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Beton — minden 
mennyiségben

Negyven kilom éter hosszú, tíz m éter széles és huszonöt cen
tim éter vastag első osztályú nemzetközi m űutat lehet épí
teni abból a  betonmennyiségből, am elyet fennállása óta az 
ÉVM Mélyépítő V állalat Budapesti Betongyárából elszállí

tottak, Képünkön: a gyár kavicsosztályozó ja.

Intézkedés
a

továbbtanuló nők 
helyzetének könnyítésére

A Művelődésügyi M iniszté
rium  illetékesei a továbbta
nuló gyermekes anyák hely
zetének könnyítésére — m ó
dosították a dolgozók szakkö
zépiskolai esti és levelező ok
ta tására  vonatkozó korábbi 
utasítást.

A most k iadott intézkedés 
a továbbtanulás lehetőségét 
kiterjeszti azokra a m unka- 
viszonyban nem  álló gyerm e
kes anyákra is, akik egyébként 
a felvételi feltételekkel ren 
delkeznek. Azoktól a m unka- 
viszonyban nem álló gyerm e
kes anyáktól, akiknek a felvé
telhez szakm ai gyakorlatot is 
igazolniok kell, a közgazdasá
gi szakközépiskoládban, továb 
bá a mezőgazdasági és élel
mezésügyi, valam int a közle
kedés és postaügyi szakirányú 
szakközépiskolai szakokon há
rom helyett csak kétévi szak
m ai gyakorlatot kívánnak 
meg. További könnyítés, hogy 
a közgazdasági szakközépis
kolai felvételnél a kétéves 
gépíró- és gyorsíró iskola el
végzését szakmai gyakorlat
ként lehet figyelembe venni.

A módosítás értelm ében az 
esti és levelező tagozaton — 
a szakirány jellegétől függő
en — havonta egy alkalom 
m al 5—6 órás, a vegyipari 
szak ágazatainak levelező ta 
gozatain pedig havi 10 órás 
gyakorlati folgalkozás is szer
vezhető.

A mezőgazdaságban is a könnyűszerkezetes
építkezésé a jövő

As AG ROIERV sajtótájékoztatója
Kedden délelőtt sa jtó tá jé- betonvázú szarvasm arhatartási 

koztatót ta rto tt Jakus Vendel épületek. Ezek a  m ár elavult
az AGROTERV vezérigazgató
ja. A sajtótájékoztató színhe
lye a válla la t Budafoki-úti új

tervek felváltására készültek, 
m inden technológiai igényt 
kielégítő változatban. Felhasz-

székháza volt, am ely 51 m ii- nálásukkal 13 féle tehénistál- 
lió forintos költségből 1967— ló, többféle ellető, borjúneve-
1970 között épült. Az eredeti
leg 480 főre tervezett székház
ban ma 610-en dolgoznak — 
igen eredményesen. 1970. évi

lő és tejház építhető. Most ké 
szülnek, ugyancsak a  MÉM 
megbízásából az előregyártott 
vasbetonvázas sertéstartó  épü

m int a  hagyományos — ám a 
gyorsabb kivitelezhetőség el
lensúlyozza a többletköltsége
ket. Egyes megoldásók azon
ban — m in t a  nádpadlóval és 
alum ínium m al kialakított 
szerkezetek m ár olcsóbbak a 
hagyományos építkezésnél.

Pártiskolások
„pályaválasztása 99

FOKOZOTT szorgalommal vezettsége, anyagi helyzete iga -
tanulnak az egyéves megyei 
pártiskola hallgatói, hiszen 
közelgő vizsgájukra készül
nek. A nagy elfoglaltság köz
ben m ind többet gondolnak 
„pályaválasztásukra”, azaz, ho
gyan is hasznosítsák m ajd új 
ism ereteiket.

Ilyen tervekről, elgondolá
sokról beszélgettem Gombás 
Zoltánnal, a  vértesszőllősi 
KISZ-szervezet titkárával,
Karsai Lászlónévál, a  kocsi 
A ranykalász Termelőszövetke
zet párttitkárával és Vajai Jó
zsef néval a  dadi tanács vb-tit- 
kárával.

