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Sírok gondozói 

Nálunk minden második ember — 
tanár. Ismerősöm, aki ezt kijelen-
tette, hitetlenkedésemet látva, to-
vább magyarázta: azért, mert ki 
csak teheti, oktat. Ez akkor föltűnő, 
ha azok teszik, akiknek foglalkozásá-
hoz nem tartozik szorosan a tanár-
kodás. Ül, például, két fiatalember 
az étkezőkocsiban, udvarias pincérek 
sürgölődnek köröttük, kellemesen 
érzik magukat egészen addig, míg 
a kalauz ki nem deríti, hogy a je-
gyeket a másik kocsiban, kabátjuk-
ban feledték. S akkor, ahelyett, hogy 
udvariasan arra kérné őket, menje-
nek el a jegyekért, előadásba kezd 
az utazóközönség kötelességeiről. 

A végeredmény ugyanaz lett vol-

na, hogy a két utas valamelyike el-

megy a jegyekért. Csak, ahogy arcu-

kon látszott, másként érintette őket 

az oktatás, mint az udvarias kérés 

tette volna. így vélte legalábbis is-

merősöm, aki utazási élményeit me-

sélte. S azóta valóban én is úgy ér-

Villanófény 
zem: sokan vagyunk botcsinált ta-
nárok: utcán, üzletben, vagy éppen 
futballpályán. Pedig jobb lenne, ha 
az oktatás az iskolában, egyetemen 
maradna otthon, s máshol átadná 
helyét a megértésnek, az udvarias-
ságnak, a szolgálatkészségnek. 

* 

Nem kell szakembernek lenni ah-
hoz, hogy belássuk: a mi modern-
nek nevezett korunkban egyre több 
a szemét, s egyre kevesebb a lehe-
tőség a hulladék elhelyezésére. Üj-
ságokban riasztó képek illusztrálják 
a nagyvárosok fuldoklását, szemét-
hegyek mögül kétségbeesetten ki-
nyúló tornyokkal. A csomagolás ko-
rát éljük, s a csomagolópapírt, mű-
anyagot valahová el kell dobni. 

Városunkban évek óta folyik a vi-
ta arról, hogy miképpen lehetne ga-

rázdaálló, könnyen kezelhető, tisz-
títható, s ráadásul esztétikailag is 
megfelelő hulladékgyűjtőket besze-
rezni. S miközben a vita folyik, a 
szemét is: az utóbbi kifelé a régi, 
rozsdás, meglazult, s ráadásul az ut-
caképet rontó ládikákból. Míg a tisz-
taságszerető ember egy valóban hasz-
nálhatóra lel, annyira elveszti ked-
vét, hogy eldobja a szemétgyűjtőbe 
szánt zacskót, dobozt. S a derék • 
szülő is hiába tanítaná gyermekét | 
a rendre, nem meri közelengedni a 
meglevőkhöz sem. mert azok meg 
ragadnak a piszoktól. 

Valaha azt olvastam, hogy kül-
földi metoropolisokban az utcai sze-
métgyűjtőket gorillák ketrecében 
próbálják ki először, milyen teher-
bírásuk van. S lassan, lassan már 
arra kell gondolnom, hogy az emlí-
tetteknél csöndesebb városkánkban 
azért nem szaporodnak a szemét-
gyűjtők, mert nincs hol kipróbálni 
őket. Előbb állatkert kell. 

Veress Miklós 

A szabadságunkért életüket adó hős szovjet katonák sírjait 
gondozzák a Delta Kereskedelmi Vállalat fiataljai, a szo-
cialista brigádok tagjai a Dugonics-temetőben. Újrafestik 

a sírfejlapok betűit és az emlékmű előtt ál ló 
kandelábereket 

BR IGÁDAJANDEK 

A MÁV Szegedi Igazgató-
ságának Zalka Máté szocia-
lista brigádja tavaly ősszel 
vállalta, hogy minden év-
ben április 4-én jutalomban 
részesíti a Bebrits Lajos vas-
úti szakközépiskola két vég-
zős tanulóját. A jutalmat ne-
hezebb anyagi körülmények 
között élő szorgalmas, tehet-
séges diákoknak szánták, s 
az iskola április 4-i ünnep-
ségén adják át. A brigád 
tagjai első alkalommal Né-
meth B. Eszter és Fazekas 
Mária negyedikes tanulók-
nak adtak át 750—750 forint 
pénzjutalmat, egyben meg-
hívták a két diákot követ-
kező brigád-összejövetelükre. 

