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Tinódi emliíkfal
Tinódi Sebestyén ha

lálának 400. évfordulóján, 
195fi-ban vette fel a sár
vári eininu/.iuni a költő, 
lantos, hírmondó nevét. 
Krre emlékezve Tinódi és 
iskolatörténeti kiállítás 
nyílt a gimnáziumban 
Horváth József tanár fo
tó és dokumentum gyűj
teményéből. Simon János 
festőművész pedig a kul
túra fejlődésének motí
vumait és objektumait 
ábrázoló képét adomá
nyozta az iskolának.

(Renkó S. felvétele)

iBdia támogatja a kahuli 
kormány politikáját

Az afgán kormány azon 
van, hogy az ENSZ égisze 
alatt kezdett genfi tárgya
lások következő fordulójá
ban Afganisztán és Pakisz
tán végleges és konkrét 
megállapodásra jusson — 
jelentette ki hétfőn Abdul 
Vakil afgán külügyminisz
ter az indiai fővárosban. 
Ű]-Delhiben 'tartott tárgya
lásairól szólva elmondta, 
hogy India támogatja a ka- 
ibuli kormány nemzeti meg
békélési politikáját. A meg
vitatott regionális és nem
zetközi kérdésekről kifej
tett nézetek azonosak vagy 
hasonlóak voltak — tette 
hozzá.

Sajtóértekezletén Abdul 
Vakil az MTI tudósítójának 
kérdéseire válaszolva kije
lentette, Kabul elvárása az, 
hogy a február végén ese
dékes genfi tárgyalási for
duló az utolsó tegyen és 
gyakorlati megállapodás 
szülessék a rendezésnek 
mind a négy eleméről, azaz 
az Afganisztánnal szembe
ni külső ellenséges cselek
mények leállításáról, a be
avatkozás beszüntetésének 
nemzetközi garanciáiról, az 
afgán menekülték önkéntes 
hazatéréséről és a szovjet 
csapatok visszavonásának 
menetrendjéről. Az utóbbi
ról Kabul és Moszkva már 
egyeztette álláspontját, a 
javaslat Genfben megvita
tásra kerül. A rendezés 
négy eleme azonban elvá
laszthatatlan egymástól.

A nemzeti megbékélési 
politikáról kifejtette, hogy 
összetett és hosszú folya
matról van szó. Az afgán

nép támogatja a megbéké
lést. A tömegek ki fogják 
közösíteni azokat a fegyve
res csoportokat, amelyek 
elutasították a kormány ál
tal január közepén beje
lentett tűzszünetet — 
mondta. Az elmúlt pár hé
ten nyolcvanegy csoport, 
összesen tízezer fegyveres 
elit a fegyverletétel tehető
ségével — közölte. Egyre 
'többen kívánnak hazatérni 
szülőföldjükre a pakisztáni 
és iráni menekülttáborok
ból. Csupán Pakisztánból 
húszezren költöztek haza 
a nemzeti megbékélés meg
hirdetése óta. Abdul Vakil 
Ugyanakkor felhívta arra 
is a figyelmet, hogy mind 
a pakisztáni, mind az irá
ni hatóságok akadályokat 
gördítenek az afgán mene
külték hazatérése elé.

Az Afganisztáni Népi De
mokratikus Párt nem akar
ja monopolizálni a hatal
mat, a nemzeti egységkor
mány megalakításában részt 
vehet minden olyan erő, 
amely kész az együttműkö
désre — jelentette ki.

Arra a hírre, hogy az 
Egyesült Államok újabb 
Stinger-rakétákat szállít a 
szembenálló fegyveres erők
nek, a külügyminiszter le
szögezte : az amerikai kor
mányt bizonyosan várat
lanul érte a megbékélés el
indítása és a tűzszünet kihir
detése. A fegyverszállítások 
mégsem jelentenek új ele
met Washington magatartá
sában, hiszen mindig is a 
háború és a vérontás foly
tatódása volt a célja*.

Havasi Ferenc 
Moszkvában

Havasi Ferenc, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag
ja, a Központi Bizottság tit
kára hétfen a Szovjetunió
ba utazott, hogy részt ve
gyen a KGST-taigországok 
testvérpártjainak központi 
bizottságai mezőgazdasági 
kérdésekkel foglalkozó titká
rainak tanácskozásán. Kísé
retében van Kovács Imre, a 
KB osztályvezető-helyettese 
és Dobóczky látván mezőgaz
dasági és élelmezésügyi mi
niszterhelyettes.

