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N A P I R E N D E N : 

A munkások 
továbbképzése 
Ölést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága 

Gyakorta esik szó mosta-
nában a munkásművelődés-
ről, a vezető osztály általá-
nos és szakmai műveltségé-
nek gyarapításáról. S ez ter-
mészetes is, hiszen a mun-
kások művelődése, tudásuk 
gyarapítása egyik alapfelté-
tele az ország társadalmi és 
gazdasági fejlődésének, ér-
deke az országnak, a válla-
latnak, s az egyéneknek 
egyaránt. Az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak végrehajtó bizottsága az 
ősszel állásfoglalásában ha-
tározta meg azokat a fel-
adatokat, amelyek a nagy-
üzemi munkások általános 
és szakmai továbbképzésé-
ben a megye párt- és állami 
szerveire, valamint a tömeg-
szervezetekre hárulnak. Az 
állásfoglalás természetesen 
tartalmazta a vállalat- és 
üzemvezetők legfontosabb 
teendőit, illetve a munká-
jukban figyelembe veendő 
alapelveket. Tegnapi, dr. 
Perjési László tanácselnök 
elnökletével tartott ülésén a 
megyei tanács Végrehajtó 
bizottsága is megvitatta a 
tanács-vb munkaügyi és mű-
velődésügyi osztálya által 
készített beszámolót, amely 
a munkások továbbképzésé-
nek helyzetét ismertette. 

A továbbképzés szükséges-
ségét bizonyító alapvető in-
dokok alighanem jól ismer-
tek. Közülük néhányra azon-
ban ismételten érdemes fel-
hívni a figyelmet. Például 
arra, hogy a technológiai 
változások — amelynek üte-
me föltehetően gyorsulni fog 
a következő ötéves tervben 
— öt-tíz esztendő alatt 
avult tá teszik az iskolai bi-
zonyítványt, ha valaki nem 
fejleszti ismereteit. S ráadá-
sul az új, fejlettebb techno-
lógiához szükséges szakisme-
retet csak az általános mű-
veltség megfelelő színvona-
lára lehet alapozni. Különö-
sen akkor fontos ez, ha 
tudjuk, hogy sokan még az 
általános iskola nyolc osztá-
lyát sem végzik el. Az álta-
lános és a szakmai művelt-
ség gyaranítása mindenkép-
pen fontos érdeke a társa-
dalomnak és a gyárnak, hi-
szen ez az alapfeltétele, 
hogy a modern gépeket a 
berendezések összes lehető-
ségét kihasználni tudó em-
berek kezeljék. S egyéni ér-
dek is egyben, hiszen a sze-
mélyes boldogulásnak és a 
jó közérzetnek is mindin-
kább szerves része lesz a tu-
dás. az általános és a szak-
mai műveltség javítása, fe j -
lesztése. 

Az elmúlt években a me-
gye iparának koncentráció-
ja, szerkezetének és műsza-
ki alapjainak " korszerűbbé 
válása, s a tervszerűbb 
munkaerő-gazdálkodás kö-
vetkeztében javultak a mun-
kások oktatásának, szakma1 

képzésének és továbbhévzé-
sének feltételei. S ami leg-
alább ilyen fontos: megnőt* 
az i"ény is a tanulás iránt 
A X. kongresszus határoza-
t á n a k v é r e h a i t á s a s o r á n 
született nárt- és állami ha-
tározat .^ eredmérivekéooep 
sokrétűen i avul tak a kén-
zés és továbbképzés lehető-
ségei. 

Nagy szükség is van erre. 
hiszen például 1968-tól 34 
százalékkal csökKent a ked-
vezőtlen demoerr ' iai h e l y z e t 
miatt az általános iskolát 
végző tanulók száma. Ennek 
.Következtében a szakmun-

kásképzés képtelen eleget 
tenni a vállalatok és szövet-
kezetek szakmunkások irán-
ti egyre nagyobb igényének. 
A szakmunkás-utánpótlást 
mind nagyobb számban kell 
a felnőttek szakmunkáskép-
zése, továbbképzése révén 
biztosítani. Tavaly született 
meg a munkaügyi miniszter-
nek az az utasítása, amely a 
munkaviszonyban álló dol-
gozóknak módot ad arra, 
hogy rövid idő alatt, inten-
zív tanfolyamon szakmai 
végzettséget szerezzenek. A 
vállalatoknál szervezett in-
tenzív tanfolyamok eddigi 
tapasztalatai igen kedvező-
ek. De szervezhetnek csök-
kentett idejű esti tanfolya-
mokat a szakmunkásképző 
intézetek is. 

