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T ü ze t a d ta m Elvtársias légkörben
M u n k á ső r ö k  t a n á c s k o z ta k  O r o sz lá n y b a n

Véletlenül éppen akkor felnőtt — ujjat közt cigaretta, 
baktattam a középiskola utca- s elnézést kér: „Bocsánat, egy 
fában, amikor tarka csők- kis tüzet, ha szabad lenne.. : =
tokban széledtek erre-arra a Olyan önkéntelen mozdulattal |  Az oroszlányi Sallai Imre Gyakran éltek az egyéni be- 
többnyire kék köpenyes, tás- nyúlok a doboz gyufáért, hogy »munkásőregység 2. alegysége szélgetés eszközével, talán en- 
kát lezseren himbáló fiatalok, később magam is csodálkozom »az egész évi munka értékelésére nek is köszönhető a fegyelem 
Ceruzával _ színesre festett rajta. Udvarias gesztus ez, per-t gyűlt össze. A formaságok mel- erősödése. Hiányosságként szólt 
szemű  ̂ lányok és hosszú sze, gyakran megesik, hogy em -| főzésével, elvtársias légkörben viszont arról az alegység pa- 
hajú fiúk. is fel-feltünedeznek bertársunk ily csöppnyi szíves-*folyt a tanácskozás. Nagy 1st- rancsnoka, hogy a szakaszpa-
mindegyik csoportban. Párok ségért hozzánk fordul. Már kö-Jván, az alegység parancsnoka rancsnokok nem élnek eléggé
sétálva indulnak haza. Köny- szönt, s vígan pöfékelve tá vo- • számolt be az 1973-as kiképzé- fegyelmezési jogkörükkel, 
nyű első pillantásra is „kiszúr- zott az ifjú, amikor eszembe t si év eredményeiről, nem hall- felelősségrevonással. . .  
ni”, kik azok, akiknek szülei ötlött: talán ha azt mondom,!gatva el a hiányosságokat sem. Szó esett a beszámolóban 
józan megfontolásból, vagy hogy nincs gyufám.. .  Igaz, ke-i munkásőrök t á r s u l n á  tévé
mert nem futja az időjárás zemben ott a parázsló végű ♦ — Hogyan oldottuk meg a kenvséeéről k ö z h ír tő l
szeszélyei szerint alakuló di- Fecske, tehát nyilvanvalóan |  ránk bízott feladatokat? — ez-
vat változásainak követésé- hazudok . . .  Nézem a középis -izei kezdte részletes ismertető
re — a természetes egyszerű- kólából kiáramló fiatalokat: f jét a parancsnok. — A vezetés 
ségre szorítják gyereküket szinte alig várták, hogy a ka-t színvonalának emelését, a poli- 
Hogy hol is a határ a túlzás *un kívül kerüljenek, sok fiú\ tikai nevelőmunka erősítését.

yy “  “ es lány azon nyomban ra- ♦ a kaderfejlesztest, a kiképzés
eS. aZ eüeszseges egymástól- gyújt, itt már nem érvényes a z jé s  a harckészültség fokozását 
különbözés közt, nem könnyű iskola szigorú intelme. S ha ki-» tűztük ki magunk elé. 
megállapítani. Iskoláinkban sérik őket árgus tekintetek, egyt
mindenesetre ilyen tartalmú háztömbbel odébb már a ma- i  Az e*s° területről pozitív ké-

mpanróbálnak guk ítélete a döntő . . .  |  pet adott. A parancsnoki appa- . . . . .  , .
, I rátus évek óta stabil, szakmai lalás jo eredményeket hozott,

a burjánzó dl- Megtiltották a dohányzást a f & poliükaí £elk^ ÜUsé A 2. a lepség  munkásőrei 1973- 
fiataloknak az iskolában. Jobbt___ __________ ____ ____ ,___  ban 2245 ora társadalmi mun-

regulákban is 
gátat állítani 
vatozásnak.

gálaton, a rendezvényeken való 
részvételükről. S bár az igé
nyeknek mindig eleget tetteit, 
nem lehet szó nélkül elmenni 
amellett a tény mellett, hogy a 
teherviselés nem oszlik meg 
egységesen, egyesek túl sokat 
vállalnak, s előfordul ennek az 
ellenkezője is . . .  Mindezek el 
lenére a társadalmi munkavál-

politikai felkészültsége
ItaiUWKTtUK a z ISKUiaUan.

