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A tatai já rá s  falusi KISZ- 
szervezeteinek döntő többsé
ge a  kocsiak felhívása nyo
m án szocialista m unkaszerző
dést kö tö tt a községi tanács
csal és a  tsz-szel. Az eddigi 
adatok szerin t számos köz
ségben sikerrel halad  a m un
kaszerződések teljesítése. A 
já rás  f ia ta lja i a legutóbbi é r 
tékelés szerin t csaknem 300 
m unkaegységet szereztek, s 
ezen felül több m in t 1000 
éra  társadalam i m unkát vé
geztek a tsz-ekben. A köz
ségfejlesztési vállalások te lje
sítésén közel 2300 ó rá t dol
goztak. s az ezzel kapcsola
tos felajánlások több m int 
37 százalékát te ljesítették 
már.

A környeiek m ár megsze
rezték a v á lla lt 85 m unka
egységet, s a fe la ján lo tt 450 
társadalm i m unkaórából ed
dig 150-et írtak  javukra  a 
tsz-ben. A kocsiak 70, a gyer- 
m elyiek 40, a ta rján iak  39 
m unkaegységet teljesítettek. 
A vértesszöllösi kiszisták 200 
ó rát dolgoztak a tsz-ben, s

M inden m unkaterületen 
meg lehet találni azokat a 
feladatokat, melyeknek meg
oldásában sokat tehet a fia
talos lendület. A Tatai Sző- 
nyeggyárban például hosszú 
ideig term elési nehézségek
kel küzdöttek. Most m ár a 
kibontakozás ú tjára léptek. 
Az üzemben levő fiatalok vi
szont — akiknek a száma 
nem éppen kevés — a KISZ- 
kongresszus tiszteletére a 
napközi homokozóját építik  
és a gyárudvar egy részét sa
lakkal terítik  be. Ez is fon
tos dolog. De az még örven- 
detesebb lenne, ha ezzel egy
idejűleg arró l is beszámol
hatnánk, m it tesznek a Ta
tai Szőnyeggyár ifjúm unká
sai a felfelé ívelő term elés 
fokozásáért.

Persze, nem csak a fiatalo
kon m úlik az ifjúság lendü
letének felhasználása. Lás
sunk erre  is egy példát. A 
komáromi já rá s  legtöbb köz
ségében „szocialista m unka- 
szerződést” kötöttek a KISZ- 
szervezetek a termelőszövet
kezetekkel. A fiatalok — 
többségükben — be is iga

zolták, hogy állják  adott 
szavukat és teljesítik a m un
kaszerződés feltételeit. Több 
helyen össze akarják  kap
csolni ezt a szorgalm at a 
kongresszusi felajánlások
kal is. A teljesítm ények é r 
tékelése és a  m unka szerve
zése körül viszont nehézsé
gek vannak. A fiatalok pél
dául több helyen nem lá t
ják  tisztán, m it is végeztek 
m ár el a munkaszerződés 
keretében. Bognár A lbert 
e lv társ a vérteskethelyi Pe
tőfi Termelőszövetkezet el
nöke ezért — jogosan — a 
felnőtt vezetőket hibáztatja. 
Véleménye ugyanis az, ahol 
az idősebb dolgozók jobban 
segítik a fiatalokat, o tt sok
kal nagyobb eredm ényeket 
hoznak a termelőszövetke
zetekkel kötött m unkaszer
ződések. A járási KISZ- 
bizottság is egyetért ezzel, s 
ebből kézenfekvő a tanul
ság: ha több segítséget kap
nak a falusi fiatalok, akkor 
m ég szélesebb lesz a kong
resszusi verseny a községek
ben is.

ezzel vállalásuk felének ele
get tettek. Ugyancsak 200 
ó rát dolgoztak a tardosiak. 
176-ot a  neszmélyiek, 160-at 
a boködiak. A szomódi fia ta 
lok, akik  nem  is kötöttek 
munkaszerződést, 40 órában 
segítettek a tsz-nek.

