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Fock Jenő Brüsszelbe, Huszár István 
Moszkvába, Apró Antal Párizsba utazott

A Belga Szocialista Párt 
m eghívására hétfőn Brüsszel
be érkezett a M agyar Szo
cialista M unkáspárt Központi 
Bizottságának küldöttsége, 
Fock Jenőnek, a  Politikai Bi
zottság tagjának vezetésével. 
A delegáció hivatalos tárgya
lásokat folytat a Belga Szo
cialista P árt vezetőivel, fel
keres több helyi pártszerve
zetet, m eglátogat néhány 
tizemet. Brüsszelen kívül a 
küldöttség tagjai ellátogatnak 
Antwerpenbe, Charleroi-ba és 
Brugge-be is.

Az MSZMP KB küldöttsé
gét a brüsszeli repülőtéren

Politikai Irodájának tagja, Huszár István, a M iniszter- 
Hervé Brouhon, a Politikai tanács elnökhelyettese, a  Köl-
Iroda tagja, a p á rt parlam en
ti frakciójának vezetője, a 
belga—magyar parlam enti 
csoport elnöke, André Leo- 
nard, a párt országos titkára 
és több m ás szocialista politi
kus köszöntötte. Jelen volt 
Vince József, a  M agyar Nép
köztársaság brüsszeli nagykö
vete is.

Délután a Belga Szocialista 
P árt székházában megkezdőd
tek a  tárgyalások a két párt 
küldöttsége között. A magyar 
delegációt André Cools és 
Willy Claes, a p árt két társ-

Jos van Eynde, a Belga SZP elnöke üdvözölte.

10 h Ó D a p  szorgalmi idő

P ályáza t munkavédelmi 
technikusminősítő vizsgára

A SZOT M unkavédelmi To. „Déri Miksa” Szakközépiskolá- 
vábbképző Intézet jelentkezést bán, Szeged, „Zipernovszky 
h irdet m unkavédelm i techni- Károly” Gépészeti Szakközép- 
kusminősítő vizsgára, és az iskolában Pécs, „M echwart 
e rre  felkészítő tanfolyam okra A ndrás” Gépészeti és Gépgyár - 
— az 1977/78-as tanévben. tástechnológiai Szakközépisko- 

Budapesten ipari szakon: Iában, Debrecen.
'„Bagi Ilona” Finommechanikai 
és H íradásipari Szakközépis
kolában,

Egészségügyi szakon: a „Mó
ra  Ferenc” Egészségügyi Szak- 
középiskolában.

Vidéken: ipari szakon: „Gá
bor Áron’’ Kohó. és ön tő ipari 
Szakközépiskolában, Miskolc

Csecsen-ingus 
fiatalok megyénkben

Megyénk testvérterületéről, 
a  Gsecsen-Ingus ASZSZK-ból 
tu risták  csoportja látogatott 
vasárnap Tatára. A vendégek 
ism erkedtek a tóparti város
sal, m egtekintették a  várat, a 
malmokat.

Hétfőn bábolnai kirándulás
sal folytatódott a csecsen-in- 
gus vendégek megyei prog
ram ja, ahol a Mezőgazdasá
gi Kombinát KISZ-bizottsága 
fogadta a  csoportot. Filmve
títés és múzeumlátogatás 
u tán  a vendégek a kom binát 
életével ism erkedtek. Délután 
az  Almásfüzitői Timföldgyár
ba vezetett a fiatalok útja, 
ahol tanulm ányozták az egyes 
m unkafolyam atokat és elbe
szélgettek az o tt dolgozó fia
talokkal. A baráti hangulatú 
találkozón sok kérdés hang
zott el az ifjúsági mozgalom
mal. a fiatalok szabad ide
jének hasznos eltöltésével 
kapcsolatban.

A vendégek megyei tartóz
kodásának második napja a 
Komáromi Állami Gazdaság 
m egtekintésével zárult.

