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Ünnepségek 
a járásban 

A dolgozók nagy sereg- Zsombón Grúber János, a 
szemléjére, május elsejére szegedi járási pártbizottság 
készülnek a szegedi járás- titkára. Porrásikúton Varga 
ban is. Április 30 és május Andrásné, a Hazafias Nép-
2-a között ünnepségek lesz- front járási bizottságának 
ivek. Nagygyűlések, felvonu- titkára, Szőregen, Bódi Já-
láaok, majálisok és kisebb nos, a szegedi járási párt-vb 
üzemi rendezvények teszik tagja- Algyőn Vörös Lajos, 
színesebbé az ünnepet El- a járási pártbizottság osz 
készült már a nagyobb ün- tályvezetője lesz a nagy-
nepségek programja ls, így gyűlés előadója, május 1-én 
Balástyán 1-én délelőtt 10 délelőtt 10 órakor. Ugyan-
urakor dr. Antalffy György ezen a napon 11 órai kezdet-
országgyűlési képviselő, Kis- tel Tápén Szabó Lajos, a 
teleken ugyanebben az idő- pártbizottság osztályvezető-
ben Szögi Béla, a KISZ KB je, Csengelén pedig Acs 
tagja, a Csongrád megyei Zoltán, a szegedi járási hi-
KJSZ-bizottság első ti tkára vatal osztályvezetője mond 
mond ünnepi beszédet beszédet 

Befejeződött 
a szeged-százhalombattai 

olajvezeték próbája 
Vógiegesen üzembe helyezték 

Befejeződött a szeged— Naponta alig néhány vagon-
százhalombattai olaj-távve- nal szállítanak vasúton. Ez-
zeték múlt év decemberében zel 
megkezdődött próbaüzeme- havonta mintegy másfél-
lése. A kőolajipar, a bánya- ezer tartály vagon szabadul 
műszaki hatóság és más il- fel más fontos célokra, 
letékes szervek szakemberei Emellett a vezetéken történő 
megállapították, hogy továbbítás lényegesen ol-

a 350 millió forintos beru- csóbb is: évente mintegy 70 
házási költséggel megépi- millió forint megtakarítást 
tett. 160 kilométer hosszú jelent a népgazdaságnak, 
olajvezeték működése meg- A próbaüzemeltetés Idejen 

Ifjúsági jogásznapok 
kezdődtek Szegeden 

felel a terveknek. 
A szegedi szénhidrogén me-
dence olaját csaknem 
teljes egészében az ú j táv-
vezetéken továbbítják már. 

Pénteken strandnyitás 

Jöhet a jó idő! 
Tizhektáros stranddal ke-

vés város dicsekedhet, de 
hogy ne csak a területe mi-
att dicsekedhessen Szeged a 
partfürdővel, az különösen 
az idei szezon előtt oko-
zott sok gondot. Pénteken 
délelőtt nyitják a par t für-
dőt. Mit találnak majd a 
fürdőzők? Hogyan készültek 
fel a strandidényre? — ezt 
nézték meg a helyszínen a 
városi pártbizottság kezde-
ményezésére dr. Varga De-
zső, a pártbizottság titkára, 
Prágai Tibor osztályvezető 
és a strand üzemeltetésében 
érdekelt vállalatok vezetői. 
Dr. Takács Antal, a Víz-
müvek es Fürdők Vállalat 
gazgatója mutatta be a 

helyreállítás utolsó fázisá-
ban levő strandot a vendé-
geknek. 

Az áradás jelentősen 
pusztított tavaly, csak a 
földbuckák elsimítására, ta-
lajegvengetésre 300 ezer fo-
rintot kellett fordítania a 
vállalatnak. Márciusban el-
vetették már a fűmagot is 
— noha az idén igencsak 
gyenge pázsit lesz ennek az 
eredménye. A virágtartók-
ban már nyilnak a virá-
gok, a medencéket csütörtök 
este megtöltik vízzel, elké-
szülnek az ú j napozópadok 
is. Kispályás focipálya, röp-
labdapalya vár ja az if júsá-
got és a tollaslabda hívei-
nek is biztosítanak külön te-
rületet. Remélhető, hogy 
tisztább lesz az idén a 
strand, legalábbis, ha a 
tisztitás szervezésétől vár-
juk ezt: megrendelte és fel-
tehetőleg időben meg is 
kapja a vállalat a konténe-
reket. ezt a korszerű szemét-
szállításhoz elengedhetetle-
nül szükséges eszközt. A 
tisztaság persze emellett is 
még remény: a legmoder-
nebb szeméttartály mellé is 
lehet szemelelni, s vagy a 
vendégeket kell a tisztaság 
megőrzésére újból és újból 

buzdítani, vagy a kukorica-
csutkákat és csomagolópa-
pírokat idomítani, hogy 
egyedül is találják meg a 
szemétládát. Egyik egysze-
rűbb, mint a másik . . . 

