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Téli vásár, 
nagy választék

Az 1976. évi téli vásár első 
napjainak tapasztalatait össze
gezték megyénk kereskedelmi 
vállalatainak illetékes szakem
berei. Alapvető megállapítás: 
az idén nagyobb a forgalom az 
üzletekben a tavalyinál, ami 
elsősorban annak következ
ménye, hogy bővebb az áru- 
választék is.

A Generál Kereskedelmi 
Vállalatnál összesen 31 üzlet-

sárt, az átlagos kedvezmény 
38,4 százalék. 40 százalékos 
engedményt biztosítottak a  
méteráru-osztályon, a konfek
ción, valamint a gyermek- 
kötöttáruknál. Az utóbbival a  
lehetőségekhez képest igye
keznek segíteni a nagycsalá
dosoknak. Az első négy napon a 
csökkentett, tehát a kedvezmé
nyesen forgalomba hozott áru
cikkek forgalma 3,2 millió ío^

Pedro Pires 
a hernádi tsz-ben

A Zöld-foki Köztársaság 
miniszterelnöke Garai Ró
bert külügyminiszter-helyet
tes társaságában szombaton 
a hernádi Március 15 Ter
melőszövetkezetbe látogatott. 
A húscsirke termeléséről és 
baromfifeldolgozó üzeméről

tag háztáji gazdaságát, ahol 
4000 baromfit nevelnek. A 

lakosság életkörülményeivel 
ismerkedve betértek Répási 
József tsz-tag otthonába is. 
A vendégek elbeszélgettek a 
házigazdával, s  nagy tetszés
sel szemlélték a kétszintes,

Pedro Pires, a Zöld-foki Köztársaság miniszterelnöke (kö
zépütt) kíséretével együtt Székesfehérvárra látogatott, ahol 

fölkereste a Könnyűfémmüvet és a Videotongyárat 
(MTI fotó  — Szebellédy Géza felv. — Telefotó — KS)

országszerte hires tsz-ben 
dr. Soós Gábor mezőgazdasá
gi- és élelmezésügyi állam
titkár üdvözölte a vendéget 
és kíséretét, majd Cserháti 
Pál, a tsz elnöke tájékoztat
ta őket a mezőgazdasági 
Özem tevékenységéről, a tag
ság szociális helyzetéről.

Pedro Pires ezután megte
kintette Szládik József tsz*

korszerűen berendezett ott
hont. Visszafelé jövet öcsán  
megtekintettek egy keltető
üzemet és egy baromfi törzs
telepet is. A zöld-foki mi
niszterelnök és a delegáció 
tagjai a látogatás során elbe
szélgettek az egyes üzemrész
legek vezetőivel, dolgozóival, 
s  nagy elismeréssel szóltak a 
látottakról.

A SZOT a TIT 
megállapodása

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa és a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat 
együttműködési megállapo
dást kötött. A célja az, hogy 
hatékonyabb segítséget kap
jon az üzemi, vállalati. és 
intézményi ismeretterjesztés. 
Közösen gondoskodnak arról, 
hogy a tudományos ismeret- 
terjesztés jobban m egfelel
jen a munkásság, a szocialis
ta brigádok igényeinek, s  fo
kozottan bevonják a munka
helyi értelmiséget a tudomá

nyos tájékoztató-felvilágositó 
munkába. Az együttműködés 
— egyebek között — kiterjed 
a tudományos ismeretterjesz
tés tartalmi céljainak és fel
adatainak koordinálására, a  
szellemi és anyagi feltételek 
összehangolására, a szemlél
tetés korszerűsítésére; közös 
ajánlások közreadására. A 
megállapodást Virizlay Gyula, 
a SZOT titkára és dr. Vonsik 
Gyula, a TIT főtitkára írta 
alá. Környe Kisáruház: az 1 200 000 forintos téli-vásár árnítés»« 

let fele két nap alatt gazdára talált

Púja Frigyes 
Bombaybe 

utazott
A hivatalos látogatáson In

diában tartózkodó Púja Fri
gyes külügyminiszter február 
6-án vacsorát adott J. B. Csá
ván indiai külügyminiszter 
tiszteletére.

