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Permetezik 
a fákat 

Sok kárt okoz a parkok-
ban, a kiskertekben, az utcán 
az amerikai fehér szövőlep-
ke. ha időben nem permete-
zik' meg a fákat. A Csong-
rád megyei Növényvédelmi 
és Agrokémiai Állomás ide-
jében felhívja a tanácsok fi-
gyelmét a fontos tennivaló 
elvégzésére a parkokban, ut-
cákban. Anyagot, mérget is 
ad hozzá, hogy hatásos le-
gyen a védekezés. Sándor-
falván ugyan késtek egy ki-
csit a permetezéssel — de 
még idejében elpusztítják a 
lepkéket, a hernyókat. Ké-
pünkön a tanácsháza előtti 
parkot permetezi a Magyar— 
Lengyel Barátság Tsz nö-
vényvédő brigádja. 

Kell-©f lesz-© 
több szakmunkás? 

Az a drága zöld... 
Külföldön jár t ismerősöm 

egy fényképet hordozott vé-
gig csodaként baráti társa-
ságban: modern épületek kö-
zött vastag törzsű, nagy 
lombú fák. Panelházak az 
erdőben. A fában gazdag or-
szág egyik városában mo-
dern lakótelepet építettek — 
a fák közé. A tervezők, a 
markológépek, a daruk tisz-
teletben tartották a sok évti-
zedes faaggastyánokat, nem 
háborgatták nyugalmukban, 
sőt: erős védőhálóval bás-
tyázták körül őket a mun-
kák idejére. S a jutalom 
mindezért? Festői környezet, 
a természet és az építészet 
különleges kompozíciója, tisz-
ta levegő — és az ott élők 
jó közérzete. 

Hogyan állunk Szegeden a 
fákkal? Elég kinéznie az ab-
lakon a városlakónak, kilép-
nie a kapun, hogy zöldet lás-
son, a zöldben találja ma-
gát? Sajnos, az egyébként 
örvenedetesen sok építkezés 
nem kedvezést Szeged színei-
nek: elszürkültünk kissé. 
Földrajzi adottságaink nem 
kényeztetnek el bennünket, 
illőbb lenne hát vigyáznunk 
meglevő értékeinkre, és több 
zöldet „kevernünk" a város 
palettáján. 

A városlakónak utaznia 
kell az üde színekért. Hét-
végi kirándulási lehetősége-
ink igen gyérek. De azért 
vannak erdőink: Üllés, Rú-
zsa, Ásotthálom, Zákányszék, 
Opusztaszer, Földeák köny-
nyen megközelíthető, különö-
sen az autósok részére. Tá-
vol a várostól úgy tölthet-
nek el órákat, akár egy egész 
napot a természetben az em-
berek, ha bizonyos berende-
zések lehetővé teszik a kul-
turált ott-tartózkodást. A 
"árosi tanáccsal együttmű-
ködve az erdőrendezőség 
gondoskodott is erről. Az 
ötödik ötéves tervben állami 
célcsoportos beruházásból — 
2,3 millió forint költséggel 
— esőbeállókkal, szalonna-
sütőkkel, padokkal „rendez-
ték be" az erdőket, elláták 
ivóvízzel, illemhelyekkel. S 
vajon a lakosság, azaz mi, 
hálásak vagyunk-e mind-
ezért? László Iyán, a vá-
rosi tanács vb építési és 
közlekedési osztályának fő-
előadója elmondta: Ásottha-
lomra, Üllésre, a Sapcer-ta-
vakhoz szívesen kirándulnak 
a fiatalok is, ám akadtak 
közöttük, akik föltüzelték, 
szétverték vagy elvitték a 
fölszereléseket. Ópusztasze-
ren egy erős társaság az 
egész illemhelyet elemelte, s 
eltűnt nemcsak a kútfej , ha-
nem a csővezeték egy része 
is. Rúzsán, Földeákon sike-
rült épségben megőrizni a 
DEFAG hangulatos berende-
zéseit. Maga a vállalat 
igyekszik gondoskodni az ér-
iékek védelméről, de az ek-
kora barbársággal szemben 
egy gazdasági intézmény kép-
viselője tehetetlen. Kínál még 
némi zöldet Szöreg, a Bikal 
tó és a Sancer-tavak kör-
nyéke, valamint a Csongrádi 
sugárút bal oldalán lévő, 
szintén „bebútorozott", kis 
erdő is. 

