
Júniusban 
békekölcsön-
sorsolás 

Az Ország® Takarékpénz-
tár egy hónap múlva, június 
28-án es 29-én rendezi a II, 
a III. és a IV. Békekölcsön 
1966. első félévi húzását. 

Június 28-án a II. Béke-
kölcsönt sorsolják. Június 
29-én a III. és a IV. Béke-
kölcsönt. A kétnap® húzá-
son a három békekölcsönből 
összesen 824 500 kötvényre 
135,2 millió forintot kapnak 
vissza s kötvénytulajdono-
sok nyeremény és törlesztés 
formájában. (MTI) 

Ti/ ország 
tizenöt játékfilmje 

A szovjet, a csehszlovák, 
az olasz, a francia és a Né-
met Demokratikus Köztársa-
ság filmművészeinek két-két 
alkotását, a magyar, a len-
gyel, a kubai, a romén és az 
amerikai stúdióknak pedig 
egy-egy játékfilmjét mutat-
ják be a következő hónap-
ban. 

Júniusban tiz ország mű-
vészeinek tizenöt filmjét Is-
merheti meg a közönség. A 
bemutatók között több vi-
lághírű irodalmi mű film-
változata. valamint szám® 
vígjáték szerepel. Ezúttal 
csak egyetlen új magyar 
filmet mutatnak be. mégpe-
dig Mészáros Gyula rendező 
.,Az első esztendő" című'al-
kotását. 

»Hivja, várja Sopron« 
összeállították az Ünnepi Hetek műsorát 

Hónapok óta a soproni 
üzemek, vállalatok, hivata-

hangversenye július 3-án es-
te lesz a Petőfi Színházban. 

A « é t t ó r ő m o i q q í o m j u b i l e u m á n : 

lok a „Hívja, várja Sopron" A hetek egyik kimagasló 

hogy a város idegenforgalmi 
adottságainak, évszázad® 
kultúrájának bemutatásán 

feliratú borítókokban leve-
leztek. Később azon® íel-

nei eseménye Mozart Re- kívül az erdőmérnöki és fa-
quiemjének előadása lesz. A 

irattal megjelentek szerte az soproni szimfonikusok. az 
országban a hirdetmények is: 
Soproni Ünnepi Hetek, 1966. 
július 1-18. A Hazafias Nép-
front vár®i bizottsága, az 

Arezzoban három arany-
érmet nyert Veszprém váro-
si taná® énekkara továbbá 
Szecsődi Irén, Barlay Zsu-

ünnepl hetek rendezőszerve zsa, Réti József és Szalma 
befejezte az előkészítő tár-
gyalásokat, megkötötte a 
szerződéseket, és összeállí-
totta a végleges műaort. 

A műemlékek városa 
Hazánkban kevés olyan 

hely akad, ahol a múltnak 
annyi szép emléke maradt „ „ , , , . . . . . 
volna fenn, mint Sopronban. *» r t :

0 Szöktetes a szerájból 

Ferenc, az Operaház tagjai 
szólaltatják meg a művet. 
Lehotka Gábor orgonamű-
vész és a soproni Kamaraze-
nekar hangversenyét a tele-
vízió is átveszi. A soproni 
tiatal művészek hangverse-
nyét, majd az Operaház mű-
vészeinek előadásában Me-

A római korabéli várfa-
lak, a gótika, a barokk és 
úgyszólván minden építé-
szeti stílus képviselve van 
Sopronban. A rendező bi-
zottság véleménye: az ün-
nepi hetek egyik legnagyobb 
látványoasága maga a vár® 
és környéke. Szép erdeivel, 
állat- és növényvilágával, 
szubalpin klímájával, nyara-
lóival: az úgynevezett „Lö-
vérekkel" kedvelt üdülőhely. 
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és Puccini: Pillangólüsasz-
szony című operáját hallhat-
ja a közönség. Több fúvós-
zenekari és kamarazene-
hangvenseny, továbbá a 
tánc- és dzsessz-zenekarok 
dunántúli versenye egészíti 
ki a hetek zenei műsorát. 
Július 16-án nagyszabású 
tűzijátékkal zárul a jubileu-
mi ünnepség. 

