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a csuklós 

villamosról 

Hajós Pál nyugdíjas uszálykormányos össze-
ütközött a törvénnyel. Hivatalos megállapítás 
szerint személyi sérülés nem történt, sőt né-
mely lélekbe fészkelt csúzok és félelembe ágya-
zott más nyavalyák fészekből való erőszakos 
kimozdításával haszon is származott belőle. 
Reszketve várta a reggelt, reggelre az estet 
hogy mi lesz itt. ha kitudódik, hogy engedély 
nélkül tanyát épített a huszadik század második 

gedi lakásukba, azt lakják inkább. De ki venne ta-
nyát porta nélkül? Nagy a méreg, ha a második 
hivatal is azt mondja, amit az első: Ahhoz a 
tanyához, aminek házszáma sincsen, ennélfogva 
rajta se lehet a térképen, telket adni a másé-
ból nem lehet, punktum. További fellebbezésnek 
pedig helye nincs. 

Boldog a hivatal, ha azt hiszi, ezzel az ügy 
Sorbaszedte szépen gondolatait. Ezt a főidet lezárult. Fellebbezni nem lehet, ennélfogva pa-

A rossz nyelvek szerint a 
szegedi villamos azért csuk-
lós, mert sofcat emlegetik. De 
hogy mióta van módunkban 
a régi típus helyett ezt az 
újat emlegetni, arra nem so-
kan emlékeznek. 

i 
# Mikor indult az első? 

Nyolc évvel ezelőtt, egy-
időben a budapesti csukló-
sokkal. Külföldön már volt 
azelőtt is. például az NDK-
ban. Csehszlovákiában. Ná- ' 
lünk azonban csak csuklós . 
autóbuszt ismertek eladdig. K a p d e l , t Ö f é k e n y l 
A 601 -es. tehát az ősszegedi 
csuklós ma is jár az l-es vo-
nalon. Ebből a típusból 1962 
—64. között tíz darabot szer-
zett be a szegedi közlekedési 
vállalat. A szegediek azt is 
hamar fölfedezték, hogv no-
ha százhatvan utas a befoga-
dóképessége. de sokkal töb-
ben is beférnek. 

felében Homokország közepébe. Álmában is azt vizenjáró korában veszegette araszról araszra, nászt szerkeszt Hajós Pál. Mert ne gondolja a 
látta, hogy jönnek a hivatalos emberek ásóval, ahogy a szomszéd adta. Azért vette, hogy öregsé- téesz se. hogy ezt a tanyát ő örökli majd egy-
kapával, es amit ő fölrakott, lerontják reggelre, gére legyen. Szépen termő barackot, szőlőt te- szer traktorosoknak vagy tehenészeknek való 
Meg is büntették előírás szerint, de ha azt az lepített bele. amíg el nem jött érte a téesz, szolgálati lakásnak. Ezt az egyet ne higgye, mert 
ezer forintot hozzászámítja a teljes költséghez, Nagy baj ebből se kerekedett, mert a szőlő is, ha a törvény nem szedette szét, szétszedi ő sa-
akkor elönti a nagy megnyugvás, mert így iga- barack is visszamaradt házi művelésre, de ha ját két kezével, ha úgy fordulna a sor. 
zán megérte. Legföljebb az bántja, hogy félel- jól meggondoljuk, mégis jobban a téeszé az. nem Azt mondja, azért kell a nyugdíjas hajósnak 
mében utólag még tervrajzot is fusiztatott ősz- az övé. Ide épült a takaros kis apró tanya. Azért a föld, mert vizet úgysem igényelhet. Kedves jó 
sze valahol a piros fedelű apró tanyához, de kellene az az egv1 hold. amiért bement Hajós komája alig várta, hogy elbúcsúztassák a kor-
arra rá se néztek a törvény nagykalapos em- Pál a hivatalba, hogy legalább annyi szármáz- mány mellől, esküdözött égre-földre, hogy ő at-
berei. Zon vissza a földből. A hivatal hamar kiadta a 

