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Békés mefflve környezetvédelmi mintamegyévé való fej-
lesztésének jelentős állomása a mezőkovácsházi biológiai 
víztisztító mű elkészülte. Az új létesítmény napi teljesít-
ménye nyolcszázát ven köbméter. A tervezett 64 millió 
forintos költséggel, határidőre elkészült beruházás példás 
összefogással és a lakosság anyagi hozzájárulásával épült 

Ulti a félhomályban 
Jó másfél évvel ezelőtt, amikor 

meg hozzá sem kezdtek A vak asz-
szony visszanéz című magyar játékr 
f i lm forgatásához, látni lehetett, 
hogy nem mindennapi alkotásról 
van szó. 

Elsőként Szotyolai Rezső stúdió-
vezető nyilatkozott a Hajnali Igaz-
ság című ¡napilapban: 

— Felméréseink azt mutatják, 
hogy olyan magyar f i lmeket vár 
tőlünk a közönség, amelyek szóra-
koztatnak, önfeledt kikapcsolódást 
jelentenek a mozilátogatóknak.' Fél-
re hát a sok mill ió forintba kerülő, 
úgynevezett művészi filmekkel, a z 
öncélú, átszűrt, sokszor érthetetlen 
mondanivalóval telített képsorok-
kal, abba kell hagyni a görcsös ön-
mutogatást. nincs szükség a rende-
zők rébuszos fogalmazású sirámai-
na, az apprehendáló befeléfordulós-
na! Ezentúl kizárólag olyan fi lme-
ket forgatunk, amelyeket a közön-
ség is megnéz, nemcsak a z átvevő-
bizottság m e g a szakmai zsűri. 
Ezért várunk nagy sikert legköze-
lebbi filmünktől, amelynek ideigle-
nes c íme: A rak tyúk is talál sze-
met. 

Nem sokkal ezután Bádogos Csa-
ba, a Mindent bele! hetilap szem-

füles riportere Olvastam a forgató-
könyvet című íráspbói megtudtuk, 
hogy elkezdődtek a Féllábú manö-
ken forgatásai. Az új magyar film 
némi módosítással A vak asszony 
visszanéz forgatókönyve alapján 
készül. Az is kiszivárgott, hogy a 
legjobb magyar filmvígjátékok, így 

a Hippolit, a lakáj. A veréb is (ma-
dár produkciók méltó folytatása-
ként tartják számon a szakemberek. 
A riportból, megtudtuk, hogy az új-
ságíró majdnem halálra röhögte 
magát a forgatáson, de szerencsére 
volt a közelben egy orvos, aki 
görcsoldó injekcióval elősegélyben 
részesítette Bádogos Csabát. 

— Élvezem a forgatást! —• mond-
ta rádióinterjújában Bazsi Gazsi, a 
népszerű komikus, akit alacsony 
termete miatt Góliátnak becéz a 
filmszakma. — Végre, egy nekem 
való szerep. A Vakarlak, mert akar-
lak című produkcióban, amely ré-
gebben a Vak tyúk is talál szemet, 
i l letve a Féllábú manöken címet 
viselte, én egy analfabéta, holdkó-
ros gyárigazgatót játszom, aki nu-
dista divatbemutatón beleszeret 
egy fél lábbal is gazellajárású ma-
nökenbe. Csak a f i lm végén, derül 
ki, hogy a manökennek hitt hölgy 
nem imás, mint az egyik hírhedt 

bordélyház éjjeliőre. De amíg e l -
jutunk idáig, kacagtató jelenetek 
hosszú sorát neveti végig a közön-
ség. Állítom, hogy bármelyik Bud 
Spencer-, vagy Benny Hill-produk-
ció kismiska é s gyenge íércmű e 
magyar f i lm mellett. 

Ilyen agitatív reklámhadjárat ha-
tására még szép, hogy rohan az 
ember megnézni a filmet, nem 
igaz? 

Töredelmesen bevallom, hogy én, 
a naiv mozinéző, csak a z elöcsar* 
nokhan kezdtem gyanakodni, hogy 
itt valami gáz van. Nemcsak a z ár-
jegyzéket néztem végig, hanem a 
pénztár felett lógó tájékoztatót is. 
Az igazgatóság közölte: ha jegyet 
váltok a Vakarlak, mert akarlak 
című új magyar széles vásznú f i lm-
hez, akkor ráadásként megnézhetek 
egy Bud Spencer-produkciót, mert 
a jegy áráhan e z is benne foglalta-
tik. 

Mit mondjak? Négyen voltunk a 
nézőtéren. A. mozi gépész, az igaz-
gató, az ügyeletes rendőr, meg én. 
Ennek ellenére, kitűnően szórakoz-
tunk, mert a félhomályban egyfo-
rintos alapon ultizni kezdtünk. Fél 
óna múlva már az irodában vertük 
a blattot. Nem panaszkodhatum, 
e lég jó lapjárásom volt. A mozijegy 
árát többszörösen visszanyertem. 

