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Mit árusíthatnak 
az iskolákban? 

A művelődésügyi minisz-
ter utasításban módosította 
az általános iskolai és a gim-
náziumi r end t a r t á s t A mó-
dosítás egyik pont ja mente-
síteni k ívánja a pedagógu-
sokat a hivatásukhoz nem 
tartozó gyűjtésből, árusí tás-
ból. valamint az ezekkel 
kapcsolatos pénzkezelésből 
eredő munkatöbblet től , 
ugyanakkor korlátozza a szü-
lők anyagi megterhelését is. 
Mire vonatkozik a rendelke-
zés, hogyan kell érvényesí-
teni a gyakorlatban, s mtt 
szabad árusí tani az általános 
es középiskolákban? — for-
dult a kérdéssel a Művelő-
désügyi Minisztérium illeté-
keseihez az MTI munka -
társa. 

— Természetesen ezután is 
az iskolai munka szerves ré-
szenek ta r t juk a kul turál is 
igénvekre való nevelést. Ezt 
a nevelői tevékenységet, nem 
korlátozni, ellenkezőleg, ösz-
tönözni és segíteni kell. 
Ezért továbbra is engedé-
lyezzük az iskola által, illet-
ve számára rendezett film-, 
színház-, operaelőadások (if-
júsági előadások), hangverse-
nyek, múzeumok látogatásá-
nak szervezését jegyeinek 
(berleteinek) terjesztését. 

árusítását . Engedélyezzük a 
tanulóif júság részére szer-
kesztett módszertani lapok — 
a Képes Nyelvmester és a 
Középiskolai Matematikai 
Lapok — iákojai forgalmazá-
sát. A i ifíúsági szervezetek 
továbbra is jogosultak moz-
galmi lapjaik, saj tótermékeik 
iskolai terjesztésére. 

— A film-, színház- és ope-
raelőadások, hangversenyek, 
múzeumlátogatások esetében 
a tar talmi a jánlás t tekinti a 
minisztérium a nevelök fő 
feladatának. Ami a pénz-
ügyi teendőket illeti, jobb, ha 
ezekkel nem a pedagógusok, 
hanem például az iskolatit-
károk. az iskolai gondnokok, 
a szülő munkaközösségek ön-
ként vállalkozó tagjai, a kul-
túrházak munkatársai , a ta-
nácsok népművelési előadói, 
esetleg er re alkalmas tanu-
lók stb. foglalkoznak. A pe-
dagógusokat csak önkéntes 
jelentkezés a lap ján lehet 
igénybe venni. 

Ha nem pedagógusok fog-
lalkoznak az ilven termé-
szetű anvagí kérdésekkel az 
iskolákban csak az igazga-
tók előzetes engedélye alap-
ján végezhetik munká juka t . 
Feltétel azonban, hogy n eza -

vgrlák az iskolai munka me-
netét. Nyomatékosan felhív-
juk azonban a figvelmet a r -
ra : az említett akciókban 
való részvétel nemcsak a pe-
dagógusok. hanem a szülők 
és a gyermekek részére is 
önkéntes. Ennek az elvnek a 
megsértése ellen határozottan 
fellépünk. Következetesen 
fellépünk minden olyan je-
lenség ellen is, ami — akár 
csak látszatában is — arra 
enged következtetni, hogy az 
iskolák tekintélyét felhasz-
nálva. nyomást gyakorolnak 
a szülőkre vagy a diákokra. 
(MTI) 

üi üdülő tázak 
a Balatonon 

A Balaton par t j án folyta-
tódnak a nagyarányú üdü-
lőépítkezések. A leglátvá-
nyosabb építkezések Hévízen 
és Balatonfüreden kezdőd-
tok. Hévíz központjában a 
SZOT épít üdülőszállót, 
amelyben egyszerre 412 ven-
déget helyezhetnek el. Meg-
kezdték a 300 személyes bá-
nyász gyógyüdülő építését is, 
amelynek száilórésze 8 
emeletes lesz. Később ú j abb 
200 személyes üdülőházat 
emelnek a gyógyhely cent-
rumában- Kijelölték több 
nagy tarsasüdülő helyét is. 

Ingyenpáholyok 
Tarjánban 

Hervadás és virulás 
A néhány napos nyár utón visszavonhatatlanul itt az 

ősz. Hirtelen indultak hervaaasuak a levelek, alig gvuztk 
őket összesöpörni. De a Jevélhalmoktól nem messze, a 
hulldogáló levelek között még virít a pa rk : virágokat ül-
tetnek a kommunál is üzem dolgozói. 

