
Emlékezések 
a forradalmakra 
A fél évszázad előtti őszi-

rózsás forradalom és a Ta-
nácsköztársaság emlékeinek 
felkutatása során igen sok 
anyag gyűlt már össze Szege-
den. Nyomdakész állapotban 
van a két forradalom helyi 
történetének bibliográfiáját, 
szöveg®űjteményét és do-
kumentumainak hasonmásait 
összefoglaló kötet; együtt áll 
— a tervek szerint „19 sze-
gedi arckép" címet viselő —, 
a forradalmak legfőbb szege-
di szereplőit bemutató össze-
állítás anyaga; s u®ancsak 
kiadásra vár az a füzet, 
amely az 1918. október 31-
től 1919 augusztus l-ig terje-
dő időszak minden napjának 
eseménytörténetét, kronoló-
giáját tartalmazza ötven éve 
címmel. 

A két történelmi esemény 
emlékeit közre adó kiadvá-
nyok anyagát — mint azt a 
Somogyi Könyvtár híradójá-
nak ez évi 3. száma írja — 
a könyvtár munkatársai 
®űjtötték össze. 

A Somogyi Könyvtár a 
tervezett kiadványokon kí-
vül még kiállításokkal is 
meg akar emlékezni a forra-
dalmi napokról. Ez év októ-
ber 31-ig terverik elkészíte-
ni az őszirózsás forradalom-
ról és a KMP megalakulásá-
ról szóló kiállítást, jövő év 
március 21-re pedig a Ma-
gyar Tanácsköztársaság lét-
rejöttét és helyi eseményeit 
bemutató kiállítás dokumen-
tumait gyűjtik össze. 

A kiadványok és a kiállítá-
sok mellett sokszorosított 
ajánlóje®zéket is kiad majd 
a könyvtár, amely a történel-
mi események olvasóit, kuta-
tóit tájékoztatja a különböző 
forrásmunkákról. Irodalmi 
estek, előadások is lesznek a 
Somo®i Könyvtár körzeté-
hez tartozó könyvtárakban a 
két forradalom fél évszáza-
dos évfordulóihoz kapcsoló-
dó témákról. A fiatalok szá-
mára mindezeken túl még 
olvasómozgalmat is szervez-
nek A nagy idők tanúi emlé-
keznek címmel. 

ftaii bácsi 
Túl közvetlen-

nek hangzik e ® 
nyugalmazott pos-
taforgalmi igaz-
gatónak, de min-
denki í ® szólítja, 
s ő örül neki. Ne-
vét országosan is 
szárnyára kapta a 
hír. Kaposváron az 
önkéntes Népraj-
zi és Nyelvjárás 
Gyűjtők Országos 
Találkozóján nép-
rajzi gyűjtő mun-
kájáért Sebestyén 

Gyula-emlékér-
met kapott. Azért 
is n a ® tisztesség 
ez a kitüntetés, 
mert Idén az egész 
országban hárman 
kapták meg. 

Élete, mint 
megannyi küzdel-
mes emberi sors: 
nincstelenség, sok 
testvér, paraszti 
sor, az első világ-
háborúban hadi-
fogság. Kifo®ha-

tatlan akaraterő-
vel tanult saját 
erejéből, felnőtt 
fejjel, amíg elju-
tott az elérhető 
legmagasabb er-
kölcsi ós anyagi 
megbecsülésig. 

Azután 1955-ben 
a nyugdíj követ-
kezett. Sokak szá-
mára ez mély han-
gulati depressziót 
jelent Zöldy Pali 
bácsi azonban vé-
giggondolta küz-
delmes életét és 
ceruzát, papírt 
vett elő. Már az 
első írásait is dí-
jazták. Erkölcsi és 
anyagi megbecsü-
lés e®szerre! Az-
után minden év-
ben tovább dolgo-
zott. Főbb mun-
kái: Régi élet To-
polyán, Képek a 
szegény emberéle-
téből, A népi taní-
tó, Mezei téglaége-

tés, A kanász éle-
te, Topolyai sza-
vak és szólások. 
Népmesék, stb. 

