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Mai számunkban;
Kedvezőbb feltételek 

a háztáji sertéstartásban
3. oldal

Az eredményesebb nevelésért ]
4. oldal

Munkaidő —  szabad idő
5. oldal

Felelősséggel 
—  teltekkel

„Némelyek egy kicsit úgy 
állnak a szocialista rend
szerrel és a  mi rendszerünk 
ad ta  lehetőségekkel — mond
ta  a  m agyar szakszervezetek 
‘XXIII. kongresszusának v ita 
záró beszédében G áspár Sán
dor fő titk á r—, m in ta  házas
ságban néhány év u tán  egyik
m ásik férj. Egy idő után 
megszokottá válik szám ára a 
házasság, és lassan-lassan el
m aradnak  a  megemlékezések 
a  születésnapról, a házassági 
évfordulóró l. . .  Mi ne elé
gedjünk meg az eddig elért 
fejlődéssel. Mi „ne szokjuk 
meg” azt, am it a szocialista 
rendszer m ár adni tud. A 
szocialista rendszer többre 
képes ennél és többet is tű 
zött maga elé, m int am ennyi 
m a van. M unkánktól függő
en, m a többet ad, m in t teg
nap, de holnap többet fog ad 
ni, m in t m a, h a  megdolgo
zunk érte.”

H at napig tanácskozott 
a  m agyar szakszervezetek 
XXIII. kongresszusa. H at na
pig errő l folyt a vita, a be
szélgetés, a „dolgozó nép 
okos gyülekezetében”, hogy 
u tána k i-k i ism ét munkához 
lásson, és ugyanazt csinálja, 
am it eddig, csak egy kicsit 
jobban. A négymillió szerve
zett dolgozót képviselő kong
resszus v itá jában  84-en 
m ondtak vélem ényt a szak- 
szervezetek csaknem fél évti
zedes m unkájáról és az el
következő időszak tennivalói
ról. A beszámolók — Gáspár 
Sándor fő titkár előadói be
széde és a  titkári korreferá
tum ok — valam int a felszóla
lások, legfőbb jellemzője két 
szóban, két fogalomban meg
határozható: felelősségérzet
és tenni akarás.

A vitában résztvevők egész 
társadalm unk képviseletében 
ad tak  hangot ennek. Véle
m ényt nyilvánított bányász, 
közalkalmazott, vasas, egye
temi tanár, építőmunkás, o r
vos, gépkocsivezető, művész, 
mezőgazdasági m unkás, ke
reskedő. Gondolataik sokszí
nűek voltak, m in t m aga az 
élet.

A felszólalók példák töme
gével bizonyították, hogy 
nincs olyan m unkahely — le
gyen az üzem, kórház, vagy 
állam igazgatási hivatal — 
ahol következetes, fegyelme
zett m unkával, takarékosság
gal, a  túlbonyolítás megszün
tetésével. sok beszéd helyett 
több cselekedettel, ne lehetne 
a m ainál többet tenni.

Hogyan lehetne tömören 
összegezni a  XXIII. kong
resszus m ondanivalóját, amely 
tartalm azta mindazt, am ire 
eddig törekedtünk, és ami a 
jövőben fő tennivalónk lesz? 
Erősíteni a m unkáshatalmat, 
segíteni társadalmi célunkat, 
a szocialista építést; még kö
vetkezetesebben érvényesíte
ni szocialista elveinket a tár
sadalmi élet m inden terüle
tén, segíteni népgazdaságunk 
feladatainak megoldását, azt, 
hogy hazánkban tovább ja 
vuljon a dolgozó em ber élete.

Az ötödig ötéves te rv  von
zó céljai a kongresszus idő
pontjában ’ ism ertek voltak, 
hiszen a Magyar Szocialista 
M unkáspárt Központi Bizott
sága a közelm últban fogadta 
el a  terv  irányelveit. A kong
resszuson meggyőződéssel val
lották, hogy az ötéves terv  
céljai reálisak, lelkesítőek, 
m ert biztosítják a  népgazda
ság, tehát az életszínvonal to 
vábbi fejlődését.

Az új ötéves te rv  — ez is 
elhangzott a kongresszuson — 
felrajzolja a  továbbra is fel
felé ívelő pályát. M ert ilyen 
nagy feladatokat — minden 
gondja ellenére — csak olyan 
társadalom  képes kitűzni, 
am elynek van ere je  és képes
sége e  célok eléréséhez.

