
Kellemetlen 
propaganda 
Üjabban a Szegeden 

áthaladó kamionok a 
Nagyállomáson „kötnek 
ki". Az ok: a nagykörút 
és a Petőfi Sándor su-
garút kereszteződése 
előtt nincs közlekedési 
jelzőtábla, amely útba-
igazítaná a járműveze-
tőket, tehát eltévednek, 
továbbmennek beíordu-
lás helyett. 

Valószínűleg az új, 
nagyméretű táblák fel-
szerelése miatt szedték 
le a régieket, ami hiba 
volt, ha csak egy-két 
napra is hagyták bi-
zonytalanságban a vá-
roson áthaladó jármű-
veket. Félő azonban, 
hogy ha ma nem kerül-
nek helyükre az új táb-
lák, okkor az ünnepek 
miatt meg legalább négy 
napig tart a zavar. S 
akit „bolonddá" tesz a 
táblák hiánya, nem azt 
szidja majd, akit a mu-
lasztás terhel, hanem 
majd a várost becsmére-
li, Egy kissé kellemet-
len propaganda lesz! 

r. K. 

Kitüntetések, jutalmak | Nagy buli a házibuli? 
Tegnap dr. Kelemen Mik- ért és a munkásőrség tevé- kel. Kiemelkedik a tegnapi 

lós ezredes, a Csongrád me- kenységének támogatásáért, ünnepségek sorából a Ken-
gyel Rendőr-főkapitányság A Haza Szolgálatáért Er- derfonó- és Szövőipari Vál-
vezetője ünnepség keretében demérem arany fokozatát lalat megemlékezése, mint-
kitüntetéseket nyújtott át. A kapta dr. Bereczki János, dr. hogy az üzem tavalyi mun-
Haza Szolgálatáért Érdem- Takács Lajos és Rácz K. kája alapján elnyerte az El-
érem arany fokozata kitün- László. Ezüst fokozatban ré- üzem-címet. A vállalat 
tetést kapta Solymosi Ferenc szesült Papp Tibor, Sziláii mindegyik gyárában ün-
és Móczó István alezredes, Sándor és Szilágyi Mihály, népségét rendeztek ebből az 
Simon János őrnagy. E ki- bronz fokozatban Kovács alkalomból. Az újszegedi szö-
tüntetés ezüst fokozatát kap- György. vőgyár ünnepségén részt vett 
ta Komlóst János százados és Több szegedi gyárban ju- özv. Mező Imréné is, a ká-
Rédei Péter főtörzsőrmester, talmazták meg tegnap a belgyári ünnepségen pedig 
Bronz fokozatában részesült munka élen járóit miniszteri Erdei Ferenc akadémikus, a 
Szilágyi Lajos százados és kitüntetésekkel, oklevelek- népfront főtitkára. 
Tóth Imre főtörzsőrmester. 
Többen megkapták a Közbiz-
tonsági Érem arany, ezüst és 
bronz fokozatát ls. 

A munkásőrség országos 
parancsnoka századossá lép-
tette elő Fükö Józsefet, a 
szegedi munkásőrség pa-
rancsnokát. Munkásőr Em-
lékjelvényt kapott a szege-
di és szegedi járási munkás-
őrök és más fegyveres tes-
tületek tagjai közül Vecseri 
József, a megyei élelmiszer-
kiskereskedelmi vállalat 
igazgatója. Szalma Sándor, a 
Polgári Védelem őrnagya, 
Tóth János és Tóth László 
rendőr őrnagy és Várnai Bó-
lint határőr százados, a 
fegyverbarátság elmélyítésé-

Retekexport 
a fóliák alól 

Ha már ilyen szépen ösz-
szejöttek a levelek, írjunk 
mégegyszer — mert március 
U-i számunkban már ir-
tunk! — a csendrendeletről. 

Panaszkodnak a Lenin 
körút 20. számú házból, az 
Eötvös utca és 
Dóm tér mel-
léki lakók úgy-
szintén : sok a 
nyugtalan éj-
szakájuk. Za-
josak a fiata-
lok. Az egye-
temi épületből 
gyakran, ma-
gánházakból ritkábban dü-

X-re vagy Y-ra nem vonat-
kozik. 

Tilos városi épületekben 
— különösen este 10-től reg-
gel 7-ig — olyan zajt okoz-
ni (hangos rádiózás, tévézés, 
házibuli), amely a szomszé-

dokat zavarja. 
Ezt különben 
nappal ls tilos, 
de este külö-
nösen. 

Mit tegyen, 
akit zavar a 
házibuli zaja? 