Búcsúztatásukra a Ferdhe- 
igyá repülőtéren megjelent 
Borisz Sztukaldn, a Szovjet
unió magyarországi nagykö
vete.

Parlamenti
küldöttség

utazott
Bulgáriába

A Bolgár Népköztársaság 
Nemzetgyűlésének meghívá
sára hétfőn magyar parla
menti küldöttség utazott 
Szófiába. A delegációt Sarlós 
István, az Országgyűlés el
nöke, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Politikai Bizott
ságának tagja vezeti. Tagjai: 
Fodor László, Jakab Róbert- 
né, László Béla és Szalai 
Géza képviselők.

A küldöttség búcsúztatásán 
a Ferihegyi repülőtéren meg
jelent Veneliin Rocev Bul
gária budapesti nagykövete.

iskolák számára. A másítani 
vetélkedő kiemelt témája a 
nagy októberi szocialista for
radalom közelgő 70. évfor
dulója.

Megyénkben tegnap Szom
bathelyen, az Qriay Fürst 
Károly ■ Kereskedellmi és 
Vendéglátóipari Szakközép
iskolában kezdődtek el a 
verseny megyei döntői. Tíz 
iskola — köztük két szakis
kola és nyolc szakmunkás- 
képző iskola — csapata ver
sengett az elsőségért. A csa
pat tagjai közül négyen el
méleti kérdésekre válaszol
ták, az ötödik diáknak pe
dig valamilyen orosz nem
zeti ételt kellett elkészítenie. 
Az elméleti rész műalkotá
sok elemzéséből, történelmi 
és földrajzi kérdésekből állt. 
A versenyben az elsőséget 
a Hevesi Ákos Szakmunkás- 
képző Intézet diákjai szerez
ték meg. Ez a csapat képvi
seli majd megyénket a te
rületi döntőn. Második he
lyezett a szombathelyi 405- 
ös szakmunkásképző, harma
dik az Entzbruder Dezső 
Egészségügyi Szakiskola csa
pata lett.

Február 16-án a gimnazis
ták és szakközépiskolások, 
február 23-án a dolgozók is
koláiba járók megyei döntő
jét rendezik meg Szombat
helyen.

Fotó: B. I.

Az 1973—74-es tanévben 
három iskola hatvan diákja 
indította el azt az országos 
vetélkedőt, amelyen azóta 
évente eldöntik: ki tud töb
bet a Szovjetunióról? Tavaly 
953 iskola mintegy 75 ezer 
diákja vett részt a verseny- 
iben. Közülük a legjobbaknak

az elsajátított ismereteken 
túl életre szóló élmény ma
rad az utazás a Szovjetunió
ba, a nyaralás a Fekete-ten
ger partján, Szocsiban és a 
szibériai Bajkál-tó mellett.

A rendezőszervek az idei 
tanévre is meghirdették az 
országos vetélkedőt a közép-

Az asztalon orosz ételek.

Ki tud többet a Szovjetunióról?

fi i e i i t i o k i i á s  k e z e ié r ő l  
tanácskozóit az SZMT elnöksége
Az utóbbi években stagnálás, csökkenés jellemezte or

szágosan és megyénkben is a felnőttoktatásban résztvevők 
arányát és teljesítményét. Ez egyrészt azzal magyarázható, 
hogy a tanulni akarók már korábban megszerezték a meg
felelő iskolai végzettséget; a tankötelesek 95 százaléka ti
zenhat éves koráig elvégzi az általános iskolát; az egyéni 
motiváltság nem mindig elegendő a műveltség gyarapítá
sára, a közép- és felsőszintű végzettség megszerzésére; s 
gond az is, hogy nehéz a gyakorlatban egyeztetni a mun
kahelyek rövidebb-hosszabb távú érdekeit a felnőttokta
tással.

A helyzet feltárására, a 
továbblépés lehetőségeinek 
számbavételére vállalko
zott tegnapi ülésén a Szak- 
szervezetek Vas Megyei Ta
nácsának elnöksége. A téma 
azért is fontos, mert a mun
kahelyek tönbbsége ugyan 
elvként elismeri, hogy ok
tatás, képzés, átképzés és 
továbbképzés nélkül nincs 
gazdasági előrehaladás,
csakhogy ez ma még a gya
korlatban nem mindig va
lósul meg. Az elv és a gya
korlat összhangja pillanat
nyilag csak a dinamikusan, 
intenzíven dolgozó vállala

tokra jellemző. (Megyénkben 
a Fakombinátra, a Rábára.)

