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„Jézuskát?" 
Nem ls olyan egysze-

rű ez a kérdés, amint 
hinné az ember. Hiszen 
ahhoz, hogy titokban 
hazalopjon egy formás 
fenyőfát, majd kará-
csony este megszervez-
ze a gyerekek sétálta-
tását, s a fa földíszíté-
sét, más sok-sok lele-
ményre van szükség. De 
még aztán: mi lesz a 
fával? Mert az mér hul-
lik, vedlett csúfság, ami 
marad belőle. Ellen-Jé-
zuskát — vagy Télapót, 
ahogy tetszik — kell 
ilyenkor játszani, ott, 
ahol nincs valami jófé-
le kályha a környéken, 
netán a lakásban. 

Az a nagy baj, hogy 
a fenyőfának van egy 

házak előtt, a hóba 
szúrtan vitézül álldo-
gálnak a díszeiktől 
megfosztott fák. Kivé-
ve ott, ahol egyszerűen 
azt a módját választ-
ják, hogy kihají t ják az 
ablakon a fölösleges ka-
rácsonyfát. 

S ha jól utánagondo-
lunk, nemcsak a fenyő-
fákkal vannak, s lesz-
nek bajban egyre töb-
ben — hiszen néhány 
év múlva egész Szege-
den konvektoros, ra-
diátoros város lesz —, 
hanem — hála techni-
kai civilizálódásunk-
nak —, a különböző 
háztartási készülékek 
hatalmas dobozaival ls, 
s egyéb olyan használ-

rossz tulajdonsága: ágai hatatlan semmiséggel, 
vannak. A kisebbeket, amelyek a lakásba már 
az ügyesek még vala-
hogy beleerőltetik a mit 
sem sejtő kukába, de 
mi legyen a nagyob-
bakkal így ű j év után. 
Valóságos kis fenyőli-
getek nőnek ki a gáz-
vagy központi fűtéses 

nem, a kukába még 
nem férnek bele. Mi 
lenne a megoldás? Ep-
pert ezért címzem sorai-
mat Télapónak. Hátha 
jövőre . kitalál valamit. 

V. M. 

Ércbányák 
„házassága1' 
A Mecsekben „házasság-

ra" lépett két bánya. Janu-
ártól összevont üzemvezetés 
irányítja az Ércbányászati 
Vállalat l-es üzemét, ahon-
nan először került napszín-
re Magyarországon uránérc 
és az if jú óriást, az egyko-
ri Petőci-pusztán épített IV-
es üzemet, amelynek ez lesz 
az első termelési éve. A 
másfél évtizedes múltra 
visszatekintő mecseki urán-
ércbányászat életében ez az 
esemény azért jelentős, mert 
ezzel megkezdődött az első-
ként nyitott mecseki érc-
bánya „nyugalomba" vonu-
lása. Természeti kincse las-
san kimerül. A következő 
másfél év alatt fokozatosan 
csökken, majd leáll a ter-
melése. Az emberek és a 
még használható berendezé-
sek átvándorolnak ú j he-
lyükre, s 1972 közepétől már 
csak az utód termel. 

A Petőci-bánya építése 
hét év alatt valósult meg, 
ami a magyar bányaépítés 
történetében példátlan. Kor-
szerűségét tekintve az elsők 
közé tartozik. 

Mezőgazdasági gépek 
téli javítása 

Készül a terv a gépesítés fejlesztésére 

Kit véd az ügyvéd? 
— Mondjuk — leütök va- ról. Sértő? Az. persze. De a 

lak i t Gondolom, ilyet csak gyilkosra is könnyen kiál-
erős felindulásból t e n n é k . , . tunk halált, mert nem ls-
Pechemre. az Illető komo-
lyan megsérülne. Mondjuk: 
nem hal meg. Súlyos testi 
sértés. Vagy szándékos em-
berölés kísérlete. Elmennék 
Ö n h ö z . . , 

— Nem jönne, mert elő-
zetes letartóztatásban len-

Hogy mennyire érez együtt 
a védő védencével, kérdez-
nem ls felesleges. Deák Kál-
mán — a Gerle sori gyilkos 
— majdnem rosszul lett, 
amikor az ügyész halálbün-
tetést kért. Áz ügyvéd is el-
sápadt. Deák Kálmán 22 

merünk minden körülményt, 
és mert könnyen kéznél van 
bosszúálló indulatunk. 

