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Szakmunkásavató ünnepély 
Salgótarjánban

A kitűnő és jeles szakm unkás-bizonyítványt szerző Mulyad József, Béri Éva, Balázs Jó 
zsef és társaik  az avatóünnepély szünetében érthető örömmel elevenítették fel három 
év iskolai és m unkahelyi élményeit. Bábel László felvétele

Salgótarjánban, a József A ttila  Művelődési 
Központ színháztermében rendezte meg 
szombaton szakmunkásavató ünnepélyét a 
211. számú Ipari Szakm unkásképző Intézet. 
M egnyitót Horváth László igazgató mondott, 
m ajd Ozsvárt József, az M SZMP városi Bi- 
zottságának első titkára köszöntötte az 1978. 
júniusában szakm unkásvizsgát tett tanuló
kat.

— A  mai nap m ind a végzős szakm unkás- 
tanulók, m ind az iskola életében jelentős és 
ú j esemény — mondotta beszédében Ozsvárt 
József. — Jelentős azért, m ert az intézet ka 
pu it elhagyva m indannyian elindulnak az élet 
útján; s új, m ert az eddigiektől eltérő m ó
don vesz búcsút valam ennyi végzős tanulójá
tól az iskola, a tanárok, az oktatók, az al
sóbb évfolyamos diákok. A  szakm unkáskép
ző intézet 28 éves történetében első alkalom 
m al kerül sor a végzősök közös szakm unkás
avatására, búcsúztatására.

A  városi első titkár beszéde további részé
ben a harmincadik évfordulóját ünneplő

szocialista szakm unkásképzés jelentőségéről
szólt.

A  köszöntő után előbb a kitűnő és jeles 
eredm énnyel végzett tanulókat szólította 
Horváth László igazgató bizonyítványaik á t
vételére, m ajd sor került a 312 fiatal szak
m unkás oklevelének kiosztására, m elyet az 
osztályfőnökök, oktatók adtak át.

Külön juta lm akat kaptak az üzemekben, 
gyárakban szorgalmasan és jól dolgozó szak
m unkásfiatalok• Így például a Salgótarjáni 
Kohászati Üzemek, a Nógrád megyei Állam i 
Építőipari Vállalat, az öblösüveggyár, a ru
hagyár, a VEGYÉPSZER, a bányagépgyár, a 
KIO SZ és a vasasszakszervezet képviselői 
nyú jto ttak át pénzjutalm at a legszorgosab- 
baknak.

A  fiatal szakm unkások nevében Csábi 
István, kőm űves szakm unkás búcsúzott az 
intézettől, a tanároktól, a „még maradó”
diákoktól, alsóbb évfolyamtársaktól. A  szak
munkásavató ünnepély záróeseménye ku l
turális műsor volt.

Világ proletárjai, egyesüljetek]

XXXIV ÉVF.. 154. SZÁM ARA: 1 FORINT 1978. JÚLIUS 2., VASARNAP

/V3ü v e iö d é s i  
r e n d e z  ven  i/  

IMczsán
A rétsági járásban  nem az 

első alkalom, hogy gazdag, 
választékos programmal, m ű
velődési napot rendeznek.

A mai művelődési nap — 
a XII. Nógrád ' megyei nem 
zetiségi napok rendezvényso
rozata keretében — szintén 
helyi összefogás eredm énye; 
szervezői között találjuk  a 
rétsági járási hivatal művelő
désügyi osztályát, a rétsági 
Asztalos János Művelődési 
Központot, a nézsai tanácsot, 
a Hazafias Népfront községi 
bizottságát, a KISZ területi 
bizottságát, valam int a  helyi 
körzeti művelődési házat. Az 
egyes rendezvényeket — fi
gyelembe véve a község 
adottságait — az általános is
kola helyiségeiben és a sza
badtéri színpadon tartják .

Az egész napos program ra 
a járás területéről sok száz 
közreműködőt és érdeklődőt 
várnak a rendező szervek. 
Délelőtt tíz órakor az általá
nos iskolás korú gyermekek 
szám ára h irdetett mesefilm
bem utatóval kezdődik a prog
ram, m ajd a film en látottak 
feldolgozásával aszfaltrajz
versennyel folytatódik. Dél
után két órakor nyitják  meg 
a Nézsa és környéke néprajzi 
és népművészeti hagyom á
nyai című kiállítást, melyen 
Szobonya István, a  helyi m ű
velődési ház igazgatója is
m erteti a látottakat. A kiá l
lítás m egnyitója után az á lta 
lános iskolában ankétra ke
rül sor a népm űvészet ha
gyományairól, napjaink kul
turális életében betöltött 
szerepéről. A beszélgetést An
tal A ndrás iparm űvész vezeti.

