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380000 
cigány él 
hazánkban

Hazánkban ma hozzávetőle- 
gesen 380 000 cigány él. Sa- 
játos nyelvi-kulturális-etnikai 
csoportot alkotnak — nem 
nemzetiségiek I -, és sajáto- 
san nagy átlagban a társada- 
lom peremén élnek. Ugyan- 
úgy a társadalom peremén, 
mint száz vagy kétszáz évvel 
ezelőtt. De az akkori életvi- 
szonyokhoz és életvitelhez ké- 
pest minőségi változásokat 
értünk el az elmúlt 20—25 év- 
ben.

E gondolatok jegyében tar- 
tott tegnap a TIT Bartók Béla 
klubjában előadást Kozák Ist- 
vánné dr., az MT Tanácsi Hi- 
vatala cigánylakosság helyze- 
tével foglalkozó tárcaközi 
koordinációs bizottság titkára. 
Ugyanis — mint említette — az 
elmúlt 20—25 évben sikerült 
az alkalmi munkából tengődő 
cigányréteget állandó munká- 
hoz juttatni - felismertetni az 
állandó munka lényegét —, és 
sikerült felszámolni a cigány- 
telepek döntő többségét.

Gondjaink azonban nem 
csökkentek. Adott az újabb 
cél - s ez a következő terv- 
időszakok feladata -, hogy a 
zömében betanított és segéd- 
munkás színtig eljutó réteg is- 
kolázottsági szintjét emeljük, 
ráébresszük a clgányokat ar- 
ra, hogy ez felemelkedésük 
záloga. Húsz éve a cigány- 
gyerekek 3-4 százaléka jutott 
el az általános iskola nyolca- 
dik osztályáig, ma 50 százalé- 
kuk. Ez eredmény! A 60-as 
években az volt a jelszó: be- 
vonni a cigányokat a foglal- 
koztatásba. Ma, iskolázottság, 
kvalifikáltság I S ebben, ha 
teszik, sokkalta nagyobb erő- 
feszítésekre van szüksége tár- 
sadalmunknak, mint eddig.

A feladatok gondozására 
nemrégiben létesült a család- 
gondozói hálózat — Baranyá- 
ban 17 családgondozó szak- 
ember foglalkozik kizárólag a 
cigányság problémáival —, e 
hónap végén országos cigány- 
tanács alakul, s szó van arról, 
hogy létrejön valamiféle kul- 
turális szövetség is, amely a 
cigányság gondjait vállalja 
föl. Mindez azonban csak e( 
társadalompolitikai kérdés 
megoldására létrehozott, in- 
tézményi keret. A cigánylakos- 
ság elmaradottságának zálo- 
ga valahol életviszonyaikban 
rejlik, s e viszonyok egyik, ma 
még döntó tényezöje a pénz- 
ügyi helyzet, a cigánycsalá- 
dok családi kasszái. Ma ha- 
zánkban 100 keresöre 60 el- 
tartott jut — a cigányrétegnél 
pedig 100 keresöre 170 eltar- 
tott! Az is belátható, hogy zö- 
mükben nem a legmagasabty 
jövedelmi szférák foglalkoztat- 
ják öket! S az a polarizáció, 
ami ma hazánkban a jöve- 
delmek elosztását illetően 
megindult, méginkább vissza- 
nyomja e réteget, méginkább 
megnehezíti felemel 
(Melyet e réteg 25-30JJ 
léka nem is akar, fel 
mer!)

Mindez meghatározz 
gánylakossággal való 
dalmi méretü foglalkozcjl 
tő kényszerét.

Több sör 
Sopronb

Százezer hektoliterrel nc 
az idén termelését a Sop 
Sörgyár. Ennek feltételeit 
millió forintos beruházással 
remtették meg. így az i 
már 560 ezer hektoliter 
főznek a minőségi készít 
nyeiröl híres gyár falai köz<

Megkezdték Sopronban 
Ausztriától vásárolt sör pal 
kozását is. Az idén 1.0 e 
hektoliter érkezik a szoms 
dos országból tankautók 
Sopronbo, s ebből összesen 
millió palackot töltenek m

Hársfai I. felvételeA levegöben vannak már a födémek

o födémek
Polgárjogot nyert a lift-slab

Attila utca - a 6-os út 
és nem éppen dicsérő 
emlegetett városi sza-

Emelkednek

Szigetvárott már nagyjából 
eldőlt, hogyan változik meg a 
József 
sokat 
szóval 
kasza —, ha elkészül a posta- 
tömbben most épülő jelenté- 
keny alapterületű ház. Petőh 
Sándor városi tanácselnök-he- 
lyettes mutatja a Ságvári End- 
re utca sarki élelmiszerboltot, 
ami megszűnik és a Zárda ut- 
ca sarki földszintes házacskát, 
amit viszont lebontanak, Az itt 
lévő üzletnek - akárcsak az 
előbbinek is — az új házban 
lesz nem is akármilyen helye.

