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Ikarus 
terven 
felül 

A z Ikarus Karosszéria- és 

J á rműgyá r székesfehérvári 

gyáregységében az idén 6500 

autóbuszt készítenek, amely-

nek 75 százalékát szocialista 

országokba exportál ják. A 

gyár kol lekt ívája csatlako-

zott a munkaverseny felhí-

vásához, és az idén terven 

felü l száz Ikarus autóbusz 

elkészítését vá l la l ták . Ké-

pünkön : hazai megrendelés-

re készítik az Ikarus 266-os 

autóbuszokat a szerelőcsar-

nokban. 

Gazdagabb áruválaszték, 
korszerűbb kiszolgálás 
Megyei kereskedelmi tanácskozás 

A Csongrád megyei tanács 
földszinti nagytermében Sza-
bó Jánosné, megyei tanács-
elnök-helyettes elnökletével 
tegnap, pénteken délelőtt 
megyei kereskedelmi tanács-
kozást tartottak. 

A z ülésen Farsang László-
né dr., a megyei tanács vb 
kereskedelmi osztályának ve-
zetője számolt be a megye 
kereskedelmének tavalyi 
eredményeiről, s ismertette 
az idei esztendő kereskedel-
m i célkitűzéseit. A z 1977-es 
évrő l szólva elmondta, hogy 
a népgazdaság fejlődése fel-
gyorsult, a lakosság életszín-
vonala a tervezettnél na-
gyobb mértékben emelke-
dett. Csongrád megyében az 
áruforgalom az előző évhez 
képest gyorsabb ütemben fej-
lődött, az áruel látás kiegyen-
súlyozott volt, összhangban 
az árubeszerzés és értékesítés 
fejlődésével. A megye lakos-
ságának pénzjövedelme a 
vártnál jelentősebb mérték-
ben — az előző évihez ha-
sonlítva 12,4 százalékkal — 
emelkedett, m inden 100 fo-
rintból 83 forintot a keres-
kedelemben költöttek el. A 
kereskedelem áruforgalma 
így meghaladta a 11 mi l l i árd 
forintot. A forgalom szerke-
zetében is kedvezően válto-
zott, emelkedett az iparcik-
kek vásárlására fordított 
arány. A bolti élelmiszerek 
forgalma 10,3 százalékkal, a 
vendéglátásé 7,6 százalékkal, 
a ruházat i cikkeké 7 száza-
lékkal, a vegyesiparcikkeké 
12,6 százalékkal növekedett. 
A lakosság áruel látása az 
előző évhez képest javult , 
csökkent a hiánycikkek szá-
ma, ez részben annak kö-
szönhető, hogy javu l t a nagy-
és a kiskereskedelmi válla-
latok közötti együttműködés. 
A vásárlók igényeinek kielé-
gítésére a kereskedelmi vál-

lalatok — köztük a Fűszért, 
a Vid ia és a Komplet t — a 
kishatárment i áruforgalom-
ban rej lő lehetőségeket is 
k ihasznál ták. 

Farsang Lászlóné dr. az 
eredmények mellett a gon-
dokról is szólt. Ezek sorába 
elsőként a kereskedelemben 
is jelentkező munkaerőh iányt 
említette. Elmondta, hogy 
több m i n t 600 ember hiány-
zik az elárusító pultok mel-
lől, az éttermek konyhájáról . 
A kereskedelem idei tervei-
vel kapcsolatban elmondta, 
az ötödik ötéves tervben to-
vább korszerűsítik az üzlet-
hálózatot, a fejlesztés 60 ezer 
négyzetméter é r i n t A kor-
szerűsítések, fejlesztések 
nagy részét 1980-:g kell be-
fejezni. Különösen gondot 
kell fordítani arra, hogy a 
lakásépítéshez kapcsolódó 
kereskedelmi létesítmények 
időben elkészüljenek. A ke-
reskedelmi vál la latok tervei-
ben idén 23 üzlet korszerű-
sítése szerepel. A korszerű-
sítések mellett az üzemszer-
vezés, az áruszáll ítás fejlesz-
tése is szükséges. A m in ta 
után i értékesítés megszerve-
zését a Vidia, a Delta Keres-
kedelmi Vál la lat és a Kis-
teleki ÁFÉSZ kapta felada-
tul. A boltok szakosítását, 
profilrendezését a lakosság 
ellátása érdekében idén foly-
tatják. A kereskedelempoliti-