K ádár János H avannába érkeze tt
Hétfőn délután (közép-euró- titkárságának és a  kubai kor

pái idő szerint a késő esti órák- m ánynak több tagja, valam int 
ban) megérkezett H avannába a dr. M eruk Vilmos, havannai 
Kubai Kom m unista P árt I. m agyar nagykövet is, aki itt 
kongresszusán résztvevő m a- csatlakozott a magyar párt- 
gyar pártküldöttség, am elyet küldöttséghez.
K ádár János, az MSZMP KB A fogadtatás után a m agyar 
első titkára  vezet. küldöttség szálláshelyére haj-

K ádár János, az MSZMP KB első titkára a magyar delegá
ció élén elutazott a Kubai Kommunista P árt első kongresz- 
szusára. K épünkön: Biszku Béla búcsúztatja K ádár Jánost 

a  repülőtéren.

Az ünnepi díszbe öltött Jó 
sé M arti repülőtéren a repülő
gépből kilépő K ádár Jánost 
elsőként Fidel Castro, a KKP 
Központi Bizottságának első 
titkára, a  forradalm i kormány 
elnöke köszöntötte, szívélyes, 
baráti öleléssel. Az ünnepé
lyes fogadtatásnál jelen volt a 
KKP Politikai Bizottságának,

tato tt. A több m in t húszkilo- 
méteres, fellobogózott útvona
lon a havannaiak ezrei üdvö
zölték a m agyar vendégeket.

A G ranm a hétfő reggeli szá
m ának első oldalán vezető he
lyen számolt be a  magyar 
pártdelegáció Budapestről tör
tén t elutazásáról.

Ülésezett a KISZ kh 
mezőgazdasági itjúsági tanácsa

December 15—16-án Bala-
tonaligán ülésezett a  KISZ- 
kb mezőgazdasági ifjúsági 
tanácsa. A kétnapos ülésen a 
tanács tagjai tájékoztatót 
kaptak  a  KISZ kb 1975. no
vem ber 12-i, az MSZMP KB 
ifjúsági bizottságának ülésé
ről, valam int m eghatározták 
a KISZ IX. kongresszusa elő
készítésével kapcsolatos aktu
ális feladatokat. A tanács át
tekintette a  term előszövetke
zeti m unka tapasztalatait, 
hangsúlyozta, hogy a KISZ 
m ájus elején sorra kerülő IX. 
kongresszusig m inden tsz-ben 
alakuljanak meg és erősítsék 
meg a  tsz KISZ-szervézeteket, 
KISZ-csoportokat. A rra kell 
törekedni, hogy a  zárszáma

d ást tárgyaló közgyűlésen is 
vállaljanak nagyobb részt a 
feladatok megoldásából. A ta
nácsülés első napján a  részt
vevők üzemlátogatáson vol
tak  a  balatonszabadi Novem
ber 7 Tsz-ben, ahol eszme
cserére kerü lt sor a  tanács 
tagjai, a  tsz gazdasági, poli
tikai vezetői és a  tsz fiatal
jai között.

A rétegtanácskozás további 
program jában értékelték a 
KISZ-védnökségek közül az 
országfásító és környezetvé
delmi tevékenységet, a Tisza 
II. KISZ-védnökség második 
ütem ének teljesítését, és a  
húsprogram  védnökség jelen
legi helyzetét. T

I

ifjabb sikereket csak igényesebb, 
következetesebb munkával érhetünk el

Tanácsi vállalatok helyzete, feladatai
A tanácsi vállalatok moz

galmi, gazdasági vezetői meg
beszélést ta rto ttak  hétfőn dél
előtt Tatabányán. Dr. Kiss 
István, a  megyei tanács elnö
kének megnyitó szavai után 
Galántai Pál elnökhelyettes 
beszámolójában rám utatott, 
hogy az ipari ágazathoz ta r
tozó tanácsi vállalatok bevéte
le mintegy 10 százalékkal 
emelkedett. A fejlődést azo
nos létszámmal, tehát a te r
melékenység növekedésével 
érték  el. örvendetes, hogy 
korszerűbbé vált a  sütőipar. 
Az építőipari üzemek bevéte
le — az összes eredm ényen 
belül — 10 százalékkal emel
kedett 1975-ben. Csökkent vi-s 
szont a  vízmű vállalat nyere
sége. A parképítő vállalat jól 
kihasználta kapacitását és 
megyén kívül is vállalt m un
k á t  A kereskedelmi válla
latok 15 százalékkal maga
sabb eredm ényt értek  el eb
ben az évben, m int 1974-ben 
— m ondotta el G alántai elv
társ.

Az V. ötéves terv  feladatait 
még nem  ism erjük. Az bizo
nyos — folytatta az elnökhe
lyettes — hogy újabb sike
reket csak igényesebb, követ
kezetesebb m unkával érhe
tünk el. Rendelkezünk elegen
dő anyagi, személyi és főleg 
szellemi tartalékkal ahhoz, 
hogy az ú jabb  gazdasági m u

tatónak eleget téve, ne csak 
m egtartsuk, hanem  növeljük 
működésünk színvonalát. Ügy 
növeljük az üzemi dem okra
tizmust, hogy a dolgozók is
merjék, értsék és m agukénak 
érezzék a tennivalókat. Ez 
járu ljon  hozzá a  munkafegye
lem javításához.

