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E m l é k e z é s
Az em ber életének egyik 

legcsodásabb és legdöbbene
tesebb gesztusa az emlékezés 
— a gyermekkorra. Az em 
berré válás folyam atára em
lékezünk, a m agunkra isme
réstől a világ megismeréséig, s 
benne helyünk kereséséig, 
megtalálásáig. S ha felnőtt 
fejjel belegondolunk: lénye
gében nem is csak az indivi- 
dum, a másoktól különböző 
legyén fejlődésének, hanem 
tegyben az em ber kialakulásá
nak  em lékképeit is m agunk
ban hordozzuk.

Gyermeknapon az ju t m in
dig eszembe: nincsen szomo
rúbb ember, m int aki élete 
első tudatosabb stációira nem 
képes visszaemlékezni. Vagy 
nem  akar, m egtagadva azt. 
Számos alapvető, életre meg
határozó élmény ekkor rakó
dik le bennünk. A sérelmek 
érzékennyé tesznek bennün
ket, vagy kem énnyé a későb
bi küzdelemre. Az öröm á t
tetsző kristály, mely mögül 
a  fény, felénk érkezve, csil
lagszóróhoz hasonlóan szipor
kázva szertehull, s mi ebben a 
fényben meg tudunk fürdeni. 
Van-e boldogabb, s lehet-e 
boldogtalanabb lény, m in t a 
gyermek? M ert egész egyéni
ségét odaadja az érzésnek. 
Igaz, m inden élmény tüné
keny. De m agunkat egyeztet
ve, késpengeként érve a kö
szörülő világhoz, ebben a fo
lyam atban ta lá ljuk  meg az 
Én-t, s a törvények kénysze
rítő  erejét is érezve m agun
kon, megismerjük a Mi-t.

Ezen a napon általában a 
gyerekekről szólnak az írások. 
Szólni kell a felnőttekről is, 
hiszen mi ad juk  azt a  környe
zetet, eleven benyomást, ta 
pasztalati forrást a gyerekek
nek, am it ú travalónak hívnak. 
Egyszóval arról is beszélni 
kell, hogyan vagyunk mi a 
gyerekekkel? É rtjük-e, meg
értjük-e őket, s úgy formáz
zuk-e bennük az em bert, aho
gyan az a természeti, s tá rsa
dalmi törvényeknek leginkább 
megfelel?

Ezért ju t eszembe: van, aki 
elfelejt emlékezni. Amiből kö
vetkezően nem értheti meg azt 
a mikrovilágot, am ely a k i
csik Lóci-létét m eghatároz
za.

Ez az egykor-volt ön
m agunkra emlékezés se
gít megőrizni a gyerm ek
ség pozitív vonásait — 
ami korántsem  azonosítható a 
gyerekességgel —, m egm arad
ni homo ludensnek, a játékot, 
játékosságot tisztelő, értékelő 
embernek.

A rra a kérdésre, hogy m ik 
az ő létfeltételei — m ert a 
szót m ár tanulják  az iskolá
ban —, egy kilencéves gyerek 
válasza: enni, aludni, játszani. 
„Igen, a já ték  is, m ert anélkül 
n^m tudok meglenni.” S m i
lyen igaza van — de értjük-e 
őt, őket? S a vili ódzó szellemi 
játéktól a valóban tevékeny
fizikai játékig: vigyázunk-e
eléggé, hogy megőrizzük szer
vezetünk rugalm asságát? Aho
gyan nem szabad túlbecsülni, 
úgy lebecsülni is helytelen 
ennek az emberi m egnyilvánu
lásnak életünkben betöltött 
szerepét.

Szemünk előtt alakul á t a 
pedagógia gyakorlata, m ind 
több lehetőség nyílik arra, 
hogy játékos eszközökkel, já 
ték-elem eket tartalm azó for
mai keretek közt sajátítsák el 
gyermekeink a szükséges és 
nélkülözhetetlen ism ereteket. 
S mégis, valahogy a m inden
napi életben .talán túlságosan 
sokszor pisszenünk a gyere
kekre, hogy ezt ne, azt se, így 
se, úgy se, sulykoljuk beléjük 
«  komoly felnőttség még korai

megnyilvánulásait, kis görcse
it, öltöztetjük nyakkendős- 
pantallós emberekké, zavarjuk 
ilyen-olyan foglalkozásokra az 
iskola és kedvelt foglalatos
kodásai mellett, m ert ugye 
m indjárt felnőnek, s mi lesz 
b e lő lük . . .

