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Kémiatanárok VIII. országos 
konferenciája Salgótarjánban

Transzparensek és táblák köszöntik Salgótarjánban az 
ország minden részéből ide sereglett kém iatanárokat és ké
m ikusokat: hétfőtől szerdáig városunk vendégei a V ili. o r
szágos kém iatanári konferencia résztvevői. Hagyománnyá 
vált m ár e szaktanári találkozó, hiszen 1962-től kétévente 
megrendezik. 1974-ben Egerben a szakközépiskolai és gim
náziumi szekció m ellett m ár általános iskolai is volt, két 
évvel később Kecskeméten a szekcióülések és plenáris elő
adások m ellett poszterelőadások bővítették a tapasztalatcse
re, beszámoló lehetőségeit. Idén három szekcióban újabb 
aktuális kérdéseket, bem utatókat vettek fel a programba, 
folytatva az eddigi gyakorlatot.

a korszerűsítés így sem egy
szerű feladat. Az oktatási mi
niszter jó m unkát, sikereket 
kívánva nyitotta meg a kon- 
ferenciát.

Szót kért Mezei Barna, a 
Magyar Kémikusok Egyesü
lete elnöke.' A programsorozat 
résztvevőit köszöntve kiemel
te: az egyesület tevékenysé
gében nagy szerepet kap az 
oktatás.' A rra hívta fel a fi
gyelmet, hogy a gazdasági fej
lődést szolgáló kémiai ku ta tá-

A konferencia ünnepélyes oktatás korszerűsítését tűzte sok m ellett a környezetszeny- 
m egnyitóját hétfő délelőtt tíz célul, ősztől új tantervek je- nyezés elleni harcról, a kör- 

. , a salgótarjáni József lennek meg, a  középfokú ké- nyezetvédelem lehetőségeinek 
' Központ m iaoktatásban az utóbbi két- kereséséről se feledkezzenek

meg.
_ _ Ezt követőén dr. Polinszky

lebonyolításába Érthető, hogy ennek a kon- Károly k itüntetéseket nyúj- 
Salgótarján ferenciának is a korszerű is- tott á t Kiváló m unkáért Bo- 

m eretek nyújtása, a gyakor- dór Endre kandidátusnak, a 
lattal való m ind jobb kap- Veszprémi Vegyipari Egye- 

kus, a Magyar Kémikusok csolat áll a középpontjában, tem tanszékvezetőjének, Dr. 
Egyesülete oktatási bizottsá- Nap, m int nap találkozunk a Balázs Lórántnénak, az ELTE 

köszöntötötte a hétköznapok során a kém ia Radnóti Miklós gyakorlógim- 
Géczi új vívmányaival, a gazdasági názium tanárának  és Bodócs

órakor
A ttila Művelődési
színházterm ében ta rto tták  három  évben soron kívüli kor- 
450 fős hallgatóság előtt. Elő- szerűsítést hajto ttak  végre, 
készítésébe, 
bekapcsolódtak
üzemei, oktatási intézményei.
Dr. s iá n ta y  Csaba akadémi 
kuS, a Mag;
Egyesülete ot 
gának elnöke
m egjelenteket, köztük _ _ ______  _________ ___ _______
Jánost, az MSZMP Központi élet egyik meghatározó ele- István szakfelügyelőnek, a sál 
Bizottságának tagját, a me- me a kemizálás, a korszerű gótarjáni Bolyai Gimnázium 
gyei pártbizottság első titká- vegyi eljárások alkalm azása, tanárának. A szakmai konfe-

A tömegkommunikáció nem - rencia öt előadással és a  Hí- 
csak a felnőttekhez, hanem  rés m agyar vegyészek című

rát, a  megye és a város párt-, 
allam i szerveinek számos ve
zetőjét és a magyar kém iku- a tanulókhoz is az új infor- kiállítás m egnyitásával foly- 

i. ~ 4...J __ -i-*- sokaságát ju tta tja  el tatódott. A Magyarsok, a tudom ány és az okta- mációk sosasagat ju tta tja  el tatódott. A Magyar Vegyé- 
tás rangos képviselőit. Ezután —, ezzel lépést kell ta rtan i a szeti Múzeum és a Magyar 
Fekete Nándor, a Salgótarjá- kém iaoktatásnak is. A salgó- Kémikusok Egyesületének 
ni városi Tanács elnöke m on- ta rján i konferencia fontos ál- három  napig megtekinthető

lomás lehet a korszerűsítés tá rla tá t dr. Szántay Csaba, 
m últjá t és je- u tján : számos új ism eretet akadém ikus nyitotta meg.

