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Kell-e hozomány? 
Lányok, fiúk, ifjú házasok és szülők véleménye 

Sok régi hagyomány szól gás, de anyám is így csinál-
nia is a lányok, illetve a ta, én is így látom jónak, 
lányos házak szokásáról, a 
hozományról. Heves megyé- A diploma 
ben, sőt még a Dunántúlon a h o z o m á n y 
is sok helyütt csak akkor 1 

nyugodt a lányos mama lel Temesvári Kati egyetemis-
ta már egészen más vélemé-
nyen van. 

— Az én hozományom a 
diploma lesz. Hat évig járok 
az egyetemre, s bár ösztön-
díjas vagyok, de azt hiszem, 
így sem kívánhatja el senki 
tőlem. hogy ebből a pénzből 
még hozományra is gyűjt-
sek. Vőlegény jelöltem még 
egyelőre nincs, de én úgy 
képzelem el, ha engem vala-

kiismerete, ha lányának leg-
alább 40—50 törülközőt, tu-
cat lepedőt, ágyneműt, kony-
ha-szobabútort adhat. Ehhez 
hozzászámítjuk még a nagy 
esküvőket is és máris kide-
rül, az ilyen házaknál a lá-
nyok férjhezmenetele nagy 
gond, sőt évekig nyögik a 
szülők a kiházasítás terhét. 

A mai fiatalok állítólag 
másként vélekednek. Néz-
zünk meg néhányat lányok, 
fiúk. i f jú házasak és szülők 
véleményéből a hozomány-
ról. 

— Nem is lány az olyan, 
legalábbis nem feleségnek 
való, aki nem gyűjt, nem 
iparkodik, hogy mire férj-
hez megy, legyen elegendő 
ágyneműje, szoba-konyha-
bútora. — így vélekedik a 
-hozományról" K. Péter, do-
rozsmai fiatalember. Társai, 
akik a beszélgetést hallják, KÖZÖS 
nem kis megütközéssel hall- t rrVnr^Irn^rrrrr f rr l 
gatják. Munkatársa, Z.Nagy ia*ar©*°SSaggai 

gediek, de azért azt hiszem, 
a mi tapasztalatunk is hasz-
nos lesz a fiataloknak — 
mondja Sáfár Lászlóné. — 
Férjem Budapesten dolgozik, 
három évig voltunk jegye-
sek, addig szüleim kosztol-
tak bennünket, mi pedig kö-
zösen takarékba " tettük a 
pénzt és Pesten szövetkezeti 
lakást vettünk. Amikor be-
költözhettünk a szövetkezeti 
lakásba, akkor esküdtünk 
meg, az esküvőt az új ott-
honban tartottuk. Most, mi-
után megvan a szép, egy-
szoba-hallos lakásunk és né-
hány darab bútorunk, to-
vább takarékoskodunk, szép 
kombinált szobát és modern 

zös elhatározással veszünk 
majd meg mindent 

István nem is állja meg szó 
nélkül. 

Nagyobb őröm, 
ha együtl vesszük 

— Én bizony nem a hozo-
mányt nézem. Nem az a 
mérce nálam, hogy egy 
lánynak mennyi a hozomá-
nya. Az mindenesetre jő, 
ha az ember jövendőbelijé-
nek van elegendő fehérne-
műje, de a többit, a bútort, 
s az egyéb, az otthon csino-
sítására alkalmas holmikat 
együtt vegyük meg. Sokkal 
nagyobb az öröm, ha min-
dent együtt vesznek meg. Az 
én menyasszonyjelöltem a 
Szegedi Kendergyában dol-
gozik, tehát mind a ketten 
üzemi munkások vagyunk. 
Egyelőre öltözünk szépen, s 
ügy beszéltük meg, hogy jú-
lius Írtől mind a ketten oda-
adjuk a pénzt a naenyasszo 
nyom mamájának, ő gyűjti 
össze, és mire megeskü-
szünk, ebből akarjuk meg-
venni a szobabútort 

Ezek után most már a lá-
nyoké legyen a sző. 