Mindez nem sok. Tudják 
ezt a tanács illetékesei is. 
Am — mint ismeretes — a 
15 éves városrendezési terv 
zöldövezetekkel foglalkozó fe-
jezete módosításra szorult a 
földtörvény megjelenése után. 
Az erdősítés szép álmaiból 
mi maradt? Mindössze 14 
hektárnyi területen telepít-
hetünk erdőket itt Szeged 
környékén. 

S kínál-e elég hűs lombot 
a város szíve, a lakónegyed 
a gyermekét levegőztető 
anyának, a nézelődő, társa-
logni vágyó idős emberek-
nek? A Széchenyi tér, a Ste-
fánia. az újszegedi liget még 
mindig Szeged ékessége, egy-
re inkább értékelendő kin-
cse. Ilyen nagy kiterjedésű 
zöld folt máshol nincs is a 
városban. Az ú j lakóterüle-
teken még gyér a növény-
zet, bár Odessza. Tar ján fái, 
bokrai lassan i f júvá serdül-
nek. 

Van-e remény arra, hogy 
a következő években — elő-
nyére — lényegében színt 
változtat a város? A park-
építésben lemaradtunk a ter-
vektől. A városgazdálkodási 
vállalat szerint a hatodik öt-
éves terv első felében ér jük 
utol magunkat, s ennek is 
csak az ú j lakóterületekTar-
kosításában lesz látszata. A 
cél az, hogy az újonnan lé-
tesített zöldterületek — esz-
tétikai, környezetvédelmi sze-
repüket megtartva — egysze-
rűbbek, olcsón fenntarthatók 
legyenek. Jelenleg 11 millió 
forintja van erre a tanács-
nak. Nem nagy ez az összeg, 
ha ismert a belterjesen, te-
hát sok emberi, gépi mun-
kával, valamint a külterje-
sen gondozott parkterületek 
aránya. Több mint 600 ezer 
négyzetméternyi zöldet a vá-
rosgazdálkodási vállalat és a 
felgyöí Róna Tsz munkája 
tar t életben, óvja díszítő ha-
tását, s csak 300 ezer négy-
zetméteren bízhatják a gon-
dozást nagyobbrészt a termé-
szetre. 

Sok pénzt emészt fel a vá-
rosi parkok fölszereléseinek 
javítása, pótlása is. Sajnos, 
a játszótereket, sétányokat 
sem kímélik meg a rongá-
lok. 

Az eddigiekből nyilvánva-
ló, hogy nagy változásra 

nem számíthatunk a közeljö-
vőben a város színét ille-
tően. A cél a meglevő er-
dők, parkok épen tartása, 
megőrzése, és a csupasz ú j 
városrészek fásítása, a hol-
nap zöldjének biztosítása. 
Egyetlen reménnyel azonban 
kecsegtethetjük magunkat: 
hátha nem kell felnőnie egy-
egy generációnak anélkül, 
hogy lombos fák vennék kö-
rül lakóhelyén, vagy hogy 
dús levelű, erős ágak alatt 
intézné ügyes-bajos dolgát a 
városban. A megyei és a vá-
rosi tanács ugyanis latolgatja 
egy mindent tudó, fakiter-
melő és -ültető gép megvá-
sárlását. Munkája nyomán 
rövid idő alatt zöldebben 
festene a város. Az idős fák 
átültetésének tervét nélküle 
aligha lehetne teljesíteni. A 
Szegedi Tervező Vállalat ál-
tal kidolgozott elképzelések 
szerint ugyanis Felsővároson, 
Tarjánban, az Északi város-
részben, Rókuson és a Lenin 
körűt további átépítésekor 
összesen 5 ezer idős fát kel-
lene kiemelni, és ismét föld-
be helyezni. Minderre meg 
is van az anyagi fedezet, ám 
a munkaigényességre hivat-
kozva csak tíz százalékát tel-
jesítik a kivitelezők. Ezzel 
nemcsak a lakóterületek 
zöldje kerülne veszélybe: az 
útépítések miatt halálra ítél-
hetnénk régi fáinkat. A Jó-
zsef Attila sugárúton például 
egyetlen fa régi módszerrel 
történő átültetése 5 ezer fo-
rintba került, és az előkészí-
téssel együtt több hónapba 
telt. Ilyen feltételekkel alig-
ha hihető, hogy a Lenin kör-
út 47 meglévő fá já t sikerül 
megmenteni. 

