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Ui ABC-áruház Sándorfalván 

Szemétdomb 
Nem emlékszem, hogy régen el-

hunyt nagyapám udvarában, vagy 
kertje végében lett volna szemét-
domb. Nyaranként két-három hetet 
töltöttem náluk, mindent fölfedez-
tem a ház körül, a kertben, sőt a 
kerten kívül is, az árkos, lankás 
domboldalon, de szemétdombot vagy 
szemetesgödröt nem találtam. Az idő 
távolából is élénken fölidézem, mi is 
mehetett szemétbe a kicsi, paraszti 
életükben. Konyhai potyadék alig 
akadt, ami igen, azt nagyanyám ki-
öntötte az állatoknak. Ami t a bolt-
ban vásárol t hegyesre csavart pa-
pírban hozta haza. a papír nagy 
kincs volt a házban, soha, eevetlen 
darabkát el nem dobtak belőle. A 
mosáshoz lúgot használt és kemény 
háziszappant, nem volt akkoriban 
csomagolt mosószer faluhelyen. El-
használta áztatásra a téli tüzelőből 
származó fahamut is, ők szénnel so-
hase tüzeltek, akiknek arra is fu-
totta, kidobták a salakot az útra, 
vagv udvari járdát raktak belőle. 

Ruha, lábbeli sohase került sze-
métbe, ha nagv ritkán valami újat 
vettek a tönkrement helyett, a régit 
eltette nagyanyám foltnak, a kivén-

hedt csizmából bebújópapucsot vág-
tag vagy vágattak a falusi csizma-
diával. 

Nem is tudom, mi lett volna az 
életükben, am i szemétdombra ke-
rülhetett volna. Ami elpottyant a 
baromfitól, azt rásöpörték a trágya-
dombra, odakerült a hullott gyü-
mölcs is, ha rothadtan szakadt le az 
ágról. 

Így aztán nem volt szemete a ve-
lünk egy sorban élő szomszédoknak 
sem, az udvarokban csak a trágva-
domb bűzlött, tiszta volt a kertek 
alja, a bokrok töve, senki se hordta 
ki alája a szemetét. 

Ezt forgatom magamban itt, en-
nek a kétezer lelket számláló falu-
nak közvetlen szomszédságában, alig 
száz méternyire az utolsó háztól, 
ahol éktelen nagv szemétdomb vall 
a falu életformájának változásairól. 
Akácbokros alatt gyülekezik ez a 
szemét, elő kell vennem a jegyzet-
füzetemet. hogy el ne felejtsem, mi 
mindent látok itt felhalmozva. Meg-
jegyzem, ez nem a tanács által ki-
jelölt szemétlerakó' hely, csak amo-
lyan magától keletkezett. Van itt 
például két zománcozott, kiégett 

konyha tűzhely, egy személykocsira 
való, egészen lekopott gumiabroncs, 
töméntelen mosószeres műanyag fla-
kon, egy sereg kopott tornacipő, 
gyereklábat szolgált valamikor, van 
törött befőttes üveg, elnyűtt fogke-
fe, egy gumicsizma — pár já t talán 
eljátszották a kutyák —. van itt 
néhány törött falicsempe, jó néhány 
konzervdoboz, s ami fejlődéstörté-
neti figyelmet érdemel, egy tucatra 
való szárazelem, ami t rádiókban 
használtak, de van bőven ruhane-
mű is, kerékpár-alkatrész, egész váz, 
kormány és eltorzult kerék. 

Nem mondom, mindez nem vál ik 
díszére sem ennek, se más hasonló 
falunak. Igaz, hogy nemcsak ezek-
nek a határában lelhet a kutató ha-
sonló szemétdombokat, hanem ké-
peznek ilyeneket, még különbeket is 
városlakó honfitársaink is. Mai 
szebb, gazdagabb életünk sok sze-
méttel jár. a nagyvárosokban drága 
üzemek égetik el a hul ladékot mert 
az is szennyezi a környezetet, káro-
sítja az ember egészségét. Régebben 
nem okozott gondot faluhelyen a 
szemét tárolása: napjainkban az is 
odakerült a tanácsok gondjai közé. 
Persze az emberek sokat enyhíthet-
nének ebeken a gondokon, csak több 
közösségi érzés kellene hozzá, sem-
mi más. 