A takarékosságról szólva 
rám utato tt, hogy mintegy 20 
millió forint volt az eddigi 
eredmény. Nem elegendő az 
egyszerű anyag- és energia
m egtakarítás — bár nagyon 
fontos — hanem  arra  kell tö
rekednünk, hogy a  meglévő 
személyi, anyagi feltételek 
m ellett több, jobb és keresett 
term ékeket állítsunk elő. 
Vizsgáljuk meg a létszám 
helyzetet. Az ellenőrzések a r
ra  figyelmeztetnek, hogy m in
den vállalat és intézmény ele
gendő erőkkel rendelkezik. 
Az egységek vezetői viszont 
hiányról panaszkodnak. Bi
zonyos, hogy jobb term elés- 
szervezéssel megszűnik — 
az egyébként vélt — em ber
hiány.

A tartalékok közé sorolta 
az előadó a  szakmai ism ere
tek növelését, a brigádmozga
lom erősítését, az ösztönzőbb 
bérezést. A tanácsi vállalatok
nál például növelni szükséges 
a  teljesítm ényben dolgozók 
szám át A jobb m unkaszer

vezés egyik feltétele a  középe 
távú tervek  készítése.

Az értékelést követő v itá 
ban W ierl János, az UNIKER 
igazgatója rám utato tt, hogy 
a  kereskedelmi egységek lé
tesítéséhez kérni kell a  helyi 
tanácsok, üzemek és vállala
tok  anyagi segítségét. A ján
lotta a  gyors és olcsó FORFA 
eljárású  ép ítkezést

Heiser József, a  parképítő 
vállalat vezetője rá m u ta to tt 
hogy szívesen vállalnának) 
több m unkát a megyén belül. 
Nem hagyhatják azonban cser
ben azokat a  rendelőket akik 
akkor dolgoztattak a  vállalat
tal, m ikor alig volt rendelőjük 
a megyében. B írálta a  KO- 
MÉP-et, m ert az új épületek 
körül lé tesített park ja ik  rossz 
minőségűek.

Dr. Antalóczy Albert, a  m e
gyei pártbizottság titk á ra  a  
tanácsi vállalatoknál mintegy 
13 ezer 'm unkás, alkalm azott 
eredményes tevékenységét 
hangoztatta. Ez a  tevékeny
ség is hozzájárul ahhoz, hogy 
a megye tú lhalad ta a negye
dik ötéves te rv  beruházást 
ipari, mezőgazdasági előirány
z a ta it  A jövőben azonban 
még ennél is több szükséges. 
A fejlődés feltétele a  belső 
tartalékok feltárása, a term e
lőmunka, a vezetés színvona
lának  az emelése.

Ezekben a  napokban több 
helyen tartottak, ta rtanak  fa
lugyűléseket. A község lakói 
m eghallgatják a tanács elnö
kének beszámolóját az 1975- 
ben végzett m unkáról, s a kö
vetkező év feladatairól. 
Ugyanakkor a lakók is el
m ondják, mivel elégedettek, 
milyen feladatok megoldását 
ta rtják  különösen fontosnak a 
következő esztendőben.

Szomódon ebben az évben 
500 m éter hosszú portalapított 
utat, m integy másfél kilomé
te r  hosszú járdaszakaszt épí
tettek. Elkészült az új óvoda, 
bővítették a  sportpályát, fásí
tással parkosítással szépí
te tték  a  községet. A la
kosság mintegy másfél 
millió forint összegű társadal
mi m unkával já ru lt hozzá a 
falu gyarapításához. A hétfői 
számvetésnél tehá t szép ered
m ényeknek örülhetett a köz
ség. Azt is hangsúlyozták, 
rendkívül fontos a já rda- és 
útépítés folytatása 1976-ban is.

A mogyorósbányalak falu
gyűlésén többek között a víz
hálózat bővítéséről számol
hattak  be a tanács vezetői. Az 
összejövetelen résztvevők kö
zös örömére szolgált, hogy a 
községben megkezdték az óvo
da konyhájának korszerűsíté
sét. így 1976-tól 20-25 szemé
lyes napközi otthont hozhat
nak lé tre  a mogyorósbányai 
gyerekeknek. Elsősorban a 
háziasszonyok örülnek an
nak, hogy elkészült a zöldség
bolthoz vezető portalanított 
útszakasz. A következő évben 
a vízhálózat bővítése lesz az 
egyik fő feladat.

