
Korszerűsítik 
a növényvédelmet 
A Földművelésügyi Mi-

nisztérium növényvédelmi 
szolgálatánál tájékoztatásul 
közölték, hogy a megyei ta-
nácsok támogatásával meg-
indult szakmai kiképzés az 
idén nem hozta meg a kí-
vánt eredményt: egyes ter-
melőszövetkezetek vezetői 
ugyanis a tanfolyamokra 
vagy senkit nem küldtek, 
vagy olyan dolgozókat jelöl-
tek ki, akik a szükséges is-
mereteket nem tudják kel-
lően elsajátítani. Most újabb 
tanfolyamok kezdődnek. A 
növényvédelem irányító 
szakemberei felhívják a kö-
zös gazdaságok vezetőit, 
bogy fokozott gonddal szer-
vezzék meg a jövő évi és a 
következő esztendők növény-
védelmét. A téli oktatási 
évadban 300 órás tanfolya-
mokon betanított növény-
védelmi munkásokat képez-
nek ki, ugyanakkor új tan-
folyamokat indítanak nö-
vényvédelmi gépész szak-
munkások kiképzésére is. 
(MTI) 

szakmunkás-utánpótlás 
gondjairól 

Szeged munkaügyi és kakörhöz való átmenetet je- Szeged erősen fejlődő 
művelődésügyi szakigazga- lentő helyek keresése — az ipari üzemei ugyanis egy-
tási szerveinek nem kis 
gondja a szakmunkás-után-
pótlás. A beiskolázás ér-
dekében kifejtett tájékozta-
tó munkájukat a megye te-
rületére is ki kell terjeszte-
niük, mert hiszen a szak-
munkásképzés és a közép-
iskolai beiskolázás forrását 
a szegedi lakosú fiatalok 
csupán 40—45 százalékig 
adják. 

300 fiatal hiányzik... 

Az 1964—65. tanévben 
Szegeden 2020 főt igényel-
tek — különféle iparágak-

mű kollégiumi férőhely hiá-
nya; több fiatal és szülő 
idegenkedése a fizikai mun-
kától, a mindenáron való 
„íróasztalhajsza", vagy leg-
alábbis az értelmiségi mun-

Furcsa 
ünnepi szolgálat 

Panaszos levéllel fordult a berek túlnyomó — és lelke 
Dél-Magyarországhoz Papp mélyéig naiv — része elkép-
István. örömmel olvasta a zeli, Papp István szegedi la-
december 23-i számban, hogy kos tv-jét akkor sem javíta-
a GELKA ünnepi szolgála- ná meg a vállalat, sem azon-
tot tart: 25-én 8-tól 20, 26-án nal, sem később. Ugyanis 
pedig 8—14 óráig. Öröme Papp István szegedi lakos 
azonban rögvest bosszúság nem egyszerűen egy szegedi 
lett, mihelyt sor került az lakos, hanem egy Szeged, 
ünnepi szolgálat igénybevé- Bolyai János utcai lakos, 
telére. Hogy miért? „A rossz Ami óriási különbség, mert 
készülék javítását nem vál- így az Elektromos ktsz kör-
lalták el 25-én reggeli beje- zetébe tartozik, annak az 
lentésre.. Kijelentették, hogy Elektromos ktsz-nek a körze-
az ünnepi szolgálat alatt tébe, amely eddig vasár- és 
csak az ünnep utáni javítá- ünnepnaponként ügyeleteket 
sokra veszik fel a bejelen- tartott, csak most, karácsony, 
tést, és sem a szervízben, kor nem.. De ez már Papp 
sem háznál nem végzik el István és Bolyai valamint 
az ünnep alatt bejelentett ja- egyéb utcaiak peche, 
vitást." , Mármost mindebből két 

— Milyen ünnepi szolgálat dolog világos. Először: a Gel-
az, amikor nem vállalnak ka várossá, sőt országgá kür-
azonnali munkát? — kérdez- tölt ünnepi szolgálata csu-
te olvasónk, és mi is meg- pán azért volt ünnepi, mert 
kérdeztük a GELKÁ-tól. A pont karácsonyra esett. A t e -
válasz értelmében olvasónk levíssíö nyilván csak azért 
panasza is jogosnak meg a o l y b ü s z k é n é s 
vallalat indoka is méltányos- ° 6 J 

nak tűnhet - első pillantás- megismételten ezt az ugyele-
ra. tet, hogy akiknek karácsony-