Kedden délelőtt Esztergom
m al ism erkednek a fiatalok, 
m ajd kirándulnak Visegrád- 
ra , s útközben ellátogatnak a 
búbánatvölgyi KISZ-táborba. 
Szerdán, megyei tartózkodá-- 
euk utolsó napján, a csecsen- 
ingus fiatalok tiszteletére fo
gadást rendeznek a KISZ 
megyei bizottságán, ahol tá 
jékoztató hangzik el megyénk 
ifjúsági mozgalmáról. Meg
koszorúzzák a Felszabadulás 
téri emlékművet, ism erked
nek Tatabányával, m ajd Ta
tán. a KISZ vezetőképző is
koláján, táncesttel zárul a 
fiatalok program ja.

Az előkészítő tanfolyam  300
órás, 10 hónap szorgalmi idő 
a la tt bonyolódik le. A je len t
kezési lap  beszerezhető a bu
dapesti dolgozóknak a szak- 
szervezeti központ (szakmai 
szakszervezetek) m unkavédel
mi osztályán, vidéki dolgo
zóknak az illetékes szakszer
vezetek megyei tanácsa m un
kavédelmi osztályán.

A jelentkezési lapokat a 
szükséges mellékletekkel: 
1977. június 15-ig az illetékes 
szakközépiskola igazgatójának 
postán kell megküldeni. Az 
előkészítő tanfolyam  tandíja : 
1000 forint.

csönös Gazdasági Segítség Ta
nácsa Végrehajtó Bizottságá
nak 81. ülésére, hétfőn Moszk
vába utazott. A korm ány el
nökhelyettesét Bondor József 
építésügyi és városfejlesztési 
m iniszter és dr. Varga József, 
a M inisztertanács titkárságá
nak vezetője búcsúztatta a 
Ferihegyi repülőtéren.

Moszkvába érkeztek a 
KGST-tagországok m iniszter
elnök-helyettesei, hogy részt 
vegyenek a KGST Végrehajtó 
Bizottságának soron követke
ző ülésén.

B ulgáriát A. Lukanov, 
Csehszlovákiát R. Rohlicek, 
K ubát C. R. Rodriguez, Len
gyelországot K. Olszewski, 
M agyarországot Huszár Ist
ván, Mongóliát M. Peldzse, 
az NDK-t G. Weiss, Rom ániát 
M. M arinescu m iniszterel
nök-helyettes, Jugoszláviát 
pedig Sz. Gligorijevics, a Szö
vetségi Végrehajtó Tanács 
(kormány) tagja képviseli.

A m iniszterelnök-helyette
seket K onsztantyin Katusev, a 
Szovjetunió M inisztertanácsa 
elnökének helyettese, Nyiko- 
la j Faggyejev, a KGST titk á
ra  és m ás hivatalos személyi
ségek fogadták.

A francia nem zetgyűlés 
m eghívására hétfőn Apró An
talnak, az országgyűlés elnö
kének vezetésével parlam enti 
delegáció utazott Párizsba hi
vatalos látogatásra. Búcsúzta
tásukra a  Ferihegyi repülő
téren m egjelent Inokai J á 
nos, az országgyűlés alelnöke, 
valam int az országgyűlés több 
tisztségviselője és o tt volt 
Raymond Bressier, a  Francia 
Köztársaság budapesti nagy
követe.

Elkezdődtek az írásbelik

Hfétfőn országszerte elkezdődtek a középiskolákban az írás
beli érettségi vizsgák. Képünk a tatabányai Kereskedelmi 
Szakközépiskolában készült, ahol ez évben huszonkilenc ta 
nuló érettségizik. M egtudtuk, hogy a végzősök közül ketten 
k ívánnak felsőgktatási intézményben tovább tanulni, a töb
biek kereskedelmi pályán szándékoznak elhelyezkedni. A jú 
nius közepén lezajló szóbelikre, tanári segítséggel, konzul

tációkon készülhetnek fel a diákok

Bekapcsolódtak  
a versenybe

A  tatabányai 314-es Ipari 
Szakmunkásképző Intézet 
I/14-es kőműves osztályá
nak tanulói a NOSZF. 60. év
fordulója tiszteletére verseny
be léptek. Elhatározták, hogy 
a pari közművelődéspolitikai 
határozatának megvalósítása, 
az osztályok közösségi szelle
mének, világnézeti arculatá
nak alakítása érdekében fo
kozott m értékben részt vesz
nek a KISZ politikai képzés
ben. Az elméleti és gyakorla
ti tárgyakból emelik tanul
mányi átlagukat, segítik a 
gyengébb eredm ényű tanuló
kat. Tatabánya I-es körzeté
ben karban tartják  az öregek 
napközi otthonát, az intéz
m ényt társadalm i m unkák
kal, tanulóidejük befejezésé
ig patronálják.