M iért van az, hogy az idős 
em ber jobban megérti a gyer
m ek term észetes gyermekisé- 
gét, m int a javakorabeli fel
nőtt? M ert érzi valam inek —, 
s talán mindennek — a vissza- 
hozhatatlanságát, a  megfordít
hatatlan  folyam at törvényé
nek vaskezű szorítását, s nem 
csak a szívében, hanem  m in
den sejtjében, a  zsigereiben? 
Az idősek m agatartása m ár 
csak abban is tanulságos, hogy 
tudnunk kell visszatekinteni 
az időben, ha értékelni és é r
zékelni akarjuk  a m agunk mai 
helyét, helyzetét, s a holnapok
hoz erőt gyűjtünk. A mindig 
csak a jövőbe meredő tekintet 
elveszíti a fix pontot, a viszo
nyítási alapot, nem érzi örö
mét a mai szépségnek sem.

Az emlékezést a gyermek
korra — meg kell tanulnunk, 
ha igazi gyerm eknapot aka
runk, s ha gyermekeinknek 
igaz napokat kívánunk. Fel
nőtt, s utód között a szakadé- 
kos távolság — mélyebb, ta r 
talm i vonatkozásban — nem 
törvényszerű. Akkor sem, ha 
a kamasz úgy keresi talpa 
alá a talajt, hogy gyakran 
mond m ások véleményére, 
gondolataira nem -et. A fogas
kerekek csikorogva kapcsolód
nak egymásba — de itt a fon
tosabb éppen az, hogy valóban 
összekapcsolódjanak a fogak, 
még akkor is, ha egyik-másik 
megkopik, darab ja letörik, hi
szen az áttétel a törvényszerű
en folyamatos társadalm i moz
gás, haladás egyik egészséges 
megnyilatkozása. S baj van az
zal a nagyobb fogaskerékkel, 
ha a fogazat törik-roppan 
m indkettőnél, vagy a kisebb
nél. Az emlékezés segít a moz
gás ritm usának eltalálásában, 
m ert a m agunk gyermekségé
nek és a mai valóságnak az 
egybevetéséből, ha nem is 
egyszerű „plusz — per kettő” 
képlettel — jobban látjuk, m it 
kell tenni azért, hogy a követ
kező nemzedékben életünk, 
m unkánk folytatódjék.

J. J.

Egy évveí az országos tanácskozás után
Egy évvel ezelőtt, 1972. m á

jus 26—27-én tarto tták  IV. or
szágos tanácskozásukat a szo
cialista brigádvezetők, akik 
szóban és írásban több m int 
200 javaslatot terjesztettek 
elő.

A legtöbb szocialista brigád- 
vezető a m unka- és üzemszer
vezés gyengeségeit tette szó
vá, s azt kérte, hogy a szo
cialista brigádokat fokozottan 
vonják be a vállalatok köz
életébe, kérjék  közreműködé
süket a m unka jobb megszer
vezéséhez. Sorra megvalósul
nak m ár azok a szervezési 
módszerek is, am elyeket a b ri
gádvezetők az egy évvel eze
lőtti tanácskozáson indítvá
nyoztak. A többi között az Ál
lami D íjjal idén k itün tete tt 
Schmiedmayer Ede kőműves 
brigádvezető, aki azt javasol
ta, hogy a jövőben építési

technológia és szakma szerint 
alakítsanak ki nagy brigádo
kat, vagyis az építést szakosí
to tt íeszlegek bonyolítsák le, 
m ert így az építkezéseket job
ban gépesíthetik és a m unka 
minősége is javul. Azóta a Ko
márom megyei Állami Építő
ipari V állalatnál megkezdő
dött a szakosított építkezések 
kialakítása, s a korszerű te r
melésszervezési és technológi
ai módszerek bevezetésére 
nagyarányú oktatási progra
m ot valósították meg.

Mind az országos, mind a 
szakmai tanácskozáson sok
oldalúan m egvitatta a bérkér
déseket is.

