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Köszöntő
Kedves Pedagógus Elv- 

tá rsak ! M unkatársaink!

őszin te tisztelettel kö
szöntőm Önöket a pedagó
gusnap ünnepi óráiban. El
ism erésünket és köszöne- 
tünket fejezzük ki azért 
az áldozatos tevékenység
ért, amellyel egész évben 
m unkálkodtak az oktatás- 
politikai párthatározat vég
rehajtásán.

Ism erjük eredményeiket, : 
felelősségtudattal á thato tt $ 
erőfeszítéseiket. M egálla- : 
p ítha tjuk  —, s tehetjük  ezt : 
teljes meggyőződéssel —, í  
hogy a tantestü letek  m in- ;  
dennapi pedagógiai gyakor- t 
la ta  megfelelő magas szín- : 
vonalon te tt eleget a vá- ♦ 
rakozásnak. Önök egyénen- ; 
ként, s m int egy-egy ok- : 
tató-nevelő kollektíva tag- í  
jai is, végrehajtói a  szó- ; 
cialista közoktatás m egújí- : 
tásának, egyszersmind je- z 
lentős társadalom politikai í  
célkitűzések megvalósítói i 
is. Az oktató-nevelő m un- • 
kához nélkülözhetetlen • 
belső nyugalmat, harm óni
á t az iskolai dem okratiz
mus fejlesztésével egy idő- : 
ben alakítgatták, form ál- • 
ták.

Komárom megye pedagó
gus társadalm ának leg
jobbjai képesek és készek 
is voltak alkotó módon élni 
a nagyobb pedagógiai sza
badsággal. Napi m unkáju
kat a társadalom politika 
szolgálatába állították, ha
ladó iskolai hagyományok 
kim unkálásán fáradoztak, s 
m indent m egtettek azért, 
hogy tanítványaikban meg
gyökereztessék a helyes 
ideológiai-politikai meg
győződést. Az ünnepi a l
kalm at m egragadva mon
dok köszönetét mindazok
nak, akik sokat te ttek  az 
iskolák társadalm i kapcso
la tainak  szélesítéséért, a ne
velési tényezők — különö
sen a család —, korszerű 
pedagógiai szemléletének 
form álásáért. A megyei ta 
nács és végrehajtó bizott
sága nevében őszinte elis
merésem et fejezem ki á l
dozatos tevékenységükért, 
m unkájukhoz sok sikert, jó 
eredményeket, az elkövet
kező szünidőre m egérde
m elt jó pihenést, erőt 
gyűjtő nyugalmas szép na
pokat kívánok.

Kiss István
tanácselnök

Púja Frigyes Szíriából 
Irakba utazik

Látogatás Hafez Asszadnál
A hivatalos látogatáson a 

Szíriái A rab Köztársaságban 
tartózkodó P úja Frigyes kül
ügyminiszter szombaton dél
előtt — damaszkuszi tartóz
kodása utolsó nap ján  —, a 
Szíriái főváros egyik nagy tex
tilüzem ébe látogatott.

P ú ja Frigyest Issza Darvis, 
a Khummasszie állam osított 
ipari-kereskedelm i társaság 
vezérigazgatója, a B aath-párt 
és a szakszervezet üzemi ve
zetői fogadták. A vezérigazga
tó beszámolt az 1946-ban tő
kés m agánvállalatként indult 
és 1963-ban a B aath-párt ha
talom ra kerülése után á lla
mosított, több m int négyezer 
m unkást foglalkoztató tex til
üzem tevékenységéről. Ism er
te tte  a  fonalakat, szövetet, 
szőnyegeket, stb. term elő gyár 
gazdasági eredm ényeit, vala
m in t a dolgozóknak biztosított 
szociális kedvezményeket, 
anyagi juttatásokat. Többek 
között elm ondotta, hogy a dol
gozók részesülnek a vállalat 
nyereségéből, képviselőiket 
beválasztják az igazgató ta 
nácsba, a társadalom biztosítás 
lehetővé teszi az ingyenes or
vosi e llá tást a  gyár területén.

A textilüzem  exporttevé
kenységét érin tve közölte, 
hogy tárgyalásokat folytatnak

Magyarországgal a  híres Szí
riái szőnyegek nagyobb tétel
ben történő kiviteléről. A ve
zérigazgató hangsúlyozta,
hogy a gyár fejlődése, a dol
gozók jogainak biztosítása szo
rosan összefügg a szocialista 
fejlődéssel és ezzel összefüg
gésben kiem elte a  Szovjet
unió, a szocialista országok, 
— így Magyarország —, Szí- j 
riának nyújto tt segítsége je- ' 
lentőségét. >

Púja Frigyes szombaton 
délelőtt a gyárlátogatás után 
hivatalában felkereste Al- 
Szkalit, a B aath-párt kül
ügyi bizottságának vezetőjét, 
m ajd Musztafa Halladzs te r
vezésügyi minisztert.