Terveri, ho® 
tovább gyűjti a ré-
gi emlékeket és 
ezután is minden 
évben rendszere-
sen készíti írásait. 
Ezért ünnépeltük 
Kaposváron olyan 
JUtörő örömmel 

Csongrád megye 
e®etlen ilyen ki-
tüntetettjét. Nyug-
díjas életét beara-
nyozza a kitünte-
tés nyomán kiala-
kult hangulat. Kí-
vánjuk, ho® a 79 
éves Zöldy Pali 
bácsi még na®on 
sok kellemes na-
pot érjen meg, so-
kat írjon a régi 
küzdelmes életről, 
ho® fiataljaink 
okuljanak belőle. 

Börcsök Vince 

Legfiatalabb városunk: Sárospatak 
A hegyvidék köve! Szegeden 

Látogatásra hívtak hazánk 
legfiatalabb városába, Sáros-
patakra. Hangulatos hegyvi-
dék! táj, tüzes tokajkörnyéki 
bor, szíves vendégszeretet 
csalogatja ide a vendéget a 
legmessribb vidékekről is. 
No és mindenekelőtt az ősi 
vár, az ősi pataki gimnázium, 
szelíd Bodrog vidékének hí-
rességei távoli országokban is. 

Élmény a Rákóczi vár. 
Mesteri kezek, szépen rend-
behozták a ma történeti, 
valamint képzőművészeti 
múzeum van a méteres falak 
között, ahol egykor királyok, 
hercegek, nemes főurak ürí-
tették poharaikat békére-
háborúra: Pálóczy, Dobó, Rá-
kóczi, TV. Béla, Róbert Ká-
roly. Va® Lórántffy Zsu-
zsanna — e ® kőfelirat sze-
rint „ANNO DNI 1643..: 
Isten ke®elméből Erdély fe-
jedelemasszonya . . 

Égbenyúló, az egész tájon 
uralkodó falak. A lakótorony 
elnevezésű, valamikor pus-
kákkal és ágyúkkal is védett 
épületszárny korabeli búto-
rokat s e®éb tárgyakat őriz. 
A „Sub-Rosa" szobában Rá-
kóczi asztala, másutt XV; 
Lajos francia király titkos 
szekrénye, amelyet a Rákóczi 
családnak ajándékozott: szí-
vére véve terhünk, gondunk, 
vállára venni nem volt bo-
lond. S a fegyver®űjtemény, 
kuruc kard, dárda, szakállas 
puska, á®ú. A Rákóczi ak ko-
rai éveiben a leírások szerint 
Itt öntötték a legnevezete-
sebb ágyúkat. 

Hatalmas ágyúk! De velük 
sem sikerült valóra váltani 
a legnemesebb kuruc álmo-
kat, sem az 1708-ban itt 
megtartott országgyűlés ha-
tározatait az ország szabad-
ságáról meg a katonáskodó 
jobbé® ok felszabadításáról. 
Megmaradt mégis a hírnév. 
A dicsőségről beszél a sok 
néma ágyú meg Rákóczi 
zászlajának selyemfoszlánya, 
melynek szövege még í ® is 

Migrai kereseti tehetőséggel 
csiszoló szakmunkásokat, vagy 
betanított csiszolókat, valamint 
segédmunkásokat felvesz a KÉ-
ZISZERSZÁMGYÁR Szegedi 
Gyáregysége. Jelentkezés Rigó 
u. 38. Munkaagyi osztály. 

xDK. 788 
Gyakorlattal rendelkező GÉP-

LAKATOST felvesz a MAHART 
Hajójavító, Tápé. Kéthetenkénti 
szabad szombatot és állandó 
vasüti személyzeti igazolványt 
biztosltunk. Fizetés megegyezés 
szerint. XDK. 787. 

MERETE3 tevékenységünkhöz 
tüzönöt, cipész szakmunkásokat 
kézimunkára, valamint fiatal fér-
fi munkaerőt anyagmozgatónak 
felveszünk. Április L Cipész és 
Papucskészitó Ktsz Szeged, Cser-
zy Mihály u. 30/b. xDK. 768. 

