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A  párt-tégrehajtóbizottság m egtárgyalta :

Hogyan segítik az alapszerrezeteket
a NIH-ben?

Az esztergomi Labor MIM 
pártbizottságának az alapszer
vezeteket segítő tevékenysé
gét vitatták meg az esztergo
mi párt-végreha j tóbizottság
legutóbbi ülésén. A gyár éle
tében az utóbbi időben jelen
tős fejlődés ment végbe, s ez 
a pártéletben is kedvezően 
mutatkozott meg. Egyre nő a 
párttagság létszáma. Ma már 
több mint 200 dolgozó tevé
kenykedik a pártbizottsághoz 
tartozó öt alapszervezetben, s 
közülük 46 nő. A pártszerve
zetek olyan mértékű segítsé
get, támogatást kapnak a 
pártbizottságtól, hogy pártépí- 
tő tevékenységüket eredmé
nyesen folytathatják. Az egyes 
alapszervezetek élén álló 5—5 
tagú vezetőség a legutóbbi vá
lasztáskor a legrátermettebb 
emberekből került ki és a 
nők ebben az esetben sem szo
rultak háttérbe: az egyik 
pártszervezet titkárává is nőt 
választottak. Arra töreksze
nek a pártszervezetek erősíté
se során, hogy a  nők mellett 
egyre nagyobb számban ke
rüljenek be fiatalok a kommu
nisták soraiba. S mivel még 
nem éltek az új Szervezeti 
Szabályzat adta lehetőségek
kel, azon igyekeznek, hogy 
hamarosan ezen a  területen is 
kedvező változásokat érjenek 
el.

A gyári pártbizottság nagy 
fontosságot tulajdonít a  párt- 
csoportoknak. A tapasztalat 
ugyanis az, hogy a munka 
gyorsuló ritmusában ezek a 
kis egységek a legmozgéko
nyabbak, az eseményekre 
azonnal reagálni tudók. 26 
pártcsoport van az öt párt- 
szervezetben, s a 4—12 fős kis 
kommunista kollektívák min
denütt eredményesen oldják

meg legfőbb politikai fel
adataikat. A termelési, te
rületi elvnek megfelelő fel
építés szerencsésnek bizonyult. 
A legjobb gazdaságszervező, 
segítő, ellenőrző tevékenysé
get, agitációt, tájékoztatást, 
mozgósítást, informálódást, 
minden szinten a pártcsopor
tok végzik a leghatékonyabban. 
Érthető, ha a pártcsoportok 
erősítése, .szerepük megszilár
dítása továbbra is a legfonto
sabb teendők sarában szere
pel.

A pártbizottság úgy végzi az 
alapszervezetek irányító, se
gítő tevékenységét, hogy ügyel 
az önállóság megtartására, a 
pártszervezetek Öntevékenysé
gének fokozására. A gazda
ságpolitikai tevékenységben, a 
kádermunkában olyan munka
stílust alakítottak ki, hogy a 
pártbizottság irányító szerepe 
mellett és azzal dialektikus 
összhangban kifejezésre ju t az 
adott területet irányító párt
szervezet önállósága is. Ez 
kézzelfoghatóan megmutatko
zik például a hatásköri és a 
véleményezési jogkörök folya
matos érvényesülésében. A 
pártbizottság hatásköre és a 
pártszervezetek véleményezé
si jogköre világosan elhatáro
lódik és ez hozzájárul a párt
szervezetek tekintélyének nö
vekedéséhez is.

Az esztergomi városi párt
végrehajtóbizottság természe
tesen az említett kérdéseknél 
sokkal szélesebb összefüggés
ben vizsgálta a Labor MIM 
pártbizottságának irányító sze
repét. Rendkívül termékeny 
vita alakult ki a  vb ülésén és 
a résztvevők nagyon értékes 
segítséget nyújtottak a gyári 
pártbizottság képviselőinek. 
Rátz Béla, a városi pártbizott

ság titkára a vita összefogla
lójában hangsúlyozta, hogy az 
utóbbi években, a decentrali
zálás nyomán erősödött az 
üzemben a párt irányító sze
repe, de ez nem jelenti azt, 
hogy ne lennének további te
endők a gyári pártbizottság 
irányító, ellenőrző tevékeny
ségét illetően. Főleg a végre
hajtás segítésében tehet sokat 
a pártbizottság, ezt igénylik 
leginkább a pártszervezetek.

