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Sokat utazgattam mostanában, be-
jártam az országot keresztül-kasul. 
Magam akartam meggyőződni an-
nak az immár közhelyszámba menő 
megállapításnak az igazságáról, melv 
szerint napjainkban egyre inkább 
eltűnőben van a különbség a város 
és a falu között. 

Nos, mit is tapasztaltam? 
Kezdjük a ruházkodással. Állí-

tom, hogy a városi fiatalság semmi-
ben sem marad el a falusi fiatalok 
modern öltözködésétől. A fiúk tra-
péznadrágja nemcsak a vidéki vá-
rosokban, de már Budapesten is leg-
alább olyan elterjedt, mint a falun 
és tanyákon, összecsukható ernyőt 
se láttam kevesebbett a városi nők 
kezében, mint a parasztlányoknál. 
Az egyrészes és kétrészes női für-
dőruhák arápya a fővárosban ls kö-
rülbelül úgy oszlik meg. mint a 
vidéki strandokon. Lehet, hogy ma-
xiszoknyában még van valamelyes 
lemaradás a városi nők terhére, de 
ez nem olyan nagymérvű, hogy té-
ves következtetéseket vonhassunk le 
belőle. 

Háztartási gépekből, mindenek-
előtt hűtőszekrényből, villanybojler-
ból és mosógépből sokkal több talál 
gazdára a falvakban, mint a váro-
sokban. De ez természetes is, hi-
szen faluhelyen nincs műjéggyár-
tás, nincsenek gőzfürdők, és a Pa-
tyolat sem segíti a háziasszonyo-
kat. A porszívó nagyobb kelendő-
ségét is csak az indokolja, hogy a 
falu porosabb. Mindez tehát csak 
látszatadat. ami önmagában még 
nem jelenti a falu kulturális igé-
nyének térhódítását a vároesal 
szemben. A több tévékészülék, mo-
dern bútor és személykocsi jelen-
tené azt, ezek vásárlásában viszont 
a városi lakosság semmivel sem 
marad el a falu népe mögött. 

A feketekávé fogyasztásának mér-
tékét illetően kifejezetten várospár-
ti vagyok. A legutóbbi időben már 
Budapesten is annyira nőtt a ká-
véfogyasztás, ' hogy a falusi presz-
szók legfeljebb csak az egyenlő 
aránnyal, de pemmi esetre sem fö-
lényükkel dicsekedhetnék. 

A fiatalság tánckultúrája terén 
is bátran húzhatjuk az egyenlőség-
jelet. Igaz, hogy a parasztifjúság va-
lamivel hamarabb fordított hátat az 
everybodynak és tért át országszer-
te szinte egyik napról a másikra a 
shake-re. Aki azonban figyelemmel 
kíséri a városi zenés szórakozóhe-
lyek és házibulik „táncrendjét", az 
nem táplálhat kételyt afelől, hogy 
itt is csak múló előnyről van szó a 
falusiak részéről . . . 

A gyógyszerfogyasztás arányára 
vonatkozóan nincsenek pontos ada-
taim. A városi élet általában maga 
után vonja a nagyobb mérvű orvos-
sógfogyasztást, de ezt a látszólagos 
többletet némiképp ellensúlyozza a 
falusi lakosság előretörése az alta-
tók szedésében A mezőgazdaság 
gépesítésével ma már több idő jut 
alvásra, ezért a hajnali felkelésre 
beidegződött parasztság tardyl és 
dorlotyn szedésével szoktatja hozzá 
magát a kora reggeli órák zavarta-
lan átalvásához, 

Mindent egybevetve: h a a nagy 
versengésben pillanatnyilag még 
mutatkozik is némi fölény a falu 
javára, megvan rá a kilátás, hogy 
a város előbb-utóbb megszünteti az 
elmaradást. 

Heves Ferenc 

A természet ölén 

MEGHALT 
MIHAIJL KOMi>. 