— Ne írják meg a neve-
met. mert hátha összeve-
szünk a vőlegényemmel az 
én külön, egyéni véleménye-
mért — mondja Sz. Marika, 
a Szegedi Ruhagyárból. — 
Én ugyanis addig nem aka-
rok férjhez menni, a vőlegé-
nyem veszekszik is érte ele-
get, amíg nem lesz meg a 
szoba-konyha bútor és a leg-
szükségesebb ágynemű. Le-
het hogy maradi ez a felfo-

ki megszeret és elettarsnak k o n y h a b ü t o r t akarunk venni. 
akar, az nem kérdezi yan-e _ m bútorra gyűjmtünk 

hozományom, es különben _ m óndja Fonyódi Tiborné. 
u lehet, hogy a jovendobe- _ A konyhabútort én vet_ 
tmnek majd más lesz az iz- tem m e g , a SZObabútorra pe-

lese, mint az enyém Ha vi- d i k 8 z ö s e n gyűjtöttünk fér-
szont együtt vásárolunk meg j e m m e i 
mindent otthonunkba, ak-
kor nem lesz rossz érzése E g Y Ü i i e s e n l e r a k o i i 
neki sem, nekem sem. Kö- . 

a l a p 

A szülők véleménye leg-
alább olyan váltakozó, mint 
a fiataloké. Azért a többség 
mégis egyelőre inkább a ho-
zomány mellett van. Igaz, 
hogy már nem a régi érte-
lemben vett hozományra 
gondolnak, hanem arra, 
hogy jó, ha a fiatalok vala-
mi alappal kezdik az életet. 
Ez az elgondolás helyes is, 
csak éppen a mai kornak 
megfelelően úgy módosul, 
hogy ezt az alapot, az otthon 
alapjait ma már együtt rak-
ják le többségében a fiata-
lok. És egyre kevesebb az 
olyan fiú is, mint a cikkünk 
elején említett K. Péter, aki 
hozomány nélkül nem venne 
el lányt. Szakmája, hivatása 
van már a lányoknak épp-
úgy, mint a fiúknak, s ez 
bizonyára sokkal tartósabb, 
életreszólóbb, mint a súly-
ra mért hozomány. 

Horuczí Lászlóné 

Sok fiatallal beszéltünk 
még a hozomány problémá-
járól. Az általános véle-
mény, egy-két kivételtől el-
tekintve az volt, helyesebb, 
ha a fiatalok együtt gyűjte-
nek, takarékoskodnak. Hi-
szen egy kicsit ez is az 
egyenjogúsághoz tartozik. 
Félreértés ne essék, ez nem 
azt jelenti, hogy a fiatalok 
a mának akarnak élni és a 
holnapra nem gondolnak, 
hanem azt, hogy ma már 
más mércével mérünk és az 
élettárs értékét nem a hozo-
mány súlya adja meg. Ettől 
függetlenül érdekes meg-
hallgatni egy-két fiatal há-
zas és élettapasztalatban 
gazdag szülő véleményét is. 

— Mi nem vagyunk sze-

A dolgozó asszonyok örömére 

Újabb tisztított* csomagolt zöldségféléket 
hoz forgalomba a MÉK 

Á Csongrád Megyei MÉK 
Vállalat szegedi igazgatósága 
érdekes és szép árubemuta-
tót rendezett Deák Ferenc 
utcai székházában. 

Műanyagzacskókban lég-
mentesen csomagolt, tisz-
tított sárgarépát, petre-
zselymet, karalábét és ká-
posztát mutattak be. 
Az árubemutatót megte-

kintették a kereskedelem ve-
zetői, s megállapodtak ab-
ban, hogy ezeket a tisztított, 
ízlésesen csomagolt főzési 
kellékeket hamarosan nagy 

Szülők egy általános iskola 
politechnikai oktatásáért 

A szegedi Zalka Máté Ál- lalat fiataljai hazánk felsza-
talános Iskolában társadalmi badulásának évfordulója tisz-
munkában szülők látják el teletére is közös műsorban 
a politechnikai oktatást, te- szerepelnek a vállalat ün-
kintettel arra, hogy az is- népségén 
kola tanári karából nem all Egy nagyapa 
még rendelkezésre pedagó- nos, 
gus, aki a szakoktatást ve-

