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B í r u n k  t e r m ü k

Országunk választópolgárai 
holnap lead ják  szavazataikat 
az  új országgyűlési képvise
lőkre, tanácstagokra. T atabá
nyán 120 városi tanácstagot 
jelöltek a  gyűléseken — kö
zöttük vagyok én is. M ár e 
gyűlések hozzászólásaiból, ja 
vaslataiból hasznos ú trava ló t 
kap tunk  ahhoz, am i — ha 
m egválasztanak bennünket — 
reánk  vár. E lm ondották pél
dáu l a választók azt, hogy 
szeretnék, ha a tanácstagok 
még gyakrabban keresnék fel 
őket.

E lfogadtam  e b írálatokat, és 
ha bizalm at szavaznak ne
kem, ezután még szorosabb 
kapcsolatot ta rtok  körzetem 
mel. „Adósságom” lerovását 
meg is kezdtem  m ár, m ert a 
napokban többször ellátogat
tam  lakótársaim hoz. Elbeszél
gettünk velük sok m indenről, 
többek között arró l, milyen 
erő t je len t népünk egysége a  
békéért fo ly tato tt harcban. 
M ert a  békéért érze tt felelős
ség a választás nap ján  még 
fokozottabban kell hogy é r 
vényesüljön. Saját, legközvet
lenebb érdekeit szolgálja 
m indenki, aki a  béke további 
m egszilárdítására, pártunk
nak és korm ányunknak ezt 
képviselő kü lpo litikájára sza
vaz.

ök rös Mihály

Pásztor vo lt nagyapám , a 
nagyanyám  pedig cselédasz- 
szony. T izenkét gyerm eket 
nevelgettek, ebből az első az 
én anyám  v o lt  A m ikor ő a 
városba költözött, én pusztí
to ttam  helyette „nagyiéknál” 
a  kenyeret, hogy kerek szám
ban legyen az egy tucat száj.

De milyen kenyér vo lt az! 
Meg kellett etetni a  disznókat, 
vizet hozni, m indenben szót 
fogadni. Aki sorra került, az 
kapta m eg a  m adárlá tta  ke
nyeret, este, am ikor a  gulya 
hazatért. O tt v ártuk  a m ajor 
előtt nagyapám at, s ő m ár 
tudta, ki érdem li a száraz, do-

hányszagú kenyeret, am i a  
szalonnázásból m egm aradt. 
De jobb vo lt az így is, m in t a 
friss.

Egyszer aztán, am ikor rám  
kerü lt a sor, h iába ku ta ttam  
a tarisznyában, nem  ta lá ltam  
mást, csak kalácsot. A tá r
saim  irigyelteik, én pedig nem  
tudtam , m it kezdjek vele. Ízre 
nem  volt az rossz, csak azt 
nem  értettem , , m iért ad ja

olyan m érgesen nagyapám : — 
Nesze, korteskalács. Ezt azért 
hoztam, hogy holnap m adár
lá tta  kenyeret is hozhassak 
nektek. ✓

Most is szavazni fog nagy
apám . A rra, aki valóban őt 
képviseli. Nem lesz ingyen 
bor, korteskalács (van kalács 
korteskedés nélkül is), de lesz 
helyette megbecsült, nyugodt 
öregség.

O tt Ede

SOK MUNKA VAR RAJUK
A mi választókörzetünkben 

egy bányászfiút, egy kovácsot 
és egy nyugdíjast je löltünk 
tanácstagnak. A választópol
gárok egyhangúlag elfogadták 
a jelölést, s  bizonyosan hol
nap is hasonló értelem ben 
szavaznak.

Nem lesz könnyű dolguk a 
mi körzetünkben m egválasz
to tt tanácstagoknak. M ert ez 
a városrész „halá lra  van íté l
ve” — rövidesen lebontják  
i t t  a  házakat, m ivel a la ttuk  
bányam űvelés folyik. A bon
tás, költözködés sok problé
m át, gondot hoz m ajd  a  ta -

nácstagoknak. Hiszen e rre  a 
városrészre m ár nem  érdé- j 
mes költeni, de a lakóknak a 
házak lebontásáig mégis akad 
bőven olyan ügyes-bajos dol
guk, am i valam iképpen meg
oldásra vár.

A Hazafias Népfront jelö lt
jei azonban jól tud ják  ezt, 
hiszen i t t  élnek közöttünk. 
N áluk jó kezekben lesz lakó
telepünk m egannyi problé
m ája. Bízunk bennük és ők is 
szám íthatnak ránk, választó- 
polgárokra, a következő négy 
év nagy m unkáiban.

