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Aratás után

ilzemlátoptásoltöcil, fanulmánytúpáhlial 
folytatódott az ifjúsági barátságfesztivál

Együttműködési szerződést írtak alá Komárom megye és testvérterülete
ifjúsági szervezetei

Az I.; magyar—szovjet ifjú
sági barátságfesztivál alkal
mából a megyénkben tartóz, 
kodó testvérvárosi, testvérke
rületi Komszomol-küldöttsé- 
gek szerdán ismét sok üzem 
és intézmény tevékenységét 
tanulmányozták, nem egy he
lyen pedig családokat látogat
tak meg. Bács-Kiskun me
gyében a Hosszúhegyi Állami 
Gazdaság építőtáborát keres, 
ték fel, hogy találkozzanak az 
ott dolgozó fiatalokkal, Békés
ben a gyulai Erkel Ferenc 
Múzeumot, és a középkori 
téglavárat tekintették meg, 
Borsodban a Lenin Kohászati 
Művek és a diósgyőri gépgyár 
vezetőivel, munkásaival ta
lálkoztak. A Csongrád megyé
ben tartózkodó delegáció 
Csongrád városba látogatott, 
s a Tisza Bútoripari Vállalat 
üzemében dolgozó KlSZ-akti- 
vistáklcal, a helyi MSZBT- 
csoport tagjaival folytatott 
eszmecserét. Fejér megyében a 
11 000 hektáros Agárdi Állami 
Gazdaság, majd pedig a du
naújvárosi Kohászati Kombi
nát dolgozóinak munkájával 
ismerkedtek, Győr-Sopron 
megyében a győri Magyar Va
gon- és Gépgyár, a Richards 
Finomposztógyár, a Házgyár, 
a Pamutszövő- és Műbőrgyár 
szerepelt többek között a láto
gatási programban. A Heves 
megyében tartózkodó delegá
ció Eger nevezetességeivel iŝ  
merkedett, majd az egri já
rás több községét kereste fel.' 
Mikófalván ősi palóc lakodal
mi játékot mutattak be ne
kik a helybeli fiatalok.

Pest megyében Ceglédet lá
togatta meg szerdán a Kom- 
szomolista delegáció, Somogy
bán pedig a balatonfenyvesi 
KISZ-vezetőképző tábor meg. 
látogatása szerepelt a prog
ramban. Szabolcs-Szatmár 
megyében a nyíregyházi üze
mekkel és MSZBT-tagcsopor- 
tokkal. Szolnak megyében a 
Rákóczi Termelőszövetkezet 
tagjaival, majd pedig a mart
fűi Tisza Cipőgyár fiataljaival 
ismerkedtek a vendégek. Tol.

kezet és a csopaki KlSZ-tá- 
bor meglátogatása szerepelt. 
Zalában Nagykanizsával és 
Zalakarossal ismerkedtek a 
vendégfiatalok.

★
A barátságfesztivál megyei 

programja is bővelkedett ese
ményekben. A vendégek egy 
része a kellemes időben a 
strandok hűs vizű medencéjé
ben keresett felüdülést. Üsz- 
tak, napoztak, a sok-sok látni
való után jólesett egy kis pi
henés. A többség azonban a 
fesztivál három kupaverse
nyén vett részt. A TBSC 
sportpályáján bonyolították le 
a háromtusát: a légpuska lö
vészetet, a gránátdobást és a 
felszabadulás 30. évfordulója 
tiszteletére 1945 métert futot
tak. Az első számban tíz mé
terről kellett légpuskával egy 
bukó alakra célozni, öt al
kalommal próbálkozhattak a 
résztvevők. A jókedv, a tré
fálkozás sem hiányzott, egy- 
egy „baklövés” hangos derült
ségre fakasztotta a szurkolókat.

