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MIRŐL ÍRT A D M ? 
• Áruló nyom: lopott gépkocsi 
m Börtönszabadság alatt... 

Kirabolta nevelőanyját 
Keserű Géza rendőr száza-

dos a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság bűnüldözői-
nek legújabb fogásáról számolt 
be tegnap. Sikerült elfogni két 
elkövetőt (a négy közül), akik 
ez év május 12-én éjjel 1 óra 
körül a sándorfalvi sövényházi 
dűlőben kirabolták N. M.-nét 
és családját. Az asszony arra 
ébredt, hogy sötét ruhás férfiak 
vannak a szobában, segítségért 
inár nem kiálthatott, mivel fe-
jére párnát nyomtak és nyaká-
hoz kést szegeztek. Ott aludt 
13 éves nevelt gyermeke is, 
ugyanis a család nevelőszülők-
ként eddig több fiatalt bocsá-
tott az útjára. Akkor éjjel az 
erőszak és a fenyegetés hatásá-
ra nem árulta el, hol tartja érté-

• Harminc évig 
Amikor 1992. október 20-án 

bezárták a Somogyi Könyvtár 
alsóvárosi fiókjának ajtaját, 
úgy tervezték, hogy a szerény 
tolújítás nem tarthat két hétnél 
tovább. Tévedtek: a fő- és al-
vállalkozók .jóvoltából" egé-
szen májusig kellett várni a 
nyitással. 

De félre a keserűséggel: 
sokkal több ok van örülni. A 
városi közgyűlés tanácsadó 
testületeként működő kulturá-
lis bizottság úgy vélte, ideje az 
évtizedek óta elhanyagolt fiók-
könyvtárakért tenni valamit. 
Vették a fáradságot, és végig-

• A községet a szemét és a 
szennyvíz problémák egyre 
inkább szorongatják, ám nem 
tud menekülni előlük. Nincsen 
hová. Mert a települést való-
sággal körbezárták. A termé-
szetvédelmi. a honvédelmi, er-
dőgazdasági területek olyan 
szorosan fogják körül a lakóte-
ret, hogy nincs egy új szemét-
telepi, új szennyvlzszikkasztá-
nyi hely. Pedig a mostani sze-
méttelep a Rózsa utca végén, a 
szennyvízmedence a Tarka ta-
nya mellett már „betelt". 

Ha nem lesz helyettük sür-
gősen új, lesz fertőzés- és jár-
ványveszély. A képviselőtestü-
let ennek elkerülése érdekében 
„rágta a témát" a legutóbbi ülé-
sén. Volt heves vita arról, mi-
ért nincs megfelelő új terület -
de nem volt. s nincs válasz. 
Csak elhatározás - mint már 

MA 
INGYENES JOGSEGÉLY-

SZOLGÁLAT működik az 
Ijfúsági Információs és Ta-
nácsadó Szolgálatnál (Arany J. 
u. 7„ tel.: 480-166/154), 14-től 
16 óráig. 

AMIGA S Z Á M Í T Ó G É -
PES KLUB 17, TEAHÁZ 18 
órától az ifjúsági házban. 

SASFÉSZEK ROCK AND 
ROLL KLIJB a Juhász Gyula 
Művelődési Központban, 
19-21 óráig. Vezeti: Gergely-
né Dudás Klán. 

A ZONGORA ÉS VONÓS 
szakos tanáijelöltck államvizs-
ga műsora 19 órakor lesz a 
Konzervatórium nagytermé-
ben. 

A FOGADALMI TEMP-
LOMBAN 20 órakor kezdődik 
Elekes Zsuzsa orgonahangver-
senye Iván Ildikó énekművész 
közreműködésével. 

A JAZZ KOCSMÁBAN 
20 órától a Cool Birds játszik. 

