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A városligeti vásárváros-

ban hozzáláttak az idei Bu-

dapesti Nemzetközi Vásár 

előkészületeihez: megkezdő-

dött a pavilonok csinosítása, 

korszerűsítése. A liget kiállí-

tási épületei a téli hónapok-

ban sem maradtak kihaszná-

Szoged 

Magyar-jugoszláv 
megbeszélés 

A Magyar Szakszervezetek ség dr. Beckl Sándor és 

Országos Tanácsa titkárságé- Marjan Rozics titkárok veze-

nak küldöttsége és a Jugo- tésével kölcsönösen tájékoz-

at lanul . A pavilonokban : szláv Szakszervezeti Szövet- t a t t a egymást országaik szak-

hozzávetőleg hatszáz vagon- ség Központi Tanácsa titkár- ^ K S f l S a d í : 

nyi árut tároltak. Az áruk ságának küldöttsége január tairól. Megállapodtak a két 

befogadása és a folyamatos : 29—30-án Szegeden találko- ország szakszervezeteinek 

csere egyelőre még akadá- ; zott és megbeszéléseket foly- 1969. évi együttműködésében, 

lyozza a szokásos felújítási ! tátott. Az őszinte, nyílt esz- A jugoszláv küldöttség eluta-

munkákat I mecsere során a két küldött- zott hazánkból. 

Elindult a 6-os huss 
Á körutazás 23 perc — Egy bérlettel több buszon 

AUTÓBUSZMEGÁLLÓK: L Marx tér, csatlakozás a távolsági autóbuszjáratokhoz, 
valamennyi helyi autóbuszjárathoz, valamint az l-es villamoshoz. 2. Széchenyi tér 
(BÚTORÉRT áruház), csatlakozás az l-es és a 4-es villamoshoz. 3. Vedres utca. 3. 
ABC-áruház. 4. Odesszai körút (gyermekkórház), leszállás az újszegedi vasútállomás-
hoz. 6. Rózsa Ferenc sugárút. 7. Rózsa Ferenc gimnázium. 8. Liget vendéglő. 9. Móra 
park (múzeum). 10. Széchenyi tér (élelmiszerüzlet), csatlakozás az l-es és a 4-es 

villamoshoz 

Mire ez a szombati lap az buszokon. Jó l látható a ko- kon az útvonalakon, ame-
olvasókhoz kerül, Újszege-
den már a 6-os jelzésű autó-
busz közlekedik az 5-ös vil-

csik számozása és az útvonal- lyeken több busz is közieke-
jelző tábla is. dik, egyvonalas bérlettel is 

Elkészültek az autóbusz- fel lehet szállni bármelyikre, 
lamos helyett Reggel 4.30- megálló-helyek. A 6-os vo- Például Újszegeden a 6-osra 
kor indul ki ugyanis a Marx nalán minden megállóosz- szóló bérlettel utazni lehet 
térről az első 6-os, melyet lopra két táblát szereltek az 5-ös és a 12-es buszon is, 
azután ötpercenként követ- fel, egyikről csak ennek a de természetesen csak azon a 
nek társaik. Mint már koráb- járatnak a térképe és me- szakaszon, amelyen azonos 
ban hírt adtunk róla, a járat netrendje olvasható le, a útvonalon haladnak, 
hétköznap 4,30-tól 8 óráig és másikról valamennyi autó- Menetrend szerint a Marx 
12.30-tól 18 óráig ötpercen- buszvonalé. Kár, hogy a meg- térről a Marx térig 23 perc 
ként, máskor és vasárnap 10 állóhelyek kiképzése nem sí- alatt teszi meg az utat a 6-
percenként közlekedik. 

Tegnap délelőtt 8 jól kar-

került a legjobban, a követ- os, mely hétköznap és vasár-
kező napokban feltétlenül ki nap is este 11-ig közlekedik. 

bantartott autóbusz állt fel k e l 1 m é g javíttatni a tanács-
szemlére a 10. AKÖV telep- n a k a z apróbb-nagyobb hi 
helyén. Közülük öt közleke-
dik majd állandó jelleggel az 

bákat. 