Ami igaz, igaz, valóban kor elromlott a tv-jük, már 
azért nem vállalták, mert: az ünnepen sorbaállhassanak 

ad. 1; Az ünnepi szolgálat a megjavításáért. Persze, le-
korántsem azt jelenti, hogy het, hogy egyéb vonulatai is 
az akkor nap frissiben el- vannak ennek az okoskodás-
romlott készülékeket javít- nak, az é w é g i hajrá kétna-
ják meg, ugyancsak frissi- pos megtoldása, vagy a tűi-
ben! Nem! Ez az ünnepi óradíj elköltése, vagy más 
szolgálat, úgymond, azt je- ilyesmi. Mindent feltételez-
lenti, hogy a vállalat dolgo- hetünk, csak a megnevezés 
zói azon a napon is dolgoz- helyességét nem, azt, hogy 
nak, de csak az előzőleg be- ez az ünnepi szolgálat va-
jelentett javítási igényeknek lóban ünnepi szolgálat volt. 
tesznek eleget. Mindezt per- Másodszor: Íme ismét ta-
sze nem maguktól találták lálkoztunk a területi felosz-
ki; központi körlevél intéz- tás otromba kísérletével, (me-
kedett Ilyenképpen. így az- lyet nemrégiben bíráltunk) 
tán nincs az a karácsonykor lám, kellemes ünnepet kí-
elromlott tv, amelyik elébe vánt ő is a szegedieknek. És, 
tolakodhatna a rangidős, amilyen szívós egy fajta, ta-
vagy „időrangos" várakozók- Ián még boldog újévet is fog 
nak. Hiába, sok a javítaniva- kívánni, s tovább kísért 
ló. 1966-ban is. 

ad. 2; Ha az ünnepi szol- Adja a minisztérium, hogy 
gálát olyan ünnepi szolgálat n e ;gy i e g y e n t 
lenne is, amilyennek az em- S. M. 

vetkező esztendőben is, mi-
előbb, s minél hathatósab-
ban el kell kezdeni az álta-
lános iskolai és gimnáziumi 
tanulók kellő mérvű föl-

ba — ipari tanulónak. Saj- világosítását, a továbbtanu-
nos, számos körülménynél lás lehetőségeit érzékeltető 
fogva — például kellő szá- tájékoztatását. Az idő sür-

get: intenzív és széles körű 
útm'^atásra van szükség, 
gondos és sokrétű tevékeny-
ségre, hiszen az ifjak és a 
szülők felelős döntése — 
nem gyerekjáték, hanem a 
fiatal életútját végérvénye-
sen meghatározó cseleke-
det . . . Nem lehet csodál-
kozni azon, hogy a családi 
körökben hetekig, hónapo-
kig tartó a töprengés, tu-
sakodás: mi is legyen a 
„gyerekből", milyen pályát 
válasszon élethivatásul? 

A keretszámok 
birtokában 

A városi munkaügyi osz-
tály a közelmúltban gyűj-
tötte össze a szegedi üze-
mekből a jövő évi szakmun-
kástanuló szükséglet keret-
számait. Ezek birtokában 
adhatnak az általános is-
kolák VIII. osztályainak 
osztályfőnökei, illetve a 
gimnáziumok végzős osztá-
lyainak főnökei tájékozta-
tást — szülőknek, tanulók-
nak — a szakmunkás-
tanulás lehetőségeiről. A 
művelődésügyi osztály út-
ján természetesen a közép-
iskolákban, Illetve felsőbb-
fokú oktatási intézmények-
ben várható továbbtanulási 
keretszámokat is megisme-
rik az illetékes igazgatók és 
osztályfőnökök. Már a kö-
zeljövőben valamennyi ál-
talános iskolában és gim-
náziumban az osztályfői 
órákon, az úttörő- és KISZ-
foglalkozásokon, továbbá a 
szülői értekezleteken mind 
a gyermekek, mind a szü-
lők előtt megvilágítják — 
részletekbe menően — az 
egyes lehetőségeket, a pá-
lyák előnyeit, s a cél eléré-
séhez szükséges valamennyi 
útmutatást megadják szá-
mukra. 