HOLNAP 
FILMVETÍTÉS NYUG-

DÍJASOKNAK: 15 órától a 

keit, de a rablók (gy is a tárcá-
jából pénzt, a lakásból video-
magnót vittek el. Nyakából le-
szakították aranyláncát, s gáz-
pernicttel szembefújták. Mind-
ez 15-20 perc alatt játszódha-
tott le. A rendőrség gyorsan 
cselekedett. Aznap este két 
szatymazi illetőségű lakost ki-
hallgattak. T. 1. és Cs. F. el-
mondta: gépkocsival érkeztek 
a helyszínre, amit egy bizo-
nyos Tóth Béla vezetett. Ez 
utóbbi személy a Sövényházi 
dűlőben, az N. családnál nevel-
kedett, így kitűnően ismeri a 
helyszínt. A másik szervező, 
Kocsis Lajos (képünkön) is 
alaposan felkészítette őket. A 
tett elkövetése után a két szaty-
mazi 600-600 forint .jutalom-

annyiszor - , hogy lépni kell a 
megoldás felé, további egyez-
tető- egyezkedő tárgyalásokat 
kell folytatni az érdekelt ható-
ságokkal: a Kiskunsági Nem-
zeti Park igazgatóságával, az 
erdőgazdaságiakkal, a honvéd-
séggel, a Gzügyesekkel, a tisz-

Kati és a vadmacska című ma-
gyar filmet nézhetik meg az ér-
deklődők a Dugonics moziban 
(Kossuth L. sgt. 53.). 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
16.30 órakor ingyenes jogi ta-
nácsadást tart dr. Szokol Már-
ta. A VIDEÓKLUBBAN 17 
órától A nagy generáció (r.: 
András Ferenc) című filmet 
vetítik. 

DOBOL A HÓ címmel ta-
lálkozást rendeznek Ördögh 
Szilveszter íróval a Bálint Sán-
dor Művelődési Házban este 7 
órától. Közreműködik: Geren-
csér Ildikó és Kiss Ernő. 

KIÁLLÍTÁSOK 
Miholcsa József szobrász-

művész kiállítása a deszki 
könyvtárban (Felszabadulás u. 
37.). 

Kass János grafikái a Kass 
Galériában. 

A Fekete-ház időszaki kiál-
lításai: Baross'Gábor, a vasmi-

ban" részesült, míg a rabolt 
tárgyakat két társuk magával 
vitte azzal a gondolattal, hogy 
biztonságos helyen értékesíti. 

A nyomozók feltételezése, 
miszerint lopott kocsival jártak 
a helyszínen a bűnözők, igaz-
nak és eredményesnek bizo-
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tiorvosi szolgálattal. Amelyek-
ben - feltételezzük - megvan a 
a jó szándék a gond megoldá-
sára, csak éppen területet nem 
találtak, nem adtak még rá. 

Pedig nagyon kellene! És 
minél előbb! Ha valamennyien 
egy asztalhoz ülnének végre, 

niszter; Ortodox egyházművé-
szet. 

A Móra Ferenc Múzeum 
időszaki kiállítása az I. eme-
leten: Kőbezárt világ (kövü-
letek). 

Milorad Krstic American 
Dzean című kiállítása az Im-
pala Házban (Zárda u. 9.). 

A néger trombitás álma - Ke-
néz István festményeiből kiállít-
ást rendeztek a Jazz Kocsmában. 

A JGYTF jubileumi kiállítá-
sa a Képtár földszintjén, első-
és második emeletén. 

Herpai Zoltán festményei a 
Gulácsy Teremben láthatók. 

