
A tok^sség házigazdaként 
fogadja a vendégeket 

Dr Vitéz András, az. Országos Idegen-
forgalmi Hivatal vezetője szombaton a 
hazai és kütfötdá újságíróknak tájékoztatót 
adott az idegen forgalmi főidényre való 
felkészülésről. A többi között elmondotta, 
hogy tavaly több mánt, 2 mfflió külföldi 
járt hazánkban, az átutazók száma pedig 
817 ezer volt. A két világháború köz'átt 
legjobb idegeriforgalmi év 19.37 volt. ami-
kor 317 ezer külföldi járt Magvarorszá-
gon. 

Haoasúlyózta. iáén a korábbinál na-
gyobb vendégvárásra számítanak és eme 
reményt ad az a tény is, hogy az év e'ső 
három hónapjában 65,5 százaiéiokai több 
átutazó kereste fel hazánkat, mint tavaíy 
a hasonló időszakban A legtöbb vendég 
a környező országokból érkezik, de sok a 
tengeren túlról jövők száma is. Évente 
mintegy 50 ezer a rokonlátogató. 

Az fdegenforgalom ma már hazánk-
ban nemcsak az idegenforgalmi szervek 
ügye. Egyre inkább megvalósul az a gya-
korlat, ami a nagv idegenforgalommal 
rendelkező országokbein ismeretes: szinte 
az egész lakosság házigazdaként fogadja 
a vendégeket. Ebben az évben több olyan 
esemény zajlik majd le hazánkban, emely-
re nagyszámú külföldi é-kezé ét várják. 
Ezek közé tartozik az Atlétikai Európa 
Bajnokság, az Eszperantó Kongresszus, 
valamint a Nemzetközi Camping Szövet-
ség kongresszusa és táborozóra. 

Végül kitért arra. hogy az országhatá-
rokon tevő 14 határátkelő helyen éjjel-
nappali szol rá lat fo'vi-k a vízin m kiadás. E 
határátkelőknél pénzváltóhelyeket is nyi-
tottak. 

Gczdasó%i fejlődésünk időszerű kérdései ^ 

Az ésszerű árrendszer 
A ETACT mechanizmus vi- is, bizonvos reális deviza- hasznossága. Ebből az is kö-

szorzó alkalmazásával kife- vetkezik, hogy nem helyes 
jezziik. Az ésszerű árrend- követelmény, hogy az árban 
szer követelményeit a terme- mindig elismerjék a költsé-
lési ár típusú ár elégíti ki a geket. 

szonyai között jelentős sze-
repe van az árrendszernek. 
Az árrendszer alapvető fel-
adata. hogv — rövidtávon — 
helves gazdasági döntésekre 
ösztönözzön. Alapvető fel-
adatának csak akkor tehet 
eteget, ha bizonyos ésszerű-
ségi követelménynek is meg-
felel. Melvek az ésszerű ár-
rendszerrel szemben támasz-
tott követelmények? 

1. Az ár fejezze ki a ter-
melés tényleges társadalmi 
költségeii. A társadalmi költ-
ségek az élő munka költsé-
gein kívül a eépi nagyipar 
korszakában feltétlenül tar-
talmazzák az eszközlekötést 
is. Helyes ha a társadalmi 
költségekben az import 
anyag ráfordítás költségeit 

legjobban. Ez. a tiszta jöve-
delmet, vagy annak egv ré-
szét a lekötött eszközérték 
arányában tartalmazza. 

