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Öregek napközije nyílt 
Szomédon

M eghatóan kedves ünnepség 
színhelye volt szeptem ber 7- 
én Szomód község: közös ősz' 
széf ogással öregek napközi 
otthona ny ílt a községben. A 
társadalm i szervek vezetőin 
kívül sok vendég is érkezett 
az avató ünnepségre. Herczog 
Jánosnak, a  községi tanács e l 
nőkének bevezető szavai után 
Szálai János, a  megyei tanács 
járási h ivatalának elnöke ad 
ta  á t rendeltetésének az in 
tézményt.

A szomódi öregek napközije 
közös összefogás eredménye. 
Az épületet, a pártk lub  egyik 
szárnyát, a  községi tanács 
a lak ítta tta  á t a  napközi célja
ira  — a fenntartási költsége 
két pedig a  megyei tanács 
egészségügyi osztálya biztosít
ja . A napközi berendezési tá r  
gyait, felszerelését is helyi, 
valam in t megyei, já rási erő
forrásokból terem tették  elő.' 
Az avató ünnepségen a  helyi 
általános iskola és az óvoda 
kis növendékei ad tak  m űsort 
az ú ttörők pedig virággal kö
szöntötték a napközi m egha
to tt gondozottait. A megnyitó 
u tán  a községi tanács ünnepi 
ebéden lá tta  vendégül az idős 
em bereket.

A szomódi öregek napközi 
jében harm inc idős em ber 
szám ára biztosítanak szép 
otthont, megfelelő napi elfog
laltságot és étkezési lehetősé
get.

Üzem- és
f  /

a böködi Uj Elet Tsz-ben
Az MSZMP Központi Bi

zottságának 1971. .december 
1-i ülése -feladatként jelölte 
m eg a  vállalaton belüli üzem- 
és m unkaszervezés színvona
lának  növelését, a  hatéko
nyabb m unkaerő-gazdálko
dásban, az állóa& pok jobb k i
használásában, az önköltség 
csökkentésében, az .ügyviteli 
rendszer fejlesztésében rejlő  
tartalékok feltárását.

E határozat végrehajtásá
nak  tapasztalatairó l a  napok
ban szám oltatta be a ta tai já 
rási párt-végrehajtóbizottság 
a  bokodi Üj É let Termelőszö
vetkezet elnökét és p á rttitk á 
rá t.

A tizenkét évvel ezelőtt ala
ku lt bokodi term előszövetke
zet nehéz körülm ények között 
lá to tt hozzá a  közös gazdálko
dáshoz. Nagyüzemi á lla tta r
táshoz szükséges épületei nem 
voltak, ezeket az állam i ked
vezmények igénybevételével, 
fokozatosan és zömében hitel
ből építették meg. Ennek kö
vetkeztében 1964-ben több 
volt a  hiteltartozásuk, m int 
am ennyi az összes tiszta va
gyonuk. A tsz megerősödése, 
gazdálkodásának fejlődése 
1965-ben kezdődött, és 1970-re 
m ár számottevő eredm ényeket 
értek  el. Egyszerűsítették a 
növényterm esztés szerkezetét, 
feljavíto tták  a réteket, lege
lőket. A 7 millió forin t kö lt
ségű m eliorációs program  te 
kintélyes hányadát m egvaló
sították, 300 férőhelyes szako
síto tt tehenészeti telepet ép í

te ttek  és jelentős m értékben 
növelték a tagok személyi jö
vedelmét.

Az utóbbi másfél évben is
m ét gyarapodtak. Felépítettek 
egy korszerű gépműhelyt, nö
velték az állatállom ányt, s  a  
hozamokat is. Ma m ár 2000 
hízósertés kibocsátására alkal
m as telepük van, s korszerű 
tehenészetükben az 1 tehénre 
ju tó  tejterm elés tavaly 3300 li
te r  volt.

Gyors ütem ű fejlődésüket h í
ven tükrözi, hogy tiszta va
gyonuk, am ely 1964-ben, 7,1
■millió volt, ma 35,6 m illióra 
rúg, s hogy mind több ju t a 
személyes jövedelem re is. Ta
valy m ár 114 forint volt a tíz
órás m unkanapra jutó átlag- 
kereset.

