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Munkásőrök I n túlképzés 
ünnepi gyűlése C I J C I 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
zászlóalj harmadszor nyerte 
el a területi parancsnokság 
legjobb önálló egysége címet 
és a vándorserleget, amely 
most már végérvényesen az 
egiisegnél marad. 

K iváló parancsnokok let-
tek: Fükő József, Halász 
Sándor, Vigh Tibor, Mándoki 
Jáaos, Vajner Lajos, Farkas 
János Révész László, Kul-
csár József, Dékány József. 
Kiváló munkásőr jelvényt 
kaptak huszonötén. A zászló-
a l j legjobb százada címet, 
oklevelet, vándorzászlót kap-
ta a Nagyvári László pa-
rancsnok által vezetett al-
egvség. A zászlóalj legjobb 
szakasza címet, vándorzász-
lót, oklevelet a Vajner Lajos 
alral vezetett alegység nyer-
te el 

A Munkásőrség Országos 
T'nrnncsnoksága a „Húszéves 

Apró Antal 
pohárköszöntőjet mondja 

hálka György vezényletével. 
Szolgálatért Érdemérmet" Az egységgyűlés az Iníerna 
adományozott a zászlóaljban 
tizenkét' munkásőrnek. Közel 
lőO-en részesültek öt-, tíz-, 
tizenöt éves szolgálatukért 
elismerésben és számosan 
kaptak emlékérmet, emlék-
lapot a most leszerelők vagy 
tartalékállományba vonulók. 

A kitüntetéseket dr. Ko-
mócsin Mihály, Török József, 
Csipesz Sándor, Mákos Ist-
ván és Fükő József adta át. 
Ezt követően az MSZMP 
Csongrád megyei és Szeged 
városi bizottsága, a Csong-
rád megyei és a városi ta-
rács nevében Török József 

ciorálé hangjaival ért véget, 
a munkásőr-zenekar közre-
működésével. 

A munkásőrök ünnepi gyű-
lése után a zászlóalj parancs-
noksága fogadást adott a 
vágóhíd nagytermében a ki-
váló munkásőröknek és pa-
rancsnokoknak. az egység 
parancsnoki állományának, a 

Pedro E. Oropesa 
köszDnti az egységet 

meghívott vendégeknek. Bá-
lint László, a Szegedi Szalá-
migyár és Húskombinát ve-
zérigazgatója vendéglátó há-
zigazdaként köszöntötte a 
munkásőröket, a vendégeket. 

A fogadáson Apró Antal 
tolmácsolta az MSZMP KB 
üdvözletét a Gera Sándor 
munkásőr-zászlóaljnak az 
1977-ben elért kiváló ered-
ményeiért. 

Epységgyülés Makón 
és Nagymígocson 

A makói járási, városi Vá- Tegnap délelőtt Nagyipá-
sárhelyi Kálmán munkásőr- gocs nagyközségben ünneoi 

Köszöntötte a munkasoröket, zászlóalj tegnao tartotta ün- egységgyűlést tartott a szen-
hozzátartozóikat, a kitünte- nepi egységgyűlését a Józssf tcsi járási és városi Árvái 
tetteket, a legfiatalabb és a Attila Művelődési Központ Bálint munkásőr-zászlóalj. A 
tartalékállományba vonuló színháztermében. Az ünnep- művelődési házban tartott 
munkásőröket és úiabh si s é g e n megjelent Szabó Sán-Z ^ t ^ L f L " * . tó" dor, a megyei pártbizottság 

t i tkára is. 
Fekete Sándor egységpa-

kereket, eredményeket ki-
v á r j az ú j kiképzési évben. 