— Pedig a körülmények 
sokszor szó szerint értve | | 
életbevágóan fontosak, s ezt éves, 42 lesz. arttikor sza 
kell felderítenie az ügyvéd- badul. S hogy egyáltalán 
nek. Két részeg ember pél- szabadul, nem kis részben 

n e . . . — vág bele dr. Ab- dául megvert egy harmadi- védőjének is köszönheti, 
rahám László ügyvéd. — De kat. A fogdában józanodtak — Az életnek, a sorsoknak 
hagyjuk. Ez nem játék. Aki- ki, közben a harmadik meg- árnyékos oldalát lá t ja nap 
nek jogászhoz kell fordulnia halt a kórházban. Kell tőlük nap után. Tud-e hinni az 

kérdezni, hogy ezt akar- emberekben, a becsületben? 
ták-e? És mégis: embert öl-
tek. Az életet pedig vissza-
adni senki sem tudja. Ami 
pedig azt illeti, hogy „pén-

— akár ügyvédhez, akár 
csak a bíróság előtt kell 
megjelennie, az soh a nem 
tud tréfát csinálni ügyéből. 
A bírósági ügy, annak, aki 

Igen Másképpen 
lehet élni, dolgozni. 

P. Szőke Mária 

nem 

A hosszúra nyúló téli na-
pok lehetőséget adnak arra, 
hogy a mezőgazdasági nagy-
üzemekben ilyenkor alapo-
san felkészüljenek a tavasz-
ra, rendbehozzák, kijavítsák 
az erő- és munkagépeket. 
Az évről évre krónikusnak 
tűnő alkatrészhiány is arra 
ösztönzi az üzemeket, hogy 
amikor kifagy az eke a 
földből, tavasz kezdetéig va-
lamennyi erő- és munkagé-
pet vizsgáltassanak felül, 
javíttassanak ki. 

A téli napok azonban 
nemcsak erre jók, hanem 
arra is, hogy kidolgozzák, 
megvitassák a fejlesztési 
terveket. Hiszen köztudott', 
egy-egv nagyobb birtokon, 
termelőszövetkezetben vagy 
állami gazdaságban nemcsak 
évekre előre, hanem több 
évre, évtizedekre is tekinte-
nek, s terveznek. Így a gé-
pesítésnek is készítik a fej-
lesztési tervét. 1960-tól nap-
jainkig mérik fel, hogy az 
állami birtokokon milyen is 
jelenleg a helyzet, különös 
tekintettel arra, hogy 1975-
Ig milyen erő- és munka-
gépeket szerezzenek be az 
üzemek, milyen gépeket se-
lejtezzenek ki, nem utolsó-
sorban az állattenyésztés 
színvonalának javulásával, a 
modern állattenyésztési tele-
pek gépesítésének követel-
ményeit is számításba ve-
szik. Nemcsak azért fontos 
ez, mert a valódi nagyüze-
mi állattenyésztéshez kor-
szerűbb épületek jöttek létre, 
vagy épülnek, hanem azért 
is, mert az urbanizáció kö-
vetkeztében egyre keveseb-
ben maradnak a mezőgazda-
ságban, ml tagadás, egyre 
kevesebben vállalkoznak az 
állattenyésztői feladatra, így 
többek között a tehenek fe-
jésére is. 

A szakosodás speciális gé-
peket is követel. Mindezeket 

a pénzügyi keretekhez igazí-
tani. Csongrád megye álla-
mi gazdaságaiban jelenleg 
500 traktort, 89 kombájnt, 
895 traktoregységet tarta-
nak nyilván, s az elkövetke-
zendő években több mint 
400 millió forintot szeretné-
nek gépi beruházásokra 
költeni. 

A téli napok máris hasz-
nos tapasztalattal szolgál-
nak. Ugyanis az eddigi gya-
korlat szerint ilyenkor, ha 
kellett, ha nem, valameny-
nyi erőgépen elvégezték a 

riilnek „boncasztalra", ame-
lyeknél ez elengedhetetlen. 
Az alkatrészhiány, másrészt 
a gépek jobb kihasználása 
megköveteli, hogy csak vég-
ső esetben, mintegy 2 ezer 
normálhold után javítsák ki 
a legtöbb gépet. Igaz, vala-
mennyit a téli napokban át-
vizsgálnak. s műszaki szak-
emberek állapítják meg, 
hogy milyen állapotban van, 
az állomány egy részét fo-
lyó javításra rendelik (ki-
sebb hibák, alkatrészek ki-
javítása) és csak a legszük-

főjavítést. Mostantól kezdve ségesebbekre költenek na-
más rendszerrel „gyógyítják g y o b b összegeket, 
meg a gépeket", ugyanis 
csak azok az erőgépek ke- Sz. L. I. 