Csak azt nem értem, miért szid-
ják egyesek állandóan a mai ma-
gyar f i lmeket? 

Kiss György Mihály 

Magyar 
Rádió 

Szeged 

Augusztus 17., szerda ] 
5.30— 
а.oo: Alföldi Hírmondó — 

zenig h í rmüaor — 
b e n n e : 

S.40: Fa lurád ió — 
a Kossuth rádióból 

« 00: Hírek, ú t ln fo rm 
«.15: Sport 
б.30: Hírek, lapszemle 
6.45: Reggeli párbeszéd — 
7.00: Krónika 

Kossuth 
Továbbá : Információk Rács-
Kiskun. Békés és Csongrád 
megyéből — programaján la t , 
idöjdrás-ielenté.s. sport . 
Szerkesz tő : Polgár Gyula — 
műsorveze tő : Lung János . 

RENDŐRSÉGI 
KÖZLEMÉNY 

A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság emberölés 
bűntette elkövetésének ala-
pos gyanúja miatt, eljárást 
indított Szabó Lajosné, 33 
éves tanárnő, dabasi lakos 
ellen, aki hétfőn, lakásukon 
megfojtotta gyermekeit, a 
héteves Mátét és a nyolc hó-
napos ikreket, Anettet és 
Adriennt. Szabóné egy pen-
gével öngyilkosságot kísérelt 
meg, amitől könnyű sérülést 
szenvedett. A rendőrség a 
gyanúsítottat őrizetbe vette. 

ULTRAHANG 
MOSÓPOR 
HELYETT 

Egy japán cég kifejlesztett 
olyan mosogépet, amely min-
den mosószer nélkül gyor-
sabban és tisztábban mos, 
mint a hagyományos gépek. 
A gép úgy tisztítja a ruhát, 
mint az ékszerészek a gyé-
mántot — ultrahanggal. 

ALKOTMANYUNNEP — 
UJ HELYEN 

A Hazafias Népfront Bel-
város II/A—II/B körzeti bi-
zottsága alkotmánynapi ün-
nepséget rendez ma, kedden 
délután 4 órától. A rendez-
vény helyszíne, amely egy-
ben a két körzeti bizottság 
új helyiségének átadóünnep-
sége is: Dugonics utca 12. 
szám. A rendezvényen em-
lékbeszédet mond Csókási 
Zoltánné országgyűlési kép-
viselő. 

MUNKÁBAN 
AZ ÖNTÖZÖTELEPEK 

Az országban többfelé 
sínylődnek a növények; az 
idén a Dunántúl középső ré-
szei kaptak viszonylag ke-
vesebb csapadékot, míg az 
Alföld egyes részeire — 
szemben az elmúlt évek szá-
razabb periódusaival — 
aránylag több nedvesség ju-
tott. A mezőgazdasági öntö-
zötelepek szerte az ország-
ban folyamatosan igyekez-
nek ellensúlyozni a száraz-
ság következményeit, főleg 
az intenzív műveléssel ter-
mesztett növényeknek jár 
most nagy adagú vízután-
pótlás. Az országban mint-
egy 280—300 ezer hektáron 
lehet öntözni, ekkora terüle-
tet rendeztek be öntöző-
felszerelésekkel, vezetékek-
kel é s szivattyúrendszerek-
kel. A mezőgazdasági nagy-
üzemek úgy tervezték, hogy 
ebben az esztendőben leg-
alább 210 hektárra juttat-
nak mesterséges csapadékot, 
ebből az előirányzatból au-
gusztus elejéig hozzávetőleg 
150 ezer hektár valósult 
meg. 

30-33 fok 
Várható időjárás ma estig: 

Nyugat felől gyakran erősen 
megnövekszik a felhőzet és 
záporok, zivatarok várhatók. 
A megélénkülő déli szél sok-
felé északnyugatira fordul, 
átmenetileg viharos széllö-
kés is valószínű. A várható 
legalacsonyabb reggeli hő-
mérséklet 18—23 fok között 
alakul, a legmagasabb nap-
pali hőmérséklet nyugaton 
27 fok körül, délkeleten vi-
szont 30—33 fok között lesz. 

BEETHOVEN-
SZIMFÓNIA 

Október 18-án a londoni 
Royal Festival Hallban lesz 
az ősbemutatója Ludwig von 
Beethoven 10. szomfóniája 
egyetlen fennmaradt tételé-
nek. A szimfóniát Beetho-
ven 1827-ben, már halálos 
ágyán kezdte írni. ha lá la 
előtt nyolc nappal megígér-
te a londoni közönségnek az 
új művet, de soha nem ké-
szült el vele. Ez is indokol-
ja, hogy a 10. szimfónia el-
ső tételét elöször az angol 
főváros hallja, a liverpooli 
filharmonikusok" előadásá-
ban. A karmester Walter 
Keller lesz. 