Túry Mária festőművész 

Eladó! 
2db Turbo Solar. 

beüzemelve, 
üzleti körrel 

a Forrás Szállóban! 
Érd.: 62/344-637 

nyúlt. A szomszéd megyék 
rendőrei - a körözés nyomán -
segítettek a Csongrád megyeiek-
nek. A bűnözők áruba bocsá-
tották a lopott járművet, s ez 
okozta vesztüket. A Cegléd 
melletti Csemőn előzetes le-
tartóztatásba helyezték Dör-
nyei Imre helyi lakost, aki áp-
rilis 6-án szabadult a börtönből 
(Tóth Béla néven már találkoz-
tunk vele...), s együtt töltötte 
büntetését Kocsis Lajossal, aki 
hatnapos eltávozást kapott az 
átnevelő intézetben, s első útja 
Dörnyeihez vezetett. Ott ter-
velték ki és szervezték meg a 
sándorfalvi, csoportosan elkö-
vetett, álarcos rablást. Az elvitt 
tárgyak értéke kb. 60 ezer 
forint. A fényképünkön látható 
Kocsis Lajos 1965-ös születé-
sű, Sándorfalván nevelkedett, s 
jelenleg szökésben van. A rab-
lás elkövetésekor - reménye 
szerint - alibit biztosított volna 
a börtön... Országos körözés 
van érvényben ellene. 

akik a helykijelölésben, az 
engedélyezésben érdekeltek, 
találnának közösen megoldást. 
Mielőtt a község lakóinak 
egészsége veszélybe kerülne. 
(Tavaly ilyenkor a vízminta 
már mutatott fertőzésre utaló 
jeleket!) A nagyközségért, a la-
kóinak egészségéért felelősek 
lépéskényszerben vannak, az 
nem vitás. Csak az, hogy hová 
léphetnek. - Illetve az - aho-
gyan a falu lakói szókimondó-
an megfogalmazzák - a ter-
mészetvédelmi terület vagy az 
ember-e afontosabb? 

Szabó Magdolna 
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emlékkiállítása a Móra Ferenc 
Múzeum II. emeleti kiállítóter-
mében. 

Négy évszak címmel óvó-
nők, pedagógusok munkáiból 
látható kiállítás a Százszorszép 
Gyermekházban. 

Finn művészeti kiállítás az 
ifjúsági házban. 

Schmidt Andrea fotóriporter 
munkáiból rendezett kiállítás 
az algyői művelődési házban 
tekinthető meg. 

Dormán László és ifj. Ótos 
András fotókiállítása az ifjúsá-
gi házban. Terrárium kiállítás 
9-18 óráig a Százszorszép Gyer-
mekházban. 

Banáncsónak 
gyümölcsfagylalttal, 
banángyümölccsel, sok-sok 
tejszínhabbal, 
kiwiöntettel 

M1KÁDÓ fefji 
cukrászda 
Kossuth I.. XftÉ 
sgt. 101. ^ ^ j f i g r 
. c H B á b 

Jön az Ikarusz! 
Tavaly futótűzként terjedt el 

a hír: 1968. júniusában a Föld 
összeütközik az Ikarusz kisboly-
góval! 

Hogy mennyire megzavarta 
ez a hír az embereket, azt a kö-
vetkező eset is bizonylt ja . Az 
angol parlamentben egy aggódó 
képviselő biztosítékot kért a kor-
mánytól, hogy a Föld nem fog 
összeütközni az Ikarusszal! Az 
interpellációra az angol közokta-
tásügyi miniszter válaszolt. Biz-
tosította a megijedt képviselőt, 
hogy az Ikarusz el fogja kerülni 
a Földet. 

Az Ikarusz eközben mindin-
kább közeledik a Földhöz, és 
1968. június 14-én este 20 óra 
30 perckor mindössze 6,4 millió 
km távolságra lesz tőlünk. Ez-

MA 
KATONA GYULA, A 13-

as választókerület képviselője 
16-tól 18 óráig fogadóórát tart 
a vízművek Tisza Lajos körúti 
székházában. 

HOLNAP 
MÉSZÁROS ATTILA, a 

26-os választókerület képvise-
lője fogadóórát tart a tápéi 
ügyfélszolgálati kirendeltségen 
12-től 17 óráig. 

