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H s n f l E i i i i a 
Csatornatisztító célgép 

Tar j án már szinte önálló város. 
Évszakról évszakra. napról napra 
alakulnak sajátos szokásai, különös 
arculata. Az ottlakók a maguk ké-
pére is igyekeznek formálni a kör-
nyezetet, otthonossá szertnék tenni 
a betonházak környékét, igyekeznek 
élni nem túlzottan nagy lehetősége-
ikkel. Sokszor fel ta lál ják magukat, 
egyik ötlet szárnyra kap, néhány 
napon belül megszokott jelenség 
lesz. Emberi a rcá t keresi a város-
rész, persze nem szeplőtelen még ez 
az arca. 

* 

Hány levél, újságcikk tet te szóyá: 
nincs egyetlen pad a t a r j án i busz-
állomás, a víztorony tövében. Bosz-
szankodtunk eleget, tollat is ragad-
tunk — mindhiába. Most úgy tűnik, 
a t a r j án iak maguk oldották meg 
problémájukat . A víztornyot körül-
ölelő betonpadka lett a tér egyet-
len, nem túl kényelmes ülőalkalmat-
tossága. (Ha lécekkel beborí tanák a 
tetejét, nemcsak esztétikusabb, de 
prakt ikusabb és kényelmesebb is 
lenne!) A torony árnyéka naponta 
körbesétál ja a teret, kőrülvonuló 
hűvöst nyúj tva a buszra várako-
zóknak. Reggelente a buszállomás 
felőli részen hűsölnek az utazni vá-
gyók, aztán estig szépen körbeköve-
t ik a sétáló árnyékot. Mint egy nap -
óra mozgó-érzékeny mutatói. Lesz 
még idő. amikor a naposabb részére 
húzódunk reggelente, s milyen jó 
lesz akkor, mer t a naposabb oldal 

Cédulák 
mindig jóval nagyobb, mini az á r -
nyékot nyújtó. 

» 

Ha valaki idegen téved napközben 
a városrészbe, bizonyára csodálko-
zik az el lentmondó lá tványon: nagy 
betonházak tövében itt is, ott is 
strandotokkal találkozik. Bikinis 
mamák hajkurásszák pucér poron-
tyaikat, fürdőnadrágos férf iak heve-
résznek a szanaszét leterített pléde-
ken. A néhány ivókút és a parányi 
medence körül v idám csak az élet! 
De hová is menekülhetnének a fo r -
róságot lehelő betonfalak között az 
alig-alig elviselhető melegben fe l -
nőttek és gyerekek? Így aztán he-
ringek mód já ra szoronganak a né-
gerbarna srácok, úgy kétévestől hu -
szonkét évesig, a néhány maréknyi 
víz, vagy inkább pocsolya körül. 
Vannak, akik megszólják őket. m á -
sok irigylik. Az éllemesebbjei való-
ságos szökőkutat varázsolnak a há -
zak előtti aszfal tra a gumicsövek-
ből, melyek más alkalmakkor az 
autók mosására szolgálnak. A hűs, 
permetező vízsugarak alatt v idáman 
lubickol felnőtt, gyermek egyaránt. 
Mert s t r and ja nemhogy T a r j á n vá-
rosrésznek, de még Szegednek sincs 

most. S ha fürdő nincs, megteszi az 
autómosó slag is. 

* 
Szerda este fél 10. Elcsendesedett 

a városrész, sötéten tátongó ablakok 
mögött a szúnyogokkai és a meleg-
gel viaskodnak a felnőttek, a gyere-
kek pedig .az egész napi fu tkórozás 
után az igazak á lmá t alusszák. Azaz, 
hogy néhány helyen csak a ludnak, 
mer t hol motortúráztatás . hol ré-
szegek zsivalya. hol éktelen ku tya -
ugatás veri fel a csendet. Ezen az 
estén az 503-as épületben lakók — 
van ott vagy 100 kisgyerek — r iad-
tak föl hirtelen éktelen ordibálásra, 
éneklésre, r icsajra. A szokatlan za j 
az ablakhoz csalogatja őket. Lent 
hét jókedvű lakó — valamelyik 
szomszéd épületből — birtokba vet -
te a játszóteret ; hintákat , forgókat, 
mászókákat . Először csak néhány 
kérlelő szó hangzik el az ablakok-
ból. A válasz éktelen káromkodás, 
szitkozódás, jogok felsorakoztatása. 
Végül — „Bár nem azért, mintha 
megi jednénk" — odébb ál lnak .A 
társaság legidősebb tagja , valószínű-
leg ő a nagymama, még visszakia-
bál, „Nem vitatkozunk piszkos m u n -
kásokkal." A munkások pedig visz-
szahúzódnak az ablakokból, ú j r a e l -
a l t a t j ák porontyaikat, lefekszenek, 
mer t nagyon h a m a r itt van á m a 
hajnal i 5 óra. Csak azon gondolkoz-
nak el, mikor figyelünk már oda 
egymásra egy kicsit jobban, m i -
kor becsüljük mar önmagunkat m á -
sokban is. 

