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A tanyai iskolák és a villany 
Hol érdemes?—Kitől várjuk a segítséget? 

Erdekek és hozzájárulás — Átmeneti 
vagy végleges megoldással? 

Cikkünk annak a megbeszélésnek az a lapján ké-
szült, melyet, a Delmagyarorszag szerkesztősége és a 
Csongrád megyei tanacs mü\ elődésügyi osztálya együt-
tesen hívott, össze, elsősorban a pontos tájékozódás és 
a feladatok számba vétele erdekében. A megbeszélé-
sen részt vett : dr. Szalontat József. a megyei tanács 
osztályvezetője, Zenei József, a megyei pártbizottság 
munkatársa, dr. Vida Zoltán, a megyei tanács cso-
portvezetője, dr. Ács Zoltán, a megyei tanács vb sze-
gedi járási hivatala művelődésügyi osztályvezetője. 
Gyanti Ferenc. H szentesi járási hivatal osztályveze-
tő-belvettese. Petrt Pal, a DÉMASZ igazgatóhelyette-
se. Hörömpö József, a DÉMÁSZ szegedi üzletigazga-
tóságának helyettes vezetője, Kollányi Dezső. a pap-
rikafeldolgozó Vörös Csillag szocialista br igádjának 
munkása és Sz. Simon István, a Délmagyarország fő-
szerkesztő-helyettese. 

A televízió megpóccentett 
egv témát és mozgalom kezd 
nőni belőle. Villanyt a ta-
nyai iskoláknak! — ez volna 
a jelszava. És gyűlnek a 
kérdések is, a megajánlások 
U. Áramfejlesztő készülé-
kek kellenének a lámpások 
helyett! Televízió, szemlélte-
tőeszközök, technika kelle-
ne a tanyai iskolákba! 

Ha valahol igazi gond 
mindez — Csongrád megyé-
ben igen. A lakosságnak 
mintegy 25 százaléka él még 
tanyákon: 33 500 általános 
iskolásból majd 7 ezer jár 
lanyai iskolába. A megyei 
lanács művelődésügyi osztá-
lyának adatai szerint 185 ta- — — • — — 
nyai iskola működik a me-
gyehatáron belül és egyhar- jó szolgalatot — vagyis ja. ezért valamiféle menet-
madukat sajtja ez a civilt- ezekből 35-re lenne szük- rend kidolgozása célszerű. A 
zációs gond. Az egyharmad- ség. Egyikhez is. másikhoz DEM ASZ vállalta. hogy 
ból is jócskán részel a sze- 'is kevés maga a társadalmi mintegy két hónapon belül 
gedi és a szentesi já rás : 23, buzgalom, bár itt minden teljes szakmai tájékoztatást I rosunkról, mint például Bu-
illetve 15 iskolával. kifényesedő iskolaablaknak ad a megyei tanács müve- idapestről, Egerről, Pécsről 

Minden hívó szóra föl kell örülni kell. lődésügyi osztályának: hol 
hát serdülni, így a televízió Lehet tehát gyűjteni, milyen megoldás ígérkezik 
kezdeményezése különös fi- öröm lesz az áramfej lesztő gazdaságosnak, miiven költ-
gyelmet érdemel Bocs, Bé- minden sötét ablakú iskola- ségeket igényel egv-egy is-
kés. Csongrád, Szolnok és ban — ám Csongrád rtiegyé- kola villamosítása: a társa-
Hajdú-Bihar megyében. Nem ben mégis arra a 25 isko- dalmi közreműködés melv 
is hangzott pusztába kiál- Iára kell fordítani első he- formái lehetnek leghaszno-
tott szónak a felhívás. El- lyen a figyelmet, amely még sabbak; összekombinálható-e 
sóként egy munkásbrigád, a tartósav szolgálja az okta- egv-egy iskolavillamosítás 1 szini építést veszélyeztető 
Szegedi Paprikafeldolgozó fást és így hálózati vil- gazdasági érdekekkel; az is- 'bányavágatok húzódnak. Ez 
Vállalat Vörös Csillag szo- lanvellátásra érdemes. Ez kolához tartozó agglomerá- : _ H ( t n H a ., u-onferencia ,.«, 
cialista br igádja fogalmaz- pedig 50—60 kilométer veze- ció bekapcsolása lehetsé- 1 Komeienna len 
ta meg segítő fölajánlását , féket igényel, meg egész se- ges-e és milyen költségmeg-
Azután a Szegedi Elektro- reg t ranszformátor t és tar- oszlással stb. A most folya-
mos Ksz vállalkozott arra, mészetesen a megfelelő bel- matban levő iskolavillamo-
hogy elvégzi egy tanyai is- ső hálózatot minden épület- sítások után ennek a tanul- „ „ l i v n ö t falrit—i 
koía villamosításának bel- ben. Szakemberek becslése mánynak az alapján fogják 8 m e l y n e K epnes-ioioTam ler 
ső szerelési munkáit . Né- szerint 5—6 millió forint en- meghatározni a sorrendel, képe két eve készül A mun-
hánv téesz — mint például nek a munkának az ellen- az anyagi erők szervezésé- ka során eddig mintegy 75 
a vásárhelyi Bem es a Szán- létele. ami társadalmi mun- n e k é s a k i v i te lezésnek a -kilométernyi "hosszúságú pin-
té Kovács — anyagi hoz- kával és hozzájárulással 