„Csúcsforgalomban" 15 
ezernél is több ember stran-
dolhat a partfürdőn, az élel-
miszer-ellátásról is szüksé-
ges tehát gondoskodni. Ezt 
a Szegedi Afész vállalta, 
nyolc árusítópavilonjuk és 
300 személyes éttermük van 
a strandon. Tavaly — köz-
vetlenül az árvízi napok 
után — nem hánytorgattuk 
fel, milyen sok panasz volt 
az étterem zsúfoltsága miatt, 
s hogy az egyszem lóngos-
sütő pavilon sem győzte az 
iramot. Most viszont meg-
kérdeztük, miképp lesz ez 
az idén. Lényegében nem 
lesz változás. Ennek első-
sorban az az oka, hogy az 
építőipar komolyan ígérte, 
hogy átadják az épülő étte-

remkombinátot. S bár az ú j 
étteremnek még csak pucér 
betonváza magasodik, mun-
ka még elég van rajta. A fé-
lig létező étterem mellé 
viszont a meglevő mini-
étterem bővítése nem látszik 
célszerűnek. Vagyis: a stran-
don melegételhez jutni az 
idén is türelem és jósze-
rencse kérdése lesz. 

Azs összes kibérelhető 
kabin elkelt! Szinte valahá-
nyat átfestették már, a vál-
lalatok üdülőházai között 
viszont jócskán akadt sor-
sára hagyott, elhanyagolt. 
Valóban különös is, hogy 
ezek az értékes üdülőházak 
miért nem érdemlik meg, 
hogy karbantartsák, átfessék 
őket. 

A vállalat igyekezete di-
cséretes, a szezonra gondos 
munkával készültek fel, most 
már csak a napfény, a jó 
idő hiányzik. 

P. Sz. M. 

bebizonyosodott, hogy 
jól bevált és ugyancsak 
nagy megtakarítást ered-
ményez az olaj gazolinos 
keverése ls. 

A szegedi olajba ugyanis a 
szanki távvezetéken érkező 
gazolint kevernek, a kísérle-
tek során meghatározott 
arányban azért, hogy az olaj 
viszkozitása megfelelő le-
gyen, Illetve ne kelljen a 
téli hónapokbán a távveze-
ték mentén olajmelegítő be-
rendezéseket fenntartani. 

A József Attila Tudo-
mányegyetem Állam- es 
Jogtudományi Karának és 
a kai- KISZ-szervezetének 
rendezésében tegnap, szer-
dán délelőtt megkezdődött 
az V. Ifjúsági Jogásznapok 
eseménysorozata. A megje-
lent vendégeket — köztük 
a budapesti és a pécsi társ-
karok oktatóit, hallgatóit — 
dr. Kemenes Béla tanszék-
vezető egyetemi docens, az 
Ifjúsági Jogásznapok rende-
zőbi zottságának elnöke kö-
szöntötte. Ezután dr. Veres 
József tanszékvezető egye-
temi docensnek, a kari 
pártalapszervezet t i tkárának 
ünnepi beszédével felavatták 
az egyetem névadójának, 
József Attilának mellszob-
rát, amelyet Tápai Antal, 
Szegeden élő és alkotó szob-
rászművész mintázott. 

A megnyitó és a szobor-
avató ünnepség után meg-
kezdődtek a versenyek, így 
a jogeset-megoldási ver-
seny, és a német szakszöveg-

Tudományos ülés 
a kórházban 

Elítélték a kábítószert 
rejtegető két külföldit 

Két libanoni állampolgár-
ságú férfi ügyében ítélke-
zett Budapesten a XVIII— 
XIX. kerületi bíróság, akik-
nél — mint jelentettük — a 
Ferihegyi repülőtéren na-
gyobb mennyiségű hasist ta-
láltak. Az egyik ügyben fe-
lelősségre vont Abdullah 
Yousef Hussain, 28 éves 
beirúti lakos évek óta élve-
zője e kábítószernek, na-
ponta rendszeresen szív ha-
sist tartalmazó cigarettát. 
Nyugat-Berlinbe szándéko-
zott utazni, s mint az ügy 
tárgyalásakor előadta — már 
megvolt a repülőjegye, ami-
kor egy üres telken elásva 

A PNYV SZEGEDI TEXTILMÜVEK 
(Szeged. Tolbuhin sgt. 87 ) 