Paksi Ferenc, a M agyar 
Nemzeti Bank megyei igaz
gatója, Zámbó Vilmos, a  
Pénzügym inisztérium megyei 
Bevételi Főigazgatóságának 
vezetője a pénzügyi szabály
zókkal kapcsolatos néhány 
kérdésre h ív ta fel a  figyel
met.

Olsovszky Tibor elmondot
ta, hogy javul a sütőipar 
helyzete és ennek eredmé
nyeként jobb term ékeket ál
lítanak elő. F ritz József a 
vendéglátó vállalatok nehéz
ségeiről szó lt Varga Sándor 
rám utatott, hogy az esztergo
mi kályhacsem pegyártó vál
lalat legyőzte a  nehézsége
ket, és rohamosan fejlődik.

A tanácskozás dr. Kiss Ist
ván zárszavával és a jó te l
jesítm ényt e lért vállalati igaz
gatók jutalm azásával é rt vé
g e t

EZÜSTVASÁRNAP
Megyénk kereskedelmi egy- házban közel egymillió forfn- 

ségeiben igen nagy volt a for- tos forgalm at bonyolítottak lei 
gaiom az ezüstvasárnapon, itt inkább a délutáni órákra 
Sok ezren keresték fel az üz- tetőzött a  vásárlók rohama.

Növekednek a követelmények 
az úttörőmozgalomban

P r ó b á k h o z  k ö t i k  a  f e l v é t e l t

A megyei úttörőelnökség 
hétfői tanácskozásán először 
az úttörővezetők VI. országos 
konferenciáján részt vett me
gyei küldöttek kaptak szót. 
Beszámoltak arról, hogy az 
egyes szekciókban milyen h a
tározatok születtek, s milyen 
feladatok hárulnak ezután 
megyénkre.

A világnézeti nevelő m unká
val kapcsolatban határozat, 
született a próbázás, a meg
bízatások j rendszerének az 
erősítésére. Á llást foglaltak 
az önkéntesség elvének az 
érvényesítésében is. Az úttö
rővé válást feltételhez, ön
ként vállalt próbák teljesíté
séhez kötik. Ennek érdekében 
kidolgozzák a  Csillag és 
a  N évadó próbák rendszerét.

A játék, a játékosság, a 
gyerekek egyik jogos igénye, 
sajnos még m indig elhanya
golt terü lete az úttörőm unká
nak. Az őrsi foglalkozásokat 
szőjje á t a játékosság, ne vá l
jon ez form álissá — ez egyik 
fontos törekvés. Az úttörőve- 
zető-képzésben, az ifiklubok
ban a nyári táborokban kap
jon központi helyet a já ték 
tanulás.

A kisdobos m unkáról is szó 
esett. Az első osztályosok 
szám ára a be nem  vált régi 
próbafüzet helyébe „Szeret
nék kisdobos lenni” címmel 
jelentetnek meg egy — köve
telm ényeket tartalm azó — fü
zetet.

H atározat született arró l is, 
hogy az ú ttörő  határőr, m un-

kásőr és egyéb szakcsoporto
kat a jövőben úttörőgárda e l
nevezéssel egységesítik.

Értékelték a társadalm i 
kapcsolatok alakulását is. A 
tém át az te tte  időszerűvé, 
hogy még sokat kell tenni az 
üzemekkel, intézményekkel 
kibontakozó együttműködés 
elmélyítéséért.

A küldöttek beszámolói 
alap ján  elkészült az a határo
zat, am ely a  végrehajtás előtt 
a  megyei úttörővezetők taná
csának fórum a elé kerül.

M egvitatta az elnökség az 
úttörőszövetség 30. évforduló
ja tiszteletére megrendezésre 
kerülő járási, városi, megyei 
ünnepségek tervét, továbbá az 
úttörők ajánlását is a KISZ 
megyei küldöttértekezletére,

leteket, és a  hétköznapi csúcs- 
forgalm akat meghaladta a vá
sárlási kedv. A Generál és az 
U niker kereskedelm i vállala
toknál hétfőn még nem álltak  
rendelkezésre pontos adatok a 
forgalomról, m indenesetre 
annyit m egtudtunk, hogy a 
tavalyit vagy meghaladta, 
vagy megközelítette az idea 
bevétel.

A  tatabányai Centrum  Á ru-

Kereskedelmi szakemberek
szerint az idei ezüstvasárnapi 
vásár a karácsonyvárás szel
lemében telt, akik vásároltak, 
valóban ajándékozni valót 
vettek. Ennek megfelelően a 
legnagyobb forgalom az aján
dékosztályokon, az illatszerek
és játékok birodalm ában volt. 
Kelendők voltak a  divatcik
kek, a kötöttáruk, a k ü lö n b ő z  
fehérnem űk, ingek, sálak,