Kíváncsiak klubja alakult 
Tarjántelepen. A betonke-
verő szomszédságában, két 
ópületsor között, közelebb 
az egyikhez. Sokkal közelebb. 
Olyannyira, hogy a térképé-
szek szerint madártávlatból 
kifejezetten hozzátartozik, 

I csak az egeszen részletes fel-
vételeken haiárolják el fi-
noman a játszóteret az épü-
lettől. A figyelmes olvasó 
máris kitalálta, ezt a játszó-
teret h:rtelenkedtem el kí-
váncsiak klubjának, s hogy 
nem oktalanul, nyomós tar-
talmi érveket is felsorakoz-
tatok. 

Köztudomású, hogy a vo-
nalas építkezés elterjedese 
óta nálunk sem divat már a 

| grundos bérházszemlélet, a 
! mai házakból hipnyzik az 
udvar. Nem hiányozhat vi-

' szánt a játszótér a lakótele-
I pülések környékéről, s a de-
rék tarjáni gyerekek szüleik-
kel egyiitt megelégedetten 
nyugtázzák, nem is hiányzik 
Csupán elhelyezése körül 
támad némi nyugtalanság. A 
homokozó melletti játékemel-
vények, kapaszkodó vasáb-
rák különböző szintjeiről ki-
tűnő belátás nyílik a laká-
sokba, kinek-kinek Ízlése és 
szerencséje szerint pazar 
show a sóvár gyerekszemeik-
nek. A műsorajánlat rendkí-
vül sokrétű és figyelmes. 
Egyszerű konyhai mosoga-
tástól a gyanútlan és telje-

sen amatör sztriptizig, az 
uram bocsá' alkalmi perpat-
varoktól a viharos családi 
megbékélésig megannyi há-
tas téma az ingyenpuholyok-
ban fantaziáló tarjáni srá-
coknak. Az előadóművészek 
persze csak műkedvelők, de 
hát a cinema verite és a 
késni naturalizmus korában 
ez igazán természetesnek te-
kinthető. Legfeljebb arra 
kell ügyelniük, hogy a fehér 
függönyöket a világért se 
húí-ak össze, mert oda a 
műélvezet, s a csalodott kö-
zönség szigorú elégtételt 
vesz: a setét nézőtér leple 
alatt záptojásokkal, rohadt 
almákkal (még kapható a 
környéken) dobálja meg, fü-
tyiili ki a szemérmes lakás-
tulajokat. Mint az Itália szín-
házaiban ma is dívik. 

Félreértés ne essék, jóma-
gam sajnos nem lakom azon 
az oldalon, így a titokban 
mindig irigyelt rivaldafény-
be ezúttal legfeljebb bonyo-
lult lakáscsere segíthetne. A 
sztorit szomszédok friss él-
ménybeszámolójából isme-
rem, melyek hagyományos 
végszava: mit lehetne tenni? 
A játszóteret odébb csúsztat-
ni? Amilyen alapossággal 
mostanság nekilátnak, erre a 
nagy beruházásra aligha 
számithatunk reálisan. Ked-
ves kíváncsiak klubja, tarjá-
ni srácok, jó szórakozást! 

N. I. 

ítélet a Mátyás-templomi 

betörések ügyében 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e i 

A Fővárosi Bíróság felleb-
bezés folytán ítélkezett a 
Mátyás-templom múzeumá-
ban történt betörésekkel 
kapcsolatos ügyben. A mú-
zeumba k^t alkalommal tör-
tek be. Először Stanisovsz-
ky László és az első fokon 

, jogerősen elítélt Arató Mik-
| lós, 21 éves foglalkozás nél-
j küli, budapesti lakosok ha-
, toltak be a múzeumba. Má-
' sodik alkalommal Zöldi Já -
nos 22 éves segédmunkással 

l együtt követték el a bűn-
cselekményt. Erre a betö-
résre Adam Kozlowski 40 
éves, lengyel állampolgársá-
gú varsói lakos, egy japán 
cég ügynöke bu j to t t a fel 

őket. A lopott értékek kö-
zül Kozlowski többet ki-
csempészett Magyarország-
ról és értékesített . A bűn-
cselekmény elkövetését se-
gítetté Csorba Jenő 24 

éves segédmunkás, aki köz-
vetítő szerepet játszott Koz-
lowski és a betörők között. 
Kozlowski ezenkívül segít-
séget nyúj to t t ahhoz, hogy 
Zöldi és Csorba, akik az el-

lenük kiadott elfogató-
parancs elől bujkáltak, jog-
ellenesen külföldre távoz-
zanak. A kiadatásuk iránti 
e l járás folyamatban van. 