Az első m ondatok az iskola 
és a tanu ltak  körül forogtak.
Egyöntetű véleményük, hogy 
ma m ásként látják , értik  a 
dolgokat, folyam atokat. Jobban 
m egértik a társadalm i moz
gást. Világosabban lá tják  az 
olyan fogalmak, m int nép, h a 
za, hazafiasság ku ltú ra  stb. 
tartalm át. Felism erik a meg
határozó gazdasági folyam ato
kat, s ezek kölcsönhatásait.

A következő tém aként az is
m eretek gyarapítása, a tudás 
átadása került, szóba. M ind
hárm an nagyon határozottan 
foglaltak állást.

Gombás Zoltán: „Jövőre 
mezőgazdasági technikum ba 
jelentkezem. Propagandam un
kát pedig a KISZ-ben szeret
nék végezni.”

K arsai Lászlóné: „A rra ké
szülök, hogy propagandista
ként képezzem magam tovább 
és m ajd oktatok is.”

Vajai Józsefné: „Tanácsaka
démiai kiegészítő tanfolyam  el
végzése előtt állok. Okvetlen 
bekapcsolódom a propaganda- 
m unkába. Főleg politikai gaz
daságtannal szeretnék foglal
kozni.”

Es a gyakorlati m unka?
— Sokáig szeretnék az ifjú 

sági szervezetben dolgozni, bár 
lassan-lassan a 30-asok korosz
tályába lépek — így a vértes
szőllősi KISZ-titkár. — Azt term előszövetkezet pártszerve-

zán jó — m ondotta Karsainé. — 
A vezetők tisztában vannak 
azzal, hogy még előbbre lehet 
jutni. Velük egyetértésben ah 
hoz szeretnék hozzájárulni, 
hogy m indenki még nagyobb 
felelősséggel, még több kezde
ményező erővel végezze m ajd 
a m unkáját.

— OLYAN m unkastílus 
m eghonosítására törekszem, 
am elyekben a pártszervezet 
nem merül el az apró gazdasá
gi kérdésekben, hanem  alapos 
előkészítés u tán  az átfogó fel
adatokra koncentrál. M arad
jon elég erő a határozatok 
m egvalósításának ellenőrzésé
re. Persze, továbbra is nagy 
gondot fordítunk a tagok egyé
ni problém áira.

Vajai Józsefné m unkaterüle
te zártabb, m in t a mozgalmi 
vezetőké. Ez azonban nem 
könnyíti meg a helyzetét.

— A rra törekszem — mon
dotta, hogy minél jobb mód
szerekkel gazdagíthassuk a ta 
nács önálló működését, minél 
eredményesebbé, minél széle
sebbé váljék a dem okratiz
mus.

A „pályaválasztás” ez a fa j
ta  határozott szemlélete azért 
alakulhato tt ki, m ert a ta tai 
já rás több vezetője — ideva
lósiak akikkel beszélgettem — 
felkereste a pártiskolásokat. A 
községbeli vezetők is állandó 
kapcsolatot ta rto ttak  velük.

Gyertyák Lászlóné a vér
tesszőllősi községi pártszerve
zet vezetőségi tagja, nem a 
maga álláspontját ism ertette, 
hanem  a k ia lakult véleményt, 
am ikor elm ondotta, m ennyire 
szeretnék, ha Gombás Zoltán 
az eddiginél is jelentősebb 
részt vállalna a község politi
kai életében. így még többet 
lehet a fiatalok érdekében is.

Hasonló módon beszélt a 
K ISZ-titkár m unkahelyének, a

szeretném elérni, hogy a KISZ- 
nek vonzóbb, színesebb prog
ram ja legyen. Ez persze nem 
ellentétes a  tartalm assággal.

— Közös gazdaságunk szer

zetének titkára  is. A beszélge
tések során nem kerü lt szóba, 
hogy a fokozott feladatok el
végzéséhez m ilyen módon kí
vánnak hozzájárulni a község

m unkájukkal ötödször nyerték  letek  tervei. Kisüzemi vágó
éi a Kiváló V állalat címet.

Az AGROTERV tervei alap
ján  1970-ben 6000 szarvas-
m arha férőhely épült. Mono-

hidat, három féle nagyságút 
évi 1500—3000, 8000—12 000
és 16 000—20 000 sertés feldol
gozására alkalm asat a ján l a

kon, Nádudvaron és Mőcsény- vállalat a  mezőgazdasági tízé
ben készülőben vagy egy-egy, 
a korábbinál olcsóbb kivitele
zésű tehenészeti tajep. Ezek
nél a  tervezők a rra  töreked
tek, hogy a  60 000—70 000 fo
rintos férőhelyköltséget
30 000—35 000 forin tra  csök
kentsék.