Egyéb rendszabályok is szü- ízű lett a keserű füst a kapun j  A ^ litikai ‘̂ é lő m u n k a  1973-' 
lettek, s születnek. A~
Rendtartás szerint
zást, mert az egészségre — kü- galmazunk:

Az új kívül.
a dohány- Adalék ahhoz, amit úgy fo- 

az iskola nevelő 
Ionosén a fejlődő ifjú szervezet jellegének erősítésére van fel
számára — ártalmas, megtilta- tétlenül szükség, a szülői ház 
tott. S íme, most hirtelen hoz- felelősségének egyértelmű nö- 
zám lép egy fiatalember, már velése mellett, 
több mint kamasz, de még nem (is)

ban magas színvonalra jutott, foglalkozás, s a különböző szol- 
A személyi állomány gyakran gálatok teljesítése, 
vett részt olyan tájékoztatókon. a  legnagyobb várakozással 
amelyeken időszerű politikai a kiképzést és a harakészültsé- 
kérdésekkel foglalkoztak, bár get értékelő elemzést fo 
a munkahelyi alapszervezetek- gadták. A 2. alegység mind
ben is hasonló előadások hang
zottak el.

H Jól érzem magam
Egy  fiatal szakmunkás munkájáról

/ #

A Lábatlani Gép- és Al
katrészgyártó Üzem néhány 
éve kezdte meg termelését, 
így érthető, hogy dolgozóinak 
nagy része fiatal. A központi 
üzemcsarnokban négy sorban 
sorakoznak az esztergapadok, 
és más fémmegmunkáló gé
pek.

Délutáni műszak. A legtöbb 
gép áll, csak néhány masina 
tárcsája forog. Az egyik esz
tergapadon szőke, tizenéves 
fiú dolgozik, Morvái Balázs.

— Egy évvel ezelőtt tettem 
szakmunkásvizsgát — mond
ja, közben megállítja a gé
pet. Az elkészült öklömnyi al
katrészt papírdobozba ejti, a 
többi közé. — Négy éve az ál
talános iskola után jöttem ide 
tanulónak. Egy héten négy 
napot dolgoztunk, két napot 
az esztergomi szakmunkás- 
képzőben tanultunk. A mosta
niak másként vannak. Két 
napot dolgoznak, négy napot 
tanulnak.

— Ez jobb?
— Szerintem nem, igaz, 

hogy az emeltszintűben elmé
letileg többet tudnak, de mi 
a gyakorlatban jobban elsajá
títottuk a szakmát. Többe*

foglalkoztak velünk az idő
sebb szakmunkások.

— Mennyi az órabére?
— Kilenc forint húsz fillér. 

Tavaly júniusban nyolc fo
rinttal szabadultam. Elég 
gyorsan emelkedett, jól jött a 
márciusi bérrendezés. Tavaly 
tizenegyen kezdtünk, mind 
frissen szabadult szakmunká
sok. Hatan még itt vagyunk, a 
többi elment más gyárakba.

— Miért?
— Azt mondták, az új he

lyükön egy forinttal többet 
kaptak. Tavaly júniustól ne
kem is emelkedett. Nem ér
tem őket, mint hallom, olyan

f élla katos-félesztergályosnak 
mentek el, az esztergapadot 
elhagyták. Akkor minek ta
nultak? Én úgy érzem, meg
találtam itt a helyemet. Két
ezer forint körül keresek. 
Húsz-harmincdarabos szériák 
vannak, a meó nagyon szi
gorú.

Az üzem a papíripar ré
szére gyárt különféle gépeket, 
berendezéseket. A papírgyá
rak megjavítását, felújítását 
a lábatlaniak végzik. Az o r
szág összes papírgyáraiból

A  n o -  é s  i f j ú s á g p o l i t i k a
t á r s a d a l m i  m u n k á s a i

hoznak ide munkát. A laka
tosok részére éppen a gyorsan 
változó papíripari technológia 
elsajátítására idén 150 órás to- 
vábbképző-tanfolyamot szer
veztek. Az oktatáson húszán 
vesznek részt, az esztergályo
soknak jövőre indul.