Ha egy ilyen összekoccanásból nyugalom fa- szentenciát, hogy a szövetkezet földje szent és 
kad. akkor a szigorú törvényt legjobb lenne or- sérthetetlen, abból való kihasitásnak helye nin-
vosi javallatra patikában árulni. Most meg azt csen. 
ajánlotta neki valaki, aki sötétben is eligazodik Üjabb biztatást kapott a jog mellékútjairól, 
a törvény gyalogútján. kérje meg akkor már a elindult tehát az egy grádiccsal föntebb ülő 
hivatalt, adná neki örökbe a telket is, amire a h iVatalhoz. De most már remegett a keze a ta-
tan.va epult. Olyan tanya meg nem elte szelektől, . . , , , . t 
viharoktól és szótalan csöndességetől háborgatott n y a i p o r t a u t a n ö r e g 0 m a r " f e l e s e R e b e t e R - a z t földért az újabb törvényekkel, amig mozdulni 
életét, amelyiknek portája, udvara, kertje ne lett a P'ros fedelű kis házat előbb-utóbb el kellene tud, szembe az á r r a l . . . 
volna. Lám, ennek meg nincsen. adnia majd. Lassan teljesen beszorulnak sze- Horváth Dezső 

a naptól kezdve egy szalmaszálat nem tesz 
arrébb, csak pihen. Alig múlt el fél esztendő, őt 
tették arrébb, mint a szalmaszálat. Eltemették 
szépen. Bölcsesség született a példából, hogy 
dolgozni kell, amíg mozdulni tud. És vívni ősi 
törvény szerint a harcot legalább egy hold saját 

Hány csuklós van 
geden? 

Sze 

összesen két tucat. Ez azt 
jelenti, hogv férőhelyek 
szempontjából már ezek a tí-
pusok viszik az utasok 65 
százalékát. De ez a 24 sem 
egyforma, mert a csuklós is 
fejlődött az elmúlt évtized-
ben. Hiszen az elsőket csak 
fővonalon lehetett használni, 
mert csak egy vezetőállásuk 
volt. fővárosi és debreceni 
villamosvasút kooperációjá-
ban később elkészült a két 
vezetőállásos 650-es villamos: 
ebből 1967—68-ban négyet 
vett Szeged. Közben a köz-
lekedési vállalat a régi ko-
csiszekrényekből öntevéke-
nyen újabb típusokat hozott 
létre. A négv darab 128-as 
befogadóképességű étiárós-
esuklós villamos után (1965-
ben született az első kettő) 
hat darab 750-eset gvártot-

, tak az utóbbi három évben. 
Ezeket a Fodortelep—Tarján 
vonalon láthatjuk nap mint 
nap. A három részből álló 
hatalmas szerelvénybe 184 
utas fér be. 

• A jövő? 

Feltétlenül a csuklósé. A 
közlekedési vállalat az összes 
régi kocsit két vezetőállásos 

- KPOKE 

MA ÜLÉST TART 
A VÁROSI TANÁCS 

A Szeged városi tanács ma. 
szerda délelőtt 9 órai kez-
dettel ülést tart a tanácshá-
za dísztermében. Napirenden 
Szeged alapvető ellátásának 
általános helyzete, a tanácsi 
vállalatok 1969. évi gazda-
sági munkájának értékelése 
és a tavalyi költségvetés 

Nyári szeminárium orosz nyelven 

Másodszor rendezik Szegeden az orosz nyelvi nyári 
szemináriumot, amelyen túlnyomórészt általános iskolai 
orosz tanárok vesznek részt. Tavaly százan jöttek, idén 
százötvenen jelentkeztek a hamar közkedveltté váló ta-
nulással, szórakozással teljes továbbképzésre. Az ország 
legkülönbözőbb Tészeiből érkező vendégek költségeit ál-
talában a tanácsok finanszírozzák, megértve a kötetlen 
formájú szeminárium fontosságát. 

Az idei szeminárium július 20-án kezdődik. Az ün-
zárszámadása szerepel. A ta- nepélves megnyitó a városi tanács dísztermében lesz, ahol 

első előadásként dr. Biczó Györgynek, a városi tanács vb 
elnökének tájékoztatóját hallják a résztvevők Szeged test-
vérvárosairól — orosz nyelven. Az idei program, amely-
nek előadásait a tanárképző főiskola oktatói tartják, más 
érdekességet is ígér. A szeminárium hallgatói a sövény-
házi Árpád-emlékműnél hallanak előadást a pusztaszeri 
országgyűlésről, a Tisza flórájával és faunájával Csong-
rádig tartó hajóúton ismerkednek. 