Kopasz Já-
volt asztalos-kisiparos 

is szorgalmasan bejár az is-
zethetné. Amíg ez a problé- kólába mindenféle famunká-
ma megoldodik, addig üze- ra oktatni a gyermekeket, 
mi szakemberek segítenek akik közt az ő unokája is 
az iskola gondján. A szege- ott szorgoskodik a gyakor-
di Víz- és Csatornaművek lati kézügyesség, munkafo-
egy-egy szakembere, Kovács gások és a különböző szer-
István és Szabó Pál heti há- számok használatának elsa-
rom alkalommal lakatos- játításában. Kulcsár István 
munkában több órás elmé- szülő és Agócsi János kom-
leti és gyakorlati politechni- munista veterán pedig a la-
kai szakoktatást nyújt az is- i«tn= is-
kola növendékeinek. 

E vállalat különben tar 
sadalmi szerződést kötött 
Zalka 

szeízÁiés "azt"""jelenti," hogy eddig közel 
a vállalat patronálja_ az is-
kolát, amelynek 
csoportjai, énekkara és sza-
vaiéi viszont időnként kiil-
turális műsort adnak 1 víz 

és Csatornaművek, kmze-ei 
vei karöltve a vállalat dol-
gozóinak. Az iskola és a vál-

katos mesterség alapvető is-
mereteire oktatja a tanuló-
kat. A Zalka Máté Általá-
nos Iskolában a poíitechni-

iWáté Altalános Isko- kai oktatást célzó lakatos és 
A gyakorlatban ez a asztalosműhely létesítése óta 

*—— eddig közel 250 munkaórá-
ban oktattak és tanítottak a 

műkedvelő szülők gyakorlati munkára, 
s a továbbiakban is végzik 
ezt az oda,gdó tevékenységet, 
ameddig a politechnikai ok-

ktszemi- tatásban jártas szaktanárok 
nem állnak az iskola ren-
delkezésére. 

tömegben hozzák! forgalom-
ba Szegeden. Ugyanakkor 
rendelni akarnak ebből az 
áruból Szolnok és más me-
gyék kereskedelmi szervei is. 

A szegedi MÉK Vállalat 
tartósító üzemeiben már ez-
előtt is készítettek húszáe-
kás ecetes paprikával, ece-
te's uborkával és vöröská-
posztával töltött csomagokat. 
Ezekből a készítményekből 
— melyeknek polyetilén 
csomagolása is megnyerte a 
közönség tetszését — 50 ezer 
darabot gyártottak eddig 
Szegeden. Most 

az állandóan növekvő ke-
reslet láttán határozták el 
a MÉK vezetői, hogy rá-
térnek a tisztított leves-
zöldség-csomagok gyártá-
sára is. 

Tovább folytatják az ugyan-
csak műanyagba csomagolt 
ecetes piros cékla gyártásást 
is. A kereskedelem útján 

Ha a% állam 
benyújtaná a számlát... 

Mennyibe kerül Bokodi Mária és Póla Károly diplomája? 
Bokodi Mária, győri MÁV- nyilvánvaló, hogy az arány egy a sok közül a nép álla-