650 kiváló dolgozó — elismerés 
a társadalmi munkáért

Termelési tanácskozások 
a tatabányai bányákban

A Tatabányai Szénbányák 
valamennyi üzemében csütör
tökön termelési tanácskozáso
kon kaptak tájékoztatást a 
dolgozók a vállalat első ne
gyedévi tervének teljesítéséről, 
e a következő hónapok felada
tairól. A Szénbányák ebben az 
esztendőben, 3,2 millió tonna 
szén kitermelését írta elő. Az

elért dolgozóknak is. így ösz- 
szesen 650 bányász s külüzemi 
dolgozó kapott kiváló dolgozó 
jelvényt és oklevelet, a vele 
járó pénzjutalommal együtt. A 
tanácskozásokon adták át száz 
bányásznak a városi tanács 
köszönetéként, a tanács által 
alapított „Tatabányáért” em
lékplakettet, amelyet azok

Ha rm in cö ten  
Tátra- 

L on m ico ii
Évről évre lehetőséget te

remt a Dorogi Szénbányák 
arra, hogy legeredményeseb
ben dolgozó munkásait külföl
di üdültetéssel is megjutal
mazhassa. A múl. esztendőben 
többen jártak a Szovjetunió
ban jutalomüdülés keretében. 
Az idén Tátra-Lomnic várja 
azt a 33 házaspárt, aki ered
ményes munkájával kiérdemli 
a jutalmat. A csereüdültetésre 
júniusban, kerül sor.

kában segítik a varos fejlesz
tését.

Fontos állomás a felnőtté 
váláshoz vezető úton. Elmúl
tak tizennyolc évesek, és most 
először élnek állampolgári 
jogaikkal: választanak.

0

évi előirányzatokat már az első kapnak, akik társadalmi mun- 
negyedévi termelési tanácsko
zásokon megismerték a dolgo
zók. A tervek alapján a szo
cialista biigádok is megtették 
felajánlásaikat, az üzemek el
készítették évi vállalásukat.
Az év első két hónapjában — 
a tél miatt — még megfeszí
tett ütemben dolgoztak a bá
nyászok, szabad szombatokon 
is termeltek. Március óta azon
ban már nincs szükség a hét 
végi pihenőnapok igénybevéte
lére, a szükségletet anélkül is 
kielégíthetik. A tatabányai 
bányászok az első negyedévi 
tervükön felül 2640 tonna sze
net adtak. Növekedett a ter
melékenység, 1,1 százalékkal 
haladja meg a tervezettet. A 
Szénbányák minden üzeme 
felkészült arra hogy év végé
ig — ha a szükség úgy kívánja 
— hatvan—nyolcvanezer ton
na szenet adjon eredeti tervén 
felül.

A termelési tanácskozásokon 
adták át a kitüntetéseket, ju
talmakat a legjobb eredményt

Nagy érdeklődéi», 
hasznos hozzászólások

Községünkben szombaton 
tartottuk meg a nagy siker
rel zárult választási gyűlést, 
amelyen részt vett dr. La
katos Pál, a tatabányai TBC 
szanatórium igazgató főorvo
sa, körzetünk országgyűlési 
képviselői elölt je.

Már jóval a gyűlés kezde
te előtt gyülekezett a falu 
lakossága a művelődési ház
ban. A gyűlés előtt az al- 
másfüzitői timföldgyár szak- 
szervezeti bizottságának 27 
tagú fúvószenekara adott tér
zenét, majd az ünnepélyes 
alkalomra gondosan feldíszí
tett művelődési háztan kul
túrműsor szórakoztatta a kö
zönséget.

Az ünnepi gyűlés szónoka 
Keresztes László, a helybeli 
Március 15. Tsz elnöke volt. 
A falu lakossága hozzászólá
saiban a község társadalmi, 
szociális és kulturális prob
lémáival foglalkooztt. A hoz
zászólásokra dr. Lakatos Pál 
országgyűlési képviselőjelölt 
válaszolt.