Üzemlátogatás, 
filmvetítés 

Annak érdekében, hogy 
a meggyőzés teljesebbé, a 
tanulók és szülők elhatá-
rozása magabiztosabbá ér-
lelődhessen, üzemlátogatá-
sok, filmvetítések, előadá-
sok segítségével apróléko-
sabban is megismertetik a 
fiatalokkal, s a szülőkkel az 
egyes foglalkozások értéke-
it, az azokkal járó munka-
körülményeket. 

A szegedi üzemek szak-
emberei — igazgatók, mér-
nökök, kiváló dolgozók — 
több iskolát felkeresnek 
majd; ők személyes élmé-
nyeik ismertetésével ipar-
kodnak eligazítani a fiata-
lokat. Nagyon szükséges, 
hogy jövőre a kettőezer 

szakmunkás-tanulóhely 
mindegyikére jusson fiatal; 

említett igényt eddig nem re nagyobb munkaalkalmat 
lehetett maradéktalanul ki- kínálnak a kitűnő szakmun-
elégíteni. Jelenleg több mint leások számára. 
300 szakmunkástanuló hi-
ányzik a város iskoláiból... Építők — vasöntők 

Körülbelül ugyanennyi Különösen lényeges lenne 
fiatal hiányzik a megyei ^ építőipar területére irá-
iparitanuló-iskolákból is. n y i t a n i a tanulók tekinté-
Mivel a varos es a megye l y e s s z á z alékát . Erőteljes az 
ipari es mezogazdasagi uze- j g é n y a vasöntöde részéről 
mei feltehetően az elmúlt js> s mindazon iparágak ré-
évi létszámhoz hasonló Széről, ahol fémmegmunká-
igennyel jelentkeznek a kö- i á s s a i foglalkoznak. 

Már most szükséges fel-
hívni a gimnáziumban vég-
zett leányok és fiúk figyel-
mét arra, hogy a felsőfokú 
oktatási intézményekben 
várhatóan csak a legkivá-
lóbb eredménnyel végzők 
folytathatják tanulmányai-
kat — kis százalékban. Ér-
demes és reális megbarát-
kozniok tehát a végzősöknek 
egy-egy szakmával, hisz az 
érettségizett szakmunkások 
táborának fokozatosan nő-
nie kell Szegeden is. 

„Felkapott" szakmák 
Semmiképp nem minő-

síthető szerencsés törekvés-
nek, hogy egyes, úgyneve-
zett „felkapott" foglalkozá-
sokat — amilyen például a 
nöi fodrász, fényképész, 
rádiós és tv-szerelő szakma 
— jóval az igényen felül 
ostromoljanak, hiszen e 
szakmák területére erősen 
korlátozott létszámban szer-
ződtetnek szakmunkás-
tanulókat, s a mindenáron 
idepályázó fiatalok esetleg 
majd egyéb szakmákhoz 
sem juthatnak egykönnyen. 

D. E. 

Ezer lakosra 2500 könyv 
A KÖNYVBARAT OLVASÓMOZGALOM EREDMÉ-
NYEIRŐL ÉS FELADATAIRÓL TARGYALT A NÉP-

FRONT MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKSÉGE 

Tegnap délelőtt Szegeden A mostani fejlődés is vi-
a könyvbarát olvasómozga- szonylagos, hiszen a lég-
ióm eredményeiről és a to-
vábbi feladatokról tanács-
kozott a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottsá-
gának elnöksége. A tanács-
kozást Nagy István, a Ha-
zafias Népfront Csongrád 
megyei bizottságának elnök-
helyettese nyitotta meg, 
majd Kirschner Márton, a 
Csongrád megyei könyvtár 
igazgatója ismertette a 
könyvbarát olvasómozgalom 
fejlődését. Hangsúlyozta, 
hogy annak idején helyes 
volt a Hazafias Népfront, a 
Nőtanács és a SZÖVOSZ 

