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Csarnok 
poliészterből 

Üjabb — már nagyüzemi 
méretű — alkalmazástech-
nikai kísérlethez kezdett a 
fűzfői Nitrokémia az AGRO-
TRÖSZT-tel, a vízügyi igaz-
gatóságokkal és az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
vállalataival közösen. Meg-
vizsgálják, hogy a rendkívüli 
szilárd, tetszetős műanyag, 
az üvegszálas poliészter, a 
hagyományos felhasználáson 
túl, mely területeken hasz-
nosítható ésszerűen, Ebből a 
könnyen színezhető, tetsze-
tős anyagból eddig főleg sík-
lemezeket, hullámlemezeket 
és lámpatesteket készítettek. 
J ó tulajdonságai azonban sok 
más felhasználási területen is 
sikert ígérnek. 

A nagyüzemi kipróbálás-
hoz ezer köbméteres siló-
ka t állítottak fel Vésztőn és 
Sárbogárdon. Ezek az óriási 
tar tá lyok ellenállnak a tá-
rolt zöldtakarmány korro-
dáló hatásának. Az idegen-
forgalmi vidékeken a t á j -
hoz illő tetszetős poliészter 
házakba bú j t a t t ák a szi-
vattyútelepeket, az alföldi 
kőolaj ipari beruházásoknál 
pedig — ahol gyakran te-
lepülnek a szerelők egyik 
üzemtől a másikhoz — po-
liészter elemekből összerak-
ható vándorcsarnokokat állí-
tot tak fel. Az újszerű alkal-
mazás úttörőinek véleménye 
szerint, az említett felhasz-
nálási területek mindegyi-
kén helytáll a poliészter. A 
Nitrokémia máris felkészült 
a gyártás bővítésére: a je-
lenlegi 4000 tonnás évi ka -
pacitást az ötödik ötéves 
te rv időszakában megkétsze-
rezi. (MTI) 

Változások 
a buszmenetrendben 
Szeptember 1-től a követ- taszer érintésével Kistelekig 

kező autóbuszvonalakon vál_ a munkanapokon 6.05 órakor 
toztat ja meg a Volán a me- induló já ra t helyett ugyan-
netrendet. Rúzsa községből csak munkanapon 6.50 ó ra . 
6.45, 9.40 és 17 órakor, Sze- kor indítanak járatot Kiste-
gedről 8.30, 13.50 és 19 óra- lekre. 
kor indul járat és Üllést is A K-jelú (kedden és pén-
érinti. Ullés, Galambos is- tekén közlekedő) Kistelek— 
kolakörzetesítése miat t napi Kiskunfélegyháza jára t 7 
egy járatot közlekedtetnek a óra helyett 8.30 órakor in-
Forráskúti Haladás Tsz II. dul Kistelekről, és Kiskun-
számú üzemegységétől az félegyházára 9-15 órakor ér-
üllési központi iskoláig, il- kezik. A Szeged—Röszke 
letve Szegedig. Csengele autóbuszvonalon az eddig 
templomhalmi iskola körze- Szegedről 7 órakor az or-
tesítése miat t a templomhal- szághatárig közlekedő já ra-
tni be jára t i út és templom- tot 6.50 órakor indít ják, 
halmi iskola között napi két Egyes autóbuszvonalakon 
já ra t indul. Csengele temp- ú j megállóhelyeket is létesí-
lomhalmi bejárat i úttól Pusz- tenek. 

Táborzárás 
Bezárták kapuikat a Kom-

munista I f júsági Szövetség 
önkéntes nyári építőtáborai. 

útépítő és hat építőipari tá-
borunk dolgozott. Tevékeny-
ségük számszerű eredmé-

A végzett munka értékelése, nyeiről még nem tudunk be-
a részletes statisztika elké- számolni, az egyes táborok 
szítése természetesen még teljesítményeinek összesí-
hátra van — előzetes össze-
gezést Göndör Józseftől, a 
KISZ KB építőtáborok bi-
zottságának vezetőjétől kért 
az MTI munkatársa . 

