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Soron kívüli vb 
atanácson 

-ülés 
Kinevezték a Tömörkény igazgatóját}? 

Egy hét múlva rendkívüli tanácsülés 

Egyetlen napirend volt a 
szegedi tanács vb tegnap 
délelőttre összehívott ülé-
sén: a „Tömörkény István 
Gimnázium és Szakközépis-
kola igazgatói munkaköre". 
Olvasóink bizonyára emlé-
keznek az elmúlt heti vég-
reha j tó bizottsági ülésről 
szóló tudósí tásunkra: azt ír-
tuk hogy bár a munkál ta tó 
(a városi tanács művelődés-
ügyi osztálya) is javasolta a 
Tömörkény — 1987. augusz-
tus elsején megüresedett — 
igazgatói állására pályázó 
Kühn János kinevezését, a 
vb tizenkét jelen levő tagja 
közül heten tartózkodtak a 
szavazástól. Azt is mond-
hatnánk tehát, úgy döntöt-
tek, hogy nem döntenek. „A 
helyzet úgy kívánta", hogy 
az ügyet ismételten tárgyal-
ják, és hozzanak döntést — 
mondta tegnap Csonka Ist-
ván tanácselnök-helyettes, 
aki az ülést vezette (beteg-
ség miat t nem volt jelen 
sem Papp Gyula tanácsel-
nök, sem Diós József, a vb 
tagja, a Tömörkény gimná-
zium volt igazgatója). 

A vb jelen levő tagjai teg-
nap egyhangúlag döntöttek 
arról, hogy Kühn János 
kapjon megbízást a Tömör-
kény gimnázium és szakkö-
zépiskola igazgatói teendői-
nek ellátására. A határozat-
ba — Rákos Istvánnénak. a 
megyei tanács művelődés-
ügyi osztálya vezetőjének 
javaslatára — az is beke-
rült, hogy két év múlva az 
iskola felügyeleti szerve 
vizsgálja meg a Tömörkény-
ben folyó munkát . 

Mielőtt a döntés megszü-
letésének körülményeiről, a 
vb-ülésen elhangzottakról 
összefoglalóan tájékoztat-
nánk, az érthetőség kedvé-
ér t a „helyzet" rövid isme-
retére kell vállalkoznunk. 

A bonyodalmas és a köz-
véleményt élénken foglal-
koztató „helyzet" akkor kez-
det t alakulni (bár ezt is so-
kan vitatják), amikor az is-
kola igazgatójának (Diós Jó-
zsef) megbízása — 1987. jú-
lius 31-ével —le járván , tör-
vény szerint, pályázatot irt 
ki a munkál ta tó ; a pályáza-
tok beadásának határideje, 
előtt egy nappal megjelent a 
Magyar Ifjúság című lap-
ban az a cikk, amely el-
marasztalta Diós József igaz-
gatót, mert a névnapján, is-
kolai ünnepségen, a jándé-
kokat fogadott el. A kiírás-
ra egyetlen pályázat érke-
zett: Diós Józsefé. Az ú j -
ságcikk nyomán azonnal 
vizsgálatot indított a mun-
káltató. Amely azonban, bi-
zonyítékok hiányában, te-
hát, fegyelmi el járás kez-
deményezése nélkül zárult. 
De, mert a munkál ta tó eti-
kailag megtépázottnak" ta-
lálta az igazgatót, kezdemé-
nyezte. hogy kér je nyugál-
lományba helyezését. Diós 
József még a vizsgálat le-
zárása előtt visszavonta a 
pályázatát, és kérte nyug-
díjaztatását . A művelődés-
ügyi osztály rendkívüli pá-
lyázatot írt ki. Mivel a pá-
lyázati el járás nagyon hosz-
szadalmas, az iskolai vezető 
testületekkel egyetértésben 
az addig középiskolai tanul-
mányi felügyelőként dolgo-
zó Sallai Jenő megbízást 
kapott az igazgatói teendők 
ellátására — a pályázati el-
járás lezárultáig. A rend-
kívüli pályázat azonban si-
kertelen volt- a négy közül 