Jobb először szépen szól-
borög és bömböl éjjelente ni, bár legritkább, hogy er-
a beatzene. A levélírók szen- re „végét vetik a zenének . 
vednek tőle, s ahogy tavasz Ha nincs eredménye a szAp 
és nyár jön — a nyitott ab- szónak, jelenteni lehet a 
lakok évadja — egyre több csendháboritóst a szabaly-
eshetőség lesz, hogy szen- sértési hatóságnak, ha tűrhe-
vedjenek egymástól a lakók, tetlen a rendbontás, a rend-
És a házibuliktól. őrségi ügyeleten is lehet je-

I Hogy nem vonatkozik rá- lenteni. Még csak annyit: 
A szeged-mihályteleki, a Vállalat jelentése szerint | a csendrendelet? De- a csendrendelet megszegőit 

röszkei és a szentesi „fólia- szerdán a szegedi tranzitte- , h o g y n e m i A rendeletnek 3000 forintig terjedő pénz-
városok" beérlelték piro6 lépről és Mihálytelekről 110 o l y a n s zakasza, hogy büntetéssel lehet büntetni, 
termésüket, s egy kis idő- ezer csomó primőrt indítot-
eltolódassal ugyan, de meg- tak útnak Csehszlovákiába és 
kezdődtek a nagyobb ará- a Német Demokratikus Köz-, 
nyú szállítások. A fóliák társaságba. A kedvelt zöld-
alól a felvásárlószervek el- ségféleség nagy részét a 
sősorban a belföldi igénye- szövetkezeti gazdák kiskert-
ket elégítik ki, de exportál- jei adják, az értékesítés 
nak is. A HUNGAROFRUCT azonban a termelőszövetke-

zetek árujával közösen tör-

Ha a kazánok beszélnének.. . 
Üzérkedés, vesztegetés a vád 

Különös megnyilvánulási gád" tagjainak fejenként na- tőzetét. Valójában Csukonyi 
formáját választotta a kap- pl 300 forintot fizetett. A nem az emberei egészségéért 

iságnak, harácsolásnak munkában ugyan nem vett aggódott, hanem azért, ne-
' 47 éves. Sze- részt, de az „üzleten" tisztán hogy kicsússzanak a határ-

18 ezer 697 forintot keresett időből, és emiatt más hason-
Csukonyi, a brigádtagok pe- ló vállalkozásról esetleg le-
dig 12x300 forintot. 

Fekete létszám 
S hogyan „törvényesítet-

ték" a kifizetést? 
Ügy állapodott meg 

Csukonyi József 47 éves, Sze-
ged, Rákóczi utca 33. szóm 
alatti lakos, a Szegedi Ka-
zánkovács Ktsz volt részleg-
vezetője. Üjabb munkahe-
lyén, a szőregi Egyetértés 
Tsz kazánjavító üzemága ve-
zetését bízták rá. 

Ugye tárgyalását a szegedi 
járásbíróságon letartóztatús-

^ í 1 1 6 " 0 k i a d ü t t Ügy állapodott meg a tég-V a d l í H : i e l f n t ° s ertéku áru- lagyáriakkal, hogy Őt és az 
ra elkövetett üzérkedés és a l t a l a i d n e Vezet t brigádot a 
vesztegetés, bűnsegéd! bűn- munkák idejére felveszik a 
reszesség. Vesztegetés miatt téglagyár állományába. így 
társak is követik a vádlottak l s történt. Az adó és az -

- . J á n o s : Szeged, SZTK hozzájárulás levonása va ezekre az ügyletekre? 
™ w l ^ i ö * o V J ^ 3 ^ u t ó n k é t é l e t b e n markolta Csukonyinál havi kereset-
gartner Laszlo, Szeged Ro- f e i a z összeget Csukonyi. k ( i _ t - „ „ f n H n t« t „ „ . „ „ „ t 
na utca 7 szám alatti lakó- Hogv mennyit:azt a brigádja k e n t 7 f 0 r i n t 0 t m u t a t t a k 

sok szemelyeben. San terme- . , _ . „ 0 
lési csoportvezető. Baum- tagjai n e m t u d t ó k ' n o h a 8 

gartner pedig műszaki osz- pénz felvételéhez aláírtak 
neki egy meghatalmazást. 

maradnak. A gátló „ténye-
zők" megszüntetéséért, vagy-
is a rövidebb határidő lehe-
tőségének biztosításáért te-
jenként 2 ezer forintot adott 
Sárinak és Baumgartnernek. 
Egy másik alkalommal ha-
sonló szívességért fejenként 
1400 forintot kaptak Csuko-
nyitól. aki a szegedi Alabár-
dos étteremben fizetett ne-
kik. 