térképezés 
szerepe 

A Bányászati-Kohászati 
Egyesület bányamérő mun-
kabizottsága pénteken, teg-
nap országos tanácskozást 
rendezett a szakszervezetek 
salgótarjáni székházában. A 
tanácskozáson részt vettek 
a szén-, olaj-, és gázipar, 
több tudományos kutatóin-
tézet, valamint a budapesti 
Műszaki Egyetem és a mis-
kolci Nehézipari Egyetem 
képviselői is, összesen mint-
egy 120 bányamérö szak-
ember. A konferencián két 
témakörben folytattak esz-
mecserét. 

Példák alapján megvitat-
ták a bányakárok külszíni 
következményeivel — mint 
például a házak süllyedésé-
vel, falak, közművek meg-
rongálásával — összefüggő 
problémákat és az építés-
földtani térképezés kérdése-
it. Ez utóbbi téma aktuali-
tását fokozza, hogy építés-
földtani térképek több vá-

elkészultek, illetve készül-
nek. Gyakorlati fontosságuk 
mindenekelőtt abban van, 
hogv megelőzi olyan terű le-
tek beépítését, amelyek alat t 
pincerendszerek, vagy a fel-

dezőit arra is, hogy a ta-
nácskozás második napjá t 
Egerben bonyolítsák le, 

zá járulás t a jánlot t föl. 
n a . a i c n 1 1 r . c \ | a i u i n a s a i . , . . , 
csökkenthető. A 25 iskola m°d.iat . 
villamosítása 3 év alatt el-
végezhető, ha mindenki egy 

A gond azonban nagvobb- akarat ta l dolgozik: a terve-
nak latszik, minthogv egy- zes. az anyagi ernk össze-
kél hórukkal vagv társadal- gyűjtése, a tarsadalmi mun-

ka szervezése és minden, 
minden tökéletesen gördül. 

cerendszert tár tak fel. (MTI) 

mi igyekezettel meg lehet-
ne oldani. Nagyobbnak is, 
összetettebbnek is. Mert 
minden nekibuzdulás előtt 
számolni kell! Terveket, ki-
látásokat kell összevetni re-

Kiauzál térnél, a DÁV előtt, 
és a Kelemen utcán, a Zrí-
nyi utca kereszteződésében. 
Tegnap csak az utolsó „si-
mításokai" baj lódtak, s mi 
már . azon túl láttunk, azaz 