2. Az ár fejezze ki a ter-
melők és a felhasználók piaci 
értékítéletét Ezt úgy is 
mondhatjuk, hogy az ár a 
társadalmi elismerés mércé-
je is. A modem technika vi-
lágában a felhasználók piaci 
értékítélete alapján kialaku-
ló ár gyakran — nemegy-
szer jelentősen — eltér a 
költségarányoktól. Ennek 
oka a termékek jelentős kö-
rének helyettesíthetősége és 
a rokon termékek eltérő 

Cikkeink 

Herrmann Antalról 
AT OLVASÓ LEVELÉBŐL, mondatok: 

Mint Herrmann Antalnak, mondhatok 
ez 1907—1 l-es években hall-
gatója a kolozsvári Tudo-
mányegyetemén. s mint ké-
sőbbi sógora, életének. tu-
dományos munkásságának 
ismerője meglepődéssel ol-
vastam a Dél-Magyarország 
április 16-i számában meg-
jelent emlékezést, mert több 
tévedést tartalmaz. 

fgv azt írja. hogy Herr-
mann Antal ..Világutazónak 
is tartható: Afrikát. Ázsiát 
járta '. Ezzel szemben a va-
íósag az. hogy Herrmann 
Antal Európa halárát soha 
át nem 
tévedés 

„Most annyit 
hogy amikor az 

egyenlítői folyást tanulmá-
nyoztam. Afrikából átutaz-
tam. Ázsiába". Ezt Herr-
mann mondja, s a kérdésre, 
hogy ez. mikor volt, így fe-
lelt: ..A nyolcvanas évek-
ben. Egy éid szabadságot 
kértem. S mert senki sem 
tudta, hogy hol vagyok, 
köröztetettem vált szüksé-
gessé". (42. 1.) Ez a re.tté-
lyesikedés lehet az egyik 
oka, hogv sógora máig sem 
tud külföldi útjairól. A 
másik ok: bizonyára ekkor 
még ő nem is ismerte Herr-

lépte! Az e f f é l e m a n n t - H a H e r r " j 
nemcsak a tudós ^ n n nem mondott igazat 

emlékezését zavarja meg, 
hanem kárára \"an az egyéb-
ként értékes közleménynek 
Is 

Egyébként a tudós Herr-
mann Antal nincs elfelejt-
ve. A Néprajzi Társaság a 
műit é\-ben mély kegyeiet-
te! rótta le háláját iránta, 
mint egytk alapító tagja 
iránt, a Belvárosi temető-
ben levő sírjánál. 

Jósa János 
ny. középisk. tanár 

" A SZERZŐ VALASZA 
Herrmann Antal életrajz-

írója. a 
isrintén rokon Cs. Jósa 
Aranka könyvében (A föld 
problémája Emlékezés dr 
Herrmann Antalra. Szeged. 
1935. 32. lap) olvashatók e 

életrajzírójának — nfcfror 
én is tévedtem, mivel hitelt 
adtam neki. 

Ami cikkem alcímének 
..e'fe'ejtett" jelzőjére vonat-
kozik, arról annyit, hogy 
a tavalyi koszorúzás Herr-
mann sírjánál, még nem 
cáfolja e jelző érvényét. 
Jellemző magában az. is, 
hogy akkor a temetögond-
noksng révén kellett kinyo-
moztatni a sír helyét, amit 
senki sem tudott. A szak-
tudomány ugyan tisztában 
volt Herrmann jelentőségé-
vel. de alakja feledésbe 

Ésszerű árrendszerben, az. 
árakban a külső piacok ér-
tékítéletét is figyelembe kell 
venni. (Például, ha valamely 
termék belföldi ára — a 
költségek miatt — nagy. de 
importja olcsó, akkor nem 
helyes a belföldi árszínvonal 
tartása. Ellenkező esetbe: ha 
valamely termék belföldi 
ára alacsony, de exportára 
magas, úgy a belföldi árat is 
indokolt felfelé ..eléríteni"'.) 

3. Az árban kifejezésre keli 
jutniuk bizonyos társadalmi 
indítékoknak. Bizonyos ter-
mékek fogyasztásának ösz-
tönzéséhez vagy korlátozásá-
hoz állami, társadalmi érdek 
fűződhet. (Például bizonyos 
kulturcikkek fogyasztásának 
ösztönzéséhez, vagy az alko-
hol fogyasztásának korláto-
zásához.) 

