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Nemzetközi 
szövetkezeti nap

A nemzetközi szövetkezeti mozgalom ez évben 58. alka
lommal emlékezik meg a szövetkezés világméretű ki
terjedéséről, a dolgozó emberek összefogásának, 

együttműködésének erősödő folyamatáról. A mozgalom több 
mint 340 millió szövetkezeti tagot számlál.

Hazánk szövetkezetei a Szövetkezetek Nemzetközi Szö
vetségébe tömörült 66 országgal együtt munkálkodnak azon, 
hogy bővüljenek a nemzetek gazdasági, kulturális, valamint 
az előrehaladást segítő egyéb kapcsolatok, hogy ezúttal is 
hozzájáruljanak a tartós béke és biztonság megszilárdításához, 
a társadalmi haladáshoz.

A magyar szövetkezeti mozgalom fejlődéséinek fő irá
nyát pártunk XII. kongresszusa jelölte meg. Szövetkezeteink 
tovább haladnak a fejlett szocialista társadalom felé vezető 
úton, a szövetkezés lenini elveinek megvalósításával, hazánk 
társadalmi, gazdasági feladataiból egyre nagyobb részt vállal
nak. Az a közel 5 millió ember, aki valamilyen formában kö
tődik a szövetkezeti mozgalomhoz, ismeri és magáénak 
vallja e célokat és eredményesen küzd azok megvalósításá
ért.

Szövetkezeteink tevékenységéről — látva a tennivalókat 
Is — általános jellemzésül elmondhatjuk, hogy tevékenysé
güknek eredményessége folyamatosan javul. Megfelelően 
elégítenek ki társadalmi igényeket a mezőgazdaságban, élel
miszeriparban. kiskereskedelemben, lakásépítésben, nem utol
sósorban a szolgáltatásokban. A szövetkezetek a mezőgazda- 
sági termelés 70—75 százalékát, a kiskereskedelmi forgalom 
30—35 százalékát, az ipari termelés több mint hét százalékát 
adják hazánkban.

Az elmúlt évben megyénkben tovább korszerűsödött a 
termelés szerkezete a mezőgazdasági termelőszövetkezetek
ben, néhány területen elérték az 1980. évre kitűzött célokat. 
Eredményesen tevékenykedtek a fogyasztási szövetkezetek, 
kiskereskedelmi forgalmuk 12 százalékkal emelkedett. Jelen
tős a gyarapodás az ellátási hálózatban, az új egységek át
adása a lakosság jobb ellátását segítette elő. A takarék- és 
lakásszövetkezetek, ha nem is ilyen nagy mértékben, de bő
vítették tevékenységüket. Ipari szövetkezeteink többsége 
ugyancsak jó eredményekkel zárta az elmúlt évet. Megyénk
ben a mezőgazdasági és ipari szövetkezetek termelése meg
haladja a 3 milliárd forintot, a kereskedelmi forgalom pe
dig közel 2,5 milliárd forintot ért el. Megyénkben lakossá
gunknak majdnem fele a szövetkezeti mozgalommal közvet
len kapcsolatban áll, annak munkájában mint tag vesz részt 

Szövetkezeteink a gazdasági feladataik mellett fontos tár
sadalompolitikai szerepet töltenek be. A szövetkezeti demokrá
cia adta lehetőségek folyamatos továbbfejlesztésével a dolgo
zóknak egyre jobb munkahelyi légkört teremtettek, egyre töb
ben vesznek részt a döntések kialakításában és végrehajtá
sában. Szövetkezeteinknél élő és tevékeny szocialista munka
verseny fejlődött ki, a brigádok vállalásaikkal köszöntötték 
pártunk XII. kongresszusát hazánk felszabadulásának 35- év
fordulóját.

A nemzetközi szövetkezeti napon nemcsak eredményein
ket vesszük számba, hanem figyelemmel vagyunk jövőbeni 
feladatainkra is.