Bertalan József

O rszágos bem utató  
Szomódon

M olnár Ferenc Olympia cí
mű szatirikus v íg játékát tűzte 
m űsorára az Állami Déryné 
Színház. A világszerte ism ert 
polgári vígjátékíró e műve 
szatirikus élű társadalm i 
m ondanivalója és szellemessé
ge m iatt joggal népszerű ma 
is színpadjainkon. A vígjáték 
országos bem utató ját a szo- 
módi új művelődési otthonban 
ta rtja  a színház. Az előadás
ra  február 24-én kerül sör 
ünnepélyes keretek között.

N ívó-díjat kapott az Antigoné

Országszerte nagy sikerrel 
játszotta az Á llam i Déryné 
Színház Szofoklész Antigoné 
című drám áját. A színház m ű
vészi m unkáját, s kultúrpoli
tikai törekvéseit értékelve a 
Művelődésügyi M inisztérium 
N ívó-díjjal ju ta lm azta a  pro
dukciót. Az értékes k itün tetést 
február 28-án a naszályi elő
adáson nyú jtják  á t Kertész 
Lászlónak, a darab  rendezőié-; 
nek és a  tá rsu la t tagjainak.

A  P A R T T I T K A R
Valam ikor, az ötvenes évek 

elején  az irodalom ban, a  fil
mekben, az újságok r ip o rtja i
ban gyakran feltűn t a p á r t
titk á r  alak ja . Amolyan hiba 
nélküli, tökéletes em bernek 
ábrázoltuk, aki csak egy-két 
m ondatot szól, s a  legnehe
zebb problém ák is  azonnal 
megoldódnak.

Azután, sok m inden meg
változott, s  ilyesfajta sem ati
kus ábrázolásm ód is .fokoza
tosan e ltű n t a  film vászonról, 
az újságok, folyóiratok hasáb
jairól. Ám ezzel együtt a 
p á rttitk á r  a lak ja  is valahogy 
kiszorult innen. M intha m ár 
m aga a  tém a is sem atizm ust 

i lehelne, óvakodtunk ábrázo
lásától, m egjelenítésétől. Ho
lo tt a  p á rttitk á r  szerepe nem

Szakszervezeti szerveink k a
rolják  fel és terjesszék el azt 
a jó kezdem ényezést hogy a  
hossizabb idő óta együtt dol
gozó szocialista brigádok ve
zetői és tagjai vállalják  a  gyen
gébb, vagy a

most alakuló  
brigádok

vezetését. Szervezzék meg a 
műszaki dolgozók részvéte
lé t a  brigádmozgalomban. 
A h o l' e rre  nincs lehetőség, o tt 
a  műszaki dolgozók vállalják  
egy-egy brigád patronálását, 
segítsék a brigádtagokat az 
általuk vállalt feladatok vég
rehajtásában. A küldöttérte
kezlet feladatul tűzte a szak- 
szervezeti szervek elé a  szo
cialista műhely, vagy vállalat 
cím ért indíto tt mozgalom ta 
pasztalatainak tanulm ányozá
sát. A szerzett tapasztalatok 
alapján nagyobb segítséget 
adunk azoknak, akik célul tű 
zik m aguk elé a  szocialista 
m unka műhelye, üzeme, vál
lalata cím elnyerését.

A küldöttértekezlet m egál
lapította, hogy megyénk üze
meiben a m unkaverseny és az 
újítómozgalom még nincs 
szoros egységben. Ezért el 
kell érni, hogy az egyének, 
brigádok, nagyobb kollektí
vák versenyvállalásaiban he
lyet kap janak  az újítások. A 
gazdasági és mozgalmi szervek 
biztosítsanak rendszeres ny il
vánosságot a kiváló újítók és 
újításaik népszerűsítésére. s 
az eddigieknél nagyobb m ér
cékben részesítsék őket e r
kölcsi és anyagi megbecsülés
ben.

A szakszervezetek követel
jék meg az 1022-es határozat 
betartását, mely előírja, hogy 
az egyének és brigádok verse
nyét legalább havonta, az üze
mek, műszakok, műhelyek, 
osztályok versenyét pedig ne- 
gyenévenként term elési ta 
nácskozásokon kell értékelni:

El kell érni, hogy m inden 
üzemben javuljon a m unka- 
verseny nyilvánossága. A kü 
lönböző versenytáblák, p laká
tok, versenyhíradók m ellett 
meg kell szervezni a  bizalmi 
csoportokon belül, brigádérte
kezleteken és egyéb üzemi ta  
nácskozásokon a  verseny szó
beli értékelését is.

