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A sátoraljaújhelyi Kazin-
czy Ferenc levéltárban érté-
kes és irodalomtörténeti 
szempontból is figyelemre 
méltó okmányok kerültek 
elő. Hőgye István kutató 
megtalálta gróf Buttler Já-
nos, a „Különös házasság" 
című Mikszáth-regény főhő-
sének családi levelezését. A 
rendikívül érdekes anyag ta-
nulmányozása során olyan 
vélemény alakult ki, hogy 
Mikszáth a Különös házasság 
című regényének megírása-
kor inkább a romantikára 
törekedett, mint sem a tör-
ténelmi hitelességre. 

Egyházi 
személyek 
békegyűlése 

Egyházi személyek béke-
gyűlése volt tegnap délelőtt 
Szegeden, amelyet a Haza-
fias Népfront városi bizott-
sága rendezett Az ülésen 
részt vett Merksz Elemér 
püspöki helynök, Hofgesang 
Péter, a Hazafias Népfront 
városi bizottságának titkára 
és dr. Rátkai János egyház-
ügyi tanácsos is. 

Előadást tartott dr. Bagó 
István a p á t Foglalkozott a 
népfrontmozgalom jelentő-
ségével és a hazai egyházpo-
litika időszerű kérdéseivel. 
Kitért előadásában a Haza-
fias Népfront célkitűzéseire, 
méltatta az ú j gazdaságirá-
nyítás jelentőségét, s ele-
mezte a hazafias neveléssel 
kapcsolatos teendőket 

Délután a Csongrád me-
gyei protestáns és egyéb 
agyházak békegyűlését ren-
dezték meg. Dr. Vámos Jó-
zsef, az evangélikus teológia 
budapesti intézetének tanára 
tartott előadást Merre tart 
népünk? c ímmel Ezt a bé-
kegyűlést Kelemen Miklós 
hódmezővásárhelyi unitárius 
lelkész nyitotta meg. 

Mindkét tanácskozáson 
hozzászólások hangzottak el, 
amelyek az előadással kap-
csolatos kérdéseket követték. 
A békegyűlések résztvevői 
szolidaritásukról táviratot 
Juttattak el a Dél-vietnami 

Oktatás, művelődés, mozi, tévé, könyvtár 
Nemrégiben ismertettűk 

ugyanezzel a főcímmel 
Csongrád megye, Szeged 
1967. évi fejlődésének leg-
fontosabb adatait a népmoz-
galomról, a lakásépítésről, a 
foglalkoztatottságról, a be-
ruházásokról. A Központi 
Statisztikai Hivatal Csong-
rád megyei Igazgatóságá-
nak múlt évről szóló sta-
tisztikai jelentése további 
összefoglalásra és összeha-
sonlításra ad alkalmat. Igen 
tanulságosak az oktatásra 
és a művelődésre vonatko-
zó 1967. évi adatok is. 

Magasabb okta-
tási színvonal 

Az általános iskolai ok-
tatás színvonala és körül-
ményei a legutóbbi eszten-
dőben tovább javultak. Ezt 
a megállapítást hűen alá-
támasztják azok a körül-
mények, hogy csökkent a 
tanerőhiány és javult, il-
letve az igényekhez jobban 
igazodott a tantestületek 
összetétele. Egy év alatt 18 
százalékkal csökkent a ké-
pesítés nélkül dolgozó ne-
velők aránya, s kevesebb 
tanteremben folyik „váltott 
műszakos" tanítás. A fejlő-
dés azonban korántsem 
egyenletes. A városokban, 
belterületeken nagyobb mér-
tékben korszerűsítették az 

oktatási feltételeket, ezek* 
az iskolák jobban el van-
nak látva ú j eszközökkel, 
ilyen helyeken erőteljesebb 
a tanteremépítés. De a 
megyében tanuló mintegy 
tízezer általános iskolást 
alig érintettek ezek a vál-
tozások. 