Nemcsak gazdasági szem-
pontok: a munkaerő- és 
pénzmegtakarítás szól a gép 
mellett. Szeged száraz, ala-
csony páratartalmú, alföldi 
területen fekszik és a leg-
porosabb városok egyike. A 
levegőt pedig nagy lomb fe-
lületekkel lehet a leghatá-
sosabban és a legolcsóbban, 
megszűrni. S ha mi nem is 
a gombhoz varr juk a kabá-
tot: a fához alkalmazko-
dunk. ha házat, utat építünk, 
de védjük meg városunk 
meglevő értékeit, szépségeit 
— és az itt lakók egészségét. 
S ha ehhez egy drága gép 
szükségeltetik? Soha ennél 
rosszabb helyre a pénzt! 

Chikán Ágnes 

A vállalati vezetők panaszai között 
gyakori a szakmunkáshiány emlege-
tése. „Bezzeg, ha több szakmunká-

sunk lenne, mennyivel jobban mennének 
a dolgok" — mondják. Valóban javulna a 
munka? Lehet több szakmunkás? 

Kezdjük talán ez utóbbi kérdésre adha-
tó válasszal. Jelenleg hazánkban az — 5 
millióra tehető — aktív keresőknek mint-
egy 70 százaléka, tehát 3,5 millió dolgozó 
végez fizikai munkát. Ezen belül — a sta-
tisztikai hivatal rétegfelmérése szerint — 
mintegy 1,2 millió szakmunkás tevékeny-
kedik a szocialista szektorban. Az ezred-
forduló tá ján sem várható lényeges válto-
zás az aktív keresők számában, hiszen az 
jószerével változatlan marad. A nem fi-
zikai foglalkozásúak aránya valamivel 
emelkedik a fizikaiak rovására, míg ez 
utóbbi csoporton belül a szakmunkások 
száma nő 200—300 ezerrel, a segédmun-
kások hasonló számú csökkenése mellet t 
A betanított munkások létszáma változat-
lan, mintegy 1,4 millió marad. 

Változatlan létszám mellett, nyugdíjba 
vonulás miatt, a szakmunkásoknak évente 
2,5 százalékát kell pótolni. Néhánv szak-
mában többet hiszen például a bányásza-
ti, kohászati szakmákban a dolgozók élet-
kora magasabb az átlagnál. Náluk tehát 
nagyobb a természetes pótlás aránya. A 
fiatalok viszont nem vonzódnak ezekhez a 
szakmákhoz. Az idén 118 ezer diák fejezte 
be az általános iskola 8. osztályát. Közülük 
114 ezer jelentkezett továbbtanulásra. A 
ténylegesen továbbtanulók aránya évek óta 
az iskolát befejezők 93 százaléka körül 
állapodott meg. Ez úgy tagolódik tovább, 
hogy a végzős diákok 45 százaléka gim-
náziumba. illetve szakközépiskolába, s 
ugyancsak 45 százaléka szakmunkásképző 
intézetbe kerül. (Ezt a fele-fele aráányt a 
középtávú és az éves népgazdasági tervek 
szabják meg.) A maradék 3 százalékot az 
olyan továbbtanulók adják, akik gyors- és 
gépíró iskolába, vagy egészségügyi szakis-
kolába stb. jelentkeztek. A szakmunkások 
száma azonban nemcsak a szakmunkás-
képző intézetekből kikerülőkkel növekszik: 
a szakközépiskolát végzettek egy része is 
ilyen munkakörben helyezkedik el és a 
felnőttképzés keretében a múlt évben pél-
dául a 48 ezer végzős szakmunkástanuló 
mellett 25 ezer felnőtt szerzett ugyancsak 
szakmunkás-bizonyítványt. 

