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Hazai körkép
A Mecsek legmagasabb csú

csa, a 682 m éter magas Zen
gő déli le jtőjére valóságos v i- 
rágzuhatagot varázsolt a nyá
ri meleg. Pécsvárad, Zengő- 
várkony és Mecseknádasd ha
tárában  több m in t ötezer 
szelidgesztenyefa boru lt most 
virágba. A mérleg, párás idő
járás kedvez a virágzásnak: 
a hatalm as fákat szinte elbo
rítják  a fehér-sárga barkák. 
Ebből ítélve jó term ésre van 
kilátás az idén. Zengővárkony 
felett, a  hegy lejtőjén ki
virágzott a legöregebb — a 
feltevések szerint Nagy La
jos király korában ü lte te tt — 
gesztenyefa is, am ely az 
utóbbi években „gyengélke
dett” és alig rem élték az 
újraéledését. A Zengő-kör- 
nyéki gesztenyéseket a virág
zás napjaiban milliószámra 
lepték el a méhek. Ez a gyü
mölcsfa adja ugyanis a leg
több virágport.

■ár
Elkészült a „Szolnoki nyár 

— 1970” kulturális, művészeti 
program ja. A hazai és külföl
di művészegyüttesek, színhá
zak vendégszereplését a Len
gyel Néphadsereg Művész- 
együttesének első m agyaror
szági fellépése nyitja meg. A 
T isza-parti szabadtéri színpa
don m utatja be m űsorát a 
KISZ Központi Művészegyüt
tese és a  Magyar Néphadsereg 
Művészegyüttese. Jubileum i 
m űsorral lép fel a  fennállásá
nak 20. évfordulóját ünneplő 
szolnoki Tisza Táncegyüttes. 
Jelentős színházi esemény lesz 
a Thália Színház K alevala-

bem utatója. Az ünnepi m ű
sorban finn művészegyüttes is 
fellép Szolnokon. A zenei élet 
eseményei közül kiem elkednek 
a Damjanich múzeum klasszi
kus épületének udvarán ren 
dezendő hangversenyek.

★

A gyulai várszínház hete
dik évadjának m űsortervében
— a hagyományokhoz híven
— két bem utató szerepel. 
Szigligeti Ede: A trónkereső 
című történelm i drám áját és 
Calderon: K ét szék közt a  pad 
a la tt című víg já tékát adják 
elő. M indkét darab  rangos 
szereposztásban kerül színre.

★

Szekszárdon, Kozák Károly 
fővárosi régész irányításával 
fo lytatják a 909 éves város 
alapításához fűződő apátsági 
templom m aradványainak fel
tá rásá t a  régi megyeháza ud
varán. A megyeházán levő 
levéltárban és m ásutt ta lált 
egykori adatok alapján, pon
tosan az elképzelt helyen, 
sikerült az ősi épületrom ok zö
m ét feltárni, s nagyrészt re
konstruálni a templom alap
rajzát. Az ásatások során Á r
pád-kori műkő faragványok, 
edények, kerám iák, 17. század
beli „kályhaszem” és más 
tárgyak kerültek elő. Feltárták  
14 különböző korokból szár
mazó sírt is, de az apátságala
pító I. Béla király sírjára 
m ind ez ideig nem sikerült rá 
bukkanni. A régi krónikák 
szerint a király t o tt tem ették 
el. A romok építészeti feltá
rása u tán  plasztikus rom ker
te t alakítanak ki.

Bécs és a Beethoven

T a n é v z á r á s
Szombaton reggel tarto tták

országszerte az általános és a 
középiskolák többségében a 
tanévzáró ünnepséget. Az 
igazgatók értékelték  az okta
tó-nevelő m unkát, a  diákkol
lektívák tanulm ányi eredm é
nyét, szorgalmát, m agatartá
sát, m ajd az osztályfőnökök 
átad ták  a tanév végi bizonyít
ványt.

Az általános iskolákban 
most végzett fiatalok száma 
m eghaladja a 166 ezret, a kö
zépiskolákban pedig több m int 
47 ezren érettségiznek, illetve 
tesznek képesítő vizsgát nap
pali tagozaton.