Szabó Miklós 
HNF-elnök, Szomőd

Á falu hangja— gyűlés után
Egybehangzó vélemények 

szerint kitűnő hangulat ala
kult ki a lábatlani választási 
gyűlésen. A szép számú hall
gatóság feszült figyelemmel, 
tetszésnyilvánítással fogadta 
Havasi Ferencnek, az MSZMP

— Együtt kezdtünk a 
MADISZ-ban-.,

Központi Bizottsága tagjának; 
a megyei pártbizottság első tit
kárának beszédét.

A gyűlés után néhány nap
pal arra kerestünk választ, 
hogy az előadás mely gondo
latai keltettek erőteljesebb 
visszhangot-

Ügy két évtizede együtt 
kezdtük a MADISZ-ban Feri
vel — emlékezett vissza a 
felszabadulás utáni évekre a 
finompspírgyár nehézgépkeze
lője. S az egész község arra 
büszke, hogy az innen kikerült 
megyei első titkár a Iábatla- 
niak számára ma is falubáli 
maradt- Ezért is számíthat 
mindig az itteniek bizalmára.

— Tanulságos volt számom
ra, ahogy a választásokat jel
lemezte — folytatta Ucsák 
János- Valóban úgy van aho
gyan a gyűlésen elhangzott. 
A Horthy-idők népnyúzó po

litikáját elutasították a dol
gozók- S egy-egy emberben 
reménykedtek, hogy az majd 
csak tesz valamit az érdekük
ben. Erre szavaztak- így ke
rült előtérbe akkor a jelölt 
személye-

— A munkáshatalom a tö
megek politikáját hozta, az 
ötvenes évek táján mégis el
szürkült a jelölt, illetve a ta
nácstag és a képviselő szere
pe. Most jutottunk el oda, 
hogy a jó politika helyi al
kalmazásában nagy szerepet 
kapnak a választott testüle
tek és tagjaik- Ahogy Havasi 
elvtárs magyarázta, a jó poli
tikát gazdagítja a tanácstag, 
vagy a képviselő szorgalma, 
igyekezete. Jó értelemben ke
rül tehát előtérbe a jelölt sze
mélye-

Szántó Mária pedagógussal, 
s első választóval, szülei laká
sán találkoztunk. S bár sem
mit nem tudott a papírgyári 
munkás szavairól, lényegében 
ugyanazokat a kérdéseket 
érintette-

— A felszabadulás előtti, 
valamint az ötvenes esztendőle 
politikai helyzete számomra

— Az üzemi demokrácia érvé
nyesüljön széles körben.-.

jó politika végrehajtá- 
mindnyájan felelünk.-.

— Nagyon helyes, hogy a ve
zető a kedvezőtlen választ is 

őszintén megmondja.-.

történelem — mondotta Szán
tó Mária. — A gyű
lésen hallott elvi fej
tegetések révén mégis szem
léletessé váltak az összefüggé
sek- S még elevenebben fog
lalkoztat a jelen. A jelöltek, 
a választottak fontosságát 
úgy értelmezem, hogy a jó 
politika jó végrehajtásáért 
mindnyájan felelünk- Az 
ugyanis már mulasztás, ha 
nem élünk a lehetőségekkel.

Ebből a szemszögből foglal
kozott Szántó Mária a KISZ- 
szel- Véleménye szerint az if
júsági szervezetet fiatalosab
bá kellene tenni. Ez jobban 
összetartaná az érdeklődő, 
kulturált és vidám szórakozást

is kedvelő fiatalokat- Az ilyen 
kollektívák sokkal többet 
nyújtanának a komolyabb fel
adatok megoldása közben is.

-  A vezető legyen mindig 
feltétlenül őszinte- Ezt mint 
édesanya mondom — idézte 
fel a gyűlésen elhangzott gon
dolatok egyikét Torma Pálné. 
— Havasi elvtárs a munka- 
módszeréről beszélt, mikor ar
ról szólt, hogy csak ott és 
akkor tud segíteni, ha az nem 
ütközik a  közérdekbe-

S Tormáné hivatkozott arra 
az esetre, amikor leánya la
kásügyében nem tudott meg
oldást találni a megyei párt
bizottság első titkára. Az ügy 
fejleményeiről mindig ponto
san értesítette őket Havasi 
elvtárs- Az eljárás — a ku
darc ellenére is — szilárdítot
ta a vezetők iránti megbecsü
lését és bizalmát.