— Június 16-a és augusz-
tus 24-e között öt váltás-
ban, két -két hetes turnusok-
ban 24 593 egyetemista, fő-

tése csak ezután készül el. 
Az első négy turnus mun-
kásai azonban 142 százalék 
fölött teljesítették tervüket, 
a diákok képességeihez iga-
zodó, a felnőtteknél alacso-
nyabb tábori munkanormát . 
Ez az adat m á r önmagában 
igazolja az idei, sorrendben 

Szabály és emberség 
ítélet a tanácsházán 

iskolás, középiskolás és tizenhetedik építőtáborozás 
szakmunkástanuló dolgozott sikerét; tavaly a táborok 
az i f júsági szövetség 34 köz- összteljesítménye 127,8 szá-
ponti szervezésű építőtábo- zalékos volt. A számok im-
rában — mondotta. ponálóak: az első négy tur -

— A három hónap alat t 24 nusban a mezőgazdaságban 
mezőgazdasági táborunk — 
ebből öt koedukált —, egy 
csatornaépítő, három út-vas-

RÁDIONAFLÖ 

Angyal, • • • • • 
ordog 

költö 
Kondor Béla már közel ról. A teli poharak enyhü-

két éve halott, de a művé- lés t , ' kábulatot adnak a 
szeti életben még mindig nyugtalannak, ma jd vissza-
élőként van jelen. Festmé- térnek a mosogatóhoz, hogy 
nyei, grafikái, rézkarcai so- vízsugár alat t megtisztul ja-
kakat foglalkoztatnak, ké- nak. Vándorút juk során lá t -
peihez hasonlóan értékesek hatat lan szálakkal egyesite. 
versei is. Vasznain és költé- nek embereket . Szenvtelenül 
szetében rokon gondolatok szemléli őket a költő, sza-
foglalkoztatják. Élet és halál valból mégis liraiság sugár-
kérdései, mitikus és bibliai zik. — Szokatlan, meghök-
flgurák, hétköznapi kisem- kontó kép az óratóriumban, 
berek elevenednek meg A fenséges, magasztos és a 
ecsetje és tolla nyomán. A mindennapi , ékesszólástól 
rádió péntek délután a Kos- mentes hang keveredése sa-
suthon műsorra tűzte verses játos, különleges hangulatot 
oratóriumát, Angyal, ördög, ad a műnek. Kondor Béla 
költő címmel. oratór iumában szárnyaló, 

A „„„,,„,; , m á r - m á r patet ikus és gro-
Az oratorlum eredeti é r - t e s z k > t é t e l e k V Ó U a _ 

és 
telmében vallásos műfa j , is-
tenhez való könyörgés. Je l - koznak. Egyszerre lírai 

drámai , fekete és fehér lemzője akár zenében, akár ' . . , „„„„„ , . 
versben szólaltat ják meg. ^ ^ o d f k * 
hogy magasztos, tobb tételes, s 

drámai töltésű. Az Angyal, 
ördög, költő t émá ja és han-

Kondor Béla oratóriumát 
rádióra alkalmazta és ren-

gulata eltér a megszokott dezte Dániel Ferenc, 
oratóriumétól. Bór a „nagy L. Zs. 
kérdések", az élet célja és 
értelme, a halál abszurdi tá-
sa, az alkotás öröme és f á j -
dalma foglalkoztatja a költőt, 
prózaibb, hétköznapibb gon-
dolatokat is megénekel. Az 
ivó pu l t já ra dőlve elmélke-
dik a borospoharak, sörös-
korsók állandó körforgósá-

dolgozók 139 százalékos, az 
út-vasútépítők 118,2 százalé-
kos, az építőipariak 130 szá-
zalékos, a csatornázok pedig 
egészen kiugróan magas, 230 
százalékos tel jesí tményt ér-
tek el. Az adatokból is kö-
vetkezik, hogy a nyári pi-
henőidejük egy részét felál-
dozó f iúk-lányok valóban 
dolgozni indultak a táborok-
ba, önkéntes népgazdaság-
segítő mozgalom i f j ú m u n -
kásaiként. 

Jubileumi • -r 

kiállítás 
Befejezéséhez közeledik a 

magyar—szovjet műszaki-tu-
dományos együttműködés 25. 
évfordulója alkalmából szep-
tember 6-án nyíló jubileu-
mi kiállítás előkészítő mun-
kája . A KGM Rákóczi úti 
Technika Házában é6 a Szov-
jet Kul túra és Tudomány 
Házában megrendezésre ke-
rülő nagyszabású bemuta-
tón több mint ezer tárgy, 
maket t ad ma jd képet a 
szovjet tudomány és tech-
nika eredményeiről, és a 
két ország közötti együtt-
működésről. 

