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Fiatalok
üzemrésze

M éltán nevezhetjük így a 
Tatai Cipőgyár felsőrészkészítő 
üzemrészét, hivatalos nevén 
a  tűzödét. Az itt  dolgozók leg
alább fele, de inkább k é thar
m ada fiatal. Annyi itt a  csinos 
lány és fiatalasszony, hogy az 
idetévedt férfiem ber azt sem 
tudja, m erre forgassa a  fejét. 
(Házasodni akarók, figyelem! 
A műszaki irodán azt suttog
ták, hogy nőtlen fiatalem bere
ke t soron kívül vesznek fel a 
gyárba.)

No, de nem csak csinosak a 
cipőgyári lányok, hanem  dol
gozni is tudnak. — Nagyon 
ügyesek a m i lányaink  — 
m ondja nem  is titkolt büszke
séggel Várpalotai Ferencné 
m ester, a délelőttös műszak 
„m am ája”. — Jól és gyorsan 
dolgoznak, s sokukra az előző 
m unkafolyam atot végzők el
lenőrzését is rá lehet bízni.

Szavai bizonyításául számo- 
""T?át is idéz: a műszak jarftfär- 

ban pontosan teljesítette,.ter
vét, februárban pedig a terve
ze tt napi átlagos 804 pár he
lyett 840 párt készítettek. Ed
dig 9—10 pár ju to tt egy dolgo- 

. zóra, most 12 — tehát em elke
d e tt a  term elékenység is. 
Amióta a m últ év végén bri
gádokba töm örültek az itt dol
gozók, fellendült a munka, 
élénkebb le tt a vetélkedési kedv. 
— Azóta az elkésőket maguk 
nevelik meg, hiszen az rossz 
pont a versenyben  — meséli 
Várpalotainé. — A  napokban  
hirtelen hárman is m egbete
gedtek, de a lányok vállalták

Termelőszövetkezeti
KlSZ-szervezetek

Az év első két hónapjában 
a dorogi járás számos köz
sége alakult á t termelőszö
vetkezeti községgé. A falvak 
parasztságának túlnyomó 
többsége a szocialista nagy
üzemi gazdálkodást válasz
to tta  jövőjéül.

E nagyarányú fejlődést a 
községek területi KlSZ-szer- 
vezetei is követik. Kesztöl- 
eön, Dömösön, Dágon, Bajó- 
ton, Sárisápon és Csolnokon 
a  területi K lSZ-szervezstek 
termelőszövetkezeti KISZ- 
szervezetekké alakultak át.

Több m’nt 1100 résztvevő 
a József Attila 

olvasómozgalomban

M int arró l m ár több ízben 
beszámoltunk, megyénkben is 
megindult a József A ttila ol
vasómozgalom szervezése. Az 
eddigi adatok szerint 1121 fia
tal kapcsolódott be a megyé
ben e mozgalomba. T atabá
nyán 246, Esztergomba 243, 
Oroszlányban 230 fiatal vál
lalta a mozgalom követelmé
nyeinek teljesítését. A falusi 
fiatalok között a komáromi 
járásban m utatkozott a leg
nagyobb érdeklődés. Ennek 
köszönhető ,hogy ebben a já 
rásban 211 fiatal jelentkezett, 
kétszer annyi, m int a megye 
más járásaiban.

A szomódi úttörők
Kővári Józseffel, a  szomódi 

úttörőcsapat vezetőjével mos
tanában délutánonként legin
kább a pártk lub helyiségében 
lehet találkozni. Ez szolgál 
ugyanis helyiségül a KISZ és 
az úttörők szám ára is, s m i
vel most festik a term et, a 
csapatvezető is leginkább itt 
szorgoskodik.