Ma a csúcsidőben minden 
ú j vonalon, a többi tartalék, megállóban és minden 6-os 
Valamennyi csuklós jármű, buszon szolgálatot teljesít sz 
három ajtóval, amelyek kö-
zül a hátsó szolgál felszállás-
ra, a másik kettő leszállás-
ra. Az ülőkalauz hangerősí-

A K Ö V egy-egy szakembere, 
aki segít irányítani a közle-
kedést és felvilágosításokkal 
szolgál a közönségnek. A 

tő berendezés segítségével buszokon minden utas meg-
tájékoztatja utazás közben a kapja a nyomtatott menet-
közönséget, akárcsak a pesti rendjét. Újdonság, hogy azo-

Gyorsabb ügyintézés 
Az új szabálysértési törvény 

alkalmazása 
Kedvező tapasztalatokat 

hoztak a tanácsoknál az ú j 
szabálysértési törvény gya-
korlati alkalmazásának el-
ső hónapjai — tájékoztatták 
a Minisztertanács tanacs-
szervek osztályán az MTI-t. 
Elmondták: 

Az új törvény nagy fel-
adatot rótt az államigazga-
tási szervekre, s köztük is 
elsősorban a községi taná-
csokra. Ezek összesen 38 
fajta szabálysértési cselek-
mény^ elbírálására kaptak ú j 
jogkört 1968. október l-én, 
s ma már a tanácsokhoz 
tartozó szabálysértési ügyek 
mintegy 80 százalékában 
járnak el. Magas követelmé-
nyeknek kell megfelelniük, 
hiszen évente 150—160 ezer 
feljelentés érkezett szabály-
sértések miatt a tanácsok-

dult a törvényesség, és kö-
rülbelül a felére csökkent a 
fellebbezések száma ahhoz 
az időszakhoz képest, ami-
kor a járási tanácsok foglal-
koztak a szabálysértésekkel. 
Érdemes volt tehát azokra a 
szervekre bízni a döntése-
ket, amelyek a legjobban 
ismerik a körülményeket. 
Differenciáltabbá vált a 
büntetések kiszabása. Van, 
amikor beérik a figyelmez-
tetéssel, mert úgy ítélik 
meg, hogy ez is eredményt 
hoz. Azon is lemérhetjük a 
szabálysértési eljárás ú j for-
májának növekvő nevelő 
hatását, hogy sokan határ-
idő előtt megfizetik a bír-
ságot. 

Elvétve ugyan, de bizony-
talanság, határozatlanság, 
vagy indokolatlan liberális, 

Siker 
Kairóban 
Kairó ezeréves fenn-

állása alkalmából nem-
zetközi könyvkiállítás 
és könyvvásár nyílt a 
Gezira-sziget kiállítási 
csarnokában. A világ 28 
országának 400 könyv-
kiadója közel 2 mil l ió 
könyvet vonultatott fel 
ezen a jelentős kulturá-
lis eseményen, amelyen 
hazánk is részt vesz 
több mint 300 kiad-
vánnyal. A magyar 
könyvpavilont megte-
kintette Szarvat Okasa, 
az EAK kulturálisügyi 
minisztere, Mohamed 
Fajek tájékoztatásügyi 
miniszter és dr. Sohair 
Kalamavi asszony kul-
turális államtitkár, az 
egyipomi állami könyv-
kiadó elnöke és elisme-
réssel nyilatkoztak a 
kiállításon szereplő ma-
gyar könyvek szépségé-
ről. 

Érzelmek nélkül? 
iv é 

osztályából egy érdekes kérdést 
boncolgatott: történelmi múltunk 

milyen érzelmi hatást vált ki a mai húsz-
esztendősök táborában? Nem elvont filo-
zófiai alapon folyt a diskurzus, inkább az 
élő, valóságos kortünetek összevetése, 
szembesítése dominá l t 

A korszerű életszemlélet valahogyan 
úgy nézi a vi lágot hogy az ésszel mér-
hetőnek van értéke, míg az érzelmi atti-
tűdöknek nincsen jelentőségük. A ma 
embere nem élhet a romantika és az il-
lúziók rabságában, értékítéleteit a világ-
ról és persze a múltról a hideg ész alap-
ján formálja meg. örü ln i lehet annak, 
hogy a fiatalság elveti a hamis romanti-
kát és a megcsalatkozás egyik forrását, az 
i l lúziót De erősen kétségbe vonandó, 
hogy az érzelmek hátraparancsolása egész-
séges törekvés. Mert ebbe az alapállásba 
egy jó adag dekadencia szorult, ami 
egyébként önmagában az érzelmek szfé-
rájába is tartozik. 