Nyári egyetem 
Az ünnepi hetek 

a hagyomány® toronyzené- július 7-én nyitják 
vei, majd a győri és a sop-
roni kórusok közös hangver-

elején, 
meg a 

11. Soproni nyári egyetemet. 
A TIT, az Erdészeti és Fa-

senyével nyitják meg az ün- ipari Egyetemmel közösen 
nepi heteket. Másnap este a 
megye legjobb énekkarainak 

rendezi me? a nyári egyete-
met, melyre sok külföldi, de 

közreműködésével kerül sor nem kevés belföldi is beje-
a megyei da!®találkozóra. A lentette részvételét. A hali-
soproni szimfonikusok első gatók számára biztosítják. 

A kételkedéstől 
a meggyőződésig 

lehetnek kételyek ezeket Il-
letően, bár merem állítani: 
még nagy számban vannak 
olyan családok, ahol e né-
zetek miatt ellentétek tá-
madnak szülők és gyerme-
keik között. 

— Sok gyermeket azzal 
fenyegetnek: „Ha nem le-
szel jó. nem fogsz a menny-
országba jutni!" Én nem hi-

Tízéves 
kételkedő 

A marxista—leninista vi- ban terjesztett hókusz-póku-
lágnéaet alapjait együttes szokat csak kinevetném, 
erővel igyekszik lerakni va- — Másokkal már vitáz-
ta mennyi pedagógus. Külön tam. de önmagammal még 
hangsúlyt kap ez a feladat nem, hiszen materialista vt-
az ifjúsági szervezetek és a lágnézetet vallok, 
diákotthonok nevelőinek — Nem vagyok vallásos, 
munkájában is. így belső harcra sem ke-

Az idealista világnézet rült sor. 
propagálása egyrészt a — Az idealizmust téves 
templomokban, másrészt az tannak ismerem. Kiskorom-
iskolákban — amelyekben ban som lártam templom- szem el. hogy van menny-
még van hitoktatás —. to- ba, s ezért nem is ismerhet- ország 
vábbá családi és baráti kör- tem meg az ottani tanításo-
ben ma még viszonylag szé- kat. 
les körben folyik. E hatások Természetesen sok tanu-
nyomán a vallásos világné- lónak kellett küzdenie azok -
zet erősebb. vagy gyengébb kai az idealista nézetekkel, 
mértékben még sok — álta- melyeket kicsiny koruk óta 
Ián® iskolából középiskolá- a családi nevelés oltott be-
ba lépő — diákot hosszabb- léjük, illetve az általán® 
rövidebb időre elkísér. iskolai hitoktatás során sa-

A szegedi gimnáziumok játítottak el. Vívódásukat 
több IV. ®ztályában név jó irányba segítette az egy® 
nélkül, írásban válaszoltak tantárgyak keretében hal-
a diákok a következő kér- lott sok új ismeret, s per-
désre: sze, segítette fejlődésüket a 

Volt-e már belső harca a szülők világnézetének alaku-
vallásos világnézeti kérdé- lása is. 
sekkel? Mi lett a harc ered- Az elmon-

dottakat iga-
zolják a követ-
kező megnyi-

Hatalmas 
fordulat 

ménye? 
Az adott válaszokat őszin-

teség, erőltetettség nélküli köz-
lékenység. olykor keresetlen latkozások: 
szókimondás jellemzi. A 18 — Igen. már volt bensőm-
év® gimnáziumi, szakkö- ben harc a vallás® világ-
zépiskolai tanulók túlnyomó nézeti kérdésekkel. Szüleim 
többsége tisztában van a vi- még vallás®ak. s kezdet-
lágnézet fogalmával, s annak ben engem is így akartak 
a társadalmi fejlődésben való nevelni. Eleinte ez sikerült, 
szerepével. Jól látják a de amikor a gimnáziumba 
marxista—leninista világné- kerültem, minden megvál- lőmunka 
zet magasabbrendűségét, tozott. Egymás után jöttem 
Megnyilatkozásaik újólag rá az igazságokra. Különö-
i gazolták, hogy az otthoni sen a VII. osztálytól a gim-
környezet. a nagyszülők és názium II. ®ztál.váig volt a 
szülők élete, munkája, a vi- harc nagyon él®. Ebben az 
lég dolgairól vallott felfogá- időben annyit tanultam, 
sa gyakran telj® mérték- hogy világnézetemben ha-
bén meghatározza világné- talmas fordulat, következett 
zetük alakulását. be. Beláttam, hogy a szent-

