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II bányagépgyárban 
már kész a beszámoló

Az Országos Bányagépgyár
tó Vállalat tatabányai bánya
gépgyárában m ár hetekkel 
ezelőtt, június végén teljesen 
kész volt a pártszervezetnek 
az augusztusi taggyűlésre ké
szülő választási beszámolója. 
M iért? Hogyan? Kuglics Im 
re, az egykori hegesztő- a 
gyár mostani személyzeti ve
zetője és párttitkára  így in 
dokolja a fürge m unkát:

— A rra gondoltunk, hogy 
valam ivel mi is meglepjük a 
párttagságot. M egcsináltuk a 
beszámolót, aztán a kész 
anyagot elju tta ttuk  a Villám 
Nyomdának. Elég gyorsan el
készítették a többi munkát, 
íme- most itt van a beszámo
ló, stencílezve. bekötve, vi
lágosan és áttekinthetően: S

— Én a szakszervezettel és 
a KISZ-szel tartom  a kapcso
latot, s igyekszem nekik mi
nél többet segíteni. Persze- ez 
a segítés olyan ,,kölcsön ke
nyér visszajár” alapon tö r
ténik, hiszen ők meg nekünk 
adnak sok értékes támogatást. 
Az én részfeladatom elkészí
tésénél is ez történt. K ikér
tem  az ő javaslataikat- véle
m ényüket, megkérdeztem, 
hogy különösen m it szeretné
nek, ha benne lenne a p á rt
vezetőség beszámolójában. S 
ők adták  is szépen a javasla
tokat.

Gábris János felhasználta a 
különböző értekezletek anya
gait- a  határozatokat, az ál
talános üzemi légkör tapasz
talatait. így aztán nem volt

rövidesen minden párttaghoz különösebben nehéz
elju tta tunk  egy-egy példányt. 
A pártcsoportok vezetőire vár 
az előkészítés további része.

A kezdeményezés kétségte
lenül eredeti és ilyen rend
kívüli esetben, m int a két
évenként ismétlődő vezetőség
választás, indokoltnak is lá t
szik. Az a pártszervezet- 
amely ezt megteheti, helyes, 
h a Kuglicsékhoz hasonlóan 
cselekszik.

Szakács Sándor, a pártve
zetőség agitációs- és propa
ganda felelőse az elkészítés 
m ódjáról beszél:

— Szerettünk volna valami 
ú ja t adni a tagságnak és egy 
kis tám adási felületet nyújta
ni önmagunk ellen. Ez indo
kolta a megvalósítás ilyen for
m áját. Ami az elkészítés mód
já t illeti- hát az teljesen kol
lektíván történt. A titk ár tá
jékoztatott bennünket a váro
si pártbizottságon kapott in
strukciókról. mi pedig a te
rü leteknek megfelelően el
osztottuk m agunk között a 
munkát. S ki-ki behozta a tit
kárnak  a sa ját elkészített 
anyagát.

Persze, ezeken a részanya
gokon még sokat kellett fa
ragni, bővíteni őket- egységes 
egésszé összedolgozni. aztán 
megírni. A m unka oroszlánré
sze term észetesen Kuglics Im 
rére jutott. Az azonban neki 
is nagy segítségére volt, hogy 
a vezetőségi tagok sok új 
szemponttal- a tagság vélemé
nyének ism eretében állították 
össze a maguk részbeszámoló
ját.

Gábris János, a pártvezető
ség tömegszervezeti felelőse is 
sok értékes gondolattal tudott 
hozzájárulni a beszámoló el
készítéséhez:

dolga
a maga részének elkészítésé
vel. S most ő is bátran  mond
hatja, hogy ez a beszámoló az 
övé is, hiszen megdolgozott é r
te.

Ekli Ferenc lakatos, az 
egyik pártcsoportvezető így 
vélekedik a pártvezetőség ez 
irányú módszeréről és általá
nos tevékenységéről:

— Az helyes is- ha a veze
tőség minden tagja egyfor
m án kiveszi részét a m unká
ból. Én csak jó t tudok mon
dani a  pártvezetőségnek erről 
a kollektív módszeréről, pe
dig egyszer a taggyűlésen en
gem meg is bíráltak...