A községfejlesztési fela ján
lás teljesítésében különösen 
a  tardosiak tűn tek  ki, akik 
m ár elvégezték a  válla lt 450 
m unkaórát. A ta rján iak  100 
m unkaórát vállaltak  — de

— TEN YÉSZTÉSI N AG Y- 
D ÍJAT KAPO TT a megyei 
mezőgazdasági kiállításon be
m uta to tt fehérhús-kocáért és 
annak malacaiért a kömlődi 
Búzakalász Tsz. Sertéstenyész
tésben az Üjpusztai Állami 
Gazdaságnak és a tatai Párt- 
kongresszus Tsz-nek adomá
nyozta a bíráló bizottság az I. 
díjat. A  kiváló juhtenyészté
sért a Környei Állam i Gazda
ság és a bábolnai Szabadföld 
Tsz érdemelte az I. díjat.

A tatai fmsz kultúrcsoport- 
já t a SZÖVOSZ dicsérő okle
véllel, a  MÉSZÖV igazgatósá
ga pedig pénzzel jutalm azta.

★

Az elm últ hetekben a nagy- 
igmándi fmsz három  IBUSZ- 
utazást szervezett az ország 
különböző részeibe.

m ár 174-et dolgoztak. A ko
csiak p>edig kétszeresen tú l
teljesítették ezirányú válla lá
sukat: 213 ó rá t dolgoztak a 
v á lla lt 105 helyett. Teljesí- 

_ te tték falujuk szépítésére tett 
fela ján lásukat a neszmélyi 
fiatalok is.

A jó eredm ényekre azon
ban árnyék  is vetődik: egyes 
községekben még alig  tettek 
valam it a  m unkaszerződés
ben foglalt vállalás te ljesíté
séért. Ha nem  akarnak  szé
gyenben m aradni a szomo- 
riak, dadiak, dunaalm ásiak, 
vértessom lóiak — kövessék 
m iham arabb az élenjárók 
példáját!

Tíz csapat készül felajánlásra
A tatabányai VI-os akna 

KISZ-tagjai m ár 4öbb ízben 
b e s tó i^ tte k  az ifjúsági szö
vetség közeledő kongresszu
sának jelentőségéről. így az
tán mind a tagok, m ind a 
KISZ-en kívüliek között m eg
érlelődött a gondolat, hogy 
m unkafelajánlásokat tesznek 
a kongresszus tiszteletére.

A felvilágosító m unkának, 
valam int a m ás alkalom m al 
tett. felajánlások hagyomá
nyainak nyomán gyűlnek az 
újabb vállalások. Eddig Búzái 
János, a 321-es, Révész Sán
dor, a 331-es, Zabos Zoltán, 
a 341-es és Boti Balázs, a 342-

Otthont kapnak 
a szomódi áttörök

A z  új iskolaévben kedvezőbb körülm ények között lá that
nak munkához a szamódd pajtások: a községi tanács, a párt- 
szervezet, és a földművesszövetkezet segítségével külön he
lyiséget kap tak  a posta mellett. I tt  rendezik be az úttörő o tt
hont. A falakra felkerülnek az őrsök m ár elkészítétt jelvényei, 
jelképei, létrehozzák az úgynevezett őrsi sarkokat. Áz új he
lyiségben ta rtják  m ajd meg a különféle összejöveteleket, s 
mesedélutánokat, szellemi öttusa-versenyeket és film vetítése
ket iái rendeznek. Az utóbbit az teszi lehetővé, hogy a csapat 
jó m unkájáért vetítőgépet kapott a megyei úttörő elnökség
től.

es csap>at vezetője ír t alá fel
ajánlást. A négy csaptatban 25 
bányász yállalt jelentős több
letteljesítm ényt, takarékos
ságot és jobb minőségű mun
kát a KISZ kongresszusa tisz
teletére. Á ltalában 110—120 
százalékos éves túlteljesítésre 
vállalkoztak. Az anyagtakaré
kosság fokozására az egyes 
csapatok adottságainak meg
felelően elhatározták, hogy 
az ácsolatokat 10, 15, illetve 
20 százalékban visszam aradt 
fából készítik. Az önköltség 
csökkentését k ívánják elő
mozdítani a kongresszusi vál
lalás során a robbanóanyag ta 
karékossággal is. A csapatok 
ezért az eddig átlagosan hasz
nált robbanóanyag-m ennyi
séghez viszonyítva 5 százalék
kal kevesebbel oldják meg 
m unkájukat. A felajánlást te tt 
négy brigád tagjai sikeres tel
jesítés esetén csaknem 800 000 
forint többletet ju tta tnak  a 
bányaüzemnek, illetve a nép
gazdaságnak. A felvilágosító 
munka során elhangzott be
szélgetések alapján újabb ha t 
csapat felajánlásait várják. 
Ezzel a tatabányai VI-os ak 
nában összesen tíz csapat fia
taljai tesznek vállalást a KISZ 
kongresszusa tiszteletére.

