
Vita a fiatal 
pedagógusok helyzetéről 

Intézetek Tavaszpótlő 
előnyben 

Á Pedagógusok Szakszer-
vezete Csongrád megyei bi-
zottsága a közelmúltban 
megvizsgálta a fiatal peda-
gógusok helyzetét élet- és 
munkakörülményeit. ö tven 
iskola — közöttük 14 szege-
di és 10 járási — 250 ne-
velőjét kérdezték meg. s a 
vizsgálat eredményeit Ve-
csernyés János titkárhelyet-
tes jelentése alapián tegnap 
vitatta meg az SZMT szék-
házában tartott ülésén a me-
gyebizottság. Papp József 
elnöki megnvitója és Ökrös 
János titkár bevezetője után. 

Mind a gondosan összeál-
lított jelentés, mind az ala-
pos vita igen részletesen 
vizsgálta a fiatal pedagógu-
sok munkáját és életét, első-
sorban a gondokra, problé-
mákra ügyelve. Ezzel kap-
csolatban állapította meg a 
jelentés és erősítette meg a 
vita. hogv az összes diplo-
más értelmiségi közül a fia-
tal pedagógusok átlagkerese-
te a legalacsonyabb. Első-
sorban ez az oka. hogy sok 
fiatal nem "érzi jól magát a 
pályán és a munkahelyén. 
De természetesen vannak 
más okok is. Mint különösen 
a vita hangsúlyozta, a mun-
kahelyek légköre nem min-
dig megfelelő. A fiatal neve-
lők 42.6 százaléka valamilyen 
ok miatt nem érzi jól magát 
jelenlegi munkahelyén. Az 
okok között elsó helyen a 
vezetés iránti elégedetlenség 
szerepel. Olyan természetes 
okokon kívül, mint bekerü-
lés Szegedre, a kijárás meg-
szüntetése stb. Alacsony a 
fiatal nevelők anyagi és er -

kölcsi megbecsülése. Jellem-
ző adata ennek, hogy a meg-
kérdezett 250 harminc éven 
aluli nevelő között mind-
össze két igazgatóhelyettes 
és egv felügyelő van. 

A vitában felszólalók rá-
mutattak. hogv az alacsony 
színvonalú vezetés egyik fő 
oka. hogy hosszú ideig sen-
ki sem törődött az igazgatók 
és a felügyelők kiképzésével. 
A Csongrád megyei tanács 
ugyan nemrégiben indított 
egy igazgatói tanfolyamot, 
de ennek eredménvei még 
nem mutatkozhatnak. Az 
igazgatók és tanulmányi fel-
ügyelök képzését éppen ezért 
magasabb színvonalra kell 
emelni. 

Foglalkozott a jelentés a 
fiatal pedagógusok lakás-
helyzetével is. megállapítva, 
hogy az sokkal rosszabb, 
egyrészt mint a pedagóguso-
ké általában, másrészt mint 
a más pályákon dolgozó fia-
tal értemiségieké. A fiatal 
nevelők 48,1 százalékának 
van szüksége lakásra. A 
többi fiatal diplomásnak 
csak 20.2 százaléka igényel 
lakást. A fiatal pedagógu-
sok 15,5 százaléka lakik al-
bérletben. megyei átlagban 
466 forintért A helyzeten kü-
lönböző lakásakciók próbál-
nak enyhíteni. Ezekből 
azonban évente mindössze 
néhány lakás jut a fiatalok-
nak. 

E hátrányos körülmények 
ellenére a fiatalok igyekez-
nek beilleszkedni a tantestü-
letekbe, kollektívákba. Szak-
mai továbbképzésben 66,8. | 
politikai továbbképzésben 

Egy felmérés szerint társa-
dalmi szervezetekben 86 
százalékuk dolgozik, tanyán 
és falvakban többen, mint a 
városokban. Igen sokat ál-
doznak könyvekre a fiatal 
pedagógusok, sokat olvasnak, 
szakmai és szépirodalmi 
könyveket egyaránt. A kép 
ilyen szempontból igen biz-
tató. 