Az új ház a hatalmas „ré- 
gi postatömböt” foglalja el a 
József Attila utcától a Horváth 
Márk térig, a Rókus köz és a 
Zárda utca között. A formája 
most kezd kibontakozni, ahogy 
a talajszinten előregyártott 
vasbeton födémek lassán-las- 
san emelkednek a magasba. 
A déli oldalon lévő két negyed 
szintjei már a helyükön van- 
nak, tegnap délelőtt ottjár- 
tunkkor a Zárda utca menti 
harmadiknak az emelését 
kezdték. Molnár András, a 
Veszprém megyei Tanácsi Épí- 
tőipa.ri Vállalat itteni építés- 
vezetője — ez a vállalat van 
bizományosi szerződéses vi- 
szonyban a technikát szállító 
bolgár Technoexportsztroj vál- 
lalattal és alvállalkozói vi- 
szonyban a kivitelező Baranya 
megyei Tanácsi Magas- és 
Mélyépítő Vállalattal — a tech- 
nológiát mentegetve magya- 
rázza, hogy a módszer álta- 

orsabb, mint 
tvaria

Érkeznek a vendégek a Pécsi Akadémiai Bizottság székházához 
Fotó: Laufer László

lelhetik. Itt néhány, számukra 
szokatlan tervezői megoldás 
miatt lassúbb az emelés, most 
pedig éppen a dilatációs — 
hőtágulási hézaggal bajlód- 
tak, emiatt pihentek délelőtt 
átmenetileg a hidraulikus. 
emelők.

Egész erdőnyi emelőszerke- 
zet mered az ég felé, közöttük 
bolgár munkások sürögnek- 
forognak. Egyiküktől — Penyo 
Jordanov Sztojcsevtől, aki kü- 
lönben elég jól beszél már 
magyarul — tudom meg, hogy 
ő maga Szlivenből, a födém- 
emeléses építési módszer — a 
lift-slab — hazájából jött (ti. 
a bulgáriai testvérváros volt 
az, ami meghonositotta és 
kezdte elterjeszteni országszer- 
te ezt az építési módot) tár- 
sai pedig plovdiviak, szófiai- 
ak.

A födémemelés hazai elter- 
jedtségéről kérdezem a fiatal 
építésvezetőt, 
hogy az 
polgárjogot nyert nálunk is ez 
az építészi fantáziát serkentő 
technológia, s 
három vállalat 
le. Kezdetben 
pesti 22. ÁÉV 
módszert, most már a veszpré- 
mieken kívül a székesfehérva- 
ri Alba Regia is alkamazza.

A Szigetvárott épülő ház 
földszintjén ABC-áruház és 
ruházati bolt lesz, az emele- 
ten OTP-lakások lesznek.

aki elmondja, 
utóbbi évtizedben

jelenleg már 
foglalkozik ve- 
csak a buda- 
közvetítette a

Szovjet tudos 
delegáció Baranyában

Az Országos Béketanács 
meg.hívására hazánkban tar- 
tózkodó szovjet tudósdelegá- 
ció — amely a hét elején az 
Országos Béketanács európai 
és leszerelési bizottságának 
tagjaival folytatott kerekasz- 
tal-beszélgetést leszerelési és 
katonapolitikai kérdésekről — 
tegnap Baranyába látogatott. 
Délelőtt Pécsett a Hazafias 
Népfront Baranya Megyei Bi- 
zottságának székházában Ha- 
las ilona megyei titkárhelyet- 
tes fogadta a szovjet vendé- 
geket, Alekszej Dmitrijevics 
Nyikonyovot, a történelemtudo- 
mányok doktorát, a moszkvai 
Világgazdasági és Nemzetközi 
Kapcsolatok Intézetének alosz- 
tályvezetőjét. Vlagyimir And- 
ronovics Babakot, a történe- 
lemtudományok kandidátusát, 
a Világgazdasági és Nemzet- 
közi Kapcsolatok Intézetének 