A Szíriái Arab Köztársa- 
Ságban te tt látogatása befeje
zése előtt Púja Frigyes és 
kísérete látogatást te tt Hafez 
Asszad elnöknél. A szívélyes, 
baráti légkörű találkozón Ha
fez Asszad és Púja Frigyes 
beszélgetést folytatott kül
ügym iniszterünk szíriai láto
gatásának tapasztalatairól, va
lam int a  két ország baráti 
együttműködésének alakulá
sáról. A beszélgetés során szó 
esett a nemzetközi helyzet 
időszerű kérdéseiről is.

P ú ja Frigyes szíriai látoga
tásáról később közös közle

m ényt hoznak nyilvánosságra. 
A m agyar külügyminiszter 
vasárnap reggel Damaszkusz- 
ból tovább utazik Bagdadba. 
M urtada Szaid Abdel-baki 
külügym iniszter meghívásá
nak eleget téve hivatalos, ba
ráti látogatást tesz az Iraki 
Köztársaságba.

Dr. Dimény Imre a fejlődő 
magyar—holland kapcsolatokról
Dr. Dimény Im re mezőgaz- gondos elemzés alapján egyez- 

dasági és élelmezésügyi mi- té tjük  a különféle tém ákat, és 
niszter hazaérkezett Hollan- erősítjük a  két ország intéz- 
diából, ahol a két ország ményeinek kapcsolatát. Ebben 
szakminisztériumai közötti kiemelkedő szerepe lesz a gö-
kapcsolatok további bővítésé
ről folytatott tárgyalásokat. 
A megbeszélések eredm ényé
ről elm ondotta:

K ét év óta eredményesen

dölíői, a keszthelyi és a 
vageningeni egyetemnek, va
lam int a holland és a magyar 
agrobotanikai és m unkatani 
intézeteknek, illetve kutató

tevékenykedik a magyar— csoportoknak. A hazai mező
holland szakmai m unkacso- gazdaság szám ára igen jelen
port, amely elősegíti a m ű- tős, hogy évente 5-8 ezer 
szaki-tudom ányos kapcso- tonnányi vetőburgonyát ho- 
latok kiszélesítését, a doku- zunk be Hollandiából. A jó 
mentációk, 'szakm ai anyagok termőképességű holland fajtá- 
kicserélését, valam int a szak- kát a nagyüzemi termelési 
embercserét. A hollandiai rendszerek alkalmazzák. Szó 
tárgyalásokon elhatároztuk, van arról, hogy a burgonya- 
hogy a kétoldalú kapcsolato- nemesítők, kutatók szorosabb- 
k a t tovább erősítjük. Ennek ra  fűzik kapcsolatukat és 
jegyében egyfelől sokrétűbbé igyekeznek a m agyar igények- 
tesszük az oktatási-kutatások nek még jobban megfelelő 
tevékenységét azzal is, hogy fa jtákat előteremteni.

Mai 
számunkban:

A felnövekvő 
nemzedékért

3. oldal

Az alkalmasság 
bizonyítéka

4. oldal

Vasárnapi melléklet
5—7. oldal

Irodalomóra 
a könyvsátraknál

Június 1-én, 10 órakor a 
tatabányai Centrum  Áruház 
előtti téren (mely a könyvhét 
alatt a Könyvtér nevet vise
li), megkezdték a könyvek 
árusítását. A 4. számú Á lta
lános Iskola 5. osztályos ta 
nulói (Czipri Józsefné és Ku- 
csera Istvánná tanárok irányí
tásával) itt gyűltek össze 
„rendhagyó” irodalom órára. 
Nemcsak azért volt rendha
gyó ez az óra, m ert a szabad
ban, a könyvsátrak előtt ta r 
tották, hanem  azért is, m ert 
tém ája nem a tanm enetben 
előírt anyag volt, hanem  a 
könyv, a m agyar irodalom, s a

állnak egy p illanatra (sokan 
egész óra alatt c tt m aradtak) 
az iskolások gyűrűjén kívül, s 
tágra nyílt szemekkel figyel
ték a szokatlan iskolai foglal
kozást.

Óra u tán  a gyerekek meg
ism erkedtek a könyvsátrak 
irodalmával, különösen az if
júsági- és gyermekirodalom 
sátra  m ellett időztek el. Biz
tos, hogy barátaikkal a hét 
folyamán is ellátogatnak a 
sátrakhoz, hogy kedvenc köny
vüket megvásárolják.