A Művelődésügyi Minisz
térium  illetékesei a záruló tan 
év gyorsmérlegét megvonva el
m ondták :

— A nevelés terén szerzett 
iskolai tapasztalatok örvende
tesek. Javult a tanulók fegyel

me, m agatartása, s jobbá, 
közvetlenebbé vált a pedagó
gusok és a  diákok közötti v i
szony. Ez arra  is utal, hogy az 
ifjúsági szervezetek m indin
kább érvényesítik befolyásukat 
az iskolai életben. Ami a tú l
terhelést ille ti: csökkentésére 
születtek ugyan intézkedések, 
de a diákoknál és a nevelőknél 
egyaránt tapasztalható volt 
még indokolatlan igénybevétel. 
Az elm últ tanévhez képest 
egyébként a tanulm ányi ered
mények különösebb eltérést 
nem m utatnak.

A m inisztérium ban egyidejű
leg felhívták a figyelmet: ne 
feledkezzenek meg az érdekel
tek arról, hogy mind az á lta 
lános, mind a középiskolákban 
az új első osztályosokat június 
15-én és 16-án írják  be. Szá
m uk a két iskolatípusban 
együttesen előreláthatólag 
m eghaladja a 190 ezret.

„K öszönet 
in ! ud eg y  i küknek"

„K érjük a Kedves Szülő
ket, ha módjuk és lehetőségük 
nyílik, fogadjanak magukhoz 
árvízsújto tta vidékekről egy- 
általános iskolás tanulót ’ a 
nyári szünidőre” — ezt a  ké
rést tartalm azta az a  felhí
vás, am it 3 héttel ezelőtt kül
dött el a tatabányai városi 
tanács művelődésügyi osztálya 
az általános iskolákhoz.

A felhívás nem m aradt 
visszhang nélkül. Halomban

jubileum

tornyosulnak a jelentkezési 
ívek. Nem számoltuk meg, 
hány felajánlás érkezett. Bi
zonyos, hogy több száz ta ta 
bányai család készült fel egy- 
egy fiú, vagy leány vakációz- 
tatására.

A segítőkészség megható 
m egnyilvánulása, hogy többen 
telefonon fordultak a városi 
tanács művelődésügyi osztá
lyához. Ök azért választották 
ezt az utat, m ert gyermekük 
vagy m ár elvégezte az általá
nost, vagy éppen gyerm ekte
lenek. Az iskolákban küldött 
felhívás nem ju to tt el hozzá
juk. Az akcióról mégis tudo
m ást szereztek, és így a ján 
lották fel segítségüket.

HAYDN, MOZART, SCHU
BERT, STRAUSS és a zene 
más nagyjainak neve elvá
laszthatatlanul összeforrott 
Béccsel. Nekik köszönheti 
Bécs, hogy a világ zenei fővá
rosának tekintik. S ami m ind
ennél többet jelent: itt élt és 
alkotott 35 éven át, itt alusz- 
sza örök álm át a legnagyob
bak legnagyobbja, Ludwig 
von Beethoven, akinek ebben 
az évben ünnepli az egész vi
lág születése 200. évfordulóját. 
Természetes tehát, hogy Bécs 
az idén Beethoven jegyében 
ünnepel.

F ranz Jones köztársasági 
elnök m ondotta: „Beethoven 
Bonn-ban született ugyan, de 
eletm űve elsősorban Bécsé. I tt 
vált é re tt művésszé, itt  szü
lettek halhatatlan  alkotásai, 
és ham vai is itt  nyugosznak”.

A bécsi Ünnepi Hetek idei 
megnyitóján Beethoven egyik 
ritkán  játszott balettm uzsiká
já t m utatták  be. a  Zenebará
tok Társaságának Beethoven- 
ünnepére a világhírű karnagy, 
H erbert von K arajan  érkezik 
Bécsbe, — ahol hosszú évekig 
tevékenykedett — Leonard 
Bernstein pedig az egyetlen 
operát, a Fidelió-t az első be
m utató színhelyén, a  Theater 
an der W ien-ben ú jítja  fel. A 
nagy központi Beethoven-elő- 
adások m ellett népszerű hang
versenyeket rendeznek a kül
ső városrészekben i s : férfi
kórusok és énekegyüttesek, 
hivatásos és am atőr zeneka
rok, kam ara zenei-csoportok 
és egy mandolin zenekar ver
senyeznek egymással az u ta 
kon és tereken, a templomok
ban, a parkokban és a palo
tában. A Tudományos Akadé
m ia Beethoven em lékestjén 
Paul Hoffmann, a Burgtheater 
igazgatója zenei illusztrációk
kal dokum entum okat, levele
ket ism ertet „Beethoven bécsi 
ú tja” címmel. Egy jelentős 
nemzetközi rendezvény: 18 
ország 300 tudósa vett részt 
június 2—5 között azon a 
szimposiumon, amely Beetho
ven életm űvével foglalkozott.

