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AZ ÉLETNEK SZÓL 
Tanuló vezetők az MTESZ-ben 

A tanfolyam meghirdeté-
sekor most is közlik a célt: 
„hogy segítsük a pár t Köz-
ponti Bizottságának a veze-
tés színvonalának növelésére, 
továbbá a munka- és üzem-
szervezés megjaví tására ~ vo-
natkozó határozatának ered-
ményes végrehaj tását" . Az 
MTESZ Csongrád megyei 
szervezete idén — éppen a 
fontos cél elérésére — még 
aktívabban, körültekintőb-
ben szervezi a vezető-to-
vábbképző tanfolyamokat ; 
aktuál is fe ladatokra és isme-
re tekre irányítva az üzemek, 
vállalatok, szövetkezetek ve-
zetőinek figyelmét. 

Régi, de egyre gyorsabban 
bebizonyosodó Igazság, hogy 
a vezetők nem bízhat ják 
magukat pusztán a szakmai 
rut inra . Az, hogy ki milyen 
gyorsan t u d j a „elfelejteni" 
az elavult s befogadni, a l -
kalmazni az új , időszerű tu-
dásanyagot, a vezetői helyt-
ál lás próbaköve is. Ezért jó, 
hogy egy ilyen társadalmi 
szerveset összefogja és ta-
nulva tan í t ja a műszaki ér -
telmiséget Kiegészítve azt a 
természetszerűen szükséges 
önképzést, ami re a feladatok 
megoldásához ugyancsak 
szükség van. 

Az MTESZ Csongrád me-
gyei vezetőképző tanfolya-
mairól kedvező tapasztalato-

ka t összegezhetünk. Tavaly 
9 csoportban 230 különböző 
szintű vezető öt témakörrel 
ismerkedett . Idén az első fél-
évben 5 csoport verbúváló-
dott, összesen 100-an vettek 
részt az MTESZ szervezte to-
vábbképzésben. Az üzemve-
zetők, művezetők, vállalati 
középvezetők gazdálkodási, 
vezetéselméleti kérdésekkel 
foglalkoztak, seregnyi, a 
munkában jól hasznosítható 
tudnivalóval. Mint korábban, 
ezúttal is voltak úgynevezett 
kihelyezett tagozatok — így 
Hódmezővásárhelyen, a HÖD-
GÉP-nél — ilyen esetekben 
a vállalat kívánságára „ház-
hoz", pontosabban gyárhoz 
jön a vezetőképzés. 

Kedvező tendencia ez. Hi-
szen az MTESZ közvetítésé-
vel egyre több időt takar í t -
ha tnak meg a vállalatlak. 
Már maga az is számottevő 
időnyereség, hogy nem kell 
ezt vagy azt a vezetőt Buda-
pestre iskolára küldeni, nem 
esik ki az üzemi munkából 
sem. Ugyanakkor, ha elég 
szorgalmas, folyamatosan te-
het szert új , hasznos ismere-
tekre a vezetőképzőn. Sa j -
nos, előfordul i tt is a kez-
deti lelkesedés lelohadása, a 
lemorzsolódás. Pedig in-
kább ú j a k és ú j a k jelentke-
zésére, tanulására lenne 
szükség. 

* 
Mi a második félév prog-

r a m j a ? Két tanfolyamot ín-

ítélet 
a Termál-ügyben 

A szegedi megyei bírósái 
gon tegnap hirdet tek ítéle-
tet Virágos Kiss István és 
társai, a szentesi Termál Tsz 
volt vezetői ellen indított 
perben. Az öthónapos t á r -
gyalássorozat u tán a megyei 
bíróság Virágos Kiss Ist-
vánt, a téesz volt elnökét 
folytatólagosan, visszaeső-
ként elkövetett, különösen 
nagy kár t okozó hűt len ke-
zelésben, csalásban, sikkasz-
tásban, hanyag kezelésben, 
adócsalásban, nyolc rendbe-
li vesztegetés bűntet tében és 
a beruházási fegyelem két 
rendbeli megsértésében m a -
rasztalta el és mindezért tíz-
évi szigorított börtönbünte-
tésre ítélte. Kardos Ferenc 
András t , a téesz volt főag-
ronómusát és elnökhelyet-
tesét folytatólagosan és visz-
szaesőként elkövetett hűtlen 
kezelésben, valamint adó-
csalásban ta lá l ták bűnös-
nek, három év börtönbünte-
tést szabtak ki rá. A har -
madrendű vádlo t t : Nagy-
györgy I s tvánné egy év, a 
negyedrendű vádlott , Balogh 
Lászlóné pedig tíz hónap 
börtönbüntetést kapott . 