A délután m inden bizony
nyal legnagyobb érdeklődés
sel kísért rendezvénye lesz a 
járás öntevékeny népm űvé
szeti csoportjainak — többek 
között a  legéndi, a nézsai, a 
nógrádsápi énekeseknek és 
táncosoknak — a bem utatója. 
Vendégként jelezte fellépési 
szándékát Pest megyéből a 
galgagyörki népi együttes kó
rusa és tánccsoportja is.

A művelődési nap —, m e
lyet hivatalosan Gálik József, 
a rétsági járási h ivatal m ű
velődésügyi osztályának veze
tője nyit meg — este sza
badtéri táncházzal és lemez
lovas-bem utatóval zárul.

«•
Ü n nepség
B u d a p e s t e n

Egészségügyi

dolgozók

kitüntetése
r Semmelweis Ignác, a nagy 
tudós születésnapja alkalm á
ból orvosokat, gyógyszerésze
ket- és egészségügyi szakdol
gozókat tün tettek  ki szomba
ton az Orvos-Egészségügyi 
Dolgozók Szakszervezetének 
Semmelweis-termében.

Az ünnepségen —, amelyen 
m egjelent Övári Miklós, az 
MSZMP Politikai Bizottsá
gának tagja, a Központi Bi
zottság titkára  — Schultheisz 
Emil egészségügyi miniszter 
köszöntötte a k itüntetetteket, 
m éltatva áldozatos m unkássá
gukat, a szocialista egészség
ügy m egvalósításáért kifej
te tt tevékenységüket.

Ezt követően a m iniszter á t
ad ta a  k itün tetéseket

C satornák, pa takok , ivóvíz

MiSHók a  f
Salgótarjánban, am ikor a 

tanács jóváhagyta az ötödik 
ötéves terv feladatait, külön 
szó esett a  közművesítés fon
tosságáról. Az első és legfon
tosabb tennivaló yolt e téren 
az úgynevezett déli főgyűjtő 
szennyvízcsatorna m egépíté
se. A nagym éretű csatorna 
létesítését a megyeszékhely 
fejlődése te tte szükségessé, a 
nagyarányú építkezést az új 
lakótelepek sok lakását m ár 
nem tud ta kiszolgálni a meg
levő. Az új főgyűjtő csatornát 
úgy tervezték, hogy a régi is 
„szolgálatban” m arad. A csa
torna a Volán 2. számú V ál
la la t telephelyétől kezdődően 
a Csokonai, a Sugár és a La
katos ú t a la tt halad egészen 
a szennyvíztisztító telepig. 
Építésére a városi tanács 
több m int negyvenmillió fo
rin to t költ. A m unkát a Köz
m ű- és Mélyépítő V állalat 
szakemberei csinálják.

Jelenleg a Csokonai úton 
haladnak az építők, a Rózsa
fa utca kereszteződéséig ju 
to ttak  el. A főgyűjtő csator
na építése ezzel nem fejező
dik be, m ert a következő öt
éves tervben a Volán Válla
lattól a megyei tanácsig ké
szül el a csatorna. Ennek a

rendszernek a megvalósítása 
azt jelenti, hogy Salgótarján 
építésének ilyen akadályai 
nem lesznek. A Közműépítő 
V állalat ígéretet te tt arra, 
hogy lehetőleg, a vállalt ha
táridő előtt fejezik be a mos
tan i szakasz építését.

A föld alá kerül az a  ti
zenkétmillió forint is, am e
lyet a tanács az ötödik ötéves 
tervben a családiházas te rü 
letek közm űvesítésére költ. 
Ebből valósul meg a Schön
herz, a Micsurin, a N éphad
sereg, a Kazinczi és a  Ber
zsenyi utca közművesítése. Ez 
mintegy kétszáz családi ház 
ellátását jelenti. Hozzátéve, 
hogy hosszú évek óta kérik 
a családok, m ert a többnyire 
hegyoldalban levő házak 
szennyvízelvezetése körülm é
nyes. A m unkálatokhoz az 
itt  lakók term észetesen anya
gilag is hozzájárulnak.

