
A néz? fcetfl Jelentéip! Fiatal Mfls iaklak éa 
Közgazdászok Tanácsa, Nem valami ú j egyesü-
letről, vagy szeövezetről van szó, csupán a gyá-
rakban . üzemekben dolgozó f i a t i l szakembe-
rek mozgalmáról . Ezt jelzi a négy betű, az 
FMKT. Első fecskeként a szegedi kenderfonó-
gyárban alakult meg. majd az idei év tava-
szán a Kenderfonó- és Szövőipari Vállalat ú j -
szegedi központi gyárában «s megszervezték. A 
szegedi üzemek közül valójában csak a két 
kendergyárban bontogal ja szárnyai t ez a na-
gyon is tiszreJetre méltó mozgalom. Mai fóru-
munkon e két üzem FMKT-mozgalmának tevé-
kenységéről számolunk be. 

= I Testvérországok életéből 

A szegedi kender fonógyár-
bán tavaly tavasszal szer-
vezték meg az FMKT helyi 
csoportját, A gyárban kö-
rülbelül ötven fiatal mű-
szaki szakember és köz-

Az újszegedd központi 
gyárban követték a szege-
diek példáját és az idén ők 
is megszervezték a mozgal-
mat. A csoportnak 19 tagja 
van, vezetőjük Szönyi Or-
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gazdász dolgozik. Közülük sólya vegyész. Ök voltak a 
harmincan vállalták, hogy partnereim — a két cso-
részt vesznek a mozgalom port vezetője — azon a be-
tevékenységében. A csoport szelgetésen, amelyen az 
élén háromtagú tanács áll, FMKT céljairól, munkájáról 
amelynek a vezetője Ungi és az eddig elért eredmé-
Gyula gépészmérnök. nyeiről beszélgettünk. 

Céh lépést tartani a fejlődéssel 
Hogy milyen céllal hoz- gyorsan rohan, s nem bíz-

tak létre a Fiatal Müsza- tos. hogy mi Is lépést tar-
kiak és Közgazdászok Ta-
nácsét? Szönyi Orsolya így 
beszél erről: 

— A fiatal műszakiaknak 
és közgazdászoknak a saját 
előrehaladásuk érdekében 
szükséges e mozgalomban 
való részvétéi és aktív tevé-
kenység. E mozgalmon be-
lül verseny foíyik a ..Kivá-
ló ifjú mérnök", a „Kiváló 

tunk az általános fejlődés-
sel. Éppen ezért célunk, 
hogy lehetőséget teremtsünk 
a fiatal szakemberek számá-
ra. s felkeltsük érdeklődé-
süket a további tanulásra és 
szakmai előrehaladásra. 

Amikor példát kérek Un-
gi Gyulától, a nyelvtanulás 
fontosságát említi: 

— Nekünk, magyaroknak 

Nagyszerű eredmények 
A program első pontja újítása is érdekes. A cseres 

mérhető a legkézzelfogha- bőrvető fejek vízüveges ke-
tóbban. S mivel az FMKT zelésére tett javaslatot. Ez 
tagjai zömmel mérnökök és az eljárás a szövőgépeknél 
technikusok, nyilván az újj- jöhet számításba, mert a ve-
tások és ésszerűsítések terű- tüléket továbbító karokon 
létén produkálnak legtöb- levő bór kopásállóságát nö-
bet. Lássuk, hogyan való- veli. 
sították meg vállalásaikat az A szegedi kenderfonóban 
újszegedi gyár fiatal szak- Fábián Béla gépésztechnikus 
emberei! újítása az előfonóban je-

Dura László technikus a lent megtakarítást, mert a 
Picanol gépiekkel kapcsolat- csapágyaknál a színesfémek 
ban nyújtott be újítási ja- felhasználásét csökkenti, 
vaslatot, amelyet el is fo- Habik Tibor újítása a pxír-
gadtak és bevezettek. Olyan elszívó berendezéssel kap-
burkolólemezt készített 
géphez, amely megakadá-
lyozza, hogy a vetülék ki-
essen. Ezzel az újítással 
nemcsak üzembiztosabb a 

csolatos és jobb levegőt biz-
tosít a fonodái üzemrész-
ben. 