Perfekt gyors- és gépfrónöt 
felvesz a Cs. m. Hírlap szerkesz-
tősége. Jelentkezés fél S-töl fél 
5-lg. szeged, Sajtóház. (M. Ta-
nácsköztársaság n. 10.) 

A Szegedi Közlekedési Vállalat 
felvesz villamoskalauzokat. Je-
lentkezni lehet Külső Pulcz u. 
3. szám alatt, a forgalmi osztá-
lyon. DK. 761 

A VL ORSZÁGOS 
Őszibarack-, Bor- és Vlrág-
Iriállításnak az eddig még 
kl nem vitt 
dijai, érmei, oklevelei és 
emléklapjai átvehetők 
f hó 26-án, hétfőn és 31-én, 
szombaton délelőtt 8 órától 
12 óráig Szegeden, a MÉK 
kirendeltség Bocskai u. 8. 
sz. anyagraktárában. 

Munkásokat, 

alkalmazottakat 

keresnek 

A Szegedi Gyufagyár két mfi-
szakos üzemébe női munkaerő-
ket keres. Üzemi étkezdénk, 
bölcsődénk és napközi ottho-
nunk van. Egy év után 750,— 
Ft értékű természetbeni Jutta-
tást adunk. 1969. Január 1-től <4 
órás munkahétre térünk át. Je-
lentkezés mindennap 8-tól IS 
óráig. XS. 56 220. 

Ipari nagyvállalat felvételre ke-
res szegedi székhellyel, gyakor-
lattal rendelkező gyors-géplró-
nöt. A Jelentkezéseket „Augusz- ' 
tus 56 327" jeligére a Magyar 
Hirdetőbe kérjük. xS. 56 327 

Kisegítő takarítónőt alkalma-
zunk aug. 26-tól. Jelentkezni 23-
án (pénteken) reggel 8 órától. 
Sajtóház, Magyar Tanácsköztár-
saság útja 10. 

A KENDERFONO ÉS SZÖVŐ-
IPARI VÁLLALAT SZEGEDI 
JUTAARUGYARA felvesz kazán-
fűtőt. kazánkovácsot, nöi segéd-
munkásokat. férfi anyagmozga-
tókat, valamint 4—6 órás fog-
lalkoztatottsággal nöi dolgozókat 
és fiatalkorú lányokat. Jelent-
kezés a munkaügyi osztályon. 

xDK. 739 
A Csongrád megyei Tejipari 

Vállalat nyolc általános is-
kolát végzett Ipari tanu-
lót szerződtet még az 1968— 
69-es oktatási évre lehetőleg Sze-
ged. Illetve Szeged környéki ta-
nulók jelentkezzenek. Jeleutkezni 
lehet a Fodor József Élelmiszer-
ipari szakmunkásképző Iskolá-
nál, Szeged, Marx tér 7. sz., 
vagy Csongrád megyei Tejipar, 

Hódmezővásárhely, Zsdánov tér 
S. sz. Bővebb felvilágosítás a 
helyszínen. x6118. 

Szegedi Epftő Ktsz nyugdíjas 
épitőmunkásokat felvesz. Jelent-
kezés: Szeged, Brüsszeli krt. 
8. sz. alatt. Sx 56 238 

Kereskedelmi szakképesítéssel, 
vagy hosszú gyakorlattal rendel-
kező személyeket élelmiszerbolt 
vezetésére és eiadósegédl mun-
kakör betöltésére felveszünk. Je-
lentkezés szegedi FMSZ, Szent 
István tér 3. S. 56 373 

8 általános Iskolát végzett fiú-
kat és lányokat kereskedőtanu-
lőnak felveszünk. Jelentkezés 
Szegedi FMSZ, Szent István tér 
3. sz. S. 55 374 

Szegedi Epitő Ktsz gépszerelő 
, részlege azonnali belépéssel fel-

vesz gázszerelőket, gyakorlattal 
rendelkező lánghegesztőket jó 
kereseti lehetőséggel. xS. 56 369 

