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Húszéves a méréstechnikai
egyesület

M ai
szá m u n k b a n ;
Nőtt a foglalkoztatottság, 

a jövedelem...
3. oldal

A M éréstechnikai és A utoma- A miniszter u ta lt arra, hogy sősorban azokat a  term ékcso- 
tizálási Tudományos Egyesület hazánk nyílt gazdasági jelle- portokat kell fejleszteni, am e- 
20 éves fennállásának alkal- ge, nyersanyag-szegénysége is lyek a korszerű technika ele
méből vezetőségválasztó jubi- szükségessé te tte  a kevésbé m eit erősítik a m űszeriparban, 
leumi közgyűlést ta rto tt csü- anyagigényes, viszonylag ala- a  gépiparban, és közvetítik a 
törtökön a Technika Házában, csony eszközigényű nagy szel- népgazdaság egyéb területeire 
A közgyűlésen m egjelent dr. lemi és fizikai m unkahánya- is.
Horgos Gyula kohó- és gépipa- dot tartalm azó m űszeripar fej- 
ri m iniszter és dr. Valkó End- lesztését, term ékei közvetlen és

közvetett exportjának növelé
sét. Ezt a célkitűzést erősítet
ték meg az eddigi iparpolitikai 
meggondolások, párt-  és kor
m ányhatározatok azzal, hogy

re, a  MTESZ főtitkára, Dr. 
Horgos Gyula üdvözölte a je 
lenlevő mintegy 300 szakem
bert, m ajd a  műszeripar hely
zetéről és feladatairól beszélt.

kim ondták a m agyar műszer- T~í—" f ''“ “““ 
és autom atikaipar kiemelt fej- JeIentos ré.sz‘.v á lla l -  folytat-

— A növekvő hazai igények 
m ellett gépiparunk külföldi 
versenyképességének előfelté
tele m ár jelenleg is, de a  jövő
ben m éginkább a jól működő 
autom atika. AZ autom atizálási 
feladatokban m űszeriparunk

> Elutazott hazánkból 
az SZMBr delegációja

Egyhetes magyarországi lá 
togatása befejeztével csütör
tökön elutazott Budapestről a 
Szovjet—M agyar B aráti T ár
saság három tagú küldöttsége, 
amely részt vett a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom  
évfordulójának ünnepségein. 
A látogatás tapasztalatairól, a 
személyes találkozók alkal
mával szerzett benyomások
ról Sz. V. Vikulov, az SZMBT 
alelnöke, a delegáció vezető
je a Keleti pályaudvaron nyi
latkozott az MTI m unkatár
sának:

— Rendkívül jó tapasztala
tokkal, élményekkel teli ú t 
áll m ögöttünk — m ondotta 
Sz. V. Vikulov. — Mostani 
látogatásunk során ismét 
meggyőződhettünk a magyar 
népnek a szovjet nép iránti 
őszinte, nyílt barátságáról. 
Ügy érezzük, ebben nagy sze
repet játszik az MSZBT és 
aktivistáinak m unkája. E 
m unka nagyra értékelését ta 
núsította a Barátság Házá
ban m egtartott ünnepség, 
amelyen kiváló MSZBT akti
vistákat, és élenjáró tagcso
portokat, üzemi kollektívákat 
tün te ttek  ki; az eseményen 
jelen volt delegációnk is. 
U tunk során örömmel tapasz
taltuk, hogy Magyarországon 
a m agyar—szovjet barátság 
ápolása a  m indennapi élet 
része, a m unkahelyeken ta r
talm as program okban ölt tes
t e t

A küldöttség búcsúztatásá
ra  m egjelent Nagy M ária, az 
MSZBT főtitkára, Regős Gá
bor, az MSZBT titkára, vala
m in t I. I. Bagyul, a Szovjet
unió budapesti nagykövetsé
gének első titkára

lesztését. Az elm últ húsz évben 
az ágazat term elése — a  gép 
ipari hétszeres term elésnöveke

ta a miniszter. — A gyárt
mányszerkezet kialakításánál 
szám ításba kell venni a  mű-

déssel szemben -  húszszoro- szak! tudományos együttműkö-
sára emelkedett.