A közgazdászok körében 
nehezebben születnek újítá-

ifjú technikus" és a ..Kiváló különösen fontos az idegen 
if jú közgazdász" címért is. nyelvek elsajátítása, so , -
A csoport elősegíti, hogy a kai fontosabb. mint a na-
benne résztvevők szakmai gvobb országok lakóinak, 
es politikai ismereteiket ál- Ugvanis nem térhetünk ki 
landóan bővítsék. A mozga- előlük azzal az érvvel, ha 
lomban lényegében ilyen beszélni kívánnak velünk, 
irányú tevékenység folyik, hogy tanulják meg a nyél-
arra irányítjuk társaink fi- vünket. Az lenne a jó, ha 
gyeimét, hogy vegyenek minden magyar ember leg-
részt intenzíven a termelő- alább két idegen nyelven 
munkával összefüggő mű- beszélne, akkor „harminc 
szaki és közgazdasági kér- millióan" lennénk, 
desek megoldásában. Persze az is kérdés, hogy 

Ungi Gyula tovább vázol- tudják-e gyümölcsöztetni az 
ja az FMKT célkitűzéseit. 

— Az is célja a mozga-
lomnak, hogy lehetőséget te-
remtsen a szakmai ismere-
tek sokoldalú elsajátításá-
hoz. Ugyanis nem köröm-
bős, hogy a gyárban dol-
gozó gépiész ne csak a gé-
pészeti szakterülettel is-

idégen nyelvet a fiatal 
szakemberek, szükségük 
•an-e ama? 

— Feltétlenül szükséges 
—, mondja Ungi Gyula —, 
hiszen a külföldi szaklapo-
kat, folyóiratokat el kell 
olvasni, hogy valamennyire 
tisztában legyünk szakmai 

merkedjék, hanem átfogóan fejlődésünkkel. Az igaz, 
ismerie a kendergyári te- hogy szűken állunk textil-
vékenv.séget A textil szak- ipari szaklapokkal, mert csak 
mában végzett fiatal, a gé- egy német és egy orosz 
pésznek és a közgazdásznak nyelvű található a műsza-
tud szakmai tapasztalatot ki könyvtárunkban. Jó len-
adni és fordítva. Mert mi a ne, ha hozzáférhetnénk 
helyzet, egyébként? A fíata- olasz és angol textilipari 
lok kikerülnek az iskola folyóiratokhoz K mrvel 
padjaiból és a gyárban bi- ezekben az országokban tra- sa iránt legnagyobb az ér- nikumban folytatják tanul-

gép működése, hanem a ré- sok, s ez érthető is, hiszen 
gebben előforduló balesete- a műszaki szakemberek csak 
ket is a minimálisra csök- otthonosabbak a technika és 
kenti. Ugyancsak Dura a technológia területén. De 
László konstruált egy olyan a fiatal közgazdászok sem 
szélfeszítőt, amely megszün- tétlenkednek az FMKT 
teti az anyagok szélének a pirogramját illetően, olyan 
levágását. így a szövet szé- feladatok megoldására vál-
le tetszetősebb marad és lalkoznak, amelyek elősegít-
jelentős anyagot takaríthat- hetik a termelés jobb szer-
nak meg, amely eddig hul- vezését, a gazdaságosabb 
ladékba került. Ezt a javas- munkát. 
latát kísérletre fogadták el Egy tanulmányt készíte-
a vállalat vezetői. nek az újszegedi FMKTköz-

Takács János gépiész.mér- gazdászai, amelynek során 
nök és Szabó Imre techni- összehasonlítást tesznek a 
kus újítása a szövőgépiek közpjonti üzem és a piócsi 
kenési technológiáját vál- üzem szövődéinek teljcsíté-
toztatja meg Olyan zsíros si paraméterei körött. Vizs-
kenóolajat ajánlottak, amely gálják a gépek teljesítését, 
tartósabb és üzem biztosabbá a szövőnők teljesítményeit, a 
teszi a gépieket. Huszta Fe- minőség alakulását, a re-
renc a szállításban javasolt zsntételeket Valószínű éT-
új dolgokat. Az ő konstruk- dekes eredményeket állapí-
ciója az új fa j ta lánchenge- tanak majd nveg 
res szállító- és beemelők©- Megkezd lek egy másait ta-
csi, valamint a ládabeemelő nulmányt is: a nemrégiben 
berendezés. Szönyi Orsolya üzemije helyezett Gardellla 
vegyész az anyagok kréta- gépiek gazdaságosságának 
jelzésénél javasol ú j eljá- vizsgálatát Itt a tervezett 
ráüt. illetve olyan krétákat számításokat szembehelye-
kíván készíteni, amelyek zik az általuk felmért és 
színe jobban megfelel a megállapított tényleges tel-
vállalat profiljának és elő- jesítés adataival és a ki-
nyösebbek a tulajdonságai, használással. Munkájuk 
lemoshatóak és nem szeny- minden bizonnyal segítséget 
nveznek. nyújt a jobb gépkihaszná-

Ambrus Viktor technikus lásban is. 