Az em líte tt tizenkétm illió 
forintból m ár elkészült a 
Schönherz ú t teljes közmű- 
rendszere, vagyis a szenny- és 
csapadékcsatorna, az ú t és a 
járda. Ez évben fejezik be a 
Micsurin u ta t és dolgoznak a 
Néphadsereg úton. A Kazinczi 
és Berzsenyi utca 1980-ban 
kerül sorra.

Évente nyolc-tíz millió ío-

vízrendezés 
amely igen

rin tba kerül a 
Salgótarjánban,
komoly összeg. Ennek nagy 
részét a  patakok szabályozásá
ra fordítják. A T arján-patak  
északi részén — a tóstrandtól 
a tűzhelygyárig — befejező
dött a patakm eder szabályo
zása és burkolása. A követke
ző évek feladatát jelenti, 
hogy ezt egészen a Szánas-pa- 
tak „befolyásáig” elvégezzék. 
Az idén befejeződik Zagyva
róna városrészben a Zagyva 
belterületi szakaszának tel
jes szabályozása és burkolá
sa. E rre körülbelül összesen 
tízm illiót költöttek.

A Pécskő utcában tovább 
épül a városrész, m integy 
nyolcszáz új lakással szá
molnak. Ehhez szükséges a 
Pécskő-patak m edrének á t
építése, b ár a  Pécskő-patak 
eltűnt szem elől, végig zártan 
szalad a föld alatt. Átépítése 
a Pécskő utca 5-ös számú 
házától a mostani garázssor 
végéig tart. Elkészül egy ár- 
vízvédelmi tározó is, amely 
lehetővé teszi, hogy a víz- 
mennyiség m indig egyenle
tes legyen a patakm ederben. 
A m unka jövőre kezdődik és 
újabb húszmilliót „visz” a 
föld alá.

Nemzetközi 
szövetkezeti nap

A szövetkezeti mozgalom dolgozói szerte a világon, a 
különböző országok társadalmi berendezkedésétől függő fel
tételek között ünnepük ma a nemzetközi szövetkezeti napot.

Hagyományos ünnep a világ szövetkezőinek e nap.
A világ haladó szövetkezőivel együtt ünnepiünk mi is 

a nemzetközi összefogás, a tartós béke és biztonság megte
remtésére irányuló törekvés, a népek, a nemzetek közötti ba
rátság erősítése, a kölcsönös érdeken alapuló gazdasági kap
csolatok szélesítése, a dolgozók gazdasági és szociális fel- 
emelkedésének támogatása, elért eredményeink összegezése, 
az előttünk álló feladatok sikeres megvalósítására való moz
gósítás jegyében.

A szövetkezeti mozgalom születése óta világviszonylat
ban nagy utat tett meg. A Szövetkezetek Nemzetközi Szövet
sége — amelynek mint ismeretes a magyar szövetkezetek or
szágos szövetségei is tagjai -  66 ország, több mint 336 mil
lió szövetkezeti tag szövetkezeti szövetségeit tömöríti. Segíti 
a szövetkezetek nemzetközi kapcsolatainak fejlődését, a szö
vetkezetek, a népek közötti együttműködés, a béke, a barát
ság erősítését.

A magyar szövetkezeti mozgalom a nemzetközi számvetés 
alapján büszke lehet eredményeire a népgazdasági termelés
ben, a szolgáltatásban betöltött szerepére, a tagság felemel
kedéséért folytatott tevékenységére.

Szövetkezeti mozgalmunk jelentős szerepet tölt be ha
zánk társadalmi-gazdasági életében. Több mint 4600 szövet
kezet közel 4,2 millió tag és a szövetkezettel kapcsolatban 
álló további állampolgárok millióinak igényeit elégíti ki, 
s együttesen a nemzeti jövedelem 24 százalékát biztosítják.

Megyénkben a szövetkezetek mindhárom ágazatában az 
egyesülések eredményeként kialakultak a szövetkezetek meg
felelő szervezeti és gazdasági keretei, jelentősen javultak a 
működés, a gazdálkodás anyagi, technikai, személyi feltéte
lei.