AZ INGYENES SZÁMÍ-
TÁSTECHNIKAI tanfolya 
mon 15 órakor, az MDF Ró-
mai krt. 31. szám alatti székhá-
zában Kelemen Gábor előadá-
sa: WORD 5.5 alapismeretek. 

után nagy gyorsasággal eltávo-
lodik bolygónktól. 

Jelenleg több mint 1700 kis-
bolygót tartunk számon. Majd-
nem minden „csi l lagászkodó" 
nemzetnék akad egy-két kisboly-
gója. Vannak olyan planetoidok 
is, amelyeket magyar névre ke-
r e sz t e l t ek : Hungá r i a , Buda , 
Móra (Móra Károly csillagász-
ról), Ógyalla, Bolyai, Corvina, 
Konkolya. 

Bizonyos feltevések szerint 
az ö s s z e s l é t ező k i s b o l y g ó k 
száma legalább 140 ezer. De ha 
ezeket a planetoidokat mind egy 
helyre gyűjtenénk össze, akkor 
is csak egy 6880 km átmérőjű 
g ö m b t e s t e t k a p n á n k , vagy i s 
akkorá t , mint a Mars. (1968 . 
jún. 8.) 

DR. VÁNYAI ÉVA alpol-
gármester, a 18-as választóke-
rület képviselője 16-17.30 órá-
ig fogadóórát tart a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán 
(Széchenyi tér 11.). 

„ V Á L Ó P E R E K - KE-
MÉNY CSATÁK" címmel 
rendeznek fórumot délután 5 
órai kezdettel a Victor Hugó 5. 
szám alatt, a Nemzeti Kisgazd 
apárt székházában. Gyulai 
Endre megyéspüspök és dr. 
Gaál Sándor kollégiumvezető 
bíró vitáját vezeti dr. Lévay 
Endre a házasságról, válásról, a 
készülő családjogi törvényről. 

TIT Intenzív Nyári Nyelviskola 
angol és német nyelvből 

június 28—július 18-ig 
Ára: 4500 Ft (45 óra) 

Extra: Eszperantó nyelvvizsgára fölkészítő Angol B 
típusúra, kiegészítő nyelvvizsgához 
Beiratkozás: Tömörkény-gimnázium, 
Június 15., 16., 18. du. 15-17 óráig. 

Érdeklődni: 312-458; 321-090 

semmi • Már víz is van! m Két hét helyett fél év 

Alsóváros könyvtára 
járták a fiókokat. Szemlélődé-
sük után pedig azt javasolták a 
közgyűlésnek, támogassa a 
legszükségesebb munkák 
elvégzését. 

Harminc évig igen kevés, 
vagy éppen semmi sem jutott a 
lerongyolódott fiókkönyvtá-
rakra - a közgyűlés viszont 4 
millió forintot szavazott meg a 
legfontosabb fölújításokra. Eb-
ből építik Klebelsberg-telep új 
fiókját, Szőreg kibővített és 

megszépült könyvtárát már át 
is adták az olvasóknak. 

Alsóvároson bevezették a 
vizet, mosdót, WC-t építettek 
(mindezt évtizedekig nélkülöz-
ték!) kijavították a könyvtárhe-
lyiség fölötti födémet. 

Az alsóvárosi fiókkönyvtár 
közel 10 ezer kötetét úgy gyűj-
tötték össze az elmúlt években, 
hogy például irodalomtudo-
mányi anyagára joggal lehet-
nek büszkék. Új könyveket -

az égbe szökő árak miatt -
egyre nehezebb beszerezni. 
Sokat jelent viszont a Lord 
Kft. segítsége: a nagykeres-
kedelmi cég 30 százalékos 
kedvezménnyel szállít újdon-
ságokat. 

A környékbeliek hamar visz-
szataiáltak a délutánonként 13-
18 óráig nyitva tartó könyvtár-
ba. A családiasságra jellemző, 
hogy az olvasók néha virággal, 
gyümölccsel kedveskednek a 
könyvtárosnak... 