A per többi vádlot t ja i kö-
zül Szabó János, Benczés 
László, Kátai István, dr. Ta-
kács Péter, Dávid István, 
Gaál Sándor, Alács László, 
Adám József, Gera Lukács, 
Mihály András és László 
Béla három hónaptól két 
évig ter jedő börtönbüntetést 
kapott. Néhány büntetésvég-
rehaj tás t próbaidőre felfüg-
gesztett a bíróság. Schendl 
Tamást kétezer forint pénz-
büntetésre ítélték. A me-
gyei bíróság öt vádlottat fel-
mentett. Az ítéleteket indo-
kolva dr. Nóvák Zoltán ta-
nácsvezető bíró elmondotta, 
hogy ahol a Btk. módosítá-
sa a r ra lehetőséget adott, 
enyhébb büntetést szabtak 
ki. 
" Az ítéletek nem jogerő-
sek, mivel az ügyész sú-
lyosbításért fellebbezett. 
Kérte a felmentet tek bűnös-
ségének megállapítását és 

r á j u k szabadságvesztés ki-
szabását, a többi vádlott 
büntetésének pedig súlyosbí-
tását. Fellebbeztek a védők 
is, többen védencük fe lmen-
tését kérték. Egy ügyvéd 
háromnapi gondolkodási 
időt kért. A felmentet tek 
védői elfogadták az ítéletet. 
Kardos Ferenc András vé-
dője kérte, hogy védencét a 
másodfokú ítélet meghozata-
láig helyezzék szabadlábra. 
Mivel az ügyész Kardos íté-
letének súlyosbítását kérte, 
a biróság a védő kérelmét 
elutasította. 

A benyúj tot t fellebbezések 
következtében az ügyben 
másodfokon a Legfelsőbb 
Bíróság hoz döntést. 

dít az MTESZ, a felhívást 
már el is küldték a vállalati 
igazgatóknak, szövetkezeti 
elnököknek. Az egyik 45 
órában üzemgazdálkodési 
alapismereteket nyú j t a 
vállalati gazdálkodás gya-
korlatából vett példák és a 
mikroökonómiai elmélet föl-
használásával. A másik köz-
vetlenül az üzemszervezés és 
-elemzés kérdéseivel foglal-
kozik — 42 óra keretében. 
Hetenként egy alkalommal 
3 órás foglalkozásokat t a r ta -
nak, a bevált gyakorlat sze-
rint. 

Nézegetem a programot. 
„A szervező munka folya-
mata", „A termelő folyama-
tok szervezése (technológiai 
szervezés, gyártásszervezés)", 
„A termelékenység elemzése, 
növelésének lehetőségei", „A 
munka pszichológiai ténye-
zői". És így tovább, minden 
egyes tanórának komoly 
„leckéje" van ; olyan, ami t 
tu la jdonképpen az élet adott 
föl, s amiből az igazi vizs-
gát ki-ki a maga munkahe-
lyén fogja letenni. A válla-
lati árpolitikából, az anyagi 
érdekeltségből éppúgy, mint 
a vezetési módszerekből, az 
emberi kapcsolatok ismere-
téből. 

Az MTESZ Csongrád me-
gyei szervezete együttműkö-
dést alakított ki az Országos 
Vezetőképző Központtal ; így 
még hatékonyabbá tehetik a 
továbbképzést. A szakmai lé-
péstartás, a műszaki világ-
színvonalhoz való felzárkó-
zás igénye munkál a mér -
nöktovábbképzésben is. Ezért 
folytat tak tárgyalásokat a 
Mérnöktovábbképző Intézet-
tel ; könnyűipari területen 
dolgozók speciális képzése 
ügyében. Az őszi tanfolya-
mot 50—60 órásra tervezik, 
ezen belül aktuális gazda-
ságpolitikai tájékoztatót is 
ta r tanak 2—3 órában. 

A kábelgyár példát muta t 
arra, hogy üzemen belül is 
szépen, sikeresen lehet vé-
gezni a továbbképzést: két 
féléves, kihelyezett tanfolya-
mon, 100 órában tanulnak 
idén a műszakvezetők. A 
vállalat áll í totta össze a te-
mat iká t ; a résztvevőket vizs-
gára is kötelezve. 