A SZOT-ban rám utatnak, 
hogy a dolgozók elégedetten 
fogadták a korm ányzati intéz
kedéseket, a szocialista brigá
dok mind többet tesznek üze
m ük fellendüléséért.

Csillag Károly főtiszt a négy kitüntetettél. Juhász László, 
Árendás József, Mózes Pál és P in tér László kapta meg a 

Honvédelmi Érdemérmet.

tásból törölt — tartalékos ka
tonákat. Tatabányán, a Nép- 
házban rendezett ünnepségen 
— amelyen megjelent Takács 
Tihamér, a  városi pártbizott
ság első titkára  is — Szabó 
Kálmán  főtiszt, megyei pa
rancsnok mondott ünnepi be-
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Szombaton kezdődött és ma 

is folytatódik Oroszlányban a 
városi KISZ-bizottság által 
rendezett kis VIT eseményso
rozata. Tegnap kilenc órakor 
a városi tanács elől iskolások
ból és KISZ-fiatalokbál ál^ó 
menet indult a sportpályára, s 
az elöl haladó bányász-fúvós
zenekar pattogó indulókat- 
j átszőtt.

A demonstráció színpompás 
volt. Az iskolások táblákkal, 
kosztümökkel idézték fel a v i
lágifjúsági találkozókon részt 
vevő nemzetek népviseletét, a 
gyerm eknapra is emlékezve 
apróságok öltöztek négernek, 
kínainak, flam andnak, élü
kön a  nemzetközi gyermek- 
szervezet em blém ájával.

A Bányász Sporttelepen 
nagygyűlés kezdődött tíz ó ra
kor. Az elnökségben ott volt 
Budai Károly, az SZMT vezető 
titkára, a megyei párt-végre
hajtóbizottság tagja, Hargita 
Árpád, a DÍVSZ m agyar al- 
elnöke, Tóth Károly, a KISZ 
megyei bizottságának első t i t
kára, Kalmár István, az orosz
lányi városi pártbizottság tit
kára.

H argita Árpád ünnepi be
szédében rövid áttekintést 
adott a világifjúsági találkozók
ról, m ajd a X. VIT jelentősé
géről, politikai tartalm áról 
szólt. K itért arra  is, m it jelent 
a magyar ifjúság szám ára a 
VIT.

Az oroszlányi kis VIT a

A nagygyűlés és résztvevői a sportpályán

nagygyűlést követően bővelke- Ma sportversenyekkel, VIT- 
dett eseményekben. K iállítá- körök vetélkedőjével, aszfalt
sok nyíltak az Ifjúsági Ház- rajzversennyel folytatódik a

S ! i Ä » “Ä  “■ *»»
te  a Haraszthegyen V IT-tá- sor ®s VIT-karnevál zarja az 
bortüzet gyújtottak. eseményeket.

ben részesültek, négyen pedig 
dig a Honvédelmi Érdem ér
m et kapták  meg, a haza szol
gálatában k ifejtett tevékeny-; 
ségük elismeréseként.

Kedves színfoltja volt az 
ünnepségnek, am ikor Viseg
rádi József obsitos jelképesen 
átad ta a fegyvert a most ka
tonai szolgálatot teljesítő fiá
nak, ifjú  Visegrádi Józsefnek, 
aki a közelm últban vonult be 
a  néphadseregbe.

Összehívták 

az országgyűlést
A Magyar Népköztársa

ság Elnöki Tanácsa az Al
kotmány 22. paragrafusa 
(2) bekezdése alapján az 
országgyűlést 1973. június 
14. napján, csütörtök dél
előtt 11 órára összehívta.

Az országgyűlés elnöké-* 
tői kapott tájékoztatás 
szerint előreláthatóan az 
ülésszak napirendjére ke
rül az 1972. évi állami 
költségvetés végrehajtásá
ról szóló törvényjavaslat;'

Érvényesül a folyamatosság 
a táti tanácsnál

Tát nagyközségben és hozzá 
tartozó Mogyorósbányán ja 
vult a közrend és a közbizton
ság az elm últ két esztendő
ben — állap íthatta  meg leg
utóbbi ülésén a tanács.

