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Gondos m unkával készítsük e lő  
az új p á rto k ta tá s í é v e t

H O G Y A N  L Á T JÁ K  A  F IA T A L O K :

A p árt VII. kongresszusa 
óta végbem ent hazai fejlődés 
és az időközben lezajlott nagy 
nemzetközi jelentőségű ese
mények, m in t a  kom m unista 
és m unkáspártok 1960-as 
moszkvai értekezlete és az 
SZKP XXII. kongresszusa, 
nagy hatással voltak propa
gandam unkánkra. A  p árt he
lyes politikája egyre széle
sebb tömegek szám ára tette 
vonzóvá a  m arxizm us—leni- 
nizm us tanulm ányozását. A 
propagandam unka hatóköré
nek kiterjesztése azonban to
vábbra is feladatunk m arad. 
S ezt csak úgy tud juk  megol
dani, ha a  pártoktatás szerve
zése során figyelembe vesz- 
szük az élet d ik tá lta  követel
ményeket.

Sokszor esett szó az  elm últ 
^vekben a  propagandam unka 
differenciálásáról, vagyis a r 
ról, hogy a lakosság m inden  
rétegéhez ju ttassuk el — igé
nyüknek megfelelően — a 
p árt politikáját, a  m arxizm us 
—leninizm us tanításait. Ezért 
az oktatási form ák széles ská
lá já t alkalm aztuk. Ezek közül

jól beváltak
a Jöniegtanfolyamok

így az időszerű kérdések, a 
m arxizm us—leninizm us I., II., 
a  gazdaságpolitikai és a  téli 
falusi tanfolyamok. Szakosí
to tt tanfolyam aink viszont á l
talában nem  feleltek meg a  
várakozásnak, ezért i t t  új, 
hatékonyabb form ákat kell 
találni. Mivel a  téli falusi 
tanfolyam ok sikeresnek bizo
nyultak, ezért a  következő 
oktatási évben tovább bővít
jük  ezt a  form át. Nagy érdek
lődés nyilvánul meg az  érte l
miség részéről is a  pártok ta
tás iránt. A M arxizm us—

. Leninizmus Esti Egyetem ősz
szel induló első évfolyam ára 
például 20 orvos kérte  felvé
telét, s sok a  jelentkezők kö
zött a pedagógus is.

A m ásik fontos követel
mény: propagandistáink jó
m unkája. E rre biztosíték, 
hogy évről évre több az olyan 
propagandista, aki magas 
m arxista és általános m űvelt
séggel rendelkezik. Főiskolai 
tanulm ányokkal rendelkező 
propagandista 1959—60-ban 
124, 1961—62-ben 210 volt. A 
pártiskolát végzett propagan
d isták  szám a két év a la tt 
263-ról 382-re em elkedett. A 
képzett propagandisták szá
m ának növekedésével egyre 
inkább kiszorulnak az iskolás 
módszerek. M ind több olyan 
propagandistánk van, aki a 
„kinyilatkoztatások”,, m egfel
lebbezhetetlen vélem énynyil- 
nyilvánítások helyett v ita 
partnerkén t vesz részt a  fog
lalkozásokon és a rra  töreki- 
szik, hogy szentenciák helyett 
a  tények és érvek győzzék 
meg a  hallgatókat.

Régi igazság, hogy az okta
tás hatékonysága elsősorban a 
propagandistáktól függ. Jól 
felkészült, alapos tudású pro
pagandista — aki nem csak 
oktatója, hanem  nevelője is 
hallgatóságának — sokat segít 
a  p á rt ügyének. A képzetlen, 
rosszul felkészült propagan
dista viszont, aki ráadásul 
még görcsösen ragaszkodik 
tú lhaladott elképzeléseihez, 
módszereihez, inkább árt, 
m in t használ. Ebből kiindulva 
továbbra is az az álláspon
tunk, hogy csak ott szabad 
szem inárium ot indítani, ahol 
van  m egfelelő propagandista. 
Nem szám okra van szükség, 
hanem  ténylegesen hatékony 
m unkára. Ezért helyesnek ta r 
tanánk, ha például a  term elő- 
szövetkezeteket patronáló üze

mek vezetői vállalnák egy-egy 
tanfolyam  vezetését az adott 
termelőszövetkezetben. Egyes 
járási intézm ények vezetői és 
m unkatársai is megtehetnék 
ugyanezt.