Gondoskodni k ívánunk a r 
ról, hogy a dolgozók m ind szé
lesebb rétegei vállaljanak  részt 
a vezetés, a  végrehajtás és el
lenőrzés m unkájából, s  érez
zék a  reá juk  háruló felelőssé
get a tervek  készítéséért és a 
feladatok teljesítéséért. Ebi
nek érdekében elősegítjük a 
dolgozók bevonását a  tervek 
és a  végrehajtást biztosító in
tézkedések kidolgozásába. Az 
üzemi dem okráciának,

a vezetés
demokratizmusának
fejlődését szolgáló különböző 
eszközöket és form ákat — a 
termelési, a  szakm ai és újítási 
tanácskozásokat, a  tervism er
tető értekezleteket, műszaki 
konferenciákat, a szocialista 
brigádértekezletekét és az üze
mi tanácsok m unkáját — vál
tozatos módon kell alkalm az
ni és továbbfejleszteni, felszá
molva a ma még tapasztalha
tó form ális vonásokat, biztosít
va a  dolgozók jogainak m a
radéktalan  érvényesülését.

A küldöttértekezlet határo 
zatában megjelölt feladatok és 
célkitűzések a dolgozók m un
ka- és életkörülm ényeinek to
vábbi jav ítását célozzák. Ép
pen e z é r t ; megyénk m inden 
szakszervezeti tisztségviselőjé
nek é s ’ aktívájának m egtiszte
lő feladata, hogy tevékenyen 
részt veeven azok . végrehajtá
sában, előmozdítsa' a kitűzött 
célok elérését.

Paksa Sándor.
az SZMT közgazdasá
gi m unkabiz'd rtágának 

vezetője

„húzott le” húszonnégy órát. 
Tolta a csillét, csákányozott, 
szavaival, de főleg tetteivel, 
m unkájával b iz tatta, lelkesí
te tte  az em bereket.

Tudom, h a  m ajd  ezeket a 
sorokat olvassa, bizonyosan 
elégedetlenül csóválja a  fe
jét. „Miért ke lt engem  külön  
kiem elni — m ondja m ajd  —, 
hiszen m indenki m egtette és 
m egteszi a magáét.” Igen, ez 
így igaz, s  n incs is szándé
kom ban hely tállását elkülöní
teni a többiekétől, az egész 
összeforrott kollektíváétól. De 
ta lán  azzal se vétek  az igaz
ság ellen, h a  külön is szólok 
■acról, am it te tt, vagyis arról, 
am it a kom m unista, a  p árt
vezető példam utatásának 
szoktunk nevezni. S am it 
egyébként m ás párttitkárok , 
m ás pártvezetőségi tagok is 
m egtesznek ezekben a  hetek
ben. M ert tu d ják  azt, am it a 

- X l-es akna  főm érnöke így fe
jezett ki: „A m ostani időszak, 
különösen bizonyítja, hogy á  
legjobb politikai m unka — a 
te tt.”

S ezért hallgatnak  W éber 
elv társ szavára az aknán. 
M ert lá tják , hogy nem  h á
tu lró l k iá ltja  a többieknek, 
hogy „előre”, hanem  m agát 
nem  kím élve áll hely t a  leg
jobban próbára tevő terü le
teken.

(—es)

csökkent, s te tteiről, fáradozá
sairól sok szépet és igazat le 
hetne írn i m a is.

M indez akkor ju to tt eszem
be, am ikor a  napokban k in t 
já rtam  a  ta tabányai X l-es ak
nán. Vezetők és bányászok 
m ondották el, hogyan birkóz
nak  a nehezebb körülm ények 
közt a  m egnövekedett felada
tokkal. Valam ennyien első 
helyen em lítették  a  homokgö- 
döm él dolgozók hősies m un
káját. „N ekünk a bányában  
m ég nem  olyan nehéz, de 
am it ők csinálnak, az előtt le 
a kalappal" — m ondotta az 
egyik idősebb bányász. A le j
tések iszapolására használt 
homok m ár a  szállítás közben 
összefagyott, a fagyos darabo
k a t csákánnyal kellett szét
verni, sőt nem egyszer csak 
a  robbantás seg íte tt A ned
ves ru h a  valósággal ráfagyctt 
az em berekre, s úgy dolgoz
tak  a  metsző szélben, a k a
vargó hóesésben.