Púja Frigyes és kísérete
február 7-én Delhiből Bom- 
bayba utazott. Búcsúztatásán 
jelen volt J B. Csáván kül
ügyminiszter, V. C. Trivedi 
külügyminiszter-helyettes. a 
külügyminisztérium több ve
zető munkatársa, valamint a 
szocialista országok Delhibe 
akkreditált mieszi óvezetői is. 
A delegációt elkísérte dr. Tú
ri Ferenc, hazánk delhi 
nagykövete Is,

Sztane Dolanc 
átutazott Budapesten

Sztane Dolanc, a Jugoszláv
Kommunisták Szövetsége KB 
elnöksége Végrehajtó Bizottsá
gának titkára, a Központi Bi
zottság titkára pénteken át
utazott Budapesten. A Keleti
pályaudvaron Biszku Béla, az 
MSZMP Politikai Bizottságá
nak tagja a Központi Bizott
ság titkára üdvözölte. Jelen 
volt Vitomir Gasparovics Ju
goszlávia budapesti nagyköve
te.

ben folyik a téli vásár. Külö
nösen jó eredményeket köny
velhettek el az első napokban 
a tatabányai Napsugár, a tatai 
Fényes Áruházban, de a kisebb 
üzeletek is szép forgalmat bo
nyolítottak le. Hogy csak egy 
példát említsünk: az első nap 
összforgalma 2,7 millió forint 
volt, 1975-ben pedig 2 millió 
393 ezer forint. Ebből a ked
vezményes, tehát kimondottan 
vásári forgalom 1,7 millió az 
idén, 1,3 millió forint tavaly.

A tatabányai Centrum Áru
házban 11 millió forintos 
árukészlettel várták a téli vá

rint volt, kereken egymüBŰ 
forinttal több, mint az 1975t 
évi téli vásár azonos napjai
ban.

Az esztergomi UNT KÉR Kai
reskedelmi Vállalatnál ugyan-- 
csak 31 üzlet vesz részt a kecH 
vezményes téli vásárban. A' 
tapasztalatok az UNIKER m ű- 
ködési területén is azt mutat-; 
ják, hogy nagyobb a forga
lom, mint tavaly. Az első nap 
forgalma a szezon végi, ked
vezményezett árukból 1 millió 
175 ezer forint volt, egy év
vel ezelőtt az első napon 913 
ezer forintos forgalmat értek 
eL

Zárszámadás Szomódon és Dadon

Menetrend-
elikészités 
a M m \

Ä Volán 18. számú Vállalat 
személyforgalmi osztálya — 
az 1976. évi új, helyi közleke
dési autóbusz-menetrend mó
dosítás előkészítése során — 
széles körű munka utolsó stá
diumába érkezett. Tatabányán, 
mint ismeretes május 1-re há
rom olyan létesítmény elké
szülte várható, amelyek alap
vetően megváltoztatják a sze
mélyszállítást. Várható az új 
autóbusz-pályaudvar átadása, 
Tatabánya-Üjváros végén, to
vábbá az Újvárost Óvárossá! 
összekötő út, valamint Dózsá
kért bekapcsolása a tömegköz
lekedésbe, a Réti út rekonst
rukciójával.

A menetrend előkészítésénél 
azonban nemcsak az új utakat, 
objektumot veszik figyelembe, 
hanem felmérik a város lakos 
ságának igényeit is. Ennek ér
dekében már több helyer tar
tottak ménetrend-értekezlete- 
ket. Az előkésztés utolsó stá
diumában pedig utasszámlá
lást tartanak. Egyrészt Tata
bánya- csaknem minden vál
lalatát felkeresik az utasszám
láló lanokka! hogy az adott 
munkahe’vre honnan milyen 
járattal érkeznek a dolgozók 
A várost 20 körzetre osztva 
rendk vü.1 alapos felmérést vé
geznek.