Hízósertés férőhely tavaly 
38 050 épült az országban a 
vállalat tervei alapján. Pince
helyen, az első könnyűszerke
zetes sertéstelepükön nedves- 
darás etetési technológiával

meknek. Ugyanakkor kidol
gozták a  kisüzem i tejfeldolgo
zók terveit is.

Nagy súlyt helyez az AGRO
TERV a  könnyűszerkezetes 
építési mód általános e lter
jesztésére. 1972-ben kapacitá
suk 60 százalékát m ár ilyen 
tervek  kidolgozására és tech
nológiai m egoldásainak fe j
lesztésére fordítják. Ez az 
építkezési mód ugyanis töké
letesen kielégíti az állattartási
épületekkel és a  tárolóhelyi- 

egy kiló élősúlyt 3,36 kg ta - ségekkel szemben tám asztott 
karm ány felhasználósával^ ól- követelm ényeket. Ugyanakkor 
lit  elő a  helybeli term előszö- kevesebb szakképzett m unka
vetkezet. Hasonló eredm ényre 
szám ítanak több, nem rég e l
készült telepen is. Jakus Ven
del hangsúlyozta, hogy ezek a 
telepek kizárólag hazai gyár
tású, olyan épületszerkezetek
kel és berendezésekkel ké
szültek, melyek túlnyom ó ré
szét vállalatuk fejlesztette ki. 
A juhászaiban például az 
AGROTERV alkalm azott elő
ször modern, könnyűszerkeze
tes épületeket. A m ár elért 
eredm ényeiket továbbfejleszt
ve még az idén forgalom ba 
kerü lnek  a MÉM Műszaki 
Fejlesztési Főosztálya által 
m egrendelt előregyártott vas

erő foglalkoztatása m ellett lé
nyegesen lerövidül az építési 
idő.

Gyakran kényelm etlen hely
zetbe kerül a  vállalat az épí
tési költségek állandó em el
kedése következtében. Az el
húzódó beruházások végszám
lái 20—30 százalékkal is meg
halad ják  a  költségvetésekben 
előirányzott összeget. Míg egy 
nagy beruházás tervezése 1— 
1,5 évig tart, addig a kivite
lezés jóval később indul és 
évekig elhúzódik.

Sajnos a könnyűszerkezetes 
építkezés ma még drágább,

Megnyílt a napközis tábor latabányán
Ünnepélyes keretek között, 

több m in t négyszáz kispajtás 
jelenlétében kúszott fel az á r 
bocra a  napközis 'tábor zász
la ja  kedden délelőtt T atabá
nyán, az Árpád gimnázium 
mögötti erdőben.

A táborvezetőség m ár össze
állította az egész napra  szóló 
programot. Tavaly olyan jó 
kapcsolatot alakíto ttak  ki a 
Népházzal, hogy az idei te rv 
ben 3 m atiné előadást is be
iktattak. Ezen kívül a  könyv
tá r és a játékszoba is a gyer
mekek rendelkezésére áll. Az 
MHSZ városi szervezete az 
idén is megrendezi a felnőtt
tagozatosok részére k iír t céllö
vőversenyt, de a kisebbek 
sem m aradnak szórakozás nél
kül; a modellező kör tevé
keny szerepet vállalt á nap
közisek szórakoztatásában.

Mindezeken túl a legfonto
sabb szórakozási eszköz a víz, 
s a  napi elfoglaltság fő idejét 
— term észetesen az időjárás
tól függően — az úszás, fü r
dés jelenti.

A napközisek Kertvárosból 
és Újvárosból autóbuszokon 
érkeznek reggel 8 előtt; az 
ebédről az Árpád gimnázium 
konyháján dolgozók gond Ti
kodnak, majd egy kiadós

I tt éppen a nyakkendőket osztják

uzsonnával távoznál? 4 órakor 
a tabor lakói.

A 20—25 fős csoportok osz
tályok szerint alakulnak ki, és 
m indegyikre egy-egy pedagó
gus ügyel. Csoportonként más

és más színű nyakkendőt k ap 
tak  a  pajtások, így az egy év
folyambeliek, — mégha m á
sik iskolába járnak  Is, — 
azonnal m egtalálhatják egy
mást.

mozgalmi és gazdasági vese
tői.