A megyebizottság a tanács-
kozás végén feladattervet 
fogadott el. mely több pont-
ban részletezi, hogyan le-
hetne és kellene az oktatás-
ügynek. az iskolavezetésnek 
hatékonyabban foglalkozni 
a fiatal pedagógusokkal. 

A pénzügyminiszter ren-
deletben módosította a mű-
szaki kutató-fejlesztő inté-
zetek pénzgazdálkodási, jö-
vedelemelvonási és anyagi 
érdekeltségi rendszerét. 

Kedvezményt kapnak az 
amortizáció elszámolásánál 
egyes gyorsan, avuló áru-
eszközök értékcsökkenési 
kulcsát az intézetek igazga-
tói saját hatáskörükben fel-
emelhetik, illetve amortizá-
ciós leírás címén egyszerre 
számolhatják eL 

Az intézetek az eddiginél 
kedvezőbb kulcs alapján fi-
zetik a részesedési alap utá-
ni adóikat, a létszámnöveke-
dés esetén kevesebb adót fi-
zetnek, mint más vállalatok. 

(MTI) 

Bérszínvonal 
az élelmezésiparban 

47,4 százalékuk vesz részt. 

Fásítás 

Az élelmezésipari dolgozók 
bérszínvonalónak alakulásá-
ról tárgyalt kedden az 
ÉDOSZ elnöksége. Megálla-
pították: 1969-ben 112 mil-
lió forinttal — az összes bér-
költség 3.4 százalékával nö-
velték az iparban a béreket. 
A növényolaj-iparnál 4,7. a 
gépiparnál 4,5, a tejiparnál 
4,3. a húsipamái pedig 4,2 
százalékos bérfejlesztésre 
került sor. Két százalék 
alatt csupán a szeszipar van. 
A szakszervezet megvizsgál-
ta, hogy miképpen oszlott 
meg a bérfejlesztés az egyes 
állománycsoportok között. 
Általában érvényesült a ne-
héz fizikai munka fokozot-
tabb anyagi elismerése. A 
kisegítő állománycsoportban 
— általában nehéz fizikái 
munkát végző dolgozókról, a 
rakodómunkásokról, anyag-
mozgatókról van szó — az 
átlagkereset 6,8 százalékkal 
lett nagvobb. miközben a 
munkásoké 3,3. a műszakia-
ké pedig 2,5 százalékkal 

nőtt. Az iparban 6—10 forint 
körüli órabéreket fizetnek, 
csak igen kis hányadban 
vannak tíz forintnál nagyobb 
órabérek. Ez a különbség 
nem fejezi ki a munkák kö-
zött meglevő szakmai és 
munkakörülménybeli eltéré-
seket. 

Az élelmiszeripari vállala-
tok bérpolitikájában ellent-
mondásokat lehet tapasztal-
ni. Egy ilyen például: még 
ma is több vállalatnál az 
alapbérek pövelése helyett 
az ügynevezett mozgóbért — 
az alapkereseten kívüli egyéb 
anyagi juttatásokat — tar t-
ják a bérgazdálkodás leg-
hatékonyabb eszközének. 
Helytelen az is. hogy a moz-
gó bér kifizetését nem az 
előre meghatározott felada-
tok teljesítéséhez kötik, ha-
nem valamiféle utólagos ju-
talomként, az év vége felé 
használják fel. Ilyenformán 
a vállalatoknál a mozgó bér 
nem a munka hatékonysá-
gának fokozását szolgálja. 