A vállalatoknál is mind-
inkább felismerik, hogy a 
munkások továbbképzése 
nemcsak társadalmi követel-
mény, hanem a fejlettebb 
termelés egyik alapfeltétele. 
A vállalatok többségénél to-
vábbképzési tervet készítet-
tek. Az eredmények arról is 
vallanak, hogy nem csupán 
a vállalatok, hanem a dol-
gozók is egyre inkább igény-
lik a magasabb szakképzett-
séget. Az iparban és az épí-
tőiparban évente mintegy 
1200—1500-an vesznek részt 
továbbképzésben. ' 

Az eredményes munkát 
természetesen sok minden 
nehezíti. Magas a tanulást 
abbahagyók száma, amely a 
dolgozók túlzott igénybevé-
teléből, szervezeti problé-
mákból és az oktatás mód-
szereinek hiányosságából is 
fakad. Gondokat okoz, hogy 
a megyében mintegy 30 ezer 
ingázó dolgozik, akiket az 
állandó utazás miatt nem-
igen lehet bevonni a tovább-
képzésbe. Az is előfordul, 
hogy a munkaerőhiány mi-
att egyes vállalatok nem 
tudják biztosítani a tanulás-
hoz szükséges munkaidő-
beosztást és -kedvezményt. 
Meglehetősen nagy a „le-

Üj gyárat 
szerelnek 
Tapolcán megkezdték az 

ú j bazalt-gyapot gyár sze-
relési munkálatait . Évi 
200 000 köbméter bazalt-
gyapotot gyártanak majd 
korszerű technológiával és 
berendezésekkel. Az .üzem-
szerű termelést a jövő év 
végén kezdik meg. 

Ülést tart az MSZMP 
Központi Bizottsága 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá-

gának ülését november 20-ára, mára összehívták. 
A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdések-

ről szóló tájékoztató és a párt XI. kongresszusának előké-
szítésével kapcsolatos politikai és szervezeti kérdések meg. 
vitatását javasolja a Központi Bizottságnak. 

morzsolódás" az általános és 
a középiskolák esti tagoza-
tain is, amelyet mindenkép-
pen csökkenteni kellene. 
Ám ez sem halványíthatja 
el az elért szép eredménye-
ket. Az elmúlt tanévben kö-
zel kétezren vettek részt az 
általános iskolai felnőttok-
tatásban, s több mint 6,5 
ezren tanultak a középisko-
lák esti tagozatain. Sok je-
lentkező akad más tovább-
tanulási formákra is, példá-
ul a szakmunkások 3 éves 
szakközépiskolájába. Sok 
gyárban arról is gondoskod-
nak, hogy megfelelően ösz-
tönözzék anyagilag is a to-
vábbtanulást. 

A végrehajtó bizottság ha-
tározatában úgy foglalt ál-
lást, hogy mindenképpen fo-
kozni kell a munkások kép-
zésének és továbbképzésének 
tervszerűségét. Az érdekelt 
szakigzgatási szervek és a 
vállalatok között jobb 
együttműködést kell kialakí-
tani, s tovább kell bővíteni 
azokat az oktatási formákat, 
amelyek révén meggyorsít-
ható és megkönnyíthető a 
dolgozók tanulása. A lemor-
zsolódások csökkentése ér-
dekében megfelelő módsze-
reket kell kidolgozni, s ,gon- j 
dosKodm kell a legjobb 
szakemberek, pedagógusok' 
bevonásáról. Arra is töre-
kedni kell, hogy egyre keve-
sebb olyan fiatal kerüljön ki 
az életbe, aki nem végezte 
el a nyolc osztályt, vagyis 
gondoskodni kell a tanköte-
lezettségi törvény maradék-
talan végrehajtásáról. A me-
gyei párt-végrehajtóbizott-
ság állásfoglalásából követ-
kezik a tanácsnak az a fel-
adata is, hogy meg kell te-
remteni a dolgozók több mű-
szakos foglalkoztatottságához 
alkalmazkodó általános és 
középiskolai képzés feltéte-
leit. Gondoskodni kell a 
felnőttoktatásban legjobban 
dolgozó pedagógusok mun-
kájának nagyobb anyagi és 
erkölcsi megbecsüléséről is. 