Tandi Lajos 

A nagy költség és fáradtság árán megépített vízelveze-
tő és öntözőcsatornák hamar eliszaposodnak, ha rendszeres 
tisztításukról nem gondoskodnak. Kézi erővel csak nehezen 
végezhető el ez a fontos munka, ezért szovjet szakemberek 
cél :épet konstruál tak a tisztítás gyors és folyamatos végre-
hajlásához. A képen látható, „EM—152 B" típusú, 12 me-
ritókanalas kotrógép kis- és közepes méretű csatornahá-
lózat tisztítására alkalmas. A kanalak egyenkénti tér foga-
ta 15 liter, óránként 50—55 köbméter iszap emelhető ki a 
40 lóerős motorral haj tot t serlegsor segítségével. A tisztító-
gép lánctalpas hordozójárműhöz kapcsolva vál tozta that ja 
helvét a csatorna mentén. A j á rmű emelőszerkezete segít-
ségével szabályozható a serlegsor merülése, illetve e szer-
kezettel emelhető fel a j á rműre a továbbszállításhoz. 

MAGYAR HÉT LESZ 
BÉCSBEN 

Becsben szeptember 26. és 
október 3. között magyar hé-
ten m u t a t j a be kínála tá t a 
Hungarotex Külkereskedel-
mi Vállalat. Évről évre nö-
vekvő expor t jában — mely-
nek ér téke tavaly 16 millió 
oszt rák schilling volt, az idén 
pedig már várhatóan eléri a 
20 milliót — a nagy mennyi-
ségű ágynemű és egyéb ház-
tar tás i textíl ia mellett egyre 
nagyobb a rány t képviselnek 
a pamut- és szintetikus szúl-
keverésű ruhaanyagok. A 
Hungarotex az idén kötött-
áruból és konfekcióipari te r -
mékekből is fokozta kínála-
tát , s ezért a magyar hete-
ken — piackutató jelleggel 
— divatbemutatót is rendez. 

CSONGRÁDI 
VERSENYLOVAK 
KANADÁNAK 

A csongrádi Petőfi Tsz 
mén telepe hosszú évek óta 
híres versenyló-tenyészetéről 
mind bel-, mind külföldön. 
A napokban kanadaiak já r -
tak a közps gazdaságban, és 
ké t versenylovat vásároltak, 
összesen 150 ezer forint é r -
tékben. 

MAGYAR TITKÁR 
Az Eszperantista Orv isok 

Világszövetsége minap zá-
rult hamburgi kongresszusán 
dr. Ferenczy Imre győri 
MAV-főorvost választották 
meg a szervezet európai t i t-
kárává. 

Érthetetlen 
— Mit szól a felesé-

ged, hogy ilyen későn 
jársz haza? 

— Nincs fel-eségem. 
— Akkor miért jársz 

haza ilyen későn? 

ÜJ v l z , 
TISZTA VIZ 

Az összefüggő zöld ninár-
réteg miat t mozdulat lanná 
vált folyóban, a Szentest á t -
szelő Kurcában sok hal el-
pusztult az utóbbi időben A 
helyi szakaszmérnökség te r -
vei szerint „kicserélik" a Kur-
ca vizét, és növényevő hala-
ka t telepítenek bele. Egyúttal 
ú j sé tányt is a lakí tanak ki 
a járásbíróságtól a kórházig 
ter jedő szakaszon, a íolyó 
pa r t j án . 