A propagandisták m unkája 
iránti igényesség állandóan 
emelkedik. Ennek az az oka, 
hogy a  pártoktatásban rész
vevő hallgatók politikai látó
köre, általános műveltsége is 
állandóan gyarapszik, m ás
részt pedig előrehaladásunk
kal sok új elm életi és politi
kai kérdés vetődik fel, am e
lyek m egm agyarázása nem 
könnyű feladat. Különösen 
nem  könnyű akkor, ha a 
propagandista nem  tud lépést 
ta rtan i a fejlődéssel. Ezért 
m egem lítünk néhány fontos 
tényezőt, am elyek nélkül ma 
m ár nem  lehet senki sem jó 
propagandista.

Az egyik ilyen tényező, 
hogy a propagandistának ál
landóan képeznie kell magát. 
Nemcsak m arxista, de á lta lá
nos m űveltségét is em elnie 
kell, hogy tanácsot tudjon 
adni, vagy vélem ényt nyilvá
n ítan i a felm erült kérdések
ben. A másik, hogy a kom m u
nista erkölcs norm áinak be
tartása nélkül nem  lehet va
laki jó propagandista. Semmi 
esetre sem szabad propagan
dam unkával megbízni olyant, 
akinek erkölcsi élete nem  
tiszta, nem  egyezik az á lta la  
tan íto tt eszmékkel, akinél a 
szavak és a te ttek  között kü 
lönbség van. Ilyen fontos té 
nyező m ég a  propagandista 
m unkájának eszmeisége. Arról 
van szó, hogy nem csak 
egyszerűen ism ereteket kell 
adni a  hallgatóknak, hanem  
pártosan nevelni is kell őket. 
Különösen fontos a p roletár 
internacionalizm usra való ne
velés. A mi országunk szá
m ára  létkérdés gazdaságilag, 
de társadalm ilag is a  szocia
lista világrendszerhez való 
tartozás. Ezért m inden tény
kedésünket á t kell hatn ia a 
nemzetköziség szellemének, s 
ez a propagandam unkának is 
egyik fontos mércéje.

A harm adik  követelm ény 
az, hogy a gyakorlati m un
kára,

az éleire oktassuk, 
neveljük

a hallgatókat. Nem az a  fel
adat, hogy a hallgatók betéve 
tud janak  tételeket és szó- 
szerint tud ják  idézni a tan 
könyv egyik vagy m ásik feje
zetét, hanem  az, hogy keressék 
és ta lá lják  m eg az elm élet és 
gyakorlat összefüggéseit. Úgy 
kell tan ítan i a , pártoktatás, 
részvevőit, hogy felkészítsük 
őket a  napi politikai m unkára. 
Ezért egyre inkább te re t hódí
tanak a  p á rt propagandam un
kájában  az olyan tanfolya
nok, ahol gazdaságpolitikai, 
ipargazdaságtani, üzemszer
vezési, stb. kérdésekkel foglal
koznak. Ez azért fontos, m ert 
nem csak beszélni kell a  p árt 
gazdaságszervező m unkája 
színvonalának emeléséről, ha
nem  az t is meg kell m ondani, 
hogyan érhetünk  el ered
ményt. Az egyre emelkedő 
érdeklődést egyébként bizo
nyítják  a számok is. 1959—■ 
60-ban 15 gazdaságpolitikai 
tanfolyam unk volt 266 hall
gatóval. 1961—62-ben 50 tan 
folyamon 1000 hallgató vett 
részt, az új oktatási évben 
pedig a  jelek  szerin t 80 tan 
folyam indul, több m in t 1700 
hallgatóval.

A negyedik fontos követel
mény a szemléltetés, am i je
lenleg m ég egyik leggyen
gébb területünk. Különösen 
hiányiák ez a  töm egtanfolya

Politikai előadássorozat 
a szocialista brigádok tagjainak
A nyergesújfalui viszkóza

gyárban új módon kívánnak 
gondoskodni a szocialista b ri
gádok tagjainak politikai kép
zéséről. A pártszervezet elő
adássorozatot indított, am elyre 
m indenekelőtt azokat a b ri
gádtagokat h ív ják  meg, akik 
nem  vesznek részt szervezett 
politikai oktatásban, de te r
mészetesen a többieket is szí
vesen látják . Az első előadást 
június végén rendezték meg: 
i t t  Horn Géza pártvezetőségi

tag  Szirm ai István  elvtárs elő
adása alap ján  beszélt a XXII. 
kongresszusnak hazai ideoló
giai és ku ltu rá lis életünkre 
gyakorolt hatásáról. Ezentúl a  
tervek szerint m inden hónap
ban ta rtan ak  égy előadást. A 
tem atikában az időszerű poli
tikai kérdések m ellett számot
tevő helyet kapnak gazdaság- 
politikai problém ák és —‘ a 
„szocialista módon élni” gon
dolatával összefüggésben 1— 
erkölcsi tárgyú előadások is.