A következő szám, a gránát
dobás' is sok fiatalt vonzott. 
A legjobb eredményt egy 
csecsen-ingus fiatal érte el 
ötvenöt méteres dobásával. A 
lányok ugyan többször elvé
tették az „irányzékot”, de ez 
nem szegte kedvüket, bene
veztek a következő számba, a

A KISZ megyei bizottsá
gán ezalatt a megye és a vá
ros párt, állami és társadalmi 
élete képviselőinek jelenlété
ben írták alá a két testvér
terület ifjúsági szervezete kö
zötti együttműködési megál
lapodást. Magyar részről Kis 
Imréné, a KISZ megyei .bi
zottságának az első titkára, 
szovjet részről Szergej Nyiko- 
lájevics Jegarov. a Csecsen- 
ingus Autonóm Szovjet Szo
cialista Köztársaság területi 
Komszomol-bizottságának ági-' 
tációs-propaganda titkára ír
ták alá a szerződést. A meg
állapodás alapját a két terü
leti pártbizottság által 1975 
áprilisában kialakított együtt
működési szerződés képezi. Az 
ez év májusában a testvérte
rületen járt KISZ-delegáció 
megállapodott abban, hogy 
megyénkbe évente váltva 
1976-ban öttagú Komszomol- 
delegáció, továbbá huszonöt 
úttörő érkezik. Jövőre első al
kalommal harminc fiatal tölt 
öt napot megyénkben a 
Szputnyik utazási iroda szer
vezésében. A csecsen-ingus 
köztársaságba pedig ugyan
csak huszonöt magyar úttörő 
és harminctagú Expressz-cso- 
port érkezik.

Tapasztalatszerzés a célja az 
1976-ban megyénkben bemuta
tásra kerülő kiállításnak,

Mai
szám unkban:
Igaz barátokra leltünk

3. oldal

Az új gimnáziumi 
modellen dolgoznak Tatán

4. oldal

A sportszerűség is 
győzelem

5. oldal

Még jóformán be sem fejeződött az aratás, máris megkez
dődött a betakarításban részt vevő gépek javítása, hiszen az 
időjárás okozta nehézségek miatt kombájn és traktor egy
aránt nagy igénybevételnek volt kitéve. Szomódon a Már
cius 15. Termelőszövetkezetben Kovács Bertalan és Varga 

László egy MTZ 50 típusú traktor hengerfejét javítják.

Szorosabb együttműködést 
sürget a

A  dorogi és tatai tanács vb ülése

futásba is. Az első 400 métert amelynek témája a csecsen-in-

A délelőtti sportverseny egyik eseménye a lövészet volt

gus területen folyó hazafias — 
honvédelmi nevelés. Mi pedig 
a forradalmi hagyományok 
ápolásának a bemutatására 
küldünk kiállítási anyagot. A 
rendszeres tájékoztatás jó 
módszerének ígérkezik, hogy 
megküldik egymásnak megyei, 
illetve területi lapokat, ifjú
sági kiadványokat.

Ésszerű és előnyös,' hogy a 
lehetőségek határain belül mi
nél több otthont, közületet 
kapcsoljanak be a távhőellá- 
tásba. A Dorogi Hőerőmű je
lenleg az esztergomi Laposi- 
dülő és a dorogi Zalka-telep 
lakásait látja el hőenergiával. 
Ezeken kívül 5 üzem, intéz
mény tartozik ehhez a táv- 
hőrendszerhez.

Az igények növekszenek és 
a dorogi tanács végrehajtó bi
zottsága szerdai ülésén azt 
vizsgálta, miként lehetne be
kapcsolni az új jelentkezőket. 
A mostaninál mintegy más- 
félszeresével több hőenergiá
ra lenne szükség. A fejlődés
nek ez az üteme megkívánja, 
hogy Esztergom és Dorog ta
nácsa a lehető legszorosabban 
működjék együtt. Fűteni kell

130megvalósításához mintegy 
millió forint szükséges.

A végrehajtó bizottság úgy 
határozott, hogy megbízza az 
Energiagazdálkodási Intézetet, 
készítse el a távhőellátás ta
nulmánytervét. Ennek ismere
tében foglalhat majd állást a 
további tennivalókkal kapcso
latban. Az a cél, hogy az 
erőmű bővítésével az 1985—■ 
1990-ig várható fűtési hőener
giaigényeket fedezhessék.