V ajainéra a tatai járási ta 
nácsi h ivatal vezetői is szá
m ítanak. V árják a vb-titkárt 
Dadon is.

— Taggyűlésen kívánjuk 
m ajd bejelentőm, hogy Vajai 
elvtársnő elvégezte az egyéves 
pártiskolát. Egy em léklap á t
adására is készülünk — mon
dotta Petrovics László, a dadi 
párttitkár.

Lehet, hogy „titkot” á ru l
tunk el ezzel az előbbi mon
dattal. A dadi terv azonban 
kifejezi azt, bogy a pártiskolá
ra  járókkal foglalkozni kell. 
Ne csak várjunk  tőlük, hanem 
nyújtsunk is nekik. Nem kér
nek sokat, csupán ném i figyel
mességet, kevés segítő szán
dékot. Ezek a „csekélységek” 
szinte szárnyakat adnak ne
kik és így m ajd még többet 
szolgálnak a közösségnek.

Kocson a term előszövetkezet 
főkönyvelőjével, Malinovszky 

Jolánnal, a pártszervezet egyik 
tagjával beszélgettünk a ha
m arosan visszatérő Karsai 
Lászlóné irán ti elvárásokról.

— Sok a feladata a párt- 
alapszervezet titkárának  egy 
termelőszövetkezetben — mon
dotta bevezető gondolatként. 
— Nálunk talán  a pártélet fe j
lesztésére lenne legnagyobb 
szükség.

— S ebben tám ogatja-e a 
párttagság?

— Ä pártszervezet titkára 
önm agában nem  képes m in
dent elvégezni. — így term é
szetes, hogy a pártvezetőség és 
a párttagság mögéje áll.

A PARTISKOLÁSOK sokat 
tanultak  egy év a latt és m ind
egyikük a rra  készül, hogy tu 
dása révén feladatokat vállal- 
jonr szolgálatokat tegyen a kö
zösségnek. A beküldő szervek 
tehát jól választottak. Biztató 
az is, hogy sem a felsőbb szer
vek, se m a községbeli vezetők 
nem feledkeztek meg róluk. 
Kapcsolatban álltak  velük a 
tanulm ányi idő a latt és számí
tanak  rájuk.

Többször szóba került, hogy 
a visszatérő pártiskolásokat 
segíteni k íván ják  gyakorlati 

m unkájukban, tudásuk gyara
pításában.

Még határozottabban lehet
ne foglalkozni azzal, hogy bár 
gyarapodott a visszatérő p á rt
m unkások tudása mégsem ké
pesek „csodákat” tenni. Ere
jüket megsokszorozza, ha elis
m erést kapnak, jó m unkakö
rülm ényeket terem tenek szá
m ukra és nem terhelik  meg 
őket túlzottan: S ez utóbbi
nak alapvető követelménye, 
hogy szakmai és politikai 
m unkájukat minél több segí
tőtárssal oszthassák meg.

Berdc Mihály

Veszélyben 
a tenger

Thor Heyerdahl, A Ra—1 és 
a Ra—2 papiruszhajó „kapi
tánya” hétfőn Londonban egy 
értekezleten, am ely a környe
zetszennyeződés kérdéseivel 
foglalkozott, elm ondotta, hogy 
tavalyi tengeri ú tján  a víz 
felszínén olyan nagy foltok
ban úszkált az olaj, hogy 
gyakran tisztálkodásra sem 
lehetett használni a tengervi
zet. Az olajfoltok szinte rend 
szeres időközökben jelentkez
tek — m ondta Heyerdahl.

MASKE IN BLAU
(Á kék álarcos hölgy)

REVÜ-OPERETT A JÉGEN

F ő s z e r e p l ő k :
Hans Jürgen BÄUMLER 

(NSZK)
M anfred SCHNELLDORFER 

(NSZK)
M ary Ann HELMERS 

(USA)
Peter VOSS

(NSZK)
John WERTZ

(USA)
Mikkö VIRTÄNEN

(Finnország)

Ki s s t a d i o n b a n
augusztus 11-töl 22-ig, minden 

este 8 órakor.

A jegyárusítás a  jegyirodák

ban megkezdődött.