A Szegedi Építőipari Vállalat 
szegedi munkahelyeire azonnal 
felvesz műköves, kőműves, la-
katos, asztalos, víz-fütésszerelő 
szakmunkásokat, villany- és au-
togénhegesztőket, segédmunkáso-
kat, valamint munkahelyi taka-
rítónőket. Jelentkezni lehet Sze-
ged, Dáni János u. 14—16. Mun-
kaügy. vidékiek részére mun-
kásszállást biztosítunk. Utazási 
költséget térítünk. xS .56 310 

MAV Vontatási Főnökség Sze-
ged, felvételre keres 18 évet 
betöltött, 45 évnél nem tdösebb 
mozdonyszolgálatra alkalmas 
férfiakat mozdonyffltőnek. Fel-
veszünk továbbá lakatos szak-
munkásokat és férfi segédmun-
kásokat is. Bérezés megegyezés 
szerint. Ezenkívül biztosítunk 
vedő- és egyenruhát, díjtalan 
utazási és szállítási kedvez-
ményt. Jelentkezni lehet MAV 
Vontatási Főnökségnél Szeged-
Rendező pályaudvaron 8—15 óra 
között a személyzeti irodában. 

jól olvasható: Pro Deo et 
Patria. 

Am nemcsak a várbeli lát-
nivalókkal várja Sárospatak 
a látogatót. Érdemes megte-
kinteni a ma élő ősi neve-
zetességet, n a ® gondolkodók 
Comenius, Móricz és mások 
iskoláját, a pataki gimnáziu-
mot is, amelynek falai kö-
zött most ls egész fiatal se-
reg Ismerkedik a tudomá-
nyokkal; 

S a vendéglátás? Patak ré-
gebbi fogadói mellett most 
nyitotta meg kapuját a vár 
szomszédságában a Boros-
tyán Hotel. Nem messze a 
város központjától, jelenleg 
feltárás alatt álló nagytemp-
lomától kényelmes üdülést 
kínál a ®ó®hatású termál-
fürdő, hetekre is bérbeve-
hető nyári házaival. A túriz-
rmis kedvelőinek pedig köz-
vetlen közelből integetnek a 
he®ek mesés tol®erdőkkel, 
fenyvesekkel. 

Van még közvetlenebb ér-
dekeltségünk ls nekünk, 
Csongrád me®eieknek, sze-
gedieknek, Itt, a sárospataki 
táj adott otthont azáz esz-
tendővel ezelőtt annak a kő-
bányának és malomkő®ár-
nak is, amely nélkül aligha 
lenne szegedi paprika és 
hódmezővásárhelyi majolika. 

A zempléni hegysor erdö-
koszorúzta vulkánsüvegeinek 
lábánál, a Mlsklocról Sáros-
patakra menő országúthoz 
közel van a kőbányászok és 
a kőfaragók munkahelye. 
Régi üzem, régi szakma, ösl 
módszerrel kéri erővel mun-

kálják Itt a követ, mert itt 
olyan kemény, ho® semmi-
féle gépi fűrész nem járja. 
Nemrég próbáltak e ® olasz 
kőfűrészgépet — beletört a 
foga. 

Dehát miként kerülünk mi 
ide? Szeged ü ® e Sárospa-
takra? A ma®arázat talán 
felesleges. A paprikát — í® 
mondja a sárospataki kőfa-
ragók vezetője — lá®abb 
természetű, királyhegyi kőből 
faragott malomkövekkel őr-
lik. Gabonaőrléshez ma már 
kevésbé használnak követ, 
legfeljebb a tsz-ek kisebb 
malmaiban. Annál inkább 
igénylik új ipari üzemek ás-
ványi anyagok őrléséhez. A 
pataki malomkő®ár régi és 
állandó megrendelője a Sze-
gedi Paprikafeldolgozó. Har-
minc malomkövet szállítottak 
ide az idén, friss fogakkal 
várja a ® á r a paprikater-
mést. Hasonlóan régi ügyfél 
a Hódmezővásárhelyi Majo-
lika®ár. Üj vásárló az Al-
földi Parcelán®ár, amely-
nek igényel a pataki malom-
kő®ártás fejlesztését is fel-
vetették. 