Ormos Gerő 

Molná r József felvétele 

Tegnap, pénteken Sándorfalván ú j ABC-áruház ny í l t A 
nagyközség második nagyobb üzletét a Csongrádi sugárút 
mentén építette a Sándorfalva és Vidéke ÁFÉSZ. Az egész 
közösség részt vállalt az építkezésből, mert az építkezésbe 
a szövetkezeti tagok is besegítettek, több mint 400 ezer fo-
rint értékű társadalmi munkával . Az üzletház közel 2 mil-
lió forintjába került a kollektívának. A kis ABC-áruház 1 
mil l ió forintos árukészlettel rendelkezik, s úgy számítanak, 
év végére elérik a 12 mil l ió forintos forgalmat. Az ú j áru-
házat és bisztrót Farsang Lászlóné dr„ a Csongrád megyei 
tanács vb kereskedelmi osztályának vezetője adta át ren-
deltetésének. Ott volt az ünnepélyes megnyitón Fülöp 
László, a szegedi járási pártbizottság munkatársa és Forgó 
Béla, a MESZÖV-választmánv elnöke is. Képünkön: részlet 

az ú j ABC-áruházból 

NYUGDÍ JBA V O N U L Ó 
VASUTASOK 
KITÜNTETÉSE 

A több évtizeden át vég-
zett eredményes munkáér t 
nyugdíjba vonuló vasutaso-
kat tüntettek kí Budapesten. 
A M Á V Szegedi Igazgató-
ságának dolgozói közül a 
Kivá ló Munkáért kitüntetést 
Várszegi János csoportveze-
tő kapta meg. Dr. Árva Jó-
zsef csoportvezető és Varga 
József vonatvezető Vezér-
igazgatói dicséretben része-
sült. 

PAPP G Y Ö R G Y 
G R A F I K A I 

A szentesi Móricz Zsig-
mond Művelődési Központ 
kiáll ítótermében (Kossuth 
tér 5.) kiáll ítás nyílt Papp 
György szegedi grafikusmű-
vész alkotásaiból. A tárla-
ton bemutatott grafikai la-
pokat szeptember 3-ig te-
kinthetik meg az érdeklődők 
hétfő kivételével naponta 10 
és 13, illetve 15 és 18 óra 
között. 

COOP TOURIS T 
Egyéni vnlutaklutalássa! 
rendelkezők részére: 

Isztambul 
(Törökország) 

Autóbusszal 
Szegeótól Szegedig. 
Időpont : 197X. 
szeptember 24-tól 
október 2-lg. 
október 4-tól 12-lg. 
Heszvétell d í j : 
kh. 7850 Ft. + 70 US J 
Jelentkezés es 
részletes felvi lágosítás: 

COOPTOURIST 
Szeged, Kelemen a . 2. 
Telefon: 12-198. 

20—25° 
Várható időjárás szombat 

estig: nyugat felől csökkenő 
felhőzet, a Dunántúlon egy-
két helyen, keleten szórvá-
nyosan esővel, záporral. 
Időnként élénk északnyugati 
szél. A várható legmagasabb 
nappali hőmérséklet szom-
baton 20—25 fok közöt t 

ORSZÁGOS NEMZETISÉGI 
FESZTIVÁL MOHÁCSON 

A magyarországi délszlá-
vok, németek, románok és 
szlovákok demokratikus szö-
vetsége a Kulturál is Minisz-
térium, Baranya megye és 
Mohács támogatásával ma, 
augusztus 19-én este 7 óra-
kor rendezi meg a XV I . Or-
szágos Nemzetiségi Feszti-
vál t a mohácsi szabadtéri 
színpadon. (Rossz idő ese-
tén a Bartók Béla Művelő-
dési Központban.) Ünnepi 
köszöntőt dr. Gosztonyi Já-
nos oktatási minisztériumi 
á l lamt i tkár mond. A gála-
esten nyolc nemzetiségi tánc-
csoport és énekegyüttes lép 
fel. 