S vajon rá voltak-e szorul-

tályvezető volt a Csongrád-
Bács megyei 'Téglaipari Vál-
lalatnál. ö k más bűncselek-
mény miatt ugyancsak le-
tartóztatásban vannak 

Az „üzlet" 
meg 
Sári 

Hármuk kapcsolata 
1966-ban kezdődött, 
felkereste munkahelyén 
Csukonyit, hogy a ktsz vál-
lalja el két gőzölő kazán 
beszerelését a kiskunhalasi 

amelyen azonban az 6 járan-
dóságuk nem szerepelt. Bi-
zonyára nagyon elcsodálkoz-
tak volna, hogy kis híján 20 
ezer forintot keresett az ő 
bőrükön. 

A vállakózást — a sikeren 
felbuzdulva — tovább foly-
tatták, hasonló manipuláció-
val. Csukonyi és az általa 
összeállított brigád szállítás-
ra előkészítettek egy másik 
kazánt. A feketén elszámolt 

téglagyárban. Csukonyi meg- munkabér 17 ezer 185 forint 
állapodott vele: küldjön hiva- volt, amelyből Csukonyi 9666 
talos megrendelőt, amelyre forintot „részelt". Harmad-
majd olyan valaszt kap, "hogy szorra kazánjavításra „szer-
a munkára nincs kapacitá- ződött" 22 ezer 400-ért. Ebből 
suk. A megrendelést ugyanis az ő része 8734 forint volt. 
a maga szakállára vállalta "el 
a ktsz égisze alatt. 

A ktsz tagjai közül — Bo-
rús Mihály, Dávid Pál. Eszlú-
ti János, Engi Vince, Gáspár 
István, Kiss József — 12 na-
pos munkára összetrombitált 
egy brigádot, amely vasárna-
pokon és az évi szabadság 
terhére elvégezte a kazánok 
beszerelését, amelyet Csuko-
nyi 48 ezer 500 forint mun-
kabérért vállalt íeL A „bri-

ki. Sári fizetése 2900, Baum-
gartneré 3150 forint volt. 
Munkahelyük véleménye 
szerint nagyfokú anyagiasság 
jellemezte őket. S ez az 
„alaptermészetük" vitte őket 
a vádlottak padjára. Sári be-
ismerte a terhére rótt bűn-
cselekményt Csukonyi 
részben, Baumgartner 
szont mindent tagad. 

A tényeket azonban 
nyugtatóan bizonyítja 15 ta-
nú vallomása, a szakértői 
vélemény, valamint okiratok, 
bizonylatok tömege. Ügyük-
ben a tárgyalást április 23-ra 
és 25-re tűzte ki a szegedi 
járásbíróság. 

L. F. 

csak 
v i -

meg-

ténik. 
A világpiacon nagy ke-

reslete van most a primőr-
féléknek. Európa-szerte hű-
vös, csapadékos az időjá-
rás, s mindenütt hiánycikk a 
zöldáru. A Szövetkezetek 
Csongrád megyei Értékesítő 
Központja — a tervek sze-
rint — mintegy tízmillió cso-
mó hónapos retket vásárol 
fel a tavaszi idényben. 

.Kifutott' 
a motor a garanciából 

Arról panaszkodik levélé- A motor viszont „kifutott'' 
ben Dorogi Károly (Fadrusz a garanciális időből, s no-
u. 4.) olvasónk, hogy se feb- ha olvasónk legkevésbé som 
ntárban, se márciusban nem tehet róla. hogy nem javí-
tudták megjavítani motor- tották meg, most már csak 
kerékpárját a Szegedi Gép- saját pénzén csináltathatja. 
ipari és Gépjárműjavító Levelet irt a Csepel Kerék-
Ktsz-ben, mivel nem volt pár és Motorkerékpár Nagy-
alkatrész a szükséges kup- kereskedelmi Vállalathoz. 
lungjavitáshoz. 

Helytörténeti 
ta n u I m á ny kötete k 

A Csongrád megyei hely- A helytörténeti bizottság 
történeti bizottság kedden elhatározta, hogy felveszi a 
tartott ülésén a megye és kapcsolatot a most megala-
Szeged történetének további kult honismereti bizottság-
feldolgozása érdekében fon- g j j 
tos határozatokat hozott. A 
Csongrád megyei és a Szeged 
városi tanács végrehajtó bi-
zottsága megteremtette az 
anyagi feltételeket ahhoz, 
hogy a helytörténeti tanul-
mányokat egy-egy kötetben 
időnként közreadják. Az el-
ső kötet 1970-ben lát napvi-
lágot. A helytörténet mű-
velése érdekében pályázat 
kiírását is elhatározták. 