BENZINGYARTÁS 
ZALAEGERSZEGEN ' 

Zalaegerszegen, a Za 'al 
Kőolajipari Vállalatnál sa já t 
erőből és műszaki gárdával 
benzingyártásra rendezked-
nek be. A lepárlóüzem az 
etilező berendezésekkel együtt 
szeptember végére elkészül. 
A terv szerint 86 oktánszá-
mú, úgynevezett normál mi-
nőségű benzint ál l í tanak elő 
a dél-zalai, a bázakereetyei 
és a lovászi mezőkön te r -
melt kőolajból. A dél-zalai 
olajmezök jó minőségű ola-
já t eddig Szőnyben dolgoz-
ták fel. A zalaegerszegi le-
párló üzembe helyezésével 
csökkenteni tud ják a kőola j -
ipar szállítási költségeit. 

UTCÁK 
MOSZKVA ALATT 

A jövőben a föld a la t t köz-
lekedési „folyosók" kötik 
majd össze a szovjet főváros 
hét körzetét a városközpont-
tal. Felépítésüket a Moszkva 
föld alatt i területeinek fel-
használására szolgáló te rv 
irányozza elő, melyet nem-
rég hagyott jóvá a városi t a -
nács. A tervezet célja, hogy 
a felszínről eltávolítsanak 
minden olyan létesítményt, 
melyeknek nincs szükségük 
nappali fényre. Ily módon az 
ember számára értékes váro-
si területek, a zöldövezetek, 
a kertek, a tágas, növényzet-
tel szegett gyalogjárók job-
ban kialakíthatók. A föld 
alat t helyezik el a garázso-
kat, az állomásokat, a t ransz-
formátor alállomásokat, va-
lamint sok kereskedelmi és 
szolgáltatási vállalatot, lég-
kondicionáló berendezéssel. 

Csőkken a hőmérséklet, 
megerősödik a szél 

Csúzda 

Mily füldalommal tudatom, 
hogy szereteti feleségem, MAR-
TON FERENCNE Kuoy.t Rozá-
lia, életének 86. évében tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt. Te-
metese augusztus 8-án 1:1 órakor 
lesz a Dugonics-temctó ravata-
lozójából. Gyászoló fé r j e . Tá-
péi U. 36. T. 76(11 

Dr. SZAVA LAJOS GÁBOR 
orvos temetése augusztus 7-én 
t4 órakor lesz a Belvárosi te-
mető ravatalozójából. A gyá-
szoló család. T. 7600 

Tuda t juk . hogy SZTOJKO-
NESZKU JÓZSEF fodrász ham-
vasztás titánt búcsúztatása au-
gusztus S-én 14 órakor lesz a 
Belvárosi temető 1 ravatalozójá-
ból. Gyászoló felesége és test-
vérei. T. 7589 

Fá jó szívvel tuda t juk , hogy 
szeretett fé r j . édesapa és ro-
kon, BEKE ISTVÁN, életének 
72. évében hosszú szenvedés 
után elhunyt. Temetése augusz-
tus 7-én IS órakor lesz a Bel-
városi temetó ravatalozójából. A 
gyászoló család, Tárogató utca 
17/B sz. T. 7597 

Fájó szívvel tuda t juk , hogy 
TORMA LAJOS életenek 74. 
évében hosszú szenvedés után 
elhunyt . Kívánságára clham-
vasztat juk. Búcsúztatása ham-
vasztás után lesz. A gyászoló 
Család, Part izán n . 10. T. 7596 

Mély fá jdalommal tudat juk , 
hogy szeretett édesanya, nagy-
m a m i «s 4ttdJQtim«* ézv. DOBÓ 

Gyász-
közlemények 
ANDRASNÉ Széli Terézia, éle-
tének 82. evében hosszú beteg-
ség után elhunyt. Temetése au-
gusztus 7-éu 13 órakor lesz a 
Dugonics-temető ravatalozójá-
ból. A gyászoló család, Osz 
u. 28. T. 7594 