több házban ott vannak már 
a szépen gyarapodó családi 
könyvtárak. Bezonyítja a 
fejlődést az olvasók számá-
nak gyarapodása is. Ugyan-
csak a szegedi járás közsé-
geinek könyvtárairól lévén 
szó: 1960-ban a községek la-
kosainak 7,7 százaléka volt 
tagja a könyvtáraknak. Ez 
a szám mára 18.5 százalékra 
növekedett. S ezt a fejlő-
dést a következő években 
tovább kívánják fokozni * 
tanácsi felügyelet alá tar-
tozó könyvtárak Csongrád 
megyében. A lakosság mint-

kezdeményezése, amely élet- egy 21 százalékát kívánják 
re hívta a ma már széles 
tömegeket érintő olvasómoz-
galmat. A cél az volt, hogy 
a könyvtárak állománya 
gyarapodjon, az olvasók szá-
ma növekedjék, a kulturáló-
dással kapcsolatos rendez-
vények színvonalasak legye-
nek, s általában a könyv-
terjesztés a legszélesebb tö-
megekre épüljön. Mindezek-
nek a feladatoknak eleget is 
tett Csongrád megyében a 

megnyerni állandó olvasó-
jukul, ugyanakkor jelenleg 
az ezer lakosra jutó kötet-
számot is gvarapítani akar-
ják 1200-ról 1800-ra. Ha eh-
hez hozzávesszük még a 
szakszervezeti könyvtárakat 
is, akkor ezer lakosra mint-
egy 2500 kötet könyv jut 
majd. 

Kirschner Márton beszámo-
lóját a Hazafias Népfront 

könyvbarát olvasómozgalom. Csongrád megyei elnöksége 
örvendetesen .fejlődött Megbízta a könyv-

1960-tol a szegedi jaraskoz- , 
ségeinek könyvtárhálózata is. far vezetőjét, mint a konyv-
Míg 1960-ban 59 ezer 763 barát olvasómozgalom ak-
kötet könyv volt a könyv- cióbizottságának vezetőjét, 
tárak köteteinek száma, ad- hogy az újabb feladatok 
dig 1965 végére ez a szám megvalósítására készítsék al 
több mint 113 ezerre növe- a munkatervet. Ez a terv 
kedett. Ezer lakosra 540 kö- felöleli majd mindazt a fel-
tet könyv jutott 1963 végén, adatot, amelyet a könyvba-
most viszont 1055 kötet rát olvasómozgalom sikerra 
könyv jut a községekben visz a következő esztendők-
ezer lakosra. ben. 

Nők a megye vasas üzemeiben 
Gyakran írunk arról, hogy 

Csongrád megye üzemeiben 
igen sok nő dolgozik, s per-
sze ilyenkor a textiliparra, 
a könnyűiparra és az élel-
miszeriparra gondolunk első-
sorban. De vajon mi a hely-
zet a nehéziparban: például 
a vasas üzemekben? Hány 
nő dolgozik ebben az ipar-
ágban és milyen körülmé-
nyek között? Ezt összegezte 
nemrégiben a vasas dolgozók 
szakszervezetének megyei 
bizottsága. A tanulmányt 
tallózva a következő ténye-
ket láthattuk: 

A vasipari munkások 
egyharmada 

Csongrád megye és Sze-
ged vasas üzemeiben 4650 
fő dolgozik, s ebből 1578 nő, 
vagyis az összlétszám 33,9 
százaléka. Talán azt is érde-
mes megjegyezni, hogy az 
elmúlt évek során a vasas 
munkások létszámának 
emelkedésében a nők több-
ségbe kerültek, hiszen az 
elmúlt két év alatt 450 új 
do'gozót vettek fel a vasas 
üzemekbe, s közülük 252 női 
munkaerő volt. 

Ettől függetlenül megálla-
pítható: még nagyon sok az 
olyan munkakör, ahol nyu-
godtan dolgozhatának nők 

is, s hogy mégsem dolgoz-
nak, annak több oka is van. 
A legdöntőbb az, hogy a 
vállalatok vezetői könnyen 
kijelentik nem nőnek való 
a nevezett munka. Viszont 
az is igaz, hogy az elmúlt 
esztendőkben valahogyan 
„elidegenítették" a nőket a 
vasas szakmáktól, a gépek-
től, mondván, hogy az ő he-
lyük a könnyű-, és textil-
iparban van elsősorban. 