Február !9-én pedig három 
iskola tanulóinak segítségével 
a város fontosabb gócpontjain
2-? órán keresztül a csúcsfor
galomról is kénét kapnak. Mi
vel a menetrend-módosítás 
előkészítéséhez eddig is sok 
segítséget kapott a Volán az 
illetékes párt-, tanácsi szer
vektől, arra számítanak, hogv 
a vállalatok is megértik az 
utasszámlálás fontosságát és 
segíteni fogják a munkát, pon
tos információkkal.

Tárgyalás az MSZMP és a NSZEP együttműködés1 mnikiterviről
A Német Szocialista Egység

párt Központi Bizottságának 
meghívására február 5—7 kö
zött látogatást tett az NDK- 
ban dr. Berecz János, az 
MSZMP KB külügyi osztályá
nak vezetője. Az MSZMF és

az NSZEP 1976—77 évekre
szóló együttműködési munka
tervéről tárgyalt. Dr. Berecz 
Jánost fogadta Hermann Axen 
az NSZEP Politikai Bizottsá
gának tagja, a Központi B i
zottság titkára.

Elutazott a zimbabwei AÍSC-köIdöttség
A Magyar Szolidaritási Bi

zottság meghívására hazánk
ban járt az Zimbabwe Af
rikai Nemzeti Tanács (ANC) 
küldöttsége.

A George Silundika titkár 
által vezetett delegáció meg
beszéléseket folytatott dr. 
Molnár Bélával, a Magvar 
Szolidaritási Bizottság aielnö- 
kével, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsánais Titkárá

val. valamint más társadalmi 
tömegszervezetek vezetőivel.

A vendégek tájékoztatást 
adtak Zimbabwe népének ha
zája felszabadításáért, a de
mokratikus nemzeti felemel
kedésért vívott küzdelemről, és 
köszönetüket fejezték ki a 
magyar nép szolidaritásáért. 
A küldöttség pénteken este el
utazott hazánkból.

A szomódi Márcluc 15 Tsz
vezetői ezúttal is emelt fővel 
állhatták a tagság elé, ami
kor az esztendei tervek, fel
adatok végrehajtásáról kellett 
beszámolniuk. A viszonylag 
gyenge termőképességű, zöm
mel homoktalajokon egyre 
kedvezőbb hozamokat érnek 
el a fejlett termelési módsze
rek alkalmazásával. Különö
sen sze> betűnő a fejlődés, a 
tavalyi terméshozamok és az 
öt évvel ezelőttiek között. 
Míg búzából 1970-ben 28 q
volt a hektáronkénti átlagter
més, addig 1975-ben 37 q. A 
kukorica az akkori 31,5 q he
lyett tavaly 55 q-át termett 
Hasonló hozamemelkedés 
szinte valamennyi növénynél 
bizonyítható. Errj lehet kö
vetkeztetni abból a figyelem
re méltó adatból is. hogy a 
tsz bruttó termelési értéke 
Öt év alatt 28,5 m illió forintról 
52,3 millióra, az állóeszköze
inek értéke 27,4-ről 4f,7 mil
lióra, tiszta vagyona pedig

Az Aranykalász Tsz tagsága érdeklődéssel hallgatja a vezetőség beszámolóját

24,4 millióról 39,2 millióra nö
vekedett

Az állattenyésztési ágazatok 
közül meghatározó nálunk a 
baromfi, a  korábban mély
almos istállókat battériákkal 
rendezték be, így számottevő
en megnőtt a férőhelyek szá
ma. A technológia megváltoz
tatása kedvezően befolyásolta 
a szárnyasok tojástermelését: 
csaknem 400 000 tojással töb
bet értékesítettek a tervezett
nél. •

A vezetőség beszámolója az 
esztendei eredmények elérésé
ben nagy fontosságot tulajdo
nított a szocialista munkaver
seny mozgalomnak, amely a 
felszabadulási, majd a kong
resszusi verseny során ösztön
zőleg hatott az egész tagságra. 
A tsz traktorosbrigádja el
nyerte a Központi Bizottság 
kongresszusi oklevelét. A 
szocialista brieádok érdemeit 
anyagilag is elismerte a veze
tőség, a zárszámadás alkal
mával a 4 brigádot együtte
sen 91 600 forinttal jutalmaz
ta.