A társadalmi segítségre 
gyakran apellálunk, azt 

menyekkel és ügyszerető azonban már ritkán fontol-
buzgalommal. Például ilye- juk meg, hogy mihez mely 
neket: a tanyavilág sorvad társadalmi rétegek vámoga-
és kopik. Az az iskola, tását illik kérni elsősor-
amelybe ma 16 tanuló be- ban. Természetes, hogv ami-
iratkozik, pár év múlva ta- kor tanyai iskolák villamo-
lán már teljesen néptelen sítása a cél. elsősorban a 
lesz. Demográfiai, község- termelőszövetkezetek, az ói-
fejlesztési felmérések sze- lami gazdaságok, a téeszta-
rint például a 60 „áramta- gok, a községi tanácsok, a 
lan'' tanyai iskolából öt év teeszszövetségek, az áfészek 
után esetleg mindössze 25 stb. segítsége jöhet számi-
müködik. Ahhoz viszont, tásba. A társadalmi érde-
hog.v élő vezetékkel lássunk kéltség ugyanis ott található 
el egy objektumot, minimá- fel legközvetlenebbül. A 
lisan 25 esztendős távlatban mozgalom szervezőinek is 
kell gondolkozni. Ha hálóza- ebből a körből kell kikerül-
ti áramot akarunk odavinni, niök. 
a környezet sem mellékes. Az iskolayillamosításnak a i r , „..„,.„ „„. . 
amely ugyancsak igényelné, neheze maradt hátra a ta- míndig^a' munkagödrök 
s anyagi erejét is hozzá nvavilágban. Most már szín- b e a m e l v e t a DÉGÁZ ot tha-
tudná adni. A helyi á ram- te csak ott nincs villany, gv '0 t t az útépítőknek 
fejlesztők vásárlása és fel- ahol nagvobb vezetéksza- ' Megállapítottuk, hogy az 
szerelese helyenkent ugyan- kaszt kell epiteni Ezért jo ; ú t é f ö k ^éli 1 2 óráig meg 
csak a megoldás hasznos lenne a villamosítási prog- n e í n v o H a k h o , o t t a 
módja lehet, mar csak azért ramot átnézni: miként köze- D g G Á Z á l t a l hátrahagyot t 
is. mert ha teljesítették fel- litheto meg vezetekkel leg- c s a U ) l é l . e n " m á r dolgozhat-
adatukat . tovább lehet vinni elonyosebben az iskola: ho- | t a k v o j n H Csakhogy addi" 
óket. fgv tulajdonképpen gyan lehet esetleg gazdasá- ^ i n e k f r > g j a n a k munkához az 
két lehetőséget kel! egyszer- gj es oktatási célokai fasze-
re számba venni és szorgal- házasítani? És ezentúl sem 
mazvi. lehet ezt a programot csu-

Csongrád megyében 43 ta- pán társadalmi feladatként 
nyai iskola egyáltalán nem kezelni. A községi tanácsok 
szerepel a vezetékes villa- fejlesztési a lapját nyitva 
mosítási tervben, mert közű- kell hagyni erre a célra is. 
lük 6 már jövőre megszű- Hiszen néhány község igen 
nik ; más részük igen mesz- példásan gondolt tanyai is-
sze esik a hálózat végpont- kóláira eddig is. Domaszék 
jától. Még ebben a tervben 1964 óta mind a hét tanyai 
sem lehet azonban véglege- iskolájába elvitte a vil-
sen „ejteni" ezeket az is- lanvt; Sövényházán 4 ilyen 
kólákat sem. mert lehet be- iskola volt, egyiknek az ab-
lölük később művelődési lakai sem sötétek: Zákány-
központ. klub-könyvtár, té- szék és Röszke szintén nem 
esziroda vagy brigádszállás várt idegenből jött á ldásra; 
és sok minden más. így a Szn'ymaz 7 iskolájából már 
60 iskolából ésszerűen, a -te- csak egy nélkülözi az ára-
lepülésfeilesztés készülő ter- mot. Ásotthalmon 6 iskolát 1 ják az építők. Mint. kiderült, 
veibe is beletekintve állán- villamosítottak, a maradék a DÉGAZ munká ja elkészül-
dó, vezetékes áramellátást kettőben kész a belső veze- ^ t e g n a p délelőtt 11 óráig 
25-nél többen nem érdemes ték. A ^ h a l o m - n a e y s z é k - , j e l e n t e t t e a S z e g e d i Be-
kezdemenyezm. A szegedi sóst iskola belső villany- . •> , , 
járásban 8, a szentesi járás- szerelési munkái t katonák 
ban 5, Hódmezővásárhely végezték el, ide is jöhetne 
tanyavilágában 7, Makó kül- már az áram. 
területén 2, Szentes perifé- ^ ^ ^ 
r iá ján 3 iskola vezetékes 
áramellátása célszerű. A Sok intézményt érint és 

bizonytalanul 
Újabb g o n d o k a gázhá lóza t kor szerűs í tésében 

A DÉGÁZ látványos mun- szombat van, hétvége . . . 
ká j a legalább annyira .szem- Mintha sok volna a lassú-
betűnő napjainkban, mint a ság ebben a kooperációban, 
köztisztaságot sértő rendelte- Tudomásul vet tük azt a teg-
nesség Szeged utcáin. A két napi tájékoztatást , miszerint 
téma éppen nem új, de ú j r a a Hódmezővásárhelyi Űtépí-
napirenden, a város lakossá- tő Vállalat hozzákezdett a 
gának érdekében. A DÉGÁZ- munkához a Klauzál téren és 
nak nem kell nagyon ..megve- a Zrínyi utca kereszteződé-
regetni a vállát" azért, hogy sében. Ha ennek nem lenne 
jóval az általa vállalt ha tár - semmi nyoma, akkor kezd-
idö után, erőltetett menet- het jük a csodálkozást elöl-
ben befejezte a munkát, a r ő l . . . 