A pártkongresszus tiszteletére : 

Több termék 
a konzervgyárból 

A vidék 
orvosellátottsága 

A Szegedi Konzervgyár 
munkájá t is jelentősen befo-
lyásolják a mezőgazdaság 
eredményei. Így például kel-
lemetlenül érintette a gyár 
dolgozóit az is, hogy zöld-
borsóból — a kedvezőtlen 
időjárás miatt — június vé-
géig mindössze 3 ezer 780 
tonna érkezett be, holott 9 
ezer tonnányi borsó feldol-
gozását tervezték. Július ele-
jén viszont már olyan döm-
ping volt, amely még most is 
érezteti hatását. Ezzel meg 
tudták szüntetni az első fél-
évi hiányt, s a harmadik ne-
gyedév végéig 4,3 százalék-
kal túl is teljesítették a terv 
időarányos részét. Az egy 
munkásra és egy alkalma-
zottra jutó termelési érték 
340 ezer fórint volt, a terVe-
zett 327 ezer forint helyett. 
Az 526 millió forintos terve-
zett termelési értéket kilenc 
hónap alatt közel 23 millió 
forinttal szárnyalták túl. 

A főzeléküzem szocialista 
brigádjait is hátráltat ta a 
zöldborsóhiány, de végül 
szeptember utolsó napjaira 
túlteljesítették vállalásaikat, 
A minőség javítására irányu-
ló törekvéseiknek eddig nem 
tudtak eleget tenni — a ter-
vezett 99 és fél százalék he-
lyett 98,7 százalék volt az el-
ső osztályú áruk részaránya. 
Javult viszont a nyers- és 
segédanyagok norma szerinti 
felhasználása. 

Kiemelkedik a gyári átlag-
értékből a sürítőüzem terme-
lése. A tervezett, közel 7 ezer 
tonnányi sűrítménynél majd-
nem 1300 tonnával többet 
állítottak elő a harmadik 
negyedév végéig. Az egy fő-
re jutó termelés 22 százalék-
kal, a termelési érték pedig 

Acs S . S á n d o r f e l v é t e l e 

Tisztítják a halászlének való pontyot 

már folyamatosan termelnek 
a dobozüzemben. A dolgozók 
vállalták, hogy az év végé-
ig 11 millió dobozt gyártanak 
le, s ezekből 7 millió készült 
el szeptember végéig. 

Belföldi értékesítésre a 
tervezett 9 ezer 700 tonnányi 
terméknél 4 és fél százalék-
kal juttattak többet, az ex-
portkiszállítást azonban 
nem sikerült maradéktalanul 
teljesíteni. Az első félévi 
borsóhiány miatt, s mert 
nem volt mindig elgendő 

több mint 9 százalékkal nőtt számú vagon, közel 4 ezer 

Kedd délelőtt a Parlament 
épületében az országgyűlés 
szociális és egészségügyi ál-
landó bizottsága megtárgyal-
ta a vidék orvosellátott-
ságának helyzetét. A tárgya-
lás alapjául a Központi Né-
pi Ellenőrző Bizottság 1974. 
első félévében végzett vizs-
gálatról szóló jelentés szol-
gált 