A szocialista m unkaverseny 
keretében részt vállalnak a 
KOMÉP felajánlásainak msg- 
va’ósításában . és kommunis
ta szombatokkal is segítik a 
tervfeladatok végrehajtását.

Ilié Verdet 
Budapestre 

érkezett
A m agyar—rom án gazdasá

gi együttműködési vegyes kor
m ánybizottság elnökeinek ta
lálkozójára hétfőn Budapest
re  érkezett Ilié Verdet, a  Ro
m án K om m unista P á rt Köz
ponti Bizottsága Politikai 
Végrehajtó Bizottságának tag
ja, a KB titkára, a  bizottság 
rom án tagozatának elnöke. 
Fogadására a  Ferihegyi re
pülőtéren m egjelent Havasi 
Ferenc, a  M inisztertanács el
nökhelyettese, a  bizottság m a
gyar tagozatának elnöke, je
len volt Victor Bolojan, a 
Román Szocialista Köztársa
ság budapesti nagykövete.

önkén-

Járási íűzoltóverseny Szomódon
Beérik a folyamatos munka

Szomódon ta rto tták  meg parancsnok a felkészülés né- Vértessomló  (községi 
vasárnap — ahogy előzetes- hány tanulságáról és az elkö- tes), Tatabányai Cement- és 
ként jeleztük — Oroszlány, vetkező tennivalókról szólt a Mészmű (vállalati).
Tata és Tatabánya város, a felsorakozott csapatok előtt. A 400-as kismotor fecskendő: 
körzetükben lévő községek verseny egyik szakmai tanu l- Kecskéd  (községi önkéntes), 
önkéntes, valam int vállalati 
tűzoltóinak vetélkedőjét. Ezt 
a verseny követi a dorogiak, 
m ajd a kom árom iak erőpró
bája.

A vasárnapi rendezvény 
irán t -4- az esős idő ellenére 
— kielégítő volt a „civilek” 
érdeklődése. Ebben is kifeje
zésre ju t az önkéntes és vál
lalati tűzoltók megbecsülése.
K itűnt a versenyen, hogy ú jra 
azok a csapatok szerezték 
meg a győzelmet, ahol szer
vezett az egyesületi élet és 
ennek részeként rendszeres a  
gyakorlatozás. Az önkéntes 
tűzoltók versenyében például 
a vértessomlóiak 3 győzelem
mel tértek  haza. K itűnő te l
jesítm ényt nyújto tt a ta tai 
városi és a ta tai LATEX 
együttese. A verseny alkalom 
volt arra, hogy átad ják  Fohner 
Jánosnak, az agostyáni ön
kéntes tűzoltóegyesület pa
rancsnokának, a Belügymi- , _  . , „ . , , ,
nisztérium Országos Tűzoltó- sa§a> hoSy eloterbe kerül az Tatabanyai Banyagepgyárto 
parancsnoksága fu ta lm át Az osztottsugár szerelés, ugyanis Vállalat (vállalati), Méreg (if- 
agostyáni parancsnok negyed- ™ind több k° zséS kapcsolódik júsági fiú).
százada átlagon felüli szorga- be a regionális vízrendszerbe. Osztottsugár szerelés: Vér
lommal lá tja  el megbízatá- A versenyen 75 csapat állt tessomló (községi önkéntes), 
sát. rajthoz. Oroszlányi Szénbányák szállí-

A  versenyt Karakas Zsu- A  verseny eredményei (a tási üzeme (vállafati), L A T E X  
zsanna, Szomód közös tanácsú győzteseket közöljük): Tata (vállalati női), Vértes
község vb. titkára  nyitotta Gépjárműfecskendő szere- somló (úttörő), 312-es szak- 
meg. Busa János tűzoltó száza- lés: Tata város. m unkásképző Oroszlány (ifjú-
dos, Tatabánya városi tűzoltó- 800-as kismotor fecskendő; sági fiú).