S ezekben a nehéz időkben 
a párttitkár, W éber V iktor  
elvtárs jóform án éjjel-nappal 
itt  dolgozott a homokgödömél. 
Bár a  beosztása lőm ester, s 
fo ly ta th a tta  volna megszokott 
m unkáját, mégis azonnal a 
legnehezebb szakaszra s ie te tt  
Később hallottam , hogy egy 
alkalom m al egyhuzam ban

Pályázati felhívás
a Komárom megyei Pártbizottság 

marxizmus—leninizmus esti egyetemére
A Komárom megyei P árt- 

bizottság felvételi pályázatot 
h irdet a m arxizm us—leniniz
m us esti egyetem ének 1963— 
64-es tanévére. Az egyetem 
célja, hogy párt-, állam i, tö
megszervezeti funkcionáriu
sok, fizikai és értelmiségi dol
gozók, vezető propagandisták 
szervezett m a rx is ta - le n in is ta  
ok tatását egyetemi színvona
lon biztosítsa.

A  tanulm ányi idő 3 év. A 
hallgatók az első évfolyamon 
filozófiát, a második évfolya
mon politikai gazdaságtant, a 
harm adik évfolyamon a nem 
zetközi és a m agyar m unkás- 
mozgalom történetét tanulják. 
A tárgyakból m inden félévben 
vizsgát tesznek. A tanulm ányi 
eredm ényekről, illetve az egye
tem  elvégzéséről bizonyítványt 
kapnak.

Az egyetemen hetenként 
egyszer a közösen megállapí
to tt napon kötött foglalkozás 
van  (előadás, osztályfoglalko- 
zás), melyen a részvétel köte
lező. A tandíj 1 év re 170 fo
rint, ami félévenként fizethe
tő. Az egyetem hallgatóinak a

14/1956 (V. 30.) M. T. sz. ren 
delet alap ján  összesen 24 nap 
tanulm ányi szabadság jár.

Az egyetem re felvételüket 
kérhetik, akik  érettségivel 
vagy ennek megfelelő á lta lá
nos műveltséggel rendelkez
nek, és a tanuláshoz szüksé
ges m arxista ism ereteket m ár 
megszerezték. Az egyetem re 
pártonkívüliek is kérhetik  fel
vételüket. Nem kérheti felvé
telét, aki m ás egyetem, isko
la stb. hallgatója.

A pályázat a  megyei és já 
rási pártbizottságokon besze
rezhető kérdőív alap ján  törté
nik. A  pályázatot a járási, il
letve városi pártbizottságokra  
kell küldeni 1963. m ájus 1-ig- 
M ellékelni kell: részletes ön
életrajzot, az illetékes párt- 
szervezet ajánlását, s a  válla
lat, intézm ény igazolását je
lenlegi m unkaköréről.

A jelentkezőknek felvételi 
vizsgát kell tenniük. A vizsga 
tárgya: az MSZMP VIII. kong
resszusának anyaga.

A M agyar Szocialista 
M unkáspárt Komárom megyei 

Bizottsága

Mike Istvánnak, a környei 
Dózsa Termelőszövetkezet el
nökének eddigi életútját olyan 
események jelzik, hogy mun
kája elismeréseként megkap
ta a Magyar Népköztársaság 
Érdemrendjét, a Szocialista 
Munka Hőse címeti és a Kos- 
suth-díjat. S ha ezt itt bemu
tatása elején említjük meg, 
azért tesszük, mert ez is pél
dázza, mire juthat a nép álla
mában az egykori „neve
nincs, szava-nines” gazdasági 
cseléd.

Az egykori urasági Szent- 
györgypusztán született gyer
mek előtt világrajövetelekor, 
1912-ben nem állt kecsegtető

jövő. Apja, m in t ősei, boldo
gok voltak, ha az uraság a 
m unka m ellé az éhenhaláshoz 
sok, de az emberi élethez ke
vés keresetet juttatott. S n 
cselédek gyerm ekének sem le
hetett más a sorsa. A z urasági 
földeken, istállókban végzett 
m unká t később a katonásko
dás váltotta fel. M ike István
nak is harcolnia kellett tőle 
idegen, sőt, gyűlöletes célo
kért.

A  háború befejezése után a 
földosztással ragyogott fel az 
első világosság az akkor már 
családos Mike István előtt. 
Kilenc holdat kapott az ősi 
földből az, aki nemzedékeken 
át verejtékével öntözte a ba
rázdákat. S csakhamar belát
ta, hogy akkor lesz igazán ura. 
gazdája a földnek, ha közös 
erővel teszik virágzóvá.

1949-ben lépett a közös 
gazdaság útjára és azóta elnö
ke a környei Dózsának. A szi
lárd kollektívát az ellenfor
radalom sem tudta szétzilálni. 
A  kívülről jött izgatóknak 
odébb kellett állniuk. A  közös 
vagyon csorbítatlan maradt, és 
a Dózsa azóta is rendszeresen 
gyarapodik. Munkatársai és a 
többi választó, ismerve e szi
lárd gazdaság vezetőjének éle
tét, munkáját, bizalommal je
lölték ismételten megyei ta
nácstagnak, valamint ország- 
gyűlési pótképviselőnek.