A nyugati országokban a középiskolá-
sok és egyetemi hallgatók más körülmé-
nyek között élnek, mint a magyar diá-
kok. Ott a rideg, hideg ész abszolutizá-
lása mögött belső kilátástalanság húzó-
dik meg. A felnőtt ember előtt álló ri-
asztó valóság idézi elő ezt a félelmetes 
állapotot. Az életbe lépő számára nincsen 
állás, egzisztencia, munkalehetőség, te-
hát a családalapítási igény igen labilis-
sá válik. A reménytelenséggel terhes 
helyzet egyik fő okát a felnőttekben lát-
ják, akiket el kell takarítani az útból, 
hogy legyen hely, nyíljék elfogadható 
élettér. 

A kutyaszorítóba került nyugati Ifjú-
ság nem lát kiutat, fél a jelentől és a 
jövőtől is. Belső rendjének radikális át-
alakításától eltántorította (és eltántorítja) 
az erőteljes propaganda, amely a szocia-
lista országok gazdaságát, társadalmi éle-
tét befeketítette, s a tapasztalatlan fiata-
lok előtt ijesztővé tette. E belső világ 
egyik jelentkezése az. hogy mit és kit 
szeressenek, és miért? Kihez és mihez 
vonzódjanak kitárulkozóan őszintén? 
Helyette inkább azt mondják, hogy élek, 
mert az anyám a világra hozott, és ha 
már élek, akikor mindent az ész segítsé-
gével ítélek meg. legalább így nem csa-
lódom semmiben sem stb. 

Nem lehet egy kalap alá vonni a tő-
kés világ és a mi életünk különböző, me-
rőben eltérő valóságát, az egymással el-
lentétes irányba fejlődő életformát. Pe-
dig ez igencsak megesik azon a címen, 
hogy a fiatal, mindenütt f i a t a l . . . s ezen 
a meglevő gazdasági, társadalmi különb-
ségek egybevonása történik meg, akarva 
akaratlanul. 

Az egészséges érzelmi élet kifejlődése 
szükséges ahhoz, hogy az ész jótékony, 
hasznos cselekvőkészségét segítse. Vala-
milyen érzelmi hőfok nélkül dolgozni sem 
lehet komolyan . . . még fát vágni sem, 
hát még beteget gyógyítani, gyerekeket 
tanítani, kutatni, és ne adj isten, írni. 
Szerencsére, a külsőségek erőteljesebbek, 
a póz nagyobb nálunk, mint a lényeg: 
szép, tiszta érzelmekkel válik felnőtté a 
magyar fiatalság zöme. 

Itt kapcsolódik a kérdés történelmi 
múltunkhoz. A jelent és a múltat sem-
miképpen sem lehet kettéválasztani erő-
szakosan. Fölösleges már arról meditálni, 
hogy a szocialista haza szeretete és be-
csülése nem képzelhető el a nemzet tör-
ténelmi múltjának ismerete nélkül. A ma-
gyar fiatalokban érzelmi hevülést vált 

ki, amikor Rákóczi kurucairól tanulnak, 
vagy Kossuth regimentjét említik fel és 
különösen az, amikor apáik és anyáik fél 
évszázados küzdelmes életüket és har-
cát, kommunisták ötvenesztendőnyi vér-
áldozatát hozzák szóba egymás között, is-
kolákban vagy az ifjúsági szervezetben. 