Balesetek - tavaly 
Egyre több végződik ha tállal 

Következtetések 
Amióta leesett a nagy hó elgondolkoztató, hogy a ha-

— és ennek már egy hete 
nem történt az utakon sú-
lyos vagy halálos baleset a 
megyében. A tény meglepő, 
hiszen egy éve éppen a tél 
követelte a legtöbb áldoza-

lálos kimenetelű balesetek 
száma 42-ről 72-re emelke-
dett. 

476 balesetet a személygép-
kocsi-vezetők, 460-at motor-

tot. Amennyire örülhetünk kerékpárosok okoztak. Vi-
a mostani nyugalomnak, szont a megyében 10 ezer 
annyira szomorúak a tavalyi személyautóra „csak ' 37 
baleseti statisztikai adatok. e z® r motorkerékpár jut. 
1970-ben 1731 közúti baleset A z összeütközéseknek 
történt a megyében. többnyire a kerékpárosok és 

Ha ezt a számot összevet- a gyalogosok a szenvedő 
jük az 1969-es esztendő adu- a i a n y a i . M é g i s n a g y o n sok-
taival, a növekedés nem is 
tűnik túlságosan nagynak. 
Mindössze 3,6 százalék. Ez 
magyarázható a gépjármű-tehát alaposan számba kell , . . . ,, . • 

venni, megtervezni, s a vá- szántanak emelkedese-
sárlásokat az adottságokhoz, i vei is. Az viszont már igen 

oda kerül, mindig nagy ügy. zért beszé l" . . . Tavaly az 
És nincsenek kis ügyek, összes nagy ügyben —̂  mint 
vagy kevésbé jelentősek, minden pályakezdő — ki-
Van. akinek a felfüggesztett rendelt védő voltam. Az 
börtön ls súlyos ítélet. ilyen pedig ugyancsak kis 

— És mennyi szerepe van pénzért beszél. Szeretném 
ebben az ügyvédnek? remélni, hogy nemcsak fia-

Dr. Ábrahám László öt tal éveimben, de pályámon 
éve végezte az egyetemet, végig megőrzöm a hitet, 
azóta a szegedi IV. Ügyvédi hogy segítenem kell az em-
Munkaközösségben dolgozik, bereken. s hogy a bűnösben 
Az első igazán nehéz éve a 
tavalyi volt. minden nagy 
bűnügyben „benne volt" — 
védte a deszki rendőrgyil-
kost. a Gerle sori gyilkost és 
Tokait, aki feleségét akar ta 
megölni, meg a dorozsmai 
galeri tagjainak is m e n t ő l 

én elsősorban a bajba ju-
tott embert fogom ezután is 
látni. 

— Nem I ehet mindig 
könnyű... 

— Nem. Hiszen — és úgy 
vélem, ez is emberi dolog 
— én is ítéletet mopdok — 

körülményeket keresett — magamban persze — a vé-
szóval: olyan védencei ls dencem felett. Van, amikor 
voltak, akik ugyancsak kö- az első pillanatban önma-
zel jár tak a legsúlyosabb gam kell legyőzni. Huligán-
ítélethez. És nem azt kap- banda ügyében dolgoztam 
ták. 

— Mit tettem értük? — 
kérdez vissza. — Talán azt 
mondanám el. hogy dolgo-
zom. Először is meg kell is-
merkednem a védencemmel. 
De hogyan? Legalább négy-
öt találkozás kell, mire kezd 
őszintén beszélni. Ülünk 
egymással szemközt — s én 
sokszor azon kapom magam, 
hogy azt találgatom: hogyan 
tudott ez az ember ölni? 
De pőrére tud vetkőzni va-
laki. mire kihámozzuk tet-
tének rugóit I Az természe-
tes. hogy mindent meg. kell 
tudnom az esetről, de lehe-
tőleg az emberről is. Az ügy-

például a közelmúltban 
Nemcsak tettük volt felhá-
borító. de viselkedésük 
mindvégig visszataszító: ál-
landóan egymásra kentek 
mindent ezek a „bátor fene-
gyerekek". De ne irigyelje 
senki azokat a perceket se, 
amikor ott ül az özvegy a 
tárgyaláson, és én mentő kö-
rülményeket sorolok, keresek 
a gyilkosnak, i 

— Mennyit dolgozik? 
— Minden ügy más és 

tavaly több mint 80 bünte-
tőügyben dolgoztam. Társa-
dalmi megbízásaim is van-
nak. pgldáui a lakásszövet-
kezetek Csongrád megyei 

véd nem a bűncselekményt választmányának elnöke va-
védi. hanem az embert. És 
én még nem akadtam ösz-
sze olyan bűnössel, aki 
megintcsak ugyanazt tenné, 
amit abban a végzetes pil-
lanatban elkövetett. 