S. M. 

Beton 
és kavics 

Az építőipar termelésében 
jelentős tétel, a beton fon-
tos alapanyaga, a kavics, 
amelynek megfelelő arányú 
termelése és olcsó szállítá-
sa alapvetően befolyásolja 
az építés fejlődését. Ezért 
több éves előkészületi m u n -
ka után a Szilikátipari Köz-
ponti Kuta tó és Tervező In-
tézet — kidolgozta az orszá-
gos kavicstermelés negyedik 
ötéves tervi fejlesztési prog-
ramjának koncepcióját, ame-
lyet megvitatott és jóváha-
gyott az Építésügyi és Vá-
rosfejlesztési Minisztérium 
műszaki fejlesztési tanácsa. 

A kavics megfelelő osztá-
lyozásával, a szennyező 
anyagok eltávolításával le-
hetőség nyílik arra, hogy a 
beton szilárdságának csök-
kentése nélkül köbméteren-
ként 30—80 kiló cementet 
takar í tsanak meg. 

A felmérések szerint 1975-
ben 19,5—20 millió köbmé-
ter kavicsra lesz szükség az 
országban. Az eddigi fejlesz-
tési intézkedések lehetővé 
teszik, hogy a IV. ötéves 
terv utolsó évében mintegy 
18 millió köbméter kavicsot 
termeljenek. 

Alapos alapok 
Az emberiség el jutot t 

odáig, hogy föl talál ta a 
gyűrhetet len inget — el is 
nevezte gyűrtelenitet t-
nek —, ás a gyűrődő asz-
faltot. Az utóbbira különö-
sen az ilyen forró, nyár i 
napokon figyelünk fel, ami-
kor észrevesszük, hogy a 
nemrégiben elkészült s 
örömmel fölavatott ú t 
olyan, mint a viseltes ing: 
meggyűrődöt t Többnyire a 
megállókban van b a j ú t -
jainkkal, a szakemberek 
szerint azért, mer t nem ké-
pes elviselni a farmotoros 
buszok súlyát. 

Ebben különbözik tehát 
az aszfalt mégis az ingtől: 
azt h inné az ember, hogy 
egy-egy olyan súlyos egyé-
niség, mint a busz, vasaló-
ként hat rá, s tévedünk. 
Innen van az, hogy az ú j 
utaka t ls — lásd Ta r j án 
vagy Nagykörút—József At-
tila sugárút kereszteződés 
— gyakorta kell toldozgat-
ni, mígnem az útépítők ma-
guk sem tudják , melyik az 
eredeti fedőréteg. 

Mostantól azonban na -
gyot változik a világ. A 
buszmegállókat, a Radnóti 
g imnáziumi csomópontban 
már be tonra alapozzák, azt 
p róbá l ja meg az a f ránya 
busz benyomni. S hogy ed-
dig ezt miért nem lehe-
te t t? Valószínűleg azért, 
mer t rsem olcsó mulatság 
ez, s nagyon drágák lenné-
nek ú t ja ink , lévén, hogy 
szél tükben m á r mindenhol 
betonon nyugodnának. 

Nem azért jelentős tehát 
az a laposabb alapozás, 
m e r t a megállók tör téne t i -
ben nyit ú j korszakot. Ab-
ban még inkább, hogy jel-
zi; ta lántán több teret kap 
a városépítésben mindaz, 
ami nem ideiglenes, ha 
egyelőre csak a megállók-
ról van is szó. Mert, ugye, 
csak akkor érdemes kő-
sziklára építeni, ha tud-
juk, nem holnapig szólót 
te lepí tünk oda. Vagyis, ha 
nem változik naponta a 
koncepció. Mert alapos. 

Y. M. 

Számítógépes program 
az ALÉP-né! 

Felfedeztük a szervezésből 
származó előnyöket; a hiva-
talos biztatáson túl manap-
ság népszerű dolog szerve-
zéssel foglalkozni annál az 
egyszerű oknál fogva, mer t 
néhány szerencsésen alkal-
mazott intézkedéssel biztos 
a siker. Persze a nagy ha-
gyományokkal, évtizedes 
múl t ta l rendelkező vállala-
toknál nem könnyű hoz-
zányúlni a szervezethez, a 
sokáig egyedül üdvözítőnek 
tar tot t „rendhez", míg az ú j 
üzemekben, gyárakban ké-
zenfekvő feladatot kap az 
üzemszervező. Nem csoda, 
hogy ezért az utóbbiaknál 
ta lá lkozhatunk az első, gya-
korlatban megvalósított vagy 
a születésben levő javasla-
tokkal. 