A további javulás egyik fel
tétele, hogy a gazdasági szer
vek vezetői az eddiginél n a 
gyobb figyelmet fordítsanak a 
biztonság fokozására. B írálat 
érte a helyi malom, a term elő- 
szövetkezet gépjavító műhelye 
és a  szarvasm arhatelep irá 
nyítóit. Csak akkor intézked
nek, ha ellenőrzések alkalm á
val figyelmeztetésekben része
sülnek. Pedig nem kellene 
m ást tenniük, m int elrendelni

-  Felelősség
a társadalm i tulajdonért

-  Művelődés 
és egészségügy

az objektumok előírásos é jje
li megvilágítását, ellenőriztet
ni az éjjeliőröket. Ilyen apró
ságok elmulasztása nyújto tt 
alkalm at arra, hogy Tát nagy
községben az elm últ két esz
tendőben 19 esetben követhes
senek el lopást, betörést köz
tulajdonban levő értékek el
len.

Kiváló termelőszövetkezet: 
Szórnád Március 15.

Szombaton kerü lt sor a  k i
tüntető ünnepségek során a 
következő termelőszövetkezet: 
a szomódi M árcius 15. Tsz ok
levelének átadására. Amint 
azt Kiss István, a  megyei ta 
nács elnöke ünnepi beszédé
ben hangsúlyozta, a  term elő- 
szövetkezet hatalm as u ta t te tt 
meg a gazdálkodás m élypont
já t jelentő 1966-os, valam int 
a felemelkedést bizonyító 
1972-es évek között.

A számok tükrében ez 
ni, hogy amíg 1966-ban a bú
za term ésátlaga holdanként 
csak valam ivel haladta meg a 
10 mázsát, addig tavaly több,

m int 18 mázsás holdankénti 
átlagterm ést értek el a  te r
melőszövetkezetben. Hasonló a 
fejlődés a korábbi 16,2 és a 
mostani 21,1 m ázsás holdan
kénti kukoricaátlag között, i 

A jó m unka eredm ényeként 
növekedhetett jelentős1 m érték
ben a tagság jövedelme is. 
1966-ban egy tag évi átlagjö
vedelme alig haladta meg a 
13 ezer forintot, tavaly pedig 
ez az összeg 32 251 forintot 
te tt ki. Mindezek alapján meg
érdem elt büszkeséggel vehet
ték á t a szövetkezet tagjai a 
Kiváló Termelőszövetkezet 
címről a  díszoklevelet.

Sokkal nagyobb gondot kell 
fordítani a közlekedési szabá
lyok betartására. Jellemző,1 
hogy 62 közlekedési szabály
sértési eljárás közül 29-et kel
lett elrendelni engedély nél
küli vezetés miatt.

A nagyközségi tanács leg
utóbbi ülésén beszámolt mun
kájáról a  művelődésügyi' 
egészségügyi, és szociálpoliti
kai bizottság. A tanács — 
akárcsak a közrend és köz- 
biztonság értékelésekor — az 
elm últ két év adatai alapján 
foglalkozott a tennivalókkal. 
M egállapította, hogy a körül
ményekhez m érten kielégítő 
az ifjúsági klub tevékenysége. 
Nagy szükség van azonban ar
ra, hogy a fiataloknak az ed
diginél jobb és több sportolá
si lehetőséget terem tsenek á  
községben.

Megelégedéssel fogadta a ta
nács az egészségügyi felvilá
gosításban elért eredményeket. 
A fiatalok az iskolában szer
zett ism ereteiket odahaza ér
vényesítik. Ez is hozzájárult a 
közegészségügyi helyzet ja
vulásához. Javu lt a szociálpo
litikai helyzet az öregek házi 
gondozásának megszervezésé
vel. A művelődési, az egész
ségügyi és szociálpolitikai bi
zottság m unkaterve alapján el-' 
lenőrzi a jövőben a vendég
látó egységekben a rendet, a 
tisztaságot és a kiszolgálást. 
Mozgalmat indítanak „Tiszta, 
fásított, parkosított község* 
címmel.
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A Magyar Néphadsereg Ko
márom megyei Kiegészítő P a
rancsnoksága tegnap délelőtt 
ünnepélyes keretek között bú
csúztatta az 1922-ben született 
— s most katonai nyilvántar

szédet. A négyszáz deresedő 
hajú  katonától meleg szavak
kal vettek búcsút az ünnepsé
gen. A tartalékos állomány
ból törölt katonák közül né
gyen soronkívüli előléptetés-
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