Akinek még saját ügyé-
ben nem volt szüksége jogi 
képviselőre, nem is na-
gyon tudja mit csinál az 
ügyvéd. „Beszél, mert meg-
fizették" — vagy: „Szere-
csent mosdat" — ilyeneket 
szoktak mondani munkájá-

gyok. Aztán egy jogász 
örökké tanul, jogeseteket ta-
nulmányoz. Hogy ennyit ttt 

Versengő hét vége 

János riporter szerint 504 
jelentkezőből választották ki 
a 30 szereplőt, közülük 6 

I zsűri véleménnyel, s ugyan-
dok elvégezni, annak is kö- , e n r A j közfelkiáltással fa te-

Bizonytalan indulatok ve- súlyosabb verset választott", rakozzon. Különösebb indu-
zetik a ceruzát. Végigülve, József Attila Levegőt 1 cíntű latok nélkül zajlott le a/, es-
jegyzetelve a csendes vasár- költeményét. (Rossz rágon- ti tévészínház, Vrana Crnce-
nap délutánt, estét, a prog- dőlni, ha például a Zalán vic A sírigtartó barátság cí-
vam zavarbaejtő. Az ember- jutását választja.) Vagyis: a mű groteszkje. Aki lattá, va-
nek szólhatnékja támad, meg Váci szavalóverseny első for- lószínűleg tudja. mennyit 
el is hallgatná; igyekszik tár- dulójából egy József Attila- raktározzon el. tartson meg 
gyilagos maradni, rossz ter- vers került ki győztesen? belőle útravalónak. 
mészetének buta háborgása- Indulataim csitították a I. 
it elnyelni, de tar t tőle az Hét tudós jövendőiéi. Euró- * 
elnyelt indulatok megülik a pa-szerte bizalmat szavaztak A tisztaszoba. A mai fa-
gyomrát. oda az őszinteség, az ú j évtizednek, melyből luról készítette Vinkler 
Márpedig tévéről csevegni alig több mint tíz napot él- György negyvenöt perces 
csak őszintén érdemes. tünk le, s a közvélemény filmjét. Egy státuszszimbó-

Indulataim vannak a Váci most Aqgela Davis életéért ] u m a tisztaszoba ürügyen 
Mihály szavalóversenyről, harcol, miközben a baszk kérdezve végig az ország 
amatőr versmondók vetélke- hazafiakat megmentette, s legkülönbözőbb tájegységei-
dőjéről. A tavasszal fiatalon, messze még a béke Viet- n e k falusi lakóit, örgeket és 
45 évesen meghalt kitűnő namban, vagy a közel-keleti fiatalokat, A föltett kérdés 
költő posztumusz kötete most olajfák alatt. Victor Vasa- jónak bizonyult: a valami-
került az olvasó kezébe (A rely viszont megszívlelendő kor rangot jelentő tiszta-
sokaság fia), a televízió pe- igazságot mondott Párizsból: SZoba egy életforma elenged-
dig szavalóversenyt írt ki minden kort a saját művé- hetetlén velejárója volt, 
emlékére. Ezek után termé- szete éltetett, szolgált ki. egy olyan életformáé, 
szetes. hogy az első forduló- csak a mai ember csillapítja amely éppen napjainkban 
ban egyetlen költeményét kultúrszomját a múltból, van bontlóban. változóban, 
sem hallottuk? Vagyis a ver- Vitray Tamás okosan szólt átalakulóban. A múlt és jö-
senynek „nem voltak félté- közbe: a hiba nemcsak a kö- v ő feszültsége a kéoszer-
telei" kötöttségei, legfeljebb zönség. a művészek készülé- kesztésben is tükröződik: az 
•az életkor: 16—26 év. Ennek kében is kereshető. úton haladó autó visszapil-
következtében tanácsolták el A Rátonyi Róbert Ritmus lantó tükrében az elfutó, el-
az egyik „gyönyörűen szava- Revü derűvel, valóban örök- hagyott t á j látszik. A képso-
ló" 13 esztendős fiút — aki zöld slágerekkel és néhány r o k mögött egy ország élete 
a nézőt mellesleg így látat- tompa szóviccel válaszolt a vajúdik: a társadalmi es 
lanböl is kíváncsivá tette, jövendölők aggálvaira. Rá- gazdasági változásoknál las-
Mert a mezőny nem ígérke- tonyit nézve-hallgatva nincs sabban. néhol fájdalmasan 
zik félelmetesnek. Horvát okunk az elszontyolodésra. születik, alakul az emberi 