wm 

Geppel ültetik a vörösfenyőt a sövényházi sovány ho-
mokra 

Május 1-2 

Kétnapos 
munkaszünet 

Társadalmi mozgalom lett 
hazánkban a fa- és erdőtele-
pítés, évről évre megrendezik 
a fásítási hónapot. Tegnap 
délelőtt e kampány kereté-
ben szerveztek ankétot Sze-
geden. az MTESZ előadóter-
mében. Vida László, az Er-
dészeti Egvesület megyei tit-
kára előadásában az eredmé-
nyek ismertetése közben ki-
emelte azt az óriási lépést, 
hogy az elmúlt korok fele-
lőtlen erdőirtása helyett jól 
álgondolt, szervezett erdőgaz-
dálkodást sikerült teremte-
nünk. Területünk ugyan 
most is a legkevésbé erdó-
sitett megyék között szerepel, 
a húsz év előtti állapotokhoz 
viszonyítva mégis óriási a 
fejlődés. Változik a fa fel-

használási köre, háttérbe 
szorul tüzelőanyag-jellege, 
kevesebbet kér az építőipar 
is, a bányák és a közlekedés 
is, az ipar más ágai — a bú-
tor- és papíripar viszont sok-
kal többre tart igényt. Az er-
dőgazdálkodásban egyre in-
kább a sokoldalú hasznosítás 
elve honosodik meg, és eb-
ben a gondolatban külön 
hangsúlyt kap a természet 
után vágyó ember igényeinek 
kielégítése is. 

Az ankét keretében jutal-
makat, okleveleket és plaket-
teket adtak át azoknak az 
erdészeti és termelőszövetke-
zeti dolgozóknak, akik az 
utóbbi két év fásítási tömeg-
mozgalmában kiemelkedő 
szerepet játszottak. 

Mivel az idén a május 1-i 
munkaszüneti napot egy nap 
választja el a május 3-i va-
sárnapi pihenőnaptól az ál-
talános érvényű rendelkezé-
seknek megfelelően meg kell 
változtatni a munkaidő-be-
osztást a hatnapos munka-
héttel dolgozóknál és a két-
hetenként szabad szombatos 
dolgozók közül azoknál, akik-
nek a szabad szombatjuk ez-
úttal páratlan hétre esik. Az 
említetteknél április 30-a, 
csütörtök szombati munka-
napnak számít, május l-e, 
péntek munkaszüneti nap. 
május 2-a szombat heti pi-
henőnap, május 3-a vasárnap 
pedig rendes munkanap. 

A munkaidőbeosztás to-
vábbi megváltoztatását a 
jogszabályok nem teszik le-
hetővé. Nem szabad megvál-
toztatni például a munkabe-
osztást az ötnapos munka-
héttel dolgozóknál és azok-
nál a kéthetenként szabad 
szombatos dolgozóknál sem. 
akiknél a szabad szombat 
páros hétre esik. mert az 
említetteknek a munkaszü-
neti nap és a vasárnap kö-
zötti szabad szombaton mun-
kakötelezettségük nincs. 

* 
A május 1-i munkaszüneti 

nap és az áthelyezett heti 
pihenőnap miatt a Magyar 
Nemzeti Bank a SZOT-tal 
egyetértésben szabályozta az 

^április vegi és máyus eleji 

bérfizetések időpontját. 
Az április 30-án, május 1-

én és 2-án esedékes béreket 
április 28-án, a május 3-án 
járó béreket pedig április 
29-én kell kifizetni. A bér-
fizetés többi időpontja vál-
tozatlan. 

A kedvezőtlen időjárás ellenére a határban találkozunk 
szorgoskod okkal, akik cseperésző esőben is dolgoz-
nak a földeken, mert minden percet ki kell már 

használni, mert le kell győzni az időt. Nem ritka látvány, 
két traktor húzat egy ekét. elsüllyed a lánctalpas, s nem 
ritkák a fel-feltünedező lófogatok sem. Próbetevó év jár 
ismét a mezőgazdaságra. A sok eső nemcsak nagy terüle-
teket borit el belvízzel, hanem annyira feláztat.ia a talajt , 
hogy akadnak határrészek, ahol talán május elején lehet 
rárnenm gépekkel. Nemcsak a feketeföldi gazdaságokban 
kritikus a helyzet, gondokkal, bajokkal terhes a homokon 
ls. Ha lépnek a homoki földeken, az emberek lépte nyo-
mán felbuggyan a víz. Nehéz tavasz ez. 

