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S zep tem berben  
i t t  m á r  ta n íta n a k

A nyár folyamán megszépül
tek a  régi iskolák — és né
hány ú j intézm énnyel is gya
rapodott az iskolák hálózata. 
Ezúttal ú j építkezéseknél já r
tunk, s bem utatunk néhány 
befejezés előtt álló létesít

ményt

m ű m
A  ta tai Zsigmond utcában a 

befejezéshez közeledik az új, 
m ondern, négytanterm es, nap
közis konyhával és tanítói la
kással felszerelt iskola épí
tése. A több m int kétmillió 
forin t költséggel épülő isko
lában is megkezdődhet — ha 
egy kissé késve is — szeptem

ber közepén a tanítás.

Tatabánya-Újvárosban Is 
megkezdi működését a város
rész harm adik iskolája. Egyen
lőre csak a tanterm i részek 
készülnek el Ugyan — de a 
tanítás azért zavartalanul fo
lyik m ajd szeptembertől — s 
közben persze az építés is. A 
tornaterm et, a politechnikai 
műhelyeket, s a napközit a jö
vő év elején adják át ren

deltetésének.

Nagy m unka fejeződött be 
Dadon. A járási tanács segít
ségével 3 ú j tanterem m el bő
vül az iskola, s a három, ko
rábban is használt tanterm et 
renoválták. A m unkálatokra 
mintegy 780 ezer forintot for
dítottak. S ha külsőre nem is 
lett igazán mondern a dadi 
iskolaépület — jó feltételeket 

terem tettek a tanuláshoz.

Túl a 100 vadonon az országos
O  O

kombá]nosverseny élcsapata
Befejező szakaszában lépett 

az idei aratás, s az állam i gaz
daságok kom bájnosainak ha
gyományos vetélkedése is le
zárulóban van. M ár kilenc 
kom bájnos teljesítm énye
em elkedett 100 vagon fölé. A 
szovjet gyárm ányú kom báj
nok kezelőinek versenyében 
még mindig Srakta Sándor, a 
kaposvári állam i gazdaság 
kom bájnosa vezet, aki a leg
utóbbi eredmény-összesítésig 
128,5 vagonnyí gabonát adott 
á t gépe alól. Közvetlenül a

„bajnokjelölt” nyomában ta rt 
Schmidt Béla, a bicskei állami 
gazdaság kombájnosa, 123 va- 
gonos eredményével. A harm a
dik helyet Feit István, a 
szenttamási állami gazdaság 
kom bájnosa tartja , aki 116 
vagont te lje s íte tt 

A rendre arató traktorosok 
közül Németh József, a  de- 
vecseri állam i gazdaság dol
gozója ért el egészen kimagas
ló eredm ényt: gépével 3 hold 
h íján  1000 hold kalászos ter
m ését vágta le. A magyar

kom bájnnal dolgozók közül 
Czigler György já r  az élen, az 
alsótengelici állami gazdaság 
kombájnosa, aki 54,5 vagon- 
nyi gabonát küldött a kom
bájnszérűkre, ü letve rak tá
rakba. A második helyet je
lenleg Oláh János ta rtja  50 
vagonos teljesítményével, az 
agárdi állam i gazdaságban. 
Ebben a kategóriában továb
bi nyolc kombájnos teljesít
m énye halad ja túl a 40 va
gont. (MTI)

Húszezerrel lőtt a megye 
lakossága

Még 505 ipari tanuló  szerződtetése lehetséges
Elnökségi ülésen foglalko

zott tegnap a Szakszerveze
tek Megyei Tanácsa me
gyénk lakosságának változá
sával, a létszámgazdálkodás
sal, a m unkanorm ák felül
vizsgálásának tapasztalatai
val, a felszabadulási m unka
verseny helyzetével és végül 
a munkásvédelem  fejlődésé
vel a mezőgazdaságban.

Megyénk lakossága 1960-tól 
számottevően fejlődött. Az 
akkori 269 950-ről 2900 ezerre 
szaporodott! A növekedés 33,4 
százaléka term észetes szapo
ru la t volt, míg a többi, be
vándorlás más megyékből. A 
következő években az újabb 
nehéz és könnyűipari üzemek 
létrehozásával várható, hogy 
a lakosság száma továbbra 
is nagy m értékben a beván
dorlással növekszik.

Kedvezően alakult a kere
sők és az eltarto ttak  aránya. 
Még 1960-ban száz keresőre 
ugyanennyi e ltarto tt jutott, 
ma ez m ár 92-re csökkent 
Még ez is magas — állapítota 
m e" az elnökségi ülés “zért 
további erőfeszítéseket kell 
tenni újabb, nők számára 
alkalm as ipari üzemek te
remtésére.