Pedig — a felmérés tanú-
sága szerint is! — a vasas 
üzemekben dolgozó nők 
munkakörülményei nem 
rosszabbak, mint bármely 
más iparágban. Testi alka-
tuknak megfelelő munkakö-
rökben dolgoznak, nehéz fi-
zikai munkát nem végeznek, 
nem kell cipekedniük súlyos 
terhekkel, általában délelőt-
ti műszakban foglalkoztat-
ják őket. 

Szakképzettségük 

Érdekes képet mutat a 
vasiparban dolgozó nők 
szakmai és iskolai végzettsé-
ge. Az 1578 női dolgozó kö-
zül 8 egyetemet, 214 valami-
lyen középiskolát végzett és 
843-an fejezték be a nyolc 
általános iskolát. 513 nő nem 
végezte el az általános isko-
la nyolc osztályát 

A kiállítás egy részlete 

Iparművészeti 
kiállítás 

Hat év után ismét orszá-
gos seregszemlét tartanak a 
magyar iparművészek. A 
budapesti Műcsarnokban 
rendezett kiállítás jól szem-
lélteti hogyan bővült az 
iparművészet hatóköre, s 
hogy ma már szerephez jut 
az élet minden területén. 

A mintegy ötszáz kiállító 
művész nemcsak kerámiát, 
gobelint, üveg- és fémtár-
gyakat. textilt, ruhát, vala-
mint bútort és más lakbe-
rendezési cikket vonultat 
föl, hanem sok új ipari for-
mamodellt is. 

F. F. 

(Foto: Wormser) 

A lakásdíszítés modc rn, mutatós darabjai 

A nöi dolgozók többsége 
nem rendelkezik szakmai 
képzettséggel, hanem beta-
nított munkásként dolgozik. 
Csak kettőnek van mérnök) 
diplomája, illetve munkakö-
re, s mindössze 50 nő ren-
delkezik szakmunkás képe-
sítéssel. A létszámhoz viszo-
nyítva viszont örvendetes-
nek látszik, hogy 60-an dol-
goznak technikusi munka-
körben. 

Miért ilyen visszás a hely-
zet? Azért, mert nem sokat 
törődnek a megváltoztatásá-
val. Pedig az akadályok 
többségükben könnten el-
háríthatok lennének. A 
nagyszámú betanított női 
dolgozó közül sokan tehet-
nének szakmukás vizsgát, 
ha a vállalat vezetői szer-
veznének ilyen tanfolyamo-
kat, ha a dolgozó nők egy-
része befejezné a nvolc ál-
talánost, ha az ipari tanuló 
felvételeknél több lányt is-
koláznának be. vennének fel 
a vasas szakmákba. E meg-
állapítások elsősorban a Ká-
belművek szegedi gyárára, a 
Kontakta szentesi gyárára 
és a hódmezővásárhelyi 
mérleggyárra vonatkoznak, 
ahol igen sok a betanított 
női dolgozó 

Kevés az i'zemi 
bölcsödé 

A legnagyobb gond. hogy 
a gyárakban kevés a bölcső-
de és a napközis óvoda, 
amely kihat a nők munka-
végzésére is. Például a 
Kontakta szentesi gyáregy-
ségében 1965-ben 39 fiatal-
asszony szült, de közülük 
csak ketten tudtak munká-
ba állni a szülési szabadság 
elteltével, mert kisgyerme-
küket nem tudták e'he'yez-
ni. Harminchetén kértek fl 
hónaptól két évig ter'eclő fi-
zetésnélküli szabadságot. 

Hasznosnak látszik az a 
felmérés, amelyet a szak-
szervezet megyei bizottsága 
végzett, de hasznossága csak 
akkor lesz igazán kézzelfog-
ható, ha a vá'iz'Rtok veze-
tői és az üzen-' *7<>J;s7«:-ve-
zeti alapszerve'e'ek " kor-
lati intézkedésekkel segíte-
nek felszámolni a meglevő 
hiányosságokat. 

G. I. 
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