kocsikísérő lánya, mint a leg- körülbelül így alakul a gya- mának messzemenő gondoa-
több frissen érettségizett, korlatban: a természettudo- kodásában. 
némi szorongással ült szem- mányi kar egyetlen hallgató- S hogy mennyibe kerül egy 
be az egyetemi felvételi bi- jának diplomája annyiba ke- diploma, azt az eddigi ada-
zottsággal még tavaly július- riil, mint egy jogászé és böl- tok csak körvonalazták. Az 
ban. Most elsőéves materrja- csészé együttvéve. Lehet, ilyen tételek nem szerepel-
tika-fiz&aszakos egyetemi hogy ez az arány kicsit túl- nek az évi 22 ezer 246 fő-
hallgató a Szegedi Tudo- zott, de a laboratóriumi fel- rintos átlagban, mint 20 ezer 
mányegyetem Természettu- szerelések, berendezések, a forint hangversenybérletre; 
dományi Karán. Póla Ká- gyakorlati munkában hasz- egy nemrég avatott kollégi-
roly barcsi gyári munkás nálatos fogyó eszközök, kí- um belső csinosítására 45 
fia, V. éves matematika-fi- sérleti anyagok adják ezt a ezer forint; a falusi gyakor-
zikaszakos hallgató viszont különbséget. Az átlagot vi- lati népművelési munkára ki-
néhány évvel korábban ült szont nyugodtan megszoroz- küldött hallgatók élelmezé-
ugyanazon bizottság előtt, s hatjuk tehát az öt tanulmá- sére, lakására és útiköltsé-
most már kifelé tart az egye- nyi évvel, s a »végered- gére 41 ezer forint; a Colie-
temről, hiszen utolsó fél éve mény•*: 111 ezer 230 forint, gium Artium, mint a háll-
ván csak hátra. Az egyik gatók önművelésére fenntar-
csak most jött a tudományo- 5 ami meg hozzájon tott művelődési lehetőség 
kat szomjazva, a másik pe- g z azonban csak viszonyla- patronálására 10 ezer forint; 
dig már megy a tudomá- g o s A hallgatók számának komplex terepgyakorlat költ-
nyos ismeretek sokaságával, változásával lehet több, vagy ségei a biológia-földrajz- és 
amelyre nyugodtan építhet valamivel kevesebb, de ettől biológia-kémiaszakos hallga-
tna jd. függetlenül is inkább emel- toknak 51 ezer forint; a ve-

• kedö tendenciájú évről évre gyész-és matematikaszakosok 
Egy hallgatóra ^ e g y e ^ m j nallgatók egy vidéki üzemlátogatására 70 
évi 22 ezer forint főre eső állami támogatása, ezer forint; kétheti műhely-

Bokodi Mária tehát beke- gyakorlat a matematika-fizi-
Kettőjük külön, de mégis r ü l t ^ egyetemre, s attól kaszakosoknak 26 ezer forint; 

egyforma útja, s az állami .j^gva gondjainak jelentős a jogászok nyári gyakorlatá-
gondoskodás fölöttük azzal r d s zét az állam vállalta ma- ra és szállásra, útiköltségére 
kezdődött, hogy annak ide- g a r a Bokodi Mária beköl- 30 ezer forint; külföldi tá-
jén, a felvételi vizsgán, az tűzött a kollégiumba — mint nulmányútakra 70 ezer forint 
írásbelihez szabadon használ- a bogy a Szegedi Tudomány- és így tovább, 
hattak fel akár öt ívnyi pa- egyetem hallgatóinak 53 szá- Lehetne sorolni az áflag-
pirost is — ingyen. A papír- z^ékn — s a 140 forint kol- összegen kívüli forint-tétele-
lapok csörgése-zorgese mint- légiumi önköltség helyett ha- k e t s nem utolsósorban az 
ha szimbolizálná az allam vonta csak 50 forintot fizet. Egyetemi Könyvtár évi két-
sokezer forxntjat_ is, amit e Ezért ^ z o n f kap lakást, fű- millió forintos költségvetését, 
fiatalok tamttatasara fordít tést< világítást, fürdőt, fehér- amelyet teljes egészében a 
a tarsadalom. Mennyit is? nemümosást, orvosi ellátást, hallgatók tudás és művelö-
A Szegedi Tudomanyegyete- társalgót,'könyvtárt. S emel- dési igényeinek kielégítésére 
men a mostani atlag szerint l e t t ^ havonta 350 forint fordítanak. 
egyetlen hallgatóra évente 22 ösztöndíjat, mint jeles tanu-
ezer 246 forintot költenek. ló> ^ a menzán ebédet, ami- A szocialista ország 
Ebben az összegben benne ért fizet térítést. KZkezűséve 
van az oktatok tobb mint p ó l a Károly v . éves egye- D 0 K e z u s e ™ 
800 ezer forint havi bére a t e m i h a I l g a t ó ugyancsak kol- végeredményben ml a vég-
felszerelések, kiserletl eszko- 1 m , j ^llátáot élvez s mint « v e S e r e a m e n y I J f n m I a Ups 
zök és ísv tovább ugvanak- elJa-mst: eivez s mini g ^ ^ g amennyibe egy dip-