Tavaly 6 és fél ezer álta-
lános iskolás végezte el a 
nyolcadik osztályt, kiknek 
40 százaléka középiskolá-

csökkenés egyaránt kimu-
tatható. Az óvodások szá-
ma mérsékelten, mintegy 5 
százalékkal n ő t t Az. álta-
lános iskola elsó o;sztályá-
ban az egy évvel azelőtti-
nél 5 százalékkal volt ke-
vesebb a beiratkozottak szá-
ma, a nyolcadik qpztályban 
viszont 13 százalfát volt a 
„többlet". A középfokú Is-
kolák között csatk szakkö-
zépiskolákban é% a techni-
kumok első (évfolyamain 
volt létszámnövekedés, 22, 
illetve 4 százalék. A felső-

ban, 42 százaléka szakmun- fokú oktatási ' intézmények-
kásképzó intézménybe irat-
kozott. A gimnáziumok 
iránti érdeklődés megcsap-
pant, többen választják a 
szakmunkásképző intézete-
k e t 

Jön a „hullám" 
A demográfiai „hullám" 

az idén várhatóan még ma-
gasabb lesz a tavalyinál, 
körülbelül 13 százalékkal 
lesz több most a végző ál-
talános iskolás. S minthogy 
a középiskolai hálózat tér-
beli fejlesztését társadalmi 
és termelési érdekek nem 
diktálják, a továbbtanulás-
sal kapcsolatos problémák 
fokozódása várható 1968-
ban. 

Az oktatási intézmények-
ben létszámnövekedés és 

Ez is fesztivál? 
Ha azzal a kulisszatitokkal Más kérdés, hogy az 

magyarázom a zord tintát — OKISZ-Labor és a Csongrád 
mely tollamból papírra cse- megyei KISZÖV héiíő esti 
pegtette az alább majd ol- Ez is fesztivál című: divat-
vasható fanyalgást —, hogy bemutatóval fűszerezett egy-
a hagyományos hétfő esti veleg-összeállítása a. színház-
,.könnyű-műsorokon" mindig ban — önmagában* egyszer 
a másodikra, a fél kilencesre háromórás időtartamában is 
kapok jegyet, talán lden- kedély-bágyasztó volt. Osziri-
geszteltem valamit a rende- tén szólva már akkor gyana-
zőség rosszallásán. Mert ezek kodtam, mikor hosszú késés 
a második előadások rend- után felment a függöny, s 
szerint gyengébben, látha- Pálos Miklós, akivel rival-
tóam fáradtabban sikerülnek, dafényben rövid időn belül 
És tulajdonképpen érthető: másodszor találkoztunk, el-
három órás programot két- ismételte koofaranszát — 
szer egymás után nézőtérről s z » szerint ugyanazt, ami 
is erősen fárasztó végigülni, február 19-én még szelle-

mesnek ha to t t Egyebek hát még színpadon szere-
Nemzeti Felszabadítási F r o n t . pelni, kulisszák mögött ácso- k ö z t reklamálta a tetszés-
*—J I rogni. — • budapesti irodájához. 

Fogyasztók Tanácsa 
A Magyar Szabványügyi kezdeményezésére — a vá-

Hlvatal ú j társadalmi szer- sárlók tajákoztatására — a 
vet hozott létre, amely a hi- Hajdúsági Iparművek, vala-
vatallal együttműködve, an- mint a Növényolajipari és 
nak munkáját segítve igyak- Mosószergyártó Országos 
szik hozzájárulni a közfo- Vállalat most az Otthon 
gyasztási cikkek minőségé- Áruházban bemutatókon is-
nek fejlesztéséhez. Az ú j merteti gyártmányait. A be-
szerv, a Fogyasztók Tanácsa mutatókat követő vevőanké-
tevékenységét, /feladatait — tokon elmondják a két vái-
a tanács első nyilvános sze- lalat termékeivel kapcsola-
neplése alkalmából — ked- tos szabványügyi tudnivaló-
dén az Otthon Áruháziban . . . . . _ . 
sajtótájékoztatón ismertette f tanácsot a d n a k a v á " 
Takács Pál. a Magyar Szab- tárlóknak a mosógépek, a 
ványűgyi Hivatal elnöke. mosószerek megfelelő kává-

A fogyasztók tanácsának lasztásához, azok szaksaerű, 

E * * 2 & J S £ £ Tevé- t a t á h o z 
kenysége során a vevők ta-
paszta la tai nak és reális igé-
nyeinek érvényesítését szor-
galmazza. A fogyasztók ta-
nácsa a lakosság különböző 
rétegeihez tartozó, 600—800 
fós önkéntes levelezői gárdát 
alakít ki, s természetesen 
szívesen veszi a vásárlók 
mindennemű észrevételeit, 
Javaslatait. 

