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Szsg^d tanácsi iskoláiban: 

Közel 6 millió forint 
a pedagógusok bérrendezésére 

Differenciálások, szakmai pótlék 
Jelentős, a szegedi taná-

csi nevelési intézményekben 
dolgozó 1200 pedagógust 
érintő értekezlet zajlott le 
hétfőn, késő délután Szege-
den. a Tömörkény gimná-
ziumban. Kovács József, a 
városi tanács művelődésügyi 
osztályának vezetője tájékoz-
tatta az igazgatókat a bér-
rendezés általános alapelvei-
ről. az egyes intézmények 
közötti differenciálásról. 
Amikor Kovács Józsefet hi-
vatalában kerestül fel, már 
arról is beszámolhatott, hogy 
néhány iskolában felkészül-
ten várták a fejleményeket, 
a június 25-i határidőt jóval 
megelőzően, már a napokban 
kihirdették az ú j béreket, 
pótlékokat. Szeged tanácsi 
iskoláiban a. pedagógusok 
bérfejlesztésére fordított 
eves keret 5 millió 813 ezer 
forint, a havi keret 461 ezer 
750 forint, a nem pedagó-
gusoknak évente 061 ezer 
forinttal, havonta 80 ezer 
forinttal többet fizetnek ki. 

A bérrendezés végrehajtá-
sához készült irányelvterve-
zet szerint valamennyi pe-
dagógus fizetését emelni 
kell. Ennek mértéke a ké-
pesített pedagógusoknál 12 

százalek, de havi 200 forint-
nál nem lehet kevesebb. Az 
osztályfőnöki pótlék megál-
lapítása után fennmaradó 
keretet a pedagógusok 
mennyiségi és minőségi 
m u n k a j á n a k — egyéni mér-
legelésen alapuló — anyagi 
elismerésére keii felhasz-
nálni. Előnyben kell része-
síteni az eredményes nevelő-
tevékenységet folytatókat, s 
akik az ifjúsági mozgalom-
ban. a klubok, szakkörök 
munkájában, a honvédelmi 
nevelésben kitűntek kollé-
gáik közül. Magasabb törzs-
fizetést kell megállapítani a 
hatékonyabb politikai és 
szakmai továbbképzésre, és 
kívánatos magasabb bért ad-
ni a hiányszakos pedagógu-
soknak is. ha munkájukat 
magas színvonalon lát ják el. 
A differenciálás során 
ugyancsak figyelmbe kell 
venni á fizikai dolgozók 
gyerekeinek tanulmányait 
különösen támogató nevelő-
ket. 

— A különböző típusú is-
kolák között a művelődési 
osztály is differenciál, az 
azonos típusúak között nem 
— tájékoztatott Kovács Jó-
zsef. — Természetesen a 

Készülődés 
a vásárra 

» 

Uj termékek és kiállítók 
A Szegedi Ipari Vásár az 

idén mindenkeppen jelentős 
sorsfordulójához érkezett: a 
Marx téren, a korábbinál 
jobb helyen mutathat ják be 
termékeiket a kiállítók. A 
hazai kiállítók — főként a 
belföldi keresletre termelő 
üzemek, gyárak — mindin-
kább felismerik a szegedi 
vásárban szamukra rejlő 
lehetőségeket, mivel a Bu-
dapesti Nemzetközi Vásár 
elsősorban a külfölddel való 
randevú hely lett. 

Bizonyság erre az a jő 
néhány ú j kiállító, aki az 
idén először nevezett. A vá-
sárirodában lezajló tárgya-
lásokból az is kiderült, hogv 
az említett üzemek képvise-
lői, vezetői nagy várakozás-
sal tekintenek az idei keres-
kedelmi lehetőségekre. 

A Székesfehérvári Video-
ton Gyár hagyományai sze-
rint reprezentatív bemutató-
val készül: elhozza az 
„Elektron" tévécsaládját, 
korszerű, kis súlyú. nagy 
vételkészségű táskarádióit, s 
hangtechnikai berendezéseit. 
Nem jón viszont az Orion, 
de hogv a székesfehérváriak 
mégse maradjanak verseny-
társ nélkül — jelentkezett a 
Budapesti Elektroakusztikai 
Gyár. Mint megtudtuk. a 
BEAG-pavilon sok újdon-
sággal vár ja majd látogató-
it. Például azokkal a világ-
színvonalon álló hangerősí-
tőkkel, elektronikus oktató-
gépekkel — amelyekkel a 
BNV-n is szép sikert aratott. 
Külön figyelmet érdemel a 
mindennapi életben jól 
használható hangos telefon, 
amely a helyi hálózat ter-
helese nélkül nagv segítsé-
get. nyújt az irodai, üzemi 
összeköttetések megteremté-
séhez. korszerű diszpécser-
szolgálat megszervezéséhez. 
A BEAG szakemberei el-
mondták, hogy Szeged 
egyetemi — iskolai jellege-
re gondoltak, ezért kíván-
ják propagálni korszerű, 
audió-vizuális oktató eszkö-
zeiket. 