nyú jtha t az, aktuális kutatási Ma Csurgai Lajos nehézipari 
Megnyitó beszédében dr. területekről, ezek felhaszná- miniszterhelyettes tájékozta- 

Polinszky Károly, oktatási lasáról a tanításban (például tóját, s  13 poszterélőadást, A 
m iniszter a konferencia célját a  számítógépek alkalm azásé- számítógép, m int kém iatanár 
es jelentőségét hangsúlyozva ról). A plenáris előadások a címmel Csákány Antal

dott üdvözlő szavakat, ism er
te tte  a város 
lenét.

elmondta, milyen aktuális fel 
adatokhoz kapcsolódik, segít

kérdéseket ex- KFKI tudományos főmún- 
szekcióüléseken katársa plenáris előadását,

legfontosabb 
ponálják. A

ve azok megoldását. Az tág lehetőség nyílik a tapasz- valam int számítógép-bem u- 
MSZMP KB 1972-es közokta- talatcserére. Tanáraink szem- tató t láthatnak, hallhatnak a 
tás-politikai határozata az lélete magas szinten áll, de résztvevők.

Púja F rigyes B écsben
Dr. W illibald F ahr osztrák külügyminiszter 

külügyminiszter m eghívására magyar_osztrák
áttekinti a tikájának  fő vonalai és az

, . __ kapcsolatok európai együttműködés idő-
hétfon délután háromnapos _1_ku]á, ával ilIptvp „ npm szerű kérdései” címmel. A 
hivatalos látogatásra Bécsbe alakulasaval, illetve a nem - küiügym iniszter szerdán fel-
erkezett P ú ja Frigyes külügy- zetkozi helyzet legfontosabb keresi hivatalában dr. Rudolf 
miniszter. Megérkezésekor a fejleményeivel összefüggő Kirchschläger szövetségi el- 
bécsi Imperial Szállóban ven- kérdéseket. r.ököt, m ajd az osztrák kül-
déglátója, dr. W illibald P ah r ügyminisztérium épületében
osztrák külügym iniszter üd- Az osztrák külpolitikai és sor kerül a két ország kö-
vözölte P ú ja Frigyest és a nemzetközi kapcsolatok társa- zötti vízumkényszer megszün- 
küldöttiég tagjáit. A kedden sága felkérésére P úja Frigyes tetésérői szóló és a jövő év 
délelőtt megkezdődő hivata- kedden előadást ta rt „A M a- január 1-én életbe lépő egyez- 
los megbeszéléseken a két gyár Népköztársaság külpoli- mény aláírására. (MTI)

Művelődési nap —mindenkinek
Nézsán

A XII. Nógrád megyei nemzetiségi napok rendezvénysorozata keretében a rétsági járási 
hivatal művelődésügyi osztálya, a rétsági Asztalos János Művelődési Központ, a nézsai ta 
nács, a Hazafias Népfront községi bizottsága és a KISZ területi bizottsága művelődési 
napot rendezett vasárnap Nézsán. Az egész napos, gazdag változatos program kellemes 
szórakozási és művelődési lehetőséget nyújto tt nemcsak a község valamennyi lakosának, 
hanem a járásban élőknek is. (Képes beszámoló, r a 4. oldalon olvashatód

(Kulcsár József felvetele)

Mai szám unkban:
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a közösségért

Csúcsok és kiválú 
eredmények

A nemzetközi szövetkezeti nap országos
ünnepsége Nyíregyházán

Vasárnap a nyíregyházi sós- megoldását h ivatottak segí
tői kultúrparkban rendezték teni a nagyüzemek elsődleges 
meg az - 56. nemzetközi sző- fejlesztése m ellett a tsz-tagok 
vetkezeti nap országos ünnep- háztáji gazdaságai is. 
ségét, mintegy 10 000 részivé- Az ipari szövetkezetekről 