Az ésszerű árrendszer csak 
rugalmas ármechanizmusban 
valósulhat, meg. mert az. 
árak csak így követhetik a 
költségarányok változását és 
csak így fejezhetik ki a fel-
használók. a fogyasztók piaci 
értékítéletét. 

A RUGALMAS ármecha-
nizmus nem azonosítható az 
ár spontán mozgásával. Terv-
gazdálkodást folytató ország-
nak elemi érdekei fűződnek 
az árstabilitáshoz. Az. ársta-
bilitás azonban nem feltét-
lenül igényel merev hatósági 
árszabályozást. Az. árak sta-
bilitását — és ezúttal az ár-
színvonal stabilitásáról van 
sz.ó és nem egves termékek 
áringadozásáról — rugalmas 
árszabályozási rendszerben is 
biztosíthatjuk, ha a közgaz-
dasági szabályozás egyéb esz-
közeit — a költségvetést, a 
hitelpolitikát, a bérpolitikát, 
a vállalati jövettelemszabá-
lyozást, stb. — megfelelő 
módon alkalmazzuk. 

A rugalmas ármechaniz-
mus feltételezi, hogv bizo-
nyos termékek, elsősorban a 
továbbgyűrűző hatásokat 
előidéző félgyártmányok (pl. 
hengereltén:) árát továbbra 
is hatóságilag szabályozzuk. 
Az. áruvilág nagv részében 
azonban tehetségének látszik 
a limitárak, a kalkúlációsé-
ma alkalmazása, vagy a tel-
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Technikumok 
kulturális találkozója 

Szombaton befejeződött a 
Közlekedés- és Posfcaügyi Mi-
nisztérium középfokú okta-
tási intézményeinek kétnapos 
sport- és kulturális találko-
zója. 

A díjkiosztó ünnepséget 
szombat délután 5 órakor 

Első helyezettek az ének-
karok között a Budapesti 
Postaforgalmi Technikum, a 
kamarakórusok között Jáky 
József útépítési technikum 
(Székesfehérvár), az irodalmi 
színpadok között a békés-
csabai Vásárhelyi PA1 Üt-, 

tartották a MAV Petőfi Elán- Híd- és Vízmúépítési Techni-
dor művelődési otthonban. 
Kaszás István a vasutasszak-
szervezet kulturális osztályá-
nak vezetője méltatta a fca-

kirm, a tánczenekarok kö-
zött a Budapesti Vasútgépé-
szed Technikum, a népi tánc-
csoportok között a székesfe-

lálkozó jelentőségét és is- hérvári Jáky József Techni, 
mertette az eredményeket ktim, a színjátszásban a 
Ezután Horn Dezső, a köz-
lekedés- és postaügyi mi-
niszter első helyettese üdvö-

Sz.egedi Vasútforgalml Tech-
nikum Tet.t a győztes. Ezen-
kívül több egyéni versenyzőt 

zölte a résztvevőket, és átad- is kitüntettek, és sor kei-ült 
ta a dijakat, az első helye-
zetteknek. Az összesített 
kulturális verseny győztese 
a Szegedi Vasútforgalmi 
Technikum tett, mely meg-
kapta az arany vándorserle-
get 

a felszabadulásunk tisztele-
tére kiírt szakmai pályáza-
tok nyerteseinek jutalmazá-
sára is. 

A díjkiosztó ünnepség után 
a legjobb produkciókból be-
mutatót tartottak. 

KI MIT TUD?" a gyárban 
Í J 

Nagyon hasznos és érdekes 
kezdeményezés színhelye 
volt az elmúlt hét végén a 
szegedi kenderfonógyár mű-
velődési terme. Tizenkét szo-
cialista címet nyert, vagy a 
címért versenyző munkabri-
gád tagjai vetélkedtek egy-
mással. hogy ki tud többet 
szakmai. munkavédelmi és 
általános műveltségi kérdé-
sekben. 

