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M ai szám u n k b an :
Felvételi vizsgán 3. oldal

Káin szigete 4. oldal

1
Aszfaltozok 5. oldal

Szerkesszünk együtt! 6. oldal
T sü t ö u tJ k  AZ HS2HPrKOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA miér

EGYESÜLJETEK!VILÁG PROLETÁRJAI

Az V. ötéves terv irányelvei 
a CSKP kongresszusa előtt

Leonyid Brezsnyev az bZK P, Kádár János az MSZMP 
> üdvözletét tolmácsolta

Csehszlovákia Kommunista százalékkal növekszik — kö- 
Pártja kongresszusának szer- zölte Strougal, majd folytatta: 
da délelőtti ülésén Lubomir „Külföldi gazdasági kapcso-
Strougal, a CSKP KB elnök- latainkban döntő szerepet ját- 
ségének tagja, a szövetségi szik az együttműködés a Szov- 
kormány elnöke számolt be az jetunióval. Ennek alapján

Leonyid Brezsnyev és Gustáv Husák Csehszlovákia Kommu
nista Pártjának XIV. kongresszusán.

1971—1975. évi népgazdaság
fejlesztési terv irányelveiről.

Az erőteljes intézkedések, 
amelyeket az új- pártvezetőség 
a  katasztrofális fejlődés meg
előzésére hozott, kivezették a 
gazdaságot a válságból anél
kül, hogy csökkent volna az 
életszínvonal — húzta alá 
Strougal. Ezt a nagyarányú 
politikai sikert a jobboldallal 
való küzdelem körülményei 
között értük el.

Az ötéves terv legfontosabb 
célkitűzései között említette, 
hogy a tervidőszak alatt a 
nemzeti jövedelem növekedé
sét 95 százalékban a munka
termelékenység növelésével 
biztosítják a korábbi 85 szá
zalék helyett. A nemzeti jöve
delem évi átlagban több, mint 
5 százalékkal növekszik. Ami 
1975-ig megközelítőlég 28 szá
zalékot jelent. Az évi növeke
dés dinamikája körülbelül 
megfelel az elmúlt 15 év át
lagának, s nagyobb mint a fej
lett kapitalista államok több
ségében. A következő tervidő-

hajtjuk végre fejlesztési ter
veinket, s a Strukturális vál
toztatásokat, és erőfeszítéseket 
teszünk a gazdaság hatékony
ságának fokozására.”

Az V. ötéves terv irányel
vei, mutatott rá Strougal. elő
irányozzák, hogy a társadalmi 
össztermék a Cseh Szocialista 
Köztársaságban 24, a Szlovák 
Szocialista Köztársaságban pe
dig 41 százalékkal fog növe
kedni.

Kommunista pártunk — 
folytatta a miniszterelnök — 
mindig arra törekedett, hogy 
megteremtse a feltételeket a 
lakosság életszínvonalának ál
landó növekedése számára. 
Számítunk árra, hogy gazda
ságunk fejlődése lehetővé te
szi a lakosság reáljövedelmé
nek évente megközelítőleg öt 
százalékkal történő növelését.

Az V. ötéves terv időszaká
ban jelentős eszközöket fordi- 

'tunk a lakásépítésre, a váro
sok és más lakott települések 
komplex fejlesztésére, az ok

szakban a megtermelt nemzeti tatás, az egészségügy, a kul 
jövedelem volumene mintegy

túra s a közlekedés további 
fejlesztésére. A tervek szerint 
ebben az időszakban legalább 
500 ezer új lakást adnak át a 
dolgozóknak.

A továbbiakban Strougal 
szólott a szocialista nemzetkö' 
zi gazdasági integráció elmé
lyítéséről, a nemzetközi mun
kamegosztásról, majd megál
lapította: az eddigi eredmé- 
•lyek alapján lehetőség nyílik 
a gazdasági reform folytatá
sára. A terv szerepének meg
szilárdításával párhuzamosan 
— mondotta —, figyelmet kí
vánunk fordítani a vállalatok 
és kollektívák anyagi érde
keltségére és a hatékonyság 
növelésére kívánjuk ösztönöz
ni őket. Az ötéves terv előké
szítésével összhangban megha
tároztuk a gazdaságirányítási 
rendszer tökéletesítését célzó 
munka további programját. A 
legközelebbi időszakban fog
lalkozunk majd a tervezésnek, 
valamint azoknak az irányí
tási eszközöknek a tökéletesí
tésével, amelyeket igénybe ve
szünk a? V. ötéves tervben —• 
hangoztatta Lubomir Strou
gal.

