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Pályázat
TISZTHELYETTES ISKOLAI JELENTKEZÉSRE

Jelentkezésre hívjuk fel a dolgozó népünk fegy
veres szolgálatát hivatásuknak választó férfiakat, 
ákik a Magyar Néphadsereg tiszthelyettesei kí
vánnak lenni.
1. A jelentkezés feltételei:
— magyar állampolgárság,
— feddhetetlen előélet és erkölcsi^politikai meg

bízhatóság,
— hivatásos katonai szolgálatra váló egészségi 

' alkalmasság,
— általános iskolai végzettség,
— nőtlen családi állapot,
— a tiszthelyettes iskola kezdetéig betöltött 17. 

életév, de 23 évnél nem idősebb életkor.
2. A pályázó tanulók a jelentkezési lapot iskolá
jukban, mások a megyei .hadkiegészítési és terü
letvédelmi (Budapesten a Fővárosi Hadkiegészítő) 
parancsnokságtól, sorkatonák a parancsnokaiktól 
kaphatják meg.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell:
— saját kezűleg írt önéletrajzot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt,
— legmagasabb iskolai végzettségről szóló bizo

nyítványt (másolatot),
— TBC-gondozóintézet által kiadott, 3 hónaposnál 

nem régebbi mellkas röntgenernyő fényképet 
(igazolást).

3. A jelentkezők az előképzettségtől, érdeklődési 
körtől (parancsnoki, technikai vagy anyagellátási 
terület) és a felvételi vizsga eredményétől függően 
nyerhetnek felvételt a néphadsereg valamely tiszt
helyettesképző iskolájába. A pályázók a következő 
szakok közül választhatnak:
— gépesített lövész; harckocsizni; csapatfelderítő; 

rakéta- és tüzér; csapatlégvédelmi és légvé
delmi rakétatüzér; vegyi védelmi; műszaki és 
műszaki-technikai; híradó vezetékes vagy veze
ték nélküli technikai és parancsnoki; rádió
elektronikai; rádiófelderitő; rádiótechnikai;

— fegyverzeti profilban fegyver- és lövegtechni- 
kai, optikai és infratechnikai vagy lokátor- és 
rakétatechnikai; gépjármű- vagy harcjármű- 
technikai; repülő-műszaki profilban sárkány- 
hajtómű, elekttromosműszer-ox-igén vagy fe
délzeti rádió és fegyvermechanikai;

— anyagellátási és egyéb profilban hadtáp-élel- 
rnezési, ruházati szállító, egészségügyi, üzem
anyag; elhelyezési; ügyviteli szakok.

4. A pályázók májusban felvételi vizsgán vesznek 
részt, melynek anyaga:
— vizsgálatokkal a katonai pályaalkalmasság meg

állapítása,
— az általános felkészültség és tájékozottság fel

mérése alapján a javasolt tiszthelyettesi isko
la és szak megválasztása. A döntésről a tiszt- 
helyettes iskolák parancsnokai július 15-ig kül
denek értesítést

A felvétel elutasítása miatti fellebbezéseket — az 
egészségileg alkalmatlanok kivételével — 15 na
pon belül írásban, az értesítést küldő tiszthelyet
tes iskola parancsnokához lehet benyújtani.
5. A tiszthelyettes iskolák első évfolyamán a ta
nulmányi év kezdete: s z e p t e m b e r  1. A tanulmá
nyi idő 2 óv.
A hallgatóik teljes ellátásban, illetményben, a má
sodik félévtől kezdődően — az elért tanulmányi 
eredménytől függően — tanulmányi pótlékban ré
szesülnek. A tanuláshoz szükséges feltételek térí
tésmentesek.
A tanulmányaikat befejező hallgatók hivatásos 
állományba kerülnek, tiszthelyettesi rendfokoza
tot kapnak, és ezzel egyidejűleg a katonái szak
képzettség mellett szakmunkás-képesítést vagy 
szakmai gyakorlatot szereznék.
A jelentkezési korhatárnál fiatalabb (alsóbb év
folyamú), de a tiszthelyettesi hivatás iránt érdek
lődő és meghatározott szakmai ' profilban (gépi
forgácsoló, szerszámkészítő, mechanikai műszerész, 
villanyszerelő, gépszerelő és -karbantartó, közle- 
kedésigép-szerelő szakmák, illetve szakmacsopor
tok) tanulmányokat folytató szakmunkástanulók 
felkészülését a néphadsereg havonta társadalmi 
ösztöndíj folyósításával is támogatja. Erre a la
kóhely szerinti hadkiegészítési és területvédelmi 
parancsnokságok az illetékesek.
A HM-ösztöndíjas szakmunkástanulók tiszthelyet
tes iskolai beiskolázására a szakmunkás-képesítés 
megszerzése és az előírt életkor betöltése után 
kerülhet sor.
6. Pályázati határidő: á p r i l i s  20.