A tatai Városi
Végrehajtó Bizottsága a szer
dai ülésen a termelőszövetke
zetek állami felügyeletét vizs
gálta. Az új közigazgatási for
ma — a város környéki köz
ségek — létrehozásával ez na
gyon jelentős feladattá nőtt 
Tatán. Hét termelőszövetkezet

Következetesebb ellenőrzé
sek, intézkedések szükségesek 
— foglalt állást a végrehajtó 
bizottság. — El kellene érni, 
hogy a szövetkezetek főállású 
jogászt foglalkoztassanak. A 
tanácsi szakigazgatás létszá
mát úgy kellene megerősíteni, 
hogy alaposabban gyakorol
hassa a tanácsi állami felügye
letet. Nagyon fontos, hogy a 
város környéki községek taná
csai még szorosabb együttmű
ködést alakítsanak ki a városi 

Tanács ‘ szakigazgatással. Az így érke
zett jelzések, akciók hatására 
sok hibát megelőzhetnek, il
letve felfedezhetnek majd.

a város hatásköréugyanis a Labor MIM 1-es és és három szövetkezed társulás 
3-as gyáregységét, a SZIM Ma
rógépgyárat, a Pestvidéki Gép
gyárat, az esztergomi város- 
központ és a Béke tér új la
kásait, az eddig bekapcsolt 
fogyasztókon kívül. Nagy 
mennyiségű gőzt kíván a Kő
bányai Gyógyszerárugyár do
rogi üzemegysége.

Csak a hőerőmű kazánte
lepének bővítésével lehet ele
gendő újabb hőmennyiséget 
előállítani. Helyes lenne — 
foglalt állást a végrehajtó bi
zottság —. ha a gyógyszeráru
gyár gőzigényének kielégítésé
hez szükséges beruházást és 
az erőműi kazánpark bővítését 
összekapcsolnák. Az előzetes 
tájékoztatás szerint ennek

működik 
ben.

A végrehajtó bizottság elé 
terjesztett beszámoló rámuta
tott, hdfey a szövetkezetekben 
viszonylag gyakoriak a jog
sértő határozatok, intézkedé
sek. Nem ügyelnek például ar
ra, hogy az egyes munkakörö
ket előírásos végzettségű dol
gozókkal töltsék be. Némely 
bizottság működéséhez nem 
teremtik meg a feltételeket. A 
jogilag szabályozott adminiszt
rációs eljárásokat nem alkal
mazzák. A tanács feladata, 
hogy segítse a hibák megelő
zését, ha szükséges, vonja fe
lelősségre a mulasztókat.

A késő esti órákban írták alá 
szerződést a KISZ

nában a Paksi Atomerőmű 
építkezését, ezt követően pe
dig az ottani állami gazdasá
got és konzervgyárat keresték 
fel. A nap utolsó ese
ményeként falusi ifjúsági 
klubok munkáját tanulmá
nyozták. Vas megyében a 
sárvári fiatalokkal folytat
tak eszmecserét. A nap fo
lyamán Vas megyébe érke
zett a fesztivál egyik díszven
dége, —, Georgij Holasztya- 
kov, nyugalmazott altenger- 
nagy, a legendás dunai flotta 
egykori parancsnoka is. A 
Veszprém megyében tartóz
kodó delegációk programjá
ban a zánkai úttörőváros, a 
nagyvázsonyi Kinizsi-vár, a 
balatoncsicsói termelőszövet-.

a kölcsönös együttműködési 
megyei bizottságon

a TBSC salakpályáján futot
ták le, majd a körcsarnok 
mellett, az edzőpálya környé
kén, s a nyári napközis tá
bornál értek célba a verseny
zők. Nagy taps fogadta az el
sőnek befutó Lampert Ödönt, 
és másodiknak, sőt harmadik
nak is magyar fiatal lépte át 
a célvonalat. Az eredményhir
detést nagy várakozás előzte 
meg. összetettben első egy 
magyar kislány, Bütner Hed
vig lett, míg a fiúknál Nyi- 
koláj Albaszjgov végzett az 
élen. Délután tatabányai 
KISZ-fiatalok otthonába lá
togattak a szovjet delegáció 
tagjai, ahol közelebbről is 
megismerték vendéglátóik 
életkörülményeit

Erősítési a fórumok demokratizmusát!