csak egy pályázó anyaga ke-
rült a tantestület elé, 
amely ezt a pályázót nem 
támogatta. (Az akkor ér-
vényben levő, azóta módo-
sított rendelet szerint a vb 
nem nevezheti ki, akit a 
tantestület nem támogat.) 
Kühn János akkori pályá-
zatát a véleményezési jog-
körrel rendelkező szerveze-
tek, testületek közül több 
nem támogatta, nem szak-
mai, hanem vezetői alkal-
matlanságra hivatkozva. (Az 
azóta módosított alaprende-
let még lehetőséget adott ar -
ra, hogy ha „vezetői alkal-
masság" kérdőjeleződik meg, 
a munkál ta tó ne ad ja to-
vább a tantestületnek vé-
leményezésre az illető pá-
lyázatot; a módosítás arról 
szól, hogy minden pályá-
zatot a tantestület elé kell 
bocsátani.) A sikertelen után 
— új pályázatot kellett ki-
írni. Erről döntött úgy a vb 
a múlt héten, hogy nem 
dönt, annak ellenére^ hogy a 
nevelőtestület egyhangúlag 
az ismét pályázó Kühn J á -
nos kinevezése mellett vok-
solt. (A módosított rendelet 
szerint csak az „eljárás alatt 
nem ismert, a megbízást ki-
záró ok mial t mellőzheti" a 
megbízó, hogy a nevelőtes-
tület egyetértését bíró pá-
lyázót mégse bízza meg.) Az 
ezután pár nappal megtar-
tott városi pártértekezlethez 
levelet küldött a Tömörkény 
tantestülete: az a vé-
leményünk, hogy az emiitett 
szervek (a megyei és a vá-
rosi művelődésügyi osztály, 
valamint a középfokú ok-
tatási intézmények pár tbi-
zottsága — a szerk.) puszta 
presztízsféltésből akadályoz-
ták meg, hogy a nevelőtes-
tület választottja igazgató le-
hessen. De, mert ezt nyíl-
tan nem mondhatjuk ki, 
ezért azzal vádolnak ben-
nünket, hogy kifogásolható a 
szakmai munka, rossz a szel-
lem az iskolában. Ezt nyil-
vánosan visszautasítjuk: sze-
retnénk, ha a t>áros közvé-
leményének világos képe 
volna arról, hogy itt tantes-
tületünk lejáratása, megbün-
tetése folyik, amiért nem kí-
vántuk elfogadni az emiitett 
szervek álláspontját. Ebben 
a hadjáratban nem számít a 
tantestület akarata, és ezer 
diák nyugodt tanulásának 
érdeke, csupán a megsértett 
hivatali presztízs ..." 

Íme, a „helyzet". 
A múlt héten „tartózko-

dónak" bizonyult végrehaj tó 
bizottság tegnap döntésképes 
volt. Az ülés elején a me-
gyei tanács művelődésügyi 
osztályának vezetője is, a 
középfokú oktatási intézmé-
nyek pártbizottságának tit-
kára is (Szarvas Lászlóné) 
úgy foglalt állást, fönntar t -
ják véleményüket: nem tá-
mogatják Kühn kinevezését. 
A vb-tagok többsége viszont 
elfogadta Jármai Tibor ér-
velését, miszerint, ha a tan-
testület előtt ismert volt, 
amit a véleményező szervek 
kifogásoltak, s mégis Kühn 
Jánosra szavazott, akkor 
a vb-nek nincs oka meg-
tagadni a kinevezést. 

Ezen a ponton előállt a 
patthelyzet: ha ugyanis vé-
leményeltérés van szemé-
lyi ügyekben, az illetékes 
pártszerv („középfokú" pb.) 
és a kinevezésre jogosult 
testület (vb) között, akkor 
együttesen kell kérni a fel-
sőbb pártszerv á l láspont já t ; 

ha a véleményeltérést „egy-
mással rendezni nem tud-
ják" — igy szól a vonat-
kozó minisztertanácsi hatá-
rozat. Nos, megpróbálták 
„egymással rendezni", a kö-
vetkezőképpen: a vita vége 
felé a megyei művelődésügyi 
osztály vezetője mégis azt 
indítványozta, kapjon bizal-
mat Kühn János, azzal, hogy 
munkál ta tója az elöljáróban 
már említett és végül hatá-
rozatba is foglalt „célvizsgá-
latot" majd lefolytatja. 
Szarvas Lászlóné viszont az-
zal a bejelentéssel „lepte 
meg" a vb-t, hogy — bár 
testülete „nem"-jét most 
fönn kell tar tania — dél-
után megtartandó pártér te-
kezletükön indítványozni 
fogja: adják le a vélemé-
nyezési hatáskört mindazon 
iskolák pártszervezeteihez, 
ahol tíznél több tanár párt-
tag. Ha ezt a pártértekezlet 
elhatározza — Kühn János 
kinevezése még mindig nem 
hatályos. Ekkor ugyanis az 
ú jonnan megválasztandó kö-
zépfokú pb-nek ú j r a állást 
kell foglalnia a kinevezéssel 
kapcsolatban, avagy már 
ezt a pályázati ügyet 
is a pártalapszervezet 
(a Tömörkényé) vélemé-
nyezi. Ha viszont el-
lenkezőleg dönt a pártérte-
kezlet, akkor vagy a ma jdan 
megválasztandó városi pár t-
vb foglal állást az ügyben, 
vagy a városi pártértekezle-
ten megválasztott 74 tagú 
pá r tb izo t t ság . . . 