Tanulni, előbbre lépni 
Az idegen nyelvek tanulá- a Felsőfokú Gépápiari Tech-

mgggg* 

A szovjet halászflotta 
munkáját külföldön, az 
Egyesült Államokban, Ang-
liában, Franciaországban, 
Nyugat-Németországban és 
másutt általában az ízekről 
ítélik meg, amikor kibont-
ják a rákokat ós fekete 
rát tartalmazó dobozokat, 
amelyekből a világtermelés 
nyolcvan százalékát a Szov-
jetunió viszi piacra. Ám 
a halászflottát mindenek-
előtt az az ötmillió-nyolc-
százezer tonna hal és halíé-
leség jellemzi, amit a múlt 
évben zsákmányoltak a ha-
lászhajók, hazai fogyasztás-
ra. 

E mennyiség nyolcvanöt 
százaléka nyílt tengeri ha-
lászatból származik. Ez le-

hetetlen lenne olyan flotta 
nélkül, amely minden vihart 
kiáll, és hosszú ideig képea 
a nyílt tengeren tartózkod-
ni. Szovjet halászhajókat 
látni a tengerek és óceánok 
minden részén. A hal ász-
flotta magvát a korszerű 
építésű, tökéletesen felsze-
relt ós minden kényelmet 
biztosító hatalmas hűtőha-
jók, hal fel dolgozó űsrökom-
binátok, bálnavadász- és 
más hajók jelentik. 

Az új ötéves terv szerint 
1970-ben már 8.5—9 millió 
tonna halat és hal féleséget 
halásznak, majd, s jelentő-
sen nő a hajók száma is. 

Képiünkön: Halászhajók a 
Itaspá-tenger keleti parért-
déke közelében. 

Válaszol az illetékes 

Így döntött a gyámhatóság 

aonyos területen elfoglalják dfcionáMs és fejlertt a tex-
tnunkahelyükei De az idó tílip«r. 

A tanács programja 
Érdemes közelebbről is dák pont Ennek teljesítése 

szemügyre venni az FMKT erdekében: 

deklődés. Az újszegedi üzem mányaikat. Az Újszegeden 
csopirirtjának tagjai közül dolgozó Eiserle Istvánná a 
heten tanulnak valamilyen vegyészmérnöki kar haillga-
idegen nyelvet A német ós tója. 

A piolitikai műveltség nö-
velése érdekében szinte 
minden FMKTáag részt 
vesz valamilyen piolitikai ok-

programját. Ez esetben ele-
gendő. ha az újszegedi cso-
port fiataljainak célkitűzé-
seit említjük meg, mivel a 
szegedi gyárban hasonló fel-
adatokat határoztak meg, 
amikor a programot összeál-
lították. A versenyfeladatok 
a következők: 

O Tevékenyen részt ven-
ni az üzem termelé-

kenységének emelésében, a 
termékek minőségének javí-
tásában és az önköltség 
csökkentésében. Ennek meg-
valósítása érdekében: 

— újítási és ésszerűsíté-
si javaslatok kidolgozá-
sa. 

— a korszerűbb techno-
lógia bevezetésére javas-
lat, 

— más üzemben megva-
lósított újítás, ésszerűsí-
tés és korszerű technoló-
gia átvételére javaslat, 

— az üzem műszaki fej-
lesztési tervéből adódó fel-
adatok közül egy témát 
szakdolgozat formájában 
megoldani. 