FELÜJ1TJÁK 
DÉRYNÉ HÁZÁT 

A diósgyőri vár szomszéd-
ságában áll az a XVII. szá-
zadban emelt épület, ahol a 
nagv magyar színésznő. Dé-
ryné Széppataki Róza 10 
éven át. 1852-tól 1862-ig élt. 
Az épület jelenleg a diós-

nácsülés nyilvános, 
EAK—CSEHSZLOVÁK 
ÁRUCSERE 

Az Egyesült Arab Köztár-
saság és Csehszlovákia kö-
zött 1970-ben 30 millió egyip-
tomi font értékű árucsere-
forgalmat bonyolítanak le. 
BEMUTATÓ 
SZÖVETKEZET 

A tiszaszigeti Búzakalász 
Tsz kertészeti és állattenyész-
tési bemutatóra kapott jogot. 
A látogatóknak elsősorban a 
korszerű szarvasmarha-tele-
pet és a hamarosan felépülő 

NAGYDlJAS FILM TÜZ A KENNEDY-
REPÜLÖTÉREN 

Hétfőn délután tűz ütött ki Rövidfilmjeink nemzetközi 
a Kennedy nemzetközi repü- rangját nagyban emelik a 
lőtéren, a SAS skandináv lé- különböző fesztiválokon év-
g. támaság első osztályú vá- ó é , . s i k e r e i k ^ 
rotermeben. A tüzet pillana-
tok alatt sikerült eloltani: a u t obb a román tengerparti 

4300 férőhelyes sertéstelepet helvszinen gvertvákat. és több üdülővárosban. Mamaiaban 
akarják bemutatni. Kerté- doboz gyufát találtak. A a r a t o t t nemzetközi sikert 
szetukben most hatezer rendőrség ielentése szerint 
négyzetméter alapterületű négv 12—14 éves fiút őri-
üvegház és tízezer négyzet- z e tbe vettek, akik igvekeztek 

győri vármúzeumhoz tartó- meter alapterületű fólrfágy elhagyni a repülőteret, 
zik. s most megkezdték a is épül. 
történelmi környezetben álló 
ház rekonstrukcióiét. A ter-
vek szerint eredeti szépségé-
ben állítják helyre a korai 
barokk stílusú épületet. Azt 
a 6zobát. amelyben Déryné 
lakott, a nagy magvar szí-
nésznő emléktárgyaival ren-
dezik be. 

DOKUMENTUMFILM 
A XX. vasutzsnap alkal-

mából a KPM vasúti főosz-
tálya megbízásából a közle-
kedési filmstúdió filmet ké-
szített. A szocialista vas-
útért cimü dokumentumfilm 
bemutatja a vasútüzem kü-
lönböző szolgálati ágainak 

csuklós villamosra cseréli ki. fél évszázados fejlődését, is-
Ebben az évben 2egv, a kö-
vetkező ötéves tervben éven-
ként három 650-es típusú 
csuklóssal gazdagodik a sze-
gedi közlekedés. 

merteti a további fejlesztési 
program legjelentősebb állo-
másait. A dokumentumfilmet 
a MOKÉP a következő he-
tekben az ország valamennyi 
mozijában bemutatja. 

Új csomagolásban a joghurt 

Tegnap a városi tanács ke-
reskedelmi osztályán a 
Csongrád megyei Tejipari 
Vállalat vezetőinek és a kis-
kereskedelem képviselőinek 
részvételével megbeszélést 
tartottak Szeged tej- és tej-
termék ellátásának helyzeté-
lő). A tejipar itt mutatta be 
az ú j csomagolású, két és fél 
decls üvegbe töltött joghur-
tot. 

A városban eddig nem 
mindig lehetett megfelelő 
mennyiségű joghurtot kapni. 
Most az ú j tejüzemben NDK 
gyártmányú automata gépsor 
palackozza ezt a nyáron na-
gyon népszerű tejterméket. 
Az automata óránkent ötezer 
üveget kepes megtölteni. A 
korszerűsítés nemcsak menv-
nyisógi többletet, hanem mi-
nőségi javulást is eredmé-
nyez a tejipar ígérete sze-
rint. mivel ennél a gyártási, 
csomagolási eljárásnál a 

technológiát pontosan be le-
het tartani. 