Moszkvában 71 éves korá-
ban elhunyt Mihail Romm, 
az Állami-díjas kiváló szov-
jet rendező. A szovjet film-
művészet története szorosan 
összefügg Mihail Romm ne-
vével. Művészi pályafutását 
a húszas években szobrász-
ként kezdte. Hamarosan el-
hódította azonban a film és 
több forgatókönyv szerzője-
ként kezdte meg pályafutá-
sát. Rendezőként 1934-ben 
tűnt fel. 

DR. VAJÖ PÉTER * 
SZEGEDEN 

Tegnap, kedden este az 
orvostudományi egyetem 
klubjában dr. Vajé Péter, á 
KISZ K B titkára részt vett 
egy kerekasztal-beszélgeté-
sen, melyen az ifjúságpoli-
tika és a kongresszusi elő-
készületek egyes fontos, az 

A PEDAGÓGIAI 
TÁRSASÁG 
ÜJ K I A D V Á N Y A I 

A pedagógiai Társasag 
újabb kiadványokkal gazda-
gította a pedagógiai szak-

— Legutóbb sokkal engedékenyebb voltál. 
— Na, igen, dc akkor augusztus volt ! .— 

Dísznövények külföldre 
November első napjaiban színpompás „képviselői". A 

több európai nagyvárosba virágokat különleges fagy-
indítanak útnak nagyobb mentes csomagolással, való-
magyar vágoltvirág-szállít- ságos meleg „öltözékkel" vé-
mányokat A Hungaroflor, a dik a téli utazás viszontag-
virágokat ós dísznövényeket ságaitól. 
exportáló hazai egyesülés A Hungaroflor az idén 9 
mintegy tíz orszagba szállít m i l l i ó devizaforintért szállít 
magyar növényeket. A teli külföldre dísznövényeket A 
honapokban elsosorban a m a g y a r virágok legnagyobb 
hazai vágott viragokat a vásárlója az NSZK, Ausztria, 
szegfut, rozsát, a gertóerat S v á j c és Olaszország; a szo-
és a fokföldi margarétát cialisla országok közül Cseh-
vásárolják szívesen külföl- Szlovákiával és a Szovjet* 
dön. A z idei télen a skandi- " n i 6 v a l á l , l a a k kapcsolatban. 

Meg a világ legnagyobb vi-
is 

a H E J U G ü e 
ELŐADÁS 
A SZAKSZERVEZETI 
OKTATÁSRÓL 

Tegnap, kedden az SZMT 
Tolbuhin sugárúti oktatási 

V A L Y I PÉTER 
LATOGATASA 

Vályi Péter, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese ked-
den látogatást tett a Köz-

irodalmat. Az egyik most n á v országok legészakibb ré- rágexportőre, Hollandia 
megjelent könyv a magyar szeibe is eljutnak hazánk vásárol magyar virágot 
szakoktatás helyzetével és ' 
problémáival foglalkozik, 
csaknem 400 oldal terjede-
lemben. A másik, szintén 
mintegy 400 oldalas össze-
állítás a vizualitásnak, a 
szemléltetésnek a tanítási 
folyamatban, á különböző 
tantárgyak oktatásában be-
töltött szerepét világítja meg 
sokoldalúan. 

Tudományos tanácskozás 
a korszerű sertéstenyésztésről 

a SZOT-titkára és Kazimity 
György, a SZOT alosztály-
vezetője előadást tartott a 
szakszervezetek oktatási fel-

egyetem hallgatóit is közel- adatairól a Csongrád megyei, 
ről érintő kérdéseiről volt s z e i , e di aktivistáknak, szak-

központjában Virizlay Gyula, ponti Gazdasági Döntőbizott-
ságnál és tájékoztatót tartott 
a népgazdaság időszerű kér-
déseiről, valamint ezzel kap-
csolatban a gazdasági döntő-