A tegnapi vb-ülésen rend-
kívüli tanácsülés összehívá-
sáról is határoztak: ez ok-
tóber 21-én, pénteken fél 9-
kor kezdődik. 

Lapzárta után kaptuk a 
hírt, hogy a középfokú ok-
tatási intézmények pártér te-
kezletén megszavazták: az 
igazgatói pályázatokat véle-
ményezzék ezentúl a közép-
iskolai pártszervezetek. 

S. E. 

Kezdődik a fűtési idény 

Biztonságos téli energiaellátás 
Október 15-én kezdődik a 

fűtési idénv: ezzel kapcso-
latban az MTI munkatársa 
tájékoztatást kért az Ipari 
Minisztériumtól az ország té-
li energiaellátásáról. Tar ián 
Róbert, az energ'atervezési 
osztály vezetője elmondotta, 
energiahordozókból az el-
múlt évinél nagyobb készle-
tekkel rendelkezik az ország. 
Az erőművek egymillió ton-
nát meghaladó, többheti 
üzemelésre elegendő szén-
készletét tároltak. A föld 
alatti földgáztárolókban ok-
tóber végére 1.4 milliárd 
köbméter légnemű szénhid-
rogént tartalékolnak a télre, 
ez a mennyiség egv telíes cvi 
hazai termelésnek több mint 
20 százaléka. 

A lakossági és kommuná-
lis fogyasztók részére is ösz-
szességében megfelelő szén-
készletét tároltak, de vissza-
térő gond. hogy a tüzép-

telepeken nincs mindig tel-
jes választék, s egyes szén-
fa j tákból átmeneti leg hiánv 
keletkezik. A hazai bánvák 
folyamatosan küldik a pót-
lást. s a külföldi szállítások-
ban sincs késés, sőt német 
brikettből nagyobb a kész-
let. mint egv évvel ezelőtt. 
Elegendő a készlet kekszből 
háztartási tüzelőanyagból, s 
az erdőgazdaságok is gon-
doskodtak megfelelő menv-
nyiségú tűzifáról, a szerző-
désben vállalt kötelezettsé-
gük hiánytalan teljesítéséről. 

A biztonságos villamos-
energia-ellátást jelentősen, 
segíti a kifogástalanul mű-
ködő Paksi Atomerőmű négy 
blokkja, továbbá a rekonst-
rukciós program alapján a 
Gagarin Erőműben most 
korszerűsített 4. blokk. Vég-
eredményben tehát egész 
energiarendszerünkben ki-
elégítő a biztonság és meg-

felelőek a készletek, vala-
min t az egyéb tartalékok. 

Energiarendszerünkben 
azonban — bár a z átlagosnál 
hidegebb té l re készültek fel 
— nem lehet teljesen kizárni 
olyan rendkívüli körülmé-
nyeket, amelyek esetenként 
és helyenként üzemzavart, 
átmeneti ellátási hiányt 
okozhatnak. A szolgáltatók 
alapvető törekvése, hogy 
ilyen esetekben jól szerve-
zett és gyors munkával há-
rítsák el a hibát. 

Az év első kilenc hónap-
jában kedvezően alakultak a 
körülmények, mer t a terve-
zett egyszázalékos növeke-
déssel szemben négy száza-
lékkal kevesebb energiát fo-
gyasztott az ország, min t a 
múlt év azonos időszakában. 
A villamosenergia-felhasz-
nálás változatlan maradt . 