Az értelmetlen szabályok 
sokszor bosszantanak ben-
nünket, hiszen megcsontoso-
dott bürokrácia és vaskala-
pos packázás húzódik meg 
mögöttük. De e lvár juk em-
bertársainktól, hogy az em-
beri együttélést szolgáló írat-
lan és írott szabályokat az 
is tartsa be, akinek nehezé-
re esik. Elég gyakran akad-
nak olyanok, akik hetyke-
ségből, feltűnési vágytól 
ha j tva , indulatos makacs-
ságból vagy éppen feledé-
kenységből olyat tesznek, 
amivel ár tanak szomszédjuk-
nak, ember társuknak, vagy 
az egész társadalomnak, de 
tet tük mégsem kiált bíró-
sági ítéletért. Régebbi gya-
korlattal ellentétben az Ilyen 
apróbb ügyek zömében a 
községi tanácsok szabálysér-
tési bizottságai döntenek. 

A kisteleki tanács két dol-
gozóját, Szakáll Olivérné 
titkársági csoportvezetőt és 
dr. Katona Zoltánt, a nagy-
községi tanács vb- t i tkárát 
kér tük meg, ad janak rövid 
áttekintést a bizottság m u n -
kájáról , és a munka ered-
ményéről. 

Nyolc és félezer ember 
l ak ja most Kisteleket, tavaly 
81 följelentés érkezett, idén 
61. A határozatok ellen tör-
vényes fellebbezésnek van 
helye, de két év alat t nem 
fordult elő, hogy jogszabályt 
sértett volna a szabálysér-
tési bizottság, ítéleteit, ha tá-
rozatait minden esetben jó-
váhagyták a felsőbb szervek 
is. Egy példát mondanak, 
amikor mégis megváltoztat-
ták: 

— Két gyerek locsolkodni 
1 ment húsvétkor, de nem ta -
láltak az egyik házban sen-
kit. Ott volt viszont az asz-
talon két pénztárca, megosz-
toztak ra j ta , úgy távoztak. 
A tárgyalásra csak a kisko-
rú gyermek jött el, a na -
gyobbat — miután vétke hi-
telt érdemlően bebizonyoso-
dott — távollétében 3 ezer 
forint bírságra Ítéltük. Fel-
lebbezésekor derült kl, orvo-

"si igazolás bizonyította, hogy 
a fiú beszámíthatatlan, ezt 
a büntetést tehát törölték. 

— Ha nagyon szigorú a 
bizottság, mennyire büntet-
het? 

— Nem a bizottságtól függ, 
attól inkább, ki mit követ 
el. ö tezer forint a felső ha-
tár, négyezernél többet mi 
még nem szabtunk ki. Két 
szabálysértés találkozott ösz-
sze akkor is egyetlen elkö-
vetőjével, és ezt a pénzt sem 
fizette ki az illető, inkább 
leülte. 

— Félre lehet magyarázni, 
há azt mondjuk, attól is 
függ az ítélet, ki követte el. 
Nem mindegy? 

— Ha valakiről tud ja a 
bizottság, hogy hasonló ügy-
ben máskor is volt m á r vét-
ke, többet ítél, mint amikor 
valóban megtévedt emberről 
van szó. 

— Mondjunk példát! 
— Tárgyaltuk egyszer, 

hogy átúszta valaki Csong-
rádnál a Tiszát. Szabályos 
szabálysértés. Elhit tük neki, 
hogy jól tud úszni, azt is, 
hogy nem ismerte a tilalmat, 
de azt is, hogy nem fogja 
még egyszer átúszni, mer t 

akárhogy nézzük is, baleset 
lehet belőle. Figyelmeztetés-
ben részesítettük. Vagy : mé-
reten aluli halat fogott ki a 
Tiszából egyszer egy fiú. 
Horgászengedélye volt, de 
centimétere nem. Nem tud-
ta, hogy azt a halat vissza 
kellett volna dobnia. Lát-
szólag hasonló ehhez az az 
eset, hogy é j fé l tá jban három 
részeg férf i beleordított az 
éjszakába, ezeket mégis meg-
büntet tük. Ki is fizették a 
büntetést . Csakhogy ezeket 
a rendőr már az első alka-
lommal figyelmeztette, ne 
zavar ják az alvókat. Két 
lámpaoszloppal a r rébb men-
tek, megint rázendítettek. 
Megint figyelmeztetett a 
rendőr : följelenti őket. Me-
gint a r rébb mentek és éppen 
a rendőrség épülete előtt ú j -
ra üvöltő dalra fakadtak 
mind a hárman. Fölvették a 
jegyzőkönyvet, u tána — csak 
azért is — hazáig kur jonga t -
tak. 

— Nagy a különbség az 
első kettő és a mostani há-
rom között. 

— Három fiatalkorú cse-
resznyét lopott. Figyelmez-
te t tük őket és tudomásukra 
hoztuk, hogy az iskolát ér-
tesí t jük róla. 