— Először — 
szüleim hatásá-
ra — hittem a 
vallásban, de 

már 10 év® koromban kétel-
kedni kezdtem benne. Nehéz 
problémámmal saját ma-
gamnak kellett megküzdeni, 
s ez sikerült. Tudom, hogy 
mindent csak az ember vé-
gezhet el eredmény® en, 
még a legnehezebb feladato-
kat is-

— 1956-ban egy keveset ok-
tattak a vallásra, de ezt is 
csak a szüleim miatt, bár ők 
sem nagyon vallás®ak. 
Gyermekkoromban sem ha-
tottak rám a vallás® ®z-
mék, s nem is igen tartottam 
be azok szabályait. Szerin-
tem isten nem volt, nin® és 
nem is tesz. 

A válaszok egész sorát 
idézhetném még. Ügy vélem 
azonban, az itt kiemelt gon-
dolatok is eléggé meggyőző-
en tükrözik az iskolai neve-

hatékonyságénak 
fokozat® erősödését, a peda-
gógusok és a szülők közötti 
kapcsolat mind harmoniku-
sabb alakulásét, szocialista 
társadalmunknak az ifjúság 
nevelését támogató pozitív 
példamutatását. A 

ipari mérnökképzés korszerű 
eredményeivel is megismer-
kedjenek népszerű formá-
ban. A hallgatók megtekin-
tik a vár® nevezetességeit, 
a fertődi kastélyt, a fertődi 
és sopronhorpácsi növényne-
m®ítő állomást, Győr neve-
zetességeit, a világhírű pan-
nonhalmi könyvtárat. Ugyan-
csak július 7-én nyitják meg 
a IX. magyar emissziós szín-
képelemző konferenciát. A 
vendégek több kiállítást is 
megtekinthetnek. 

Érdek® sportbemutatók, 
ország® tornaverseny, mo-
tor® terepgyorsasági ver-
seny egészítik ki az ünnepi 
műsort. 

Heghívóval az Ünnepi 
Hetekre 

Nemcsak a rendező bizott-
ság, de a kereskedelem, a 
vendéglátó vállalat a me-
gyei idegenforgalmi hivatal 
is készül az ünnepi hetekre. 
A Sopronba látogatóik az új 
Fenyv® Szállodát a Pannó-
nia Szállodát, a campinget, 
a turistaszállókat és a fizető-
vehdégszolgálatot vehetik 
igénybe. Hamarosan az or-
szág összes idegenforgalmi 
hivatalaiban és IBUSZ-iro-
dáiban kaphatók lesznek az 
ünnepi hetekre szóló meghí-
vók. A meghívó a határöve-
zetbe való belépésre jogo-
sítja annak tulajdonosát A 
meghívó mellékleteképpen 
mindenki megkapja a kiállí-
tásokra érvény® belépője-
gyeket is. 

RADÖ FERENC 

Elhozták 
a Tettek könyvét 

ISomogylné felvétele* 
Lapozgatás a „Tettek könyvében" 

Ami egy emlékirat 
mögött van. . . 

Lapunk április 16-i szá-
mában megemlékező cikket 
közöltünk a nev® néprajz-
tudósról. a cigányság hazai 
kutatójáról, Herrmann An-
talról. Ezzel kapcsolatban a 
tudós Szegeden élő sógora, 
Jósa Jón® ny. középiskolai 
tanár érdek®, új adatokra 
hívta föl a figyelmünket. 
Munkatársunknak elmondot-
ta, hogy az 1935-ben Szege-
den megjelent Herrmann-
életrajz állításával ellentét-
ben nem Herrmann Antal, 
hanem bátyja, Károly volt a 
világutazó. 

— A világjáró Károly 
megfigyeléseit elmefuttatá-
sait tartalmazó emlékiratok, 
kéziratok — mondotta Jósa 
János — öccséhez, ennek ha-
lála után pedig özvegyéhez 
kerültek. Herrmann Antalné 
abban a hiedelemben volt, 
hogy ezek is férjétől szár-
maznak, s mikor Herrmann 
életrajzát írta, ezeket a föl-
jegyzéseket is úgy dolgozta 
föl, mintha a férje beszélte 
volna el neki. Herrmann An-
tal viszont Európa határát 
soha át nem lépte. 