mokon, ezek közül is elsősor
ban az időszerű kérdések tan 
folyamán. I tt  az aktuális 
nemzetközi események kap
csán sok m indent m egism er
nek a  hallgatók a világ kü
lönböző országairól, nem zet
közi szervekről, politikusok
ról, stb., s ezek az ism eretek 
tovább mélyülnének, ha ügyes, 
jó m ódszerrel szem léltetnénk 
is azokat. P ropagandistáink a 
szem léltetéshez használjanak  
fe l film eket, különböző kiad
ványokat, grafikonolcat, stb.

Ötödik követelm ényként em
lítjük  a propagandamunka  
összehangolását. Az elm últ 
években sok problém át oko
zott — különösen falun —, 
hogy alapszervezeteink nem  
hangolták össze a  különböző 
rendezvényeket. Ezért helyes
nek ta rtanánk , ha az új ok ta
tási évben m indenütt készíte
nének egy koordinációs te r
vet. E tervben állapítsák  meg 
a  különböző rendezvények he
lyét, időpontját és term észete
sen ragaszkodjanak is a  terv  
pontos betartásához.

Az 1962—63-as oktatási év
ben

a fő tananyag
m inden oktatási form án a  
p á rt VIII. kongresszusának 
anyaga lesz. Ezt megelőzően 
1—2 időszerű politikai kérdést 
tárgyalnak meg a  hallgatók. 
Járási-városi bizottságaink 
most az előkészítés időszaká
ban tartanak . Dorogon az 
alapszervezeti párttitkárok  ér
tekezletén alapos beszámoló 
tá jékozta tta  a részvevőket a 
feladatokról és az elm últ év 
tapasztalatairól. Kom árom ban 
jó koordinációs terv  készült, 
am ely biztosíthatja a  p árt
oktatás tervszerűségének foko
zását. De igyekezetben a  többi 
pártbizottság sem m arad t el.

Ez évben az lesz a fő  fe l
adatunk, hogy a V III. kong
resszus anyagát eljuttassuk a 
megye lakosságának m inden  
rétegéhez. Ebben továbbra is 
szám ítunk a  propagandisták 
m unkájára és pártszerveze
teink ak tív  tevékenységére.

Ferenczi István, 
az MSZMP Komárom megyei

Bizottságának m unkatársa.

Ä moszkvai békekongresszust, a VIT előkészületeit 
és KISZ-szervezetük gondjait

A tabányai Mező Im re I fjú 
ság Házából sohasem hiányzik 
a  jó hangulat. Ezekben a 
napokban pedig még színe
sebb, m ozgalm asabb volt a 
kép, m in t máskor. A nagy
terem ben „vágni lehetett a 
csendet”, m ikor a 'hallgatóság 
elm éiyülten figyelte egy-egy 
előadó fejtegetéseit. A szüne
tekben ének, tréfa, asztali
tenisz-mérkőzés oldotta fel a 
m unka feszültségét. Így zaj
lo tt az ipari üzemek KISZ- 
titkárainak  tanfolyama.

Nemcsak a tanulás folya
mán. hanem  a beszélgetések
ben is helyet kaptak  az idő
szerű kérdések. Három  fiatalt 
— Z la tzky  Istvánná  számlá- 
zót, Csurgai József technikust 
és Szamosi Ferenc v á járt — 
rövid eszm ecserére hívtunk 
meg. Először a moszkvai 
békekonferenciát hoztuk szó
ba. Csak m eg kellett pendíte
ni a  gondolatot, s a  fiatalok 
m áris otthon voltak a tém á
ban.

— Ha a tyékéről beszélünk, 
akkor jövőnk lényegéről és 
tartalmáról esik szó. Tudjuk, 
hogy érdemes m inden erőníket 
m egfeszítenünk, ha a béke 
megői zéséről van szó. Azt 
várjuk a m oszkvai konferen
ciától, hogy az ifjúság, az 
emberiség jövőjének érdeké
ben m utasson utat, hogyan 
valósulhatna m eg mielőbb az 
általános és teljes leszerelés.