Kerle Tibor, a cementgyári 
kőbánya művezetője az üze
mi demokráciáról mondottak
ra emlékezett legélénkebben;

— A kőbányában a politi
kai és a gazdasági vezetők 
részéről teljes a hajlandóság, 
a törekvés az üzemi demokrá
cia minél szélesebb körű ér
vényesítésére — mondotta* 
Ezt a szemléletet jobban össze 
kell kapcsolni a társadalom 
vérkeringésével. Ezt úgy ér
tem, hogy a tömegek vállal
janak még nagyobb részt a 
demokratizmussal járó kötele
zettségekből-

A lábatlani választási gyű
lés sikere a mérlegelésre, a 
gondolkodásra valló beszélge* 
téseken mérhető le Bizonyos, 
hogy az emberek egymás kö
zött is előhozzák a hallotta
kat és a gondolatok révén 
tetteket érlelő elhatározásokra 
jutnak- Ugyanúgy, mint azoic; 
akikkel sikerült elbeszélget
nünk.

Berde Mihály

A TATABÄNYAI 
INGATLANKEZELŐ 

VÁLLALAT
(Tatabánya V„ Tass ve
zér u. 11.) 

FELVÉTELKE 
KERES

kőműves, tetőfedő, víz* 
vezetékszerelő szak
munkásokat. segédmun
kásokat. továbbá köz- 
gazdasági és építész- 
technikusokat.
Fizetés megegyezés sze
rin t

Először válasz...

Az egyik üzemrész kis iro
dájában szorongunk. Első vá
lasztók, munkásfiatalok. Szem
üvegeket készítenek, az esz
tergomi Látszerészeti Eszkö
zök Gyárának dolgozói. Boros 
István, Molnár László, Kocka 
József és a lányok: Bor Má
ria, Kása Mária, Gáspár Eri
ka.

— Ott voltak-e a tanácstagi 
jelölőgyűléseken ?

A fejüket ingatják válaszul. 
Nem voltak ott. — De ismer
jük a tanácstagjelöltet — 
mondja Molnár László. — 
Fiatal lány. Nagyon rendes, 
csak hát nem tudom. . . Szó
val, azt nem tudom, hogy 
meg tud-e birkózni majd 
azokkal a problémákkal, 
amelyek a mi körzetünkben 
gondokat okoznak. De nem
csak nálunk, a városban is , . .

S aztán, hogy belelendülünk 
a beszélgetésbe, az első vá
lasztók járatlanságát megcá
foló rutinnal sorolják is, mi 
mindent várnak a város éle
tét irányító testületbe beke
rülő tanácstagoktól. Rossz a 
vízellátás. Ezen kellene 'segí
teni. Zj a másik égető problé

ma: hogyan juthat egy fiatal 
önálló lakáshoz. Nagyon sok 
pénz kell hozzá . . .

Mi lesz a városközponttal? 
Mikor bontják le a régi, kor
szerűtlen épületeket például 
az új Volán Hotel körül? S a 
város utcái is tisztábbak le
hetnének.

S aztán még egy gond. So
kan nem a szakmájukban dol
goznak. Bor Mária például 
érettségizett és műszerész 
szakmája van — most mégis 
betanított munkásként dolgo
zik, Molnár László órás, és 
most segédmunkás, Boros 
István kereskedőnek tanult, 
de ott túl kevés lett volna a 
kezdő fizetés . . .

Csupa olyan téma került 
szóba — nyíltan, őszintén, 
kendőzetlenül — ami a jelö
lőgyűlések elé kívánkozott 
volna. Olyan probléma, ami
nek megoldását azért várják 
is valamiképpen ezek az elő
ször választó, őszinte fiatalok.

Aztán persze a beszélgetés 
során a „helyükre kerülnek” 
az őszintén, túlságosan is fia
talos hevességgel megfogal
mazott, de az igények és a 
realitások összhangját figyel
men kívül hagyó vélemények.