— külföldi szakfolyóira-
tokból a használható eljá-

angol nyelvoktatást a vál-
lalat kebelén belül szervez-
ték meg. A szegedi üzem 
FMKT csopxwtjának tagjai 
közül mintegy húszan vesz- tatásban. Horváth Margit, 
nek résizt a német és an- Szabó Imre és Zempléni II-

állami" oktatásban ésTsike- 8 0 1 nyelvoktatásban, de hár- dikó marxista középiskolát 
résen vizsgázni, 01011 Például olaszt tanul- végezlek, Boldizsár Gáspár 

e{ry idegen nyelv el- n 0 ' c A nyelvtanulásnál is a a Marxizmus—Leninizmus 
sniátitá.sa olyan fokon, célszerűséget vették figye- Esti Egyetemen tanul. Leg-
hogy szótár segítségével lembe: az újabban érkező többen az üzemben szerve-
szakkönyvet tudjon fordí- Képiek jelentős része éppien a zett párt- ás KlSZ-oktatá-

— részt kell venni a 
képtzettségnek megfelelő 

politikai továbbképizésben. 
Ez lehetséges: 

— a pártoktatás vala-
mely formáján, 

— előadóként a piárt-
vagv KlSZ-oktatásban. 
Végül a programban sze-

rnsok bevezetésére javas- repiel az is, hogy az FMKT 
latot tenni. védnökséget váljál az idei 
E feladatok elvégzéséhez esztendőben félállításra ke-

az FMKT tanácsa segítséget rülö Picanol szövőgépek 

német, az angol és az olasz son vesznek részt, 
gépgyárakból került hozzá- A védnökségválloilás só-
juk, de ettől függetlenül a rán olyan feladatokra gorv-
szakirodeilom olvasása, szak- doltak, hogy az ifjúsági bri-
cikkek fordítása elengedhe- gádok szakmai továbbképzé-
tetlen a szakmai továbbfej- seben nyújtanak segítséget 
lődés szempiontjából. A legtöbb ifjúsági szocialis-

Sokan tanulnak az álla- ta brigádnak állandó pnatró-
mi oktatás valamely terüle- nusai az FMKT-ban részt 
tén. A szegedd üzemből Mik- vevő fiatal mérnökök és 
lós Mihály és Mári György technikusok. 

Hatékonyabban is lehetne 
Az FMKT-mozgalom vi- önmaguk is megöldhatnánaik, 

O. , , , , . , , szonvlag laza szervezetei ke- megszervezhetnének. Gondo-

A kepzettsegenek meg- r e t e k k ö z 5 t t dolgozik. Ar- lok itt elsősorban valamifé-
feleloen részt venni a 7jB n i a c s i s s z ö k s ó f t je klubéletre, amely akár 

— + „ , . , h K L - ö n 7 ű c h o n 

tani, 
— előadást tartani va-

lamelyik tudományra 
egyesületben, vagy mű-
s z a k i k o n f e r e n c i á n , 

— cikket írni valame-
lyik tudományos műszaki 
folyóiratba, 

— előadások és konzul-
tációk tartásával segíteni 
a vállalatnál folyó szak-
mai oktatást és védnöksé-
get vállalni egy-egy i f jú-
sági brigád tagjainak 
szakmai továbbképzésé-
ben. 

Lapunk szeptember 20-i 
számában Két iskola között 
— az ágyban címrnöl cikket 
írtunk arról, hogy Vass An-
tal VIl. osztályos kisl'iú mi-
ért nem jutott szeptemlzer-
lien felvételhez sem a Móra 
Ferenc, sem pociig a Ma-
dách utcai áltaUVnos iskolá-
ban. Cikkünkben, azt is ki-
fogásoltuk, hogy a gyermek 
felett miért szüntette meg az 
állami gondozást az illetékes 
gyámhatóság, ugyanis ottho-
ni környezete még mdndig 
nem látszik kielégítőnek za-
vartalan fejlődéséhez. Ezzel 
kapcsolatban most válaszolt 
Szabados Istvánné, az I. ke-
rületi tanács igazgatási osz-
tályának vezetője. 

A többi között ezt írja: 
,.1966-ban ismét kérte a kis-
koirű édesanyja az államti 

gondozás megsgünt« lését. 
Környezettanulmányt véget-
tünk, majd in íormnciókwt 
kértünk az intézet vrar-töjé-
1öL Javasolta a gyermek ál-
lami gondozást!naik megszün-
tetését, s közölte, tiogy Vaws 
Antal a VI. osztályt 3.5-őb 
áUagea'edmén.nyel fejezte be. 
Növendékénél a korábban 
kifogásolt magatartási zava-
rok jórészt megszűntök. Ilyen 
előzmények után döntöttünk 
az államti gondozás meewaVrc-
letése mellett A cikk meg-
jelenése után felkértük *z 
iskola gyermekvédeími 
ügyekkel foglalkozó nevelő-
jét a gyermek magatartásá-
nak és fejlődésének elősegí-
tésére és airra; ha ezután tg 
problémák merülnének feí, 
azt jelezze a gyámhatóság-
nak 

Ki a felelős? 

is nyújt és különféle a ján-
latokat tesz a fiatal szak-
embereknek. Ajánlja példá-
ul a vállalat újítási feladat-
tervét, amelyben lényegében 
benne van az üzem min-
den problémája, pontosan 
megnevezve, hogy milyen 
területeken kér Segítséget a 
dobozoktól. 