Talán a legnépesebb me-
zőny a vas- és fémiparban 
lesz. Az eddig megismert, 
több tucat kiállító mellett 
az idén először jön Szeged-
re-a Miskolci Vasipari Vál-

lalat, a Mosonmagyaróvári 
Fémszerelvény Gyár. >a Szek-
szárdi Vasipari és a Nagy-
kanizsai Fémipari Vállalat. 
A miskolciak nagyon prak-
tikus gyermekkocsi típuso-
kat, gyermek járókákat, a 
szekszárdiak a közkedvelt 
hőcsöves olejkályhak to-
vábbfejlesztett, változatait, a 
nagykanizsaiak pedig víz-
tisztító berendezéseiket ál-
lítják ki. Az Autófém — 
Szegeden jól ismert — ká-
véfőzőinek szintén akad 
versenytársa, hiszen az idén 
először a MOFÉM is bemu-
tatja e g y s z e r ű , mégis üzem-
biztos. jó hatásfokú főzőjét. 

Örvendetes, hogy növek-
szik a bútorok és az élel-
miszeripari kiállítók száma 
is. Üjabban a Zalai Bútor-
gyár nevezte be közkedvelt 
Adria szoba, valamint több 
más ülőgarnitúráiét. A Sze-
geden szintén először sze-
replő Heves megyei AGRIA 
bútorgyár pedig barakk, fa-
ragott-kárpitozott stílbúto-
rait szerepelteti. Mellettük 
találjuk majd a Tisza Bú-
torgvár. valamint a Szegedi 
Bútorszövetkezet reprezenta-
tív irodabútorait, otthoni 
garnitúráit. 

A szegedi vásár egyik 
legszínvonalasabb kirakatát 
az élelmiszeripar rendezi 
évről évre. A szegedi sza-
lámigyár, a konzervgyár, a 
paprikafeldolgozó termékei-
ből most is teljes kereszt-
metszetet kapunk. Csak 
örülni lehet, hogv a Csong-
rád megvei Tejipari Válla-
lat. valamint a Nagykőrösi 
Konzervgyár szintén bene-
vezett az élelmiszeripari 
bemutatóra. A nagykőrösiek 
például különleges minősé-
gű befőtteket, dzsemeket és 
a sajnos, nyáron sokszor 
hiánycikknek számító ízle-
tes. gyümölcslevek széles 
választékát mutat ja be. 

Az idén még szervezet-
tebb, szakszerűbb lesz a 
kapcsolatteremtés. A jó né-
hány nagy- és kiskereske-
delmi vállalat, a KONZU-
MEX Külkereskedelmi Vál-
lalat mellett a Magyar Ke-
reskedelmi Kamara ugyan-
csak képviseletet létesít. 

M a t k o I s t v á n 

speciális intézményekben. 
nevelőotthonoknál, gyógype-
dagógiai iskolákban, közép-
iskolai kollégiumoknál a 
pótlékok emelésére is adtunk 
kereteket. Nagyobb emelke-
dés a nevelőotthoni pótlék-
nál ifesz. 50 százalékos, ami 
a nevelőknek 150 forintot 
jelent. Meg kell jegyeznem, 
ezt az emelést szeptember 
1-től tervezte kormányunk, 
mi június l - r e hoztuk előre. 
A szakközépiskoláknak 
ajánlottuk, hogy a lebontott 
keretből emeljék a szakmai 
(mühelyfőnöki, műszaki) pót-
lékokat, általában abból a 
meggondolásból, hogy végre 
sikerüljön. felszámolni a 
mérnök-tanárok hiányát. 