Megállapítható tehát, hogy évről évre nő 
a fizikai dolgozók körében a szakmunká-
sok aránya. Feszültségek viszont szép 
számmal akadnak. Nézzük meg újra a fia-
talok beiskolázását; egyes szakmákat tö-
megével akarnak tanulni, míg mások el-
sajátí tására alig-alig jelentkeznek. Íme, 
néhány kirívó példa: az 1978—79-es tanév-
re a tervezett 2600 helyre 3140 autászerelő 
tanulót vettek fel; a mechanikai műszeré-
szek 1000 helyett több mint 1100-an jelent-
keztek, ugyanakkor szerkezetlakatos tanu-
lónak 1700 helyett alig 1300-an. míg cipész 
szakmára a tervezett 134 helyett mind-
össze 28-an jelentkeztek. Itt tehát két — 
vélt vagy valódi — érdek ütközik. Az 
egyik a vállalatoké — hiszen az ő igényük 

alapián alakulnak ki a keretszámok —. a 
másik a tanulóké, akik szülői Vagy más 
környezeti hatásra választanak szakmát. 
Ez utóbbiak döntését igyekszik befolyá-
solni a nehezen beiskolázható szakmáknál 
— anyagiakkal, valamint a tanulás és a 
munkakörülmények javításéval — egy 
1972-es gazdasági bizottsági határozat 

Végül is mennyi szakmunkáshoz jut 
évente a gazdaság? A tapasztalatok sze-
rint a beiskolázott tanulók egyötöde le-
morzsolódik a tanulmányi idő a l a t t egy 
másik, ugyanekkora hányad, szakmunkás-
bizonyítvánnyal a zsebében, elhagyja a 
szakmát. Így körülbelül 20 ezerrel keve-
sebb szakmunkás jut minden évben a 
munkahelyekre. A foglalkozásukat elha-
gyók zöme jobb kereset és előnyösebb 
munkafeltételek — ilyen például az egy 
műszak — reményében alacsonyabb kép-
zettséget igénylő munkakörben helyezke-
dik el. Gyakori ese t hogy a vasas szakmát 
tanultak — gépi forgácsolók. lakatosok, 
autószerelők — gépkocsivezetők lesznek. A 
Munkaügyi Minisztériumban ezt nem tart-
ják egyértelműen negatív jelenségnek, hi-
szen az említett esetben is népgazdaságilag 
fontos feladatot végeznek a fiatalok. Per-
sze. nem ez a céll 

Hogy mit szólnak mindezekhez a válla-
latok? Azok bizony minden évben éppen 
kétszer annyi szakmunkástanulót igényel-
nek. mint amennyit egyáltalán képezni le-
het. Egyes szakmákban, ahol tartósan ala-
csony az utánpótlás, jogos lehet ez a kérés, 
de zömében inkább cáfolható. 

Minek kell hát változnia ahhoz, hogy le-
gyen elég szakmunkás? A képzés oldalá-
ról: a beiskolázások szakmai szerkezeté-
nek. Ebben az intézményes pályaorientá-
lásnak és az iskolának is komoly feladata 
van. A képzési idő alatt lemorzsolódók a 
hiánynak csak töredékét adják, tehát a 
vállalatoknak kell nagyobb figyelmet for-
dítaniuk a szakmunkásfiatalok megtartá-
sára. és az egész szakmunkásállomány ha-
tékony foglalkoztatására. 

Sa vállalati szakmunkásigény kielégí-
tésének másik út ja a felnőttképzés. 
A jelenlegi formák mellett az egyes 

főhatóságok már elkészítették a sa já t 
ágazati-vállalati szakmunkásképzési jegy-
zéküket. Az ebben szereplő, jobbára spe-
ciális. rövidebb felkészülési ideiű szakmá-
kat tanfolyamok keretében sajá t í that ják 
el a dolgozók. Bizonyítványuk az illető 
ágazatban, illetve vállalatnál érvényes, ott 
viszont egyenrangú minden mással. Ez a 
módszer további előnyökkel is jár : jobban 
köti a dolgozókat, és nem szállítja le a 
képzés színvonalát. 

A szakmunkásokkal — és egyáltalán, a 
a szakértelemmel — ugyanúgy „hatéko-
nyan kell gazdálkodni", mint bármi más-
sal. Ez a pályára irányítással kezdődik, a 
szükségletekhez igazodó szakmastruktúra 
kialakításával, a beiskolázással folytató-
dik. és a vállalatok pályán tartó tevékeny-
ségével, valamint a munkaerő hatékony 
foglalkoztatásával fejeződik be. 

