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Gyógyüdülés a gyerekeknek Osztáiypolitika és szövetség
Beszélgetés egy szakszervezeti bizalm ival

A  KÖZELMÚLTBAN Szol-
gyén Zoltánnal, a dorogi bá
nyaüzem szakszervezeti bizal
m ijával beszélgettünk. Mi m in
den hárul reá, miközben b i
zalmi teendőit e llátja — érdek
lődtünk m unkája felől. Az ő 
csoportjába az üzem műszaki 
és adm inisztratív dolgozói ta r
toznak. Sorolta a teendőit:

— Betegség esetén a segé
lyek intézése, a dolgozó meg
látogatása, szükség esetén 
gyorssegély intézése, az üdü- 
löjegyek elosztása, a gyer
m eküdültetés jó megszervezése 
st'o. Ezzel, s még sok egyéb
bel kell foglalkoznia, törőd
nie a bizalm inak — m agya
rázta Szölgyén Zoltán, de azt 
is hozzátette, hogy a tagsá
got állandóan szemmel kell 
tartan i. A szemmel tartáson 
azt értette , hogy egy kicsit 
a gondolatukból is olvasni 
kell, érdeklődni egyéni prob
lém áik iránt, m ert vannak 
emberek, akik, lia mégannyi 
a  gondjuk, akkor sem p a
naszkodnak, és eszükbe sem 
jut, hogy segítséget kérjenek.

Az üdültetés tém ájánál 
időztünk a legtöbbet, m ert a 
bizalmi ezzel kapcsolatban 
az t állította, hogy az ő cso
portjában szinte közmegelé
gedésre sikerült az üdültetési 
igényeket kielégíteni. H át ho
gyan is csinálja ő?

— Az üdültetés nagyon fon- 
< tos m unkaterülete a  bizalm i

nak, s e szerint kell vele 
foglalkoznia — összegezte 
elöljáróban az erről k ia lak í
to tt véleményét. Dolgozótár
saim időben közlik, hogy m i
kor és hová szeretnének m en
ni üdülni. A lehetőség h a tá
rain  belül igyekszünk kielégí-

LRH-berendezés 
a mozdonyokon

A Dunai Vasműben a belső 
gyári vasúti szállítás meg
gyorsítására és a szállítási 
költségek csökkentésére a 
gyári mozdonyokra rövidhul
lám ú adó-vevő berendezést 
szerelnek fel. A Dunai Vas
műben a gyáron belül rend
szeresen 22 mozdony üzemel, 
amelyek összesen 86 kilom é
ter hosszú vágányhálózaton 
bonyolítják le az anyagmoz
gatást. Eddig a mozdony és a 
tolatásvezetők közvetítésével 
ju to tt el a  mozdonyokhoz a 
központi utasítás. A rövidhul
lámú adó-vevő üzembe he
lyezésével 30 „közvetítő” em
bert tudnak helyettesíteni és 
más, hasznosabb m unkaterü
le tre  irányítani.

teni az igényeket. A szakszer
vezeti bizottság a többi üzem
mel jó kapcsolatot épített ki. 
és esetenként a máshol meg
m aradó üdülőjegyeket is átve
szi, és ezzel is növeli az üdü
lési alkalm akat,

Szölgyén Zoltán beszélt egy 
olyanfajta gyerm eküdültetés
ről is, am elyre a tanév a la tt 
nyílik lehetőség. A gyenge fi
zikumú gyerekek tanév alatti 
— három -három hetes üdülte
téséről van szó, mely idő a la tt 
a gyerekek a mindenhol é r
vényes tan terv  szerint halad
nak a tanulnivalókkal. tehát 
nem m aradnak le az osztály
társaktól, s még osztályzatot 
is hoznak magukkal az üdü
lésről hazatérve. Á ltalában 
Kőszegre, Sopronba kerülnek 
a gyógyüdülésre szoruló gye
rekek, és a bizalmi véleménye 
szerint nagyon jó t tesz nekik 
a kúra.