Tavaly rekordévet zárt a mezőgazdaság Csupán egyet-
len példa: hosszú idő óta most fordult elő elöször, hogy itt. 
Szegeden, s hazánk más tájain is az üzletekben válogatni 
lehet az almafaj tákban, nem is drága áron. április közepén 
3—5 forintért még mindig szép gyümölcsöket kínálnak az 
eladók. Arról korai lenne jósolni, hogyan zárjuk az idei 
esztendőt. A legtöbb szakember sem bocsátkozik becslések-
be. hiszen a már eddig elszenvedett kár, kiesés még felmér-
hetetlen. Részben az őszi kalászosokban esett vízkárok, rész-
ben a tavasziak késése és a tavaszi munkák drágulása miatt. 

Több dolog azonban már bizonyos, és tapasztalatokkal 
szolgál. Ilyen például a távprognózis szerepe, hasznos lett 
volna, ha már tavaly megbízható távprognózis alapján,-hasz-
nos és célszerű propagandával a mezőgazdaságot, a szövet-
kezeteket előkészítjük egy ilyen tavasz nélküli tavaszra. 
Sok bajt , gondot elkerülhettünk volna. Hiszen a gazdaságok 
évi tervüket jobban az esős időszakhoz „idomították" volna. 
Az sem történt volna meg igen sok területen, hogy az Ő6zi 
munkákat egy kicsit „lezserebbül" vették, gondolván arra, 
lesz elég idő tavasszal, jó a gépparkunk, pár nap alatt meg-
forgatják a földet a traktorok. Nem fordult volna elő nyil-
ván az sem Makó környékén, hogy kinthagyják a kukoricát* 
s az arra járók három héttel ezelőtt még nyugodtan hoz-
hattak a tavalyi termésből. S természetesen a sok kukori-
caszár sem felejtődött volna kint. Igaz, mindez nem befolyá-
solta az elmúlt évi eredményeket, nem dönthette meg a re-
kordot. Annál nagyobb gondokat, bosszúságokat okoznak 
napjainkban. 

Szűkebb pátriánkban ismételten figyelmeztet az időjá-
rás. s egy régen vajúdó probléma megoldását sürgeti, még-
pedig a Maros—Tisza háromszögében levő termelőszövet-
kezetek és még néhány gazdaság belvizlevezetesi problémái-
nak megoldását. Többször és helyesen kimutatták már, hogy 
a szegedi járásban előforduló mérleghiányok összefüggnek 
azzal — az országgyűlés ülésszakán Nieszner Ferenc is szó-
vá tette —, és ha egyszer s mindenkorra megoldanák az 
érintett termelőszövetkezetek belvízrendezését, ennek ked-
vező hatása azonnal mutatkozna. Természetes az is, hogy 
ez a mostoha időjárás leginkább a gyenge gazdaságokat, 
a tartalék nélküli gazdaságokat „rendíti" meg. 

Az egyik legjobb termelőszövetkezet a forráskúti Hala-
dás Tsz. Valamivel kedvezőbb helyzetben van a feketeföldi 
gazdaságoknál, de nem sokkal. Az idő, az esős évszak rájuk 
is gonoszul hat, nem haladnak a munkákkal. Mégis min-
den erőt összevetve Forráskúton eddig 200 holdon már el-
rakták az egyik pénzes növényt, a burgonyát, s 100 hold 
vár még vetőgumóra. Üllésen, a Kossuth Tsz-ben — közös 
a gazdasági vezetés — 100 holdon került földbe a burgonya, 
100 még vetésre vár. A forráskúti határban az őszi kalászo-
sok. 20—30 százalékos vízkárt szenvedtek, s annyi már vi-
tathatatlan, hogy minden munka torlodik, két-három hét-
tel elhúzódik. De az idő ellenére a talajelőkészítés, a szőlő-
metszés, Ó6zibarackmetszés, a kertészeti munkák nem sza-
kadtak meg, csak pár órás, pár napos a kimaradás. Az is 
tény, hogy a tavaszi munkák költségei nagyon megnöve-
kednek. 50 százaléktól 90 szazaiékos emelkedést várnak a 
szakemberek. 