Az MSZMP KB december 
1-i határozata után a  term elő- 
szövetkezet párttaggyűlése és 
gazdasági vezetői is m érlegre 
te tték : milyen módon lehetne 
közösségükben az üzemszerve
zés és a  m unkaszervezés szín
vonalán javítani, s  élőbbé 
tenni a szocialista m unkaver
senyt? '

A m unka termelékenységé-, 
nek növelésére több intézke
dést is tettek. Így jelentősen 
fokozták a  gépesítést, megszi
lá rd íto tták  a m unkafegyelm et. 
A m unkaszervezési problém á
kon — többek között — m un
kakör-összevonással segítet
tek. Az élőmunka jobb kihasz
nálása érdekében valamennyi 
ágazatnál bevezették a  te lje 
sítm énybérezést.

B E S Z E L  A  V IZ
Aki nem  szereti a  vizet, az 

ne m enjen el révésznek — 
m ondja Nyári Sándor a szo
bi révnél. — Szép ez a  mes
terség, de nehéz. Pilism aróton 
élek, a  Duna m ellett nőttem  
fel, így nem  csoda, hogy be
leszerettem a révészkedésbe.

A Duna vize nyugodt, tü k 
rös. A szél nem  mozdul, kel
lemes a meleg. Járm űvek  és 
Utasok hada gyülekezik m e
gyénk egyetlen D una-révjénél, 
Szobon. A révészek ké t m e
gye határán  á t ingáznak, 
am ely a  víz gerincén halad 
keresztül. H atalm as, teknő- 
ézerű kom pjuknak a  Pest 
megyei Kishajózási és Javító  
V állalat a  gazdája. A komp 
oldalán bekeretezett felirat, a 
szerkezet adatai. Teherbírása 
45 tonna, 298 em ber vagy 
65 ló, szarvasm arha szállítá
sá ra  alkalm as. Személy vagy 
tehergépkocsi négy-öt fér el 
ra jta .

— M ikor v ittek  át lovat 
uto ljára?

— Ha fogattal gondolja — 
válaszol Nyári Sándor —. ak 
kor m a is, ha ménesre, a rra  
nem  emlékszem. A harm incas 
években sok lovat és tehenet 
szállítottak ezen a réven is. 
M a m ár csak lovastúrák já r 
nak  erre, a Börzsönybe m en
nek. H elyettük annál több a 
személygépkocsi, százötven- 
kétszáz is egy nap. Régi ré 
vészember vagyok, de soha 
nem  gondoltam, hogy egy
szerre ennyi gépet szállítunk.

Révésztársa, Nyári Péter — 
nem  rokona Nyári Sándornak

— ugyancsak napszítta arcú 
ember. M indketten évek óta 
szolgálnak együtt a  szobi ré 
ven. Nyári Péter nyolc éve 
nyugdíjas, két éVe itt, az
előtt. a  nagym arosi révnél 
dolgozott.

Amikor nagy a hőség, Itt 
a  vizen m indig hűvös a leve
gő. — Jobban hűt, piint a 
ventillá tor — m ondja Nyári 
Péter. — De télen aztán szív 
is.

— Ha beáll a jég, tudnak  
dolgozni?

— Nehezen, de kell! — ne
vet a  révész. — H atvan szá
zaidkos jégben is megyünk, a 
két parto t össze kell kötni. 
Nagy hidegben befagy ugyan 
a Duna, az élet azért nem áll
ha t meg. A szolgálat az szol
gálat a  zajló Dunában is. 
M ásnaponként vagyunk sza
badnaposok.

Míg beszélgetünk, m enetje
gyeket kezel. Vaskos, izmos 
u jja i nehezen idom ulnak a 
papírhoz. Kikötéskor mindig 
erős, durva köteleket m arkol
nak, s ez a szorítás állandóan 
észrevétlenül a  kezükben él.

— M ehetünk! — kiált Nyá
ri Péter a  kishajó korm ányo
sának.