Jó t nevet Ekli Ferenc s 
bizonygatja, hogy az a b írálat 
indokolt is volt. Kuglics Im 
re meg arról beszél, hogy a 
b írálat m ennyire hasznos volt. 
Ekli Ferenc ma az egyik leg
jobb pártcsoportvezető.

S m ajd elfelejtem  megemlí
teni. hogy mi is van a beszá
molóban. Érzésem szerint 
elég sok benne a term eléssel 
kapcsolatos anyag. Persze, 
azért nem szorulnak háttérbe 
a politikai kérdések sem. A 
párt vezetőszerepe, a párttag
ság aktivitása, a  pártépítés- a 
pártoktatás, a különböző fon
tos intézkedések, a pártveze
tőség munkamódszere — 
mindez helyet kapott a beszá
molóban.

S am it mindehhez még 
hozzá lehet és kell tenni- az 
csak a dicsérő szó lehet. Nem 
az újságíróé, hanem  a párt
szerveké. hiszen ők illetékesek 
elbírálni, hogy egy-egy mód
szer helyes-e. S az- hogy Kug- 
licsék ilyen tervszerűen, kol
lektíván, s újszerű form ában 
dolgoztak, csak dicséretet ér
demel.

Szakigazgatási munka Dadon

Legtöbben adómódosítást kértek
A szakigazgatási szervek ha- — felterjesztette az illetékes 

tósági tevékenysége sokrétű, szakigazgatási szervhez.
Az ügyfelek beadványainak A szakigazgatási szerv fel- 
elintézése ennek csak egy ré- adata ; hogy nyilvántartsa, és 
szét alkotja. A közelmúltban elintézze a közérdekű javasla- 
íelm érték a dadi tanács szak- tokát, illetve bejelentéseket, 
igazgatási tevékenységét, és Az elm últ évben 15 közérde- 
m egállapították, hogy az el- kű javaslatot kaptak, ebből ti
m últ évben a szakigazgatási zenegy kerü lt megvalósításra, 
szerv 80 esetben hozott első- Irányító  és ellenőrző tevé- 
fokú határozatot. Legtöbben kenységét az általános iskola 
az adófizetés módosítását kér- és a községi művelődési ott- 
ték, de sokan folyam odtak hon felett gyakorolja. Ezeknek 
fakivágási engedélyért is. A az intézm ényeknek a vezetői 
döntést mindössze nyolcán egy-egy nagyobb feladat el
fellebbezték meg. A fellebbé- végzése előtt felkeresik a szak
zéseket felterjesztették a m á- igazgatási szervet, és közösen 
sodfokú hatóságnak, ahol megbeszélik a teendőket. Mind 
m inden esetben helybenhagy- a két intézmény a rendelte- 
ták az alapfokú döntést. Az tésére bocsátott anyagiakkal 
•ügyfelek fellebbezéseiket a. megfelelően bánik, gazdálko- 
megadott határidőn belül nyúj- dásukban a szakigazgatási 
to tták  be, így a helyi szak- szerv szabálytalanságot nem 
igazgatási szerv az 1957. évi eszlelt.
IV-es törvénynek • megfelelően A szakigazgatási szerv ha
törvényes határidőn belül bí- tósági tevékenységét a végre- 
rálhatta el azokat. hajtó bizottság állandó figye-

Azokat a kérelmeket, ame- lemmel kíséri, a  dadi végre- 
lyek m eghaladták hatáskörét a hajtó bizottság elnöke szinte 
szükséges javaslatokkal együtt naponta tájékozódik munká- 
— a legrövidebb időn belül jukról.

A JÖVŐ AVI  ÓJA?

Az ifjúsági ház igazgatójának
első napja

Nemrég még a Bükköt jár- is azt vallják, am it Vámos 
ták, ellátogattak a Szalajka Sárika.
völgyébe, bogarakat, növénye
ket gyűjtöttek. Túl a 
latokon, a  vizsgákon

szigor- után, a diákévekkel az emlé- 
— de kezetünkben — rászakad a

még m int diákok. K ét hétig munka, a hétköznapok terhe, adássorozat, komoly és ked-
ta rto tt ez. Jú lius 15-ével Vá- Nyugodtan válaszol,
mos Sára m ár az oroszlányi — Eger? Hasonló
Ifjúság Háza igazgatójaként Oroszlány. O tt is, itt  is, sok