— Nagyon jónak tartom , 
hogy ilyen lehetőséget is biz
tosítanak az üzem dolgozói
nak. Magam is éltem ezzel, 
mert. a gyermekemre is ráil- 
le tt a  m egállapítás: gyenge 
fizikumú. Félve engedtem el. 
Attól tartottam , hogy a ta 
nulásban kárá ra  lesz a h á 
romhetes ..kikapcsolódás”. Na
gyon kellemesen csalódtam. 
Azóta igen jó étvégyú a gyerek, 
így aztán érthető, hogy csak

Csütörtökön délelőtt ülést 
ta rto tt a KISZ megyei végre
hajtó  bizottsága. Az értekez
leten m egtárgyalták a KISZ 
megyei bizottsága 1971. évi 
költségvetését, valam int a 
tagösszeírás és a tagsági könyv 
■érvényesítésének intézkedési 
tervéti

Fontos napirendként ele
m ezte a vb  az évforduló 
tiszteletére rendezett megyei 
és városi rendezvények ta 
pasztalatait. A megyei, já rá 
si, városi bizottságok az 1970- 
es évben a  KISZ-kb a megyei 
KISZ-vb, az úttörőelnökségek, 
a taggyűlések döntései alap
ján alakították ki a politikai 
rendezvények program ját. Az 
ilyen módon való tervezés el
té rt az előző évi hagyom á
nyoktól, mivel elsősorban já 
rási, városi kezdeményezése
ken alapult, s messzemenően 
figyelembe vette az alapszer
vezetek, bizottságok terveit is.

A KISZ-bizottságok és 
KISZ-alapszervezetek hason
lóan az előző évekhez, a fo r
radalm i ifjúsági napok kere
tében ta rto tták  rendezvényei-

ajánlani tudom mindenkinek, 
akinek gyermekével ilyen 
problém ák vannak. És a ján 
lom is. Egyre többen élnek a  
lehetőséggel. Sőt, ha vala
mely üzem lem ondja — és 
ilyenre m ár többször is volt 
példa —, nálunk m indig akad 
rá  jelentkező.

Van az üzemben egy nyolc
gyermekes anya. Ebből a csa
ládból évente e lju t egy-egy 
gyerek a gyógyüdülőbe. Ezt 
m ár eleve úgy rendezik, hogy 
m indannyiszor szám ításba jö j
jenek, valahányszor alkalom 
adódik arra, hogy gyerm eket 
küldjenek Kőszegre vagy 
Sopronba.

NEM DICSEKVÉSNEK
szánta Szölgyén Zoltán a 
megjegyzést, hogy nála ez 
ideig senki nem reklam ált 
üdülési ügyben. Egyszerűen 
úgy sikerült, szerveznie az 
ügyeket, hogy m indenki elé
gedett volt. És ez bizony nem 
kis eredmény, s ta lán  nem  is 
olyan egyszerű így dolgozni. 
Minden bizonnyal azt kell 
cselekedni, am it ő úgy fogal
mazott meg: szemmel kell 
ta rtan i a tagságot. A tagdíj 
rendezése csak egy ismétlődő 
jó alkalom  arra, hogy a bi
zalmi „szemmel tarthassa” 
övéit, és egy kicsit a gondo
lataikba is lásson.

két. Ezek a rendezvények, 
megemlékezések, a  hazafias 
érzés, a  nemzeti egység m eg
erősítését, forradalm i hagyo
m ányainak ápolását szolgál
ták. Az alapszervezetek a 
fiatalok különböző politikia 
vitafórumokon, ünnepélyes 
tag- és csapatgyűléseken is
m erkedtek hazánk felszaba
dulásának történetével, szo
cialista rendszerünk vívm á
nyaival. A KISZ-tagság több
sége részt vett a helyi és m e
gyei jellegű ünnepségsoroza
tok előkészítésében, lebonyo
lításában is. Valamennyi k i
em elt rendezvénysorozat jó 
szervezésről tanúskodik. A 
rendezvények többsége elér
te célját: a fiatalok aktív  
részvételükkel, színvonalas, 
odaadó m unkájukkal elisme
résre m éltóan já ru ltak  hozzá 
a politikai, társadalm i ünne
pek tartalm asabbá tételéhez. 
A KISZ megyei végrehajtó 
bizottsága m unkájuk elism e
réseképpen dicséretben része
sítette azokat, akik az ünnep
ségek előkészítéséből nagy 
részt vállaltak.

dós

Dicséret az ünnepségek 
előkészítőinek

Lesz-e Attilából autószerelő?
a  t a r k a n y i  is k o l a

tanterm ében beszélgetünk 
hárm asban: Ny. A ttila, Fo- 
mázi László igazgató és jó
magam. A terem  fehérre me
szelt fala it az úttörőélet ap 
ró jeleivel ékesítették a gye
rekek.