kai célkitűzéseket szem előtt 
tartva — hangsúlyozta az 
előadó — fokozott figyelmet 
kell fordítani a fogyasztás 
szerkezetének vizsgálatára, 
hogy az ellátás jobban iga-
zodjék a lakosság igényeihez. 
Az alapellátás fejlesztése 
továbbra is kiemelt feladat, 
ugyanakkor a szerződéses 
kapcsolatok erősítésére, a 
határ idők betartására is tö-
rekedni kell. A kiskereske-
delem az eddiginél nagyobb 
mértékben él jen a közvetlen 
beszerzés lehetőségével, s az 
ipari üzemekkel létesítsenek 
közös üzleteket, az ÁFÉSZ-
H Ö D I K Ö T mintabol t példá-
jára. 

Farsang Lászlóné dr. be-
számoló jában hangsúlyozta, 
hogy a kereskedelmi válla-
latok terveik megvalósítása 
érdekében bővítsék ki a szo-
cialista munkaversenyben 
résztvevők körét, a célkitű-
zések sorába továbbra is az 
áruel látás és a vásárlási kö-
rü lmények javítását, a gaz-
dálkodás hatékonyságának 
növelését, a dolgozók élet- és 
munkakörü lményeinek fej-
lesztését tartsák szem előtt. 

A beszámolót vita követte 
melyben a kereskedelmi vál-
lalatok sajátos gondjairól 
éppúgy szó esett, m i n t az 
idei évre vonatkozó célkitű-
zések megvalósításáról. 

L. Zs. 

Kongresszusra készülnek 
a magyarországi németek 

Kongresszusra készülnek a ségének pénteki választmá-
német nemzetisági lakosok, nyi ülésén a Fészek K lubban 
Am i n t a Magyarországi Né- elhangzott: ez évben a kong-
metek Demokrat ikus Szövet- resszusi előkészületek jegyé-

ben folytat ják kulturál is, 
nyelvápoló tevékenységüket. 

Vasűtfelűjífásck 
a Dunántúlon 

Korszerű gépláncokkal, ma-
gas technikai szinten hama-
rosan folytatódnak a vasút-
korszerűsítések Nyugat-Ma-
gyarországon. Ebben az esz-
tendőben a nyugati ország-
részben — a szombathelyi 
M Á V igazgatóság területén — 
43 ki lométer MÁV- és 14 ki-
lométer GYSEV-vonalat kor-
szerűsítenek, együttesen 270 
mi l l i ó forintos költséggel. Az 
utóbbi m u n k á k egy részét a 
G Y S E V osztrák területén 
végzik. Az „év eseménye" a 
Balaton északi part ján húzó-

dó vasútvonal korszerűsítésé-
nek befejezése lesz. Az év 
második felében létrejön a tó 
körü l az eddiginél gyorsabb, 
korszerűbb, kényelmesebb 
vasúti közforgalom. 

Folytatódik a Budapest— 
Szombathely közötti fővonal 
egyes szakaszainak korszerű-
sítése. 

Egyidejűleg folytat ják a 
Szombathely—Sopron és a 
Szombathely—Szentgotthárd 

vasútvonal felúj ítását, és ha-
sonló munkák r a kerül sor 
Zalaegerszeg térségében is. 

A német nemzetiségű dol-
gozók, ak ik tevékenyen részt 
vesznek a szocialista építő-
munkában , a közéletben, 
egyenjogúak m inden terüle-
ten — hangsúlyozta Réger 
Anta l főt i tkár —, növekvő ér-
deklődéssel ápo l ják nemzeti-
ségi hagyományaikat . Az ülé-
sen javasolták többek közt, 
hogy Veszprém és Tolna me-
gye több községében is in-
dokolt lenne a német nyelv-
oktatás bevezetése az általá-
-ÍOS iskolákban. Ügy vélték: 
fontos az óvodai anyanyelvi 
"oglalkozás mindenhol , ahol 
az általános iskolában német 
nyelvet is tanítanak. A né-
met a j kú lakosság megelége-
déssel nyugtázta, hogy eny-
hültek a kol légiumi gondok, 
elsősorban vidéken. 