— Felnőttekkel is megte-
szik, hogy a munkahelyet 
értesitik, vagy ez csak az 
iskoláskorúak „privilégiu-
ma"? 

— A mi működésünknek 
egyetlen célja van, nevelni, 
jóra bírni szeretnénk az em-
bereket. Ha úgy lá t juk, se-
gíthet a nevelésben a mun-
kahely, akkor kér jük ezt a 
segítséget. 

— Egyik kislány a napok-
ban jár t itt, a folyosón ta-
lálkoztam vele, tárgyalási 
szünetben. Bálban volt, rá-
gyújtot t ott, ahol nem lett 
volna szabad. Talán először 
életében, de mindenképpen 
először nyilvános helyen. Itt 
a tárgyalás Után mondta, 
olyan cigaretta nincs a vilá-
gon, amelyiknek még egy-
szer meggyúj taná a végét. 
És erről is tudomást szerez 
az iskola. Nem szigorú ez 
az ítélet? 

— Ha ilyen erős fogada-
lom született utána, bizto-
san megérte. Pedagógusok 
tud ják , mit érdemel egy 
ilyen vétség. 

— Hallottam másutt: a 
bizottság tagjai gyakran ke-
resnek kibúvókat. Népsze-
rűtlen feladat valakivel 
szemtől szemben állva azt 
mondani, hogy ez a vétség 
ennyit érdemel. 

— Kisteleken még nem 
fordult elő hasonló eset. De 
a bizottság tagjai t — kettőt 

kérünk föl a lkalmanként 
közreműködésre — nem is 
nélkülözhetnénk. Emberis-
meretük, életismeretük sok-
szor száz törvénykönyvnél is 
többet ér. 

— Egy szóra: ha végzett 
jogász vezeti a tárgyalást, 
beleszól abba a jogban já-
ratlan bizottsági tag is? 

— Egyrészt nem járat lan, 
mert készül a föladatára, so-
kat olvas hozzá, másrészt 
pedig nincs olyan hangulat , 
hogy a végzett jogász szá-
jából nagyobb igazság jöhet 
ki, ennélfogva beleszólnak, 
kérdeznek, és van rá példa, 
hogy ők ketten leszavazzák 
a végzett jogászt. 

— Ha itt közrejátszik az 
is, kit milyen embernek is-
mernek, egy előítélet vagy 
nemzedékek óta húzódó csa-
ládi viszály nem billenti 
félre a mérleget? 

— Három embernek r i t -
kán van azonos előítélete, 
különben is azzal kezdődik a 
tárgyalás, hogy tisztázzuk, 
van-e kifogása ügyfelünknek 
a bizottság tagjaival szem-
ben. Még nem volt. 

— Fogynak vagy szaporod-
nak a szabálysértések? 

— Egyik f a j t a fogy, a 
másik szaporodik. Az enge-
dély nélkül épült házakkal 
sok ba junk volt korábban, 
most nincsen. Az áruházi ap-
ró lopások viszont szaporod-
nak. 

— Nem épül engedély nél-
kül ház? 

— Épül, de az építésren-
dészeti bírság hatásosabb 
eszköz, mint a szabálysérté-
si, hiszen Itt az épület érté-
kének a tíz százaléka a tét. 

— Az áruházi lopásnál mi 
az indíték? 

— Élelmiszert még nem 
loptak, tehát nem az éhség a 
kerítő. Csokoládét vagy ciga-
ret tát legtöbbször. Volt rá 
eset, hogy valakinek a táská-
jában találták meg, nem a 
kosárban. Amikor figyelmez-
tették, rögtön előadta, be-
ismerte, és azt mondta, té-
vedett. Előfordulhat ilyen is. 
De ha két doboz cigarettá-
ból az egyik a kosárba megy, 
a másik a zsebbe, tévedést 
nehéz föltételezni. 

— A szabály önmagában 
érzéketlen, halott szöveg. 
Mikor lesz abból magatar-
tást irányító, nevelő eszköz 
itt a szabálysértési bizott-
ságban? 

— Ha emberséggel páro-
sul. Ez az emberség soha 
nem jelenthet elnézést, de 
megértést mindig jelentenie 
kell, ha a r ra van szükség. 

Horváth Dezső 

FIGYELEM! 

Régi pénzeit, 
emlékérmeit 
értékesítheti 

a Szegedi Gyüj tok lub á l -
veresen. szeptember 1-én, 
va sá rnap délelőtt. Cím: 
Szeged, Tolbuhin sgt. 14. 