ALKOTÓ I 
ELISMERÉS 

A TOT elnöksége a mező-
gazdasági szövetkezeti pa-
rasztság életét bemutató 
irodalmi munkásságáért, al-
kotói elismerésben részesí-
tette Bajor Nagy Ernő, Csák 
Gyula, Fekete Gyula, Mo-
csár Gábor, Végh Antal 
írókat. 

Elhunyt 
dr. Siklós 
Sándor 

A József Atti la Tudo-
mányegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karónak álla-
m i és pártvezetése mély 
megrendüléssel tudatja, hogy 
dr. Siklós Sándor egyetemi 
adjunktus, a „Munkás-Pa-
raszt Hatalomért Emlék-
érem" és a „Magyar Szabad-
ság Érdemrend" kitüntetett-
je augusztus 17-én, életének 
52. évében rövid betegség 
után váratlanul elhunyt. 

Dr. Siklós Sándor 1926-ban 
született Szegeden. Család-
jának munkásmozgalmi el-
kötelezettsége meghatározta 
életútját. Már fiatalon be-
kapcsolódott a munkásmoz-
galomba, 1947-ben lett a 
párt tagja. Szakmunkásévek 
után függetlenített párt-
munkásként tevékenykedett 
1951-tól 1959-ig. Ezt köve-
tően 1963-ban jogi diplomát 
szerzett, s a Kar oktatója-
ként dolgozott. 

Fodrásznál 
A serdülő fiatalember 

először szánja rá magát 
a borotválkozásra. Ami-
kor látja, hogy a bor-
bélynál sokan vannak, 
megkérdezi: 

— Meddig kell vár-
nom a borotválkozásra? 

A borbély kutató pil-
lantással felméri, és így 
válaszol: 

— Még egy-két évig. 

ÉR IK A SZÖLÖ 
Beértek a korai csemege-

szőlők a Győrtől délre fekvő 
sokoró-aljai dombvidéken. 
Elsőnek a kellemes ízű 
Pannónia .gyöngye szedését 
kezdték még. A soproni tör-
ténelmi borvidéken is ter-
melnek csemegeszőlőt, s a 
szüret ott is megkezdődött. 
C'J RENDELŐINTÉZET 
CSEPELEN 

ötvenmi l l i ó forintos költ-
séggel elkészült a Csepel 
Vas- és Fémművek új , hat-
emeletes szakorvosi rende-
lőintézete, amelyet az érde-
kelt tárcák, a kerület és a 
gyár gazdasági és társadalmi 
vezetőinek jelenlétében pén-
teken avattak föl. 

OLCSÓBB 
AZ ŐSZ IBARACK 

Egy vagon őszibarackkal 
növelte üzleteinek készletét 
a Szegedi Élelmiszer-kiske-
reskedelmi Vállalat az au-
gusztus 18-án megkezdődött 
engedményes őszibarack vá-

.sárra. A kedvezményes el-
adás mindaddig tart, m íg 
a ZÖLDÉRT-től és a szabad 
piacra elegendő árut szállí-
tanak. A vállalat 150—200 
ezer forintot áldoz a koc-
kázati alapból a leárazásra. 
Mivel szombaton szünetel a 
felvásárlás, hétfőn a kisebb 
választék miatt a forgalom 
á neneti csökkenésére szá-
mítanak. Utána azonban 
megint a szokott mennyi-
ségben és minőségben lehet 
kapni a különösen kedvelt 
Champion, Ford és Elberta 
fajtákat. 
P A V A K Ö R Ö K 
T A L Á L K O Z Ó J A 

Röszkén, a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban ma, 
szombaton este fél 8 órakor 
a csanyteleki pávakörrel 
rendeznek találkozót. 
M A : TORONYZENE 

A munkásőrzenekar ad 
toronyzenét ma, szombaton 
este héttől háromnegyed 
nyolcig Szegeden, a városi 
tanácsháza tornyában. 