A tanács a gyakorlat! ta-
pasztalatok alapján javasol-
ta a fűszerpaprika szabvá-
nyának módosítását, s 
ugyancsak a vásárlók véle-
ménye alapján szükségesnek 
tar t ja a műanyag edények 
és háztartási cikkek szabvá-
nyának a szigorítását. A vá-
sárlók véleménye és külföl-
di tapasztalatok alapján ja-
vasolja, hogy a porszívók-
hoz készítsenek, árusítsanak 
eldobható papír porzsákot 

A fogyasztók tanácsának 

zaj t ; milyen jó ha befú j in-
nen a nézőtérről, oda a mik-
rofonhoz, hogy mennyire biz-
tatja, bátorít ja őket. de 
azért ne dobogjunk, mert 
összedől a ház. Aztán szólt 
még valaki, a tapsról — ha-
sonló értelemben —, s vég-
eredményben sikerölt meg-
győzni jchéhányunkat, ma 
valóban „minden olyan fura-
felemás": a taps van a pro-
dukcióért, s nem fordítva, 
miként qendesen. 

A na®r sztárfelvonulás al-
fabetikus sorrendjét korábbi 
számunkban előre közöltük, 
most cpupán kiegészítjük: a 
programtól eltérően megje-
lent a pódiumon Sárdy Já -
nos is. Érdemes művészünk 
új ra meghódította közönsé-
gét — a sajá t já t —, de mi 
változatlanul optimisták va-
gyunk: egyszer ő is biztosan 
elhiszi, milyen pótolhatatlan 
nagy értéke volt nemzeti 
kul túránknak 

1*. i . 

ben különösen a levelező 
tagozaton erőteljes a csök-
kenés (1966-#ioz képest 75 
százalékos at létszám), vi-
szont több volt a végzős. 

A lakosíjág létszámához 
képest igey tekintélyes szá-
mot képvfceltek a kis- és 
nagydiákdk. Számuk az ál-
talános i&koláktól az egye-
temekig 84 362 volt, ebből 
Szeged "23 350 diákkal „ré-
szesedig'. Együttesen 52 238 
általános iskolás, 15 852 kö-
zépiskolás, 8509 szakmun-
kástanuló és 7763 főiskolai, 
egyetemi hallgatót említ a 
statisztika 1967-bőL 

Kevesebb film, 
tföbb színház 

A közkönyvtárak 785 ezer 
kötetére (8 százalékkal több, 
mint az 1966-os könyvállo-
mány) 76 ezer beiratkozott 
olvasó jutott, s egyenként 
átlagosan 26 könyvet kölcsö-
nöztek, kevesebbet, mint 
előzőleg. De veszített a mo-
zi is. A megye egy-egy la-
kosa átlagosan nyolcszor 
volt moziban, s a nézők 
száma 4 százalékkal alatta 
maradt az 1966. évinek. 
Nyert viszont valamicskét a 
színház: 227 ezer nézője 
volt (6 százalék az emel-
kedés) és egy-egy szegedi 
előadás átlagos nézőközön-
sége 454-re nőtt. A szabad-
téri játékokon 5098 volt az 
előadásonkénti átlagos néző-
szám, s ez is több az előző 
évi adatnál, 5 százalékkal. 

A mozitól és a könyvtá-
raktól bizonyára a televízió 
hódított el embereket. Már 
49 ezer előfizető volt a 
megyében (ebből Szegeden 
20 ezer) s a növekedés ará-
nya 18 százalékos. Rádió-
ból szinte teljes telítettség 
van — az előfizetők száma 
112 ezer. 

Sajtótermékekből Csong-
rád megye igen sokat vá-
sárolt, 41 millió példányt 
hoztak forgalomba, s 202 
ezer előfizetést tartottak 
számon. 