A megye termelőszövetkezetei és társulásaik az elmúlt 
évi célkitűzéseiket összességében teljesítették, néhány terü
leten túlteljesítették. Fejlődött a gazdálkodás, javult a terv- 
szerűség, tovább korszerűsödött a termelés, nőtt a termelés 
hatékonysága, javult a munka termelékenysége. A tervezett 
legfontosabb mezőgazdasági beruházásokat megvalósítot
ták. A gazdálkodás eredménye megközelítette a tervezettet.

Az ipari szövetkezetek tavaly ugyancsak sikeres évet 
zártak. A szolgáltatási tervüket (fogyasztási és lakossági) több 
mint 111 százalékra teljesítették. A lakásépítést közel 9 száza
lékkal, a kiemelt szolgáltatások tervét több mint 7 százalékkal 
szárnyalták túl.

Az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetek az 
elmúlt évben kétmilliárd 24 millió forint kiskereskedelmi for
galmat bonyolítottak le. Ebből a bolti kiskereskedelmi forga
lom másfél milliárd forint, a vendéglátóipari forgalom pedig 
485 millió forint. A felvásárlás árbevétele meghaladta a 170 
millió forintot. Kiemelkedő a burgonya-, zöldség-, gyümölcs
felvásárlás. A kereskedelmi hálózat, benne a felvásárlás is, 
több mint 4400 négyzetméterrel bővült.

A takarékszövetkezetek betétállományukat az elmúlt év
ben több mint 47 millió forinttal növelték, mely meghaladta 
a 300 millió forintot. A tagoknak 8 ezer esetben 80 millió fo
rint kölcsönt nyújtottak, másfél millió forint nyereséget reali
záltak.

Nógrád megyében a lakásfenntartó szövetkezetek keze
lésébe tartozó lakások száma 1977-ben kétszázzal növeke
dett és meghaladja az 1900-at. A lakásépítő szövetkezetek 
keretében az elmúlt évben 178 lakás építése fejeződött be.

Az 56. szövetkezeti napon a számvetés mellett a szövet
kezetek előtt álló feladatokról sem feledkezhetünk meg.

Alapvető feladatainkat meghatározta a párt XI. kong
resszusa, majd ezt követően a szövetkezeti ágazati kongresz- 
szusok határozatai. Napjainkban és hosszabb távon pedig 
az MSZMP 1978. márciusi és áprilisi ülésének határozatai, 
mely alapján kell készülni az elkövetkezendő évek feladatai
nak teljesítésére.

Valamennyi szövetkezetnek, szövetkezeti szervnek a do
kumentumok alapján mélyreható elemzés alá kell venni, mi
lyen eredménnyel hajtottuk végre a XI. kongresszus határo
zatát, az ötödik ötéves terv időarányos részét. Szövetkezeteink 
akkor járnak el helyesen, ha az elemzés alapján konkrétan 
meghatározzák: a szövetkezeti önkormányzati szervek műkö
dése, munkája, a vezetés színvonala, a szövetkezeti demokrá
cia továbbfejlesztésével, az üzem- és munkaszervezéssel, az 
eszközökkel, a munkaerővel való ésszerű és takarékos gazdál
kodással, a tudományos, a technikai, a műszaki és techno
lógiai fejlesztéssel, az iparszerű termelési feltételek megte
remtésével, fejlesztésével, gazdasági társulásokban, termelé
si rendszerben való részvétellel, a tagok, a dolgozók szocia
lista nevelésével, képzésével, kulturáltabb munka- és szociá
lis feltételek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

Megyénk szövetkezeteinek úgy kell szervezniük tevé
kenységüket, hogy a népgazdasági és a megyei tervekkel 
összhangban álló célkitűzéseik maradéktalanul teljesülje
nek.

Pilinyl László 
MESZÖV-elnök

Lázár György fogadta 
Le Thanh Nghit

Lázár György, a M iniszter- 
tanács elnöke szombaton h i
vatalában fogadta Le Thanh 
Nghit, a Vietnami Szocialista 
Köztársaság m iniszterelnök
helyettesét, a magyar—vietna
mi gazdasági, m űszaki-tudo
mányos együttműködési kor
m ánybizottság vietnam i ta 

gozatának elnökét. A szívé
lyes, baráti hangulatú ta lál
kozón jelen volt Borbándi 
János m iniszterelnök-helyet
tes, a kormánybizottság tá rs
elnöke. O tt volt Nguyen Phu 
Soai, a VSZK budapesti nagy
követe is. (MTI)