A könyv, az irodalom tér-» 
jesztésének m inden - form ája

Könyvsátrak a Felszabadulás téren

gyerekek nemcsak beszéltek a 
könyvről, az olvasásról, h a
nem részleteket is olvastak 
fel egyik-m ásik írótól, verse
ket m ondtak el.

De órajellege is volt a sza-

jó, ha azt a célt szolgálja} 
hogy az íro tt szó eljusson ol
vasójához, az emberekhez} 
akikért m inden írói gondolat 
születik, ú tra  kel. Rem éljük, 
hogy a rendezők szándéka a

badtéri iskolai foglalkozásnak, könyvhét a latt találkozik az
hiszen azt a tanárok vezették. 
A rendhagyó irodalom órán szó 
esett a könyv szeretetétől, a 
könyvek gyűjtéséről is. Érde
kes volt látni, ahogy az a rra  
járó  tatabányaiak  m eglepet
ve, kíváncsiságtól fűtve meg-

em berek igényével. S akik el
mennek a sá trak  előtt, meg
állnak egy pillanatra, belela
poznak az ott ta lá lt legújabb 
könyvekbe, s egyet-egyet ha
zavisznek, hogy könyvtárukat 
és tudásukat gyarapítsák.

Kiváló termelőszövetkezetei; kitüntetése
1973. évi m unkájukkal az 

országos termelőszövetkezeti 
versenyben megyénk öt kö
zös gazdasága ért el kim agas
ló eredm ényt, am elyért el
nyerték a Kiváló Szövetkezet 
címet és oklevelet. Az elmúlt 
napokban a kitüntetések á t
adására került sor a naszályi, 
tárkányi, sárisápi és a nagy- 
igmándi Jókai Termelőszövet
kezetben. Szombaton délelőtt 
hasonló ünnepség zajlott le 
Szomódon, ahol a szövetke
zet m ár második alkalom mal 
nyerte el a kitüntető címet.

Am int azt Keresztes László, 
a termelőszövetkezet elnöke 
m ondta: 1972-ben és 1973-ban 
egyaránt szorgalmas, becsüle
tes m unkával érdem elte ki a 
szövetkezet tagsága az elis
merést. A tavalyi fejlődésre 
jellemző, hogy 3 millió forin t
tal nőtt a tiszta vagyon, s egy 
10 órás m unkanap értéke az

hogy a közös gazdaság kol
lektívája hasonló sikerekre 
képes, am elyet az idei év te r
vezett m unkája tanúsít. Sze
retnék a többi között bővíte
ni a szőlőoltvány előállítást, 
s nagym értékben fejleszteni a 
közös és a háztáji zöldségter
melést. A szövetkezet kollek
tívája több m int félmillió fő

ni megyénk mezőgazdaságá
nak soron következő felada* 
ta i t : a szarvasm arha-tenyész
tési program  végrehajtását és 
a zöldségtermesztés fellendíté
sét. M indkét feladat megoldá
sához jelentősen hozzájárulhat 
a szomódi tsz is.

Az elnökhelyettes ezt köve
tően átad ta  a Kiváló Szövet-

rin t értékű m unkafelajánlást ^ezet cl-m elnyerését tanúsító
te tt a pártkongresszus tiszte
letére, s e törekvésekben a 
meglévő szocialista brigád és 
a most alakuló két szocialis
ta  brigád já r  az élen.

Ámon Ferenc, a megyei ta 
nács elnökhelyettese köszön
tötte a szövetkezetét a k itün
tetés alkalm ából. Hangsúlyoz
ta, hogy a megye term előszö
vetkezetei az idén nem  kis 
feladattal lá ttak  munkához, 
hiszen sok helyütt a term elés

1972-es 140,11 forintról 1973- tartalékai kim erülőben van-
ban 156,64 forin tra nőtt. Az 
eredmények azt bizonyítják,

Pedagógusok
kitüntetése

Szombaton délelőtt m eg
h itt pedagógusnapi ünnepsé
get tarto ttak  a  megyei tanács 
dísztermében. M egjelent Mofc- 
r i Pál, a  megyei pártbizottság 
titkára , Kiss István, a  megyei 
tanács elnöke, Havas Miklós, 
a  Hazafias Népfront megyei 
bizottsága titkára, Moharos 
Józsefné, a Pedagógus Szak- 
szervezet megyei titkára  és 
Bukó József, a M agyar Ú t
törők Szövetségének megyei 
elnöke.

Kovács Emil művelődés- 
ügyi osztályvezető-helyettes 
megnyitó szavai után Steiner 
Tibor, a megyei tanács el
nökhelyettese beszélt a peda
gógusok hivatásának tá rsa
dalmi súlyáról, meleg hangon 
em lékezett meg a tanítók, ta 
nárok em berform áló szerepé
ről.