A pajtások eközben nagy 
buzgalommal végzik érdekes 
és szép m unkájukat: a  felsza
badulásunk 15. évfordulójának 
tiszteletére indult forradalm i 
nyomolvasást. A különböző 
őrsök más-más terü letet derí
te ttek  fel. A H attyú őrs pél
dául kiderítette, hogy a fel- 
szabadulás óta közel 150-nel 
nőtt a községben a kerékpárok 
száma, a motorkerékpároké 
pedig 8-ról 45-re emelkedett. 
M egállapították a pajtások azt 
is, hogy 1945-től kereken 134

Fábián Jánosné, a Hám én K áló-brigád vezetője m unka 
közben.

az ö m unká juka t is, nehogy 
lemaradjanak a versenyben.

M int Farkas Győzőné KISZ- 
titkártó l — aki ugyancsak itt  
dolgozik — m egtudtuk, 6 ifjú 
sági brigád versenyez a dél
előttös műszakban. Közülük a 
legutóbbi értékelés szerint az 
Ifjúsági-brigád  bizonyult a 
legjobbnak. A csinos szőke 
Mayer Juci, a brigád vezetője 
örül is az első helyezésnek, 
melyet 110 százalékos á tlag 
teljesítm énnyel és a minőségi 
előírások pontos betartásával 
értek  el. — Jobb brigádban 
dolgozni — m ondja — mert 
így jobban igyekszünk, hiszen 
jólesik m indenkinek, ha első 
lesz.

A z  első helyre azonban a 
Hámán Kató-brigád tag jai is 
ugyancsak pályáznak, ö k  az 
előző versenyszakaszban má-
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sodikak lettek, de úgy gon
dolják, lesznek még eisűk is. 
Fábián Jánosné brigádvezető 
szavaiból legalábbis ilyenfajta 
célzást lehet kiérezni. Hogy 
azután így lesz-e, az m ár a 
brigád tagjain  m úlik (no meg 
a többi brigádén, m ert azok 
is iparkodnak ám).

Hogy jó l megy a munka, 
az annak is köszönhető, hogy 
jó a kollektív szellem. Azt 
mondják, veszekedés, pletyka 
i t t  nem fordul elő. Ami — 
nőkről lévén szó! — ugyan
csak nagy dolog.

A_ cipőgyári munkáslányok 
legnagyobb része csak nem 
rég kerü lt az üzembe. Ered
ményeik azonban azt m uta t
ják, hogy sikeresen sa játítják  
el a különböző m unkafolya
matokat, s lendületükkel, lel
kesedésükkel elősegítik a gyár 
tervének pontos teljesítését.

K isiem dndi diákok
o

Á határozatokból valóság lett
Nemrég tárgyalta a  kesztöl- 

ci KISZ-szervezet taggyűlése, 
milyen sportágak művelését 
lehetne megkezdeni a  község
ben. Az akkor született hatá
rozat u tán  — am elyről annak 
idején röviden beszámoltunk 
— nem sokára m egindult az 
élet a sakk-körben. A napok
ban fejezték be a helyi sakk
verseny selejtező mérkőzéseit 
és február 14-én m ár részt- 
vettek a járási spartakiád  Do
rogon m egtarto tt döntőjén. 
Éppen akkor léptünk a ver
senyzők közé, m ikor a negye
dik kesztölci győzelmet je
gyezte fel a versenybíróság. 
Tehát Cserni Ferenc, Cserni 
István, Hunyadi Károly és 

Síksági Imre méltóképpen 
küzdött a hazai színekért.

M egindult az asztalitenisz is. 
E sport kedvelői a művelődé
si házban ta lá ltak  otthonra. 
Kissé hosszabb ideig húzó
dott az ökölvívás megkezdése. 
A helybeli vezetők ugyanis, 
őrizve a sport igazi célkitűzé
seit, csak azzal já ru ltak  hozzá 
az edzések m egtartásához, ha 
megfelelő vezető irány ítja  a 
m unkát. A községi tanács el
nöke, Kovács elvtárs vállalta 
a tisztséget, s így m ár folynak 
is a csatározások.