L A B O R A T Ó R I U M O K 
EXPORTRA 

Tizenháromféle, komplett 
laboratórium jövő évi szál-
lítására szerződött szovjet 
partnerével az Esztergomi 
Labor Műszeripari Művek. 
Eszerint együttesen több 
min t 120, főként mezőgaz-
dasági célokat szolgáló la-
boratóriumot szállít a du-
nántúl i nagyüzem a Szov-
jetunióba. A tárgyalások 
még folytatódnak, s így vár-
hatóan a gyár jövő évi Szov-
jetunióba irányított szállítá-
sainak együttes értéke 300 
mi l l ió forint lesz. 

A lottó 
nyerőszámai : 

3 2 , 3 6 , 4 7 , 4 9 , 52 

A Sportfogadási és Lottó-
igazgatóság közlése szerint 
a Debrecenben megtartott 
33. heti lottósorsolás alkal-
mával a kővetkező számokat 
húzták ki: 32, 36, 47, 49, 52. 

é Korán kell kezdeni! 

L iebmann Béla felvétel* 

Utburkolatfestés 
Ma még óvatosan kell köz-

lekedni a Nagykörút és a 
Csongrádi sugárút kereszte-
ződésében a járművezetők-
nek, ahol tegnap reggel 
kezdte meg a K £ M Közút i 
Igazgatóság festőbrigádja az 
útburkolati jelek felújítását. 
Terelökarókkal védik a fris-
sen festett útszakaszokat, a 
forgalomirányító lámpabe-
rendezés pedig minden 

irányban sárga villogó fényt 

ad. Az 5408. számú úton, 

Bordány és Üllés között zá-

róréteg építésén dolgoznak 

az útjavítók. A munkára 

táblák figyelmeztetnek. S 

mivel kavicsfelverődésre le-

het számítani, kérik a jár-

művezetőket, vegyék figye-

lembe a táblák figyelmez-

tetését. 

Közlekedési balesetek 

Közöl jük kedves 
vásárlóinkkal, hogy 

1978. AUGUSZTUS 
21-TÖL 
ELŐRELÁTHATÓAN 
1978. AUGUSZTUS 
26-IG A 

Zöld Sátdor utcai 
bútorboltunkat 
tatarozási és átalakitasi 
munkálatok miatt 
zárva tartjuk. 

Alföldi Bútorgyér, 
Szeged, 
Cserzy M ihá ly u. 11. 

TISZAI G IZLXLA temetésén 
megjelenteknek köszönetünket 
ezúton fejezzük ku A gyászom 
család. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak , a B. V. Intézet 
parancsnokságának es személyi 
á l l ományának . Ismerősöknek, 
barátoknak, munka tá rsaknak , 
a ház lakolnak és mindazok-
nak . ak ik felejthetetlen halot-
tunk , KOVÁCS FERENCNÉ te-
met esén megjelentek. részvé-
tükkel , v irágaikkal mély fáj-
da lmunkat enyhíteni Igyekeztek. 
A gyászoló család. 24 530 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak. Ismerő-
söknek, akik drága ha lot tunk . 
ÖZV. ZOMBOR I LAJOS NE te-
mctesén megjelentek és virá-
gaikkal f á j da lmunka t enyhttenl 
igyekeztek. A gyászoló cealád. 