A változásnak azonban 
lesz egy kényelmetlen olda-
la. A gépsor ugyanis csak 
szűkszájú üvegek töltésére 
alkalmas, átalakítani nem 
lehet. Ezzel nehezebbé és 
kényelmetlenebbé válik az 

Beszélgetők 

Két tiszteletre mél-
tó láma heverészik a 
napon, tibeti kolosto-
ruk kertjében, mély el-
mélkedésbe merülve. 

Február 10-én az 
' egyik, egy pillanatra 
abbahagyja szakálla si-
mogatását és így szól: 

— Az élet, barátom, 
olyan mint egy kút. 

A másik egészen 
március 15-ig nem vá-
laszol. akkor hirtelen 

megszólal: 
— Miért lenne az 

élet olyan, mint egy 
kút? -

Április 20-án az el-
ső láma vállat von és 
igy szól: 

— Rendben van. Az 
élet nem olyan mint egv 
kút. 

ÜJ SZÉKEK 
— ÜJ HANGULAT 

A Hungária presszó régi, 
kopott kárpitú székeit a na-
pokban új. műbőrrel bevont 
fotelekre cserélték. A színes 
székek nemcsak kényelme-

üveg kiürítése. De más meg- s e bbé és szebbé, hanem han-
oldás jelenleg nincs. A Son- gulatosabbá is tették a ked-
dokon egyelőre úgy próbál- veit eszpresszót. Ezt a célt 
nak segíteni, hogy kezdet- szolgálja a most készülő ú.i 
ben műanyag kanalakat mel- neonfelirat is. 
lékelnek az üvegekhez, mi-
helyst sikerül azokat besze-
rezni. 

Az ú j csomagolási mód 
bevezetése azért is szüksé-
ges, mert a regi. szélesszá.iú 
üvegeket kézzel töltötték, 
mellyel sem elegendő meny-
nyiséget. sem megfelelő mi-
nőséget nem lehetett biztosí-
tani. A változás ellenére a 
boltok a régi üvegeket is 
visszaváltják, illetve becse-
rélik. 

FESTIK AZ ÓVODÁT 
Lapunk vasárnapi számában 

írtunk a József Attila-telepi 
óvodáról, amelynek — a fes-
tés elhúzódása miatt — ve-
szélybe került az átadása. 
Most azonban, úgy látszik, 
mégis akad vállalkozó, aki az 
újjáalakított épületben meg-
teszi az ..utolsó simításokat''. 
Mint a Szakszervezetek 
Csongrád megyei Tanácsától 
megtudtuk. Nyári István, a 
Délmagyarországi Építő Vál-
lalat fiatal festőmunkása 
felajánlotta segítségét. Jó ; 

lenne, ha az önkéntes vál-
lalkozónak társai is akadná-
nak. akiknek munkája ered-
ményeként augusztus 20-ig 
teljesen elkészülne az óvoda! 
DÍSZMADARAK 

A Horváth Mihály utcai 
kiállitóteremben augusztus 
19-én és 20-án nemzetközi 
díszmadár-kiállítást rendez a 
TIT díszmadártenyésztők 
szakköre. A nálunk megszo-
kott énekes- és díszmadara-
kon. fácánokon kívül sok eg-
zotikus madarat mutatnak be 
a hazai és külföldi kiállítók. 

Közlemény 
A Közegészségügyi Járvány-

ügyi Állomás felhívja a mehé-
szek és egyél) érdekeltek figyel-
mét, hogy Július 15—16—17-én á 
Lenin krt. és a Tisza által be-
zárt területen levő parkokban 
cs íás területeken rovarirtást vé-
geztet. Felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy a megjelölt terü-
leten a permetezés ideje alatt 
ablakalt lartsa esukva és a per-
metet kerül jék. xS. 155 5uo 

aratott 
Reisenbüchler Sándor A Nap 
és a Hold elrablása című 
rajzfilmje, amelyet a zsűri 
nagydíjával tüntették ki. 

PÁSZTOR-
ÉS LOVASNAPOK 

Az idén július 25—26-án 
rendezik meg Dömsöd-Apa-
ion a kiskunsági pásztor- és 
lovasnapokat. A két, napon 
gazdag program várja a lá-
togatókat. Többek között ket-
tes és négyes fogatok verse-
nyét. úttörő lovasok díjugra-
tását. különböző tréfás lo-
vas játékokat — székfoglalót, 
lovasfutballt. sapkalopást —. 
csikósbemutatót, nyájterelési 
versenyt láthatnak maid az 
érdeklődők. 