kaí ^ n e mfnden k l t o " ° . f ° l !°ma kerül a nép államé-kor megsincs Dffline minaen nnt oszt0ndijat es teljesen _ k ? r-.het utánaszámolni forint, amit az állam nyújt. • menzai étkezést ^ . L A 99 ezer 946 forintos át- P jdv e n e s menzai ewcaaeyx. ^ e midben szereplő sza-
A ll ezer 246 tonntos at C s a k a z utóbbiért, napi ket- m o k l l a k Minden bizonnval 

lag természetesen mindhá- AtkezJ^ért ha fizetnie fiinaen Dizonnyai rom a bölcsész a iort és a f ^ T et-Kezesert, na rizetnie i n kább kimaradtak belőle rom, a ooxcsesz, a jogi es a k eu ene, minden nap 13,20- , . m h n O T i s 
természettudományi kar 1235 „ t e térítenie Évente • ! 1 ^ 
halleatóiára érvénves holott Kellene xeriieme. tvenve nieglsmetlodott volna. De ki hallgatojara érvényes, holott a kedvezmeny - havonta ^ j ^ j j a e z t a „ ^ fíatalság. 

30 napot veve alapul — 3960 m f g ^ ; A 6 z o c i a ] i s t a 
forint, öt even at pedig en- Magyarország lehet ilyen bő-
nek az ötszöröse. S amit meg k e z ű f i a i v a l ) elsősorban a 
közvetlenül megkapnak, s m u n k á s - és parasztszármazá-
velük együtt mmden vidéki gúakkal, akiknek elődeit az-
lakosú hallgató: évi otezon e l 6 t t ^ ^ k é z u j j a i n i s m e g 
haza- és visszautazást, 33 _sza- lehetett számolni, ha netán 
zalókos utazasi kedvezmeny- eljutottak az egyetemig. Ma 
myeL már nemzeti nagyjaink, Jó-
Ösztöndíjak és más sseí A t t i l a « Radnóti Mik-

, . lee nyomorgo egyetemi evei 
segitsegek elégséges bizonyítékul szol-

A Szegedi Tudományegye- gálnak, de kisebb példák 
tem hallgatóinak 85 száza- végtelen sora is szemléltető, 
léka kap ösztöndíjat, vagy hogy mit adott a volt bur-
szociális juttatást 100—900 zsoá állam egyetemistáinak: 
forint között, nem is beszél- csak diplomát súlyos nyo-
ve a társadalmi ösztöndíja- morgással, utána pedig mun-
sokról, akiknek ösztöndíja kanélküliséget. legjobb eset-
jórészt nem szerepel az ben fizetésnélküli gyakorno-
egyetem költségvetésében, koskodást évekig — diplo-
Bokodi Mária és Póla Ká- mávaL 
roly tehát nem kivétel, csak L F-

negyedkilós zacskókban 
aszalt almát és szilvát is 
forgalomba hoznak majd. 

Tervezik a tisztított, szele-
telt burgonya gyártását is. 
Az új készítmények gyártá-
séhoz öt különleges tasakra-
gasztógépet szereztek be, s 
ezek segítségével 

24 óra alatt mintegy tíz-
ezer csomagot tudnak le-
zárni. 

Burgonya- és zöldségtisztító 
gépek beszerzését is terve-
zik. 

A nyár idején már nem-
csak Csongrád megye, ha-
nem Szolnok és Bács-Kiskun 
megyék városainak igényeit 
is ki tudják majd elégíteni 
ezekből a készítményekből. 
Nagymértékben megkönnyí-
tik ezzel a dolgozó asszo-
nyok munkáját, akik felényi 
idő alatt tudnak majd ízletes 
vacsorát készíteni a család-
nak. 

