aligha 
tudnak állást foglalni az ál-
taluk képviselt személy, vál-
lalat stb. érdekeinek megfe-
lelően. A jogászképzésben te-
hát a bűnügyi nyomozástant 
olyan módszerekkel tanít juk, 
hogy az ismeretanyagokat 
általánosan hasznosíthassák 
a végző hallgatók. Természe-
tesen nemcsak a bűncselek-
mények felderítése és meg-
előzése területén, hanem ál-
talában útmutatást jelent az 
adatok felkutatásához, érté-
keléséhez, s ezen tú l a tények 
helyes megállapításához, a 
cselekmények törvényszerű 
megítéléséhez. 

L. E. 

Lubickoló 
Kellemetlen lubickolót te-

remtett az esőzés a Lenin 
körúti villamoskitérőben. Ki-
sebbfajta, piszoktól szürke 
esővíztavat. Már napok óta 
hul lámzik a víz a járdasze-
gély és a villamos lépcsői 
között, s mivel a kurtább lá-
bú vagy gyöngébb utasok — 
gondoljunk csak a felszállni 
is alig tudó öregekre — nem 
tudnak csak úgy átl ibbenni 
fölötte, bizony bele-belecsob-
bannak szegények. 

Talán nincs felelős rend-
bentartója ennek az útsza-

kasznak? Nincs senki, aki — 
nyi lván a levezető dugulha-
tott el — lecsapolná ezt az 
utasbosszantó víztömeget? 

Az embernek bosszús gon-
dolatai támadnak, látva, 
hogy vergődni kell idős né-
niknek, bácsiknak. S ha be-
teljesülnének az ilyen „für-
désekkor" elhangzó kívánsá-
gok, bizony hamar „befüröd-
ne" az is, akinek hanyag-
sága miatt mélyül, ez a mes-
terséges tó. 

S. M. 

Átadjuk az üzenetet 
„Ismét nagy szemétku-

pac gyúlt össze az újsze-
gedi víztoronynál — írja 
Lipták Lajos olvasónk. — 
Csak akkor viszi el a 
városgazdálkodási vállalat, 
amikor telefonon többször 
sürgetik. A hanyagság 
miatt olvasónk méltán fel-
háborodott. 

A városgazdálkodási válla-
lat szolgáltatási osztályának 
vezetője, Rózsa István vála-
szolt a panaszra. Mint el-
mondotta, a víz- és csator-

namű Lenin körúti épülete 
50 helyiséggel van bejelent-
ve, ahonnét elszállítják a 
szemetet De a rendelések-
ben nem szerepel külön az 
újszegedi víztorony is. A 
kérés: fordul janak pana-
szukkal írásban a városgaz-
dálkodási vállalathoz, mivel 
sürgősen tisztázni kell, egy-
általán van-e a megrendelés 
erre a feladatra. 

Az üzenetet ezúton átad-

juk. 

Halló, Coca-cola! 

Börtönben" 
a kuka-

edények 
Elég sok panasz érkezik 

szerkesztőségünkbe levél-
ben es telefonon is sze-
métszállítási ügyben. Ol-
vasóink nemcsak nekünk, 
hanem a városgazdálkodási 
vál la latnak is jelezték, 
hogy a házfelügyelők több 
bérházban — az Oskola 
utcai háztömbnél, a gyu-
fagyár melletti szövetkezeti 
lakásoknál és másutt is — 
bezárják a kukaedényeket 
a tárolókba. Így 'nem hasz-
nálhatók vagy pedig k ívü l 
díszelegnek és nem lehet 
őket a helyükre betenni. 
Min t Rózsa István, a vá-

rosgazdálkodási vállalattól 
elmondotta, február 24-én a 
vállalat vezetői szemlét tar-
tottak a városban és akkor 
megnézték ezt a panaszt is. 
A házfelügyelők szerint azért 
kellett „börtönbe" zárni az 
edényeket, mert a lakók 
csak az aknába, a kukaedé-
nyek mellé dobál ják a sze-
metet, s ez nekik plusz mun-
kát jelentene. Ez persze 
nem megoldás, hiszen így 
mindenki rosszul jár . A la-
kók segíthetnek csak: ne ne-
hezítsék meg rendetlensé-
gükkel a házfelügyelő mun-
káját , s egyben a szemétszál-
lítást. 

„Budapesten bármelyik 
eszpresszóban, vagy akár 
közértben is kaphatunk 
Coca-colát, vajon Szege-
den miért nem lehet hoz-
zájutn i? Nagy ritkán a 
Virág presszóban vagy a 
bárokban kapható. de 
nem mindenki j á r oda, ezt 
a kellemes italt pedig so-
kan szeretik." — ír ja dr. 
B. I. olvasónk. 
Sok vita volt már a ma-

gyarországi Coca-cola ellátás 
ügyében. Először csak Buda-
pesten hozták forgalomba, 

később vidékre is került* 
most viszont — tudomásunk 
szerint — egy ideig rossz 
volt a gépsor, amely gyártot-
ta ezt a közkedvelt üdí tő 
italt. Sajnos, bővebbet még 
a vendéglátóipari szakembe-
rek sem tudnak mondani — 
pedig ők is érzik, hogy a 
közönség megkedvelte és kü-
lönösképpen a fiatalok és 
autóvezetők számára igazán 
fontos lenne, ha ebből a 
szeszmentes és igazán diva-
tos italból felszolgálhatná-
nak. 

Nincs elég köszönő szó! 
Eredményes véradó napokat szervezett a szegedi 

járás falvaiban a szegedi véradó állomás. Az I . szá-
m ú sebészeti kl inika szívműtéteihez szükséges a most 
kapott vér legnagyobb része. A véradók tudták ezt, 
azért is születtek ilyen kiemelkedő eredmények. A 
községek lakóinak számához viszonyítva a legjobb 
eredményt elért falvak: Öttömös, ahol 60 véradó 18 
litert, Gyálaréten 40 jelentkező 12 liter vért. Deszken 
pedig 67-en 22 liter vért adtak. Mórahalmon egy 4 éves 
kisfiúnak hamarosan szívműtétje lesz — az ő számára 
a késő délutáni órákig 190 véradótól 59 liter vér gyűlt 
össze. 

Nincs elég szép köszönő szó, amellyel a véradó ál-
lomás és a betegek köszönetét tolmácsolni lehetne! 

Épült: 1957—1369 

T ö r ö k u t c a 4 . 
(23.) Ennek a háznak nem lenne különösebb neveze-

tessége, ha állami vagy szövetkezeti lakásokat zárna falai 
közé. A Snopper Tibor tervezte épület azonban az OTP 
révén háztulajdonosoké lett: öröklakások vannak benne. 
Kár, hogy már hosszú évek óta nem épültek Szegeden örök-
lakások, mert bizonyára azok is mind gazdára találnának. 