Üdvözöljük legifjabb vá-
rostestvérünket, Sárospata-
kot, ahol a híres Rákóczi 
vár alatt keménykezű he®i 
emberek robbantják, farag-
ják a követ és küldik a 
Bodrog partjáról ide nekünk, 
a Tisza mentére, öregbítik 
ók is a szegedi paprika meg 
a vásárhelyi majolika és 
porcelánáru hírnevét. Ho® 
velük együtt ml ls boldogul-
junk. 

Kaczúr István 

Vizsgálják 
a Tisza 

vizét 
Az alföldi vízü®i igazga-

tóságok képviselői a nemrég 
Szolnokon rendezett tudomá-
nyos tanácskozáson elhatá-
rozták, hogy országhatártól 
országhatárig terjedő vízmi-
nőség-kutató expedíciót szer-
veznek a Tisza vízkészleté-
nek, illetve szennyezettségé-
nek vizsgálatára. A kutató-
csoport augusztus 26-án kez-
di meg az 590 kilométer hosz-
szúságú folyószakasz tanul-
mányozását. 

A kutatóhajó laboratóriu-
mi berendezéseinek segítsé-
gével a Tisza 37 pontján vé-' 
geznek vízkémiai vizsgálato-
kat, az „álló vizsgálatokra" 
pedig a Közép-tiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság szolnoki 
székházában kerül sor. A ku-
tatásban valamennyi Tisza 
menti vízü®i igazgatóság 
részt vesz. 

Finn sajli-
konferencia 

A Finn—Magyar Társaság 
kilenc napja Budapesten tar-
tózkodó küldöttségének veze-
tője, Kaarina Virolainen 
asszony tegnap délelőtt a 
Budapest Szállóban találko-
zott a ma®ar sajtó képvi-
selőivel. Elmondotta a többi 
között, ho® valamennyiük-
nek n a ® élmény Ma®aror-
szág és a ma®ar nép meg-
ismerése. 

Milyen szakmák 

Az állami és szövetkezeti 
ipar kiterjedt lakossági szol-
gáltatásai mellett szükség 
van a kisiparosok hasonló 
jellegű tevékenységére is. 
1965-ig csak a mestervizs-
gával rendelkező kisiparo-
sok működtek, illetve kap-
tak engedélyt olyam szak-
mák ®akorlására, amelyek 
fontos szerepet játszottak a 
lakosság ellátásában. A kor-
mányzat újabban a kisipa-
ri engedélyek kiadása mel-
lett lehetőséget nyújt a ja-
vító szolgáltatás szélesebb 
körű alkalmazására. 

Zombori János, a városi 
tanács vb ipari osztályának 
vezetője arról tájékoztatott, 
ho® a lehetőséggel Szege-
den is lehet élni. Azok a 
szakmunkások, akik külön-
böző állami v a ® szövetke-
zeti iparban dolgoznak, kér-
hetnek az illetékes kerületi 
tanácsoktól javító munkák-
ra működési engedélyt. Ez a 
minősítés ú®nevezett má-
sodállás jellegű. Emellett 
a nyugdíjas szakmunkások 
is kaphatnak működési en-
gedélyt a szakmájukba illő 
javító munkák elvégzésére 
anélkül, ho® a nyugdíjukat 
ez bármiképpen ls érinte-
né. Továbbra is u ® a n ú ® 
folyósítják a nyugdíjakat, 
mint eddig, viszont a javító 
munkákból eredő kereset 
után adózóikká válnak. 