— Szeged specialitásait te-
kintvé, nem változtatunk a 
területi pótlékon. Eddig Mi-
hályteleken volt, marad is. 
de emelést nem tervezünk, 
mivel a területi jelleg Sze-
geden nem olyan jelentős. 
Inkább az alapbér növelésé-
re javasoljuk fordítani itt is 
a kereteket. Egyelőre nem 
változik a 140 forintos nap-
közis pótlék, de a jogsza-
bályok alapján tervbe vettük 
az étkeztetést szervező pe-
dadógusok külön pótlékát. 
Ez a pénz minimálisan 100 

| forint lesz, illetve az étkező 
| tanulók számától függ — s 
ez a tervünk az itteni veze-
tők tehermentesítését cé-
lozza. Nem bontottuk le az 
igazgatók, önálló gazdasági 
vezetők, szakfelügyelők, ve-
zető óvónők és az üres, illet-

Ive átmenetileg üres állásók 
várományosainak bérfejlesz-
tését — központilag tar t juk 
vissza, mi állapítjuk meg. 

A tanácsi nevelési intéz-
mények igazgatóinak június 
25-ig kell kidolgozni isko-
laikon. intézményeiken belül 
az új béreket, és közölni, 
munkatársaikkal. Ezt köve-
tően felterjesztik a művelő-
désügyi osztályra, végrehaj-
tásra. Meg kell jegyezni, 
hogy a művelődésügyi osz-
tálynak joga van felülvizs-
gálni az új béreket. hogy 
ezek megállapításánál kizár-
ják a szubjektív szemponto-
kat, a törvénysértést. Ha 
ilyen előadódhatna a szemé-
lyi besorolásoknál, a mű-
velődési osztály ajánl-
hat ja az igazgatóknak, kon-
zultáljanak ismét a helyi 
part-, szakszervezeti szer-
vekkel, iskolatanáccsal. Vita 
esetén a művelődésügyi osz-
tály a városi szakszervezeti 
bizottsággal közösen alakít-
ja ki végleges állásfoglalását. 
A felterjesztés utáni admi-
nisztráció és a formailag 
szükséges határozatok meg-
hozatala előreláthatóan július 
10-re fejeződik be, a mun-
kálatokhoz azonban kérik az 
iskolák segítségét is. mivel a 
művelődésügyi osztályon 
négy példányban közel 5 
ezer besorolási értesítőt kell 
elkészíteni. 

Az Alföld tengert követel 
magának. Vissza a valami-
kori időkbe, amikor még 
víz borított errefelé min-
dent, sík, merő víz, hatal-
mas" tenger. A mai ember 
sohasem fogja fel, jórésze 
elképzelhetetlennek ta r t ja 
azt a hajdani valót, még a 
közelebbi múltba se nagyon 
merészkedik. Minek is. El-
múlt, elfelejtődött. Pedig ta-
nulságos története van a 
Tisza menti falvak vala-
mennyijének és a közeli 
Kunságnak is. 

S most jövőjét éli, épiti, 
formálja a táj. A Tisza II. 
A nép még semmit, sem lá-
tott az eljövendő nagy víz-
ből, a boldogságosabb világ-
ból, de már találóan elne-
vezte Kisbalatonnak, alföldi 
tengernek. 

Heves megyében található. 
A Tisza másik part ján 
mindjárt Abádszalók. E tá j -
ra jellemző a kevés csapa-
dék. a nagy fénybőség és az 
északkeleti szél uralma. Az 
ország legszárazabb te-
rülete. Kevés a csapa-
dék, évente 500—530 milli-
méter. Negyven év átlagá-
ban Tiszafüreden 557, Kis-
körén 543, Kunhegyesen 525, 
Kunmadarason 539 millimé-
tert mértek. A földek min-
dig szomjazták itt az esőt. 
A földhöz ragadt, földbe te-
metkezettt jobbágyok, föld-
munkások pedig az embe-
ribb életet. Történelmi a táj. 
Nemcsak a mondák, a száj-
ról szájra örökölt mesék, el-
beszélések vallanak róla. 
hanem történelmi leletek is. 
Abádszalókon a Királvha-
lom tetején nem is olyan ré-
gen hatalmas eperfa volt. 
Egyszerre csak elsüllyedt, a 
földben úgy. hogy a hegye 

látszott ki a gödörből. A 
régiek ma is úgy mondják, 
egy ideig ott volt eltemetve 
Aba Sámuel magyar király, 
azért, lett Királyhalom a 
domb neve. Szóbahozzák azt 
is, hogy Debrecenben a 
nagyvásárban egy öregember 
meg akarta venni az abádi-
aktól a Királyhalmot, mert 
kutatni, ásni akart a kincs 
után. Merthogy a halom 
belsejében található a kirá-
lyi kincseskamra. A Pap-
halomról is szokták mon-
dani. ott van Aba Sámuel 
ideiglenes sírja. 