A sertéstermelés meggyor-
sítására négy évvel ezelőtt 
meghirdetett program meg-
hozta a várt eredményeket 
A sertésállomány növekedé-
se lehetővé teszi, hogy már 

Elkészült az 1965. január " " f 0 . » 
1. óta bemutatott magyar e 

NÉZŐSTATISZTIKA 

filmek látogatási statisztlká- £ f S 

ja. Eszerint a legtöbben - ^ S í t " l ^ 
7 millió 820 ezren - A kő- ^ ^ t ^ s b f b e Y o n t 

szó. A beszélgetésen sok ér-
deklődő hallgató jelent meg. 
NYITRAI 
FŐISKOLÁSOK 
MŰSORA 

Vidám műsor a nyitrai 
vúr alatt címmel holnap, 
csütörtökön délután 5 órai 
kezdettel a Tisza Szálló kon-
cert termében előadást tart, 
a Nyitrai Pedagógiai Fakul-
tás PONITRAN népi, dal-
és táncegyüttese. A Szegedi 

szervezeti propagandisták-
nak. 
AMATÖR FILMEK 
BEMUTATÓJA 

Szabó Árpád kollégiumi 
igazgató a Szakszervezetek 
Csongrád megyei Amatőr-
film Klubjának vezetőségi 
tagja szerzői estet tart no-
vember 5-én, pénteken este 
6 órai kezdettel a Juhász 
Gyula Művelődési Központ 
emeleti klubhelyiségében. 

bizottságok feladatairól. 
ÖSSZEOMLOTT 
EGY TEMPLOM 

Milánóban hétfőn összeom-
lott egy 1700 körül épített 
templom. Az épület, ame-
lyen helyreállítási munkák 
folytak, a fő támoszlopokon 
támadt repedések miatt sem-
misült meg. 

szívű ember fiait, ezt köve-
tően — 6 millió 327 ezren — 
az Egri csillagokat (mind- f."^" 
kettőt Várkonyi Zoltán ren-
dezte) tekintették meg. 

városok és községek 
sága már ma kielégítő 
mennyiségben kap sertés-

MADÁRKLINIKA 

Az eredmény főleg a kis-
üzemi sertéstartásnak kö-
szönhető, de megteremtették 

Tanárképző Főiskola és nyit- Vetítésre kerülő filmjei: 
rai testvérintézménye erősö-
dő kapcsolatait bizonyító 
előadáson Hegedűs András 
főigazgató mond üdvözlő be-
szédet. 

Kommunista veteránjaink, 
Szovjetunióbeli élmények, A 
Fehértó madárvilága. Pusz-
taszeri úttörőtáborozás, Séta 
a kisfiammal, Szeged. 

Épülő szivattyútelep 

Átkelőhelyen 
A belvárosban tör-

tént. Egy szép fiatal 
nő az autóját a gyalo-
gos átkelőhely kellős 
közepén állította meg. 
A rendőr odasietett: 

— Legyen olyan ked-
ves és nyissa ki az aj-
tót, hogy a gyalogosok 
átmehessenek az ut-
cán . . . i 

Ddansk környékén, Górki a z iparszerü sertéstermelés 
Wschodnie helységben van a alapjait is. A z elmúlt négy 
Lengyel Tudományos Aka- esztendőben termelőszövet-
démia Állattani Intézetének kezeteknek 200, állami gaz-
egyetlen ornitológia! állomá- daságoknak 65 szakosított, 
sa. A madarak itt gyűrűt iparszerűen üzemelő sertés-
kapnak, ezzel a felirattal: teIeP építésére adtak enge-

délyt. Ezek közül 163 már „St. Ornith. Polonia, Var-
sovia". Az állomás az 
EURING nemzetközi szövet-
ség tagja. Az állomáson fog-
lalkoznak a tengeri madarak 
különböző. betegségeinek 
gyógyításával is, többek kö- második legjelentősebb mű-