A 62-es AK Ö V m űszaki tele
pén Kránitz Lajos oktató m ű
vezető a G AZ 51-es kocsi sze
lepcsiszolásával kapcsolatos 
tudnivalókat magyarázza Sza
bó Miklós és Bebök István  

ipari tanulóknak

A (lunaszenlmiklósi „tizenhármak“
Dunaszentmiklóson, ebben a kis hegyi községben m ind

össze 13 tagja van a KISZ-nek. L átszatra kevés ez a szám, de 
ha valam ilyen akcióról, megmozdulásról van szó. akkor gya
korta nem is ennyien, hanem  jóval többen vannak. Amikor 
például a nyáron elhatározták, hogy segítenek a  tsz-nek az 
aratásban — 37 fiatal vonult ki a földekre, s egyszeriben leka
száltak vagy 6 holdat.

A társadalm i m unkában való részvétel egyébként is erős 
oldala a dunaszentm iklósi fiatalságnak. A község fejlődését 
m ár legalább 50 százalékkal több társadalm i m unkával segí
tették, m int am ennyire szocialista szerződésükben ígéretet te t
tek. Az orvosi rendelő átalakításánál épp úgy ott voltak, m int 
az új fürdő építésénéL s m agukra vállalták a művelődési o tt
hon homlokzatának újjávarázsolását is. A továbbiakban a já r
daépítésnél kívánnak segédkezni, s a  tsz-nek is szívesen állnak 
rendelkezésére az őszi m unkák idején.

Szeptem ber 24-én ta rtja  vezetőségválasztó taggyűlését a 
KISZ-szervezet. Ezen a taggyűlésen még sok m indenről lesz 
szó az em lítetteken kívül. így például arról, hogy ősszel poli
tikai kör indul a KISZ-tagság ism ereteinek bővítésére, a szer
vezeten kívüli ifjúság szám ára pedig előadássorozatot rendez
nek a művelődési otthonban. Varró László K ISZ-titkár szoros 
együttműködésben dolgozik a művelődési otthonnal, am it an
nál könnyebben’ megtehet, mivel ő az igazgatója. A színjátszó 
csoport fiataljai háromfelvonásos színműve] m utatkoznak be 
az ősszel, s a  K ISZ-titkár úgy tervezi: jövőre létrehozzák a 
tánccsoportot is. amely ném et népi táncokkal szórakoztatja 
m ajd a község nemzetiségi lakosságát.

M indez — s erről is beszélni kell m ajd a taggyűlésen —, 
megterem ti az alapot a KISZ szervezeti erejének további nö
veléséhez. M ert az nem  lenne jó, ha mindig csak ennyien ma
radnának.

_____  - — ——— ——  — —— —'

ltánváwzfi«falok 
a termelésért

A tatabányai ötös akna
üzem négyes aknájában 
igen sok hiba forrása volt 
a kaparószalag. A szállítás
nak e módja — az adott 
körülmények között — sok 
energiát em észtett és nem 
lehetett kielégítően meg
oldani a szén vertikális 
irányú továbbítását. A bá
nya műszaki vezetői elha
tározták, hogy vitlás szállí
tásra térnek át. Ezért az 
ereszkét sínfektetéshez kel
le tt alkalm assá tenni. A 
bányászfiatalok vállalták, 
hogy társadalm i m unkában 
megoldják az átalakítást. 
Gallai Ferenc K ISZ-titkár 
vezetésével 20 ifjúm unkás 
— a lakatos szakm unkák 
kivételével — m űszak után  
derekasan dolgozva, kivi
telezték a  tervet. Az azóta 
é r te lf  idő 'során m ár "bebi
zonyosodott az új szállítási 
mód alkalm assága.