Lényegében egy jó hónap van hátra a földeken. Ha nem 
ismernénk a szövetkezetekben rejlő lehetőségeket, 
erőfeszítéseket, könnyen, lemondóan és keserű száj-

ízzel gondolhatnánk a hetvenes esztendőre. Egy hónap alatt 
minden tavaszi munkát elvégezni rendkívül nehéz. Mégis 
van garancia, az idő, a szeszélyes tavasz leküzdésére. A gaz-
daságokban több helyen tábla cserékkel, a vetésszerkezet 
megváltoztatásával „igazítanak" az éven, az év kezdetén. 
Speciális járás, speciális tá j a Szeged környéki világ. Igen 
intenzív, primőrjeiről híres. Ezekből számithatunk talán a 
legtöbb kiesésre, s nyilvánvaló, ezt a fogyasztók is megerzak. 
De messze meg a nyár, az ősz, és számtalan lehetőséget „ta-
vas zpótlást" kínál. Egyelőre a legbiztosabb, a legnagyobb 
garancia a termelőszövetkezeti tagok munkaszeretete, dere-
kas helytállása. 

Sz. Lukacs Imre 

Szegedi tudósok konferenciája 
A Lenin-centenárium al-

kalmából tegnap délután egy-
hetes tudományos ülés kez-
dődött Szegeden. A József 

j Attila Tudományegyetem és 
i az orvostudományi egyetem 
í közös konferenciáján tegnap 

dr. Székely Sándor tanszék-
vezető egyetemi docens Le-
nin, a filozófus címmel tar-
tott előadást a Szemészeti 
klinika előadótermében, dr. 
Ivánovics György akadémi-
kus, tanszékvezető egyetemi 
tanár pedig szakmai tárgyú 
referátumát mondta el. 

A konferencia mai prog-
ramján délután 2 órai kez-

| dettel dr. Szőkefalvi-Nagy 
Béla akadémikus, tanszék-
vezető egyetejm tanár írását 
olvassák fel a magyar mate-
matika negyedszázados fejlő-

déséről a Bolyai intézet Riesz 
Frigyes-termében. A tudomá-
nyos ülésszak csütörtök dél-
után 3 órától nonstop prog-
rammal folytatódik. Az Au-
ditórium Maximumban a 
bölcsészettudományok mű-
velő, a szervetlen kémiai 
tanszéken a kémikusok, a 
természetföldrajzi tanszéken 
pedig a biológusok és föld-
rajz szakosok tartanak elő-
adásokat. Ezzel egyidejűleg 
délután 2 órától az akadé-
miai bizottság dísztermében, 
5 órától a természettudomá-
nyi kar Ady téri előadóter-
mében hangzanak el mate-

matikai, illetve biológiai té-
májú referátumok. Április 
17-én. pénteken délelőtt 9 
órától az Auditórium Maxi-
mumban a bölcsészkar ide-
gen nyelvi és magyar nyel-
vészeti tanszékeiről tartanak 
előadásokat tudományos ku-
tatók. 

A konferencia záróakkord-
jaként április 21-én. kedden 
délután 6 órai kezdettel dísz-
ünnepség lesz az Auditórium 
Maximumban, ahol dr. Me-
rev Gyula tanszékvezető 
egyetemi tanár mond beszé-
det. majd Lenin életéről 
szóló filmet mutatnak be. 

SZERDA. 
1970. ÁPRILIS IS. 8 DÉLMAGYARORSIÁG 