A történelmi múlt érzelmeket ébreszt a 
felnőttekben és a fiatalokban egyaránt. 
Persze azok, akik negyedszázaddal ko-
rábban jártak iskolába, más értékelés 
alapján kapták és ismerték meg nem-
zeti történelmünket, mint azok, akik ma 
foglalkoznak Iskolában, vagy iskolán kí-
vül ezekkel a kérdésekkel. Régen a ten-
denciózus történelemszemlélet alapjául 
szolgált egy nacionalista, irredenta ak-
tuálpolitikának. Honnan tudta volna a 
mai felnőtt akkori gyerekfejjel, hogy tör-
ténelmi ténveink szándékos rangsorolása 
idegen, nemzetellenes hatalmi politika tö-
rekvéseit szolgálja? 

A mai fiatalok már mentesek ezektől a 
felfogásoktól és a történelem objektív 
tényeit a valóságnak megfelelően isme-
rik meg. Belőlük nem válthat ki olyan 
emocionális erőt e tárgyilagosságra törek-
vő történelemszemlélet, mint a mai fel-
nőttekből váltott ki a maguk idején az 
elferdített tanítás, fölfokozott nacionaliz-
musával. Ebből nem lehet arra a követ-
keztetésre jutni, hogy a mai gyereknek 
nincsen érzelmi világa, helyesebben fogé-
konysága a nemzeti múlt iránt. 

Szükségtelen bizonygatni azt, hogy a 
fiatalabbak sokkal lelkesebben és job-
ban értik és érzik nagy történelmi sors-
fordulóink lényegét, mint a politikailag 
Iskolázatlanabb felnőttek. Ha csak azt 
nézzük, hogy közelmúltunk emlékeinek 
felelevenítésében milyen lelkes közremű-
ködők voltak; akár a Kommunisták Ma-
gyarországi Pártjának fél évszázados em-
lékét ünnepelve; akár a Magyar Tanács-
köztársaság alakulásának. küzdelmének, 
győzelmének és bukásának tényanyagát 
ismerve és erre emlékezve . . . akkor rög-
tön kiderül, hogy bizony a mai fiatalok-
ban az emocionális erő semmivel sem ki-
sebb. mint a mai felnőttekben volt an-
nakidején. 

A mai fiataloknak sokkal több isme-
retanyag á l l rendelkezésére, mint 
a felnőtteknek. Ahhoz, hogy ők 

lelkesedjenek, túláradó érzelemmel köze-
ledjenek valamihez, pontosabb ismerete-
ket, aprólékos részleteket akarnak tud-
ni. Ez az objektivitásra való törekvés 
nem azonos az érzelemszegénységgel, s 
nem is szabad így értelmezni. Míg a fel-
nőttek sok-sok bírálni való szellemi és 
érzelmi teherrel járnak; itt-ott nosztal-
giával, addig a fiatalabbak friss szem-
mel, fejjel és most formálódó érzelemmel, 
önállóbban ítélik meg, mi az, amit elfo-
gadnak és befogadnak, és mi az, amit 
elutasítanak! S ezen álláspontjuk nem 
egyezik meg mindenkor a felnőttek élet-
és világlátásával. 

Ne tévesszen meg senkit a póz, amely 
a ráció kizárólagosságát hangoztatja, mert 
mögötte erős érzelmi világ van, amely 
egészséges és gazdag. Persze nem lehet 
figyelmen kívül hagyni ezt a külsőséget 
sem, mert nem természetes és idegen a 
magyar viszonyoktól és életformáktól. Kö-
zépiskoláinkban és egyetemeinken érde-
mes lenne komolyabban foglalkozni e 
kérdéssel, s megnézni, hogyan lehetne 
fiatalságunk meglevő érzelmi világát cél-
tudatosabban, még egészségesebb irányba 
fejleszteni. 

D. K. 
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hoz, s átlagosan százezer illetve túl szigorú bírságolás 
embert érintettek a kisza-
bott bírságok. 

Az eddigi tapasztalatok 
egyértelműen arról tanús-
kodnak, hogy az ú j sza-
bálysértési törvény életbelé-
pése óta eltelt négy hónap-
ban gyorsabbá vált az ügyek 
elbírálása, továbbá szilár-

is előfordul a szabálysértési 
ügyek intézésénél. Jó figyel-
meztetés ez arra, hogy a 
járási tanácsok szakigazga-
tási szerveinek rendszeres 
segítségét kell nyújtaniuk a 
községi tanácsok számára a 
szabálysértési törvény al-
kalmazásához. 