F. L. 

Trilla a Volgán 
Nem tudom pontosan, mibe kerül egy tiven sziréná-

zó autóduda. A vállalatnál, amelynek kocsijába 
az igazgató rendeletére beszerelték, háromezer fo-

rintról beszélnek. Kollegám, az autóalkatrészek szakem-
bere szerint, úgy ezernégy száz-ezerötszáz iorint között le-
het az át a : ilyen passziót tehát egy magánautós megenged, 
het magának. Az azonban biztos, hogy X. igazgatónak 
nagyon sokba kerül ez a duda. s hogy ennél költségesebb 
passziót aligha találhatott volna ki. 

Arról van szó ugyanis, hogy a vállalat, ahol X. igaz-
gatóskodik. enyhén szólva gyengécske. Évek óta éppen-
hogy csak vegetál, például az idén sem fizetett egyetlen 
fillér nyereségrészesedést sem. Az igazgató ennek ellenére 
meglehetősen biztosan érezhette magát a nyeregben. Hi-
szen mindenkinek az volt a véleménye — már akiké hi-
vatalosan számit —. hogy X. rendes, szorgalmas, hozzá-
értő ember, aki eletét áldozza a vailalatért . s 'gazán nem 
tehet róla. hogy még ez az áldozat is kevés. Egészen ad-

! dig. amíg a múlt hónapban az igazgató nem szereltetett 
| trillázó kürtöt abba a Volgába, amely jogilag a vállalaté, 

gyakorlatilag azonban csak ö jár ra j ta . 
A különleges autóduda különleges gondolkozásra kész-

tette nemcsak a vállalat dogolzóit. hanem X. igazgató fel-
ügyeletét gyakorló főnökeit is. Elkezdtek töprengeni: va-
jon miért kell ilyen autótülök? Kik szoktak ilyet hasz-
nálni és miér t? A gondolatmenet onnan kezdődött, hogy a 
vállalati gépkocsi munkaeszköz, nem pedig díszhintó. Ar-
ra való. hogy a vállalat vezetői a lehető leggyorsabban 
jussanak el oda. ahol dolguk van. No már most, mit se-
gít ebben a tr i l la? Semmit az égvilágon. Hát akkor mi-
ben segít? Abban, hogy a vallalat igazgatójára felf i -
gyeljenek. És egyál talan: egy ilyen gyenge vállalatnál 
nincs más gond, mint egy különleges autóduda beszer-
zése? 

Ezek után foglalkozni kezdtek a vállalat gondjaival. 
Alaposan, körültekintően. Már csak azért is, nehogy a 
felügyeletet gyakorló főnököket az a vád érhesse: irigyek 
a tri l lára, s azért kezdik kri t ikus szemmel nézegetni X. 
igazgató működését. A trillázó hang szinte harci riadót 
fú j t . És kezdtek nemcsak a tri l lára figyelni, hanem a r ra 
is. amit a vállalat dolgozoi mondanak. Kiderült , hogy ez 
a gyengécske vállalat egyebek mellett azért olyan gyen-
ge. mert gyenge az igazgatója is. Márpedig ez esetben az 
álláspont világos: egv igazgatónak joga van ugyan a ko-
csijába trillázó dudát szereltetni, mer t ennyi pénzt még a 
leggyengébb magyar állami vállalat is könnyen nélkülöz-
het, nincs joga viszont rosszul vezetni a vállalatot. Mert 
X. tu la jdonképpen rendes ember, de meglehetősen közép-
szerű. Szorgalmával álcázta ugyan tehetetlenségét, ami 
abban is megnyilvánult , hogy egész nap. sőt, fél éjsza-
kákat ült az i rodájában, de csak azért, mer t képtelen a 
dolgokban dönteni, intézkedni. S inijen már nincs mesjce 
a végkövetkeztetés: tu la jdonképpen nem X. áldozta éle-
tét a vállalatért , hanem a vállalat X. áldozata. 