Az 1971-ben megalakult 
Alföldi Közműépítő Válla-
lat az utóbbi szerencsések 
közé tartozik. Eszközeit az 
államtól kapta, s lehetősége 
nyílott arra, hogy szerveze-
tét a korszerű elvek a lapján 
alakítsa ki. Ennek érdeké-
ben még tavaly megbízta 
az Építőipari Számítástech-
nikai és Ügyvitelgépesítési 
Vállalatot, hogy szervezeti 
és ügyviteli rendszerét a 

Halál Velencében 
Színes, szélesvásznú olasz 

film. Thomas Mann novel-
lájából f i lmre ír ta Luchino 
Visconti és Niccola Bada-
luccio. Operatőr Pasquale 
de Santis. Zene Gustav 
Mahler harmadik és ötö-
dik szimfóniája. Rendezte 
Luchino Visconti. Főszerep-
lók Dirk Bogarde (Aschen-
bach), Silvana Mangano 
(Anya), Bjorn Andersen 
(Fiú) és Romolo Valii, Mark 
Burns, Corale Andrc, Ma-
risa Beresen. 
Be kellene végre látni , 

hogy nem minden Irodalmi 
anyag alkalmas képi meg-
jelenítésre. Nem alkalmasak 
Thomas Mann művei sem. 
Nincs, ta lán nem is lehetsé-
ges olyan, film, amely min-
den rezdülésében képes len-

!ne visszaadni ennek a va-
rázslatos írásművészetnek 
az értékeit . Sok fi lmet csi-
náltak már a világhírű né-
met író elbeszéléseiből, 
egyebek közt a Királyi fen-
ségből, a József és testvé-

reiből a Bruddenbrock-
házból, de minden vállalko-
zást kudarc kísért. Ezeket a 
fi lmeket ugyan nem a fi lm 
reprezentánsai készítették, 
de ta lán nem véletlen, hogy 
éppen a legnagyobbak nem 
vállalkoztak az ál taluk is 
nyilván eleve reménytelen-
nek gondolt feladatra . 

Az első nagy, akit e ku-
darcok nem ret tentet tek 
vissza, a modern olasz f i lm 
egyik világhírű egyénisége, 
a Rocco és fivérei, a Párduc 
alkotója Visconti, aki köz-
tudot tan operarendező is, 
n e m egészen oktalanul vál-
lalkozott erre a nagy fel-
adatra. Néhány f i lmjéből 
olyan érzékletes képekben 
éledt ú j já a régi világ, 
hqgy okkal remélhette, Tho-
mas Mann 1911-ben készült 
novellájával is sikere lesz. 
Nem lett. A film éppoly 
kudarc, mint a régebbi 
adaptációk, ha nem is egé-
szen azonos okok miatt . 
Hogy Visconti nagy művész. 

az cáfolhatat lanul dokumen-
tálódik f i lmjében, de ezzel 
együtt, és talán éppen ezért 
az is, hogy Thomas Mannt 
f i lmre vinni lehetetlenség. 

Lehetetlenség, mer t mint 
az író minden más művé-
ben, a Halál Velencében sem 
azonos az alkotás a cselek-
ménnyel. Visconti ezt elmé-
letileg nyilván nagyon jól 
tudja . Kudarcának nem ez 
az oka, hainem az, hogy azt 
a pluszt, ami az eredeti 
novellában atmoszféraként , 
gondolati-érzelmi hát térként 
kerül az olvasó elé, f i lm-
jében nem volt képes visz-
szaadni Az eredeti novella 
bonyolultabb, izgalmasabb, 
feszültebb, mint a fi lm, 
amely hozzá képest gyenge, 
bár nagyon, jó technikájú 
olajnyomat. 

Ily módon hiába ragasz-
kodott az olasz rendező 
Thomas Mann szavaihoz, a 
lényeg, az írás szelleme 
hiányzik a filmből. 

ö . L . 

számítástechnikai a lkalmaz-
hatóság követelményeinek 
megfelelően dolgozza ki. A 
terv azóta elkészült s ami 
még örvendetesebb — rész-
ben alkalmazzák már a vál-
lalat munká jában . 