LENAU-HAZ 
Megkezdődött a pécsi Le-

nau-ház építése, amivel vár-
hatóan 1989 nyarára készül-
nek el teljesen. Ez lesz a 
nagy létszámú hazai német 
nemzetiség anyanyelvi és 
kulturális központja, egyben 
a Nikolaus Lenau Közműve-
lődési Egyesület otthona is. 

Városképi jellegű...? 

. Eredmény 
* . « • 

— Milyen eredmény-
nyel járt » fokhagyma-
diétád? 

— Leadtam két kilót 
és aa összes barátomat! 

VENDÉGSZEREPLÉS 
A Szeged Táncegyüttes 

Guzsaly csoportja megérke-
zett a salzkotteni nemzet-
közi néptáncfesztiválra. A 
szegedi ifjú táncosok egy 
héten át vendégszerepelnek 
Nyugat-Németországban. 
ÉLETMENTŐ-
TANFOLYAM 

Ingyenes életmentő vízen 
lebegési tanfolyam fogadja 
az érdeklődőket a Partfüdön 
augusztus é s szeptember hó-
nap minden munkanapján 
délután 3 órai kezdettel 7 
éven felüliek részére. A ta-
nítás ideje két és fél óra. 
Találkozás a férfi közös öl-
tözőnél. , 

Négy halott Csengelén 

Megdöbbentő tragédia 

Számolás, mérés 
1 

Gyerekkoromban az egy-
szerű számtanon túl, de a 
magasztos matematikán 
még innen, számolás-mé-
rés néven illették a kisdiá-
kokat legjobban meggyöt-
rő tantárgyat. Ez jutott 
eszembe akkor, amikor 
szombat delelőtt a Szabad-
ság téri ABC pénztáránál, 
a hosszas sorban állást kö-
vetően valaki azt mondta, 
„ezek a boltosok mostaná-
ban biztosan sok túlóra-
pénzt kapnak.". Senki nem 
csodálkozott a megjegyzé-
sen. Egyrészt azért, mert 
manapság mindenki szá-
mol és mér, másrészt az 
okból, hogy a bolt meg-
csappant létszámú dolgozói 
valóban rengeteget túl-
óráznak. Ha tehát van e 
Földön igazság, akkor sok 
pénzt is keresnek. 

De — úgy tűnik — nincs 
e Földön igazság. 

A munkáltató ugyanis 
nem számol, és nem mér. 
Nem számol azzal, hogy 
hetekig nem lehet a mun-
kavállalók egészségének 
kockáztatása nélkül kilenc 
ember munkáját három-
mal végeztetni. S nem mé-
ri fól azt, hogy a vásárlók 
kiszolgálása színvonal 
alatti lehet még a leg-
igyekvőbb elárusítók mel-
lett is, ha a boltosok egy-
szerűen kevesen vannak. 
Azzal pedig végképp nem 
kalkulál, hogy ha már 
rendkívülit kér dolgozóitól, 
akkor azt rendkívüli mó-
don fizesse is meg — a ke-
reskedelem alapvető cél-
jainak és a munkavállalói 
bizalom megtartásának 
érdekében. 

Ennek belátására csupán 
a tények alapfokú ismere-
tére lenne szükség. 

D. I. 

Hétfőn hajnalban nagy 
tűzhöz vonultak a tűzoltók 
Csengelén. de bejelentésük 
nyomán, csakhamar a rend-
őrségnek is nagy erőkkel 
kellett -akcióba lépni. Mint 
az a vizsgálat során kiderült, 
az egyik csengelei tanyában 
lakó, egyébként kiskunfél-
egyházi lakos. Hajagos Tóth 
Imre (43 éves) a hajnali 
órákban több benzines pa-
lackot dobott be a 129-es 
számú tanya ablakán, ahol 
ebben az időben tizenegyen 
aludtak. A benzint meggyúj-
totta. s az éppen esedékes 
libakopasztás miatt össze-
gyűlt emberek közül a ke-
letkezett hatalmas tűz kö-
vetkeztében a 16 é v e s Sebők 
Mónika és a 65 éves Kállai 
Erzsébet a helyszínen életét 
vesztette. További hat ember 
súlyos égési sérülést szenve-
dett. őket részben a bőrkli-
nikára. részben a gyermek-
klinikára szállították. A hat 
ember — ötük állapota 
egyébként életveszélyes — 
egy 11. 12 és 13 éves gyerek, 
egy egyéves csecsemő, egv 
húszéves terhes asszony, és 
egy idősebb asszony. A hely-
színre érkező rendőrök pilla-
natokon belül Hajagos Tóth 
Imre országos körözését ren-
delték el, riasztották a kör-
nyező megyék rendőri szer-
veit és a határőrséget, nagy 
erőkkel ellenőrizték a kör-
nyező utakat lezárták a 