H onvédelm i M in iszté rium

Ezen a héten
. . .  érdemes visszapillan
tanunk S z a b ó  I s t v á n n a k ,  a 
TOT elnökének sajtótájé
koztatójára, amelyen el
hangzott: megállt a ter
melőszövetkezetek közötti 
leszakadás, differenciáló
dás. Az általános jellem
ző helyzet mellett persze 
továbbra is vannak téeszek, 
ahol a bomlás jelei mutat
koznak. Ezekben a gaz
daságúkban még ma is 
az igazak álmát alusszák. 
Másutt épp a túlzott ön
bizalom, az elméretezett 
beruházáspolitika okoz ba
jokat, s vezet gyenge tel
jesítményekhez. Ellent
mondás, de igaz: ahogy 
nő a szövetkezetek esz
közellátottsága, úgy csök
ken a hatékonyság . . .  So
káig azt hittük: modern 
sertéstelep — olcsó disznó. 
Ámde — százötven téeszt 
kivéve — nem ez jött be. 
No és az árák. Száz fo
rintnyi mezőgazdasági ter
mékhez 63 forint összegű 
ipari termékeket használ
nak fel. A mezőgazdasá
gi termékeknek csupán ki
lenc százaléka szabadáras, 
szemben a 60—70 száza
lékot kitevő szabadáras 
ipari termékekkel. Ez bi

zony jókora függőséget je
lent. Ugyanakkqr elmond
ható az is, hogy az ipari 
termékek árképzése gyak
ran ellenőrizhetetlen. Rész
ben ebben rejlik a magya
rázata annak, hogy a nagy 
hozamok ellenére is fej
csóválva vesszük tudo
másul: nem a pénztár
cánkhoz szabták a körte, 
az alma vagy a zöldség
félék árát.
A tavalyi esztendőről még 
csak annyit: a szigorítá
sok ellenére a termelőszö
vetkezetek teljesítették az 
1982. évi tervüket, s .mint
egy 19 milliárd forint 
nettó jövedelmet tettek le 
a népgazdaság asztalára. 
A siker persze nem homá- 
lyosíthatja el a szemün
ket. Látnunk kell a meg
lévő és megoldásra váró 
teendőket is. Tavaly pél
dául — korábban nem is
mert — túltermelési és 
értékesítési problémákba 
ütköztünk, ami miatt ká
rok is keletkeztek. E 
gondjaink sürgős megol
dást kívánnak. A kérdé
sek kérdése viszont to
vábbra is az: a termelő- 
szövetkezetek tudják-e tar
tani a műszaki fejlesztést? 
Kár tagadni, voltak már 
vészjelzések, de az utolsó 
pillanatban eddig még

Csirkék
A törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó Vállalatnál 
az idén is várhatóan több mint 200 ezer vagon 
baromfit dolgoznák fel, amelynek nagyobbik része 
exportra megy.

90 éves a Telefonhírmondó
Február 16-án ünnepelte kilencvenedik születés
napját P u s k á s  T i v a d a r  „Telefonhírmondó” szolgá
lata, amely — mint műsort szolgáltató berendezés 
— a rádiózás ősének tekinthető. A telefonhírmon
dó eszközeik, szabadalmi leírások, műszaki beren
dezések a budapesti Postamúzeum gyűjteményé
nek darabjai.

mindig sikerült úrrá lenni 
a helyzeten.
Mi mondható el a 83-as # 
esztendőről? Mindenekelőtt 
az, hogy lendületben van 
az agrártermelés, lassul
hat ugyan a fejlődés di
namizmusa, de az íve nem 
törik meg. Az idei tervek 
is teljesíthetőek. Még ak
kor is, ha a szabályozók 
módosítása mintegy 3,5 
milliárd forint elvonást 
eredményez a mezőgaz
dasági nagyüzemektől, s 
ennek hetven százaléka az 
1302 termelőszövetkezetet 
terheli. A szövetkezeti el
nökök, a helyenkénti mor
gás eltenére isi, azonosul
nak az idei elképzelések
kel, és megvalósíthatónak 
vélik azokat. Kétségtelen: 
kísért a „begombolkozás” 
veszélye. A gazdaságpoli
tika azonban mindent 
megtesz, hogy „alájátsz- 
szon” az üzemeknek, s így 
képességeik legjavát nyújt
hassák. A kedvező tava
lyi esztendő miatt a tár
sadalom együttes elisme
rése övezi a téeszeket, ám 
a. további sikerekhez még 
kritikusabban kell a gaz
daságúknak saját munká
jukat megítélniük, s az
után javítaniuk.

(Cseh)

Közösségi ház
Színes, mozgalmas prog
ramjainak köszönhetően a 
fiatalok kedvelt szórakozó
helye a lágymányosi kö
zösségi ház. Keddenként 
például az operastűdiónák 
ad otthont, ahol a tizen
nyolc éven felüli műked
velő diákokkal, szakmun
kásokkal, értelmiségiekkel 
foglalkozik S a s s  J ó z s e f  
karnagy. Ugyanezen a na
pon működik . a T í m á r  
S á n d o r  vezette folklór- 
stúdió és a Spirál mozgás- 
színház is.

Tanuló munkások
A mintegy négyezer dol
gozót foglalkoztató Salgó
tarjáni kohászati üzemek 
muri,kásái közül a hetve
nes évek közepén majd 
kétezren nem fejezték be 
az általános iskolai ta
nulmányaikat. Számuk 
mostanra hatszázhatvanra 
csökkent, a középfokú vég
zettséggel rendelkező dol
gozók száma ugyanennyi 
idő alatt kevés híján 
százzal, az egyetemi és fő
iskolai végzettségűeké több 
mint ötvennel emelkedett. 
Tízüknek két diplomája 
van, tizennégyen legalább 
középfokú nyelvvizsgával 
rendelkeznek. A gyár dol
gozói közül jelenleg is * 
csaknem százan tanulnak 
általános és középiskolá
ban, egyetemen vagy fő
iskolán, s nyolcszáznál 
többen járnak szakmai to
vábbképző tanfolyamokra.

6