Kilencven lóerős m otorral a 
Somoskő  vontatja a kompot. 
M otorja felzúg, a hajó fara 
v ihart kavar a Duna vizében. 
Komótosan indul az éltes ví
zijármű. A délceg kishajó 
szinte kézen fogva húzza m a
ga után az öreg kompot. A

korm ánynál 24 éves fiatalem 
ber, Bauer András. Foglalko
zásával folytatja a családi ha
gyományt, a nagyapja, az 
édesapja is révészkedett. így 
h á t nem  csoda, hogy ezt az 
ősi, de kihalófélben levő 
mesterséget választotta ő is.

— Révésznek születni kell 
— mondja. — A víz beszél, 
megmondja, hol milyen mély, 
m erre vannak a gázlók. A 
m eder állandóan alakul. A la
csony vízállásnál veszélyes 
lehet, ha az em ber nem  is
m eri úgy a  folyót, m in t a te 
nyerét. I tt hétszáz—nyolcszáz 

’m éter széles a Duna. Em bere
ket, értékeket Szállítunk, és 
ezért felelősek vagyunk. Húsz
huszonöt já ra tu n k  van egy 
nap, kü lön járat is akad. Az 
csak természetes, hogy a m en
tő t soron kívül átvisszük.

A Somoskő  m otorja lehal
niuk A kishajó csendben oda
csurog a kikötőhelyre, a  ré
vészek biztos kézzel kötik a 
vascölöpökhöz. Néhány perc 
és kiürül a komp. A já rm ű
vek és az utasok elszélednek 
Esztergom és Pilism arót irá 
nyába.

— botlik —

A párthatározat érvényesü
lésére törekedett a tsz párt- 
szervezete azzal a javaslatával 
is, hogy 1972. II. félévétől 
rendszeresen és ágazatonként 
legyen term előszövetkezetük
ben term elési tanácskozás. Ez
zel a módszerrel sokkal rész
letesebben lehet megbeszélni a 
tsz tagjaival, alkalm azottai
val azokat a  gondokat, am e
lyek ma még az eredmények 
útjában állnak. Több idő ju t 
a  term elést segítő javaslatok 
megtételére, közvetlenebb az 
észrevételek, lehetőségek meg
vitatása.

A já rá s i , párt-végrehajtóbi
zottság 'nagyra értékelte a te r
melőszövetkezet tagságának, 
pártszervezetének, vezetősé
gének erőfeszítéseit, melyet 
gazdaságuk megerősödése é r 
dekében tettek. Különösen fi
gyelemre m éltónak találta 
azokat a  terveket, am elyeket 
a  tsz vezetősége az elkövetke
zendő időkben kíván végre
hajtan i az üzem- és m unka- 
szervezés területén, a  hatéko
nyabb term elés érdekében. Tíz 
pontban összegezték a legfon
tosabb elképzeléseket, így a 
készpénz-fizetésre való á tté 
rést, a szabad szombat beveze
tését, a szálastakarm ány-beta- 
karítás, -szárítás teljes gépesí
tését, az öntözés kiszélesítését, 
a  szarvasm arha-tenyésztés 
fejlesztését, stb.

A hozzászólásokban elhang
zott: dicséretes, hogy a tsz ve
zetősége bátran  alkalm az fia
ta l szakem bereket középszintű 
beosztásban. Joggal remélhető, 
hogy az élvezett bizalom, s a 
fiatalok tettvágya tovább gya
rap ítja  a  kollektíva egészének 
eredm ényeit.

M olnár József, a  járási párt- ' 
bizottság első titk á ra  a rra  
hívta fel g tsz párttitkárának, 
elnökének figyelmét: úgy fog
lalkozzanak a 1 fiatalokkal, ne
hogy azok elbizakodottá vál
janak, nehogy a siker a  fe
jükbe szálljon. Tanulják meg 
tisztelni, becsülni azokat, a 
tsz-tagokat, akik  a mai, tek in
télyes vagyonú gazdaság alap
ja it m egterem tették.