A Központi Ellenőrző é? Re
víziós Bizottság jelentését a 
kongresszus második napján 
Milos Jakes, a bizottság elnöke 
terjesztette elő. Bevezetőben 
elmondotta, hogy a XIII. kong- 
resszus után a pártszerv- 
ben csökkent a fegyelmi 
munka színvonala, a határo
zatokat sorozatosán figyelmen 
kívül hagyták, lebecsülték a 
forradalmi éberség jelentősé
gét, erősödtek a revizionista 
és opportunista irányzatok

A bizottság legfőbb feladatai 
közé tartozik, hogy hatéko
nyan őrködjek a szervezeti 
szabályzat következetes meg
tartásán és ellenőrizze a párt
egységről szóló 1970. decembe
ri KB-határozat végrehajtását

A kongresszus szerdái ta
nácskozásán kapott szót Leo
nyid Brezsnyev, az SZKP fő
titkára.

(Folytatás a 2. oldalon)

3,9 milliárd forint a szakág fejlesztésére

Borászati ankét Tatán
Szerdán délelőtt Tatán, a 

Komárom megyei Művelődési 
Központban borászati anké- 
tot rendezett a szőlészettel 
foglalkozó termelőszövetkeze
tek számára a megyei tanács 
mezőgazdasági és élelmezés- 
ügyi osztálya, az agrártudo
mányi egyesület megyei szer
vezete, valamint a tsz-ek me
gyei, területi szövetsége.

Dr. Fülöp Mihály, a megyei 
tanács osztályvezetője meg
nyitó szavaiban elmondotta, 
hogy megyénkben a szőlőter
melés tavaly az előző évek 
átlagánál kedvezőtlenebbül 
alakult, — mindössze 25,2 má
zsa lett a holdankénti átlag
termés. Napsütés is kevesebb 
érte a szőlőtőkéket, mint a 
korábbi években — ennek tu
lajdonítható, hogy az idei 
borversenyre a benevezés 
csak igen vontatottan történt. 
A verseny eredménye azon
ban a vártnál jobban alakult: 
110 borminta ért él helyezést.

Dr. Kádár Gyula, a Kerté
szeti Egyetem borászati tan
székvezető tanára vitaindító 
előadása arról szólt, hogy ha
zánkban a borszőlő termelés 
az utóbbi esztendőkben je
lentős fejlődésnek indult. Ez
zel a kedvező ütemmel a bo
rászat fejlesztése azonban 
már nem tudott lépést tarta
ni. Ezért a negyedik ötéves 
tervben 3,9 milliárd forintot 
fordít az állam a borászat 
korszerűsítésére. Ennek értel
mében 1,6 millió mázsával 
bővül a feldolgozó kapacitás 
2,5 millió hektoliterrel a tá
roló tér. Az ötéves terv végé
re a palackozást a tavalyihoz 
képest közel 70 százalékkal 
kívánják növelni.

Előadása további részében 
arról beszélt, hogy korszerű 
szőlészeti nagyüzemnek ma 
már csak a 60 ezer hektoli
ter to r feldolgozására alkal
mas üzemeket lehet tekinte
ni. Előbbrelépést a fejlesztés
ben elsősorban a társulások 
jelenthetnek. Társulás a tsz- 
ek, a tsz-ek és a pincegazda
ságok, a tsz-ek és az állami 
gazdaságok között. Tanácsol
ta, hogy különösen a reduktív 
típusú szőlőfajtáknál arra 
törekedjenek, a gazdaságok, 
hogy gyors és zárt rendszerű 
legyen a feldolgozás. És ke
rüljék azoknak a berendezé
seknek a használatát, amelyek 
túlzottan pépesítik a cefrét.