Az egyik fontos nemzetközi 
esemény u tán  egy m ásikra 
fordul a  beszélgetés: az ifjúság 
közelgő nagy világtalálkozó
jára .

— A z oroszlányi K lSZ-esek  
hiányolják, hogy a városból 
senkit se kü ld tek a V IT-re  — 
kezdi panasszal Zlatzkyné.

A választ az almásfüzitői 
Csurgaj József ad ja  meg:

— A  bécsi V IT-re az üzem  
együk dolgozója is kijutott. S  
most azt keressük, hogy a hoz
zánk közeli helységekben  
nincs-e valaki, 'aki Helsinkibe 
utazik. Sok kérdésre várunk  
választ.. így akarjuk most 
megoldani, hogy közelebbről, 
szem élyes élm ényekből ism er

hessük meg a világ m inden  
részéből összegyűlt fiatalok 
véleményeit. Elsősorban arra 
vagyunk kiváncsiaik, hogyan 
vélekednek rólunk, a szocialis
ta országok fiataljairól a fe l
szabadult gyarmati népek kü l
döttei. Nagyon kiváncsiak 
vagyunk ai ra is, hogy a nyu
gati országok fiataljai m it 
mondanak a hazájukban folyó 
békeharcról. A zt szeretnénk 
tudni, m ilyen  töm egeket m oz
gósítanak, hogyan szervezik  
akcióikat, m ennyi ezekben a, 
spontaneitás. Persze, azt is el
várjuk a V IT -en  résztvevő  
magyar fiataloktól, hogy el
m ondják, m it teszünk m i itt
hon a nem zetközi össze
fogásé i t.

S ha m ár a te ttekre kerü lt a 
sor, m ondjuk el, hogy a tim 
földgyári fiatalok az MSZMP 
VIII. kongresszusa tiszteletére 
egy körülbelül 2,5 kilom éteres 
iszapvezetéket festenek be 
társadalm i m unkával, hogy 
az anyagot a  korrózió ellen 
védjék.

— Mi a versenymozgalom  
erősítésével készülünk a kong
resszusra — kapcsolódik a 
beszélgetésbe Szamosi Ferenc 
vájár. — Nálunk, az oioszlányi 
fe jlesztési üzem ben három  
KISZ-brigád dolgozik. Az 
egyik már a „szocialista m un
kabrigád” cím  tulajdonosa. 
Most a kongresszus előtt az 
üzem  összes brigádját kih ívtuk  
versenyre.

A  m unkafelajánlások a h a 

zai kérdésekhez hozzák köze
lebb a beszélgetést. A KISZ- 
szervezetek nehézségeiről kez
dünk beszélgetni. M indhárm an 
a többműszakos munkával 
kapcsolatos nehézségekről be
szélnek.

— Három m űszakos elfog
laltság m ellett nagyon nehéz 
jó K ISZ-életet terem teni — 
mondják. Igaz, rögtön meg
oldásokat is ajánlanak. A leg
érdekesebb, am it a fiatal vájár 
mond:

— N álunk nemcsak a három  
műszak, hanem az egymástól 
messze fekvő  m unkahelyek is 
nehézséget okoznak. K ISZ- 
szervezetünk nem  nagy, de 
erős. A z üzem  politikai és 
gazdasági vezetői segítenek 
fenntartani az állandó kapcso
latot. A  párttitkár elvtárs 
ugyanúgy, m in t az üzem  igaz
gatója és a többiek szívesen 
keresik fel a fiatalokat a m un
kahelyeken, s megbeszélik ve
lük problémáikat. így aztán 
m indig sikerül mozgósítani a 
fiatalokat. Erre példa, hogy 34 
KISZ-taguvSk 500 VIT-sors- 
jegyet adott el.

A  további tapasztalatcserét 
a gyorsan eltelt idő vágta 
ketté. Kezdődik az előadás, 
m ennünk kell. S azzal a  ló 
érzéssel búcsúzunk a három 
titkártól, hogy fiataljaink 
nemcsak figyelemmel kísérik 
az eseményeket, hanem  fele
lősségteljesen kiveszik a részü
ket a politikai és a  gazdasági 
munkából.