. szólva rám utatott, hogy ezek
Istvánnak, a Tér- az jpar gazdaságos termék-

vővel.
Szabó

sőt, nagyrészt az is, hogyan 
alakul a külkereskedelmi m ér
leg. Országosan az idén m int
egy 1,7 millió hek tár kalászos 
gabonát kell learatni. Ehhez 
mintegy 14 000 kom bájn áll 
rendelkezésre, s ezzel a gép-

Tanácsa elnökének megnyi
tója u tán  Sághy Vilmos bel
kereskedelmi m iniszter mon
dott beszédet. A Központi Bi
zottság és a kormány nevé
ben köszöntötte a szövetkeze
tek tagságát, vezetőit és dol
gozóit, m ajd a szövetkezeti 
ágazatok . eredményeiről, fel
adatairól szólt. Jelenleg a 
mezőgazdasági terü let három-

Z—  A nemzetközi m ére
tekben is egyre inkább kitere
bélyesedő szövetkezeti eszme 
és mozgalom hazánkban fon
tos társadalom politikai és 
gazdasági szerepet tölt be. A 
szocialista szövetkezeti gon
dolat és a hazai szövetkezeti 
mozgalom szép eredményei és 
további céljai jól szolgálják a 
fejlett szocialista, társadalom

melőszö^etkezetek Országos szerkezetének kialakításában állom ánnyal átlagos időjá-
sajátos helyet foglalnak el, s rást feltételezve 22—24 nap 
egyre nagyobb a szerepük a a latt lehet a gabona aratását 
lakásprogram  megvalósításá- elvégezni.
ban is. — Az ipari szövetkezetek építésének ügyét.

A miniszter ezután hang- le§£°bb feladata az áruter- — A szövetkezeti nap ün- 
súíyozta — pártunk  és kor- rael®s m ellett a lakásépítés és népségéi az ügy fontosságához
m ányunk jövőbeni - fejlődé- £akossági _ szolgáltatások terén méltóan járu lnak  hozzá a
sünket sa ját lehetőségeink Jelentkező igények jobb, szín- társadalm unk széles rétegeit 
jobb hasznosítására, tártaié- vona£aJabb kielegitese. ~~
kaink feltárására, népünk -  Társadalm unk azt varja 
Odaadó m unkáiéra a ezooia- a szövetkezetektől — mon-

E l lo ^ to m Í l t tó v e f k e z e tT e r  lista in tegráció '  elmélyítésére, dotta - a «J*nte*ter - ,  hogy 13b0 texmeloszovetkezet. Ter- a  KGST keretében foIytatott ésszerűen, takarékosan no-
° Iya"  S , AU? együttműködés további erő- vekvo hatékonysággal hasz-IT1016SÜK uí r a>í oz,in v unan u

emelkedett, amely alapvetően ^ Í ^ Űak° dl s, J ovábbÍ 
járu l hozzá országunk népé
nek megbízható és kiegyen
súlyozott élelmiszer-ellátásá-

sítésére alapozza.
— A feladatok között szá

mos kérdés megoldása a szó
hoz, az ipar mezőgazdasági vetkezetekre vár. Döntően a 
eredetű nyersanyagszükség- mezőgazdasági szövetkezetek 
létének fedezéséhez, az ex- tagságán múlik az idén is, 
portfeladatok teljesítéséhez, hogy milyen lesz az ellátás
További feladatok sikeres mezőgazdasági termékekből, levelét.

érintő és mozgósító sokirányú 
kollektív tevékenységek to
vábbi kiszélesítéséhez és ered
ményességéhez.

— Mivel személyesen — 
sajnos, — nem lehetek jelen, 

nálják fel erőforrásaikat, s a ezúton tisztelettel és megbe- 
mennyiségi növekedést kap- csüléssel köszöntöm a nemzet- 
csolják egybe az élet köve- közi szövetkezeti nap részt- 
telte szigorú minőségi köve- vevőit és az egész szövetkeze- 
telmények teljesítésével. ti mozgalom széles táborát.