A helyzet feltárása nagyon 
szép, és a másik végletben 
nyugtalanító adatokkal szol-
gált. Magyarországon az or-
vosok száma 1950 és 197c 
között tízezerről huszonöt 
e2er főre növekedett. Ha ezi 
a számot a lakosság létszá-
mához viszonyítjuk, akkor 
helyzetünk az egész világot 
nézve is a legjobbak között 
van. Ugyanakkor azonban 
kénytelenek vagyunk tudo-

másul venni azt a tényt, 
hogy hazánkban 2500 orvosi 
állás üres, 1800 helyet pedig 
csak másodállásban töltenek 
be. (MTI) 

a tavalyi év hasonló idősza-
kához képest. A gyümölcs-
üzemben befőttből, fagylalt-
és szörpfélékből, s a többi 
termékből is többet állítottak 
elő a vállalt mennyiségnél. 
Erős oldaluk az anyagtaka-
rékosság 

tonnával kevesebb áru ke-
rült külföldre a tervezettnél. 

A „Dolgozz Hibátlanul"-
munkarendszer bevezetésével 
javult a paradicsomtermékek 
minősége, jobb lett a dolgo-
zók munkafegyelme. Az ed-

sárgabarcknál diginél pontosabban tartották 
99, meggynél majdnem 97, 
őszibaracknál pedig alig 

be az előírt töltősúlyokat, 
tisztábban adták le az áru-

több mint 94 százalékos volt kat a raktárba. A DH-mun-
az anyagfelhasználás, a nor-
mához viszonyítva. Az év 
eleji próbaüzemelés után 

karendszer eredményeit ha-
vonta értékelik, s az élen já-
ró dolgozók, illetve vezetők 

A megye gazdaságai 
befejezték a vetést 

Az elmúlt napok száraz, napsütéses idő-
járása Csongrád megyében is meggyorsí-
totta a betakarítási és vetési munkálato-
kat. A megye gazdaságai az előirányzott 
kenyérgabonát — búzából 75 ezer 669 hek-
tárt, rozsból 10 ezer 285 hektárt — kedden 
estig elvetették. Bár a mély fekvésű, bel-
vízzel borított területeken nehezebb a 
munka, több mint 30 gazdaság máris 10— 

15 százalékkal többet vetett az előirány-
zottnál. 

A kukoricának 84 százalékát (örték le 
eddig, s a cukorrépának már csak 4 száza-
léka van a földben. Változatlanul gondot 
okoz, hogy kevés a szállítóeszköz, s mint-
egy 5 ezer kilogramm felszedett répa vár 
elszállításra. Amennyiben újabb segítséget 
kapnak a közös gazdaságok, a hét végére 
a cukorrépa szedése fe befejeződik. 

prémiumot kapnak. Jól szol-
gálja a műszaki- technológiai 
fejlődést a kongresszusi ver-
seny hatására fellendült ú j í -
tómozgalom. Egyebek között 
automatizálták a sóoldat ké-
szítését, s konténereket ké-
szítettek hulladékanyagbóL 
A bevezetett újítások 1 mil-
lió forint eredményt hoztak 
a vállalatnak. 

A termelési eredmények 
javításán túl fontosnak tar t -
ják a gyárban az általános, s 
a szakmai műveltség növelé-
sét is. Az idén huszonegy 
dolgozó szerzett szakmunkás-
bizonyítványt, s tizennégyen 
végezték el az általános is-
kola valamelyik, még hiány-
zó osztályát. Társadalmi 
munkában az egész évre vál-
lalt 11 ezer óra helyett már -
is • 12 ezer órát teljesítettek. 
Ezt az időt főként az üzem-
részek környékének csinosí-
tásával, gyermekintézmények 
támogatásával töltötték el. 
így például a ruharaktár 
„Lenin", szocialista brigádja 
a gyári óvodát s bölcsődét, 
valamint a Londoni körúti 
nevelőotthont segíti, a pénz-
ügyi osztályon dolgozó Al-V 
lende nevű szocialista brigád 
tagjai pedig az újszegedi 
csecsemőotthont patronálják. 

A Szegedi Konzervgyárban 
a tömegszervezetek felvilá-
gosító tevékenysége folytán a 
dolgozók egyre jobban meg-
ismerik a gazdasági vezetők 
törekvéseit, s magukénak ér-
zik a gondokat is. Ennek kö-
szönhető, hogy az év közben 
fellépő nehézségek ellenére 
jő eredményeket érnek oL 
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