Ny. P. 

Sándor falvi kérdés 

H o v á vigyék a szemetet? 

DÉLMAGYARORSZAG Kéve 
Indítvány a közgyűléshez 
a nők választójoga ügyében 

Dr. Cserő Ede törvényható-
sági bizottsági tag rokonszenves 
indítványt nyújtott be a város-
hoz a nők választójoga ügyében. 
Az indítványban azt kéri, hogy a 
törvényhatósági bizottság (...) a 
nők választójogát törvénybe ik-
tassa. Az indítvány megokolása: 
a nőknek egy tekintélyes része 
műveltségénél, önálló megélhe-

tésénél, szorgos, lelkiismeretes, 
a nemzetet tápláló munkálkodá-
sánál fogva méltán kiérdemelte 
a múlt időkben is, még inkább a 
világháborúban, hogy az ország 
ügyei intézésének kötelességei-
ben és j o g a i b a n a f é r f i akka l 
egyenlő részt vehessen. (1918. 
jún. 8.) 

DÉLMAGYARORSZAG 50 éve 
Julius 1-től kezdve Budapesten 
tilos a borjúhús 

Budapestről jelentik: Szendy 
Károly polgármester legutóbbi 
j e l en t é sében közöl te , hogy a 
szarvasmarba felhajtások és vá-
gások száma tavaly óta lényege-
sen csökkent. Különösen a bor-
j ú h ú s lett ri tka vendég a bu-
dapesti háztartásokban és étter-
mekben. Mivel a borjuvágások 
számának emelkedésével a kö-
zeljövőben számolni nem lehet, 
a főváros vezetósége a közellá-
tási minisztériummal kapcsolat-
ban arra a meggyőződésre jutott, 
hogy a budapest i bo r juhus fo -
gyasztás további korlátozása vált 
időszerűvé. A vendéglősök ipar-
testülete már a mult héten érte-
sítést kapott az illetékes hatósá-

MjtmmtUMj 25 éve 

gok tó l , me lyben közö l t ék az 
ipartestülettel a további borju-
huskor lá tozásokra vona tkozó 
terveket. A tervek szerint a fővá-
rosba é rkező bor juhuskész le -
teket a honvédség és polgári kór-
házak ápoltjai számára tart ják 
fenn, úgyhogy julius 1-től sem a 
magánháztartások, sem a ven-
déglők és éttermek nem része-
sülhetnek borjuhusellátásban. A 
borjuhuskorlátozás időtartamát a 
hatóságok egyelőre nem állapít-
ják meg és amint a lehetőségek 
megengedik, a bor júhús ismét 
szabadforgalomba kerül. (1943. 
jún. 8.) 

D M PROGRAMAJÁNLAT 

Ha nyár, akkor szemétügy. Evek óta „menetrend" sze-
rint felcsapnak az indulatok Sándorfalván ilyentájt: a 
szeméttelep körül lakók az újságiró segítségét kérik, az 
önkormányzat a hatóságokét. Az újságíró felveti a gon-
dot, a hatóságok halogatják a megoldást. Sajnos, nincs ez 
másként idén seni. Tours 
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E M M A N U E L L E T O U R S 
Szeged. Oroszlán u. I. Tel.-fax: 471-066. 

A sztrio-Porec apartmanok: 4600 Ft /M A Nizza 12 nap 24 600 Ft /M A Párizs 8 nap programokkal 
21 950 Ft/M A Tunézia 32 900 Ft /M A Mallorca 32 900 FH6l A Kanéri-szigatek 2 hát 62 500 Ft/tű 
A Costa Brava Szálloda + busz + félpanzió 22 000 Ft/fötől A Rodosz 1 hét félpanzió 29 000 Ft-tól 
A Kréta I hét félpanzió 29 000 Ft-tól A Korfu I hét félpanzió 29 000 Féléi. 

K Ö Z É L E T I N A P L Ó 