A term előszövetkezet hol
napjával, s távolabbi jövőjé
vel is többet foglalkozzon a 
tsz vezetősége — különösen, 
am ikor a  távlati terveket, fej
lesztéseket mérlegeli. A lapo
san fontolják meg, hogy a bá
bolnai CPS-program ba való 
bekapcsolódás milyen elő
nyökkel járhatna, s gondolja
nak  olyan term elési, beruhá
zási kooperációkra, am elyeket 
a közeli, szomszédos term elő- 
szövetkezetekkel köthetnek a 
term elési költségek csökkenté
se céljából. Szám talan lehető
ség kínálkozik még a termelés 
korszerűsítésére, a szövetkeze
ti parasztság életkörülm ényei
nek javítására, az idős tsz- 
tagok fokozott segítésére. Ke
ressék ezeket a lehetőségeket 
a jövőben is fokozott igyeke
zettel, felelősséggel.

Sz. A.

M eleg vizű strandot 
terveznek Dömösön

ö t  jelentős intézmény, szer
vezet képviselői találkoztak a 
hét derekán Dömösön, és be
já rták  a község délkeleti ré 
szét, a  Táncsics M ihály ú t és 
a  tervezett 11-es országút kö
zötti szép terü letet, ahol Dö- 
mös község leendő m eleg vizű 
strand ja kap m ajd helyet.

Az ezerkétszázharm inc lel
kes községben a nyári idényt 
ben — az átutazó tú ristákat is 
számolva — mintegy 2—3000 
üdülő is otthonra lel. Hogy je 
lenleg is milyen népszerű Dö- 
mös, azt jelzi, üdülőháza van 
itt  számos ism ert művésznek, 
így többek között M ajor T a
másnak, M artsa István szob
rásznak, Novák Lajos festő
művésznek, Pernye A ndrás 
zeneesztétának, Tolnai K lári
nak, V ertei József grafikus
nak.

— A meleg vizű strand te r
vét azért kezdem ényeztük — 
m ondotta el Sáros A ndrás ta 
nácselnök, — mivel az eszter
gomi strand  még a" város igé
nyeit is nehezen elégíti ki, 
viszont a D una-kanyarban h a
sonló létesítm ény közel-távol 
nincs.

Tervezését az Országos Víz- . 
ügyi H ivatal finanszírozza, és 
azt a  Vízügyi Tervező Intézet 
októberre — rém élhetőleg — 
m ár el is készíti. A létesít
m énynek nem csak a  helybe
liek lá tják  hasznát, m ert a 
strand  részére fú rt ku tak  vize 
bekapcsolódik m ajd Dobogó
kő vízellátásába, tehá t a  regio
nális vízellátást js  szolgálja.

(Ha 25 Celsius foknál m ele
gebb vízre bukkannak a fúrás
nál, akkor esetleg télen-nyá- 
ron is üzem eltethető fürdőt 
építenének. Mivel Szentendrén 
és Leányfalun is ta lá ltak  m e
leg vizet, ezért bíznak abban, 
hogy a  dömösi k ísérlet is 
eredm ényes lesz.) Ha a  me
dencék vize m elegítésre szo
rulna, ez is vizsonylag cse
kély energiamennyiséggel 
megoldható. Két v ízszinttartá- 
sos m edencét terveznek, öt
száz fürdőző befogadására.

Dömös község — a  Duna
kanyar egészével együtt — k i
em elt ifjúsági üdülőövezet, 
egyben Budapest egyik „tüdő
je” is, am elyik m ind Nagyma
rosról, m ind Visegrgdröl, m ind 
pedig Esztergomból, hajón és 
buszon könnyen megközelíthe
tő.

A strand  építésének javasla
tá t és a hely kijelölését a  köz
ségi vezetőségen kívül Erős 
Gyula, a  megyei tanács, dorogi 
járási hivatalának műszaki 
megbízottja, Köncöl József, a 
megyei Közúti Igazgatóság 
képviselője, Simon K lára, a  Víz
ügyi Tervező Intézet mérnöke, 
Varga Géza, az ÉDÁSZ esz
tergom i üzemvezetőségének 
m űszaki szakem bere és Biny- 
nyei István a D unakanyar 
Intéző Bizottság és Dömösi 
Fejlesztési bizottság intézője 
hagyta jóvá.