H tsz ek titkos 
iialasstősőfftak rendje 

A tsz-törvénv vezette be a csolatos eddigi tapasztalatok 
közös gazdaságoknál a titkos kedvezőek, de mert a tsz-tör-
választást a szövetkezeti de- vény a lebonyolításhoz út-
mokrácia, az önigazgatás erő- mutatást nem adott, a gya-
sítésére, hogy a legfontosabb korlatban problémák, bizal-
kérdésekben valóban a tag- matlanságok merültek fel. 
ság akarata jusson kifejezés- Ezért állított össze a titkos 

szavazás rendjéről a Terme-
lőszövetkezetek Országos Ta-
nácsa irányelveket, amelyet a 

Összefogás 
a Nemzeti Panteonért 

Budapesti, sőt országos ügy aláírták a Nemzeti Panteon Eötvös József Kollégium la-
a Nemzeti Panteon megte- megteremtését szolgáló tár- kői jegyzéket állítanak ösz-
remtése, amellyel a népfront sadalmi munkáról szóló szo- sze nemzeti múltunk nagy-
fővárosi küldöttértekezletén cialista szerződéseket. Az ok- jairól, mindazokról a politl-
és 4. kongresszusán is foglal- mányokat Bodonyi Pálné, a kusokról, írókról, tudósokról, 
koztak. Hazafias Népfront budapes- művészekről, akik helyet ér-

A Hazafias Népfront Or- ti bizottságának titkára, dr. demelnek a Nemzeti Pante-
szágos Tanácsának klubjá- Halász Ottó, a Budanesti ónban. Ezzel egyidejűleg ösz-
ban pénteken ünnepélyesen Műszaki Egyetem tanszékve- szefoglalják, megírják élet-

zető egyetemi tanára, az épí- rajzukat is, hogy megbízható 
tőmérnöki kar dékánja, dr. alapot nyújtsanak a későbbi 
V. Nagy Imre. a Budapesti döntéshez. Az egyetemisták 
Műszaki Egyetem tanszékve- akciójával párhuzamosan ne-
zető tanára, az építőmérnöki ves művészek, művészettörté-
kar pártszervezetének titka- n é s z e k b f r á i j á k e l a Rerepe-

re. Ezért a termelőszövetke-
zetek legfontosabb tisztség-
viselőit — az elnököt, az el-
nökhelyettest, a vezetőség és TOT elnöksége pénteki ülé 
az ellenőrzőbizottság tagja- sén megtárgyalt és elfoga-
it, valamint a területi szövet- riott. A titkos szavazás rend-
ség küldötteit — titkos szava-
zással a küldöttközgyűlésen 
kell megválasztani. 

A titkos választással kap-

jéről készült irányelveket 

minden termelőszövetkezet-

hez eljuttatják. (MTI) 

ra, dr. Tóth Gábor egyetemi . , „, , . . 
tanár, az Eötvös József Kol- s , " t e m e o b e n felállított szob-
légium igazgatója és Kállai rok és síremlékek művészi 
Gyula, a KISZ budapesti bi- értékét. 
zottságának osztályvezetője 
látta el kézjegyével. 

Az ünnepi aktus alkalmá-

val bejelentették, hogy a 

m t n r r f a U n ^ r T a l l S - Hazafias Népfront budapes-

a Nemzeti Panteonra vo- t j bizottsága a fővárosi ta-

natkozó tervpályázat kiírá- náccsal együtt memorandum-

sóhoz szükséges geodéziai fel- b a n fordult a kormányhoz és 
mérés elvégzésére vállaltak „„„„_• • , „ „„„,. 
i ••» i .. -Z . a c i J . anyagi segítséget kert a nagy-
kotelezettséget. A fgladat . 
megoldásához már a múlt szabasu feladat megoldásé-
évben hozzákezdtek. Az hoz. 
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