Rajtol a tatabányai Centrum  Áruház csapata. Férfiak, 
küzdenek egy sorban

nők

Magyar—lengyel 
belkereskedelmi 

tárgyalások
Május 13—16. között Za

kopanéban tarto tták  a  m a
gyar—lengyel belkereskedelmi 
munkacsoport elnöki találko
zóját, am elyen M olnár K á
roly belkereskedelmi m inisz
terhelyettes és Edward Wisz- 
niewski lengyel belkereske
delmi és szolgáltatási m inisz
terhelyettes vett részt. A m eg
beszélésen értékelték az 1977. 
évi választékcsere-megállapo- 
dás eddigi teljesítését és elő
készítették a jövő évi meg
állapodást.

A magyar—lengyel belke
reskedelmi választékcsere a 
tervek szerint alakul: az idén 
a tavalyi kontingensek m in t
egy háromszorosát szállítják 
egymásnak. A m agyar keres
kedelem nagy mennyiségű 
textilárut, bőrcipőt, édessé
get, elektromos háztartási cik
ket, magnetofont és különbö

ző élelm iszereket kap Len
gyelországból, am iért cserébe 
bútort, játékot, kozmetikai 
cikket, szeszes italt, gyapjú- 
szövetet szállít. Az áruházak 
közvetlenül kölcsönösen 3 
millió 200 ezer rubel értékű 
áru t adnak egymásnak. A 
tárgyalásokon elhatározták, az 
áruházak közötti csere bőví
tését. Ennek érdekében továb
bi öt m agyar áruházat — a 
debreceni, a miskolci és a 
veszprémi Centrumot, vala
m in t az egri és a győri szö
vetkezeti áruházat — kap
csolnak be az együttm űködés, 
be. M egállapodtak a gdanski 
és a győri szövetkezeti keres
kedelem közvetlen kapcsolat
felvételében is.

Az eredményes tárgyalások 
u tán  M olnár Károly minisz
terhelyettes hétfőn hazaérke
zett.

Á ta d tá k  az 1977-cs  
tavaszi M V  d íja it

Hétfőn a Hungexpo kerám ia Az Elektroakusztikai Gyár 
term ében került sor az 1977-es F it—ic integrált áram körös 
tavaszi BNV díjnyertes term é- stúdióberendezése, 
keinek ism ertetésére és á tadá- A Komáromi Kőolajipari 
sara. Vállalat M-Se motorolajai.

A BNV nagydíját nyolc té r- A nyolc nagydíjas term éken 
méknek ítélte oda a zsűri. kívül 43 más term ék kapta 

Az 1977. évi tavaszi BNV meg az 1977-es tavaszi BNV 
nagydíjas term ékei a követke- vásárdíját. 
zók: Kelemen Lajos, a Fővárosi

A Beloiannisz H íradástech- Tanács elnökhelyettese a díj- 
nikai Gyár ga—96 típusú Kvá- kiosztás alkalm ával ta rto tt be- 
zi elektronikus távbeszélő al- szédében elmondta, hogy a vá

sáron lehetőség nyílik a hazai 
term ékek versenyképességé
nek felmérésére, a nemzetközi 
piac értékítéleteinek megisme
résére.

A vásári díjak odaítélésénél 
a bizottság — a szakzsüri ja 
vaslata alapján  — a benyújtott 
pályázatoknál a  nemzetközi 

gep" színvonal elérése m ellett első
sorban az exportképességet, il-  

A Gamma Művek Mb—9101 letve az im port-m egtakarítás 
típusú számítógépes adatfel- lehetőségét, a gyártási kapaci- 
dolgozó és megjelenítő bérén- tást és a várható igényeket 
dezése az Anger-rendszerű vette figyelembe.

központja.
A Ganz Villamossági Művek 

és a Ganz-MÁVAG három ré
szes villamos motorvonata.

A Telefongyár Bk—300/g 
és BK/g típusú hírközlő rend
szere.

A Csepel Művek egyedi gép
gyára spirálcsó-hegesztő 
sora.

szcintilláciÓB kamerához. A beszéd u tán  Kelemen La-
A Magyar Vagon- és Gép- jós, a díjnyertes term ékeket 

gyár Rába 594 típusú futóm ű- előállító vállalatok vezetőinek 
ve. á tad ta  a díjakat*
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