A tsz-tagság szorgalmas és
mind fegyelmezettebb munká
ja hozzájárult a felosztható 
jövedelmek növekedéséhez. 
Egy dolgozó tagra átlagban 
45 224 forint éves jövedelem, 
egy tízórás munkanapra 157 
forint kereset jutott.

Ünnepélyes külsőségek kö
zött zajlott le a dadi Arany
kalász Tsz utolsó önálló zár
számadása. Közismert. hogy 
ez év januárjától már a négy, 
szomszédos tsz-szel egyesül
ve. közösen gazdálkodnak.

Úttörők köszöntötték tánc
cal, verssel a tagságot, és 
szegfűvel a vezetőséget. A be
számoló — bár röviden, — 
de a közös gazdaság egész 
életét felelevenítette. A meg
alakulás utáni első öt eszten
dőre ebben a közösségben is 
a sok gond és a kevés jöve
delem volt a jellemző. 1963-tól 
fokozatosan javultak az ered
mények, maid a negyedik öt
éves tervidőszakban a koráb
binál Is gyorsabb fejlődés kö
vetkezett. ö t  év alatt több 
mint tízmillió forinttal nőtt

k halmozott termelési ér tik ,
az  állóeszközök értéke pedig 
megduplázódott. A közös va
gyon 13,5 millió forintról 34£ 
millió forintra gyarapodott.

A tavalyi eredmények sem  
okoztak csalódást Bár búza
termésük — a csapadékos idő
járás miatt — kevesebb lett 
az előző két év átlagánál, így 
is meghaladta a hektáronként
36,6 m ázsát Cukorrépából 
445 q-ás hozamot értek el, 
kukoricából 662 q -á t bár volt 
olyan táblájuk is, amelyen 
közel 72 mázsa term ett

A vezetőség beszámolója, 
arra való tekintettek hogy 
minden eredmény a tagság 
odaadó munkájának gyümöl
cse —, nem fukarkodott a  
dicséretekkel. Név szerint 
említette és teljesítményük 
szerint rangsorolta a trakto
rosokat, megköszönve nekik 
a fegyelmezett m unkát Érde
mük elvitathatatlan abban, 
hogy a növénytermesztés 
128 %-ra teljesítette árbevé
teli tervét

Az állattenyésztési ágazat 
árbevétele is több egymillió 
forinttal a tervezettnél, bár 
az egy tehénre jutó éves tej
termelés az előző évihez ké
pest tovább csökkent. A kö
vetkező évek feladata lesz — 
megfelelő szakosodás révén — 
a tejtermelést magasabb szint
re emelni.

Az Aranykalász Tsz tagsága 
az árbevételi tervek túltelje
sítésével elérte, hogy az egy 
dolgozó tagra jutó átlagjöve
delem 48 810 forint legyen, 
146 forint jusson egy tízórás 
munkanapra. Gondoltak az 
idős, munkából kiöregedett 
tagokra is. A járadékosoknak 
700-1100 forint, a nyugdíja
soknak — korábban végzett 
munkájuk arányában — át
lagban 2000 forint, — kiegé
szítést adtak a zárszámadás 
alkalmából. 4,2 millió forin
tot pedig biztonsági alapra 
helyeztek. A vezetőség ked
ves meglepetést is tartogatott 
a tagok számára: mindenki 
kapott egy füzetet, amely a 
tsz életét, fejlődését illusztrál
ja.