„LOBOG A LÄNG” címmel 
nagyszabású k iállítást rendez
tek a bécsi városháza neogóti
kus nagytermében. I tt  483 
Beethoven relikviát állítottak 
ki, am elyek bepillantást nyú j
tanak a zene nagy titán jának  
életművébe és h a tásáb a

Kissé ünneprontónak ha t
nak az ünnepi megemlékezé
sek egyes m ellékhajtásai. így

például a Beethoven Ünnepi 
Hetek program ját ismertető 
brosúra egyszerűen „az év 
sz tárjának” aposztofálja Beet
hovent és le írja  a többi között, 
hogy Beethoven: „bár nőtlen 
volt, zsenijével nagy sikereket 
é rt el az asszonyoknál”. Meg
írják  azt is, hogy a reggeli ká
véjához pontosan 60 kávésze
met használt fel és hogy „ke
nyérleves tojással” volt a ked
venc étele. A vásári jelleget 
egy bécsi cukorkagyáros úgy 
igyekezett kihasználni, hogy 
Beethoven bonbonniereket ho
zott forgalomba. Természete
sen nem  hiányoznak az ilyen
kor szokásos em lékérm ék sem 

Beethovent úgy is emlege
tik, m int „Bécs vándorát”. 
Nem kevesebb, m int 69 em 
léktábla jelzi azokat a helye
ket, ahol Beethoven hosszabb- 
rövidebb ideig tartózkodott. 
Az idegenforgalmi szervek 
„B eethoven-buszjáratot” szer

veztek, am ely a prospektus 
szerint mintegy három  és fél 
órás úton a 17 legfontosabb 
em lékhelyet keresi fel.

Zenei vállalkozók és tudó
sok, hanglemez- és film gyár
tók, rádiószerzők és tv-rende- 
zők, szobrászok és hangjegy
metszők, kiadók és tárcaírók 
gondoskodnak arról, hogy a 
Beethovenra való emlékezés 
betöltse a nagy zeneköltő szüle
tése 200. évfordulójának esz
tendejét.

A HÍRES HEILIGEN - 
STADTI végrendelet utolsó 
szavai így hangzottak: „Él
jetek  boldogul és halálom után 
ne feledkezzetek meg teljesen 
rólam !” Ha Beethoven akkor 
a jövőbe lát, e szavak sohasem 
hangzottak volna el. Bécsben, 
és az egész világon Beethoven 
ma élőbb, m int valaha.

G. I.

„Köszönet m indegyiküknek 
— m ondották a városi tanács 
végrehajtó bizottságának ve
zetői — pillanatnyilag azon
ban nem kívánják igénybe 
venni a szívből jövő segítő
készséget.

Elegendőnek bizonyultak a 
kollégiumok a gyerm ekintéz
mények a megyénkbe irá 
nyított árvízkárosult szülők 
gyermekének elhelyezésére. 
Az árvíz remélhetőleg nem 
teszi szükségessé az újabb 
kitelepítést. így nem kell 
több gyerm eket fogadni.

A segítőkészség, az együtt
érzés egyik olyan példáját ad 
ták a tatabányai családok, 
amihez nem szükséges több 
kom m entárt fűzni annál, am it 
a városi tanács vezetői is 
m ondottak: „Köszönet m ind
egyiküknek”.

— de.