üzemel, s jövőre újabb 90 
telep belépésével számol-
nak. A sertéstenyésztés 
mennyiségi növekedését ez-
után magasabb szintű, mi-
nőségi fejlődésnek kell kö-

negyedik vetnie, meg kell teremteni 
a vágósertés-termelés, az át-
vétel és a feldolgozó kapa-
citás összhangját — mondot-
ta egyebek között bevezető 

lakos- előadásában sertéstenyész-
tésünk helyzetéről és tenni-
valóiról dr. Gergely István 
mezőgazdasági és élelme-
zésügyi miniszterhelyettes, 
az MTA dísztermében ked-
den reggel kezdődött tu-
dományos tanácskozáson. 

A kétnapos megbeszélésen 
hazai és külföldi szakembe-
rek 18 előadást tartanak az 
iparszerű sertéstenyésztésről, 
az ezzel kapcsolatos tapasz-
talatokról, problémákról és 
a tennivalókróL (MTI) 

Kátránypapír helyett főlia 

emléki városa, Sopron, 1977 
ben ünnepli önálló várossá 
nyilvánításának 700. éves 
jubileumát. Az évfordulóra 
készülődés jegyében több je-
lentős műemlék-rekonst-
rukciót hajtanak végre, 

Szánthó Tibor felvétele 
Tlsznsziget határában építteti az Alsótiszavidéki Víz-

ügyi Igazgatceág újabb modern, villamos energiával mű-
ködő szivattyútelepét. Rendeltetése lesz a tiszántúli terü-
let vizeinek átemelése a Tiszába. Képünkön már az új 
telep betonalapját láthatjuk. Még a tél beállta előtt el-
végzik a tervezett munkákat, hogy jövőre már beállít-
hassák a gépeket is. Az új szivattyútelep olyan nagy ka-
pacitással dolgozhat majd, hogy nem fogja belvíz fe-
nyegetni a torontáli területen a termőföldeket. 

A NÉV 

MILYEN IDŐ VAN 
ODAFENN? 

Chicagóban felépüli a vi-
lág legmagasabb lakóháza: 
magassága 369 méter, az 
épület 96 szintes; a benne 
levő lakások száma 705; 
ezenkívül ügyvédi iroda, or-
vosi rendelő, bank, étterem, 
fürdő, mosoda, sőt temetke-
zési iroda is működik az 
épületkolosszusban. A felhő-
karcoló leendő lakosai így 
megtehetik, hogy életükben 
akár egyszer sem lépnek ki 
az épületből. A felhőkarco-
lóban külön meteorológiai 
Intézet is működik, amely 
elsősorban a felső szintek 
l a k ó i n a k a d p r o g n ó z i s o k a t , 
akik egészen más klímavi-

zött az olajkórral. 

V í z ALATTI 
HAZAK 

A „Polip" elnevezésű szov-
jet pneumatikus víz alatti 
házat elsősorban a tenger-
part menti vizekben végzett elhatározták, hogy feltárják, 
tudományos munkálatoknál illetve részben rekonstruál-
lehet kitűnően hasznosítani, ják a római korból szárma-
Ez a Fekete-tengeren né- zó soproni amfiteátrumot is. 
hány év óta tartó kísérletek A negyedik ötéves terv 
során is bebizonyosodott. A végére ötszörösére növeli 
„Polip" korszerűsített vál- pvc-feldolgozó kapacitását a 
tozatát 35 méter mélységben Hungária Műanyagfeldolgo-
összesen 130 napon át vetet- zó Vállalat, 
ték alá próbának. A „Po- bővítést az 
lip" lakói — egy-négy em- megvalósítása teszi majd le-
ber — geológiai, hidroké- hetővé, amelynek eredmé-
miai, orvosfiziológiai vizsgá- nyeképpen 1975-től már évi 
latokat végeztek. A búvárok 80 000 
meggyőződtek, hogy a „pu- hat a gyár a Borsodi 
ha", felfújható konstrukció gyikombináttól. 
biztonságos és kényelmes. A nagy mennyiségű alap 

Hálóvetés a Balatonon 
A Balatonon megkezdő-

FEGYENC-
SZÖKTETES 

Tizenkét rendőrruhás fegy-
veres rontott be hétfőn a 
mexikói Tecpan de Galeana 
városka börtönébe és kiszaba-
dított hat rabot, köztük két 
gyilkost. Az akció során ki-
robbant tűzpárbajban a bör-
tön egyik őre életét vesztet-
te. 