1971—72. tanévre 

fonó. szövő 
szakm unkástanulónak 
vesz fel 
8 általános iskolát végző és végzett 
leányokat, f iúkat 

A tanulóidő 2 év. melynek sikeres elvégzésével a 
tanulók országos érvényű szakmunkás-bizonyítványt 
kapnak 

A tanulóidő alatt ftsztöndilon felül havonta 
társadalmi ösztöndíjat kapnak tngven munka 
ruhát, munkaeszközt, tankönyvet, kedvezményei 
térítés mellett munkanapokon ebédet biztosítunk 
Érdeklődőknek levélben Is tájékoztatást adunk 
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egy csomagot talalt. Haza-
vitte, s megállapította, hogy 
csak nem 5 kilogramm ha-
sist tartalmaz, ezért elrej-
tette. Amikor sor került az 
utazásra, bőröndjében el-
rejtve, magával vitte, rész-
ben, hogy fogyasszon belőle, 
részben, hogy eladja. 

A másik ügyben szereplő 
Assadour Agop Soulakian, 
22 éves beiruti egyetemi 
hallgató úticélja Dánia. Egy 
kávéházban 250 libanoni 
fontért mintegy 3 kilogramm 
hasist vásárolt azzal, hogy 
Dániában értékesíti. A ká-
bítószert tasakban a testé-
re erősítve próbálta ú t ja 
végállomására eljuttatni. 

A bíróság mindkettőjüket 
kábítószerrel való vissza-
élésben mondta ki bűnősnek, 
s ezért Assadour Agop Sou-
lakiant 8 hónapi, Abdullah 
Yousef Hussaint 7 hónapi 
szabadságvesztésre ítélte. 
Egyúttal elrendelte kiutasí-
tásukat a büntetés letöltése 
után, valamint a lefoglalt 
kábítószer elkobzását 
(MTI) 

Dr. Hónig Vilmosnak, az letékesek 
Országos Traumatológiai In- kérdéssel, 
tézet helyettes igazgatójá-
nak elnökletével tegnap dél-
után tudományos ülést ren-
deztek a városi tanács kór-
házának Pulcz utcai kultúr-
termében. Az ülésen dr. Va-
dász Károly, dr. Ladányi 
János, dr. Orsváry László és 

i dr. Csonka Lajos tartott elő-
adást. 

Az ülés után megkértük 
dr. Honig Vilmost tá jé-
koztassa olvasóinkat a ta-
nácskozás jelentőségéről. 

— A traumatológia, a bal-
eseti sebészet a gyógyítás 
legrégibb és egyben legmo-
dernebb ága. A baleseti se-
bészettel valamilyen módon 
már az ősember is kényte-
len volt foglalkozni, a mai 
kor pedig, a gépesítés so-
ha nem látott fejlődésével, 
az üzemek, a mezőgazdaság, 
a közlekedés, a háztartások 
gépesítésével a balesetek 
számát sajnos, napról napra 
növeü. 

— A magyar baleseti se-
bészet bizonyos fokig önálló 
utat követ. Alapelveihez 
tartozik, hogy sok más or-
szág gyakorlatával szemben 
nemcsak a töréseket kezeli 
és gyógyítja, hanem az em-
beri test minden sérülésével, 
a mellkas, és a belső szer-
vek sérüléseivel is foglalko-
zik. Ezt az elvet érvénye-
síti munkájában a szegedi 
kórház baleseti osztálya is, 
s ennek az elvnek a hatását 
tükrözte a tudományos ta-
nácskozás. Az elhangzott 
előadások a traumatológia 
fontos és időszerű kérdései-
vel foglalkoztak. 

— Annak ellenére, hogy 
o. városi kórház viszonylag 
kiesd, 30 ágyas traumatoló-
giai osztálya átfogó és sok 
problémára kiterjedő tudo-
mányos tanacskozás rende-
zésére képes, hangsúlyozni 
szeretném, Szeged balesetel-
látása sajnos, jelenleg bizo-
nyos nehézségekkel küzd. 
Értesüléseim szerint az il-

foglalkoznak a 
s reméljük, a 

problémák rövidesen meg-
oldódnak. 

fordítási verseny. Délután 
sportvetélkedő szerepelt az 
V. Ifjúsági Jogásznapok 
programjában, valamint az 
a baráti találkozó, amely-
nek keretében az 1948—49-
ben megtartott jogasznapdk 
résztvevői találkoztak a 
most tanuló joghallgatók-
kal. A rendezvénysorozat 
első napját szellemi öttusa 
zárta. 

Ma az államjogi és állam-
igazgatás jogi szakmai ve-
télkedőt és az orosz szakszö-
veg fordítási versenyt bo-
nyolítják le, este pedig — 
az irodalmi önképzőkör dó-
adása után — klubestre te-
rül sor. 

