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KAPOSVARÍ HELYZETKÉP 

Ma még a tájékoztatás megyénkben is sok nehézséggel küzd, 
és ebből adódóan elég szerény keretek közt folyik. Az ilyen körül
mények kedveznek a különféle találgatásoknak, és mondjuk meg 
őszintén, hogy a különböző rémhírek terjesztőinek, illetve terjesz
tésének is. 

Nem akarjuk sorra venni a valóságot meg sem közelítő híresz
teléseket. E helyen csupán egyet, említünk meg, nevezetesen azt, 
hogy különböző »j ólértesült« egyének szerint Kaposvár romokban 
van. Ha ezen hír terjesztőit megkérdezzük, hogy ő maga látta e a 
várost, a válasz rendszerint az, hogy ő maga nem, de az egyik is
merőse mondta •— akinek nevét nem árulja el, akinek valakije járt 
arrafelé . . . S itt következik az: ettől ezt hallottam, attól azt hallot
tam véget nem érő láncolata. 

A valóság az, hogy Kaposvár ép, az október 23 utáni esemé
nyek következtében egyetlen épület sem vált rommá. 

Épek és dolgoznak Kaposvár üzemei. 
Épek az iskolák, tanintézetek. Minden lehetőség megvan arra, 

hogy a város általános- és középiskoláiban, valamint technikumai
ban tovább folyjon a tanítás. Igaz, hétfőn — az első nap — egyes 
iskolákban a padok meglehetősen foghíjasok voltak, de javuló 
közlekedési viszonyok mellett megjön a lehetőség arra, hogy a 
vidéki tanulók is elfoglalják szokott helyüket az iskolák padjaiban. 

Állnak Kaposvár műemlékei, épek templomai. 
Kaposvár külsőleg tehát nem változott. Kedves utcái épek, na

pos időben a korzó ismét tele van sétálókkal, ha esős az idő, az 
emberek épp úgy sietnek dolguk után, mint máskor. Külsőleg nem 
változott a város — mondtuk —, de az élet azért más, mint október 
23-a előtt. Az emberek őszintébbek, bátrabbak, és sokkal jobban 
szót kérnek — és egyre több jel mutat arra, hogy kapnak is — 
saját életük, városuk életének szebbé, demokratikusabbá tételében. 

Kaposvár, 1956. október 13. , 
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