TOMBACZ JÁNOS 

MESÉL 

A bordányi művelődési ház 

nyugdíjas klubjában ma, 

szerdán mesemondó estet 

rendeznek. Az est meghí-

vottja Tombácz János, a hí-

res zsombói mesélő. A ren-

dezvény délután 4 órakor 

kezdődik. 

KÜLÖNDÍ J 

Zúgjon a dalunk címmel a 
tiszántúli énekkarok talál-
kozóját rendezték meg Sze-
geden a Bartók Béla Műve-
lődési Ház nagytermében. A 
szegedi <>00. sz. Móra Ferenc 
Ipari Szakmunkásképző In-
tézet Szécsi József vezetésé-
vel a népfront különdíját 
nyerte el, a K ISZ Csongrád 
megyei bizottságának külön-
díját a karcagi 629. sz. Ipari 
Szakmunkásképző Intézet 
(vezetője Mészáros Ferenc), 
az SZMT különdí ját a szol-
noki 605. sz. Ipari Szakmun-
kásképző Intézet (vezetője 
Szabó András) kapta. 

HELYREIGAZÍTÁS 

Dr. Koltay-Kastner Jenő 
egyetemi tanárt, a József 
Attila Tudományegyetem 
olasz tanszékének nyugalma-
zott professzorát minap az 
Olasz Köztársaság Munka 
Érdemrendjének felső, „pa-
rancsnoki" (commendatore), 
azaz arany fokozatával tün-
tették ki. Lapunk tegnapi 
számában az Úttörők dísz-
bemutatója című képünkön a 
Móra Ferenc általános iskola 
kamarakórusát örökítettük 
meg. 

Száraz idő 
Várható időjárás szerda 

estig: Változóan felhős, szá-
raz idő. Mérsékelt, többfelé 
élénk keleti, délkeleti szél. 
Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet szerdán 
12—16 fok között. 

REJTVÉNYFEJTÖ-
VERSENY 

A Szegedi Rejtvénykedve-
lők Klub ja április 4-én, dél-
előtt 9 órai kezdettel ünnepi 
versenyt rendez Szegeden, a 
Postás Művelődési Otthon-
ban (József Attila sugárút 43. 
szám). Ezen bárki indulhat, 
aki a küzdelmek megkezdése 
előtt fél órával versenyzésre 
jelentkezik. Ügynevezett kö-
zépkategóriás verseny lesz, 
nem túlságosan nehéz fejtö-
rőkkel. A legjobbakat érté-
kes könyvekkel díjazzák. 
Minden érdeklődőt szívesen 
lát a rendezőség. 

SZEGEDI 

MŰSOR 

Ma kerül a standokra a 
városi tanács művelődésügyi 
osztályának és Szeged kul-
turális intézményeinek áp-
rilisi tájékoztató műsorfü-
zete, mely a filmszínházak, 
művelődési otthonok ren-
dezvényei, az áprilisi fil-
harmóniai koncertek mellett 
egyebek között előzetest kö-
zöl a szegedi színház bemu-
tatóiról és a szegedi költé-
szetnapi ünnepségről is. 

Szöveg nélkül 

A Csongrád megyei Fodrász Szövetkezet 
és a Szegedi Fodrász Vállalat 
értesíti a kedves vendégeket, hogy 

ÁPRILIS 4-ÉN ÉS 5-ÉN 

üzleteinket zárva tartjuk 

Szombat-vasárnap rendes nyilvatartás. 

IF JÚSÁGI PARLAMENT 
A OÉMÁSZ-NÁL 

Tegnap ifjúsági parla-
mentet tartott a Délmagyar-
országi Áramszolgáltató Vál-
lalat a megyei tanács nagy-
termében. Ezen részt, vett 
Deák Béla, a városi pártbi-
zottság osztályvezetője, Győr-
fi László, a megyei pártbi-
zottság munkatársa, Lénárt 
Béla, a K ISZ városi bizott-
ságának titkára és Rózsa 
Sándorné, a Magyar Villa-
mosművek Tröszt szakszer-
vezeti bizottságának ifjúsági 
felelőse is. Vajda György, a 
vállalat igazgatója beszámolt 
arról, mi t tettek az ifjúság 
érdekeinek védelméért, ho-
gyan valósították meg az if-
júsági törvény határozatait. 
A vállalat a fiatalok csa-
ládalapításához is segítséget 
nyújt. A fejlesztési alapból 
tavaly összesen 4 és fél mil l ió 
forint kamatmentes kölcsönt 
adott. 