Természetesen a mester-
vizsgával rendelkező kis-
ipari engedélyt ls kérhet-
nék az illetékes kerületi ta-
nácsoktól olyan szakmákba, 
amelyekre eddig is és ez-
után is szükségük van. Sze-
geden, a Belvárosban álta-
lában a lakosságnak nyúj-
tott közvetlen ipari szolgál-
tatás kielégítő. Az állami-
és szövetkezeti ipar gondos-

kodik erről, természetesen 
jelentős szerepet játszanak 
etekintetben a kisiparosok 
is. Más városrészekben vi-
szont na®obb szükség len-
ne kisiparosokra a keresett 
szakmákban, u ® a n í ® a ja-
vító tevékenységet folytató 
ú ® nevezett másodállású 
szakmunkásokra, nyugdí-
jas mesteremberekre. 

Érdekes tallózni a keresett 
kisipari szakmák között. Sze-
geden összesen három bog-
nár kisiparos dolgozik, e ® az 
I., kettő a III. kerületben. 
Késes, köszörűsből mindössze 
ketten folytatnak önállóan 
ipart. Kisiparos kovácsból 
sincs sok, összesen hatan 
vannak, működési területük 
megoszlik a három kerület-
ben. Ernyőkészítő-javító 
mindössze e ® van. Keztyűt 
készít és javít két kisiparos. 
E keresett szakmákban szí-
vesen látnának — a külsőbb 
területekre — kisipari enge-
délyt kérő mestereket. 

Etekintetben az építőipar 
kevésbé foghíjas. Igaz u®an, 
ho® mindössze három tető-
fedő kisiparosról tudnak Sze-
geden. Az ácsok száma is ke-
vés, mindössze kettő, a III. 
kerületben nincs is. Az ön-
álló kőműves kisiparosok 
száma e®előre kielégítőnek 
látszik. A bádogosok és víz-
vezetékszerelők eléggé keve-
sen vannak önállóak. Igaz, 
ilyen mesterembereket a vál-
lalatok is szívesen látnak. 
Üjabb szobafestő kisiparosok 
is letelepedhetnének, ipart 
folytathanának a peremkerü-
letekben, u ® a n í ® mázolók 
és fényezők. 

A kivesző szakmák közé 
tartozik viszont a bocskorké-
szítő, a réz- és fémöntő, a 
csónakkészítő, a gázvezeték-
szerelő, a kaptafakészítő és 

vésőműves. Soraikban után-
pótlás szinte nincs is, s ex 
eléggé sajnálatos. A keresett 
mesteremberek közül szép 
számmal letelepedhetének és 
nyithatnának műhelyt, pél-
dául férfi- és női fodrász Mi-
hályteleken, a mind jobban 
kiépülő Hattyastelepen. 
Mindhárom kerületben 
u®anis az ú®nevezett szol-
gáltató házak foglaltak. 
Azokban üzletet, műhelyt 
nyittottak általában a szövet-
kezetek, ho® a lakosságnak 
nyújtott szolgáltatás kielégí-
tőbb le®en. 

L. F. 

Gyár-

Súlyos anyagi terhet je-
lentő, sok bosszúságot okozó 
gondtól szabadulnak meg a 
Lábatlani Cement- és Mész-
művek dolgozói: átalakítják 
azokat a cementőrlő malmo-
kat, amelyek a ®akori üzem-
zavarok miatt évenként több 
millió forinttal növelték a 
cement®ártás önköltségét. 
A lábatlani szakemberek 
éveken át kutatták a ®ako-
ri üzemzavarok okát, a vizs-
gálatokba bekapcsolták a 
műszaki e®etem szakértőit 
is. Végül is áttervezték a 
malmok meghajtóművénck 
fogaskoszorúját. 

Anglia legna®obb utazócirkusza, a 3500 személyes 

f * , C/RCUS LIVERPOOL Szegedre, 
trheZCU, B Kolozsvári térre augusztus 24-től szeptember 2-ig. Előadások kezdete minden este fél 8 órakor, szer- CJTliCZCttf 

dan, csütörtökön, szombaton és vasárnap délután fél 4 órakor is. A műsor kiemelkedő számai a The Guys' 
beat-e®üttes, víriló-idomítás, motorozó jegesmedvék, marokkói ugrócsoport. 
Jegyek elővételben válthatók a Nemzeti Színház je®irodájában (Kárász u.). S. 56 246 
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