Bensőséges, csa lá . 
dias ünnepség kere-
tében köszöntötték a 
Budalakk Festék- és 

Műgyantagyár sze-
gedi gyárának dolgo-
zói Péter János 
gyárvezetőt 60. szü . 
letésnapján, nyug-
dí jba vonulása a l -
kalmából. Az ünnep-
ségen megjelent Ve-

Búcsú 
a gyártó! 

dolgozó és Vegyé- Budalakk szegedi 
szeti Vállalat igazga- gyárával Szegeden, 
tójaként dolgozott. Példamutató e m . 
Vezetése alat t a g y a r beri magatartása, 

res Ferenc, a városi termelése hétszeresé- komoly politikai fel- Munka 
pártbizottság m u n k a , re növekedett, a fe6- készültsége, hosszú ezüst 

pótlás nevelését, a 
szocialista munka -
verseny és a brigád-
mozgaíom továbbfe j -
lesztését. Munká ja 
eredményét számos 
kitüntetéssel ismer-
ték el. A Szocialista 
Hazáért Érdemrend 
birtokosa. Hatvana-
dik születésnapján az 
Elnöki Tanács a 

Érdemrend 
fokozatával 

társa, és Fiüpszky tékgyártás a lapja i - munkásmozgalmi ta_ tüntet te ki. 
János, a Budalakk nak lerakása meg . pasztalata révén tu- Az ünnepség ke re . 

történt Szegeden. Dl- dott mindig korsze. tében iktatták be az 
namlkus fejlődésben r űen és eredménye, ú j gyárvezetőt Sán-
levő és az ötödik öt- sen vezetni, türel- tha László szemé-
éves tervben inten- mesen foglalkozott a lyében, aki korábban 

a aa, a xt / í v fejlesztés elé n é . f iatalokkal és min- a gyárvezető-helyet-
ban másfél evtizeden zo, komoly vegyipari dig fontosnak tar tót- tesi teendőket lát ta 
keresztül a Magfel- bázis teremtődik a t a a szakember-után- eL 

igazgatója is. 
Hat éven át a Bu-

dalakk gyáregység-
vezetőjeként, koráb-

Pályázati felhívás 
Munkás- é6 termelőszövet-

kezeti fiatalok, dolgozó i f j ú -
ság! 

A budapesti rendőr-főka-
pitányság és a BM forradal -
mi készenléti rendőri ezred 
pályázatot hirdet közrendvé-
delmi és közlekedésrendé-
szeti állományos őr-, járőr 
és gépkocsivezetői beosztá. 
sok betöltésére. Felvételre 
jelentkezhetnek azok a bün -
tetlen előéletű és feddhetet -
len, tényleges katonai szol-
gálatot teljesített vagy az 
alól mentesített , illetve a 
sorkatonai szolgálatra előírt 
életkort betöltött, 35 évnél 
nem idősebb fiatalok, akik a 
rendőri hivatást életcéljuk-
nak k íván ják választani. 

A kinevezetteket — töb-
bek között — az alábbi jo-
gok illetik meg: teljes ru -
házati alapfelszerelés és 
•endszeres ruházati állo-

mány. betegség időtar tamá-
ra teljes illetmény, 55 év 
nyugdíjkorhatár , 50 százaié, 
kos vasúti utazási kedvez-
mény; önálló lakással nem 
rendelkezőknek albérleti 
hozzájárulás, nőtleneknek 

kulturál t legényszállás, va-
lamint más szolgálati és szo-
ciális kedvezmények. Kezdő 
illetmény 2300—2600 forint, 
amely a rendfokozatban tör-
ténő előléptetéstől, a szolgá-
lati viszonyban eltöltött idő-
től és a szolgálat példamu-
tató teljesítésétől függően 
emelkedik. 

A pályázati kérelmet rész-
letes önéletrajzzal együtt le-
vél ú t ján vagy személyesen: 
a budapesti rendőr-főkapi-
tányság személyzeti osztá-
lyán (1352 Budapest, V. ker. 
Deák Ferenc utca 16—18); a 
BM forradalmi készenléti 
rendőri ezred személyzeti al-
osztályán (1581 Budapest, 
146., Bp. Pf„ 107. Bp. X. 
ker., Kerepesi út 47—49.); 
vagy a lakhely szerinti bu-
dapesti kerületi, városi - járá-
si rendőrkapitányságoknál 
lehet benyújtani . 

Előzetes érdeklődésre a 
fenti szervek részletes i«l vi-
lágosítást uduak. 

Budapesti 
rendőr-főkapitányság, 

BM forradalmi 
készenléti rendőri ezred 