A zsűri tagjai öt kérdés-
csoportból két-két kérdést 
adtak a brigádoknak és meg-
kezdődött az iz.galmns vetél-
kedő. A kérdéscsoport ok fel-
ölelték a következő témákat: 
hazánk és a nagyvilág, a 
munkajog, az irodalom, a 
munkavédelem és a filmmű-
vészet. 

A feleleteket a zsűri pon-
tozta és — akár a televí-

r 
zióban — azonnal a táblára 
írták az eredményeket. A tíz 
kérdés megválaszolása után 
érdekes és izgalmas helvzet 
alakult ki: az első és a má-
sodik helyen, valamint a har-
madik és a negyedik helyen 
holtverseny keletkezett. 

A szép számú érdeklődő 
izgalommal várta a döntő 
kérdésre adott, válaszokat, 
amelyeket írásban végeztek 
el az érdekelt csapatok. Ha-
marosan megszületett a vég-
eredmény. Az első helyet a 
Műszaki I. fiatal techniku-

sokból áfló brigád szerezte 
meg. a második helyen az 
Asztalos János kártolós bri-
gád. a harmadikon pedig a 
Fáklya, a hálóüzemi fiatal 
lányok brigádja végzett. Az 
első helyezett 1000 forint, 
a második 750. a harmadik 
500 forint pénzjutalomban 
részesült. 

Dino Ciani 
zongoraestje 

Dino Ciani, a Magyaror-
szágon jól ismert és kedvelt 
fiatal olasz zongoraművész 
koncertezett pénteken es-
te Szegeden a Zeneművé-
szeti Szakiskola nagytermé-
ben. 

A vendégművész nagyon 
szimpatikus egyéniség. Mint-
ha törékenynek látszó test-
alkatához, szinte kisfiúsán 
kedves megjelenéséhez iga-
zodna muzsikálása is: játé-
ka elsősorban a poétikus 
mozzanatokat emeli ki. a 
ahol csak lehet, a drámai 
csomópontokat is lírában 
oldja fel. Ügy hisszük, en-
nek az alapállásnak követ-
kezménye az. hogy Ciani 
zongorázásából szinte telje-
sen hiányzik a mezzoforte 
— középerős — dinamikai 
fokozat. Elsősorban pianók-
ban és pianisszimókhan 
gondolkodik, s ha egy elke-
rülhetetlen forte vagy for-
tisszimó következik, az kissé 
keménynek tűnik. 

Beethoven Hat bagatell-' 
jében a finom líraiság és 
mély kulturáltság ragadott 
meg. Schumann C-dúr fan-
táziájában pedig a színgaz-
dag hangzás és oldottság tet-
szett. 

A hangverseny legemléke-
zetesebb műsorszáma Cho-
pin h-moll szonátája volt. S 
itt is különösen a lassú té-
telben nyilvánult meg Dino 
Ciani mély muzikalitása. 

A nagyon rokonszenves 
művész három Chopin-
etűddel köszönte meg a kö-
zönség ünneplését. 

Vántus István 

Díjkiosztó ünnepséggel zárultak 
az Ifjúsági jogásznapok 

Sport- és szellemi vetél- kod tok: Bodnár I-ászló és 
kedők, valamint a második Bodóczlcy Zsuzsanna. Szege-
nap érdekes programját zá- di hallgató volt a jogeset-
ró. a Hungáriában rnegren- megoldási verseny eíső he-
dezett vidám jogászbál lyezettje is: Nagy Lajos, a 
után szombaton díjkiosztó második Fülöp Györgyi bu-
iinnepségre gyűltek össze a dapesti, a harmadik Szegfy 
budapesti, pécsi vendégek és László pécsi hallgató lett. Az 
a szegedi házigazdák, a orosz fordítási versenyt a 
JATE Állam- és Jogtudo- szegedi Apáthi István nyer-

te, a második díjat megoszt-
va elnyerő Pojtner László 
(Pécs) és Kun Árpád (Sze-
ged) eiött. 