Felszólalt az egységgyűlé-
sen Pedro E. Oropesa kubai rancsnok számolt be az egy-
ezredes, gratulált a tavaly ség eredményeiről, végül ki-
kiváló eredményeket elért tüntetéseket adtak át. 
szegedi munkasoroknek. A 
kitüntetettek, a leszerelők és ^ m ^ ^ ^ ^ ^ m m m m ^ ^ ^ — a m 
a tartalékállományba vo-
nulók nevében Koczka Kál. 
mán munkásőr beszélt. Ez-
után esküt tettek a csapat-
zászló előtt az előképzésben 
részt vett munkásőrök. Az 
egységgyűlést csapatzászlóval 
üdvözölték az if júgárdisták 
is. 

Felemelő pillanat volt. 
nrmkor a fegyvert jelképesen 
td. Ördögh János átadta fiá-
nak. i f j . Ördögh Jánosnak, 
elli megfogadta társai nevé-
ben, hogy a fegyvert úgy őr-
rik és úgy bánnak vele. 
ahogv azt elődeik tették. 

Az ünnepségen közreműkö-
dött énekszámokkai a szege-
di egyesített kórus, dr. Mi-

csemányen megjelent dr. Hor-
váth Károlyná, a megyei 
pár/bizottság osztályvezető-
je is. 

Szombathelyi Pál egység-
parancsnok mondott ünnepi 
beszédét. Ezután kitüntetése-
ket adtak át. 

Inlluenzalelentő szolgálat 
Hongkongban, a Szovjet- nem fertőződhettek, ellene vé-

unió területén, valamint dettséggel nem rendelkeznek. 
Finnországban észleltek jár - A hát folyamán nálunk, az 
ványokat, melyek során az ország néhány helyén is. így 
influenza A 1, de az influ- Szabolcs-Szatmár megyében, 
enza A 2 vírust is izolálták. Demccser közságben. Pest 
A megbetegedések főként a megyében, a fóti gyermelcvá-
20—25 év alatti korosztályok, rosban és a főváros egy kol-
ban fordultak elő, ami vár- légiumában észleltek influen-
ható volt, mert az A 1 vírus m c b e t c e d é s e k e t 
az 1957-es éveket megelő-
zően okozott járványokat. Így 
a 20—25 évnél fiatalabb kor-
osztályok ezzel a vírussal 

Új típusúi buszok, 
tolóhajók 

A járműprogramról 
A közúti járműfejleszti 

program végrehajtása nyo-
mán ebben az évben további 
növekedés várható a közle-
kedési eszközöket gyár tóvál-
lalatok termelésében és kivi-
telében. Az alágazat idei terve 
t százalékos termelésnöveke-
déssel számol. 

A program során az elmúlt 
évtizedben kialakult a kor-

Az Egészságügyi Miniszté-
rium e'rendelte az egész or-
szágra kiterjedően az inf lu . 
enzajárványok alkalmáva' 
szokásos jelentőszolgálatot. A 
minisztérium felhívja a la-
kosság figyelmet, hogy már 
most tartózkodjék a kórház-
bal levő hozzátartozók láto-
gatásától. Az esetleges jár-
ványok kilalakulásától füg-
gően a területileg illetékes 
egészségügyi hatóságok szük-
ség szerint fogják elrendelni 
a kórházak látogatási tilal-
m á t 

n népgazdaság teherbíróképességét, a 
munkaerő-gazdálkodás érdekeit ala-

rw pul véve, a középfokú képzés cél-
ja nem az, hogy minden tanuló valami-
lyen középiskolában tanuljon, hanem in-
kább az, hogy a fiatalok többsége szak-
munkástanuló legyen." 

A passzus pártunk Központi Bizottságá-
nak 1965. júniusában hozott határozatából 
való: ezt követően kezdődött az elmúlt 
évtized végén a hagyományos szakmai 
képzés korszerűsítése — a folyamatnak 
nemrégiben úi állomásához érkeztünk. A 
Mun'-aügyi Minisztérium kidolgozta fe j -
lesztési javaslatát. A tervezet figyelembe 
veszi az 1989-as évek várható műszaki-
gazdasági igényeit is. Ezt jelzi például, 
hogy valamennyi ipari szakmában beveze-
tik az elektrotechnika, a műszeres mé-ések 
és az üzemgazdaságtan oktatását. Újdon-
ság, hogy az egyszerűbb szakmákat a jö-
vőben vállalati tanfolyamokon is elsajá-
t í t a n á k a dolgozók. 