Köszönetet mondunk a Csong-
rád megyei honvéd kieg. pa-
rancsnokságnak, az orvostudo-
mányi Egyetem gazdasági igaz-
gatóságának, a DEMASZ pénz-
ügyi csoport jának, a népfront 
Petőfi II. szervezetének, roko-
noknak és ismerősöknek, akik 
HALL FERENC ny. repülő-fő-
hadnagy temetésén megjelentek, 
részvétükké! és virágaikkal f á j -
dalmunkat enyhítették. A gyá-
szoló család. T. 7593 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, jó 
barátoknak, szomszédoknak, 
akik szeretett halottunk, SZdGI 
ANTALNE temetésén megjelen-
tek. részvétükké! és virágaikkal 
melv fá jda lmunka t enyhíteni 
igyekeztek. Külön köszönetün-
ket fejezzük ki az I. Kórház 
thcrápiacsítályíi főorvosának, 

doktornőnek és ápolóinak oda-
adó áldozatos munká jukér t . A 
gyászoló család. T. 7581 

Köszönetet mondunk minden 
rokonnak, a felsővárosi egy-
házközségnek, a rózsafüzér ta-
goknak, az összes jelenlevők-
nek, akik szeretett halottunk, 
özv. IMRE JANOSNÉ Gombos 
Ilona temetésén megjelentek, 
részvétükkel és virágaikkal f á j -
dalmunkban osztoztak. A gyá-
szoló család. T. 7584 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, jó 
barátoknak, munkatá rsaknak , 
akik szeretett halot tunk, HETE-
SI GEEC.Et.YNt temetésén meg-
jelentek, részvétükkel és virá-
gaikkal mély fá jda lmunka t eny-
híteni igyekeztek. Köszönetet 
mondunk továbbá a körzeti ke-
zelő főorvosának áldozatos mun-
kájáér t . A gyászoló család, Ma-
rostői u. 6/3. T. 7586 

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazon rokonoknak, ismerő-
söknek, szomszédoknak és a 
volt munkatá rsaknak , akik sze-
relett halottunk, MOLNÁR JÁ-
NOS temetésén megjelentek. A 
gyászolő család, Tápé. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, szomszédoknak, Is-
merősöknek, akik szeretett és 
soha el nem felejtett halot tunk, 
BODAI ISTVANNE temetésén 
reszt vettek és virágaikkal mély 
fá jda lmunkat enyhíteni igyekez-
tek. A gyáyzoló rsa iad , Táflg. 

MA: 22—28 FOK 
Az elmúlt napok kániku-

lai időjárása u tán kedd reg-
gelre már Közép-Európa-
szerte csökkentek a hőmér-
sékleti értékek, megerősö-
dött a szél. A valamivel hű-
vösebb, de még mindig kel-
lemes nyári időjárást a 
Skandinávia felöl érkező hű-
vös légtömegek okozzák. En-
nek hatására már hétfőn zá-
porok, zivatarok keletkeztek 
az Alpok, a cseh-medence és 
a német—lengyei síkság vi-
dékén és Lengyelországban 
is csak 20 fokig emelkedett 
a hőmérő higanyszála. A 
magasabb légrétegekben le-
játszódó légtömcgcsere hűr 
vösitő hatása csak fokozato-
san jelentkezik a Ká rpá t -
medencében. Kedden a h a j -
nali és a kora reggeli órák-

KIÁLLFTÁS ÉS VASÁR 
SLATINAN 

Hétfőn a romániai Sla t inán 
befejeződött a magyar fo -
gyasztási szövetkezetek hete, 
amelyet a román Centrocoop 
és a Magyar Fogyasztási Szö-
vetkezetek Országos Tanácsa 
rendezett. A rendezvény ke-
retében kiállítással egybekö-
töt t vásár t tar tot tak. 
FÉLEZER HEKTÓ 
PÁLINKA 

A csongrádi szeszfőzdében 
a főzési idényt a múl t év 
szeptemberében kezdték és a 
közelmúltban fejezték be. Ez 
idő alat t a hagyományos rr.o-
don 3 kisüstben és 3 f inomí-
tóban gyümölcscefréből és 
törkölyből összesen ötszáz 
hektó, f inom a romá jú kisüs-
t i t állí tottak elő. 
SIKKASZTOTT, 
MEGSZEGTE 
A SZERZŐDÉST 