Elsőrendő fontossággal bír, hogy a szövetkezeti mozga
lomban rejlő erőforrások feltárása folytatódjék, a hatéko
nyabb és takarékosabb gazdálkodás minden területén a napi 
munka szerves részévé váljék.

Alapvető célkitűzéseink elérését egy olyan megválto
zott és tovább változó gazdasági közegben kell biztosíta
nunk, amely az eddigieknél egyrészt nagyobb erőfeszítése
ket, másrészt szervezettebb, célirányosabb. hatékonyabb 
munkát követel meg. Jobban ki kell használni azokat a le
hetőségeket, amelyek a szövetkezeti ágazatok együttműködé
sében rejlenek. A szövetkezetek vezetésében dolgozók bizto
sítsák, hogy az önkormányzati munka jobban segítse elő 
gazdaságpolitikai feladataink teljesítését, amely alapul szol
gál a tagság munkakörülményeinek, életszínvonalának javí
tásához- Erősítsük tovább a szövetkezetek szocialista voná
sait, .őrködjünk azon, hogy tagságunk szocialista életformája 
és gondolkodásmódja állandóan fejlődjön.

A nemzetközi szövetkezeti napon megköszönjük megyénk 
szövetkezeti tagjainak, dolgozóinak eredményes,, áldo
zatkész munkáját és biztosak vagyunk abban, hogy az 

előttünk álló nem kis feladatok végrehajtásában jelentős 
eredményeket érünk el, szocialista társadalmunk javára.

Szalai Gáspár, KISZÖV-elnők

H azaérkezett Svájcból 
Púja Frigyes

Szombaton hazaérkezett Pu- eltérő ’ megítélése ellenére 
ja Frigyes külügyminiszter, egyetértettek abban, hogy 
aki Pierre Aubertnek, a Sváj- békés tárgyalások útján kell 
ci Államszövetség külügymi- megtalálni a feszültség felol- 
niszterének meghívására hi- dásához vezető utat. Nagy fon- 
vatalos látogatást tett Svájc- tosságot tulajdonítottak a 
ban. A megbeszéléseken a két madridi találkozó előkészíté- 
külügyminiszter áttekintette a sének. 
nemzetközi helyzet időszerű Berni látogatása alkalmá

val Púja Frigyest fogadta 
Georges-André Chevallez 
svájci szövetségi elnök.

Púja Frigyes fogadására a 
Ferihegyi repülőtéren meg
jelent dr. Jürg Streuli, a

kérdéseit és a kétoldalú kap
csolatok fejlesztésének lehe
tőségeit. A tárgyszerű, nyílt 
légkörben lezajlott eszmecse
rén különös figyelmet szen
teltek mindazon kérdések
nek, amelyek összefüggenek 
az európai biztonság, enyhü- Svájci Államszövetség buda 
lés és együttműködés megszi- pesti nagykövetségének ide- 
lárdításával. Egyes kérdések iglenes ügyvivője is. (MTI)
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SZ ÍN H A ZA K  N Y Á R O N

Megyénkben a kedvezőtlen természeti adottságok miatt 
egyre több termelőszövetkezet folytat kiegészítő foglalatos
ságként ipari jellegű tevékenységet. A varsányi termelőszö
vetkezet közel egy tucat közös gazdasággal társulva létre
hozta az Élelmiszergazdasági Szolgáltató Társulást. A szö
vetkezés varsányi telepén több mint félszáz asszony bér
munkában magnetofonkazettákat szerel, melyeket az NSZK- 
ba küldenek. A Május 1. Ipari Szövetkezet részére transz- 
fúziós szereléket gyártanak, és új termékként diakeretet, 
melyet az OFOTÉRT-nak szállítanak. A képen Jusztin Va
léria csoportvezető az összeszerelt magnetofonkazettákat el
lenőrzi.