SZALAGAVATÓRA

A kesztölci fiatalok nem  
elégszenek meg ezekkel az 
eredményekkel. Juhász Gyula, 
községi sportfelelős szeretné, 
ha a szabadtéri sportágak űzé- 
séhez szükséges pálya is mi
előbb elkészülne. A helyet 
m ár régebben kijelölték. A 
többit pedig társadalm i m un
kával kellene elvégezni. Ju 
hász elvtárs biztosra veszi, 
hogy a közelgő tavasszal a 
KISZ tám ogatásával ez is 
megtörténik.

Íz üzletrend
rin t a nagy- 
íándi cukrász- 
iak délidőben 
va kellene 

, lenni, s lám, m ár 
| jóval elm últ 12 
óra, az ajtó  mé
gis gyakran nyí
lik. Iskolatáskás 
gyermekek nyi- 
togatják egymás 
után, zsivajuk 
betölti a kis he
lyiséget.

Annak, hogy a 
cukrászda nyitva- 
ta r t ilyenkor is, 
igen egyszerű az 
oka: egy kis
emberség. A bolt 
vezetője szabad
idejéből áldoz 
egy-egy órát, 
hogy a kisigmán- 
di kisdiákok me
leg helyen vár- 

; hassák a buszt.
; A kis falú felső- 
tagozatos iskolá
sai ugyanis Nagy- 
igm ándra járnak  
be ősz óta, így 
oldódott meg a 
szakosítás. Busz- 

i szál jönnek, m en
nek, de a váró- 
helyiség odahaza 
is, i t t  is csak most 
épül, ezért bi
zony * jól jön szá
m ukra a cukrász
da vezetőjének 
gondossága. Há
lából (meg me

lyik gyerek ne 
tenné szívesen, 
am ikor pénze ke
rü l rá?) vásárol
gatnak is néha 
cukorkát, édessé
get.

De elsősorban 
a meleg helyiség 
hozza össze őket 
lárm ás csoportba. 
Van is m it meg
beszélni mindig a 
nap eseményei
ből: ki kapott
közülük ötöst, ki 
egyest, ki dicsé
retet, ki korho- 
lást. Az V. osztá
lyos M oczik Zsu
zsa például a 
„János vitéz”-1 
mondta el jól 
egy kemény ötö
sért.

— ó , az köny-
nyű vers, azt m i 
is jól tu d ju k  —■ 
szólnak közbe 
egyszerre többen 
is. Vidámak, han
gosak, alig érte
ni szót. Akad kö
zöttük azért
olyan is, akinek 
kissé lefelé gör
bül a szájaszéle. 
Egyik kislány 
így panaszkodik:

— A  tanító bá
csi megdorgált, 
azt m ondta rám, 
hogy cigarettázok. 
Pedig még a fü st
jé t se szeretem.

ú j ház épült Szomódon. A ke
rékpárok, m otorkerékpárok, 
rádiók szám ának növekedésé
ről, az új házakról p lakátot is 
készítenek m ajd a pajtások.

Más pajtások egyidőre való
ságos stratégákká, katonai 
szakem berekké váltak  — ők 
ugyanis azt kutatták, hogyan, 
milyen irányból szabadították 
fel Szomódot a szovjet hadse
reg egységei, milyen csapat
megmozdulások előzték ezt 
meg. Az adatpk m ár nagyjából 
együtt vannak, s rövidesén rá 
kerülnek a felszabadulási té r
képre, mely pontosan ábrázol
ja  m ajd Szomód és környéke 
felszabadulásának katonai tör
ténetét.

A Gyöngyvirág őrs azt deríti 
ki, k ik voltak a községben a 
földosztó bizottság tagjai, 
mennyi földet osztottak és k i
kutatják, kik alakíto tták  meg 
a kom m unista párt első szer
vezetét a faluban, és hogyan 
láto tt a pártszervezet m unká
hoz.