Egyre több embert képeznek tovább. A 
vállalatok középtávú terveikben egymillió-
háromszázezer munkás és százhetvenkét-
ezer középfokú végzettségű szakember to-
vábbkéozését tervezik. 

Az iskolarendszer milyensége szocialista 
társadalmunk egyik alapkérdése. A prob-
léma pedig — állandóan megújuló elméleti 
és gyakorlati kérdések soráról van szó! — 
csak cgyféleképDen oldható meg: ha a 
munkásosztály történe'mi hivatásáról szó-
ló marxi—lenini elméletből vezetik le. A 
feladatok ismertek: a szakképzésnek ru-
galmasabbá kell válnia, közelebb kell ke-
rülnie a munka világához, és fontos az is, 
hogy az egyszeri és előszöri választás ne 
kösse le túl fiatal korában az embert, ha-
nem módia legyen más pályát választani, 
változtatnia sorsán. 

Az ú j javaslatból ls kitűnik ez a ten-
dencia, hiszen a tervek szerint a rokon-
szakmákat közös elméleti és gyakorlati 
alapokra helyezve, alapszakmai rendszer-
ben oktatták majd. 

Az iskolarendszert egyébként többféle-
képoen ítélik meg a teoretikusok: egyesek 
szerint lényegét tekintve munkaerőképző 
rendszer, mások társadalmi nivelláló sze-
repének primátusa mellett törnek lánd-
zsát; de lehet találkozni olyan vélemények-
kel is. hogy a nevelés nem más, mint a 
kultúra átadása. . . (Ez persze nem csak a 
kultúra hagyományos fogalmára igaz, ha-
nem a műszaki-technikai kultúrára is.) A 
szakmunkásképzés korszerűsítésének terve 
— munkaerő-gazdálkodási szempontból — 
természetesen az első vélemény felől kö-
zelíthető meg a legjobban. Úgy kell meg-
tervezni a munkaerő szakmai és szak-
képzettség struktúráiát , hogv megteleljen 
a közeli és a távolabbi jövő igényeinek. 

Eddig az elvek és az utak. 
A való élet kérdései a következők: mit 

értünk a szakmunkás fogalmán? Foglal-
kozást, vagy szakképzettségi szintet? Hová 
sorolandó az a — és van-e olyan — szak-
munkás. aki betanított gépkezelői munkát 
végez? A szakmunkás foealma nem ta-
kar-e va'óságos differenciákat e nagy ré-
tegen belül: nem kell-e legalább a ter-

melő és a karbantar tó szakmunkásokat 
megkülönböztetni? És végül a legfonto-
sabb dilemma: a gépi nagyipar munka-
megosztása eleve csökkenti a szakképzett-
ségi igényeket a termelés folyamatában: 
miért van még több szakmunkásra igény? 

A kérdésekből már kiviláglik: sokan vé-
lik úgy, hogy nincs annyi szakmunkásra 
szükség, mint amennyit képeznek az or-
szág oktatási intézményeiben. Igazuk van-e? 

A látszat szerint igen — de csak a lát-
szat szerint. . . 

A szegedi városi párt-végrehajtóbizottság 
vizsgá'atai szerint az a helyes arány, ha 
a nyolc általánost végzett diákok 45 szá-
zaléka gimnáziumba és szakközépiskolába 
iratkozik, a többiek pedig szakmunkáskép-
ző intézetekbe... 