Kürti András;

Az arany város
(9.) Ebből a  felsorolásból 

mellékesen az is kiderült, 
hogy az aranyváros vendéglá
tóipari és kereskedelmi üzem
egységgel, sőt még közhivatal
lal, közhivatalnokkal is rendel
kezik. Em lítést érdemel, hogy 
Ciduro belső közlekedése né
hány hete ugrásszerű fejlődé
sen m ent át. K orábban a vá
roska egyetlen járm űve az az 
ormótlan, kétkerekű lajtkocsi 
volt, amellyel az öreg Doido és 
búskomor öszvére, a fiatal Doi- 
do vizet hordott a folyóról és 
egyéb teherfuvarozást is vál
lalt, ha kedve volt hozzá. Nem 
az öreg Doidónak, hanem  az 
öszvérnek. Ez volt a helyzet a 
legutóbbi időkig. Aztán meg
érkezett a két vadonatúj ke
rékpár, am elyet M adame Du
val, a Floresta Szálloda tu la j
donosnője hozatott unatkozó 
lányainak, s ily módon a  ko
rábban egyoldalú, csak teher
szállításon alapuló belső for
galom személyszállító já rm ű
vekkel egészült ki. M indemel
le tt hangsúlyozottan kell szól
nunk Ciduro külkapcsolatai- 
ról is. Ezt részben az „Ilha” 
(„Sziget”) nevű gőzbárka biz
tosította, havonta általában

kétszer vergődött oda-vissza az 
arany város és Amazonas állam 
fővárosa, Manaus között. Még 
szorosabb összeköttetést te 
rem tett a nagyvilággal az 
encarregador especial rövid- 
hullám ú rádió-vevője, ha 
éppen megfelelőek voltak a 
légköri viszonyok, ha éppen 
üzemképes állapotban volt a 
készülék, ha éppen üzemképes 
állatpotban volt a különleges 
megbízott...

Végezetül pedig két döntő 
érv Cidade do ouro város m el
lett. Először is az a körülmény, 
hogy lakosainak túlnyomó 
többsége iparral foglalkozott, 
aranyat ásott, aranyat mosott. 
Napestig tartó, gyötrelmes, 
idegölő m unkával — nagyon 
kevés aranyat. Másodszor pe
dig: az itteniek tíz esztendeje, 
m ár az alapítástól kezdve Ci- 
duronak nevezik szűkebb ha
zájukat, nem  vennék jónéven, 
ha ezt bárki is kétségbe von
ná. És minthogy errefelé az 
enyhe rosszallást is többnyire 
ököllel, késsel, revolverrel ju t
tatják  kifejezésre, részünkről 
is a legokosabb, ha nem bo
nyolódunk bele ebbe a vitába,

foglyai
hanem  tudom ásul vesszük a 
helyzetet.

Ami m árm ost a városka fek
vését, a lak já t illeti, felülről 
olyan képet m utat, m int egy 
sündisznó oldalnézetben. Ami
kor nincs összegömbölyödve. A 
sün orra az a széles csapás, 
amely a folyóhoz, a rozzant 
gőzbárka rozzant kikötőjéhez 
vezet. Törzse az a tojásdad a la
kú tisztás, am elyet Főtérnek 
hívnak, ami ném iképp túlzás
nak tűnik, részint m ert sem
milyen más té r nincs Ciduró- 
ban, másrészt pedig m ert a 
tisztáson elszórtan mindössze 
féltucat épület található. A 
m ár em lített Floresta Szállo
dán, a szatócsbolton, a külön
leges megbízott házán kívül 
egy apró im aház az egyik ol
dalon, átellenben rozoga rak 
tárhelyiség és az Öreg Doido 
vityilója. A sündisznó hátából 
kiálló hosszabb-rövidebb tüs
kék viszont keskeny erdei ös
vények, az aranybányászok, a 
m ineirók parcelláihoz és az 
azokon épült kalyibákhoz, a 
casebrékhez vezetnek. A sün
disznó hasi részén nincsenek 
ösvények, végtelen bozótos, 
sziklás terü let húzódik itten,

Jegyzet

És az óvónő?
„Szeretném , ha bennünket is 

pedagógusnak tartanának” — 
az óvónő halkan, m inden k ü 
lönös felhang nélkül mondta  
ezt.