OA szakmai ismeretek 
gyarapítása és meg-

szerzett tapasztalatok to-

iizembe helyezése fele t t 
Érdekes, hogy a program-
pontokon túl említést tesz-
nek arról: a teljesítést, pion-
tosan értékelik és a válla-
lat vezetőinek a jóvoltából 
az első két helyezettnek ju-
talmat adnak. Az első he-
lyezett elnyeri a Kiváló dol-
gozó oklevelet, amely 1 he-
ti keresetnek megfelelő 
pénzjutalmat is jelent, a má-
sodik helyezett pienzjutalom-

hogv tagsági könyveket ál- a KISZ helyiségeiben, akár 
lítsanak ki a mozgalomban a műszaki könyvtárban is 
részt vevő fiatalok számá- megoldható lenne. Ilyon 
na és hetenként, vagy ha- hely birtokában aztán akár 
vonta taggyűléseket is szer- havonta bizonyos meghatá-
vezzenek. rozott napokon az övék 

A cél valójában az, hogy lenne a délutan. Valószínű, 
a kenderfeldolgozó üzemek nagyobb hatékonyságot kap-
fiatal szakemberei — gépié- na az FMKT munkája ilyon 
szék. textilesek és közgaz- körülmények között, 
dászok — tapasztalataikat, Valami azonban már fgy 
elkepzeléseiket egymás kö- js elkezdődött: az újszegedi 
zött. szakmailag is több ol- csoport nemrégibon baráti 
dalról megvitassák. Közvet- találkozót rendezett az idő-
lenül i.s társalogjanak az sebb és a fiatalabb műsza-
oket legjobban érdeklő prob- kiak között, s ugyancsak ha-
lémákról, az ipar érdekes ráti összejövetelt tartottak 
kérdéseiről, s ha erejük és az FMKT tagjai is. ahol is-

vábbadása — jelzi a máso- ban részééül. 

tehetségük engedi, gyarapít-
sák azt valami újjal. 

Pcrsz" ehhez bizonyos ér-
telemben segítségre van 
szükségük, bár sok mindent 

merkedtek. beszélgettek. Ta-, 
Ián folytatni kellene az 
ilyen kezdeményezéseket, 
mert bizonyosan hasznát 
látnák. 

Gazdagh István 

Pályázatunk 8. fordulójá-
ra is sok olvasónk küldött 
be megfejtést, • közöttük 21 
helyes választ találtunk. A 
helyes válasz ez: a balese-
tért a trolibusz vezetőjét ter-
heli felelősség. Megsér-
tette a KRESZ-nek azt a 
pontját, miszerint egyen-
rangú útkereszteződésben a 
jobb kéz felől érkező jármű-

veknek áthaladási elsőbbsé-
get kell biztosítani. 

Sirsolással következő ei-
vasóink nyertek egy-egy 
könyvet: Rea Ágoston Sze-
ged, Vág utca 7; Száltelelci 
György Szeged, Török ut-
ca 6. és Punpor Lajos Sze-
ged, Jobb fasor 40. szára 
alatti lakosok. 

9. FELADVÁNY 

FffycnranKű útkere»ztez<">drsbc n három Jármű kanyarodik . 
nyarodas kö rbea eey személygépkocsi egv lovask icsivai A-me-
ütközőit az X-.szel Jelölt h. lyen. K. rd.-.-: kl a felel *s a balese-
tért": Ki milyen Kici • / - r k n i c 1 sértett meg? 

\ megfe j t e i t s erl esztúség tlnk r ímére (Szeged. Magyar T»-
nár,ku/i.irs:ts..-; á t j a 10.) 1., I lö i élctenl. \ boni -kra vagy le-
vrlezdlapra k é r j ü k rá í rni : ..Ki a felelős?" Beküldési ha tár idő: 
október ?0. A helyes megfoj tok között továbbra is 1 értéltea 
könyvet sorsolunk ki. 
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