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Ifjúsági
kultúrpark 1 >
A „Fiatalok Miskolcért —
Miskolc a fiatalokért” moz
galom keretében a miskolci
városi tanács a Hazafias
Népfront és a KISZ miskol
ci városi bizottsága ifjúsá
gi kultúrparkot hoz létre a
város központjában emel
kedő Avason. A terveket a
Miskolci Tervező Vállalat
kollektívája készítette el
társadalmi munkában. Az
első ütemben sportlétesít
ményeket alakítanak ki.
A miskolci avasi ifjúsági
kultúrközpont sportpályái
földmunkáinak elvégzésére
a miskolci városi KISZ-bizottság ifjúsági építőtábort
szervezett. Hetenkénti vál
tásban 60—80, együttesen
pedig megközelítőleg ötszáz
diák segíti önkéntes mun
kával a tervek megvalósí
tását.

Maximált gyerekek
Az SZTK csinos kis nyomtat
ványt küldött szét a vállala
toknak, intézményeknek abból
az alkalomból, hogy július el
sejétől új paragrafusok rendel
keznek a családi pótlék ügyé
ben. A szülőknek ezen kell fe
lelősségük tudatában nyilatkoz
niuk
gyermekeik
számáról,
életkoráról, s arról, hogy saját
háztartásukban hány apróság
ellátásáról gondoskodnak. Egy
ről? Kettőről? Netán háromról?
Vagy esetleg többről?
Nem, többről szó sem lehet.
Maximum három név fér el
ugyanis a gondosan körülraj
zolt rubrikákban.
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Főiskolások
az üzemi demokráciáról
Érdekes feladat részese a
nyíregyházi
Bessenyei
György Tanárképző Főisko
la több hallgatója. A diá
kok részt vesznek a Marx
Károly Közgazdaságtudo
mányi Egyetem „szocialista
vállalat” elnevezésű cso
portjának kutatómunkájá
ban. A pedagógusjelöltek a
fővárosból Szabolcs-Szatmár megyébe telepített ki
lenc vállalatnál gyűjtöttek
adatokat az üzemi demok
rácia helyi érvényesülésé
ről, az iparosodásnak a
munkaerő helyzetére gya
korolt hatásáról, a vállalat
hoz fűződő kötődésről, a
szakképzettség és az isko
lázottság alakulásáról.
A fiatalok több hetet töl
töttek a vizsgált üzemek
ben, gyárakban, s ott vol
tak szinte valamennyi je
lentős értekezleten, az újí
tó tanácskozásokon, a brigádgyűléseken, az üzemi
„négyszög” ülésein.

Avatás Győrben
Üzemmérnököket avattak
Győrben a városi tanács
dísztermében. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Fő
iskola kihelyezett tagozatán
az idén 51 hallgató végez
te el a gyártástechnológiai
szak forgácsoló ágazatát.
Az üzemmérnököket, akik
ünnepélyes keretek között
veuék át oklevelüket, a vá
ros és a főiskola vezetői bú
csúztatták.
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Ünnepélyes
fngadtatás

E X P R E S S
A fiatalok utazási irodája gon
dol az egyénileg utazni akard
fiatalokra is, ezért teszi lehe
tővé a román tengerparton a
szállásfoglalást,
program és
közlekedési
költség
nélkül.
A nyári hónapokban néhány
időpontban és útvonalra még
elfogadnak jelentkezéseket.
MAMAIABAN augusztus 2—
9.
és augusztus 30—
szeptem
ber 6. közötti időben.
Részvételi díj: 1950,— Ft
Elhelyezés: minihotelban, 2
ágyas, zuhanyozás szobákban.
EFOR1A NORDON augusztus
2—
9. és 23—
30. közötti Időben.
Részvételi díj: 1870,—Ff
Elhelyezés: mlnihotelban, 2
ágyas, zuhanyozós szobák
ban.
EFOR1A NORDON 10 napos
turnusokban
augusztus 2. és szeptember 13.
közötti időben.
Részvételi díj: 1870,—Ft
Elhelyezés: kőházakban, 2
ágyas szobákban (közös zu
hanyozó)
MANGALl-SATURNUSON
augusztus 28—
szeptember 4.
és szeptember 4—
11. közötti
időben.
Részvételi díj: 1620,—Ft
Elhelyezés: kőépületben, 2
ágyas, zuhanyozós szobák
ban.
Jelentkezés és részletes felvilá
gosítás :
az EXPRESS Főirodájában
Budapest,
v„
Szabadság
tér 16.