A jövő mást diktál. A 
társadalmi-gazdasági ten
denciák arra mutatnak, 
hogy az elkövetkezendő 
években megnő a felnőtt- 
oktatás szerepe. Egyrészt a 
demográfiai hullám miatt 
a nappali oktatásból kiszo
rulók várhatóan a felnőtt- 
képzés lehetőségeivel élnek 
majd. A veszteséges válla
latok felszámolása miatt nö
vekszik az átképzés iránti 
igény. És végül ezt feltéte
lezi a műszaki fejlesztés is.

A felnőttoktatás egészét

érintő megállapításokra ké
sőbb részletesebben vissza
térünk. Itt most csak a 
szakmunkások egyetemi elő
készítő tanfolyamáról (a 
SZET-ről) essék néhány 
szó. Országos megállapítás: 
ez a forma mélyponton van. 
A tegnapi tanácskozáson az 
hangzott el: halódik. Koráb
ban Szombathelyein létezett 
műszaki és jogi előkészítő 
'tanfolyam, de ez a jelentke
zők 'hiánya miatt megszűnt. 
Az elnökség tagjai tegnap 
külön hangoztatták; tár
sadalmunk nem mondhat le 
arról, hogy a munkásosztály 
köréből kerüljenek ki ve
zetők. Pillanatnyilag a SZÉT 
kínál erre lehetőséget. Ezért, 
ha a jelenlegi első számú 
vezetők a munkahelyeken 
nem ösztönzik erre a vállal
kozó szakmunkásokat, ak
ikor baj van a szemléletük
kel, s a helyi pártszervek
nek, szakszervezeti bizott
ságoknak kell megváltozíat- 
niok ezt a szemléletet.

Számítógépes termelésirányítás 
a Rába MVG Futóműgyárában

A Rába Magyar Vagan- 
és Gépgyár külön progra
mot dolgozott ki a nagy- 
vállalat számítógépes háló
zatának a kiépítésére. A 
végrehajtás tervszierűen fo
lyik, mind több területen 
alkalmazzák a korszerű 
adattovábbító, -feldolgozó 
berendezéseket.

A győri központi egység
hez kapcsolódva alakítja 
M, fejleszti tovább a szá
mítógépes informiáciás 
rendszerét a szombathelyi 
Fútóműgyár is. A termelés 
elszámolásában és a gyár
tási-lap tranzakcióban ked
vezőek a tapasztalataik, 
eredményesen használják 
az IBM System 36-os szá
mítógépet.

A terminálok egy része a 
gyártócsarnokokban kapott 
helyet, folyammáiban van 
azonban a gyártósorokra 
való kihelyezésük is. Jelen
leg 10 képernyős terminál

lal és három matrix sor- 
nyomtatóval rendelkezik a 
szombathelyi gyár. így a 
termelés mindén változását 
tudják követni.

A Futóműgyárban spe
ciális megoldásokat, másutt 
még nem alkalmazott mód
szereket is bevezettek a 
termelési információs rend
szerbe. A korábban ma
nuálisan készített napi, ha
vi, negyedéves és éves 
gyártási naplókat, különbö
ző kimutatásokat ezentúl a 
számítógép „gyártja”. Az 
így kapott információk 
sokféle összehasonlításira, 
elemzésre felhasználhatók, 
pontosak, bármikor lekér
dezhetők a gépről. A mű- 
veietterv-lapra épülő prog
ram egyebek közt arra is 
választ ad, hogy az adott 
(gépen egy műszak alatt 
mennyi terméket kell le
gyártani, ugyanakkor rész
adatokat is szolgáltat. Saját

program alapj'án gyártási 
kapacitásterhelési vizsgála
tok elvégzésére is képes a 
re n d s-' sőt a sorozat át
futási ütemezését is meg
adja. Nagy előnye az is, 
hogy a prografnajdatok bár
mikor összehasonlíthatók a 
tényadatokkal, azaz ponto
san nyomónk övethétő a 
tervteljesítés. Az adatok 
pontosságát napi karban
tartásuk garantálja. A pár
huzamos, átfedő művelete
ket kizárja, hogy az Futó
műgyárban felhasznált 
adatok, termelési informá
ciók a győri központi adat
bankban is megvannak.

A számítógép által készí
tett termelési-készletezési 
kimutatások, programilis
ták, gyártósorankénti adat
halmazok a korszerű gaz
dálkodás, a megalapozott 
vezetői döntések fontos fel
tételei.

(vincze)

Hertelendy Ferenc promram- és gyártáselőkészítés! osztályvezető a tényszámokat ha
sonlítja össze a programadatokkal.