Megjelent a Tiszatáj április! száma 
Uj szerkesztő és szerkesz-

tő bizottság munkálkodásá-
val jelent meg a Tiszatáj 
áprilisi száma. A lap vezér-
cikként közli Csépi József 
Uj élet küszöbén című írá-
sát Csongrád megye terme-
lőszövetkezeti életének je-
lentőségéről. A szépprózát 
Dér Endre Polyvás Mihály 
hivatalai, Siklós János Rő-
zserakók és Tóth Béla Ma-
gyar Jóska című tárcája, il-
letve novellája képviseli az 
új számban. B. Tyitov A po-
litikai gazdaságtan problé-

Javítják a közvilágítást a III. kerületben 
A Hí. kerületben meg-

kezdték az idei tervbe vett 
közvilágításé lámpák fel-
szerelését. A telepeken, va-
lamint Alsóvároson, Móra-
városban és Rókuson 

159 új égövei teszik vilá-
gosabbá az utcákat és át-
járókat. 

Az új lámpák felszerelése a 
Délmagyarországi Áramszol-
gáltató Vállalat rekonstruk-
ciós munkáival párhuzamo-
san folyik. &ök helyen a 
külváros egyes körzeteinek 
villamosáram szolgáltatása 
hiányos volt. Az igények 
növekedésével, új háztartási 
gépek beszerzésével 

nagyobb az áramfogyasz-
tás a külvárosokban is. 

Emiatt szereli át a DÁV 
több helyen a villanyveze-
ték-hálózatot, s ugyanakkor 
a IIL kerületi tanáccsal tör-
tént megállapodás szerint 
.több mint 

60 új, közvilágítást szol-
gáló utcai lámpát szerel-
nek fel. 
A rekonstrukciós szerelé-

seken kívül még 78 lámpa 
felállítását tervezik a III. 
kerületben. Ezek elhelyezé-
séiből az építési és közleke-
dési állandó bizottság ja-
vaslata alapján április má-
sodik felében dönt a kerü-

leti tanács végrehajtó bi-
zottsága. Eddig mintegy öt-
ven javaslatot nyújtottak be 
a körzeti tanácstagok, s bi-
zonyára április közepére a 
többi lámpa sorsáról is ér-
kezik javaslat. A kerület 
közvilágításának megjavítá-
sát az is elősegíti, hogy a 
III. kerületi tanács építési 
és közlekedési csoportja in-
tézkedett arról, hogy a Toi-
buhin sugárút Nagykörút és 
Kálvária tér közötti szaka-
szán, valamint a Marx tér 
tengelyvonalában világító 
lámpákat átszerelteti hi-
ganygőz lámpákra. 

mája című írását Kuti Judit 
fordításában közli a lap, 
amely ugyanakkor nagy te-
ret szentel Csetri Lajos A 
művészi tükrözés néhány 
kérdéséről című időszerű ta-
nulmányának. 

A Tiszatáj új 6záma ver-
set közöl Simái Mihálytól, 
Reményi Bélától, Papp Já-
nostól, Lődi Ferenctől, F. 
Tóth Páltól, Gál Sándortól, 
Andrássy Lajostól. Ladányi 
Mihálytól és Kovács Mik-
lóstól. A képzőművészeti ro-
vatban Samu Katalin fiatal 
szobrászművészről, Dehény 
Lajos földeáki emlékkiállí-
tásáról, a szegvári Móra Fe-
renc falumúzeumról és Cí. 
Pataj Mihály Szegeden ren-
dezett kiállításáról olvasha-
tunk. Juhász Antal muzeoló-
gus a pusztuló népi műem-
lékek védelméről ír. Dér 
Endre a Magyar Írók Szö-
vetsége legutóbbi taggyűlé-
séről számol be, Lőkös Zol-
tán pedig Gorkij Jegor Bu-
licsov és a többiek című drá-
májának szegedi bemutató-
ját méltatja. A könyvkriti-
kai rovatban Oláh Miklós 
Kamjén István elbeszélései-
ről, Rácz Lajos Kárász Jó-
zsef Judit című új regényé-
ről, Akácz László pedig Sán-
ta Ferenc Farkasok a kü-
szöbön című kötetéről ír. 