Kínai-magyar 
tárgyalások 

Egyhetes hivatalos láto-
gatásra pénteken délelőtt 
Pekingbe érkezett Stadin-
ger István, az Országgyűlés 
elnöke, és az ál tala vezetett 
parlamenti küldöttség. A 
magyar—kinai kapcsolata-
inkról a 2. oldalon számo-
lunk be. 

Repülőjárat 
A magyar és az izraeli 

légitársaság illetékesei — a 
technikai é í a biztonsági 
kérdések tisztázását köve-
tően — megállapodtak ab-
ban, hogy megindít ják a 
rendszeres légi járatokat a 
két ország fővároisa között. 

Október 16.: 

Élelmezési világnap 
Hagyományosan október 16-án rendezik meg az élel-

mezóf.i világnapot, amelyről hazánkban is megemlékez-
nek. 

Ebből az alkalomból pénteken a z MSZMP KB Politi-
kai Főiskoláján tudományos tanácskozást rendeztek, ame-
lyen a világ élelmiszer-ellátásának helyzetét elemezték, 
és áttekintették a magyar agrárgazdaság további fejlesz-
tésének lehetőségeit. Október 18-án a Vas megyei Vépen 
rendezik meg a központi ünnepséget. 

Az ENSZ Éleim szési és 
Mezőgazdasági Szervezete, a 
FAO minden évben október 
16-án — alapításának évfor-
dulóián — rendezi meg az 
élelmezési világnapot. A 
szervezet az idén a falusi i f-
júság helyzetét á l l í t ja előtér-
be. ezúttal nagy figyelmet 
szentelve a fejlődő országok-
ban élő fiatalok életkörül-
ményeire, élelmezési gond-
jaikra. 

Új húsáruház nyílt Szegeden 

A Nagyáruház passzázsán, a fedett folyo- pacal. Hogy mikor kaphatók ezek? Hétfőn 
són nyitot ta meg a szegedi szalámigyár d é l t ó l ^ t e nyolcig, kedden, szerdán és csü-
az ú j a b b húsüzletét tegnap, pénteken. Ne- . .... .. , , •.,.., , , . _ . . „ 

* i-i - n- • i * v - » • • • - • • tortókon reggel hettol szinten nyolc oraig. 
ve talalo: Piclc Marka Aruhaz. Az u j uzj- J 

letben mindenféle ínyességek kínál ják m a - szombaton e s vasarnap pedig hajnal i 6-tól 
gukat- Például vese, szív, m á j , k a r a j és 12, illetve 10 óráig 

A világ népességének csak-
nem ötöde 15—25 év közötti, 
és a becslések szerint az év-
század végére a fiatalok szá-
ma meghaladja az egymilli-
árdot. A világ i f júságának 
több mint 70 százaléka él a 
legkevésbé fej let t területe-
ken, fa lvakban és a lakott 
területektől távolabbi vidé-
keken. A fejlődő országok 
f iatal jai közül kevesen ren-
delkeznek sa já t otthonnal. 

Egyre többen élnek olyan 
országokban, amelyeket sú-
lyosan terhelnek a munka-
nélküliség gondjai, egészség-
ügyi körülményeik sem meg-
felelőek. és ahol az oktatás 
igen alacsony színvonalú. A 
falusi környezetben maradó 
fiatalok közül sokan nem is-
merik a kiegvensúlvozott 
táplálkozást, a tiszta ivóvi-
zet és a higiéniát A f ia ta-
lok egy része ennek követ-
keztében elhagvia vidéki ott-
honát. a városokban keresve 
menedéket. A vidéki oktatás 
lehetőségei ióval kisebbek, 
mint a városban, kevés az 
iskolák szama, és a tanítók, 
tanárok is elvándorolnak. 

Az ENSZ szakmai szerve-
zete. a FAO lehetőségeihez 
mérten támogat ja a fejlődő 
országok mezőgazdaságának 
korszerűsítését. és ezzel 
összefüggésben a falvak, a 
lakóhelyek fejlesztését. K ü -
lönös figyelmet szen;c!nek a 
fiatalok helyzetének javítá-
sára. támogatást nvúi tanak 
az alapvető oktatási anyagok 
kidolgozásához és előállításá-
hoz. 

Magyarország az elmúlt 
évtizedekben is sokat tett a 
fejlődő országok mezőgazda-
ságának megsegítéséért. J e -
lenleg is számos szakértő 
dolgozik a világ több tá lán a 
FAO által irányított élelme-
zési programok megvalósítá-
sán (MTI) 