A találkozásra és az ezt 
követő eszmecserére azért ke
rü lt sor, m ert A ttila „rossz 
fát te tt a tűzre”. Nem am o
lyan kisdiákos csínytevés volt 
ez, hanem... De ne vágjunk 
a dolgok elébe, m esélje el ezt 
maga A ttila:

A moziban találkoztunk K. 
Zolival, és elhatároztuk, hogy 
bemegyünk a postára. Bicská
val kiszedtük a gittet, az ab
laküveget kiemeltem, és be
m entünk. V illanyt nem gyúj
tottunk. csak tapogatóztunk. 
176 forin to t ta láltunk  — a 
többit nagyon elzárták. U tána 
a falu közepén, az autóbusz- 
megállóban várakoztunk é j
jel 2 óráig, de am ikor elun
tu k  m agunkat bem entünk 
K isbérre. Sárvárig  válto ttunk 
jegyet, onnan gyalog m en
tünk  Gyula majorig, ahol 
m ár ism ertem  a járást, hiszen 
anyám  oda m ent másodszor 
férjhez.

_ A m ajorban nem volt
otthon senki, — tudtam, hol

a kulcs, bem entünk és jó l
laktunk anyám  kenyeréből. 
Akkor sütötte, még meleg is 
volt. Nem kerestük őket. el
indultunk csavarogni. Egy
szer aztán jö tt egy önkéntes 
rendőr, és elv itt bennünket az 
őrsre. O tt m ár tudták, hogy 
mi eljö ttünk otthonról, de 
azt még nem, hogy bem en
tünk a postára. (Érdekes, hogy 
mennyire kerüli a betörés 
szót, ez a fekete hajú lassan 
m ár borotválkozni kezdő, 13 
éves fiú.)

Itthon aztán m indent el
m ondtuk a rendőröknek és az 
igazgató bácsinak

— Igen. m ajdnem  mindet — 
szól közbe Pomázi László 
igazgató, de egy valam iről 
m egfeledkeztél!

— Az nem is igaz. mi nem 
akartunk  disszidálni. Igaz, 
hallottam  arról, hogv arra 
van Jugoszlávia — de csak 
Jákig  akartunk elmenni.

A nagy m iértre — hogv vé
gül is m iért m entek be a 
postára, és m iért m entek 
volna el Jákig, — nehezen 
született meg a válasz. A 
történet pedig a következő:

Attila autószerelő akar len
ni, de m ár látja, hogy o tt
honról nem kaphat támoga
tást, öreg nagyszülei — bár

mindig tisztességesen felöltöz
tették, tisztán ta rto tták  — 
anyagilag nem  b írják  m ár, 
hogy továbbtanuljon. K ere
sőt lá tnak m ár benne, — és 
nem szakm át tanuló diákot, 
így aztán A ttilában megfo
gant a nagy te tt gondolata, 
hogy „bemegy” valahová, 
u tána nyilván tárgyalás lesz, 
— éz őt elviszik valamelyik 
intézetbe, ahol szakm át ta 
nulhat. M indezt pedig akkor 
sütötte ki, am ikor b ará tja  L. 
Tibi itthon volt egy intézet
ből. és beszámolt az ottani 
életről.

A történethez végezetül két 
dolog tartozik még. A peda
gógusok — élükön az igaz
gatóval — fáty lat borítottak 
az ügyre. Sem Attilával, sem 
Zolival nem  éreztetik, hogy 
m egkülönböztetnék őket e 
csúnya ügy miatt.

A rendőrség azonban még 
folytatja a vizsgálatot, s le 
het, hogy a vége valóban egy 
„intézeti beutaló” lesz.