Az első nap szellemi bt-
tusa versenyét izgalmas 
küzdelem után megnyerő 
pécsi csapat is most vette 
át a díjat a két második 
csapat, a budapesti és sze-
gedi előtt. A vetélkedők ke-

mányi Karának hallgatói. 
Dr. Kemenes Béla, a kar 
dékánja adta át rövid be-
széd kíséretébe® i három 
nap alatt ;válóbbat 
nyújtó jogé®' az érté-
kes díjakat: íárom- és 
kétszáz forintos pénzjutal-
makat, illetve könyvjutal-
makat. 

A perbeszédversenyt 
Friedrich, Lajos budapesti retében megrendezett aszta-
joghallgató nverte kimagas- Iitenisz-versenyt viszont a 
Ióan jó vádbeszédével. míg szegedi csapat nyerte és ez-
a második és harmadik he-
lyeken szegediek osztoz-

Moszkva—Budapest 40perc 
V. M. Danilicsev. a Szov- szállítottak. Az idén 48 mii-

jét Polgári Repülésügyi Mi- lió utast és 1 100 000 tonna 
nisz tórium nemzetközi igaz- árut akarnak légiúton szát-
gatóságának helyettes veze- lítani. s a repülőgépeket 65 
tője tájékoztatta az újság- millió hektárnyi termoterü-
írókat az Aproflot eredmé- let műveléséhez te igénybe 
nyélről, fejlődéséről. veszik. 

Elmondotta, hogy a szov- 19~0-ben már a hangnál 
.let polgári légiközlekedés nagyobb sebességgel szágul-

népgazdasági ága- d ó TU—144-eseket is fel-
vaJószinúleg vele merült Szegeden és országo- i jes szabad áralakulás. 

san a szélesebb közönség, 
még a művelt olvasó előtt 
is. 

Péfer László 

Dr. Varga György 

jelentős 
zattá nőtt. 

Az Aeroflot gépei 
ben negyvenkétmillió 

1965-
utast 

Maszek haszon egy állami 
házban 

A De1-Magyarország 1966. vart telerakja piaci árukkal, 
április 14-i számában meg- anyagi ellenszolgáltatásért. 
jelent fenti című cikket kö-
szönöm a 34/2 számú lakó-
bizottság nevében. lakóbi-
zottságunk megtárgyalta a 
cikkben szereplő ügyet, s a 
tanulságot közölte az Ingat-
lankezelő Vállalat igazgató-
jával. sürgős kivizsgálást 
kérve. 

A Mikszáth Kálmán utca 
21-ben is hasonlóak az ál-
lapotok. A házfelügyelőnő 
fér.ie felmondta vállalatá-
nál kazánfűtői állását és egy 
éve csak azzal foglalkozik, 
hogy a mosókonyhát, az ud-

Ez van a Mikszáth Kálmán 
utca 19. számú házban is. 
Ezeknek a pakolásoknak a 
velejárója már hajnali 4-
kor a tűrhetetlen zaj, kéz.i-
kocsik nyikorgása. S ezt én-
pen az. TKV alkalmazottai 
követik el. 

Sajnos, az TKV igazgatója 
nem tartotta sürgősnek, 
hogy a lakóbizottságnak vá-
laszoljon. s eszerint bizo-
nyára az üggyel sem fog-
lalkozott. Miért? 