GÉPESÍTETT 
KENDERAZTATAS 

A kedvező tavaszi időjá-
rás beköszöntével megkez-
dődött a kender áztatása az 
egész hazai kendertermesz-
tést és -feldolgozást irányító 
Szegedi Kenderfonó és Szö-
vőipari Vállalat üzemeiben. 
Nemrégen még az áztatás 
volt a kenderíeldolgozás leg-
nehezebb feladata, erre az 
idényre azonban lényegében 
mindenütt befejezték a gépe-
sítést. 

HALÁLOS GÁZOLÁS 
Az E5-ös úton, a 183-as 

számú kilométerkő közelé-
ben. Röszke és az országha-
tár között halálos kimenete-
lű közlekedési baleset tör-
tént az esti órákban. Ata-
nász Szpaszev bolgár állam-
polgár, a BALKÁNTURÍST 
autóbuszát vezette tompított 
világítással. Az út mentén 
jobb oldalon állt motorke-
rékpárral Balogh Mihály 
postai kézbesítő, Szeged, Gá-
bor Áron utca 28. szám alat-
ti lakos, akit a busz vezetője 
későn vett észre, és elütötte. 
A motorkerékpáros olyan sú-
lyosan sérült, hogy a hely-
színen életét vesztette. 

Hegesztésből — tűz 

Acs S. Sándor felvétele 

Tűz keletkezett tegnap délután Szegeden, az épülő Csillag 
téri ABC-áruházban. Hegesztés közben a földön levő, bi-
tumennel borított műanyag szigetelőlemezek meggyullad-
tak a lehulló szikrától, s nagy füstöt okoztak. A tűzoltóság 
kivonult, és a tüzet eloltották. Az anyagi kár mintegy 100 
ezer forint. A vizsgálat tart a felelősség megállapítására. 

KOLLEKTÍV 
TARLAT 

Székesfehérváron az Ist-
ván király múzeumban kiál-
lítást rendeznek 11 fiatal 
képzőművész részvételével. A 
tizenegy kiáll ító művész kö-
zött van Pataki Ferenc sze-
gedi festő és grafikus is. A 
tárlatot április 7-én, délelőtt 
fél 12 órakor nyitja meg Sza-
bó Jú l ia művészettörténész. 
A tárlat május 5-ig tekint-
hető meg naponta 10—13 és 
15—18 óra. között. 

Ú J HELYEN 

A SZEGEDI 

RÉVŐRSÉG 

A szegedi révőrség új hely-
re költözött, a Lenin körút 
1. szám alól a Lenin körút 2. 
szám alá, kicsit lejjebb a ha-
jóállomástól, közvetlenül a 
kőrösy József Közgazdasági 
Szakközépiskola szomszédsá 
gába. A hajózással, a tiszai 
víziélettel kapcsolatban min-1 

den ügyvitelt az ú j helyen 
végeznek már. 

Balesetveszélyek az otthonokban 

Gyászközlemények 

A Biztosítási és önsegé-
lyező Csoportok az életbizto-
sítás mellett balesetbiztosí-
tást is nyújtanak. A CSÉB 
bárhol bekövetkező balesetre 
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szervizek 
ünnepi ügyeleti 
nyitvatartása: 

Április 4., csütörtök: 

9—-17 óráig 
Április 5., péntek: 

9—17 óráig 
Telefon: 13-331,18-333 

KÁROLYI 0. 4. 

TARJÁN m . ÉP. 

Villany-
szerelést, 

háztartási gépek javítását 

vállalom 
VÖRÖS PÉTER 

' villanyszerelő-mester. 
Szeged, Csaba utca 13. sz. 