A föld vall. Abádszalók 
területe is az ősközösség ota 
lakott, hely. Elszenesedett 
hulladékanyagokban neolit-
kori cserépedény-töredéke-
ket találtak. A mocsaras, 
akkor még vízben bővelkedő 
vidéken kezdetleges föld-
művelést folytattak. A szkí-
ta korból is maradtak fenn 
emlékek. 

A Kunságnak külön törté-
nete van. Kunmadaras. Kun-
hegyes, Karcag, Kisújszállás. 
Kenderes — a hajdani kun 
település Kolbaszék, több-
szöri elpusztulás után is 
„lábra kapott" és végleges 
otthonnal szolgált a mokány 
kis kunoknak. 

A BlBIC-
KOCOGÖK 

HELYÉN 

A ma is 
haszná-

latos dű-
lőnevek 

szintén történelmet sugall-
nak; Szánombánom, Punaha-
lom. Szil, Szalókígyócs, To-
maj, Aranyos. Félixmajor. 
Lászlómajor. Varjas. Papha-
lom. Homok, Kecskés, Kis-
gyócs, Nagygyócs. Ősidők-
től fogva az agrárjelleg 
uralkodott itt. Sem bánya-
kinccsel, sem .számottevő 
ipan-al nem rendelkeztek a 
falvak, jószerivel a földek-
kel sem. hiszen akadt gró-
fokból. urakból is elég. Az 
Oreziak, gróf Nemes János 
— akinek birtokán az első 

Országgyűlési bizottságok ülése 
Kedden a Parlamentben ülést tartott az 

országgyűlés kulturális bizottsága. A ta-
nácskozás fő témája a Művelődésügyi Mi-
nisztérium. valamint a Magyar Rádió és 
Televízió 1970. évi költségvetésének végre-
hajtásáról szóló jelentés volt, amelyet a 
tárca es az MRT nevében dr. Polinszky 
Károly művelődésügyi miniszterhelyettes 
terjesztett elő. A minisztérium, s a felügye-
lete alá tartozó kulturális ágazatok tevé-
kenységéről szóló összegezést — s ezzel 
összefüggésben a legközvetlenebb tenni-
valókat — a képviselők részletesen meg-
tárgyalták. A vitában felszólaltak: dr. Dö-
mötör János, dr. Gosztonyi János, Győri 
Imre. Gyurkó László, Káli Ferenc, dr. Ki-
rály István, Orosz Ferenc, dr. Szabó József 
képviselők, s kifejtette véleményét Köpe-
czi Béla, a Magyar Tudományos Akadé-
mia főtitkárhelyettese is. 

Az elnöklő dr. Ortutay Gyula foglalta 
össze a tanácskozás tapasztalatait. A bi-
zottság a jelentest elfogadta es a parlament 

legközelebbi ülésszakán is elfogadásra 
ajánlja. 

Dr. Gonda György elnökletével kedden 
a Parlamentben ülést tartott az ország-
gyűlés jogi. igazgatási és igazságügyi bi-
zottsága. A tanácskozáson a képviselők 
megvitatták az Igazságügyi Minisztérium, 
a Legfőbb Ügyészség, valamint a taná-
csok 1970-es költségvetésének végrehajtá-
sát. Az Országos Tervhivatalban összeál-
lított részletes munkaanyagokhoz dr. Ko-
rom Mihály igazságügy-miniszter, dr. Szé-
nást Géza legfőbb ügyész, dr. Papp Lajos 
államtitkár, a Minisztertanács Tanácsi Hi-
vatalának elnöke és dr. Garamvölgyi Ká-
roly, a pénzügyminiszter első helyettese 
fűzött kiegészítéseket. 