Az építők és a MEDOSZ küldöttválasztó értekezlete

Egyre jobban a  tervszerűség, 
a  céltudatosság, a  következetesség

jellemzi a  m unkát
Tegnap Salgótarjánban. az öblösüveggyár művelődési 

házában került sor az építők megyei küldöttválasztó érte
kezletére, ahol a többi között részt vett Huszák Artúr, a me
gyei pártbizottság gazdaságpolitikai osztályvezetője, Sarló 
Béla, az SZMT titkára, Zöllner László, az építők központjá
nak bér- és munkaügyi osztályvezetője.

2,5 milliárd forintot. Az üzem. előnyös változásban része van 
bői kikerülő termékek 17 a szakszervezeti politikai tö- 
százalékát exportálják. megoktatásnak, a tisztviselők

Az utóbbi években a meg- továbbképzésének, jó felké- 
változott követelményeknek szítésüknek, a közművelődési 
megfelelően a szakszervezeti munka személyi és tárgyi fel
munkában is a gazdálkodás tételei javulásának. A fejlő-

. , ... ,  ̂ . ,, , , .......................................  segítése került előtérbe. En- dés ellenére differenciáltan,
^ Zi Uí«- 0Í, végzett tálán iskolai és óvodai férő- nek megfelelően vették ki de itt van a legtöbb tenniva-

munkáról if3. Na§y József, az hely létesült, jelentős mértek- részüket 3 szakszervezetek 3 ló
építők megyebizottságának ben korszerűsödtek 3z utak, tervezőmunkából. Ehhez a A küldöttgyűlés egyetértett 
titksrs számolt be. stb. Dinamikus volt 3Z építő- feladstokhoz az alapszerveze- azzal a megállapítással, hogy

A megyebizottság és az alap- anyag-ipar fejlődése, ossz- tek, a különböző testületek a beszámolási időszakban a 
szervezetek az elmúlt ot év- hangban a megye adottságai- egyre inkább felnőnek. Je- megyei bizottság és az alap- 
ben a megye fejlődése érdé- val es a népgazdaság szelek- lentkezik ez a nagyobb hoz- szervezetek alapvetően meg- 
keben jelentős munkát vé- tív fejlesztésének követeimé- záértésben, a reális vélemény- feleltek a feladatoknak, ja- 
geztek. Közreműködésükkel, nyeivei. Â  tervidőszak ipari alkotásban, a szervező-mozgó- vuló szinten látták el megbí- 
_ e..ve «Italuk több uj gyár beruházásainak több mintegy- sító munkában. A tervkészítés zatásukat. Megfelelően iga
épült, a lakások ezreit vették harmada ezen a területen va 
birtokukba a dolgozók, szám- lósul meg, s megközelíti a

Nemzetiségi kultúra

T a l á l k o z ó  Né z s a n
Május őta folyik megyénk- holnap zajló nézsai nemzeti- sabb öntevékeny művészeti 

ben a nemzetiségi kultúra ren. ségi találkozó is. A Nógrád- együttesei lépnek fel. A ren
dezvénysorozata, amely a ban élő nemzetiségiek — szlo- dezvény a bánki megyei nem
hétköznapi közművelődési vák és német ajkúak — kul- zetiségi találkozó előtt
programok sorából kiemel 
egy-egy területet, reflektor- 
fénybe állítva az egész évben 
folyó csendes munkát. Az ün
nepi könyvhét idején író-ol
vasó találkozók zajlottak, a 
nemzetiségi sajtó képviselői
vel találkozhattak az érdeklő- 
lők, helyi kiállítások és „szom
szédolások” szervezése színe
sítette több nemzetiségi köz
ségünk kulturális életét. Be
letartozik az események so-