A faluban is beszélnek még 
az esetről. Többen ki is szí
nezik, sokkal több pénzről 
suttognak az emberek. De 
arról elfeledkeznek, hogy sen
ki nem küldte haza a mozi 
u tán  a két csellengő gyere
ket, sőt a szórakozásból haza

fi ! v a n  társadalom ban
I d u  élünk, ahol az ál- 

— lamhatalom és a 
nép célja lényegileg azonos: a 
szocializmus teljes felépítése. 
A társadalm i és állam i be
rendezkedés politikai alapja is 
azonos: a m unkás-paraszt 
szövetség. Társadalm unk egy
ségének erősödése szilárdítja 
a hatalom  erejét, á llam hatal
munk pedig a rra  törekszik, 
hogy erőit a  társadalm i cé
lok minél következetesebb 
megvalósítására fordítsa.

Szocialista fejlődésünk m in
den eddigi tapasztalata azt ta 
núsítja, hogy a haladás an 
nál gyorsabb és biztonságo
sabb, minél szilárdabb az á l
lam hatalom  és a társadalom  
egysége, minél szorosabb a 
munkásosztály és a  társada
lom egysége, minél szorosabb 
a munkásosztály és a paraszt
ság szövetség . Gondok és fe
szültségek akkor keletkeznek, 
ha ez az egység, ha ez a szö
vetség megbomlik, gyengül- 
Ám az egység nem olyan, 
hogy ha egyszer létrehoztuk, 
attól kezdve örökkévaló. A 
társadalom  életében — akár 
csak egy-egy családban — 
állandóan keletkeznek ellent
mondások, feszültségek. A po
litika helyességét éppen azon 
lehet lemérni, hogy a kelet
kező konfliktusokat idejében 
felismeri-e, s képes-e a  meg
oldásukra?

A p árt és a korm ány mun
káspolitikát, osztálypolitikát 
folytat. Osztálypolitikát,
amelytől elválaszthatatlan a 
szövetségi politika. Ez az osz
tálypolitika tükröződött a  IX. 
kongresszus határozataiban, 
ennek szelleme hatja  á t a 
X. kongresszus irányelveit is.

a  n  f  az elm últ eszten- 
n  “  4 '  dőkben több olyan 

. intézkedést hajto t
tak végre, amelyek könnyítet
ték a parasztság helyzetét: 
egyes mezőgazdasági term é
kek term elői árának  em elé
se,' á tsz-tágok nyugdíj- és

rasztgazdaságok kapitalista 
irányba történő fejlődéséi, 
másrészt, hogy a mezőgazda
ságból terem tsenek forrásokat 
a  szocialista állam  hatalm as 
beruházásaihoz, egyebek kö
zött épp a szocialista iparosí
táshoz. Mezőgazdaságun’- azóta 
— épp a munkásosztály tá 
mogatásával, osztályharca 
eredm ényeként — a szocialis
ta  ú tra tért, szocialista nagy
üzemekbe szerveződött- Tehat 
nem visszafogni, hanem  elő
segíteni kell ezeknek a nagy
üzemeknek a fejlődését. A 
nagyüzemi term elés k ialakítá
sához a mezőgazdaságban is 
jelentős összegek szükségesek, 
a  régi árrendszer keretei kö
zött viszont a termelőszövet
kezetek jelentős része az ön
m agát fenntartó  egyszerű ú j
raterm elésre is alig volt ké
pes, nem hogy a  fejlődést biz
tosító bővített újraterm elésre.