Szolgaitatás 
éjjel-nappal 

Többször is szóvá tettük lapunkban, hogy Szege-
den a gázszolgáltatás mind nagyobb térhódításával nö-
vekszenek a DÉGÁZ feladatai a lakosság igényeinek 
kielégítésében, s hovatovább ennek zökkenők nélkül 
nem tud eleget tenni. A sok és sokféle rendeltetésű 
gázkészülékek javitását mindeddig a DÉGÁZ egyedül 
végezte, amíg ezt a privilégiumát fel nem oldotta az 
Országos Gázipari Tröszt Lapunkban annak idején azt 
is megírtuk, hogy a Szeged m. j. városi tanács végre-
haj tó bizottsága is eljárt abban, hogy gázcsőbeszere-
lést, gázkészülékek garancián túli javítását a jövőben 
az erre kijelölt vállalatok, ktsz-ek, sőt magánkisiparo-
sok ls végezhessék, ha ilyen jellegű szakipari részleg-
gel, illetve képesítéssel rendelkeznek, s a vállalko-
zásra engedélyt kapnak az illetékes kerületi tanácsok-
tól. Természetesen az épületek gázcső-szerelésének 
te rvé t illetve a kész munka átvételét a jövőben is 
csak a DÉGÁZ hagyhatja jóvá. 

A többi között az ú j lehetőségekkel él a Szegedi 
Építő Ktsz szakipari részlege is. Fősz János, a ktsz 
elnöke arról tájékoztatott hogy az Attila utcai festő-
részlegük helyiségeinek egy részében gázszerelő, ké-
szülékjavító műhelyt rendeznek be hamarosan a la-
kosság közvetlen szolgálatára. Éjjel-nappali nyitvatar-
tással tervezik szolgáltatásukat megkezdeni és foly-
tatni a lakosság megelégedésére. Hívásra házhoz men-
nek, helyben javítanak majd. Az ú j gazdasági mecha-
nizmus szellemében csak üdvözölni lehet ezt a kezde-
ményezést 

Lődi Ferenc 

— _ — — « 

9 9 

bizalom 
Alig múlt esztendeje, hogy a Rádió és Villamos-

tömegcikk Nagykereskedelmi Vállalat, a RÁVILL, 
szakboltot nyitott Szegeden, a Kölcsey utcában. Az 
elektroakusztikai cikkek elterjesztésének eredeti mód-
szerét — egyelőre egyedülálló módszerét — gyako-
rolja a bolt: díjtalan szolgáltatásai közé tartozik a 
műszaki tanácsadás, a kívánt hangerősítő berende-
zések megtervezése, a megvásárolt készülék házhoz 
szállítása és üzembe helyezése. S amivel a vevők bi-
zalmát leginkább megalapozta: a vásárlást követő 
nyolc napon belül azonnal kijavítják háznál az esetle-
ges hibát, sőt minden további nélkül kicserélik a hi-
bás készüléket Nyolc napig nem is adják át a ga-
rancialevelet, csak ha ezalatt nem érkezik reklamá-
ció, akkor küldik el postán a vásárló lakcímére 

Mire jó ez? — tették fel a kérdést érdeklődé-
sünkre hasonló cikkeket árusító boltok vezetői. 

A RÁVILL dolgozói már egy év tapasztalatából 
tudják, hogy a vevőnek sokat számít ha tudja, ma-
gyarázkodás nélkül kicserélheti a vásárolt készüléket 
Mintegy „próbavásárlásnak" számit ez, hiszen nyolc 
nap alatt a rejtett gyári hibának is napvilágra kell ke-
rülni. S a vevők egymásnak elmondják, hogy a Köl-
csey utcában milyen előnyös a vétel, milyen udvarias 
a kiszolgálás, s türelmes a műszaki felvilágosítás. 

De miért nem csinálnak nagyobb reklámot ennek? 
Mert szükségtelen. A legtöbb ű j vevő úgy tér be a 
boltba, hogy valamelyik ismerősére hivatkozik, alti 
már itt vásárolt 

Hány csere volt egy év alatt? Két tv-készüléket 
küldtek vissza a központúknak gyári cserére, a többi 
kisebb hibájú vol t azokat megjavították. Olyan csere 
is volt, hogy otthon a lakás bútoraihoz nem illett a 
készülék színe, fazonja, más kellett helyette. 

Azt mondják, nőtt a forgalmuk, s vásárlóik hóna-
pok múltán is bejárnak a boltba tanácsért felvilágosí-
tásért. Fiatalok: diákok és .dolgozók gyakran kerek 
kis előadásra gyűlnek össze az üzletben, s aztán vá-
sárlókká válnak előbb-utóbb. 

Kérdés: ezt az ugyan türelmet és előzékenységet 
kívánó, de eladónak, vevőnek egyaránt hasznos mód-
szert miért nem alkalmazzák más üzletekben, esetleg 
másfaj ta áruknál is? 