Török János 
iakóbizottsági elnök 

Szeged, Mikszáth Kálmán u. 21 

Milliós éríékek hamvadlak el 
A tűzrendészet! helyzet 7—800 esetben okoznak tüzet 

alakulásáról, az idei felada- az őrizetlenül hagyott gyer-
toíról tájékoztatta dr. Micskó mokek. s a veszélyes játék-
Rudolf tűzoltó vezérőrnagy, nak gyermckéletek esnek ál-
a tűzrendészet országos pa- doratul. A lakóházakban ke-
rancsnoka az újságírókat. A 
többi között hangsúlyozta: 
több mint 3 ezer üzemben, 
gyárban és más fontos mun-
kahelyen működnek önkén-
tes tűzoltók, s számuk eiéri 
a 42 ezret. További 6 ezer 300 
munkahelyen tűzrendészet! 
bizottságok alakultak, s tag-
jainak száma meghaladja a 
23 ezret. 

A továbbiakban elmondot-
ta. hogy javulás tapasztal-
ható ugyan a túzrendészeti 
szabályok betartásában. d». a 
felelőtlenség és hanyagság 

letkezett tűzesetek többsége 
a fűtési szabályok megszegé-
séből és a hibás villamosbe-
rendezésekből eredt. 1965-
ben tűz és robbanás követ-
keztében 60-an vesztették 
életüket és 284-en sérüllek 
meg. 

Végezetül hangoztatta, 
hogy a túzrendészeti felada-
tok megoldásához értékes 
segítséget nyújtanak az ön-
kéntes tűzoltók. Csupán az 
elmúlt évben 1351 esetben 
nyújtottak segítséget tűzol-
tási munkálatokban és gyors 

is 
használják, ezek a gépek 40 
perc alatt képesek megtenni 
a moszkva—budapesti utat. 

V. M. Danilicsev elmon-
dotta. hogy a MALÉV-vei 
történt megállapodás értel-
mében a szovjet—magyar 
légivonalakon kényelmeseb-
bé. anyagilag is kedvezőbbé 
teszik az utazást. Budapest-
ről Kijeven keresztül ké-
nyelmes, olcsó járatokat in-
dítanak a Szovjetunió déli 
városaiba. (MTI) 

zel egy értékes serleg bir-
tokába jutott. A többi 
sportverseny háziverseny 
volt, kosárlabdában és kis-
pályás futballban. 

Az ifjúsági jogásznapok 
keretében lebonyolított kari 
diákköri konferencia szép 
sikerekkel zárult. Ezt vette 
figyelembe a bíráló bizott-
ság. amikor a referátumok 
és korreferátumok mintegv 
tizenhét szerzőjét szép 
könyvjutalomban részesítet-
te. 

A műs2Ívű ember 
még él 

Még életben van. de a mű-
tét óta megszakítás nélkül 
eszméletlen a 65 éves Mar-
cei Derrudder. a múszívü 
ember. Csütörtökön operál-
ták mellkasába a műanyag-
ból készült, elektromos áram 
hatására működő szivattyú-
rendszert. Az operáció aiatt 
a beteg agyi sérüléseket 
szenvedett, az orvosok sze-
rint valószínűleg vizenvősö-
dés lépett fel. A legújabb 
orvosi közlemény azt mond-
ja. hogy bár a paciens esz-
méletlen. állapota minden 
tekintetben javulni látszik. 

e-

Úttörők kulturális szemléje 

így is milliós károkat okozott beavatkozásukkal milliós ér-
a népgazdaságnak. Évente tékeket mentettek meg. 

Tegnap, szomhaion dél-
után az Űttöröházban foly-
tatódtak az úttörőmozgalom 
fennállásának 20. évforduló-
ja alkalmából rendezett ün-
nepi hónap kulturális ese-
ményei. Az Űttörőház szín-
padán a szegedi iskolák 

énekkarai. tánccsoport!?!, 
színjátszói és zenekarai lép-
tek a nagyszámú közö-cíg 
elé. A sikeres hermitaló«o. 
rozat holnap fél 9 órai kér-
dette! folytatódik \ t- i 
napon 17 általános teko'a 
közel félezer tanulói -.sz 
részt a bemutatókon. 
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