Az elm últ évek létszám 
és m unkaerőgazdálkodását 
általában a m unkaerőhiány 
jellemezte. Á ltalános jelen
ség volt a m unkásvándorlás. 
A p árt Központi Bizottságá
nak decem ber 10. határozata 
u tán  javult a helyzet. Nagy 
m unkaerő m egtakarítással 
dolgozott a megye szénbá
nyászata, csökkentették több 
üzem létszámát. A m unkae
rő összetétel azonban nem 
alakult kedvezően. H iány 
volt az elm últ hónapokban 
lakatosban, esztergályosban 
és marósban. Hiányzik a 
megfelelő szakmunkás lét
szám az építőiparban is. A 
bányák, a vegyipar és a 
vasipar továbbra is igyekszik 
megőrizni a létszám m egta

karítást, m iután a m egtaka
ríto tt bérek ötven százalékát 
a mozgó bérek növelésére 
fordíthatják.

Nem alakult megfelelően 
a szakmunkás utánpótlás. 
Igen vontatottan halad a 
megyében az ipari tanulók 
szerződtetése, összesen 1896 
ipari tanuló szerződtetésére 
van lehetőség, ugyanakkor 
még csak 1435 jelentkezett. 
Az elm últ években vájárta 
nulónak mindig kevesen je
lentkeztek, most viszont 
Oroszlányban csaknem száz 
fővel több fiatal kérte fel
vételét a vájártanuló inté
zetbe. Még mindig 505 ta 
nuló szerződtetésére van a 
megyében lehetőség. Túlje
lentkezés van fodrászban, a 
kiskereskedelem egyes ágai
ban, viszont kevesen akarják  
a kőműves, a szobafestő, a 
cserépkályhás, stb. szakmá
kat kitanulni.

Az elnökségi ülés megálla
pította, hogy a norm ák felül
vizsgálata az ipari üzemek
ben a Központi Bizottság de
cember 10. határozata szerint 
mc-nt végbe. NyomaDan emel
kedett a . termelékenység, elő
nyösen változtak a teljesít
mények. A szakszervezeti bi
zottságoknak figyelemmel 
kell kisérniök a létszám ter
vek és a normarendezések 
végrehajtását, el kell érni, 
hogy a létszámcsökkentése
ket m indig előzzék meg a 
műszaki és munkaszervezési 
intézkedések. Ügyelni kell 
a rra  is, hogy a m egtakarí
to tt átlagbéreket a végzett 
m unka arányában megkap
ják  a dolgozók.

Jó irányba fejlődött a fel- 
szabadulási m unkaverseny is. 
A szakszervezeti bizottságok 
többsége és a megyebizottság 
a tavalyinál konkrétabban 
segítette a mozgalom fejlődé
sét, s ez a félévi terv  teljesí
tésében is megmutatkozott.

N a g y a r á n y ú  o la j é s  fö ld g á z  
kutatás h a zá n k b a n

A dunántúli kőolajfúrási 
üzem dolgozói az év eleje 
óta 31 ku ta t fúrtak, s az ed
dig befejezett vizsgálatok 
szerint két kút olajterm elés
re, 11 pedig gáztermelésre 
alkalmas.

Az idei kutatóm unka ala
pul szolgál további kutatá
sokhoz. A Kisalföldön M ihá
lyi és Répcelak környékén 
befejeződött a 30 évvel eze
lő tt m egkezdett széndioxid
gáz kutatás, illetve feltárás, 
a lelőhelyet lehatárolták. 
1962 óta intenzív m unkával 
nagymennyiségű széndioxid
gázt tá rtak  fel, am ely a rép- 
celaki szénsavgyárnak több 
évtizedre elegendő alapanya
got ad.
A Győr m elletti Kunszigeten 
4500 m éter mély kút fú rását 
tervezik, a győri medence 
rétegtani megismerésére.

A Dráva völgyében Mező-

csokonya, Nagybajom, Nagya
tád, Tarany, Komlósd, Ber- 
zence, Babócsa térségében 
kutatnak olaj és földgáz után. 
Ezen a részen több kisebb 
olaj előfordulást és gázlen
csét találtak.

A m agyar olajkutatás tör
ténetében fontos esemény a 
mély, illetve a  nagymélysé
gű olajkutak fúrásának meg
kezdése a zalai olajmezőkön. 
Ezek célja, a  jelenlegi te r
mőszint alatti rétegek átha- 
rántolása, az ősmedence alap , 
janak  elérése, az o tt esetleg 
elhelyezkedő kőolaj és föld
gáz^ felhalmozódás feltárása.

Az első 4500 m éter mély 
ku ta t a régi budafai mezőn, 
a m ásodikat pedig Cseszt- 
reg határában mélyítik. Még 
ebben az évben újabb mély
fúrásokat kezdenek. Sor ke
rü l nagy mélységű, 6000 mé
te r mély olajkút fúrására is.