Az Oroszlányi Szénbá
nyák szakszervezeti bizottsága 
irányelveket készített az ötö
dik ötéves tervidőszak szak- 
szervezeti munkájának orien
tálására. Az irányelvek a XI. 
pártkongresszus által megha
tározott feladatokhoz kapcso
lódnak. A szakszervezeti bi
zottság szerdán vitatta meg 
az elkészült irányelveket. Az 
elhangzott kiegészítésekkel 
együtt elfogadásra a közeljö
vőben a vszt elé terjesztik. A 
szakszervezeti bizottság részt 
kíván venni a vállalat V. öt
éves komplex tervének kidol
gozásában. Tevékenysége fő
ként a termelékenység eme
lésére, a gazdaságosabb ter
melésre irányul. A nehéz fi
zikai munka megszüntetésé
hez szorgalmazza a gépesítést.

A szocialista brigádmozga
lom az Oroszlányi Szénbányák-

Szb-ülés Oroszlányon

nál is jelentős eredményeket 
hozott. Ezt kívánják tovább
fejleszteni, a vállalásokat még 
jobban a vállalati érdek irá
nyába terelni, ehhez igazsá- 

. gosabban és reálisabban ér
tékelni a brigádok tevékeny
ségét. Az üzemi demokrácia 
fórumai, elsősorban a terme
lési tanácskozások, jelenleg 
hiányosan töltik be szerepüket 
— állapították meg a jelenlé
vők. Ennek egyik oka, hogy 
azon nem a munkáskollektí
vák számoltatják be a gazda
sági vezetőket a végzett mun
káról, sokkal inkább „feladat
kiosztó” fórum ez a gazdaság- 
vezetés számára. Emiatt he
lyenként passzivitás tapasztal
ható a fizikai dolgozók részé
ről. A jövőben el kell érni, 
hogy a termelési tanácskozás 
a munkások fóruma legyen. 
Ehhez a jelenleginél több in

formációra van szükség és 
jobb propagandamunkára. Ki
jelölték a főbb tennivalókat a 
vállalat dolgozói élet- és mun
kakörülményeinek javításá
ra, a munkavédelmi és tár
sadalombiztosítási, az agitá- 
ciós, propaganda és kultúrne- 
velési, valamint a sport- 
tevékenység továbbfejleszté
sére is.

A vszb ezután határozott 
az egyhetes szakszervezeti tit
kári továbbképző tanfolyam 
tematikájáról, melyen az 
újonnan megválasztott üzemi 
szakszervezeti bizottságok tit
kárait, főbizalmiakat és a 
vszb új tagjait készítik fel 
feladataik ellátására. Az ági-' 
tációs és propagandabizottsá
got pedig a 25. bányásznapi 
ünnepségek előkészítésével 
bízták meg.

Közelebb 
az igényekhez

Á lakosság áruellátásában 
fontos fogyasztási cikkek beho
zatalának helyzetéről, problé
máiról, a belkereskedelem im
portpolitikájáról tájékoztatta 
az újságírókat szerdán dr. Ju
hár Zoltán belkereskedelmi mi
niszterhelyettes.

Elmondotta egyebek között, 
hogy a kiskereskedelmi forga
lomban az import részaránya 
17 százalék, s ezt — a szocia
lista import 60 százalékos, a 
dollárelszámolású országok
ból származó behozatal 18-20 
százalékos emelésével — a kö
vetkező tervidőszakra legalább 
19 százalékra szeretnénk nö
velni. Az áruellátás tervsze
rű, biztos beszerzési forrósa a 
szocialista import. A dollárel
számolású országokból az idén 
három százalékkal kevesebb 
terméket hozunk be. A világ
piaci árak emelkedése követ
keztében a belkereskedelmi 
importpolitikát némileg mó
dosították. Eszerint elsősorban 
tömegigényeket kielégítő cik
keket importálunk, ésszerűen 
szűkítjük egyes termékek vá
lasztékát, a különösen drága, 
luxuscikkek behozatalát pe
dig megszüntetjük. Az import 
italválasztékot például 62-ről 
28-ra, a cigarettáét 34-ről 13 
fajtára, a kozmetikumok és a 
híradástechnikai • cikkek be
hozatalát kétharmadára csök
kentették.

A minisztérium túlzottnak 
tartja a dollárimportban rész
vevő belkereskedelmi vállala
tok számát. Ezért a takaréko
sabb devizafelhasználás érde- 
kében koncentráltabb vásár
lásokat terveznek, hogy ked
vezőbb árakat érhessenek e! 
külföldön.