Almásy Géza — aki 1971-
ben mint a budapesti vál la-
lat munka tá r sa — készítette 
az érdekes, több szempont-
ból f igyelemre méltó tanul-
mányt , ma az ALÉP osz-
tályvezetője. Tőle tudom, 
hogy a szervezési javaslat 
előre f igyelembe veszi az 
ALÉP várható ötesztendős 
fejlődését, s a hazai építő-
ipari reali tásokat is. Nem 
valami kozmikus, elveiben 
a max imumra törekvő m u n -
ka, hanem olyan, amelyben 
a kivitelezhetőség, a gazda-
ságosság elsőrendű követel-
mény. 

Néhány szót az ALÉP szá-
mára elkészített integrált 
információs rendszerről. 
Legfontosabb tulajdonsága, 
hogy önmagában zárt, egy-
mással összefüggő, önmű-
ködő rendszer, amelyben fe-
lesleges információk nincse-
nek, kétszer ugyanaz a köz-
lés, ada t nem szerepel. 
Nincs kettős csatorna, fel-
dolgozó appará tus — a dön-
tésre hivatott ember — csak 
a szükséges feladatokat kap-
ja és végzi el. Eszerint bo-
nyolódik m a j d le a vállalati 
munka, az előkészítéstől az 
elszámolásig. A részletek is-
mertetése helyett ezúttal 
nézzük meg, hol tar t mind-
ez az ALÉP-nél. 

Az első fontos részfeladat 
a bérelszámolás, amit (a 
fej let t ipari országokban ki-
zárólag géppel végeznek) 
ma még hagyományos mód-
szerrel történik, gépesítésé-
re a későbbiekben kerül sor. 
A számlázást, a költségve-
tést néhány esetben és mun-
kánál — például a szegedi 

gázvezetéképítés, a móravá-
rosi csatornázás — már szá-
mítógéppel készítik. A köny-
velés a bevált eljárással, 
lyukkár tyás gépeken, a 
SZÜV-vállalatnak adott 
megbízás a lapján történik. 

Felvetődik a kérdés : egy 
kezdő vál lalatnál vajon ho-
gyan ju tnak hozzá a nagyon 
drága számítógéphez, milyen 
előfeltételei vannak egyálta-
lán a még oly egyszerűnek 
mondott szervezési intézke-
dés végrehaj tásának. Almá-
sy Géza elmondta, hogy a 
tervnek megfelelően most 
készítenek részprogramokat 
és ennek a lap ján dolgozik a 
vállalat. Az információkat 
Budapesten az említett ügy-
vitelgépesítési vál lalatnál 
dolgozzák fel az ALÉP-pel 
kötött megállapodás szerint. 
Szegeden a műszaki osztály 
keretében foglalkoznak a 
programokkal, s gyakorlati 
lebonyolításukkal. Szó van 
arról, hogy az ÉVM-hez 
tartozó vállalatok számára 
nagy tel jesí tményű számító-
gépet vásárolnak és helyez-
nek üzembe Budapesten, s 
ehhez kapcsolódik m a j d a 
szegedi ALÉP is. 

Ha gondosan szemügyre 
vesszük az ALÉP eddigi pá -
lyafutását — csupán a kez-
deti eredményeket — bizta-
tó előjeleket tapasztalunk. 
A megszokottnál á t tekinthe-
tőbb szervezetet, a gazdasá-
gosan működő irányító ap -
parátust — a forintokban 
mérhető nyereséget viszont 
aligha ké rhe t jük számon. 
Annál sokat igérőbb az, 
hogy az elkövetkezendő 
évekre megvan az a terv és 
elképzelés (sőt ennek egyes 
elemeit alkalmazzák), amely 
nélkül gazdaságosan nem 
működhet az 1975-ben 500 
millió forint munka elvég-
zésére felállított vállalat. 

M. L 

Nemzetközi diákkonferencia 
A Nemzetközi Diákszövet- Dél-Baranya Siklós várá -

ség, felkérte a KISZ Köz- ban ta r t j ák az ősz folya-
ponti Bizottságét nemzetkö- mán, s azon magyar és kül-
zi diákkonferencia megren- földi egyetemi-főiskolai hall-
dezésére. A tanácskozást a gatók vesznek részt. (MTI) 
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