Sikkasztás miat t indított a 
városi-járási rendőrkapitány-
ság büntetőel járást Veres Pál 
37 éves, büntete t t előéletű 
kisteleki (Bercsényi u. 75.) 
lakos ellen. Veres tavasszal 
az Egység ÁFÉSZ-szel ser-
téshizlalási szerződést kötött. 
Összesen 38 állatot vet t át, 
hogy azokat megfelelő súly 
elérésekor leadja ma jd az 
ÁFÉSZ-nek. Közülük 18-at 
valóban az ÁFÉSZ-nek adot t 
el, de 20 darabot szabadpia-
con értékesített , így 57 ezer 
for int ká r t okozott. 
EMBERT ÖLT 
A VADASZ 

Nógrád megyében, Ka-
rancsberény ha tárában Ko-
csis László 31 éves gépkocsi* 
vezető salgótarjáni l aka svad -
disznóvadászaton vadászpus-
ká jáva l véletlenül agyonlőtte 
Dudás Pál 19 éves tsz-ál lal-
gondozót, karancsberényi la-
kost. A vadász ellen őrizetbe 
vétel mellett indított e l járás t 
a Nógrád megyei rendőr-fő-
kapitánysáfi. , 

ban már langyosabb volt a 
levegő, min t az elmúlt na -
pokban, egy-egy helyen, fő-
leg az északnyugati megyék-
ben megnövekedett a felhő-
zet és megerősödött a szél. 
Országszerte 17—21 fokot 
mér tek reggel és a meteoro-
lógiai előrejelzés szerint 
napközben sem emelkedik a 
hőmérséklet 30 fok fölé. A 
következő napokban is meg-
erősödő, helyenként viharos-
sá váló szélre, záporesőre, 
z ivatarra kell számítani. 

Várható időjárás szerda 
estig: felhőátvonulások, el-
szórtan eső. Egy-két helyen 
esetleg zivatar. Élénk, időn-
ként erős, helyenként viha- / 
ros lökésekkel kísért é s z a k - / 
nyugati, északi szél. Várható 
legmagasabb nappali hőmér-
séklet szerdán: 22—28 fok. 

Trabant 
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A Vám- és Pénzügyőrség 
országos parancsnokságának 

közleménye 
A Vám- és Pénzügyőrség 

országos parancsnoksága az 
utóbbi napokban a deviza-
rendelkezések megszegése 
miat t számos hazai és kül-
földi ál lampolgár ügyében 
indított büntető- és szabály-
sértési el járást . így a vám-
és pénzügyőri szervek az 
engedélyezett 400 forinton 
felüli pénzösszeg kicsempé-
szésének kísérlete során Re-
zes Molnár Mihályné, Köves 
Jenőné és Péter Gyuláné 
budapesti, Bagi János abasá-
ri, Koselák János mogyorós-
bányai, Benedek Mihályné 
keceli, Rozsnoki Szilárdné 
felsőtárkányi, Angyal J á -
nosné zagyvarónai, Pál l fy 

Jánosné mohácsi, Kovács 
Sarolta kecskeméti és Erdődi 
Józsefné miskolci lakostól 
összesen 25 000 forintot fog-
laltak le, és büntetőel járás t 
indítottak ellenük. Ezenkívül 
az illetékes belügyi szervek 
az ér intet t személyek út le-
velét bevonták és k izár ták 
őket a külföldi utazásból. 

A for int kivitelére és be-
hozatalára vonatkozó jogsza-
bályok megszegése mia t t 
még további 57 magyar — 
köztük szegedi lakosok — 
és 20 külföldi ál lampolgár 
ellen indítot tak büntető-
vagy szabálysértési el járást 
és természetesen a jogsza-
bályellenesen náluk talált 
pénzt is lefoglalták. 

Közlemények 
(x) Értesít jük a lakosságot, 

hogy a Kossuth La jos sugár-
úton a Párizsi krt . keresztező-
désében és az Anna-kút l cso-
mópontban villamosfedczőjel-
zőket építettünk ki, melyeknek 
áram alá helyezése 1974. augusz-
tus hó 8-án történik meg. 

fxl A Szeged megyei Városi 
Közegészségügyi-járványügyi Ál-

lomás felhívja a méhészek és 
egyéb érdekeltek figyelmét, 
hogy 1971. aug. 12—13—14-én a 
reggeli órákban a Lenin krt. és 
a Tisza által bezárt területen, 
valamint az újszeged! ligetben 
vegyszeres rovarir tást végeztet. 
Felhívjuk az e területen lakók 
figyelmét, hogy a permetezés 
ideje alatt ablakalkat ta r t sák 
csukva. 
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