Számos elképzelés született ezt a járm űvet. M ár eddig is 
m ár a jövő autóiról, melyek bebizonyosodott, hogy a fej- 
egy része csak rajzpapíron va- lesztés során más típusú autó- 
lósult meg, több típusnak vi- kát kell készíteni a távolsági 
szont a prototípusa is elké- (országúti) közlekedés, és me- 
szült. Ez utóbbiak közé ta r-  gint másokat a zsúfolt és csak 
tozik az „üvegautó”, angol— véges számú parkolóhellyel 
francia konstruktőrök közös rendelkező lakott területi 
alkotása. Tervezői nagyváro- helyváltoztatás céljaira, 
sok, ipartelepek, repülőterek,
üdülőhelyek belső forgalmú- Az „üvegautó” nem követi 
nak a lebonyolítására szánták a megszokott és kialakult for

m ákat. A tervezők sokkal in
kább a rra  törekedtek, hogy az 
autó kism éretű, mozgékony, de 
mégis kényelmes legyen, és 
tökéletes körültekintésre nyíl
jon alkalm a a vezetőnek. La
kott területen belül az autók 
átlagsebessége egyébként sem 
haladja meg az óránkénti 35 
—40 kilom étert, éppen ezért 
az „üvegautó” tervezői nem 
is bajlódtak a „karosszéria” 
áramvonalazásával. E tö rhetet
len üvegből készült felépítm é
nyű autó m otorját a hátsó 
ülés alá építették be, négyfo
kozatú, autom atikus sebesség- 
váltóval rendelkezik, és for
dulási sugara rendkívül ked
vező, mindössze 2,2 méter.

napi nyolc óra is kevés. Ter
v e k . . .  Irodalm i klubot, ko-

Nem lesz könnyű. Eger molyabban. Aztán a pince
klub is jó lehetőségeket rejt 
magában. K ívánságláda; elő-

hobby

m utatkozott be. Egynapos 
igazgató . . .

— Tulajdonképpen a gya
korlati évemet, a negyediket 
tudom  itt le, m int pedagógus.
De itt  társadalm i ügyekkel 
kell foglalkoznom . . .  Ide jöt- KISZ-szeryezet 
tem vissza!

Sárika — hiszen fiatal, csi
nos lányról van szó, könnyebb 
és illendőbb így nevezni-szó- 
lítani — oroszlányi. Édesap
já t m int aknászt, jól ism erték 
a  III. aknán. Ezért há t a ki
jelentése: „Ide jöttem  visz- 
sza!”

a fiatal. Persze, Eger, m int vá 
ros, hiányzik majd. Eger szép 
város, és a diákévek . . .

A mozgalmi m unka nem 
idegen számára. Már középis
kolában is, négy éven á t a 

csúcs titkára 
volt. Egerben tagja volt a fő
iskola módszertani kabinetjé
nek. Jó iskolai eredményei 
m ellett itt is dolgozott, tá r 
sadalmi m unkát vállalt.

— Éppen általuk marad 
fenn kapcsolatom az egriekkel, 
a főiskolával. Megígérték, 
hogy eljönnek tapasztalatcse
rére, ide Oroszlányba, az If- 

Egy kicsit furcsa. Hiszen júság Házába. És persze ők is 
a nyári szünidőkben is Esz- segftenek a terveim  megvaló- 
tergom ban táboroztattam  gye- sl'tásában. M ert vannak ter- 
rekeket. S most ú jra ott, ahol 
általános iskolába, gimnázi
umba jártam . Jó lesz! Lassan 
m egjönnek a régi osztálytár
sak. akikkel együtt jártunk  
középiskolába. Sokan mentek 
közülünk továbbtanulni. Gon-

veim.
Tervek . . .  !

veit témából. Valami 
m int k lu b o t.

— Apropó, hobby. És önnek 
van hobbyja?

Mosolyog.
— Méghozzá nagyon furcsa. 

Szeretem a virágokat, a csi
gákat, állatokat — békákat — 
preparálok. Hiszen a testne
velő szak m ellett biológus is 
vagyok. A kettő szinte test
vér.