— A Szegled városi úttö-
rőtanács nevében, az úttörő-
mozgalom jubileuma alikal-
mával szeretettel köszöntjük 
a pártot — ilyesféleképpen 
kezdte mondókáját Rácz 
Borbála, a Mező Imre álta-
lán® iskola, nyolcadik® ta-
nulója. Körülötte piros 
nyakkendős, kipirult arcú 
úttörők álltak — Garamsze-
gi Mária, Hegyi Edit, So-
mogyi Zsuzsa, Tanács Erzsé-
bet, Batári Ferenc és Szeke-
res Ferenc — a szegedi út-
törőcsapatok küldöttei. 

Így kezdődött tegnap dél-
után egy órakor a Kálvin 
téri pártházban a meghitt 
hangulatú találkozó, melyen 
Perjési László elvtárs, a vá-
rosi pártbizottság első titká-
ra fogadta az úttörőket. A 
mozgalom jubileuma alkal-
mából létrejött beszélgeté-
sen részt vett dr. Földi Gá-
bor, a KISZ Szeged városi 
bizottságának titkára. Nagy 
Károly, városi úttörőtitkár 
és Pál Dezsőné, a Guten-
berg utcai iskola úttörőcsa-
patának vezetője is. 

Az üdvözlés, virágcsokor-
átadás után díszes terítékű, 
csokoládét, gyümölcslevet 
kínáló asztalt ültek körül 
a gyerekek, s megkezdődött 
az érdek® beszélgetés. A 
szegedi űttörők talpraesett 

íeíc könyvében azok a ne-
mes cselekedetek sorakoz-
nak. amelyeket az Úttörők a 
hazáért! mozgalomban gyűj-
töttek a különféle őrsök, a 
jubileum méltó megünnep-
lésének szándókával. Ha 
nem ls nagy, mégis jelentős 
tetteket örökítenek meg a 
szépen rajzolt lapok. Tanú-
sítják, hogy a szegedi paj-
tások eredményesen tiszte-
legtek az évforduló előtt, s 
valamennyien készen állnak 
új feladatokra is. Később, 
miután sok kérdésre vá-
laszoltak a pár® nyakken-
dős vendégek, megkapták a 
kérdező szerepét. S ők kap-
va kaptok az alkalmon* 
hogy érdeklődjenek: be-
széljen a pártbizottság el-
ső titkára munkaköréről, a 
pártbizottság munkájáról* 
beszéljen a pártról. 

A sok-sok kérdésre adott 
válasz után így bú®úzott 
Perjési elvtárs a gyerekek-
től: 

— Amit elhoztatok és 
amit elmondtatok, mutatja, 
hogy eleven, szép úttörőélet 
folyik Szegeden. Tetteitek 
olyan munkát tükröznek, 
amely méltó az úttörő név-
hez. Tolmácsoljátok ezért 
őrseitekben a városi párt-
bizottság elismerését, s ha-

kópviselői először is nagy sonló lelkesedéssel tevékeny, 
könyveket adtak át. A Tet- kedjetek a jövőben is. 

V á l a s z o l h z i l l e t é k e s 

Földút és rendezett tér 
A Dél-Magyarország május 

19-i, csütörtöki számában az 
Olvasóink írják rovatban 
„Földút és rendezett tér" 
címmel Molnár Józsefné a 
Lech ner tér rendezése kap-
csán tett észrevételt. Han-
goztatta: a tér rondbehozása 
öröm, viszont kifogásolta, 
hogy az összképet rontja a 
Lechner tér egyik végén egy 
kis fold® útszakasz. 

Világ® 
válaszok 

Egyszerűen, írás nem állja meg helyét a 
világosan bi- mai modern világban, 
zonvítják ezt lágnézetem a materializmus 
a válaszok: felé orientálódott. A tudo-

— Szüleim és nagyszüleim mány és a gondolkodás se-
párttagok. ezért nem került gített abban, hogy most már 
sor arra. hogy vallás® kér- szilárdan, mcgingathatatla-
désekkel foglalkozzam. nul elvetem a vallás® vi-

— A család nem volt túl- lágnézetet. A KlSZ-akadé-
zottan vallásos. Ebből kö- mián is sok érdek® elő-
vetkezik. hogy én sem. Kö- adást hallottam ezzel kap-
rülbelül 10 év® koromig, csolatban. ' 
nagyobb ünnepeken, elmen- — Nagyszüleim erősen 
tünk templomba. inkább vallásosak. Kicsiny korom-
csali: anvu kérésére. Most ban engem is arra tanítot-
már teljesen ateisták va- tak. hogy higgyek az isten-
gyunk. Anyu se hisz. ben. De az iskolában ós ott-