A tanyák helye, 
szerepe, jövője 

Országos tanácskozás Mórahalmon 
A Hazafias Népfront OT titkársága or-

szágos tanácskozást rendezett tegnap Mó-
rahalmon a tanyák, a tanyai lakosság hely-
zetéről. az itt folyó termelés időszerű kér-
déseiről. a tanyai életmód lehetőségeiről, 
távlatairól — és egy sor más. a témakör-
höz kapcsolódó, sok szempontból még vita-
tott kérdésről. A tanácskozáson párt-, ál-
lami , tömegszervezeti tisztségviselők, szö-
vetkezeti vezetők, újságírók vettek részt, 
Budapestről és a hét, úgynevezett „tanyás" 
megyéből. 

Jelen volt az eseményen Tóth Szilvesz-
terné, az M S Z M P Központi Bizottságának 
tagja. Zákányszék község tanácselnöke, S. 
Hegedűs László, a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának titkára, Gál Gyu l a és 
Csikós József, az M S Z M P K B munkatár-
sai, dr. Tamasi Mihá ly , a megyei pártbi-
zottság osztályvezetője, Jáhni László, a 
szegedi járási pártbizottság első t itkára, dr. 
Bérezi Gyu la és Gulyás Antal , a megyei 
tanács osztályvezetői, dr. Kiss Imre, a sze-
gedi járási hivatal elnöke. Nagy István, a 
megyei népfrontbizottság elnöke, va lamint 
Bibók Is tvánné országgyűlési képviselő is. 

O 

A tanácskozást Murányi György, Móra-
ha lom tanácselnöke nyitotta meg: — M i 
ebben a közegben nőt tünk fel, itt é lünk, 
napról napra ta lá lkozunk a tanyai élet 
problémáival , eredményeivel és gondjaival . 
Megtiszteltetésnek tart juk, hogy ezt a ta-
nácskozást a m i községünkben rendezik 
meg. és örülnénk, ha tanulságaival hozzá-
járulhatna a problémák tisztázásához, a 
gondok megoldásához — hangsúlyozta be-
vezetőjében, ma j d a község kia lakulásának 
történetét ismertette. 

Ezt követően S. Hegedűs László mon-
dott rövid vitaindítót, amelyben többek 
kőzött arra Is utalt, hogy szűkség van a 
nézetek egyeztetésére, egységes álláspont 
kialakítására ebben az igen időszerű, 
ugyanakkor nagyon bonyolult kérdéskör-
ben. Hiszen igen sokan élnek m a is ta-
nyán,, és mindaz, ami itt történik, sok száz-
ezer embert érint — pozitív vagy negatív 
hatást gyakorolva életére. Népgazdasági 
szempontból sem lebecsülendő a tanyai 
gazdaságokban megtermelt termékmennyi-
ség — ez szintén vagy hangsúlyt ad társa-
dalmilag is ennek a problémának. 

O 

A bevezetőt vita követte, melynek során 
többen is utaltak r á : valóban nagyon fon-
tos az ál láspontok egyeztetése — nézetel-
térések kü lönben itt is szép számmal adód-
tak egy-egy részkérdésben, megoldási mó-
dozatot illetően —, hiszen az úgynevezett 
tanyakérdés megítélésében napjainkban is 
sok szélsőséges elem bukkan fel. Találkoz-
ni a vélemények színképében türelmetlen-
séggel párosult indokolat lan radikalizmus-
sal, mely a problémakör megoldását admi-
nisztratív ügyként szeretné kezelni éppúgy, 
m in t a tanyai életformához kapcsolódó 
olyan nosztalgiákkal, amelyek ennek az 
életnek a glorifikálására törekednek, mi-
közben kísérletet tesznek — vagy próbál-
nak tenni — a m a meglevő viszonyok kon-
zerválására. Fellelhető a tömegkommuni-
kációs eszközök gyakorlatában egy-egy 
probléma „tú ldramat izá l t " feldolgozása is 
— i lyenkor aztán nemcsak az arányté-
vesztés veszélye valós, hanem a félrein-
formálás, sőt az indokolatlan hangulatkel-
tés veszélye is fennál l . 