Az OHV és a D unakanyar 
Intéző Bizottság a  dömösi te r
veket anyagiakkal is messze
m enően tám ogatja.

A tárgyalóteremből

Emberölési kísérletén 
hatévi szigorított börtön

Súlyos, élet elleni bűn te tt 
vádjával kerü lt az Esztergomi 
megyei Bíróság büntető taná
csa elé Vízkeleti István, 31 
éves tatabányai lakos, -segéd
munkás.

Vízkeleti, első feleségétől el-; 
válva, másodszor is házassá
got kötött 1971 decemberében. 
.Második felesége elvált asz- 
szony volt, aki első házassá
gából származó kislányát is 
nevelte — és a gyerek u tán  
400 forin t ta rtásd íja t kapott, 
volt férjétől.

A házasság azonban — a 
vádlott hibájából — ham aro
san megromlott. Vízkeleti 
ugyanis gyakran italozott, és a 
feleség részére érkezett gyer
m ektartási díj nagy részét is 
erre- költötte el. Em iatt nap i
renden voltak a  veszekedések 
— a vádlott feleségét gyakran 
megverte, megöléssel fenyer 
gette.

A dolgok odáig fajultak, 
hogy 1972 júniusában közös 
megegyezéssel megosztották

Áramfejlesztők,
gyógyszerek Vietnamnak

Baráti találkozó az Országos Béketanácsnál
Pénteken bará ti találkozóra 

h ív ta meg az Országos Béke
tanács azokat a  különféle hi
v atásé  és foglalkozású m agya
rokat, akik az elm últ években 
já rtak  Vietnamban.

Bencsik István, a Hazafias 
N épfront Országos Tanácsé-, 
nak  fő titkára köszöntötte a ta 
lálkozó résztvevőit, s a  v ie t
nam i vendégeknek elmondta, 
hogy M agyarországon is szé
leskörű szolidaritási akciók 
bontakoztak ki a vietnam i nép 
megsegítésére, tám ogatására, 
annak  a népnek, am elynek ol
dalán áll az em beriség több
sége. A legönzetlenebb és leg
hatékonyabb támogatói az in

dokínai népek igazságos küz
delmének a  Szovjetunió és a 
szocialista országok. A napról 
napra felröppenő és érkező h í
rek  az t tanúsítják, hogy a Szé
gyenteljes vietnam i háborúval 
az am erikai társadalom  haladó 
erői, becsületes em berei is 
szembehelyezkednek, elítélve 
az USA korm ányának v ie tna
mi politikáját. Szólt arró l is 
Bencsik István, hogy a M a
gyarországon szeptem ber 2-án 
kezdődött — és" most befejező
dő — indokínai szolidaritási 
héten is kifejezésre ju to tt a 
m agyar nép mélységes rokon- 
szenve, együttérzése és tám o
gatása.

Eltűnnek-e az esztergomi parlagföldek.
Végéhez közeledik a néhány 

éve született földjogi törvény 
következményeként indult or
szágos m unka, am ely rendez
ni k ívánta a hazai földjogi és 
tulajdonjogi kérdéseket, a 
zártkertek, belterületek sok 
gondot okozó rendjét. .

A megyei földhivatal ber
keiben is így van ez, jóllehet 
decem ber 15*ig még néhány 
községben rendezni kell a 
zártkertekkel kapcsolatos ten
nivalókat. Jelenleg a megye 
egyik legnagyobb és legtöbb 
m unkát adó földterületén, 
Esztergom város zártkertje i
nek rendezésén dolgoznak a 
szakemberek. Nehéz és bo
nyolult feladat, m ert a koráb
bi időkben vifuló gyümölcs
ös szőlőskertek az idők folya
mán megszűntek, tulajdonosa
ik otthagyták földjeiket, s a 
parlagterületek évről évre sza
porodtak. A felm érés szerint 
500—600 holdra tehetők a kis- 
parcellákból álló elhagyott 
területek.. Az összeírások al
kalm ával a szakemberek a r 
ra törekednek, hogy minden 
talpalatnyi föld tulajdonosát, 
vagy használóját felderítsék és 
jogilag tisztázzák a földek sor