Az eddigi eredm ények bizo
nyítják  — m ondotta dr. H or
gos Gyula —, hogy az elm últ 
két évtizedben a műszaki szak
emberképzés az igényeknek és 
a követelm ényeknek jól megfe
lelt.

A további feladatokról szól
va a  miniszter elm ondotta: el-

dés keretében a  szocialista or
szágokkal kötött szakosítási 
egyezményeket.

— Más országok műszeripa 
rával is szükséges a  kölcsönös 
kapcsolatok bővítése. Az el
m últ években vásárolt ’icen- 
cek hozzájárultak az egyes te r
mékek, term ékcsoportok ver
senyképességének növeléséhez.

Egycsírójú cukorrépamag

Hegszüntethető az egyelés
Elkészült a Selypi Cukor

gyár szomszédságában az or
szág első cukorrépa vetőm ag
készítő üzeme. A dán beren
dezésekkel fölszerelt üzem ki
alakítása mindössze 11 hóna
pot vett igénybe.

Az új üzem a cukorrépa
term esztés megkönnyítése 
szem pontjából rendkívül je 
lentős. Egycsírájú, gépi vetés
re  alkalm as vetőmaggal lá tja  
el a term előket. A cukorrépá
nak  ugyanis gomolytermése 
van, s ebben sok csíraképes 
magocska helyezkedik el. Az 
ilyen vetőmagból sűrűn kel a 
növény és csak sok m unka
erővel, fáradsággal lehet és 
kell azután a répasorokat 
„kiegyelni”. A selypi üzemben 
a répa gomolytermését bonyo
lult m echanikai eljárásokkal 
egycsírájúvá koptatják  és a l
kalm assá form álják a gépi 
vetésre. Ezt a m űveletet köve
ti a „drazsírozás” melynek 
során a magot olyan táp 
anyaggal vonják be, amely 
m eggyorsítja a csírázást, illet
ve táplálékot ad ehhez a bio

lógiai folyamathoz. Az így 
előállított egycsírájú m agva
ka t a kívánt távolságra lehet 
telepíteni a mezőgazdasági 
üzemeinkben m ár elterjedt, 
cellásrendszerű szem enként 
vető gépekkel.

A drazsírozott m agvak illet
ve a cellás rendszerű vetőgé
pek egyidejű alkalm azásával 
tehát lényegileg m egszüntet
hető a cukorrépa term elés 
egyik legmuhkaigényesebb 
művelete, az egyelés.

Meg Nell szüntetni 
a „vándmkeüv” okait

5. oldal

A jövő ítéli 
rádió- és tv-müsor

6. oldal

A Közmű és Mélyépítő V állalat győri kirendeltségének dol
gozói Környe, Kecskéd és Komlód között ú j 250 m illim éter 
átm érőjű ivóvízvezeték építésén dolgoznak. A nagy te ljesít
ményű vezetéket a kecskédi útelágazásig m ár lefektették. 
Most a második szakaszon kezdték meg a csőszerelési m un

kákat a győri „vizesek”

S-

Utíörővezető-képzés —  ú j  módon
Negyvennyolc úttörő utazik Zánkára a dorogi járásból

Mint az jól ismert, a Balaton 
martján, Zánkán épül az Üttö- 
rőváros. Megtisztelő kitüntetés 
írté  a dorogi járás úttörőit: az 
országban az elsők között ve
hetnek részt az újszerű, kísér
leti jellegű úttörővezetőképző 
tanfolyamon.