A kongresszusi verseny kezdeményezői
Handler János és Bihaly Zol

tán  vájárokkal „sichten” k í
vül „civilben” találkoztam. 
Ahogy visszagondolok beszél
getéseinkre, csak tűnődöm: 
amilyen különböző természetű 
a két ember, olyan egyező tűz
zel beszélnek m unkájukról. És 
a versengésről, am elyet ők 
kezdeményeztek, hiszen tőlük, 
a tatabányai X l-es aknából 
hangzott el a versenyfelhívás 
a KISZ kongresszusának tisz
teletére.

Ahogy az ifjabb vájárral, 
Bihaly Zoltánnal ismerkedem, 
kiderül, tíz éve dolgozik Ta
tabányán. Azelőtt hírből sem 
ism erte a szénbányát, hiszen 
Csongrád megyei levegőt szí
vott. Ezért nem is lehet cso
dálni, hogy megkérdezzem:

— Miért szeret versenyezni?
Talán m ár sokszor kérdezték 

ezt Bihalytól, vagy talán  tú l

hirtelen vágtam  el rövid mon
datom m al a beszélgetés fona
lát, m ert szó helyett egy kis la
pot vesz elő tárcájából. „A 
szakma ifjú  mestere arany fo
kozatának viselésére jogosult” 
olvasom az igazolványról. Te
há t nem hirtelen szalm aláng 
Bihaly versenyfelhívása, ha
nem sok m unka és nem kicsi 
eredm ény áll mögötte. S Bihaly 
Zoltán magyarázni kezd:

— Csak nem  m aradhatunk  
ki a versenyből, mi, a fiatalok. 
M egköveteli ezt tő lünk a be- 

'csület, az akna hírneve. Meg 
azután, tudja, hiszen sokszor 
m ondták, m ái, az ipar kenyere 

i a szén.
Ugyanígy gondolkoznak a 

j m ásik kezdeményező, a Hand- 
jler-brigád tagjai is. A brigád- 
jban dolgozó fiatal bányászok 
[szívesen tanulnak hírneves ve- 
í zetőjüktől, H andler Jánostól,

aki ugyan 15 hónapja elnyert« 
m ár a nagypapa „rangot” is, 
mégis fiatalos lendülettel dol
gozik. A brigád nemcsak a 
mennyiségi felajánlás teljesíté
sét ta lá lja  fontosnak, hanem a 
jó minőséget és a takarékossá
got is. Legutóbb bizony elég 
élesen bírálták a munkaszer
vezést, m ert a  munkahelyükön 
szükséges 2.20 m éteres fa he
lyett 3 m éterest kaptak, s ki
szám ították: milyen k árt je len t 
a lefűrészelt 80 centim éteres 
darab.

A tatabányai X l-es akna fia
taljai kezdeményezésükkel pél
dát m utattak  az egész megye 
ifjúságának. S most a rra  tö
rekszenek, hogy bebizonyítsák: 
a felajánlás teljesítésénél is 
példát lehet venni róluk.

B. M.

A csapat m egkapta az iskolában az egyik most felszaba
duló szertár-helyiséget is. I tt egy k is m űhelyt rendeznek be. 
M egkér.k azokat a  szomódiakat, akik otthon használaton kí
vüli gyalupaddal rendelkeznek, bocsássák ezt az úttörők ren 
delkezésére. Az új helyiségben jobb körülm ények között te 
vékenykedhet a barkácsoló szakkör, amely eddig csak Kővári 
József csapatvezető nyári konyhájában ta lá lt otthonra. A 
szakkör foglalkozásai előkészítik a gyakorlati oktatás á lta lá
nos bevezetését, am elyre — helyiség hiányában — csak az új 
iskolaépület elkészülte után kerülhet sor. Megalakul az úttö
rő-csapat fotoszakköre is, am elynek az iskola ad felszerelést. 
A szakkört a ta tai 1. számú általános iskola am atőr fotósai 
patronálják  majd.

Fiammal a városban

A tatabányai Széchenyi Művelődési Házban

Városba vittem  a fiam, 
Elsőosztályos iskolás. 
Csodálva lesi hol mi van. 
K ábítja ez a ragyogás.

M áskor is já rtam  itt vele. 
A kkor még torony, em elet 
Bűvölte kérdéssel tele 
Hogy alig győzte felelet.