A  vöröskereszt megyei el
nöksége az iskolaév befejezése 
után értékelte  az ifjúsági vö
röskeresztes szervezetek m un
káját. A mozgalom erősödését 
tartalm i és számszerű eredm é
nyek egyaránt jelzik.. A fejlő
dés m indenekelőtt a többi tá r
sadalm i szervvel való szóró-

A kiöregedett gőzmozdony,
rekedtes füttyentés u tán  
meglódult. A dadi állomás 
épülete lassan kibontakozott a  
feketésszürke füstfelhőből. 
Aprócska az állomás, mégis 
gondozott virágágyások „öle
lik  körül...

A község derekán  egy p a
rányi dombocskán magasod
nak a tem plom  mohos falai. 
A málladozó kövek régm últ 
vérzivataros idők emlékező 
tanúi, A kad közöttük jó  n é 
hány, am elyek m ár az 1500- 
as években is a  falu  tem plo
mához tartoztak. Aztán a  
törökdúlás idején nem  egy 
kőre fröccsent m agyar vér. Az 
évtizedekig néptelen Dadra 
1643-ban jobbágyokat tele
p íte tt a  gesztesi várú r, s  a  
kövek e rre  is  em lékeznek, 
meg az  1718-as nagy tűzvész
re, am ely felperzselte az egész 
falut... És m a is állnak  a  fa
lak, beleékelve történelm ünk 
ném a tanúi, a  málladozó kö
vek.

Csendes, k ihaltnak  tűn ik  
a  falu. Egy-egy trak to r sie
tős dohogással igyekszik a 
határba. Az em berek, asszo
nyok k in t vannak a  földeken, 
a növényápolással szorgos- 
kodnak. Jó  néhányan dolgoz
nak  a környékbeli üzem ek
ben, bányákban is. Az utóbbi 
időben m ég sincs nagyobb hi
ba a közös gazdálkodással.

Ezt bizonygatja Csipák Pali 
bácsi. Ö pedig szavahihető 
ember. Ebéd közben leptem 
meg a 71 éves öreget.

— Jókor jö tt — m ondta 
szíves szóval. — Alighogy ha
za tértünk a földekről.

S Pali bácsi mesél. ízes pa
raszti egyszerűséggel m uta tja  
be a „közös” gondjait, ered
m ényeit, Büszkén em líti,

hogy tavaly többet osztottak, 
m in t kilencszázhatvanban,

— „Futrás” voltam , a jó 
szág takarmányozását végez
tem. Kifizetődő munka. 
K aptam  300 munkaegységet.

— Csak balesete vo lt ■— 
szól közben Vaszilisza néni, a  
felesége. — Leesett a szekér
ről, s m egnyom ták a kerekek.

— Ép vagyok m ár  — hárít
ja  el az öreg a  dolgot.

Csipák bácsi jó  kedélyű 
em ber Nem látszik m eg ra j
ta  az elm últ hé t évtized, sem 
a  m ostoha sors. Most is 
fel-felidézi az Oroszország
ban tö ltö tt hét esztendőt. An
n á l is  inkább, hiszen o tt 
ism erte meg, vette  feleségül 
Vaszilisza nénit. M indketten 
nincstelen cselédemberek 
gyermekei voltak. S az orosz 
asszony otthont ta lá lt Csipák 
P ál dadi házában. Befogad
ták az ódon falak, am elyeket 
zsellérősök em eltek, foltoz
gattak  több emberöltőn át.

Az iskolát kerestem, újból a
történelem be botlottam . Száz 
esztendővel előbb „sörház”- 
nak  használták. A zsandár- 
világ idején keserű szívű 
szegénylegények fo jtották 
italba, dalba bánatukat e  fa
lak  között. Ma apró lurkók 
kobakjait töm ik itt  tudo
m ánnyal.

— Jöjjön csak beljebb '—  
hív a tanítónő. — Nagy m un
kában vagyunk.

A tanterem be lépve szo
katlan  kép fogad. Galyakk-al, 
nádcsomókkal teletűzdelt pa
dok, asztalok. M intha a ve
lencei nádasvilág kicsinyített 
u tánza tá t készítették volna 
el. Csodálkozásomra gyorsan 
jön a magyarázat.

— Selyem hernyókat tenyész
tünk  — m ondja a házigazda* 
Pető Im re  pedagógus. — Néz-

ze csak, ezek m ár kész gu
bák. i

Nem kis fába vágták fe j
széjüket a m árciusban alakult 
dadi ifjúsági szövetkezet tag
jai. Húsz gyermek és négy 
pedagógus tartozik soraikba. 
Három hold földet kap tak  a 
tsz-től, meg 800 négyszögöl 
kertet. Egy-egy hold herét, 
őszi á rp á t és kukoricát vetet
tek. Borsót, salátát, dughagy- 
m á t és papriká t pedig a  „ker
tészetükben” telepítettek.