Erről a küldetésről tanács
koztak csütörtökön délelőtt a

részesüljenek, s hazatérve — kezletet tartanak. A táborozás 
lévén hatodik osztályosok — során egy nyílt napot rendez- 
még két évig hathatósan tévé- nek, am ikor a szülők megláto- 
kenykedhessenek az úttörő- gathatják  az úttörővárosban 
mozgalomban. A táborozás a  lakó gyermekeiket, s maguk is 
pajtások szám ára ingyenes. Az meggyőződhetnek az ott folyó 
úttörőváros — bár még épül — m unka hasznosságáról, 
valóságos gyermekparadicsom, A háromszáz holdnyi terü le- 
ahol m aradandó élm ényeket ten  fekvő úttörővárost rövide- 
szerezhetnek a pajtások. Ma- sen megismerik a dorogi járás

járás úttörővezetői Dorogon, a gyarországon ilyen jellegű ok- úttörői is. Bizonyos, hogy a
járási pártbizottság székházá
ban. Jutalom képpen, a járás

tatásra még nem került sor, és gyerekek és tanáraik  egyaránt
sok szempontból sikerrel ke-

kisközségeiből negyvennyolc csegtet, eredményesnek ígécke- 
hatodik osztályos őrsvezető zik.
u tazhat Zánkára, egyhónapos 
vezetőképző iskolára. A gyere
kek kiválogatásánál elsődleges 
szempont volt, hogy az egyhó
napos távoliét ne érződjön meg 
a tanulm ányi eredményükön.

A zánkai úttörőváros felké
szült a pajtások fogadására. Az 
oktató-nevelő m unka ott sem 
áll meg, hiszen szaktanárok is 
utaznak egv-egy csoporttal,- így 
a mozgalmi képzésen kívül az 
iskolai oktatás is folyamatos 
lesz.

A táborozás november 21-én 
kezdődik, és egy hónapig tart. 
A cél az, hogy a falun élő ú t
törők, magas szintű képzésben

Az utazó gyermekek és szü
leik számára még szülői éi te

jól érzik m ajd m agukat az őszi 
Balaton partján , és Zánkaról 
hazatérve, sokszorosan kam a
toztatni tud ják  a tanultakat, a 
tapasztalatokat.

Ülést tartott a KISZ 
tatabányai városi bizottsága

Csütörtökön ülést ta rto tt a hamér, a  városi pártbizottság 
KISZ tatabányai városi bízott- titkára. Bédi Jánasné, a  KISZ 
sága, amelyen m egtárgyalta a Központi Bizottsága szervezési
városi KISZ apparátus munka- 
módszereit, társadalm i bizott
ságainak tevékenységét. Az 
ülésen megjelent Takács Ti-

A fogászati hónap küszöbén
A novem ber 10-én kezdődő 

fogászati hónapról tarto ttak  
sajtótájékoztatót csütörtökön 
az egészségügyi felvilágosítá
si központban. Dr. Métneki 
János igazgató bevezetőjében 
rám utatott, hogy ezúttal ötö
dik alkalom m al rendezik meg 
hazánkban a fogászati hóna
pot.

Ezt követően dr. Adler Pé
ter egyetemi tanár, dr. Tóth 
Pál megbízott tanszékvezető, 
valam int dr. Orsós Sándor, a 
Központi Stomatológiai In té
zet igazgató-főorvosa adott 
tájékoztatást a megelőzéssel, 
a foghigiénével, valam int a 
fogászati neveléssel kapcsola
tos időszerű tennivalókról. 
Mint elmondották, nap jaink
ban a fogromlás — fogszuva
sodás — népbetegség. Éppen 
ezért alapvető feladat a meg
előzés, s ebben döntő szerepet 
töltenek be a szülők. A leg
újabb vizsgálatok szerint száz 
bölcsődés közül 14-nek, kis
csoportos óvodás közül 55- 
nek, nagycsoportos közül 87- 
nek, az általános iskolások

közül pedig 92-nek szú vas a 
foga.

A fogbetegek számának 
em elkedését a megváltozott 
táplálkozás okozza. Megfigye
lések alapján kiderült, hogy 
ahol az ivóvízben körülbelül 
egy milligram m  fluoridion 
van, ott a 12—14 évesek kö
zött körülbelül 50 százalékkal 
kevesebb a rossz fogú, m int 
fluórban szegény vizet ívó 
gyerekeknél.