Történelmi tény, hogy a 
munkásosztály m indig áldo

zatkészen segítette a paraszt
ságot. Győzelemre vitte hu 
szonöt éve a földreformot, és 
a földreform megvédésében is 
vállalta a döntő szerepet. A 
mezőgazdaság szocialista á t
szervezése érdekében nem 
csak ag itáltak  a munkások, 
hanem  m egterem tették annak 
ipari feltételeit is. Ugyanak
kor látni kell azt is, hogy a 
mezőgazdaság sem „eltartott 
szektora” a népgazdaságnak, 
hanem  jelentős a szerepe a 
népgazdaság eszközeinek fel
halmozásában. A külgazda
ságban is fontos helyet foglal 
el. Exportunk tekintélyes h á
nyada, a tőkés országokba irá 
nyuló kivitel csaknem fele a 
mezőgazdaságból származik, s 
tegyük hozzá: általában gaz
daságos devizaforrásnak bizo
nyul. S ha m unkásaink meg
elégedéssel olvasták az irány

elvekben, hogy „az ipari te r

melés öt év a latt 34 százalék
kal em elkedett”, parasztsá
gunknak sem kell szégyen
keznie. hiszen a „mezőgazda- 
sági term elés — csökkenő lé t
szám m ellett — 16—17 száza
lékkal em elkedett, gyorsab
ban, m int az előző években”,

A magyar parasztság a 
munkásosztály segítségével, de 
nem saját érdekei ellenére lé
pett a szocialista mezőgazda
ság ú tjá ra . Ellenkezőleg: ép
pen az alapvető érdekazonos
ság, osztály- és egyéni céljai
nak helyes felismerése segí

tette a döntő lépés m egtételé
ben, s az elm últ évtizedben 
m indennapi élete során győ
ződött meg a m unkásosztály 
politikai céljainak helyességé
ről.

A kadhatnak munkások, akik 
egy-egy intézkedésben „pa
raszt-politikát” látnak, s nem 
ism erik fel alapvető osztály
érdekeiket. Lehetnek olyan 
parasztok, akik aggodalmas- 
kodnak a jövőt illetően- Még
sem ez a jellemző a munkás- 
osztály vezette nagy szövet
ségre. Növekszik a  felismerés: 
nem egymás jövedelmi hely
zetét, életszínvonalát kell e l
sősorban féltékenyen figyelni, 
Iranern tenni m indannyiunk
nak a maga dolgát. Van be
lőle elég, ez is kiolvasható a 
kongresszusi irányelvekből.

T a n  . .  j  a  m agunk dol- 
c  11 1 gát, m ert ettől
= = = = =  erősödik szövet

ségünk is, munkásoké és pa
rasztoké. S e szövetség erő
södésének fórum a lesz a párt 
X. kongresszusa is. A párté, 
am ely „a munkásosztály 
pártja, annak szocialista cél
ja it valósítja meg s ezzel az 
egész társadalom  érdekeit 
szolgálja”.

J. R.

Négy évszak a szomódi kertészetben
szociális ellátásának, a te r
melőszövetkezetek hiteleinek, 
adósságainak rendezése ta r
tozik ide, hogy csak néhány 
tényre utaljunk. Ezek az in 
tézkedések azonban nem  az 
érdekellentéteket növelték, 
ellenkezőleg: régen meglévő 
ellentmondások megoldását, 
enyhítését szolgálták a  szo
cializmus építése érdekében, 
tehá t a munkásosztály, az
egész nép érdekében.

A régi felvásárlási árak 
többségét még akkor alak íto t
ták ki — s általában a való
ságos értéknél lényegesen a la 
csonyabban —, am ikor az
volt a  cél, hogy egyrészt meg
akadályozzák az egyéni pa-

térő felnőtteknek sem tűn t 
fel a buszmegállóban üldögé
lő két fiú.

NAGY KÁR. HOGY ÍGY
történt. A beszélgetés során 
kiderült, hogy a pedagógusok 
igyekeznek segíteni a megté
vedt fiúknak, de még hatéko
nyabb lenne ez a segítség, ha 
a jóérzésű tárkányi felnőttek 
is m elléjük állnának. Törődni 
egymással — különösen, az 
átlagosnál nehezebb sorban 
élő fiatalokkal, — ez nemes 
cselekedet, és biztos, hogy az 
ilyen jellegű felelősségérzet 
nem hiányzik a tárkányiak- 
ból sem.