IM-EXPRESS PECAIÚRA
Hírt adtunk m ár arról,
h ogy az Ifjú sá g i M agazin
k ezd em én yezésére az E x 
p ress Ifjú sá g i és D iák U ta 
zási iroda — k ísérletk ép 
pen — pecatúrát szerv e
zett. A z elm ú lt k ét szom 
b at-vasárn ap on
a
fia ta l
„orvhorgászok” sok élm én yt
szereztek — és kom olyan!
— nem k ev és h alat fogtak
a V elen cei-tavon .

A tatabányai üzemekben
ezekben a napokban mint
egy 1000 fiatal szakmunkás
állt munkába. A gyárak,
munkahelyek kollektívái, a
párt- és gazdasági vezetők
ünnepélyesen fogadták a
pályakezdőket. Mindenütt
arra törekedtek, hogy em
lékezetessé tegyék a fiata
lok első munkanapját. Kü
lönösen a szénbányáknál, a
hőerőműben, és a megyei
állami építőipari vállalat
nál fogadtak sok fiatal szak
munkást. A városi KISZbizottság központi ünnep
séget rendezett a pálya
kezdők tiszteletére. Ide,
minden nagyüzemből a
párt- és gazdasági vezetők
kísérték el a fiatalokat.

Hallottam már maximált árról,
maximált fejadagról. De „saját
háztartásban” éló maximált
gyerekekről
még soha.
A
nyomtatvány jóvoltából azon
ban most már ez is a többi
közé sorakozott, hiszen — né
pesedéspolitikai határozat ide
vagy oda — az SZTK a Jelek
szerint háromban maximálta a
gyermekek számát. Tehát az a
család, ahol történetesen négy
gyerek van, az magára vessen.
Már szinte magam előtt látom
a nagycsaládos szülők kétségbeesett tekintetét, amint fele
lősségük tudatában válogatnak,
hogy gyermekeik közül melyik
három kerüljön fel a papírra.
Amelyik rendszeresen megeszi
a sárgarépa-főzeléket? Amelyik
fürdéskor a fülét is megmos
sa? Vagy amelyiket a legtöbbet
dicsérik az iskolában?
Ebben sajnos tanácsot adni
nem tudok. Legfeljebb azt
mondhatom: vigasztalja őket
az a tudat, hogy a legdrágább
kincs a gyermek, s a nyom
tatvány
szerkesztője
náluk
biztosan
szegényebb.
Mini
mum egy gyermekkel. Ezt
látatlanban ugyan, de akár fe
lelősségem tudatában is kije
lenthetem.
D. P.

Fesztivál
San Sebastianen
Tizedszer rendezik meg a
San Sebastian-i jazzfesztivált. A nemzetközi fórum
magyar részvevője a Sza
bados-kvartett
(Szabados
György, Horváth Lajos, Fa
ragó Antal, Vajda Sándor).
Szabadosék immár harmad
szor vesznek részt a rangos
találkozón, ahdl különben
két évvel ezelőtt a free-kategóriában első díjat nyer
tek. Most olyan neves mű
vészek társaságában lépnek
pódiumra, mint Ella Fitz
gerald, Oscar Peterson,
Count Basie, Illinois Jacquet és Disy Gillespie.