Első nap, am int „elfoglalta” 
az igazgatói széket — és m a
gára vállalta az Ifjúsági Ház 
gondját-baját, még csak te r- 
vezgetésről, emlékek feleleve
nítéséről lehetett szó. De Sá
rika agilis, erős akaratú  em 
bernek ta rtja  m agát; magunk 
is így ítéltük meg a beszélge
tésünk során. A tervek tehát 
valósággá válhatnak. De eh
hez az kell, hogy az oroszlá
nyi fiatalok fs segítsék a fia-

Testvérek, 
egymásra találnak

A Vöröskereszt hosszú idő 
óta a segítökészség, a hum a
nizmus szimbóluma. Háborúk, 
term észeti csapások, árvíz, 
földrengés sú jto tta  családok 
felkarolása a mindenki által 
ism ert tevékenysége. Jóval 
kevesebben tudnak azonban 
egy ugyancsak sok-sok em
bert érintő működési terü le
téről: a  szétszakított, egy
mástól távol kerü lt családta
gok egym ásratalálását segítő 
keresőszolgálatról.

Levélben, személyesen, te 
lefonon sokan érdeklődnek a 
Vöröskereszt Keresőszolgálat
nál.

„•Kérem, segítsenek 20 éve 
K anadába költözött húgom 
felkutatásában”.

„Gyerm ekotthonban nevel
kedtem, ha jól emlékszem, 
Veszprémben. Anyámról, 
apám ról nem tudok semmit.

Vöröskereszt
m egtalálnám

Örülnék, ha a 
segítségével 
őket”.

V annak egészen különös
esetek is.

K ét ikertestvért pici ko
rukban örökbefogadott két 
család. A gyerekek, m int ba
rátnők összejártak. Az egyik 
házaspár és kislány A usztrá
liába vándorolt. Egy ideig le
veleztek, azután abbahagyták. 
Az itthonm aradt kislány
most — hogyan, hogyan nem, 
— megtudta, hogy neki iker
testvére van. Az örökbefoga
dó szülők, a gyerekek nyu
galma érdekében tagadják. A 
kislány levelet ír t a Vörös-
keresztnek. a  tények — té 
nyek. De vajon jó t tesznek-e, 
ha közlik a kislánnyal — töp
rengenek a  Keresőszolgálat 
m unkatársai.

L evé l U zb e g isz tá n b ó l
G. V. Nyikolaj magyar 

nemzetiségű fiatalem ber Uz
begisztánból írt. A pja a máso
dik világháborúban eltűnt, ta 
lán Magyarországon él. A Kere-

Nem mindig öröm a megta
lálás. Sok az olyan fiú, lány, 
akikkel szülei nem törődnek, 
pici korukban gyerm ekott
honba adnak, aztán többet fe-

sőszolgálat m eghirdette a Vö- léjük se néznek. A gyerekek
röskeresztes Családi Lapban. 
Jelentkezett a keresett apa — 
sőt még egy rokonnak 
nagynéni is.

Az angol Vöröskereszt köz
reműködésével ta lá lták  meg 
dr. G. József Angliába 30 éve

felnőve anyjuk, ap juk  u tán  
kutatnak. A  Keresőszolgálat 

vélt legtöbbször meg is ta lá lja  az 
anyát, aki m ár új házasság
ban él. Nem akarja  feldúlni 
rendezett életét a váratlanul 
felbukkanó gyerekkel. Nem

kivándorolt testvérét, aki idő- akar kapcsolatba lépni fiával*
közben férjhezm ent, s most 
örömmel fogadta testvére je 
lentkezését.

Külföldre szakadt magyaro
kat, itthon elkeveredett csa
ládtagokat, háborúban eltűnt 
férjeket, apákat keresnek a 
hozzátartozók.

lányával. Ilyenkor nem  köny- 
nyű a válaszadás.

A Vöröskereszt segítségével 
gyakran lelnek egym ásra fel
nőtt korukban testvérek, akik 
különböző gyermekotthonok
ban nevelkedtek.

A  keresés  m ó d sze re i
Negyvenötezer karton, Ha az első, vagy a második

negyvenötezer keresett sze- világháborúban eltűnt katona 
mély. Tizennégy év óta gyű- sorsat kutatják, 
lik  a levelek, bejelentések L. Gizella is csak azt tud- 
halmaza. Sokszor csak m in i-» ta , hogy a háború előtt a 
mális adatot tud  közölni a Szovjetunióban éltek, apja
kereső, máskor részleteket, 
utolsó címet, pontos dátu
mokat. A Keresőszolgálat 
változatos módszerekkel dol
gozik. Leveleket írnak, egy- 
egy ügyben húszat, harm in
cat is. Az itthon eltűntek 
megkeresésében segítség a 
lakbejelentő ív, a  helyi tan á
csok inform ációja. Máskor 
újsághirdetéssel próbálkoz
nak. Vagy vöröskeresztes ak
tívák indulnak el a nyomon, 
am it tám pontul a  kereső csa
ládtag meg tudott adni. Kül
földi vöröskeresztes szervek
kel gyakran veszik fel a 
kapcsolatot, kivándorlók, há
borúban eltűntek, disszidens 
hozzátartozók felkutatásához.