A korszerű városkép kia
lakulása nem megy egyik 
napról a másikra. S azért —■

ezt mindnyájan elismerik — 
Esztergom arculata nagyon 
sokat változott, szépült, csu
pán egyetlen esztendő alatt is. 
Hogy még több lakás épül
hessen, ahhoz mindenekelőtt 
pénz kell, sok pénz. S hogy az 
egész országban — és így Esz
tergomban is — csökkenjenek 
a lakásgondok, az nemcsak a 
tanácstagokon, az országgyű
lési képviselőkön múlik, ha
nem azokon, akik az értéke
ket termelik. Valamennyiünk
nek jobban, termelékenyebben 
kell dolgoznunk, hogy több 
jusson az új igények kielégí
tésére. Hogy tisztább legyen 
Esztergom, ez is részben a 
városlakókon és egy kicsit a 
kritikus szemmel néző fiata
lokon múlik.

S ebben egyet is értünk. És 
abban is, hogy bizony a de
mokratizmust gyakorolni kell. 
Nemcsak ilyen ' „műhely-be
szélgetéseken-’, de fontosabb 
fórumokon is, a rlagyobb kö
zösség, a város nyilvánossága 
előtt.

A hangulatos klubban be
szélgetünk, és a partnerek 
fiatal pedagógusjelöltek.. Vö
rös Ildikó, Zarehar Annamá

ria, Rétháti Mária, Hornyik 
Gabriella egymás szavába 
vágva mesélik élményeiket.

— Voltunk a jelölőgyűlése
ken, a gyűléseken. Igazi vá
lasztási hangulat volt minde
nütt.

— Nekem az tetszett, hogy 
őszintén véleményt mondott 
mindenki. S nem az egyéni 
problémáikkal jöttek az em
berek, hanem az egész körzet 
legfőbb gondjait hozták, tol
mácsolták, programot adtak a 
tanácstagjelöltnek.

— Nem idegenkedtek a fia
tal jelöltektől sem. Jólesett 
hallani, mennyire bíztak ben
nük.

Azért megkockáztatom a 
kérdést, milyen érzéseket, 
asszociációkat kelt ez a szó: 
választás.

— Sokszor látjuk filmen 
is, a televízióban is a nyuga
ti választási kampányokat — 
válaszolja Rétháti Mária. — 
Sok ezekben az eseményekben 
a külsőséges elem, a reklám, 
a látványosság, ami eltakar
ja a lényeget. Az ígérgetések
kel tarkított választási harc 
a szavazó voksáért folyik, az
után már minden úgy törté
nik, hogy . a választónak nincs 
beleszólása az események ala
kulásába, Nálunk, ae «»bé

rek a választások után is él
hetnek demokratikus jogaik
kal, elmondhatják vélemé
nyüket, kéréseiket. . .

— De kezd kialakulni ná
lunk is valami különleges, sa
játos választási hangulat — 
veszi át a szót Zachar Anna
mária. — Én például voltam 
választási gyűlésen szűkebb 
hazámban, Szőnyban, és át
mentem Tatára is. Igazi ün
nepi hangulat volt mindenütt, 
nagyon sok ember kért szót, 
mondta el véleményét, és 
azt, miért támogatja a képvi
selőjelöltet.

— Kérni, bírálni, várni 
persze a könnyebb dolog —• 
fogalmazza meg egyikük. — 
Fontosabb azonban, hogy se
gítsük azt, akit megválasz
tunk. Mert ő maga a válasz
tók támogatása, segítsége nél
kül keveset tehet. Éppen eb
ben van a mi választásunk lé
nyege. Szükség van arra is, 
hogy az emberek később is 
beleszóljanak az ügyek inté
zésébe, és ne csak beleszól
janak, tegyenek is érte . . .

Amikor elköszönünk, arra 
gondolok, milyen nagy őszin
teség, józan ítélőképesség, 
tenniakarás jellemzi ezeket a 
fiatal választókat. Tudják, 
hogy kire és milyen politiká
ra adják majd le — életük
ben először, mégis éretten és 
felelős állampolgárként — 
szavazatukat
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