A fogromlás megelőzésének 
igen fontos követelm énye a 
helyes és rendszeres szájápo
lás.

Feltétlenül nagyobb gondot 
kell fordítani az óvodában 
nem járó  gyerekek rendsze
res fogászati ellenőrzésére. 
Gondot okoz, hogy a középis
kolás tanulóifjúságra jelenleg 
nem terjed  ki az általános 
gondozás. A tapasztalatok sze
rin t a falusi lakosság körében 
kevés az igény a fogászati 
kezelések irán t: ezért a fogá
szati nevelést a falvakban, a 
kisebb településeken is erősí
teni kelL

Szomszédok együttműködése
Mint két szomszédvár, áll 

egymás m ellett évszázadok óta 
Bököd és Dad. Nem az iroda
lomból ism ert rossz szomszéd
ság fűzi őket össze, hanem  a 
kölcsönös segítségnyújtás szán
déka, igénye. Ha a folyamatos 
munka elvégzésekor, a két te r
melőszövetkezet valam elyiké
ben kisebb-nagyobb fennaka
dás mutatkozik, biztos, hogy a 
szomszédból segítséget kapnak.

A cukorrépa betakarításhoz 
például kevés volt a dadiak 
erőgépe és pótkocsija. A bö
köd: Üj Élet Termelőszövetke
zet szabad gépei ezekben a na
pokban Dad határában dolgoz
tak. Hordták a cukorrépát az 
átvevőhelyre.

Kiss Ferenc, Huszár Lajos bo- 
kodi traktorosok, Pittner Már
ton és Kriskó János dadi kom
bii, inosokkal az SZK—4-cs 
vágóadapteren kisebb igazítást 

végeznek el.

A napokban a bokodi h a tá r
ban jelent meg két SZK—4-es 
kom bájn hogy a csőtörők 
m unkáját segítsék, hiszen eb
ben az évben több m int 600 
holdon term elt kukoricát az 
Űj Éjét Tsz tagsága, és nem 
győzték a betakarítást.

Dadiak a bokodi határban

osztályának m unkatársa és 
Bokros Albert, a  KISZ megye
bizottságának titkára.

A két ülésszak közötti mun
káról Rozsnyói György, a 
KISZ városi bizottságának ti t
kára számolt be. Elmondotta 
többek között, hogy valam eny- 
nyi középiskolában diákparla
m entet szerveztek; közel ötszáz 
tatabányai fiatal dolgozott a 
nyári építőtáborokban; a „8 
órát Tatabányáért” jubileum i 
mozgalomban is nagyszámú 
fiatal vett részt.

A KISZ keretében a város
ban hat társadalm i m unkabi
zottság alakult. Ezek a szerve
zetek 5-től 16 fővel működnek, 
tagjaik a város KISZ fiatalsá
gának minden rétegét képvise
lik. Az oktatási, a vezetőkép
ző, a szervezési, az agitációs- 
propaganda, a gazdaságpoliti
kai és a honvédelm i-sportbi
zottságok tevékenységükkel so
kat segítettek m ár eddig is a 
fiatalok szakmai és politikai 
fejlődésében.

O r s z á g o s

konferencia.
I*écsett

1962 óta ötödször gyűltek 
össze a magyar felsőoktatási 
intézm ények kollégium ainak 
és diákotthonainak küldöttei 
problém áik m egvitatására, ez 
alkalom m al az ősi mecsekal- 
jai diákvárosban: Pécsett. Az 
Orvostudományi Egyetem
aulájában csütörtökön ünnepi 
üléssel kezdődött meg a há
romnapos tanácskozás.

A vendéglátó egyetem nevé
ben dr. Boros Béla rektor kö
szöntötte a m egjelent mintegy 
négyszáz kollégiumi diák- és 
tanárvezetőt, majd dr. Po- 
linszky Károly művelődésügyi 
m iniszterhelyettes nyitotta
meg az országos konferenciát.