Mielőtt elemeznénk, hogy miért kívána-
tos ez az arány; szóljunk tényekről. A 
rendelkezésre álló munkaerőforrás nagysá-
ga, képzettség szerinti összetétele és racio-
nális felhasználása meghatározza a gazda-
sági növekedés mértékét. A Csongrád me-
gyei adatok bizonysága szerint, ma még 

nincs elegendő gép. s a dolgozók többsége 
nehéz fizikai munkát végez. De előfordul, 
és nem is ri tkán az is, hogy szakképzelt 
ember kezel olyan gépet, amelynek keze-
lését pár hét alatt bárki megtanulhat ja . . . 
Tudása így alig érvényesül. ( 

Ha csak ezeket a dolgokat vesszük fi-
gyelembe — úgy tűnik —. azoknak van 
igazuk, akik kongatják a harangot: nincs 
szükség a szakmunkásképzés fejlesztésére, 
sok gyárban és vállalatnál így sincs any-
nyi szakképzettséget igénylő munkahely, 
mint amennyi a szakmunkások száma. 
Persze, ez sem igaz. Az extenzív iparfej-
lesztés okozta hígulás következményeként 
előforduló jelenség csupán. 

r 

Sa tervek pedig különben ls a jövőre 
vonatkoznak. Hiba volna, ha nem 
ígv lenne. Egy olyan struktúra, ami 

már születése pillanatában korszerűtlen — 
a r r a rern érdemes, hogy szót vesztegessünk 

reá. (Forintokat sainos vesztegetünk ilye-
n e k é ! ) A szakmunkásképzés továbbfejlesz-
tése gazdasági céljaink stratégiájával van 
szinkronban. Egv nyersanyagszegény, ex-
porté-zékeny gazdaságban nem is lehet 
másképpen gondolkodni. Hovatovább, ver-
senyképességünk záloga lehet a termelés-
irányítók és a dolgozók feiében felhalmo-
zódott szellemi tőke. Minden piacon elad-
ható termékeket csak úgy tudunk előállí-
tani, ha azok nemcsak a műszaki, de az 
innovációs paramétereknek is megfelelnek. 
Ez az út nem járható a ma"asan képzett 
munkásgó-da nélkül. A túlképzés ezért, 
legenda. És káros legenda. Hogyan lehet-
ne ilyesmiről teszélni akkor, amikor Sze-
ged 11 ezer 396 fizikai dolgozója közül 1487 
nem rendelkezik áltelános iskolai végzett-
séggel, amikor az általános iskolát átlag-
ban ma is csak a tanköteles korosztály ki-
lencven százaléka végzi el? 

A hosszabb távú tesyek megvalósítása 
mellett napiainkban azt kellene elérnünk, 
hogv a m'inkásoi'a? a tényleges igényeknek 
megfelelően vonjuk be a továbbképzésbe. 

Petri Ferenc 

A gabonaipar 
menyei 

Munkásgyűlés — Folytatódik a verseny 
A Csongrád megyei Gubó- gon kukorica felvásárlását 

naforgalmi és Malomipari tervezi. E feladatok mara-
Vállalat az idei gazdasági év-
ben 15 ezer 150 vagon étke-
zési, 4550 vagon takarmány-
búza és több mint 7200 va-

nok és járműfőegységek szál-
lítására. Fokozódik a Rába-
Steiger traktorok, s a 180 ló-
erős univerzális erőgépek 
gyártása is. 

A Csepel Autógyár felada-
ta a jármürászegyságek, így 
az autóbusz-padlóvázak, se-
besságváltók, szervokormá-
nyok gyártása, de az idán fo-
kozzák a svéd Volvo-koope-

szerü futómű-, motor- és ráció alapján a Lapp'ander 
autóbuszgyártás, a vállalatok összkerékmeghajtású terep-
termelési szerkezete kedve- j á r ) gépkocsik előállítását, 
zően változott. Az Ika'ruc.ban Az idán 1500—2000 készül el 
ebben az évben egy ú j luxus- be^ lük . 
távolsági busz, valamint hat A Magyar Hajó- és Daru-
másik ú j típus szériagyártása gyár a Szovjetunióba tolóha-
kezdűdik meg. jót, portáldarukat és tu ta j -