Megjegyzését nagyon kom o
lyan kell vennünk. Nem első
sorban azért, m ert a köznyelv
ben az óvónő — óvónő, a pe
dagógus pedig pedagógus, tehát 
több és más. Ez utóbbi elne
vezés sem egynemű. Nemrégi
ben szóvá te tték felső tagoza
tos tanárok, hogy divattá vá
lik már az alsósok között is a 
megszólításban a tanító néni 
helyett a tanár néni. Márpedig 
ez a titulus hogyan illethetné 
meg a tanítói képesítést szer
zett nevelőt? A tanár sem  
csak tanár — vagy általános 
iskolai, vagy középiskolai. Még 
további differenciálódást jelez 
a gim názium i tanár megjelö
lés. A felsőfokú intézm ényekig  
ne is m enjünk.

Ez. a belső hierarchikus létra 
önmagában semm iféle veszélyt 
nem rejt magában. Veszélyes
sé akkor növekszik, amikor 
presztízs-kérdéssé válik a titu 
lus.

A z em lített megjegyzést 
azért kell komolyan vennünk, 
mert ha az óvodát, m int ne
velési és ism eretnyújtó, az is
kolai élerte előkészítő ténye
zőt kihagyjuk a nevelési fo lya
mat egészéből, eltorzult képet 
kapunk.

S még külön azért is aktuá
lis most szólni erről a témáról, 
m ert a ,,pedagógusok” számára 
az oktatási év lezárult: az ösz- 
szegzés és az adminisztráció 
van hátra. Ac óvónő viszont 
folytatja a m unkáját, s csak 
a szabadságát veszi ki majd. 
Egy helyütt nagyon is érthe
tően, így búcsúzott a hivatalos 
évzáró ünnepségen a nagycso
portos óvodásoktól az óvó né
ni: jó nyaralást kívánok m ind
nyájatoknak. Másnap fo lyt az 
élet tovább, s zajlik, valamivel

oldottabb ritmusban, egéts 
nyáron át.

A  pedagógiai munkában, az 
iskolai életben a nevelőkön  
már év közben m eg-m egm u- 
tatkoznak az idegi fáradtság 
jelei. Ezt nehezen érti és m a
gyarázza meg az, aki nem  dol
gozott végig egy tanévet pe
dagógusként. Persze, sok más 
m unkakörben hasonló tünetek
kel úgyszintén találkozunk. S 
m it szóljanak az óvónők, akik  
szívük legjobb szándéka sze
rint okta tják-nevelik az új 
nem zedéket, am ikor a napi 
gyakorlatban bizony nem  m in 
dig a legoptimálisabb fe lté te 
lek között végzik m unkájukat?  
Valakinek a betegsége vagy 
szülési szabadsága jobban 
megbolygatja az óvoda m un
karitmusát, m in t az iskoláét, 
ahol többen dolgoznak, jobban 
megoszlik az átvállalt teher. 
A z egy csoportba beosztott 
gyerekek száma is messze az 
optimális fölött van. Nehezen  
érkezik a szakem ber-utánpót
lás, s dajka feladatok végzésé- 
re sem vállalkoznak olyan tö
megesen. A  szülők elvárásai a 
kicsinyek gondozásával, neve
lésével, oktatásával kapcsolat
ban jogosak. Kielégítésük vi
szont nem  is annyira kézen
fekvő.

Persze, külön lehetne szólni 
itt arról is, hogy több megbe
csülést érdem elnének az óvodai 
dolgozók éppen akkor, amikor 
a fiatalok közt nemegyszer 
hallani — a mai ifjúság „köz
szellem ének” részeként: szere
tem ugyan a gyereket, de nem  
akarom lekötni magam, ki tud
ja, hogy lesz, m int lesz? M ély
séges pedagógiai hivatástudat
tal dolgoznak óvónőink, s 
egyáltalán nem  törvényszerű, 
hogy a „hierarchia” legalsó fo
kán a közmegbecsülés csök
kenését tapasztalják, m ert ők 
óvónők s nem  „pedagógusok”.

(!)

Dadon is jövedelmező a juhászat
A dadi A ranykalász Tsz évi 

jövedelmében számottevő sze
repet játszik a szövetkezet ju- 
hászata. Az évek óta meglévő 
tenyészkostelep az elm últ év
ben is jóval több m int száz
ezer forin ttal gazdagította a 
közösséget.