Ugyanakkor arra is többen utaltak, hogy 
a tanyai élet jelene — és egyben természe-
tes fejlődésének belátható távlata is — 
nagyon bonyolult jelenségrendszert alkot. 
S nemcsak tájegységenként, hanem sok-
szor még egy megyén belül is rendkívül 
nagyok az eltérések — amelyek néha egé-
szen szélsőséges értékekig terjednek. (Me-
gyénkben például gyökeresen más a ta-
nyák sorsának alakulása a tiszántúli , 
úgynevezett feketeföldi és a Duna—Tisza-
közi homokos területeken. Előbbin szinte 
viharos gyorsaságú, utóbbin viszont rend-
kívü l lassú, éppen a sajátosságok követ-
keztében, a tanyarendszer felszámolódásá-
nak folyamata.) o 

Zsarnóczai László (a Közgazdasági Szem-
le főszerkesztője, Budapest) részletesen át-
tekintette a ma i magyar tanyarendszer ál-
lapo tá t miközben különös figyelmet szen-
telt annak, hogyan alakul az itt élők tuda-
ti állapota. Hogy a tanyán — különösen 
annak periférikus részén — lakók ne ke-
rül jenek nagyon hátrányos helyzetbe a 
tudati fejlődésben sem. ezért bizony sokat 
kell tenni : a helyi szerveknek, a tanács-
nak, a mezőgazdasági üzemeknek és ter-
mészetesen a népfrontnak is. Nem szabad 
ezeket az embereket magukra hagynunk 
és ezzel elzártságukat tovább növelni. 

Kriszt György (újságíró, Budapest): a 
tanyán élő, 18 éven aluli fiatalokkal való 
foglalkozás fokozott szükségességét hang-
súlyozta. Mint mondotta: nagyon sok fia-
talról van szó. és nem lehet számunkra 
közömbös, hogy milyen erők hatására és 
mi lyenné formálódik vi lágképük, gondol-
kodásuk. 

Horváth Dezső (újságíró. Szeged): köz-
oktatásunk nagyszerű sikere a tanyai is-
kolák körzetesítése. Az elért eredmény 
azonban gondokat is hoz magáva l : mi lesz 
«s elnéptelenedett tanyai iskolák épületé-

vel? Ezeket legtöbbször eladják á l ta lában 
a helyi szövetk" -étnek, amely raktárt ren-
dez be a falak között. A tanács intézkedé-
se is indokolt, hiszen a kapott pénzt a bel-
területi oktatási intézmények javítására, 
bővítésére használ ják fel — a tanyai épü-
letekre azonban nagyon nagy szükség len-
ne: továbbra is a kultúraterjesztésben. Zá-
kányszéken két módon is bizonyították, 
hogy kellő ügyszeretettel igenis lehet hasz-
nos elfoglaltságot teremteni az emberi kap-
csolatokra. művelődésre vágyakozó tanyai 
emberek számára. Az elhagyott vagy rak-
tárk 'nt használt volt tanyai iskolák sorsa 
azonban elszomorító. Nincs, ami pótol ja a 
lehetőségeket, amelyeket bennük-általuk 
megvalósíthatnának. A továbbiakban arra 
utalt a felszólaló: a művelődési autóknak 
is lehetne jövőjük, ha az ügy iránt nagy 
elkötelezettséget érző népművelők járnák 
velük a határt, tartalmas művelődési prog-
ramot produkálva a jelenleg néha vetített, 
rég elavult, d ivat jamúl t f i lmek helyett 

Kopasz Szilveszter (nagyközségi nép-
fronttitkár, Móraha lom) : a helyi szakszö-
vetkezet nagyot fejlődött, még arra is fu-
totta erejükből, hogy a télen kü lönböző 
szakoktatásokat szervezzenek. Errefelé sok 
tanya villamosított, és megfigyelhető még 
egy olyan folyamat is. hogy az Idősebbek 
is kezdenek közelebb húzódni áttelepülé-
sük során a község zárt településéhez. 