A Magyar Vagon- és Gép- vontatókat, Csehszlovákiába 
gyárban ma már a termelés Romániába és Kubába 
legnagyobb hányadát a futó- ugyancsak portál- és úszóda-
mü- és a motorgyártás ká . rukat szállít az idán. A ka- 2,34 
pezi. Idei tervük 47 millió zánok szállítására már csa'-
dolláros tőkés exportot irá- több évre előre vesznek fel 
nyoz elő, elsősorban kamio-; rendeléseket. (MTI) 

Jövőre olajat szállít 
az Adria-vezeték 

Védnökség! szerződést írtak alá 
Tizenhárom vállalat gazda- rendelkezésre álló nagyon rö-

sági és KISZ-vezetői együtt- vid idő miatt a kivitelezás-
működcci, védnökségi szerző- ben részt vevő válla 'atok jó? 
dést írtak alá szombaton Sió- összehangolt munkájára van 
fokon az Adria-kőolajvezeték szükség. 
építési határidőinek szigorú Az aláírók a beruházás 
betartására. megvalósításának elősegítésá-

A vezeték magyarországi re szocialista munkaversenyt 
szakaszának építése ^.tavaly szerveznek, a határidőket szi-
augusztusban kezdődött, a gorúan betartva, jövőre már 
2,34 milliárdos beruházási Jugoszlávián át olajat szállít-
program szerint a vezetéket hat hazánknak és Csehszlo-
ez év végéig alkalmassá kell vákiának az Adria-kőolajve-
tenni az olajszállításra. A zeték. 

A megye 10 molnárbrigád-
jából kimagaslóan legjobb 
eredményt a szegcdi körzeti 
üzem Tisza szocialista őrlő-
brigádja érte el. ö k állítot-
ták elő a legjobb minőségű 
terméket, és a legmagasabb 

gyűlésen megielent fajlagos termelési értéket is. 
Mihály, az ÉDOSZ 

déktalan végrehajtása érde-
kében munkásgyűlésen érté-
kelták tegnap a vállalat dol-
gozói az 1977. évi munkát , s 
ismertették ez évi feladatai-
kat. A 
Csikós 
megyei bizottságának 
ra is. 

t i tká- " v a l l a l a t igazgatója tá jé-
koztatta a jelenlevőket, hogy 
a VI. ötéves terv beruházási 

Tóth Lászlónak, a vállalat feladatai közül megteremtőd-
szb-titkáránalc megnyitója tek a szentesi kétezer vago-
után Prohászka Ottó igazga- nos gabonatároló építésének 
tó tájékoztatta a jelenlevő- feltételei. Így az építkezés 
ket az elmúlt évi munkáról, határidejét előrehozták, és 
A vállalat — a vagonhiány közel 100 milliós költséggel 
ellenére — exportszállítási még az idén megkezdik az 
kötelezettségeinek eleget tett. erőtakarmány gyúr mellett a 
Elmúlt évi eredményes mun- gabonasilók alapozását, 
káiukat nagvbao segítette, 
hogy a tel iesí tménybír-s A tanácskozáson felszólalt 
' r ák nránya jelentősen emel- Csikós Mihály. Elmondotta, 

k e d e t t - hogy helyenként a feladato-
Az 57 szocialista brigád kat túlóráztatással oldották 

közel 600 tagja a tavalyi meg. Az idán elsődlegesen 
munkaverseny-vállalását túl- kell törekedni arra, hogy a 
teljesítette. Több volt az új í - megye élelmiszeriparában a 
tás. A 79 javaslatból 21 -et a munkaidőn túli foglalkozta-
makói körzeti üzem dolgozói tás megszűnjön, vagy a mi-
adtak be. nimálisra csökkenjen. 