— Bár egyik rokonom pap, hon más-más szellemben 
sohasem hittem a vallás- neveltek, sikeresen bebizo- éknél is eredmény®ebb 
ban. Nem vívódtam, mert nyitották az istenhit ellen- gyen 
szüleim sem neveltek arra. kezőjét. 
hogy higgyek az egyház ta- — A tudomány világosan 
nításaiban. Elég maka®. ön- cálfolja az egyház nézeteit, 
fejű vagyok, s a templomok- A mai ifjúságban már nem 

ifjúság egy részében még 
megtevő idealista világné-
zet fokozat® átalakítása, 

Vi- megváltoztatása további erő-
feszítéseket igényel vala-
mennyi pedagógustól Éppen 
ezért alaposan meg kell is-
merniök egyénenként is vala-
mennyi tanítványukat, 6 
szükség ®etén az eddigiek-
nél gyakrabban kell kapcso-
latot teremteniük a gyerme-
kek szüleivel, gondviselőivel. 
E jelentős munka sikerét 
nagymértékben segítik azok 
a továbbképzési, önképzési 
formák, melyek keretében 
vár®unk nevelői hosszú évek 
óta tanulnak, hogy oktató-
nevelő munkájuk az eddigi-

le-

Sztanyiszfavszkij emlékérem 
magyar művészeknek 

Pénteken délután a Szov- gadtatásért és a szombatra 
jetunió Művelődési Minisz- szóló meghívásért 
tóriuma a Kreml kongresz- a péntek délutáni fogadás 

tanuló- \ szusi palotájában fogadást rendkívül közvetlen, baráti 

ANNUS ANTAL, 
a vár®i taná® művelődés-
ügyi osztályának csoportve-

zetője 

adott a Madách Színház 
M®zkvában vendégszereplő 
művészei tiszteletére. 

G. Vladikin művelődés-
ügyi miniszterhélyett® me-
leg szavakkal köszöntötte a 
magyar vendégeket Az üd-
vözletre Malonyai Dezső vá-
laszolt. Blinnyikov, a Szov-
jetunió népművésze, Szta-

nyiszlavszkij-emiékérmet 
nyújtott át a csütörtöki 
„Kispolgárok"-előadás két 
főszereplőjének, Kiss Manyi-
nak és Horváth Jenőnek. 

Konsztantyin Usakov, a 
Művész Színház igazgatója 
ezután meghívta a magyar 
együttest 6zombat estére a 
Művész Színház klubjába, 
ahol fogadással egybekötött 
baráti találkozó lesz. Ajtay 
Andor a magyar művészek 
nevében őszinte köszönetet 
mondott a vendégszerető fo-

légkörben zajlott te. (MTI) 

Az észrevételre Mison 
Gusztáv, az I. kerületi ta-
nács vb elnöke válaszolt 
szerkesztőségünknek. Közöl-
te: az I. kerületi tanács is-
meri a tér összképével kap-
csolat® problémát. A Va-
dász és a Füredi utcát ösz-
szekötő Lechner téri út va-
lóban föld®, gidres-gödrös. 
A földes út átépítése aszfalt-
burkolatúvá azért marad 
most el, mert a lakosság 
többsége érdekében, közleke-
dési szempontból sokkal 
fontosabb utakat keltett kor-
szerűsíteni a rendelkezésre 
álló pénzből. 

A kerületi tanács éven-
ként egy-egy földutat aszfalt 
burkolatúvá építtet. A Lech-
ner téri földút átépítését a 
közeli jövő feladataként 
tartja számon a tanács. 

Szegedi munkahelyre azonnali belépéssel ' 

felvessünk 
rakodókat, kubikosokat és kiszolgáló segédmunkások,. 
Jelentkezés: Szegedi Építőipari Vállalat 

Dáni u. 16. Munkaügyi Osztály 
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Vizsgázott 

hűtőgépészeket 
azonnali belépésre felveszünk szegedi tranzittelepü 
re. 
Jelentkezés a MÉK szegedi kirendeltség munkaüe 
részlegénél, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 111. sz. alatt 
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