Olykor a Keresőszolgálat 
válasza derít fényt, hogy a 
„karriert csinált”, irigyelt kül
földi rokon — \  idegenlégiós 
volt. s néhány éve m eghalt 
Hanoiban.

A Keresőszolgálat minden 
esetben megkísérli a közvet
len családtagok felkutatását, 
még akkor is, ha eleve re 
m énytelennek látszik az ügy.

katonatisztként jö tt M agyar- 
országra, itt fogságba esett és 
talán  Bécsbe vitték. Néhány 
levélváltás és m áris közölhet
ték L. Gizellával édesapja 
kárpátukrajnai címét.

A legkülönösebb levelet 
egy tizenöt éves kislány írta. 
öccsével együtt tavaly kerü l
tek Kanadába, ott élő édes
apjukhoz. Szívesen m entek, 
abban a  reményben, hogy 
végre m egkapják a családi 
otthon szeretetét. Mostoha
anyjuk jól is bánt velük, de 
apjuk nem sokat törődött a 
gyerekekkel. A  kislány az t 
írja , nem tudnak  beilleszked
ni az ottani környezetbe, haza 
vágynak M agyarországra, 
m ég-akkor is, ha itt  in tézet
ben kell élniük.

K ádár M árta

Először is szeretném, ha tál igazgatót.
megkedvelnének a fiatalok. 
Ha személyesen közel tudok 
hozzájuk kerülni, úgy érzem, 
komolyabb m unkára is meg-

Elsősorban az ő érdekükről 
van szó. A kulturáltabb szó
rakozásukról, művelődésükről. 
Remélhető, hogy segítségben

dolom, többen úgy gondolkod- kérhetem  őket. Ne csak m in- nem lesz hiány. Akkor pedig
nak majd, m int én: visszatér- ^jg a j.;nCi a tánc. Ez kevés, 
nek oda. ahonnan elindították g s ennek a háznak eddig nem

volt igazi gazdája. Négy órá- 
A gondolat szép és nemes, ban nem is tehetett sokat, aki 

s bízunk benne, hogy mások az elődöm volt. Ide még a

Sárika nem hiába választotta 
a tanítás helyett a gyakorla
ti, társadalm i munkát. Szép 
ez, nagyon is, és ez a munka 
is pedagógus feladat. B. L.
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nyári
szépségparádé

a tatabányai

Centrum Áruházban
Kozmetikai cikkek, arc- és testápolószerek 
bő választékban 15—16—17-én 
díjtalan arcápolás, szaktanácsadás

Támberendezés 
a málnásban

A vértesszőllősi Jószeren
csét Tsz-ben is jól szám ított 
a tagság, am ikor elhatározta, 
hogy az évi jövedelem foko
zása céljából továbbfejleszti 
a kertészet term elését. Az 
okos elgondolást a te ttek  kö
vették, s ma m ár — a papri
ka- és a paradicsom ágyak 
szomszédságában — szép m ál
na, ribizke és szamóca ü lte t
vénnyel is büszkélkedhetnek 
a vértesszőllősiek.

M ostanában naponta negy
ven, ötven felnőtt és gyerek 
van elfoglalva a málnával. 
Ezen a tízholdas területen a 
m álna-sorokat úgynevezett 
támberendezéssel is ellátják. 
Az ehhez szükséges gödröket 
a napokban m ár elkészítették, 
s rövidesen megkezdik a — 
házilag készített — tám beren
dezés felszerelését.

Az ültetvény megóvása é r
dekében az idén is tetem es 
költségeket fordítottak nö
vényvédelemre. Nem utolsó
sorban ennek is köszönhető, 
hogy a jelenlegi — a te rv 
ben még nem szereplő — 
termésből m ár küldtek a 
győri hűtőháznak, valam int 
a MÉK-boltoknak is.