A mai találkozóra vendége
ket is várnak: a salgótarjáni 
járásból az utóbbi időben 
magáról egyre többet halla- 

túrájának, hagyományainak amelyre augusztusban kerül tó mihálygergei ifjúsági tánc
ápolását, megőrzését szol- sor — hat együttesnek „ad csoportot. A nézsai bemutató 
gálják ezek az alkalmak —, színpadot”, hogy felmérjék napján a járási könyvtár szer
lehetőséget teremtenek arra, előrehaladásukat, felkészült- vezésében szlovák és német 
hogy az amatőr művészeti ségüket. Fellép a Börzsöny- nyelvű könyvek kiállítását 
csoportok bemutatkozhassa. vidéki ÁFÉSZ nézsai vegyes láthatják az érdeklődők. A 

folya- kara, a legéndi menyecskéké- programsorozat folytatása jú.nak, számot adjanak 
matos felkészülésükről.

Az immár tizennegyedik al
kalommal megrendezett kul
turális eseménysorozat része
ként a nézsai bemutató is 
több éves hagyománnyal ren- 

rába a nemrég megtartott te- delkezik. Ezen a rétsági járás csoportja és a rétsági 
fényi nemzetiségi nap és a legérettebb, legszínvonala- zsöny táncegyüttes.

rus, a nógrádsápi „Mezei virá 
gok” kórus, valamint a Nézsai 
közös községi Tanács által 
fenntartott tánccsoport, a rét
sági Asztalos János Művelő
dési Központ

Bőr

lius 10-én a nemzetiségi film 
napok nyitása lesz, majd a 
„csúcs”, az augusztusi bánki 
találkozó, ahol a részt vevő 
együttesek műsorából válasz-

evermektánc- szák ki azt a 10—12 perces gyermesianc műsQrtj ami Nógrád megyét
—i *■>-- képviseli az országos szlovák 

folklórbemutatón.

során elhangzott, megvalósít
ható dolgozói javaslatokat jól 
tudják hasznosítani az üzemi 
demokrácia fórumrendszeré
ben. Mindkét területen azon
ban tovább kell lépni.

A termelési-gazdálkodást se-

zodtak a változó körülmé
nyekhez, jó színvonalon haj
tották végre a határozatokat.' 
Egyre inkább a tervszerűség, 
a céltudatosság és a követke
zetesség jellemzi a munkát.

A beszámolót követő vitá-
gítő tevékenység legfontosabb Lián Andó Jenőné, a NÁÉV 
eszköze a szocialista munka- osztályvezetője, a megyebizott. 
verseny és a szocialista bri- ság pénzügyi munkájáról adott 
gádmozgalom. A már elért, tájékoztatót. 3éger Sándorné, 
tiszteletreméltó eredmények a Romhányi Építési és Kerá- 
mellett olyan munkamódszer- miagyár szakszervezeti bi
rd van szükség, amely növeli zottságának titkára a munká- 
a tevékenység hatékonyságát, ra nevelés gondjairól és a 
több időt biztosít az év közi tervteljesítéssel kapcsolatos 
érdemi munkára. feladatokról beszelt. Sándor

Jelentős eredményeket vall- János, a FÜTÖBER nagybáto-
hat magáénak a szakszerve
zet a dolgozók élet- és mun
kakörülményeinek alakulá
sában, a szociálpolitikai ter
vek időarányos végrehajtásá
ban.

Az építőknél, részben a más

nyi gyárának szakszervezeti 
titkára a többi között az újí
tásoknál, az üzem egészség
ügyénél jelentkező gondokat 
hozta szóba. Serfőző István a 
NÁÉV főbizalmija azokról 
az összeütközésekről beszélt,’

ágazatoktól való eltérő jel- ami a bérfejlesztés mozgóbér- 
leg, részben pedig más okok ként való felhasználását ki» 
miatt igen fontos feladat a sérte. Sarló Béla jó irányúnak 
nevelő, felvilágosító, kulturá. értékelte a megyebizottság ét 
lis munka színvonalának a az alapszervezetek tevékenjBj 
növelése. Az itt bekövetkezett (Folytatás a 2 old'itor *