Kiss István, a megyei ta 
nács elnöke kitüntetéseket 
adott át. Az oktatásügy Ki

váló Dolgozója k itün tetést 
Blaskó Istvánná, Balogh Sán- 
dorné, Bogár Bulcsú, Bugsch 
Imréné, Ducz Zsigmöndné, 
Erdész Gyuláné, Dobos Ist
ván, Farkas Lászlóné, Ham 
burger Alajosné, Karakas J á 
nos, Kelenföldi Ferencné, 
Koltai Imre, Kovács István, 
Lipka Józsefné, Metzger 
Adámné, dr. Mosonyi József, 
Popovics György, Sudár K ál
mánná, Szóród Ferencné, Ta
kács Istvánná, Török Istvánná, 
Urfi Ödönné, Zentay M átyás
áé és Zsengeller Istvánná  
kapta.

M iniszteri dicséretben ti
zenegy pedagógus részesült, 
tizenketten Kiváló Dolgozó ki
tüntetést kaptak.

A Munkaügyi M inisztérium 
Kiváló Dolgozója kitüntetést 
kapott Kovács János. A KISZ 
központi bizottsága Horváth 
Józsefet, a  ta tabányai 3I4-es

Négyen a kitüntettek közül: K arakas János, a ta tai Eötvös 
Gimnázium, dr. Mosonyi József, az esztergomi Dobó Gim
názium, Zentay Mátyásné. a  tatabányai Kossuth Általános 
Iskola és Bogár Bulcsií, a ta tai Mezőgazdasági Szakmunkás

képző Intézet pedagógusa a kitüntetést követő percekben

szakmunkásképző intézet Ifjúsági vezető lett. Több pe- 
igazgatóját az „Ifjúságért ér- dagógus kapott aranykoszorús 
dem érem” kitüntetéssel ju- KISZ-jelvényt és úttörőveze- 
talm azta. Lakatos PáJ. Kiváló tői elism eréseket

nak. A további fejlődéshez 
még nagyobb erőfeszítések 
szükségesek. Belső üzemi 
munkaszervezéssel és rend
szeres szakmai továbbképzés
sel lehet és kell megvalósíta-

oklevelet a szövetkezet elnö
kének, m ajd kiváló m unkájuk 
elismeréséül több tsz-tagnak 
nyújto tt á t kitüntetést. A Me
zőgazdaság Kiváló Dolgozója 
jelvényt kap ta: id. H artm ann 
Imre, H artm ann József, Her- 
váth József, H. Mocsi Sándor 
és Pelyva Mihályné. M iniszte
ri dicséretben részesült Éber- 
hard t Ferencné és Pete Sán- 
dorné. A szövetkezet elnöke ez 
alkalom m al búcsúztatta a 
nyugdíjba vonuló Meczger 
Istvánt, aki m egkapta a 25 
éves m unkásságért járó pénz
jutalm at. A szövetkezet ünne
pi közgyűlése a helyi általá
nos iskola tanulóinak m űsora 
után közös ebéddel zárult.

A felnőttoktatás 
fej I esztésé rő I

Az OIOT ülése
Az Országos Ifjúságpolitikai 

és Oktatási Tanács ülést ta r
tott. M egtárgyalta a Művelő
désügyi M inisztérium és a 
Munkaügyi M inisztérium elő
terjesztését a felnőttoktatás 
korszerűsítéséről. Felkérte a 
művelődésügyi minisztert, 
hogy a felnőttoktatás szerve
zeti és tartalm i fejlesztése ér
dekében tegye meg az elő
terjesztésben javasolt és a vi
tában elfogadott intézkedése
ket; a Magyar Rádió- és Te
levízió elnökét, hogy szervez
zen adásokat a m unkájuk mel
lett továbbtanuló dolgozók ta 
nulm ányainak segítésére; a 
különböző főhatóságok veze
tőit, tegyenek hathatós intés>

kedéseket, hogy a főhatóságok 
alá tartozó vállalatok és in
tézmények dolgozói minél töb
ben végezzék el m unkájuk 
m ellett az általános iskolát, 
szerezzenek m unkájuk m ellett 
középiskolai és felsőfokú vég
zettséget ; a Szakszervezetek 
Országos Tanácsát, a Term e
lőszövetkezetek Országos Ta
nácsát, valam int a KISZ köz
ponti bizottságát, hogy érdek- 
védelmi tevékenységük kere
tében állítsák előtérbe a dol
gozók m unka melletti tanu
lásának segítését és az erre 
való ösztönzést. A tanács a 
továbbiakban új egyetemi és 
főiskolai szakok létesítéséri 
fogadott el határozatot.

i