iyvezetojet és V

Első ízben tartja vitaülését 
Pécsett a Magyar Tudományos 
Akadémia kodalomtudományi 
Intézetének reneszánszkutató- 
csoportja, amely a négy tudo- 
mányegyetem régi magyar 
irodalomtörténeti tanszékével 
és a Pécsi Akadémiai Bizott- 
sággal együtt mintegy száz 
egyetemi, főiskolai és közép- 
iskolai tanárt, tudományos ku- 
tatót és hallgatót lát vendé- 
gül. Az öt napig tartó konfe- 
rencián tizenhat előadás hang- 
zik el a reneszánsz és a ba- 
rokk irodalom témaköréből: az 
előadók tanárok, tudományos 
kutatók, könyvtárosok hazai in- 
tézményeinkből, de érkeztek 
előadók az USA-ból, Olaszor- 
szágból és az NSZK-ból is.

KltUntették 
a bafrsaf 
tsz keltetél 
brigádját

Tegnap ünnepi brigád- 
gyűlés keretében Vass Éva, 
a Magyar Nők Országos 
Tanácsa nemzetközi osztá- 
lyának vezetője átadta az 
Országos Béketanács em- 
léklapját a baksai termelő- 
szövetkezet keltetője Osz- 
szetartás szocialista bri- 
gádjának a békemozga- 
lomban végzett eredmé- 
nyes munkáért. A brigád 
négy tagja: Horváth Antal- 
né, Pohnert Jánosné, Tóth 
Dezsőné és Getz Ferenc 
,,A termelőszövetkezet ki- 
váló dolgozója” kitüntetést 
vette át Fenyvesi Károly el- 
nöktől.

Olegovics Pecsatnovot, a tör- 
ténelemtudományok kandidá- 
tusát, az Egyesült Államok és 
Kanada Kutató Intézet alosz- 
tályvezetőjét. A vendégek tá- 
jékoztatást kaptak megyénk és 
Pécs gazdasági és kulturális 
jellemzőiről.

A délelőtt további részét a 
szovjet tudósdelegáció a Janus 
'Pannonius Tudományegyetem 
Tanárképző Karának történe- 
lemtudományi tanszékén töl- 
tötte, ahol oktatókkal ’folytat- 
tak megbeszélést a nemzetközi 
kapcsolatok és a leszerelés 
kérdéseiről, valamint a tanár- 
képzés és a jelen kort kutató 
történészek e témával kapcso- 
latos feladatairól.

Délután a delegáció Krasz- 
nai Antal, a Hazafias Népfront 
Baranya Megyei Bizottságá- 
nak titkára társaságában a 
bogádi termelőszövetkezetbe

őnek, az MTESZ elnökének 
zámolója alapján megvitat- 

z MSZMP XIII. kongresszu- 
határozatának végrehajtá- 
>1 adódó MTESZ-feladato-

Irodalomtörténeti tanácskozás
A RENESZANSZKUTATÓ-CSOPORT — ELSÖ ÍZBEN PÉCSETT

Az ülést tegnap este nyitot- 
ták meg a PAB Jurisics utcai 
székházában Klaniczay Tibor 
professzor elnökletével. A Pé- 
csi Akadémiai Bizottság iro- 
dalom-, nyelv- és történelem- 
tudományi szakbizottsága ne- 
vében Nemes István üdvözölte 
a vendégeket, utalva Pécs és 
Baranya gazdag reneszánsz 
örökségére. Ezután Kovács 
Sándor Iván előadása hang- 
zott el „Gyöngyösi Kemény- 
eposzának Zrínyi-imitációi” 
címmel. Az ülésszak résztvevőit 
Ormos Mária, a Janus Panno- 
nius Tudományegyetem rek- 
tora fogadáson köszöntötte.

A tanácskozás ma Boda 
Miklós, David Richardson, 
Nagy Józsel és Szőnyi György 
Endre előadásaival folytatódik.