A bíróság StanisovszHy 
Lászlót 4 évi és 6 hónapi, 
Adam Koziowskit 3 évi sza-
badságvesztésre ítélte. Sta-
nisovszkyval szemben elren-
delte korábbi felfüggesztett 
tízhőnapí szabadságvesztésé-
nek végrehaj tását , Adam 
Kozlowskival szemben pe-
dig — a büntetés letöltése 
után — kiutasítást. Na-
gyobb összegű elkobzást 
pótló egyenérték megfizeté-
séi-e is kötelezte őket. (MTI) 

lej és értekezlet 
Tegnap a megyei tanács 

épületében a megyei és vá-
rosi tanács kereskedelmi 
osztályai a megye és Sze-
ged te j - és tej termékellá-
tásáról megbeszélést tar-
tottak. melyen részt vettek 
az érdekeit kereskedelmi és 
szállítási vállalatok, vala-
m i n t ' a tej ipar illetékesei is. 

Mindenekelőtt azt kell 
előre bocsátani hogy a teg-
napi megbeszélést egv ha-
sonló előzte meg a nyáron, 
két. hónapja. Akkor abban 
a bizakodó hangulatban 
váltak el a résztvevők, hogv 
sok mindent sikerült tisz-
tázni. és belátható időn be-
lül iavulni fog a te j- és te j-
termékellátás helyzete. Nem 
így történt. A vitában sok 
oiyun vélemény is elhang-
zott, hogv ma talárt rusz-
szahbul állunk, mint két 
hónapja . De nézzük tema-
tikusán. so r j ában : miről is 
volt szó a tegnapi megbe-
szélésen? Mindenekelőtt a r -
ról, hogv a te.i és te j ter-
mék nem érkezik időben — 
tehát kora reggel — a bol-
tokba. hogy az ellátás egyes 
cikkekből változó és bi-
zonytalan, a minőség is sok 
esetben ingadozó. Mind-
ezek olvan tények, melye-
ket lényegében a tej ipar is 
elismer, d e . . . 

De eegjtppj ezen VI Ez 
kissé, sainos nehezen fog 
menni. Kezdődik a szállt-
tassal. Alapvető gond, hogy 
nincs elég gépkocsi. Mert 
a te j ipar szállítási és szol-
gáltató válialat kocsiparkja 
kiöregedett, és valószínű-
nek latszik, hogy belatható 
időn belül nem tudnak ú j 
teherautókat beszerezni. Igy 
hát inkább romlani fog a 
helyzet, mintsem iavulni. 
Más cégek íredig nem vál-
lalják szívesen az ilven fu-
varozást. Fő oka ennek a 
te j ipar képviselője szerint 
az. hogy minimális kilomé-
tert fu tnak a kocsik, ígv a 
fuva r nem fizetődik kl. No, 
meg talán az is hozzájárul , 
hogy szinte egyetlen válla-
latnak sincs szabad kapaci-
tása. eJeRendő számú autó-
ja. Tehát valahogyan maid 
részletmegoldásokkal kell 
kísérletezni, ami azért, is 
nehéz dolog, mer t gyorsan 
romló áru t kell szállítani 
nagy állásidőkkel. Pedig 
csak tizenkilenc kocsi kel-
lene a megyében és ebből 
általában tizenöt megvan. 
Ilyen nehéz néRV tehei> 
autót beszerezni? 

Aztán a választék és a 
minőség gondjai következ-
tek. A községek panaszkod-
nak. hogy szinte sohasem a 
megrendelt mennyiséget 
kapiák. A te j ipar nehézke-
sen veszi vissza a le jár t 

sza\ atosságú árut , a túra 
és a tejiöl minősége válto-
zó, a sa j t választéka sem 
javul a boltokban. És ígv 
tovább. még millióegy 
részletre és az egészre ki-
ter jedő panasz. Mint ahogy 
felmerült annak a gondo-
lata is. hogy ezek a jelen-
ségek a tej ipar mopppol-
helvzetéből következnek 
Igaz ugvan, hogv a megvet 
tanács felel a rnegve élel-
miszer-ellátásáért. de nem 
diszponálhat a te j ipar fö-
lött. mivel az országos vál-
lalat. Mindehhez a tej ipar 
is hozzáfűzi véleményét: 
akkora sajtkészlete van. 
mint még 6oha. Csak ren-
deljen a kereskedelem. É* 
a te j termék napi cikk. Ml 
lenne, ha csak szerződésre 
lennének haj landóak ter-
melni — ami kétségtelenül 
gazdaságiisabb lenne —, hi-
szen a fogyasztói igénvek 
napról napra változnak ? 
Nekik ahhoz is a lkalmaz-
k o d n a k kell. 