— M ájusban 5000 petét 
ajándékozott nekünk Mukács 
Imre bácsi — meséli el a so
ron kívüli m unka történetét a 
tanítónő. — A gyerekek öröm
m el fogtak az eperlevél-gyűj
téshez. Volt egy kis dolgunk 
„velük” — m uta t a  nádcso
mókon mozgolódó hernyókra. 
— De megéri, párszáz forin t 
jövedelm et hoz a közösnek.

A m ikor kilépünk az isko
la  kapuján, még egy pillan
tá st vetünk  a  dadi ifjúsági 
szövetkezet egyik nagy becs
ben ta rto tt jószágára, a tek
nősbékára. Hosszú, ráncos 
nyakán billegő fejé t búcsú
zásként körbeforgatja...

Az állomáshoz visszafelé ve
zető úton újabb és újabb 

'em lékek  idézik a  régm últat. 
Évszázados házak, m űem lé
kek, mohos kövek. De i t t  is, 
o tt is feltűnnek az új hírnö
kei — a  korszerű, szép há
zak, am elyeket néhány éve 
ép ítettek  gazdáik, az egykori 
jobbágyok leszárm azottai, 
akik m a m ár sa já t b irtoku
kon — a közös barázdáin — 
szántanak, vetnek és a ra t
nak.

így találkozott velem a m últ 
és a  jelen Dad község apró 
házacskái között.

Tóth László

sabb együttm űködésnek kö
szönhető.

A tartalm i fejlődésnek az 
egészségügyi kulturáltság ja
vulása a fokmérője. Megálla
pítható, > hogy az iskolákban 
gyre általánosabbá válik az 

egészségügyi rendszabályok 
betartása. A számszerű ered
mények több területen is je
lentkeznek. Az iparitanuló- és 
középiskolákban nőtt az egész
ségügyi tanfolyam ok száma. 

Ebben az évben a m últ 
évi 124-gyel szemben 678 
ipari tanuló vett részt vö
röskeresztes tanfolyam o

kon.
A középiskolákban ez a szám 
844-ről 1124-re em elkedett.
Hasonló fejlődés tapasztalha
tó a „Tiszta iskola”-mozga- 
lomban. A  tavalyi 348-cal 
szem ben az idén 368 osztály 
érdemelte ki a „Tiszta, rendes 
osztály” címet. Különösen a 
tatai járásban  értek  el szép 
eredményeket.

A most záródott tanévben 
elért sikerek a javuló együtt
működésen alapulnak. Rend
szeres kapcsolat alakult ki az 
úttörőmozgalommal. A felnőt
tek vöröskeresztes szerve
zetei is sokkal gyorsabban 
dolgoztak együtt az ifjúságiak
kal. Jelentős tám ogatást nyúj
to ttak  a  pedagógusok is az if
júsági vöröskereszteseknek. A 
szülői munkaközösségek vi
szont még keveset törődtek 
velük. Helyes lenne, ha a  kö
vetkező iskolaévben erre  na
gyobb figyelmet fordítanának.

Az ifjúsági vöröskeresztes 
m unka javulását jelzik a  szé
lesedő nemzetközi kapcsolatok 
is. Ez főleg a levelezés te rje 
désében, valam int ajándékok 
készítésében és küldésében 
m utatkozik.

Fiatalok százai leveleznek 
rendszeresen és küldenek 
ajándékot külföldi társaik

nak.
Sok szép ajándékot készítettek 
a  vöröskeresztes szervezetek 
tagjai a  fóti nemzetközi tá 
borozásra. A nemzetközi kap
csolatokat erősítik a  személyes 
találkozások is. A fóti tábo
rozásra például két f ia ta lt is 
javasolt a megyed elnökség. A 
kapcsolatok erősödését szol
gálja az is, hogy kiránduláso
kat szerveztek a fóti nem zet
közi találkozó meglátogatá
sára.

A megyei elnökség több ki
válóan dolgozó ak tívát meg
jutalm azott. A megyében ösz- 
szesen 36 pedagógus és 300 
fiatal kapott vöröskeresztes 
kitüntetést.

Számszerű fejlődés, szorosabb együttműködés 
az ifjúsági vöröskeresztes szervezetekben

i/^ e g m u ít eá a  teleti ta lá lh  ozdóa