A közélet................... I

Mátyás

Mrei

Tizenötödik alkalommal ér- 
demelte ki a Kiváló Vállalat 
címet a Herceghalmi Kísérleti 
Gazdaság. Csütörtökön a ki- 
tüntetés alkaltnából rendezett 
ünnepségen Maróthy László, 
az MSZMP Politikai Bizottsá- 
gának tagja, a Miniszterta- 
nács elnökhelyettese üdvözölte 
a gazdaság 712 dolgozóját, 
majd átadta az elismerést ta- 
núsító oklevelet Góg 
igazgatónak. *

A pécsi felsőoktatási 
mények KlSZ-vezetőit 
délután foaadta baráti

János,getésen

intéz- 
tegnap 
beszél- 

Lukács János, az 
MSZMP KB tagja, a megyei 
pártbizottsáq első titkára. A 
találkozón jelen volt Szentirá- 
nyi Józseff az MSZMP Pécs vá- 
rosi Bizottsáqának titkára, és 
Kovács Dezső. a KISZ megyei 
első titkára. Az elmúlt év de- 
cemberéhez hasonló témájú 
összeiövetelen táiékoztatták 
egymást a résztvevők a XIII. 
kongresszusnak az ifiúsáqot 
érintő feladatairól, ill. a pécsi 
eqyetemeken. főiskolákon folyó 
oktató-nevelő munkáról és a 
mozaalmi élet időszerű kérdé- 
seiről.

befejeződött 
KGST Tudo- 
Tanácsána'c

*
Csütörtökön 

Balatonfüreden a 
mányos Műszaki 
ülése, amely az újfajta mübő-
rök kidolqozásának kérdései- 
vel foglalkozik. Ezen a tanács- 
kozáson részt vettek Csehszlo- 
vákia, Lenqyelország, Maqyar- 
ország, Románia és a Szovjet- 
unió szakemberei. Áttekintet- 
ték az eqyüttmüködés elmúlt 
öt esztendejét és elkészítették 
oz 1986-90-es évekre szóló 
munkaprogram-javaslatot. Az 
ebben foglaltak szerint a ta- 
nácskozáson részt vevő tagor- 
szágok újfajta mübőrök fej- 
lesztésére, kutatására fognak 
össze. *

A Koreai Népi Demokratiikus 
Köztársaság hírügynökségének, 
a KCNA-nak a küldöttsége, 
élén Csu Hjon Ok vezérigaz- 
gatóval, május 10-16. között 
Magyarországon tartózkodott. 
A delegáció Burján Sándorral, 
a Magyar Távirati Iroda ve- 
zérigazgatójával a két hírügy- 
nökség együttműködésének to- 
vábbfejlesztéséről tárgyalt. A 
küldöttséget fogadta Bányász 
Rezső államtitkár, a Miniszter- 
tanács Tájékoztatási Hivatalá- 
nak elnöke és Barabás János, 
az MSZMP KB Agitációs és 
Propaganda Osztályának he- 
lyettes vezetője.*

Csütörtökön elutazott Buda- 
pestről a román parlamenti 
deleqáció, amely Nicolae 
Giosan, a Nagy Nemzetgyúlés 
Irodájának elnöke. az RKP KB 
•Politikai Végrehajtó Bizottsá- 
gának póttagja vezetésével a 
Varsói Szerződés aláírásának 
30. évfordulója alkalmából tar- 
tott tanácskozáson vett részt. A 
román parlamenti képviselőket 
a Ferihegyi repülőtéren Sarlós 
István, az MSZMP Politikai Bi- 
zottságának tagja, az Ország- 
gyülés elnöke, a Magyar Nép- 
köztársaság parlamentje tár- 
gynlócsoportjának vezetője bú- 

tta. *
Jaakko Valtanen tábornok, 
Finn Honvédelmi Erők fö- 

arancsnoka, aki Mórocz La- 
s altábornaqy, honvédelmf 
inisztériumi államtitkár meg- 
vására katonai küldöttség 
én hétfőn érkezett hazánkba, 
ütörtökön befejezte hiva’z’as 
togatását. A magas r-ngú 
n katonai delegációt itttar-

zkodása során fogadta Czi- 
ge Lajos, a Minisztertanács 
nökhelyettese és Oláh István 
zérezredes, honvédelmi mi- 

r. *
sütörtökön ülést tartott az 

ESZ Országos Elnöksége. Az 
sen részt vett és felszólalt 
atos Ernő, az MSZMP Köz- 
ti Bizottságának osztályve- 
je is. Az elnökség x Fock