BAJJAL JAR 
Végzetes neve — Taxis — 

miatt sokat szenved egy lon-
doni lakos. Legrosszabbak 
számára az esős napok, a ka-
rácsony és az újév. Ilyenkor 
ugyanis telefonja szinte szü-
net nélkül csöng. Minthogy 
azonban családja immár 800 
éve viseli ezt a nevet, nem 
szándékozik megváltoztatni. 

szonyok között élnek, mint dött az év legnagyobb halá-
az alsóbb szintek lakásbér- szati eseménye, a garda fo-
lői. gás. Régente „látott halnak" 
KIRABOLTAK . nevezték a gardát, mert a 
A POSTAKOCSl f tihanyi „kút" környékén 

Három rendőrnek öltözött rendszerint olyan tömegben 
férfi hétfőn kirabolt egy verődött össze a késő ősszel, 
készpénzzel és hitellevelek- hogy a megfigyelők a tiha-
kel megrakott postakocsit a nyi hegyről nyomon kísér-
svédországi Kungsbac.ka kö- hették az egyes rajok vonu-
zelében. A rablók világítási lását. 
hibára való hivatkozással ál- Az idei, hosszúra nyúlt 
lították meg és vontatták el ősz késlelteti a garda vonu-
a postakocsit, majd vezető- lását is. Megfigyelések sze-
jét ártalmatlanná téve tá- rint a nagyobb rajok még 
voztak 1 millió 214 ezer svéd kerülik a tihanyi-szoros vi-
korona értékű zsákmányuk- zeit, s minthogy a halászok 
kai. nem várhatnak a bizonyta-

Budapest után az ország anyag feldolgozására a deb-
receni gyáregységnél mint-
egy 500 millió forintos be-
ruházással új üzemet épí-
tenek. A budapesti, vala-
mint az új debreceni üzem-
ben a legkorszerűbb tech-
nológiákkal bővítik majd a 

és pvc-termékek listáját, és 
javítják a jelenlegi gyárt-
mányok minőségét is. Japán 
cégtől megvásárolták a lágy 
pvc-fiab gyártási technoló-
giáját, amellyel úgynevezett 
lépésálló, hangszigetelő pad-
lókat készítenek majd. Az 
NSZK-ból eljárást vettek a 

A nagyarányú műanyag csövek gyártásához, 
olefinprogram a jövőben ugyanis ezekkel 

helyettesítik majd az öntö-
zésnél, víz- és gázvezetésnél 
használatos fémcsöveket. A z 

tonna pvc-t vásárol- Országos Szakipari Vállalat-
~ Ve- tal közösen a pvc-féleségek 

építőipari felhasználását ele-
mezték. Az együttműködés 
eredménye az a pvc-fólia, 
amely a lapos tetejű háza-
kon a kátránypapírt helyet-
tesíti. Az új termékek kö-
zött szerepel még az a kü-
lönleges- pvc-fólia, amely öt-
ször vékonyabb, mint a 

használatos, 
könnyűipari 

termékek csomagolásához 
ajánlják majd. 

lan zsákmányra, ezért a leg-
valószínűbb vonulási helye-
ken vetik ki hálójukat. Az 
öt balatoni halászbrigád napjainkban 
ezekben a napokban 6 kilo- Elsősorban a 
méternyi hálóval „szűri" a 
Balaton vizét. (MTI). 
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