O 
Nagy Is tván: számolnunk kell azzal, hogy 

a nagyüzem és a kisgazdaságok egymás-
mellettisége olykor konfliktusokat is szül 
(egy tanya például „útban van" a táblá-
sításban; a háztá j iban nevelt l ibák lelegelik 
a közös veteményét; a nagyüzemi vegy-
szerezés negatív hatású a kisgazdaságban, 
ahová véletlenül sodorta el a szert a szél 
stb.). Arra kell törekedni, hogy ezek a 
konfl iktusok ne éleződjenek, hanem a jog, 
a méltányosság és az emberség előírásai 
szerint o ldódjanak fel. A népfront is sokat 
segíthet ebben, és á l ta lában: tovább kell 
erősítenie tevékenységét a tanyai lakosság 
körében! Fogjon össze még jobban a he-
lyi párt- és tömegszervezetekkel, a mező-
gazdasági üzemekkel, használja ki a poli-
tikai munka potenciális lehetőségeit, se-
gítsen a ku l túra ide való „k i jut tatásában" 
és terjesztésében, az öregekkel va ló törő-
dés nagy gondjának megoldásában. Arra 
azonban m inden intézkedésünknél, akci-
ónkná l ügyelnünk kell, hogy ne szorgal-
mazzuk a meglevő tanyai helyzet konzer-
válását, mert akkor — akaratlanul is — a 
fejlődés ellen cselekszünk. 

Dr. Kovács K á l m á n (Agrárgazdasági 
Kutatóintézet, Budapest): a termelés funk-
ciója szerint a létezés nélkülözhetetlen ele-
me. á m nem öncél. Azt szorgalmazzuk ve-
le, hogy előrehaladjunk és az ember élete 
kiteljesedhessék. Nos, a termelésben iga-
zán kitesznek magukért a tanyán élők. 
életük kiteljesedésének lehetősége azonban 
meglehetősen korlátozott. 

Vajda György (a Dél-magyarországi 
Áramszolgáltató Vál la lat igazgatója. Sze« 
ged): négy tanyás megye területén dolgo< 
zik vál lalatuk, nagy eredményeket ér te i 
el a tanyák vi l lamosításában is. ez azon« 
ban csak a nagyüzemi gazdálkodás erőtel-
jes fejlődésével vált lehetővé. Akkor, az-
által került elérhető közelségbe a tanyák- • 
hoz a villanyáram. 

Földeáki Béla (újságíró, Budapest): a 
problémakör tú ldramat izá lásának veszé-
lyeire figyelmeztetett, dr. Kiss Imre pe-
dig azt fejtegette, mi lyen eredményeket 
értek el a szegedi járás területén a tanyai 
lakosság életkörülményeinek javításában. 
-Megál'aoítható: nagy a fejlődés a korábbi 
helyzethez képest az egészségügyi, kultu-
rális, kereskedelmi ellátásban és a szol-
gáltatásokban is. 

Dr. Balogh Béla (Építésügyi és Város-
fejlesztési Minisztérium. Budapest): azt is-
mertette. az É V M mi lyen előmunkálatok-
kal készítette elő a tanyás területekre vo-
natkozó miniszteri rendeletet, mely az itte-
ni építési munká la tokat szabályozza. Dobó 
Szilveszter (a móraha lmi Homokku l túra 
Szakszövetkezet elnöke) kettős folyamatra 
hívta fel a figyelmet. A peremterületen sok 
tanya halódik, a műút mellett pedig sta-
bilizálódott (hosszabb távra szólóan) a je-
lenlegi helyzet. A felvetődő problémákat 
— pé ldáu l : szőlőtelepítéskor a tanyameg-
szüntetés — meg tud i ák oldani. 

Tarnai László (úisáe'ró. Kecskemét) és 
Horváth László (HNF OT munkatársa, 
Budapest) felszólalása u t án a vitát S. He-
gedűs László foglalta össze. 

o 

Néhány tanulság ide k ívánkoz ik : abban 
egyetértett valamennyi jelenlevő. hogy 
maicimális emberi megértéssel kell kezelni 
a tanyán élők ügyét, problémáit , életkö-
rülményeik alakulását. Abban megoszlottak 
a vélemények, hogy a jelenlegi rendeletek 
mindegyike teljesen betölti-e h iva tásá t Azt 
viszont tudomásul kell venni, hogy egy 
rendelet a maga általános igazságtörekvé-
sével nem felelhet meg minden extrém 
eset-ürry követelményrendszerének is egy-
ben. Megszívlelendő k ívána lomként hang-
zott e l : a felvetődő problémákat úgy kell 
rendezni, hogy a nagyüzemi érdek, a rea-
litás és az emberség emiszerre hatva ér-
vényesüljön a tanyák világában. 