Az előterjesztéseket követő vitában fel-
szólalt Sümegi János, Kardos Vilmos, dr. 
Nezvál Ferenc, Hegedűs László. Györe 
Sándor, dr. Biczó György, dr. Gajdócsi 
István es Bartha János országgyűlési kép-
viselő. 

pofont kaptam —• Szaoári 
gróf bírta a legjobb földe-
ket. figy többek között To-
rnait. Aranyost stb. Azokból 
az időkből szánalmas em-
lékekként meg fellelhetők a 
hajdani cseíédházak. a . né-
gyeskonyhák. a kukasta-
nyák, a' kukáspajták. És a 
kápolnák is, meg a kastélyok. 
Nemes gróf törődött az ősei-
vel, apját és lánytestvérét 
Tomajon egy dombra emelt 
kápolna előtt temette el. A 
történelem vihara elsöpörte 
erről a tájról Szapári gróf-
fal egyetemben, a megma-
radt kápolna roncsai még 
meredeznek az égre. A 
kripta beomlott. iskolás 
gyerekek játszadoztak kór-
nyékén nyáridőben. Tavaly 
Svájcból hazaérkezett Ne-
mes gróf. annyi év után 
először, és felkereste a csa-
ládi birtokot, a családi sír-
helyet. Ellátogatott a paró-
kiára is, felelősségre vonta 
a papot, hogyan feledkezhe-
tett meg róla. a kápolnáról, 
a családi sírhelyről. Vörös-
nek, kommunistának becéz-
te. 

Bizony, bizony elszorulha-
tott a szíve, amikor Vatta, 
hogy mennyit változott a 
táj. Rá se ismert. A meg-
erősödött nagyüzemek, fe j -
lett eszközállománnyal, va-
gyonnal rendelkeznek. S 
mindjár t a szomszédban 
épül Magyarország, sőt Eu-
rópa egyik legnagyobb me-
zőgazdasági és vízgazdálko-
dási beruházása, a kiskörei 
Tisza II. A vízlépcső, ami 
egyszer s mindenkorra el-
törli e tájból a szegénysé-
get. az esőre váró remény-
kedéseket, megváltoztatja a 
mikroklímát, bőven termő 
földekké varázsolja a haj-
dani bíbickocogókat. s gaz-
dagabbá, boldogabbá a föld-
művelőket. 

A táj el-
árulja az 

embert. 
A növé-

nyek. a házak, a termesztett 
kultúrák beszédesek. Egy 
időben itt, kevéssel a felsza-
badulás után boldog-boldog-
talan rizst termelt. Beütött 
az első esztendőkben, a gye-
rekek százasokkal játszottak 
a porban. Aztán jött a be-
tegség. a brunzone, s elvitte 
a termést, elvitte a kedvet 
is. Néhány esztendeig még 
az elárvult, elhanyagolt ku-
lákföldéken próbálkoztak 
némelyek, de lassan-lassan 
abbahagyták. S maradt 
minden, a hagyományos, 
megszokott formák között 
kukorica, cukorrépa, kalá-
szosok. A nagyüzemek lét-
rejöttével — itt alakultak 
az elsők, rizses szövetkeze-
tek —. megerősödésével né-
hány ú j kultúra is megho-
nosodott; szőlő. gyümölcs, 
így Nemes gróf hajdani 
földjén is, Tomajon diny-
nye, szőlő díszlik. De a t á j 
még mindig nem annyira 
intenzív, mint a dunántúli, 
vagy a Szeged környéki. 
Kemények, szikárak az itten 
boldogulok, s most mar két 
kézzel, szívvel-lélekkel be-
lenőttek a történelembe. 
Gyárakat, üzemeket telepí-
tenek maguknak, Tiszafüre-
den, Kunhegyesen, most pe-
dig tengert. 

Kisköre kis falu. De már 
a Tisza II. formálja. Moz-
gékonyak. lüktetőek a na-
pok. A" fodrászüzlet hétköz-
nap is tele. a Tisza gyöngy 
kisvendéglő szintén. TeheT 
autók dübörögnek át a falu 
főutcáján, hajnaltól késő 

' estig, megállás nélkül. Itt 
minden építkezik. Az ember 
is. Aki eljárt messzi vidék-
re. most hazahívta a ké-
szülő vízlépcső, a nyugod-
tabb, biztos megélhetés. A 
nádfedeles házak szomszéd-
ságában egyre-másra épül-
nek az újak. vagy csinosod-
nak a régiek. Jobban telik, 
Az építkezés anyagi erővé 
vált a faluban. S mindez 
még csak a kezdet. Olyan, 
mint a kép. amit legelőször 
is, távolabbról észrevesz az 
idegen. A magas, égbeszökő 
betonépítmények, daruk, mo-
dern emeletes házak, szóval 
az építkezés terepe, területe. 
És mindjár t mellette ami 
korábban volt, a termelőszö-
vetkezet épületei, istállói. 
Még most jól elférnek egy-
más me'lett. 

(A cikk befejező részét 
i holnapi számunkban közöl-
jük.) 

i Sz. Lakács Imre 