Duna-hidakat karhatalmi 
erősítést is kaptak, és rend-
őrségi helikopterrel a leve-
gőből is segítették a földi 
munkát. Joggal tartottak 
ugyanis attól, hogy a 43 éves 
férfi újabb bűncselekményt 
követ el. Ellene személyi 
szabadság megsértése miatt, 
nemrégiben eljárás indu l t s 
az ügy egyik sértettje, a 39 
éves Csányi Lajos Csabáné 
v o l t aki korábban élettársi 
kapcsolatban állt a férfival, 
de ez a kapcsolat idővel sú-
lyosan megromlott. Az asz-
szony is a házban tartózko-
dók egyike v o l t a rendőrség 
helyszínre érkezésének ide-
jére azonban már eltűnt. Az 
is k iderül t hogy a gvúitoga-
tó férfi vitte magával autó-
iában. A széles körű kuta-
tómunka a délelőtti órákban 
tragikus eredményre veze-
tett: néhány kilométerre a 
tűz színhelyétől, egy e lha-
gyott helyen holtan találták 
Hajagos kocsijában a férfit 
és a nőt is. A férfi kezében 
egy pisztoly v o l t s az is rö-
vid úton megállapítható 
volt: ezzel ölte meg az asz-
szonyt majd végzett saját 
magával is. 

A tragikus bűnügyben — 
melyről egyébként Barna 
Sándor ezredes. megyei 
rendópfőfcá'pKijny táiékoz-
tattíCá sajtót — nagy erők-
kel folyijt a vizsgálat. 

i B - T 

Nagy László felvétele 

Ki tudja, hányszor vetettük már fel, hogy a Tisza-
parti lépcsősort boritó iszapréteg, a helyi viszonyokhoz al-
kalmazkodó mini őserdő joggal diktálja városlakók, ide lá-
togató idegenek kérdéseit: „Ezért kellett milliókat költeni 
rakpartcsinositásra?... Vajon ki tiltja, hogy eltüntessék 
innen a földet?... Látta-e már legalább egy illetékei 
(mert, mint mindennek, talán ennek is, van illetékese ...). 
milyen látványt nyújt fesztiválvárosunk a Béke-úszóház 
környékéről nézve?" 

Szóval, ki tudja, hányszor irtunk már e témáról. Ez 
persze nem tilt egy újabb, megint csak fényképes próbál-
kozást, annak reményében — talán csak megjelenik egy 
markológép, és folytatja azt a munkát, amelyet', ha nem 
is sok sikerrel, de tavaly már valaki valamiért elkezdett. 
Persze, munkagép helyett megelégszünk magyarázattal is. 
Hiszen, ki tudja — lehet, hogy városképi jellegű alkotás 
gyarapítása folyik ily furcsa módon, a nagy nyilvánosság 
előtt, s az a cél: a Tisza erőfeszítéseit unokáink is lássák. 
Ha így halad, tesz is mit nézniük. 

B. Z. 

Hétvégi balesetek 
Szegeden, a Honfoglalás 

utcán, a 32 éves Lázár Jó-
zsef motorkerékpárjával 
olajfoltra hajtott, elesett, és 
könnyebben megsérült. 
Ugyanilyen peches dolog 
történt a Berlini körúton a 
24 éves Katona Ferenccel, ő 
azonban szerencsétlenebbül 
esett el motorjával, és súlyo-
san megsérült. 

Komolyabb eset történt az 
Etelka sor—Felső-Tisza-
part kereszteződésében: a 
33 éves Kovács László, zsom-
bói lakos tehergépkocsik ta-
karásában nem vett észre 
két hirtelen felbukkanó f ia-
tal motorost: egyiküket fel-
lökte, másikuk Kovács autó-

ja hátuljának ütközött. Há-
rom fiatal könnyebben meg-
sérült. Még ugyancsak pén-
teken, az esti órákban a 40 
éves Fohsz Jánosné, szegedi 
lakos, a Sziksósi úton, itta-
san, körülbelül 80 kilométe-
res sebességgel hajtott, át-
tért a bal oldalba, majd egy 
villanyoszlopnak ütközött. 
Nem sérült meg, de az autó-
jában komoly kár keletke-
zett. Öttömösön, a 19 éves 
Bódai János, balotaszállási 
lakos sodródott ki egy ka-
nyarban motorkerékpárjá-
val, majd egy ház kerítésé-
nek ütközött, és súlyosan 
megsérült. 
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