érvényes. A forgalom zsú-
foltsága. a technika megho-
nosodása az otthonokban ma 
már bármilyen foglalkozású 
ember számára egyenlő bal-
esetveszélyt jelent. Tavaly 
Csongrád megyében 13 ezer, 
országosan pedig 325 ezer 
baleset miatt fizetett térítést 
az Állami Biztosító. A sta-
tisztikából kiderül, hogy a 
munkahelyi, a közlekedési 
balesetek áldozatainak szá-
ma évről évre emelkedik, de 
a legtöbb baleset az ottho-
nokban fordul elő. 

ABAMSZUNET 
Ertesitjük fogyasztóinkat, 
liogy 11)74. április 0-en 7 
órától 13 óráig a Kossuth 
Lajos sgt., Rákóczi tér, 
Török u., Bartók Béla tér, 
Jósika u., Gogol u.. Lenin 
krt., Mérey u., Püspök u., 
Kossuth L. sgt. által ha-
tárolt területen, valamint a 
Mérey utcában a Rákóczi 
tértől a 20/A számig, a 
Mikszáth K. utcában. a 
Bartók Béla tértől a 25. 
számig, az Attila utcában a 
20. számig. karbantartás 
miatt 

áramszünet lesz. 
Fogyasztóink szíves elné-
zései kérjük. DEMÁSZ Sze-
ged. városi kirendeltség. 

Mérgezési 
hirdetmény í 

A vadásztársaságok Csong-
rád megye egész területén 
mergezett tojással, április 
0—április 30-a közötti idő-
ben mérgezést folytatnak. A 
mérgezett tojások emberre, 
háziállatokra veszélyesek. A 
méreganyagot érinteni, el-
vinni tilos! Figy elimeztetés 
betartásának elmulasztásá-
ból származó károkért fe-
lelősséget nem vállalnak. X 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett édesanya, nagymama 
cs testvér, KOSA JOZSF.l NÉ 
Balogh Mária, életének 68. évé-
ben hosszú szenvedés után el-
hunyt. Temetése április 6-án 11 
órakor lesz a Dugonics-temető 
ravatalozóiából. A gyászoló csa-
lád. T 6620 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett feleség, nagynéni, 
testvér és sógornő. BALOGH 
JÚZSEFNE Jambrik Piroska, éle-
tének 66. évében hosszú szenve-
dés után elhunyt. Temetése ápr. 
6-án 11 órakor lesz az Alsóvá-
rosi temető kápolnájából. Rész-
vétlátogatás mellőzését kérjük. 
A gyászoló család, Móra u. 33. 

T 6619 

Köszönetet mondok mindazon 
rokonoknak. Ismerősöknek, a 
ház lakóinak, barátoknak, mun-
katársaknak, az MSZMP Belvá-
ros 4. szervezetéiiek, akik sze-
retett férjem, HOFFNER FE-
RENC hamvasztás utáni búcsúz-
tatásán megjelentek, részvétük-
kel és virágaikkal mély fájdal-
mamat enyhíteni igyekezték. Kö-
szönetet mondok továbbá a ke-
zelőorvosainak áldozaloÁ munká-
jukért. Gyászoló felesége. 

T 6618 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, a Pannónia 
Szőrme Váll. vezetőségének és 
dolgozóinak, akik szeretett ha-
lottunk, ÖRDÖG FÉRENCNÉ te-
metésén megjelentek, részvétük-
kel és virágaikkal mély fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. A 
gyászoló család, Puskás u. 14. 
szára. T 6608 

összetört szívvel mondok hálás 
köszönetet mindenkinek. akik 
drága iú férjem, HORVÁTH 
ISTVÁN temetésén megjelentek, 
részvétükkel, virágaikkal és ko-
szorúikkal mérhetetlen fájdal-
mamat enyhíteni igyekeztek. 
Külön köszönetet mondok azok-
nak. akik segítőkészségükkel 
mellettem voltak. Örökké gyá-
szoló felesége, Pusztamérges. 

Közlemény 
(x) Társastánc-tanfolyam indul 

kezdőknek ós haladóknak a 
Vasutas Művelődési Házban. 
Modern és beattáneok tanítása, 
'rtmárnő: Kertész Eva. Jelentkez-
ni lehet mindennap du. 2—10-ig 
a Művelődési Házban. Tanfolyam-
megnyitó április 4-én délután 
3 órakor. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának na-
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