N. 1. 

Az NDK-ba 
utazott • 

dr. Koicz János 
Hétfőn, az MSZMP Köz-

ponti bizottsága megbízásá-
ból a Német Demokratikus 
Köztársaságba utazott dr. 
Koncz János, a megyei párt-
bizottság titkára. Előadói 
csere keretében egy hét alatt 
több előadást, konzultációt 
tart különböző intézmények-
ben a Magyar Szocialista 
Munkáspárt ideológiai és 
kulturális tevékenységének 
időszerű kérdéseiről 

EmBéküSés és kíáIBítás 
A II. világháború kitörése-

kor Lengyelországból mint-
egy 140 ezren — asszonyok, 
gyermekek, öregek és kato-
nák — menekültek Magyar-
országra a hazájukat leroha-
nó fasiszta német seregek 
elől, s nálunk baráti fogad-
tatásra találtak. Ezeket az 
élményeket, érzelmeket idéz-
ték fel a 40. évforduló al-
kalmából vasárnap a ma-
gyarországi Bem József Len-
gyel Kulturális Egyesület 
székházában tartott emlék-
ülésen az egykori menekültek 

és magyar barátaik képvi-
selői. 

Bielicki István, az egyesü-
let elnöke köszöntötte a ven-
dégeket, azután dr. Lagzi 
Istvánnak, a Szegedi József 
Attila Tudományegyetem tu-
dományos főmunkatársának 
és dr. Mieczyslaw Wieliczkó-
nak, a Lublini Maria Sklo-
dowska-Curie Tudomány-
egyetem adjunktusának elő-
adása összegezte a lengyel 
menekültek befogadásának, 
támogatásának körülményeit, 
a hagyományos magyar—len-

gyel barátság sokféle meg-
nyilvánulását, ami abban a 
bonyolult történelmi helyzet-
ben ösztönös, de gyakran 
tudatos politikai állásfogla-
lás is volt a hitleri fasizmus-
sal szemben. 

Az emlékülés alkalmából 
kiállítást rendeztek a sárvári 
lengyel katonai gyűjtötábor 
életéről és a magyar bará-
taikhoz fűződő kapcsolatok-
ról. A bemutatót szeptember 
13-ig tekinthetik meg a lá-
togatók. naponta délután 5 
és 7 óra között 

Újoncok e s k ü j e 
Kiskunhalason is esküt 

tettek fiatal határőreink. Az 
ünnepi díszbe öltözött lak-
tanyában Csongrád megyei 
szülők, jó barátok, ismerő-
sök várták az ünnepség 
megkezdését, legifjabb ha-
tárőreink eskütételét. 

A felsorakozott katonák 
köszöntése után az alakulat 
politikai osztályvezetője be-
szélt a katonai eskü jelentő-
ségéről. Megállapította, hogy 
a katonai eskü hűséget, tu-
datos helytállást kíván. Ezu-
tán Bálint Vince határőr, 
szegedi lakos, a gumigyár 
szerszámlakatosa díszmenet-
ben lépett a mikrofonhoz, 
és édesapja, édesanyja je-
lenlétében hangosan olvasta 
fel az eskü szövegét. Az 
esküt tett fiatal határőrök-
höz Vasmanszkt Károly al-
ezredes, kerületparancsnok 
szólt, majd Dömösközi Sán-
dor határőr, újszentiváni 
lakos, a Somogyi Könyvtár 
alsóvárosi fiókkönyvtár ve-
zetője mondott köszönetet a 
parancsnokoknak. 

A továbbiakban a katonák 
a csapatzászlóval az élen-
járók és látogatók előtt 

díszmenetben vonultak el 
az ünnepség színhelyéről. 
Később a szülők, hozzá-
tartozók, jó barátok talál-
koztak az esküt tett határ-
őrökkel. 

G. B. 

Szekér Gyula 
Siazaérkezett 

Líbiából 
# Budapest (MTI) 
Szekér Gyulának, a Mi-

nisztertanács elnökhelyette-
sének vezetésével tegnap, 
hétfőn hazaérkezett Líbiából 
a magyar kormányküldött-
ség, amely részt vett a líbiai 
forradalom tizedik évfordu-
lója alkalmából rendezett 
ünnepségeken. A küldöttség 
tagja volt Garai Róbert kül-
ügyminiszter-helyettes is. 

A delegáció fogadásán a 
Ferihegyi repülőtéren ott 
volt Abdelgader O. Refadi, 
a Líbiai Arab Szocialista Né-
pi Állam budapesti nagykö-
vetségének ideiglenes ügyvi-
vője is. 