Mindez csak néhanv rész-
let a sok közül. Végső so-
ron nem lehet elmarasztal-
ni egyik felet. sem. Hiszen 
valamennyi résztvevőnél 
más-más szinten telentke-
zik a fogyasztó a vásárló 
igénye. Azt nedig vala-
mennyien kötelességüknek 
tar t iák kielégíteni. Lelkiis-
mereti kérdést csinálnak 
belőle. A tej iparnak éppen 
ezért nem a legjobb a vé-
leménye a fuvarozási vál-
lalatokról, amelyek nem 
vál lal ják a szállításokat, 
mer t a mostani gazdaság-
irányítási rendszerben nem 
éri meg nekik. De az em-
bernek az a benyomása, 
hogy az iparnak sem éri 
meg eléggé nagyobb válasz-
tékkal. jobb minőséggel 
bajlódni. Igaz, kötelesség-
nek veszik es lelkiismereti 
kérdésként fogjuk fel mind-
azt. De a tapasztalatok sze-
r int a lelkiismeret és a kö-
telességérzet. bármily szép 
emberi minőségek is. nem 
annyira hatékony gazdasági 
tényezők, mint az érdekelf-
seg. Közel sem olyanok. 

Mindenképpen van egy 
tanulsag. Nem beszélni, vi-
tatkozni kell a tejellátás-
ról. hanem cselekedni. Még 
szerény lehetőségeinkkel is 
jobban gazdálkodni. Talán 
hozzásegít ebhez is az a 
megállapodás, mely szerint 
az iparnak és a kereskede-
lemnek a következő hóna-
pok 10. napjáig részletesen 
tájékoztatnia kell a taná-
csot a változtatásokról és a 
tényekről: a jobb tejellátás 
érdekében végzett munká-
jukról. 

Szávay István 

Angyalok 
vv 
Kétszáz flatgl zenekedvelő 

vplt kíváncsi csütörtökön uz 
Angyalok — Vági László 
(furulya, ének), Rakovits 
István (szóló), Törköly Zol-
tán (ritmus), Móczárt Péter 
(basszus), Király István 
(dob) — ú jabb bemutatkozó 
játékára. Kétórás egyetemi 
koncert jük első részében 
beat összeállítást hallhat-
tunk — mérsékelt sikerrel. 
Ezután viszont a fehér 
„blues-király", John Mayall 
műsorából adtak ízelítőt, s 

Őszi könyvhetek 
Száznyolcvanmillió forin-

tos forgalmat bonyolít le az 
idén a Szövetkezeti Könyv-
terjesztő Vállalat, amely tíz 
év óta gazdája a rendszere-
sen ismétlődő őszi megyei 
könyvheteknek. Ezúttal ok-

tóber közepétől november 
végéig tar t a városok és 
falvak százaira ki ter jedő 
könyvvásár, amely kapcso-
lódik a kibontakozóban le-
vő „olvasó népér t" mozga-
lomhoz is. 

ct 
már az első számukat a hoz-
záértő tizenévesek vastaps-
sal jutalmaztak. 

Az Angyalok ezen az es-
tén bizonyították, hogy stí-
lusukban már nem a beat 
felé orientálódnak, hanem a 
blues dzsessz, sőt free-dzsessz 
irányzatok hatása alat t in-
dultak el ú j sikereik felé. 
Az öt zenész tehetséges fia-
talember, s az elkövetkező 
Idők ma jd Igazolják, hogy 
milyen komolyan veszik azt 
az elképzelésüket, hogv „igé-
nyes" zenét produkálhassa-
nak. Ehhez viszont nagyon 
sok munkára lesz szükségük, 
hiszen Vági Lászlón kívül a 
többieknek is nagyobb fel-
adatokat kell ma jd vállatni-
ok. 

Az Angyglolf tehát „feltá-
madtak", s amit elkezdtek, 
komoly féladatokat ró 
mindegyikőjükre. Hogv med-
dig sikerül és meddig jutnak 
el, csak ra l tuk műük. 

Bagaméry László 