A nyomolvasás m ellett — 
különösen a tél beállta előtt — 
a társadalm i munkából is ki
vették a részüket az úttörők. 
Segítettek a pártklub létreho
zásában s — Seres Márton 
p árttitk ár szerint — ebben a 
m unkában is nevükhöz m éltó
an ők voltak az úttörők. A z  
orvosi rendelő és lakás építé
sénél is segítettek erejükhöz 
mérten.

A csapat ezenkívül készül az 
úttörőpróbák letételére. Ta
vasszal tú rával egybekötött 
akadályversenyeket, próbákat 
ta rtanak  majd. Az íjász  őrs 
pedig külön foglalkozásokat is 
rendez, ö k  ugyanis nem csak 
nevezik m agukat íjászoknak, 
hanem  gyakorolják is ezt az 
ősi sportot. A jó idő beálltával 
rendszeresen ta rtanak   ̂ m ajd 

, jedzéseket, hogy a kis íjászok 
bácsik. <m inél szebb gporteredmények- 
m ese-pkei (s nem az ablakok kilövé- 

lik, mennyi m m -< SgVel') írják  be nevüket a csa- 
den szépet, hasz-k t  tö rténetébe. 
nosat tanulnak ? 
tőlük.

K int hirtelen J 
autóduda szólal < 
meg. A gyerekek ' 
m ajd m agukkal < 
viszik az ajtót,
ahogy tódu lnak« 
kifelé, s v e lü k ' 
együtt eltűnik az ! 
életteli lárm a, * 
még ta lán  a me-J 
leg is a cuk rász- ' 
dából. Az üzlet-J 
vezető most m ár < 
le  is zár, s elé- J 
gedetten megy < 
ebédelni.

— vas —

Erre a többiek 
hangja ú jra  a 
„magas c-be” 
csap: alighanem
mégiscsak volt 
valami ott a ci
garetta körül, ha 
nem  is nála, de 
valam elyik kis 
diáktársánál biz
tosan.

Aztán egyszer
re  k itör belőlük a 
jó diák: neve
lőik, osztályfő
nökeik neveit 
m ondják sorra, 
akik m ind na- 
gyon-nagyon jó 
tanító  nénik és 
tanító 
Lelkesen

Jól szórakoznak a KISZ-klubban
Még korán délután van, de 

az oroszlányi Bán Tibor If
júsági Ház klubszobájában vi
dám  élet zajlik. Sakk, 
biliárd, olvasás köti le a jó
kedvű látogatókat. Szarka Er
nő, Gallai hajós és W ikpil 
József pedig a folyóiratokkal 
borított asztal mellé ülnek és 
egészen elm erülnek az olva
sásban.

A mozgalmas kép nem  is 
sejteti, hogy néhány hónap
pal ezelőtt bizony még több
nyire üresen tátongott a  klub- 
helyiség. Egyesek azt mond
ják, sokat je len tett az új

kényelmes berendezés. Ez 
azonban nem  sokat é rt volna, 
ha a városi KISZ-bizottság 
nem  gondoskodik megfelelő 
tartalom ról.

Az oroszlányi fiatalok úgy 
gondolták, hogy az „Ifjúság 
a szocializmusért” próbák 
még értékesebbek lesznek, ha 
a szervezeti élet fellendítését 
is eredményezik. Ennek a 
gondolatnak a jegyében szü
le tett meg a szellemi öttusa. 
December elején módszertani 
előadásra h ív ták  meg a vá
ros 29 KISZ-szervezetének 
titkárát. Azóta m inden alap-

M ostanában ta rtják  a közép
iskolákban az érettségizők sza
lagavatóit. A napokban a tatai 
gimnáziumban já rtunk, s  az 
iskola faliújságján a következő 
kis írást olvastuk a szalagava
tóról. Ügy gondoljuk, igen szé
pen és kedvesen fejezi ki en
nek az érettségizők életében 
fontos eseménynek a hangula
tát, jelentőségét,

— Egy keskeny zöld szalag, 
egy vékonyka sáv: benne a ne
vezettek kezdőbetűi. Igen, ez 
Te vagy és Te és m indahány, 
akik  me gint, á tléptek valamin. 
Még nem  az útra. Ez a kes
keny szalag csak figyelm ez
tető. Zöld és a remény színe.