Sétálunk a negyvenholdas 
veteményeskertben. A hangu
la t vasárnapi-. Fényesen tűz a 
déli nap. A szomódi Március 
15. Tsz kertészetében a láda
hegyek túloldalán öten fogad
nak. Beszélgetünk-

Tavasszal
— Néhányan „körbenevet- 

ték” a kertészünket, m a az
tán belátják, hogy igaza volt 
— m ondja Troli Károly szak
munkás. Az történt, hogy ta 
vasszal nagy volt a  szárazság, 
és az egyetemet végzett fiatal 
vezetőkertész, Makkos András 
ahelyett, hogy ölbe te tt kézzel 
várta  volna az esőt, hozzáfo
gott a paradicsom elvetéséhez.

— Semmi nem lesz ebből a 
vetésből, kár az időért és a 
fáradtságért! — hajtogatták 
akkor egyesek — idézi a m úl
ta t Öllé Gábor, a  vezetőség 
tagja. Akadt bizony, aki azt 
tanácsolta, hogy szántsák ki 
a paradicsomot.

— És kiszántották?
— Nem!
— M iért nem?
— M ert nem sokkal a  vetés 

után megjött az eső . . .  S az 
időjárás is javult, hétről hét
re melegebb lett az idő.

Nyáron
aztán beigazolódott, hogy ta 
vasszal felesleges volt az a ké
telkedés, az aggodalom; szé
pen megerősödött a  parad i
csom és ezzel együtt a többi 
vetemény is. S am ikor m ár 
m inden aggály szertefoszlott, 
akkor egy nyári napon, m ajd 
nem sokkal később egy m á
sik napon kegyetlen szélvihar 
söpört végig a tájon, s ez a 
kétszeri „homokverés” tete
mes k árt okozott.

— Most mégis elégedettek 
vagyunk, hiszen a nyáron ké t
száz mázsa paradicsom ot szü
reteltünk holdanként — jegy
zik meg-

Alig 17 éves kislányok é r
keznek. Bem utatkoznak: B ar
na Julianna, Nagy M ária és 
Papp M ária valamennyien 
szakm unkástanulók. Hozzájuk 
szól a  kérdés:

— Jó itt?
— Télen nem, máskor

Troli K ároly számvetést 
rögtönöz: az a h ír  já rja , hogy 
nem gazdaságos a kertészke
dés, pedig ez nem igaz, m ert 
nálunk is jól jövedelmez ez 
az ágazat.

— És itt  csak öt férfi és 
három kislány m unkájából 
adódik a gazdag jövedelem?

— Dehogyis! Húsz dolgos 
asszonyunk most a tóhegyi 
táblán szedi a burgonyát.

Ősszel,
így jelenleg is a növényter
mesztőknek segítenek a példa
m utató szomódi asszonyok. 
Öllé G ábort faggatom:

— Milyen új vállalkozásba 
kezdtek az idén?

— Üj term ékünk, az úgy
nevezett póréhagyma rekord- 
term ést ígér, s oly szép a m i
nősége, hogy a vállalat kül
földre továbbítja majd. Ú j
donság nálunk a fűszerpapri
ka. Ez is jól b e v á lt. . •

— A kertészet idei terve: 
nyolcszázhúszezer forint. J ú 
lius végén ötszázhatvanezer- 
nél tarto ttunk. Év végéig ta 
lán te ljesítjük  a tervet, de 
erről beszéljen a  főkertész, 
éppen ott jön az úton — m u
ta t a távoli gesztenyés sze
gélyezte dűlő irányába.

Az üvegház közelében ta 
lálkozunk. Magyarázzuk, jö
vetelünk célját cs közben lá t
juk, hogy Makkos András 
gondolatai valahol messze 
járnak.

— Ügy tűnik, m intha vala
mi nagy öröm érte v o ln a . . .

— Valóban. A tsz központ
jából jövök- A mai nappal 
teljesítettük az éves tervet, 
betétszám lánkon van m ár az 
idei tervezett nyolcszázhúsz
ezer fo r in t. . ;

— Na és mi lesz ezután?

Télen
csinálnak még néhány mik- 
ro-szám adást. S az év utolsó 
napján büszkén szeretnék be
jelenteni, hogy százötven, két
százezerrel „m egfejelték” a 
nyolcszázhúszezer forintot. 
Ennek bizonyára nem  lesz 
akadálya.

(Jusztin) igen ,.; (Kubik) •
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