Kondoros! János 

Nagyobb választék 
hűtőgépből 

Az árreform nyomán a típustól függően 250, 1000, 
1300 és 1400 forinttal lettek olcsóbbak a hűtőgépek. Meny-
nyiségükkel eddig nem volt baj, a vásárlók azonban a vá-
laszték, s főleg a jelentősen csökkent árú 70 literes Lehel 
és a Szaratov hiányára panaszkodtak. A kereskedelem 
azóta gondoskodott kellő mennyiségű olcsóbb hűtőgépről. 
Jelenleg 50, 120 és 150 literes hazai, valamint gázüzemű 75 
literes csehszlovák, 180 literes lengyel és 220 literes egyip-
tomi hűtőgép található a boltokban. Ezt egészíti ki rövide-
sen az elektromos Elektrosvit és a Szaratov, majd a má-
sodik negyedévtől a 125 literes, később pedig a 175 és a 
200 literes Lehel. Az első félévben összesen 132 600 hűtő-
szekrény kerül forgalomba. (MTI) 

„Simulj szerelmes 
szívvel a Tiszához " 

Juhász Gyulának ezzel a dig az egyszerűségre törek-
szövegkörnyezetében nagyon szik: előad — nem szaval! 
szépen hangzó, így, kiemel- Az egyéniségétől távolabb ál-
ve viszont kissé giccsesnek ló alkotásokat — érhető mó-
tűnő verssora jegyében ren- don — kevesebb invenció-
dezték meg hétfőn este a val kelti életre. 
Juhász Gyula Művelődési Dubecz György szereplése 
Otthon, a Tiszatáj és a Ma- kevésbé mondható sikeres-
gyar Írok Szövetsege Dél- n e k . Hanganyagára ő sem 
magyarorszagi Csoportjának panaszkodhat — mellesleg: 
kozos irodalmi estjét. Szilá- iUűziókeltően énekel is —, 
gyí János, a műsor összeállí- v i s z o n t az előadásra szánt 
tója szerencsés kézzel váló- művek elemzésére, apróbb 
gatott: túlnyomó többségük- részleteinek feldolgozására a 
ben a címhez szorosan kap- kelleténél kevesebb gondot 
csolodo, színvonalas művek fordít. Mind vers-, mind pró-
hangzottak el. . . . zamondáskor csak helyen-

Juhasz Gyula Andrassy k én t értelmezi igazán a szö-
La/os, Tóth Béla, Dodi Fe- veget. 
renc, Simái Mihály, Fenákel Az irodalmi estet Mocsár Judit, Mocsár Gábor, Polner irócsooort titkára 

Lajc«n'írás£űt k é t ' " e l ő a d ó d n S t a m e í ^ T é f £ 
a ^ S és Dubecz k ^ e m ű k £ ö t t még 
György tolmácsolta. M a n l c E r z s e l > e t zongorasza-

Sz. Szabados Margit igen 
jó hanganyaggal rendelkező, 
iskolázott, már-már rutinos-
nak mondható előadónak bi-
zonyult. Főképpen az érzel-
mesebb, líraibb művek köz-
vetítésekor mutatkoztak meg 
igazi képességei, örvendetes, 
hogy előadásmódjában min-

maival. A műsor zenei szer-
kesztője Nikolényi István 
volt. 

A. L. 

egyetemi hely 
Március első napjaiban 

megkezdődtek a jelentkezé-
sek a felsőoktatási intézmé-
nyekbe. Előzetes adatok sze-
rint mintegy 14 ezer fiatal-
nak biztosítanak helyet az 
egyetemeken, főiskolákon. A 
negyedévesek pályázati ké-
relmüket március 15-ig ad-
hat ják be, a korábban érett-
ségizettek május 10-ig je-
lenthetik be továbbtanulási 
szándékukat Az ország kü-
lönböző típusú középiskolái-
ból az idén mintegy 54 ezer 
diák kerül ki, körülbelül 31 
ezer gimnáziumban érettsé-
gizik. Várható t ehá t hogy 
az idén is többszörös lesz a 
túljelentkezés, különösen az 
úgynevezett divatos szako-
kon. A nappali tagozaton a 
felvételi vizsgákat június 26 
és július 20-a között, az esti-
és levelezőtagozatokon július 
hónapban tar t ják meg. 
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