A m iniszter beszéde után További munkájukhoz, nemes 
felolvasták Losonczi Pálnak, törekvéseikhez sok sikert, jó 
az Elnöki Tanács elnökének egészséget és boldogságot kí

vánok.” (MTI)

Tanácsi vb-ülés Balassagyarm aton

A jövő
beruházásokról

A Balassagyarm ati városi ahol az építkezéshez lényege- 
Tanács Végrehajtó Bizottsá- sen kisebb szanálási m unkát 
gának hétfői ülésén, számos kell megvalósítani, s ugyan
érdekes és fontos tém a mel- akkor új helyen történő fel
lett, m egtárgyalták a város- építése a városkép szempont
ban tervezett jövő évi beru- jából is előnyösebb, 
házások előkészítését. Pénz-
ügyi és kivitelezői kapacitás Miután a lakasepitkezes. a 
m iatt néhány beruházás meg- gyermekintezmenyek letesite- 
valósítása áthúzódik 1978-ról se es a  közműves: tes a ki- 
a jövő esztendőre. így a Rá- em elt feladatok kozott ka- 
kóczi úton levő OTP-lakások P°tt helyet az 1979-re terve- 
közművesítésére, s ugyancsak zett beruházások kozott, s 
a  Rákóczi úton tervezett 38 ugyanakkor az építői kapaci- 
lakás építésére csak jövőre ta s viszonylagos hianya mo- 
kerül sor. Az áthúzódó épít- dosításokat tesz szükségessé 
kezések között kell számon a szolgaltatohaz kiviteli 
tartan i a kétszáz személyes tervei az ev vegere készül - 
kollégiumot is. hetnek el. A ház építésé meg

két évet varat magára. Egyeb- 
Mi valósul meg (az em lí- ként a m unkaterület kisajáti- 

tetteken kívül) jövőre Balas- tása m ár megtörtént, a terü- 
sagyarmaton, s milyen ké- jet hiánya te h á t , m ár nem 
szültségi fokon állnak az egy akadályozza a későbbi építke- 
év m úlva esedékes beruházó- zést a Nógrádi-lakótelepen, 
si m unkák? Ugyancsak a lakótelepen kez-

Jövőre kezdődik a Rákóczi dődik az építése (még az idén) 
úton, két területen, összesen egy hatvanszemélyes bolcso- 
112 célcsoportos lakás építése, denek. . A m unka a harm adik 
Ugyanakkor a Nógrádi Sán- negyedévben indul. A kivite- 
dor-lakótelepre tervezett £ezeí>t a Rétsági Építőipari
szolgáltatóház építésének Szövetkezet vallalta. A m un-
kezdési ideje csak 1980-ra ka érdekessége, hogy a terü- 
tűzhető ki. A Balassi Bálint let feltöltéséhez igyekeznek 
Gimnázium bővítése az idén egy másik területről a földet 
megkezdődik, s ugyancsak a folyamatosan felhasználni, így 
jövő feladatai között szerepel egymilliós m egtakarítást ér- 
a magastározó építése. hetnek el. Folytatódik jövőre

is a kórház rekonstrukciója, 
A beruházások megvalósí- de ezúttal új beruházást nem 

tásánál továbbra is elsődleges terveznek. A víz- és csatorna
cél a lakások, a gyerm ekin- közmű ágazaton belül a 
tézmények és közművesítés középtávú tervidőszak egyik 
építése , illetve korszerűsíté- legjelentősebb feladata az 500 
se, bővítése. A Rákóczi ú tra  köbméteres magastározó épi- 
tervezett kétszer 56 lakás tése. Az alapozási m unkák 
egyik része az eredetileg el- jövőre befejeződnek. A terü- 
képzelt terü let helyett egy let kisajátításához szükséges 
olyan részen valósul meg, felmérések megkezdődtek.

K u b a i k a to n a i k ü ld ö tts é g  
é r k e z e t t  h a zá n k b a

Oláh István altábornagy, a Senen Casas Regueiró altá- 
magyar néphadsereg vezére bornagy, a kubai forradalm i 
kari főnöke, honvédelmi mi- feEVVeres erők vezérkari fő- 

szterhelyettes meghívására gy e es e,0K vezerKari 1 0 - 
hétfőn — katonai delegáció nöke, a forradalm i fegyveres 
élén — hivatalos, baráti Iá- erők miniszterének első he- 
togatásra hazánkba érkezett lyettese. (MTI)