sát. Ezért újabb zártkert te 
rü leteket jelöltek ki a város 
különböző pontjain, s ezekhez 
csatolták a legközelebb eső 
parlagterületeket. Ezzel m in t
egy ú jra  művélésbe adják 
fezeket a földeket is, hogy tu 
lajdonosuk vagy használójuk 
ism ét kedvet kapjon művelé
sükhöz. A «parlagok egy m á
sik részét' a  város víkendte- 
lekként k ívánja hasznosítani, 
s így ezek is hasznára lesz
nek a jövőben a közösségnek.

Papíron tehát m inden a  leg
jobb úton halad és a  nagy 
m unka végeztével bizonyára 
el is tűnnek — papíron — az 
eddig sok gondot és semmi 
hasznot nem hozó parlagföl
dek. Am a valóság ennél bo
nyolultabb, am int azt éppen a 
földhivatal szakemberei han
goztatták.

A parlagok ugyanis egykor 
virágzó kertekként övezték a 
várost. De elpusztultak az 
utak, az ültetvények, és senki 
nem törődött újjászületésük
kel. így azután ma van olyan 
földrészlet a város határában, 
egy "egy ‘ hegyoldalban, am e
lyet még lóháton is nehéz 
megközelíteni, nemhogy gya;

logosan vagy éppen kocsival, 
kérdés, hogy ezután vissza
té r-e  a tulajdonos a  felszólí
tásra.

A helyzet pedig az, hogy 
ezek az u tak  nem  születnek 
újjá, hiszen a tetem es költ
ségeket senki sem vállalja. 
Ha a tulajdonosok visszatér
nének e területekre, milyen 
segítséget kapnának a  kertek  
újjávarázsolásához? Van-e 
elegendő kisgép és egyéb esz
köz, amely olcsó áron •— ta 
lán bérben — a használóhoz 
kerülhetne?

Ma még nincs, és kérdés, 
hogy lesz-e? Legutóbb ta rto t
tak ugyan a kereskedelm i 
szervek egy kertészeti kisgép
bem utatót a városban, de en
nél több nem  történt.

A címbeli kérdés, úgy gon
doljuk jogos. E ltűnnek-e a 
parlagföldek Esztergomban, 
ahol olyan szép hagyományai 
vannak a szőlőskerteknek, 
gyümölcsösöknek? Van-e elég 
erő és akarat hozzá, hogy a 
gondos m unkával, s nem ke
vés pénzzel befejezett föld- 
rendezés ne m aradjon pusztán 
papíron, hanem valósággá vál
jon? Nóber Imre

vagyontárgyaikat, s a vádlott 
a  lakás elhagyására készü lt 
Az elköltözés k ijelölt időpont
ja  előtti napon sokat ivott, és 
közben véglegesen megérlelő- 

| dött szándéka, hogy megfojt
ja  a feleségét.

M egvárta, míg este az asz- 
szony hazaérkezett a m unká
ból. közömbös dolgokról be
szélgettek, de a vádlott m ár 
készült te ttére. Először egy 
erős dróthuzalt választott ki, 
s várta, hogy az asszony el
aludjon. Később a konyhába 
ment, egy kalapácsot v.ett kéz
be, hogy m ajd ezzei ha jtja  
végre te ttét. Az alvó asszonyt 
fejbe sú jto tta a nehéz szer
számmal, aki felriadt álm á
ból, sikoltozni, m ajd védekez
ni kezdett. A szomszédok is 
felriadtak, a vádlott megzava
rodott, és kim enekült a lakás
ból — később önként je len t
kezett a rendőrségen.

Az Esztergomi megyei Bí
róság előre k itervelt módon 
elkövetett emberölés bűn te t
tének kísérletében m ondotta 
ki Vízkeleti István t bűnösnek, 
s ezért hatévi — szigorított 
börtönben letöltendő — sza
badságvesztésre ítélte.

Az ügyész megnyugodott az 
ítéletben, a Vádlott és védője 
enyhítésért fellebbezett.
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