KOVÁCS QÁBOR
„Annak a vezetőnek van 

igazán tekintélye, akihez biza
lommal fordulnak az embe
rek.” E g y  tavaly nyári beszél
getés során mondotta e sza
vakat Kovács Gábor, a tégla
gyári egyesülés igazgatója. Ar
ról folyt a szó, milyennek kell 
lennie a vezetőnek, hogy te
kintélye legyen beosztottjai 
előtt. S 6 így foglalta össze a 
követelményeket: gyarapítsa
állandóan ismereteit, éljen 
példamutatóan, legyen nyílt 
és őszinte, ne restelljen ta
nulni á munkásoktól, merje 
beismerni, ha tévedett, legyen 
sokat a dolgozók között.

Kovács Gábor saját tapasz
talataiból vonta le ezeket a 
következtetéseket. Hiszen 
több mint tizenkét éve tő#  
be irányitó munkakört a gaz
dasági életben, nyolc éve áll 
a megyei téglagyári egyesülés 
élén. Akik ismerik, vala
mennyien tanúsíthatják, hogy 
a jó vezető tulajdonságairól 
vallott elveit a gyakorlatban 
is igyekszik valóra váltani. 
Ezért tudott szép eredménye
ket elérni az egyesülés gazda
sági mutatóinak áUandó javí
tásában, s ezért fordulnak 
hozzá személyes problémáik
kal, gondjaikkal is a tégla
gyári dolgozók. Ami pedig a

tanulást illeti, a tények ön
m agukért beszélnek: egyszer
re, párhuzamosan tanul a jogi 
egyetem  levelező tagozatán és 
a m arxizm us—leninizm us esti 
egyetemén.

Igazgatói m unkaköre m el
lett jelentős társadalmi m eg
bízatást is ellát, titkára a Ta
tai Járási Pártbizottságnak. 
Most pedig a tatai választó- 
polgárok újabb feladattal bíz
ták meg: képviselje érdekei
ket és a közösség érdekeit a 
megyei tanácsban.

VEZÉR FERENC

Nem  nehéz megtalálni 
Nagysápon Vezér Ferenc la
kását. A z  útbaigazításhoz ele
gendő annyi, hogy ő az iskola  
igazgatója és m indenki m eg
m utatja, a szép épület m elyik  
részén lakik az igazgató „bá
csi”. Ez, persze, korántsem  
elegendő ahhoz, hogy az ér
deklődő beszélhessen is Vezér 
Ferenccel. A z  iskolaigazgató 
ugyanis sokat van úton, hi
szen elnöke a népfront közsé
gi bizottságának és tanácstag 
is.

E sorok írója sem tudott 
vele azonnal beszélni, m ert 
éppen a tanács végrehajtó bi
zottságának számolt be az is
kola tanulm ányi eredm ényei

ről, az oktatással kapcsolatos 
tennivalókról. S  m íg a beszá
moló tartott, az időt kihasz
nálva sikerült megtudni, hogy 
Vezér Ferenc, akit ism ét je
löltek községi tanácstagnak, 
valóságos „apja” a társadalmi 
m unkának Nagysápon. Régeb
ben azt m ondták, hogy „ebben 
a községben senki sem dolgo
zik  ingyen”. S  lám, a népfront 
elnökének kezdeményezésére 
társadalmi m unkával szemre- 
való parkot varázsolt a lakos
ság a kultúrház köré. Körül
belül 5000 óra társadalmi 
m unka fekszik  5—600 köbm é
ter föld megmozgatásában, az 
út áthelyezésében, a füvesí
tésben. A  nagysápiak megcá
fo ltak m inden régebbi hiedel
met, hiszen többször előfor
dult, hogy egy-egy vasárnap 
m ég 200 ember is eljött, hogy 
társadalmi m unkában forgas
sa a lapátot. A  további tervek  
szerint az idén szökőkutat épí
tenek a parkban. Valószínűleg 
sikerül az elgondolás, m ert a 
tanács, a község társadalmi 
szervei, és am i a legfontosabb, 
Nagysáp lakossága teljes erő
vel támogatja a szép elgondo
lásokat.

Befejezésül még annyit: sze
rencsénk volt, hogy a beszá
moló alatt másoktól m egtud
tuk, m it te tt a köz érdekében  
Vezér Ferenc, m ert tőle bi
zony nehezen sikerült volna 
m indennek tudomására jutni.
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