Most új világ nyílik felé 
Sok ta rka felira t mögül,
Eetüzi m ind maga elé.
S hogy olvasni tud, úgy örül.

FÜ-SZÉRT, VA-SAS-BOLT, 
O-FO-TÉRT

Böngészi az új szavakat. 
Egyet-mást még nehezen ért. 
De szótára: a kirakat.

A fiatalok csakúgy sürög- 
nek-forognak a hét minden 
napján a tatabányai Széche
nyi Művelődési Házban. A 
színjátszók kedden, csütörtö
kön és pénteken, a táncosok 
hétfőn és szerdán, az éneke
sek pedig hétfőn, szerdán és 
pénteken gyakorolnak. A 
szombatról és a vasárnapról 
igazán nem kell írni m ert m a
gától értetődik: ilyenkor mű
soros estek. színielőadások, 
bálok élénkítik a művelődési 
ház gazdag program ját.

Alig egy éve bizony közel se 
volt ilyen nagy a forgalom. A 
lelkes és nem kevésbé tü rel
mes vezetők érdeme, hogy a 
kerület fiatalsága — összefog
va a tanácsi dolgozókkal — új 
életet terem tett a művelődési 
ház porosodó csendjében. Ez 
az élénkség még a nyáron sem 
szakadt meg. A színjátszók Ba- 
latonvilágoson m utatták be tu 
dásukat. Persze, míg itthon 
voltak, addig ők sem m aradtak 
ki a társadalm i munkából 
melynek eredményeként meg
felelő mosdóhelyiség áll m ár a

kultúrm unkások rendelkezésé
re.

Augusztus elseje óta — m int 
fentebb m ár em lítettük — 
„teljes az üzem ”. A színjátszók 
nem telepedtek babéraikra. 
Igaz büszkék rá, hogy a felsza
badulási szemlén első d íja t 
szereztek, de nem álltak meg, 
hanem új darabot tanultak és 
közben csiszolják játéktudásu
kat. A táncosok is szívesen 
emlékeznek a ta rjám  polkával 
szerzett harm adik helyükre. 
De ott akarnak lenni a legkö
zelebbi kulturális szemlén is, 
s ezért m ár újabb népitánco
kat tanulnak.

örvendetes, hogy nemcsak 
a meglévő csoportok készü
lődnek. hanem bátran lépnek 
új utakra. Tudvalevő, hogy a 
művelődési ház Tatabánya fel- 
sőgallai kerületének, azaz a né
met városrésznek központjá
ban fekszik. Ezért feladatai 
közé tartozik — többek között 
— a nemzetségi hagyományok 
felkutatása, ápolása és fej
lesztése. Ezért kell örömmel 
üdvözölnünk a nemzetiségi

énekkar megalakulását. Gallai 
Rudolf iskolaigazgató vezeté
sével sváb népdalokat tanul
nak, s rem éljük rövidesen a 
nyilvánosság előtt is bem utat
koznak. Tekintettel arra, hogy 
a művelődési ház kultúraktí- 
váinak mintegy 60 százaléka 
fiatal, különösen jelentős a 
nemzetiségi hagyományok fel
elevenítése.

FILMHÍREK
Lengyelországban m egfilm e

sítik  Kazimierz Brandys Sám
son című híres regényét. A  
film  forgatókönyvét a szerző 
írta, rendezője A ndrzej W aj
da lesz.

Sidneyben bem utatták az 
Emberi sors című film et. A  
sajtó elragadtatással ír Bon- 
darcsuk m űvészetéről és meg- 
állapítja, hogy a film , m űvé
szi értékét tekin tve egy szín
vonalon áll a világ film m űvé
szetének legjobb alkotásaival.

Apu! CUK-RÁSZ-DA! s  rám
neyet:

Krémest! M enjünk be! Ügy 
hévül.

Én megyek. Apa m ást tehet? 
A tudás, lám  pénzbe kerül.

Pap Ferenc

Az É. M, 21. sz. Állami Építőipari V állalat bokodi 

építkezéshez

keres ács szakmunkásokat
és segédmunkásokat több éves m unkára 

Üzemi étkezés és tiszta munkásszállás van. 

Felvételre jelentkezés a helyszínen.