Pergő nyelve a sportriporte- tudat. 
ré. mosolya egy szende na- A rendező Szegedről in-
pírtigrisé, stílusa műfa ja dult: a Pesti képzőművésze-
millióké. . ti középiskola után került a l 

A Kicsoda-micsoda? stáb- tevéhez, ahol előbb gvártás- 1 baleset. Makó területén pel-

szor éppen ők a hibásak. A 
kerékpárosok főként a sza-
bálytalan kanyarodásban 
„tűnnek kl". A 72 halálos 
baleset közül 26 esetben ke-
rékpáros vagy gyalogos volt 
az áldozat. És még rosszabb 
az arány, ha a súlyos sérül-
tek listáját nézzük. Sajnos, 
ez sem rettenti el a kerék-
párosokat és a gyalogosokat 
a szabálytalankodásoktól. 

A járművek legtöbbször a 
sebesség helytelen megvá-
lasztása miatt okoztak bal-
esetet. A szabálytalan ka-
nyarodás csak a gyorshajtás 
után következik. Az elsőbb-
ségi jog meg nem adása — 
amely 1969-ben még az elsö 
helyen volt — a harmadik 
helyre esett vissza a baleseti 
okok sorában. Még mindig 
mugas a jobbkéz-szabály 
helytelen értelmezéséből 
származó karambolok szá-
ma. Figyelmet érdemel az 
is, hogy az ittas vezetés és a 
műszaki hibák is nagyon sok 
balesetet okoztuk. 

A szerencsétlensegek mint-
egy 60 százaléka Szegeden és 
a szegedi járásban történt. 
A megyeszékhely 33,2 száza-
lékkal vezet Csongrád me-
gyében. Legveszélyesebbek-
nek a városokon átvezető 
főbb közlekedési utak, az 
Algyő—Szeged közti út és az 
E 5-ös bizonyultak, A nagy-
laki határátkelőhely megnyi-
tása óta a 43-as úton Is 
egyre nagyobb a forgalom, 
így ott is egyre több a 

szönhető, hogy a munkakö-
zösségben és az Ügyvédi 
Kamarában szakmailag is 
segítik a fiatalokat. És biza-
lom kérdése is. hogy ilyen 
nehéz eseteket kapok. Ki 
tudja összeszámolni. . meny-
nyit dolgozom? Abba kellett 
hagynom a sportolást is. 
Nincs már időm. 

levízir levelező nézőinél: vé-
leményével) jut a döntőbe 
Az első menetben két szege-

ja valószínűleg komoly esé- vezető volt Elvégezte az 
lyekkel indul majd a soor- Üjságíró Főiskolát, most az 
tolók idei fair-plav díjáért, esti egyetemen filozófiai 

31 kislány állt mikrofon elé. ha csak addigra ki nem de- szakot haltest. A Paorikázó 
Fekete Gizella és Mu'ny rítik. hogv a b 'kiv 'adalhoz Meomies után ez már má-
Frnőke. a Minerva Színpad hasonlóan. „ barkochba sem socUk figyelemre mé'tö rom-
tagjai. A zsűri látványos ta- mart Királyhegyi Pál és dezése Lakásszociológia" 
nakodós után a haldúbő- Fejér István viszont szelle- NéDraiz? Falukutatás? A 
szörmenyi Harsányi Ágnest mes versenyzéssel feltalálta, film profimunka: szocioló-
jüttatta tevább (észrevehető- miként nyerhetnek 1200— giai érdeklőd őssel és felelős-
en p jobb Maday Emőke el- 1200 forintot úgy. hogy a séggel készült 
lenében), mert „nehezebb", közönség is nyerjen, jól szó- Kulka Eszter 

dául 25,6 százalékkal 
számuk egy év alatt. 

nótt 

Mindez azt bizonyítja, 
hogy óvatosabban, megfon-
toltabban kell vezetni. Hi-
szen a felelőtlenül rohanók 
nemcsak saját, hanem má-
sok életével is játszanak. 

Sz. L 