Előadásában hosszasan is-

mei'tette az új technológiákat. 
Elmondotta, hogy a szőlőfel
dolgozás az új berendezések 
révén évről évre korszerűbbé 
válik. A közelmúltban egy 
bogyózógép és egy új sajtoló 
kipróbálása történt meg. Ez 
utóbbi — a Vinopress — vi
lágviszonylatban is új megol
dás, mert az eddigiektől el
térően a sajtolással egyidejű
leg lazítást is végez, s így 
mintegy 25-*-30 százalékkal 
nagyobb a termelése. Elmon
dotta, hogy a borászatban a 
fémtartályoknak a jövőben 
nagy szerepük lesz. Ezekben 
egészen a májusi felmelege
désig tárolhatják a borokat a 
gazdaságok, sőt mód .van a 
kezeléssel kapcsolatos egyes 
feladatok elvégzésére is. Fel
hívta a résztvevők figyelmét 
arra. hogy a palackozáshoz 
csak úgy fogjanak hozzá, ha 
ennek valamennyi feltétele 
többek között a hőkezelő be
rendezések is biztosítottak.

Vecsei Miklós, a Komáromi 
Állami Gazdaság főkertésze a 
fokozott műtrágya felhaszná
lás mellett elért szőlészeti 
eredményeket • ismertette. 
Megemlítve azt az érdekes ta
pasztalatot, hogy a nagyobb 
adagú kálium műtrágya a 
borok minőségét is kedvezően

befolyásolta. A társulás egyre 
égetőbb , szükségességére 
ugyancsak kitért, megemlítet
te, hogy Olaszországot járva 
azt tapasztalta: sokezer kis
termelő közös pince-szövetke- 
zetet alakítva oldja meg a 
bor feldolgozását. Ugyanak
kor idehaza nem bíznak meg 
egymásban a nagyüzemek és 
nem ismerik fel, hogy a tár
sulásból feltétlenül előnyük 
származna.

Dr. Kádár Gyula a hozzá
szólásokra adott válaszában 
kihangsúlyozta: nem szabad 
erőltetni a társulásokat. Eljön 
az idő rövidesen, amikor a 
szőlős tsz-ek maguk is rájön
nek a társulások hasznára. Az 
exportról szólva közölte, hogy 
a múlt évben túlléptük az 
egymillió hektoliteres bor ki
vitelt. Ennek mintegy 80 
százalékát népi demokratikus 
országokba szállítottuk. Le
hetőségeink a jövőben is na
gyok. Végül egy érdekes hírt 
is bejelentett: 1972-ben első 
ízben a világon — Magyaror
szágon kerül megrendezésre a 
bor-világversenv.

Az ankét utolsó aktusaként 
kiosztották az arany-, ezüst-, 
és bronzérmeket a helyezést 
elért gazdaságok között.

Szemléltetőeszköz-kiállítás nyílt 
Oroszlányban

A Vértesi Napok keretében 
szerdán délelőtt nyitották meg 
az oroszlányi városi tanács 
emeleti helyiségében azt a 
szemléltetőeszköz- és tanszer
kiállítást, amelyet a Tanért 
Vállalat, az SZMT kulturális 
bizottsága, a megyei művelő
dési központ, az oroszlányi 
városi tanács művelődésügyi 
csoportja és a Petőfi Műve
lődési Központ közösen szer
vezett meg. A kiállítást Nagy 
Lajos, a megyei tanács műve
lődésügyi osztályának vezető

előadás Földalatti mesevilág 
címmel.

27-én folytatódik a szak
mai-elméleti, illetve ismeret- 
terjesztő előadássorozat. A 
művelődési intézmények be
rendezése és felszerelése ren
deltetési egységenként, A 
szakszervezetek feladatai a 
tudományos és technikai is
meretterjesztésben címmel, az 
esti órákban pedig Négy év
szak a Vértesben címmel hall
hatnak előadást a résztvevők.