A tanácsok és az intéze-
tek (egyetem és főiskola, mú-
zeumok, levéltárak stb.) kép-
viselőiből alakult bizottság 
megválasztotta a tanulmány-
kötet szerkesztő bizottságát, 
amelynek elnöke dr. Szántó 
Imre docens lett. A tanul-
mányokat a megyei levéltár 
szegedi részlegében készítik 
elő a kiadásra. 

hogy hosszabbítsák meg 
Tatran motorjának garancia 
idejét a leirt eset miatt. Azt 
a választ kapta, hogy ez le-
hetséges. ha a javító ktsz 
az alkatrészhiányt igazolja. 
„A ktsz az igazolást idáig 
nem adta meg."- — idézzük 
szó szerint a mondatot 
azért elsősorban, mert a 
ktsz elnöke, Fodor László, 
azt felelte nekünk, nem tud 
a panaszról. Olvasónknak 
azt üzeni, nincs akadálya az 
igazolásnak, s kéri, hogy 
menjen be személyesen a 
központi irodába. (Püspök 
utca 11/a.) A szélvédő ügyét 
ls legalább megbeszélhetik 
személyesen. 

Humanizmus - Béniért Fotoszakkör sikere 
Ennél a munkánál azonban 

Csukonyi gátló tényezők 
megszüntetését kérte Sáritól 
és Baumgartnertől. Féltette 
embereit, hogy téglapor inegy 
a szemükbe, valamint attól, 
hogy ha eső jön, megáznak 
és megfáznak. A kazánjavl-
tassal egyidőben ugyanis épí-
tették a kazánház falát és te-

Épült: 1957—1969 

Húsvétra már virággal 
is szolgál kedves 
vevőinek a SOUVENEIR 

AJÁNDÉKBOLT 

Gyönyörű vágott cs cserepes virágok kaphatók 
a Kárász u. és Klauzál tér sarok. 

Évről évre egyre többet 
Ivallat magáról a Radnóti 
Miklós Gimnázium foto-
saakköre. Szinte valamennyi 
pályázaton, kiállításon meg-
találjuk. a fiatal fotósaik ké-
peit. 

Az iskola fotoszakköre 
1959 óta folyamatosan dol-
gozik, Hemmert János festő-
művész-tanár vezetésével. 
Először a szegedi múzeum 
megbízásából Várnai Katalin 
és Szávai István készítettek 
dokumentumfotókat a vá-
rosról. Azután egyre több 
fiatal kapcsolódott be a 
munkába, s 1964-ben a 
Csongrád megyei középisko-
lás fotókiállításán többen 
kaptak írásbeli dicséretet. 
1965-ben a gyulai Erkel-
ünnepségeken Erdei Ilona 
már dijat nyert. 1966-ban 
pedig a pécsi országos kö-
zépiskolai pályázaton Hor-
váth László kapott oklevelet. 
Sok tehetség indult a szak-

körből el. így Pór István, 
Bartha Katalin os Szávai 
István. 

A mostani diákok is szor-
galmasan dolgoznak. A KISZ 
városi bizottsága Így 
élünk című fotópályázatán 
az I—IV. díjat a Radnóti 
gimnázium tanulói hozták 
el; ifj. Sánta Imre, Iglói Fe-
renc, Pórszás/. János. Sza-
bó Tibor és Király József, 
legújabban a pécsi országos 
középiskolai fotókiállításra 
küldték be műveiket. A 
zsűri előzetes értesítése 
alapján Pórszász János III/D 
osztályos tanuló mindhárom 
beküldött képét elfogadták 
és kiállítják. Ugyanakkor A 
Föld ura című képéért kü-
lön tiszteletdíjjal is jutal-
mazták. Ezenkívül ifj. Sánta 
Imre II/A osztályos tanuló 
Mi ndig látlak című képe ke-
rül majd kiállításra. 

Bogdany Anikó 

Zárda utca 141. 
(51.) Hogy a Felsőváros arculatát miként alakítják e város-

rész építkezései, kitűnően illusztrálja ez a fényképfelvétel. 
A földszintes kis házak mellett bizony palotának tűnik ez a 
Komáromi Jánosné tervei szerint épült kétemeletes ház. 
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