HIBA VOLT 
A KÁBEL KÖRÜL 

Sokak bosszankodására a 
tar.iáni villamos négy óra 
hosszat nem járt hétfőn es-
te. A hibát — eddig mee 
nem állapított helyen — va-
lószínűleg kábel6érülés okoz-
ta. Tegnapelőtt éjszaka ezért 
ideiglenesen átkötötték ennek 
a vonalnak a kábelét, és 
tegnan már zavaratalan volt 
a közlekedés. 

FÉSÜLCGÉP 
Próbaüzemelés után meg-

vásárolták az első. spanyol 
gyártmányú fésülőgépet a 
Hazai Fésűsfonó- és Szövő-
gyár részére. A gép 1 két és 
félszer annyit végez el. mint 
a régebbi típusúak. Előnye, 
hogy beszerelt porszívóval 
rendelkezik. 

Rendelőben 

Csak mondd, nyugodtan szivem 

Gyász közlemények 

DELMAGYARORSIÁG SZERDA. 
1970, JŰLIUS 15. 

Mély fá jdalommal tudat juk, 
hogy szeretett fér j , apa, testvér 
és sógor. RAC-'Z SÁNDOR, életé-
nek 51. évében hosszú szenvedés 
után elhunyt. Temetése július 
16-án 15 órakor lesz az Alsóváro-
si temető ravatalozójából. A 
gyászoló csalad. Oskola u. 6. A 
részvétlátogatások mellőzését 
kér jük . T. 1172. 

Mély fá jdalommal tudat juk, 
hogy szeretett édesanya, nagy-
mama és testvér, özv. VAJDA 
ISTVANNÉ, életének 87. évében 
hosszú szenvedés it'án elhunyt. 
Temetése Július 13-én 15 órakor 
lesz a Dugonies-temetö ravatalo-
zójából. A gyászoló Z. Nagy-
család. T. 1110. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak. ismerősöknek, 
szomszédoknak, munkatársak-
nak, akik szeretett testvérünk, 
SZANKA FERENC temetésén 
megjelentek, részvétükkel és vl-

LAKÁS-
TEXTIL 

A szombathelyi 
Lakástextil Vállalat leállí-
totta egy sor korszerűtlen 
terméke gyártását és a mai 
igényeknek és divatirányza-
toknak megfelelőket készít 
helyettük. A hazai piacon 
megjelentek a minden igénvt 
kielégítő szintetikus takarók, 
gazdag színváltozatban. Bú-
torszövetből termékeik 30 
százalékát cserélték ki és a 
piac által keresett régebbi 
cikkeket. többségében ú j 
mintákkal és színekkel lát-
ták el. Rövidesen megjelenik 
a boltokban a plÜ6« bütor-

E G Y I P T O M I 
H Ű T Ő S Z E K R É N Y 

központi RÉSZLETRE 
Az utóbbi nyarak közül az 

idei az első. amikor a keres-
kedelem a hűtőszekrények 
teljes „téli választékát" 
nyújtja. A Leheleken kívül 
szovjet, lengvel és csehszlo-
vák hűtőgépek kaphatók az 
üzletekben, amelyeknek vá-
lasztéka nemrégen 220 lite-
res egyiptomi berendezéssel 
bővült. A Belkereskedelmi 
Minisztérium — a Pénzügy-
minisztériummal és a Ma-
gyar Nemzeti Bankkal egyet-
értésben — az egyiptomi 
..Ideál 220" típusú hűtőszek-

rágálkkal mély fá jda lmunka t ^ ^ ^ a m e l y r e n e 6 z á n f i z á t r é n y t i s f e , v e U e a ? a r u v a s á r . 
enyhíteni igyekeztek. Köszönetet 
mondunk továbbá a körzeti or-
vosnak és ápolónőnek áldozatos 
munká jukér t . Gyászoló testvérei, 
r ü r j u. 68. T. 1169. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, akik 
szeretett Halottunk, SZABADOS 
FERENC temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal mély 
fá jda lmunkat enyhíteni Igyekez-
tek. A gyászoló család, Hajnal u. 
52. sz. T. 1162. 

éli. lási kölcsönakció jegyzékébe. 
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