A nnyi széppel és jóval sze
retnélek üdvözölni benneteket 
szalagavatótok alkalmával. Egy 
verssor tér vissza és vissza 
halk m uzsikaként fülem be. De

m it tegyek, ha a sors irányítot
ta idő, vagy az idő irányította  
sors, e két összetartó barát 
nem  rendezi meg számomra 
február téli hónapjában, hogy 
ajándékként élő valóságban 
hulljon rátok A dy gyönyörű 
verssora: „Fehér hópelyhek, 
pici melódiák.” így lesz álom 
a hópelyhekből. hogy lelketek- 
ből kis apró foszlányokként 
hulljon a m últba és diák-élete
tek epizódjai pici melódiák . . .  
m ely végig kísér benneteket az 
életen.

Es jön a valóság. — Mely 
szebb és jobb. „Jobb a sár, 
m int a köd, s m in t köd — 
kertben a rózsák."

Ezt a valóságot adom nektek  
ajándékba a zöld szalag mellé. 
Éljetek vele.

Gy. E.

Kézről kézre já rnak  a klubban a könyvek és a  folyóira
tok. Szarka Ernő vájártanuló-intézeti növendék, G allai La
jos műszaki előadó és VVikpii József bányatechnikum i hall

gató.

szervezet nagy gonddal ké
szül az érdekes szellemi ver
senyre. Eddig mintegy 200 
versenyző szerepelt az erő
próbákon és a vidám, izgal
mas összecsapásokat körül
belül 500 néző izgulta végig.

Most vasárnap — február 
21-én — a XIV. akna fiatal
jai jöttek össze. Ez a délelőtt 
is vidám an te lt el és em el
le tt sokat is tanultak . Nem 
kisebb sikert ara to tt az el
m últ hetekben a XVII. akna 
szellemi öttusája sem. De le
hetne sorolni a  többieket is, 
akik között a legkülönbözőbb 
foglalkozású fiatalok — m int 
például a Jószerencsét Ter
melőszövetkezetbeliek is — 
versengenek a próba letéte
léért. Sokat derültek — töb
bek között — azon a felada
ton, m ikor egy kétkarú  m ér
leg segítségével, kétszeri mé
résen kellett kiválogatni 9 
telefonérem  közül az egyet
len ham isat. Hasonló érdek
lődést válto tt ki az irodalmi, 
politikai és műszaki kérdések 
megoldása is.

Eddig 8 alkalom m al jö t
tek össze a  versenyzők és 
m érték össze tudásukat, lele
ményességüket a szellemi ver
seny változatos kérdéseinek 
megfejtésénél. Ahogy hallot
tuk, az újabb összecsapások 
még érdekesebbek lesznek, 
m ert egyre gyakorlottabbak 
mind a játékvezetők, mind a 
versenyzők. A klub egyre 
látogatottabb, a KISZ pedig 
mind népszerűbbé válik az 
oroszlányi fiatalok körében.
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Kép szöveg nélkül

DOLGOZO IFJAK!

8 általános iskolai 
végzettséggel jelentkezni 

lehet a
Munkaügyi Minisztérium 

314. sz.
Ipari Tanulóintézeténél, 

Tatabánya-Űjváros, 
vagy az

ÉM Komárom megyei 
Állami Építőipari 

Vállalatnál.
személyesen, vagy levélben 

1960. m árcius 20-ig.

Intézeti ellátás, m unkaruha- 
és bakancsjuttatás, ösztöndíj 

tanulm ányi eredménytől 
függően.

Tanulm ányi idő két év. 

Alapozzátok meg jövőtöket,

j e l e n t k e z z e t e k  

k ő m ű v e s  

i p a r i  ( a i i i i l ú i í i i k !