24 912 

Gyász-
közlemények 

Köszönetet m o n d u n k mind-
azoknak a rokonoknak. Ismerő-
söknek, munkatársa inak , ak ik 
felejthetetlen halot tunk, ÖZV. 
VARHELY I FERENCNE temeté-
sen megjelentek, részvétükkel 
és v irágaikkal mély fá jdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. A 
gyaszolo család. 24 918 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, ismerő-
söknek. a ház lakó lnak. osz-
tá lytársaknak, k ik felejthetetlen 
k is lányunk , N A G Y KATAL IN 
temetésén megjelentek, részvé-
tükke l és v irágaikkal mély fáj-

da lmunka t enyhíteni Igyekeztek. 
Köszönetet mondunk a gyer-
mekkl in ika orvosainak és ápo-
ló inak aldozatos munká j uké r t , 
ak ik élete megmentésén fára-
doztak. A gyászoló család. 
Csongrádi sgt. 102. 24 920 

Köszönetet m o n d u n k mind-
azoknak a rokonoknak . Ismerő-
söknek, a ház lakó inak, ak ik 
felejthetetlen fér jem, HORVÁTH 
ISTVÁN temetésen megjelentek, 
részvétükkel és v irágaikkal mely 
f á jda lmunka t enyhíteni igyekez-
tek. Gyászoló felesége 34 92'! 

Köszönetet mondunk mind-
a/oknak a rokonoknak , Ismerő-
söknek, ak ik felejthetetlen ha-
lot tunk, TÖTII JÓZSEF temeté-
sén megjelentek, részvétükkel 
és v irágaikkal mély fá jda lmun-
kat enyhíteni igyekeztek. A gyá-
szoló család. Bakony i u , 3. 

24 925 

Több baleset történt jár-
művek kivilágítatlánsága 
miatt. Így például tegnap, 
pénteken hajnalban Algyő 
és Vásárhely között is. Szá-
raz József 40 éves deszki 
(Felszabadulás u. 56.) lakos 
teherautót vezetett Szeged 
felé, s hátulról nekiütközött 
egy előtte kivilágílatlanul 
haladó lovas fogatnak. Sérü-
lés nem történt, a kár vi-
szont legalább 20 ezer fo-
rint. 

Szatymaz külterületén Bu-

dai János 39 éves szegedi 

(Külterület 7.) lakos az E5-

ös főút felé vezette motor ját, 

s elütötte az előtte kivilágí-

tatlan gépén kerékpározó 

Laukó Péter 42 éves szaty-

mazi (I. ker. 40.) lakost. A 

kerékpáros sérülései súlyt* 
sak. 

Ugyanilyen ok miat t tör-
tént baleset Maroslele köze-
lében is. Czakó József ! • 
éves hódmezővásárhelyi (Vi-
dács u. 8.) lakos utast is 
szállítva Makó irányából ha-
zafelé tartott motorkerék-
párral, s a sötétedés beál l t* 
után elütötte a kivilágítat-
lanul kerékpározó Takács 
Géza 71 éves maroslelel 
(Kossuth u. 9.) lakost. A » 
ütközéstől a motor átcsellent 
az ellenkező oldalba, ahol 
egy Vásárhely irányából 
odaérkező motorral ütközött 
össze. A kerékpáros életve-
szélyesen, a motorokon ülők 
közül ketten súlyosan, ketten 
pedig könnyebben megsérül-
tek. 

DÉL/MAGYARORSZÁG 

A Magyar Szocialista Munkáspár t 
Szeged városi Bizottságának nap i lap ja 

Főszerkesztő: F. N A G Y ISTVÁN 
Főszerkesztő-helyettes: SZ. S IMON ISTVÁN . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : 
1740 Szeged. Tanácsköztársaság ú t ja 10. — Telefon: 12-sx 

Felelős k i adó : KOVÁCS LASZLO 
A lapot nyom j a : ' 

szegedi Nyomda Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 28. 
Nyomdaigazgató : DOBÖ J Ó Z S E F 

Terjeszti a Magyar Posta 
Előfizethető minden postahivatalban és a kézbesítőknél 

Előfizetési d í j egy hónapra 20 forint — I n dex : 25 058 
I SSN i 0123-025 X 