A m últ évhez hasonlóan az 
idén is biztatóan alakul a ju 
hászat mérlege. Nemrég pél
dául száznyolcvan bárányt 
adott a tsz a felvárásló válla
latnak, s még körülbelül száz 
jószág értékesítését tervezik.

Az eddig leadott bárányok 
kivétel nélkül kiváló minősé
gűek voltak. A jó h írű  te 
nyészkostelep az idén a tava
lyinál még több pénzt ígér.

Érdekes a közösségnek a j u -  
hászattal kapcsolatos elgondo
lása is. Ügy tervezik, hogy a 
jelenleg kiemelkedő gyapjúho- 
zamot biztosító állom ányt hús
fajtával váltják  fel. Ehhez a 
programhoz a kisbéri m ester
séges term ékenyítő főállomás 
is messzemenő segítséget nyújt 
az A ranykalász Tsz-nek.

ahol még egy gramm aranyat 
sem találtak soha.

Amikor a Cartagena utasai 
bevánszorogtak a Főtérre, e l
sőnek M adame Duval p illan
totta meg őket szállodája pál
malevelekkel fedett tornácáról, 
ahol üzleti könyvei átvizsgálá
sával foglalkozott. Erősen kö
zépkorú, terebélyes, elomló 
testű hölgy, akkora keblekkel, 
amelyek szinte az egész tisz
tást betöltötték. Meglepő fü r
gén em elkedett fel nyugágyá
ból, a  jövevények elé höm- 
pölygött, nyomorúságos állapo
tuk lá ttán  szörnyülködve csap
ta  össze a kezét.

— Mon Dieu! — kiálto tta  és 
m ár gyengéden terelgette is 
be a  társaságot m űintézete 
földszinti nagytermébe. Csak a 
Mama és a három  ökölvívó 
ta rto tta  m agát úgy-ahogy, a 
többiek ott rogytak össze, ahol 
megálltak. Talán nem is any- 
nyira a testi fáradtság, m int a 
lelki, idegi kim erültség követ
keztében.

A M adame tapsolt, m ire a 
karzati folyosó szobácskáiból 
álmosan, kócosán előkerült két 
lánya, Claudette és Ninette. 
Csak a rend kedvéért: a kis
asszonyokat semminemű roko
ni kötelék nem fűzte a Flores
ta tulajdonosnőjéhez, francia 
nemzetiségűek sem voltak, Be
lő Horizontéból kerültek ide. 
Ciduróban azonban mindenki a 
„Madame lányainak” hívta 
őket. A M adame lányai á lta lá

ban kétévenként cserélődtek, a 
régiek meglehetősen csinos é r
tékű aranyporral és őszinte 
könnyekkel a szemükben tá 
voztak, az újonnan érkező 
senhoriták pedig autom atiku
san felvették a Claudette és a 
N inette nevet és a mesterséget 
ott folytatták, ahol elődeik ab 
bahagyták. A M adame derék 
asszony volt és kitűnő em ber
ismerő, az ő házába kivétel 
nélkül jószívű, kedves, m egér
tő terem tések kerültek, a sze
relem buzgó és kicsit együgyű 
papnői, akik nélkül Ciduróban 
— a férfiak városában — még 
pokolibb lett volna az élet, 
m int am ilyen így is volt.

Claudette és N inette a dur
ván faragott padokhoz tám o
gatták a jövevényeket, gyorsan 
ételt, ita lt tettek  eléjük, a ié- 
gikisasszonyt és Juan itá t Be
kísérték saját, szerényen be
rendezett helyiségeikbe, m eg
mosdatták, lefektették őket, 
egy fonott kosárban a pincsi
nek is fekhelyet készítettek. 
Közben a Madame kicserélte a 
kötést B arilla kapitány vállán, 
neki, K recsm ár Jenőnek és 
Campomanes úrnak, akiket a 
legjobban megviseltek az utób
bi órák fáradalm ai, a sa ját 
„lakosztályában” vetett ágyat. 
Talán furcsának látszik, hogy 
egy szállodában nincsenek 
vendégszobák, de hát a Flores
ta ilyen különös szálloda.

(F o ly ta t ju k )

Já