Pénteken a szemléltetés pe
dagógiai-lélektani szerepéről

je nyitotta meg. Ezt követően esik szb, amelyet a természet-
a nap folyamán előadások 
hangzottak el a természettu
dományos ismeretek terjesz
tésének világnézeti jelentősé
géről, afszemléltetőeszköz és 
tanszerkutatás perspektívái
ról, valamint ismeretterjesztő

1800 milliárd koronát tesz ki, 
s ez 400 milliárd koronával 
több, mint az 1866—1970-es 
években. A nemzeti jövedelem 
körülbelül annyival növekszik, 
mint a második és harmadik 
ötéves terv alatt együttvéve.

A miniszterelnök a további
akban a már nyilvánosságra 
hozott tervjavaslat szellemé
ben részletesen foglalkozott a 
népgazdaság egyes ágazatai
nak fejlődésével. Elmondotta 
például, hogy a villamosener- 
gia-termelést 1975-ig 39 száza
lékkal kívánják növelni. 
Ugyanebben az időszakban új 
Erőműveket helyeznek üzem
ié, amelyeknek összkapacitása 
3700 ezer kilowatt lesz. Az ötö. 
,dik ötéves tervben nem keve
sebb mint 13—14 százalékkal 
növelik a mezőgazdasági ter
melés és 18—19 százalékkal az 
állam által felvásárolt mező
gazdasági termékek volume
nét.

A népgazdaság ’fejlesztésé
ben döntő szerep jut a szoci
alista országokkal, mindenek
előtt a Szovjetunióval való 
gazdasági kapcsolatoknak. Az 
ezekkel az országokkal folyta
tott kereskedelem csaknem 45

A DADI HATARBAN LÁTTUK
A dadi .Aranykalász Tsz 

egyik, 35 holdas lucerna táb
láján találkoztunk Szűcs Bá
lint elnökkel és Rothweil Re
zsővel, az Állattenyésztési 
Felügyelőseg munkatársával. 
A tábla szélén álltak, s a ke

zükbe vett lucernát vizsgál-
gatták.

Mivel a közös gazdaságok
ban ebben az évben vezettek 
be a lucerna fóliás tartósítá
sát. indokolt, hogy a kaszálás 
előtti melaszos permetezés

A fóliaágyba elrakott lucerna a téli időben is megőrzi érté- 
é kés tápanyagait.

Szűcs Bálint és Rothweil Rezső a permetezés
ellenőrzik,

egyenletes legyen, hiszen a 
magas fehérjetartalmú lu
cerna tápértékét a szénhid

ráttal való megfelelő keverés 
csak fokozza A termelószo- 

minőségét vetkezőiben 230 holdon ter- 
m cin ek  az idén  lu cern á t . _

A silózógép előtt járó per
metezőből finom páraként 
csapódik a melasz a lucerná
ra. Ezután már perceken be
lül pótkocsira kerül a takar
mány, majd onnan a '  fólia

tudómányos tantárgyak okta
tásában be kell töltenie, majd 
bemutató tanításra kerül sor 
a kiállított szemléltetőeszközök 
felhasználásával, végül a 
program keretében hangzik 
el az Ehető és mérges gombák 
című előadás is.

A Tanért a kiállítás időtar
tama alatt szaktanácsadást 
tart. Kisfilmek és diavetítések 
teszik színessé a néhány na
pos kiállítási és tanácskozási 
programot. A bemutató anya
ga május 29-én este hatig te
kinthető meg.

160 ezer 
felnőtt diák

Hazánkban csaknem kétmil- 
lióan tanulnak alsó-, közép- 
és felsőfokú oktatási intéz
ményeink különböző tagoza
tain. Általános jelenség: mi
közben a közép- és a felsőfo
kú intézmények nappali ta
gozatán növekedett a tovább
tanulók száma, ugyanakkor az 
utóbbi években az esti és le
velező tagozatokon általánosan 
jellemző a létszámcsökkenés.

Az 1960—61-es tanévben 
együttvéve még több mint 200 
ezer felnőtt hallgatója volt a 
különböző oktatási intézmé
nyeknek. A jelenlegi tanévig 
arányuk csaknem 40 ezerrel 
csökkent: ma 161 ezer felnő«

.ágyba, ahol traktor tömör. J, ül az iskolapadokba,