Persze, most akadnak olyan, minden kákán csomót 
kereső emberek, akik azt mond ják : X-et fel kell cserél-
ni egy jobb vezetővel. De vajon, ha nem jut eszébe ez a 
szerencsétlen kürtötlet , megtették volna-e? Ezeknek az 
embereknek azonban csak félig van igazuk. Mert nem 
vitás, hogy a trillázó duda meggyorsította X. távozását. 
Legalább ennvire ketsegtelen azonban az is. hogy az al-
kalmatlan, rossz vezetők nap ja mindenképpen leáldozó-
ban van. 

El jött az ideje, hogy a vezetőket ne úgy ál talában 
becsüljük. A többséget, a jókat, az eredményesen 
dolgozókat, a megfelelő tudású és képességű igaz-

gatókat el ismerjük, a meg nem felelőknek viszont, ha ta-
lán lassan is. de legalább biztosan, búcsút mondunk. Mert 
a gépkocsi vezetője akármennyi re is tri l láztatta a főnöki 
dudát, nem tud ja túlharsogni ezt az igazságot: „A jól 
dolgozó vezetőket megbecsüljük, a vezetésre a lkalmat la-
noktól viszont emberségesen, de az eddiginél határozot-
tabban megválunk." Ezt vállalnunk kell. mert ezt köve-
teli tőlünk a dolgozó nép érdeke. 

Bizony, X. a lehető legrosszabbkor vásárolt trillázó 
dudát. Vagy a legjobbkor? 

Pintér István 

útépítők, amíg a munkagöd-
rökben még helyre kell ál-
lítani összetört vízelvezető 
csöveket. Az meg a Vízmü-
vek és Fürdőkre tartozik. 
Vagyis a kooperációban min-
den résztvevőnek időben 
kellene cselekednie azt, amit 
vállalt. Az összehangolásban 
a karmester i pálca képlete-
sen szólva az I. kerületi ta-
nácsi hivatal építési és köz-
lekedési osztályának kezében 
van. Az osztály vezetője. 
László Iván nem győzött 
szaladgálni, telefonálgatni, 
hogv a DÉGAZ elvonulasa 
után a munkát folytatni tud-

rufiázási Vállalatnak, hogy 
az munkába állíthassa az 
útépítőket. Az egyezkedés 
nagy nehezen mégis létre-
jött, amit — gondoljuk — az 

CSÚCSÜZGM a ntiroliiejx/árban 

A Magyar Hűtőipar Szé-
kesfehérvári Gyárában is 
megkezdődött a nyári csúcs-
idény. A környékbeli 
téeszekből és gazdaságokból 

a 

mány. Az idén 80 vagon 
málnát , 30 vagon ribizlit, 18 
vagon meggyet, és 170 vagon 
zöldborsót mélyhütenek. Ké-

Telt házak 

a Balatonnál 
Az igazi nyár beköszönté-

vel ugrásszerűen megnöve-
kedett a Balaton idegenfor-
galma. Vonatokon, autóbu-
szokon. gépkocsikon ezrével 
érkeznek a külföldi és hazai 
kirándulók a magvai' tenger 
par t já ra . A pénteki kániku-
lában benépesültek a s t ran-

! dok. tízezrek fürödtek a 24 
fokos vízben. A Somogy me-
gyei tanács idegenforgalmi 
hivatala a Siótour kem-
pingjeiben, faházas nyaraló-
telepein, turistaszállóiban és 
fizetővendéglátó szobáiban 
több mint 25 000 külföldi és 
hazai vendég tartózkodik. 
Húsz százalékkal nagyobb a 
forgalom, mint tavaly ilyen-
kor. Több kempingben, így 
Balatonföldváron és a Za-
márdi autós kempingben már 
telt ház van. 

A Siótour az idén először 
üdültet csehszlovák gyerme-
keket Siófokon, Balatonföld-
váron és Balatonmárián. Jú -
lius 1-től augusztus 20-ig 
tíznapos turnusbán több 
mint két és félezer csehszlo-

többiben helyi áram fejlesz- foglalkoztat a tanyai isko- |i« nehezített, hogv tegnap , nagy tételekben érkezik 
tök munkabaalhtasa tenne lak villamosítási program- i-mar pentek uolt. Ma pedig-jgyümölcs- es borsoszallit-

pünkön: futószalagon a mi- | vak úttörő nyaral a vízpar-
reüte-borso. ' t an . 