Automata 
„idegen-
vezető" 

Csehszlovák gyártmányú 
automata „idegenvezetőt" 
próbáltak ki Veszpremben. 
Pénz bedobása után, gomb-
nyomásra magyarul, ango-
lul, franciául, vagy németül 
mondja el a betáplált szöve-
get. Az automata „idegen-
vezető" rövidesen a veszp-
rémi vár egyik legszebb mű-
emlékében, a 700 éves fres-
kókkal díszített Gizella ká-
polnában működik majd. 

A járdán gázolt 
Dr. Osvath Pal, Szeged, 

Ybl Miklós u. 12. szám alat-
ti lakos személygépkocsijá-
val kanyarodott Szegeden, a 
Lenin körútról a klinikák 
felé, a Pécsi utcába, miköz-
ben hátra tekintett. Felsza-
ladt a gyalogjárdára, s egy-
szerre három gyalogost ütött 
el, akik közül Béres Erzsé-
bet egyetemi hallgató 8 na-
pon túl gyógyuló sérülést 
szenvedett A másik két gya-
logos, Pintér Istvánné és 

Zombori Valéria könnyeb-
ben sérült. A gázolás ügyé-
ben a vizsgálat folyik. 

Szegeden, a Széchenyi té-
ren kerékpárosnak nem 
adott elsőbbséget a személy-
gépkocsival közlekedő Gyap-
jas István, Üjszeged, Odesz-
sza, 23. épület alatti lakos. 
Elütötte a kerékpárost Lo-
vászi Ferenc, Szeged, Ju -
hász Gyula u. 4. szám alatti 
lakost aki sérülést szenve-
dett. 

Meseopera 
az Uttörőházban 

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l* 

Jelenet az előadásból 

A készülődéshez még 
szeptemberben hozzákezd-
tek, s most, nyolc hónappal 
később, kedden este mutat-
ták be a BéJce utcai általá-
nos iskolások a szegedi 
Nagy István Gyöngyöstopan-
ka című, háromíelvunásos 
meseoperaját az Üttöroház 
nagytermeben. A nyolc hó-
nap önmagában is jelzi a 
vállalkozás merete i t s ha 
még hozzávesszük, hogy az 
ünnepi premier előkészíté-
sében, szervezésében és le-
bonyolításában nemcsak az 
iskola diákjai és természe-
tesen tanárai, hanem a szü-
lői munkaközösség tagjai, 
sőt — mint hangszeres mu-
zsikusok — a tanárképző fő-
iskola ós a zeneművész*-!! 
szakiskola hallgatói is részt 
vettek, nyugodtan mond-
hatjuk, a Béke utcai általá-
nos iskola ezzel a bemutató-
val valóban kivételes telje-
sítményt hajtot t végre. A 
feladat nagysága és a műfa j 
tekintetében egyaránt. 

Maga a mű, a zárt szá-
mokkal építkező gyermek-
opera az utóromantika zenei 
világából nőtt ki. Kedves, 
friss dallamaival valóbon al-
kalmas arra, hogy a gyere-
kekhez, mint előadókhoz es 
mint hallgatókhoz egyaránt 

közel kerüljön. A Urat 
hangulatú librettó, amelyet 
a szerző Dauner Janossal 
együtt irt, keretjátekba il-
lesztve mondja el a király-
kisasszony ellopott és végül 
természetesen megkerült 
gyöngyöslupánkájának histó-
riáját. A topánka keresésé-
nek bonyodalmai alkalmat 
adtak a szerzőknek, hogy a 
mesevilág ismert figuráit, a 
Vasorrú bábétól kezdve 
Csipkerózsikáig, Hófehérké-
ig és Babszem Jankóig fel-
sorakoztassák. Egyetlen 
ügyetlenség ebben a bonyo-
lításban, hogy az előkerült 
cipőt Földimanó még egy-
szer ellopja, s a kereses kez-
dődik elölről. Ez a ketszeres 
bonyolítás árt a produkció 
lendületének. 

Az operának 14 főszerep-
lője és számos epizodistája 
van. Mindannyian kedvesen, 
igyekezettel játszottak és 
nagyobb ba j nélkül juttat-
ták el az előadást a végki-
fejletig. Igazságtalan lenne 
nevek kiemelésével különb-
séget tenni köztük. Egyet-
len név azonban mégis ide 
kívánkozik: Erdösné Fagler 
Erika tanárnő neve, aki kez-
deményezte az előadást, s 
energikusan vezette a nyolc 
hónapig tartó próbákat, a • 
bemutató karmestere ve i t 