— A következő évi eszter
gályos továbbképzőn m ár nem 
tudok résztvenni, megyek ka
tonának. Persze nem lesz nagy 
baj, hiszen csak egy éve vé
geztem a szakmunkáskép
zőt. Még mindig sokat tanu
lok a régi mestereimtől, ta

nácsokat kapok tőlük a mun
kában.

— Szabad időben mit csi
nál?

— Süttőn lakom, a faluban 
kevés a szórakozási lehetőség. 
A fiatalok eljárnak Lábatlan
ra, Nyergesújfalura szórakoz
ni. Itt a gyárban vagyok 
KISZ-tag. A szervezet nemré
gen otthont kapott, a fürdőt 
alakították át klubnak. Lesz 
hol szórakozni a gyári fiata
loknak. Jól érzem magam itt, jó 
közösségben dolgozom. A kö
zelmúltban alakult meg a Ság 
vári Endre szocialista címért 
küzdő — brigád, én is tagja 
lettem.

— botlik —

két félévben 3—3 napos 
kiképzésen vett részt. Általá
nos megítélés szerint a felada 
tokát jól megoldották, különö
sen a karhatalmi, a harcászati 
és az éleslövészeti követélmé
nyeknek feleltek meg.

Az értékelést követően a 
munkásőrök nagy aktivitással 
olykor szenvedélyesen mond
ták el a véleményüket a közös 
munkáról, s összegezték ta
pasztalataikat. Bármiről esett 
is szó, a munkásőrök realitás- 
érzékükről, az ügy iránti őszin
te odaadásukról adtak számot. 
Dicsértek és bíráltak is, de 
nem sértő szándékkal, hanem 
azzal a céllal, hogy a tanulsá
gok levonása után a jövőben a 
helyes utat válasszák.

— Hogy miért nem éltünk a 
fegyelmezés eszközeivel? — 
kérdezett vissza az egyik sza
kaszparancsnok. S azonnal vá
laszolt is. — Mert nem volt rá 
szükség, kirívó fegyelmezetlen
séggel nem találkoztam, de ha 
ilyesmi előfordul, élni fogunk a 
jogainkkal.

Derültség kísérte egy másik 
hozzászóló szavait, de igazat 
adtak elégedetlenségének.

— Mindenki mást kíván tő
lünk a foglalkozásokon. Mire 
elsajátítunk egy ismeretet, ki
derül, hogy felesleges munkát 
végeztünk, egy másik felette
sünk más utasítást ad. Ezen 
csak egységes utasításokkal le
het segíteni. . .

Az estébe nyúló tanácskozás 
után valamennyien egyetértet
tek abban hogy a tavalyi mun
kával kiérdemelt „Kiváló Al
egység” címet az idén is sze
retnék megszerezni.

V. R. M.

Adalék a népesedési politikához:

Dolgozónként 2000 forint
Szomód ellentmond az ur- 

banizálódás általános irányá
nak. Minduntalan újabb „be
vándorlók” jelentkeznek. Há
zat kívánnak építeni a község
ben. Amíg sok falu lakossága 
csökken, addig Szomódé — a 
természetes szaporulaton túl 
— növekszik. Az őslakók és az 
újannon oda költözöttek jelen
tős hányada a közeli üzemek
ben dolgozik. Az 1721 lakosú 
községben 450 a kijáró dolgo
zók száma. A mezőgazdasági 
nagyüzemnek számító helybeli 
Március 15. Termelőszövetke
zet mintegy 200 embert foglal
koztat.

Érthető, hogy a községre 
jellemző az emelkedő jómód. 
Ez sok irányú kötelezettséget ró 
a tanácsra. Sürgősen házhe
lyekről kell például gondoskod
nia. Az erőfeszítések eredmé
nyeként valószínűleg még eb
ben az esztendőben 68 telket si
kerül kialakítani.

A korszerű otthonok tulajdo
nosai igényt tartanak jó jár
dákra, pormentes utakra, ele
gendő és jó ivóvízre. A közsé
gi tanács a kívánságokat és a 
lehetőségeket egyeztetve állí
totta össze ciklusprogramját. 
S hogy minden megvalósul
hasson, széles körű összefogás 
egészíti ki az okos gazdálko
dást. A községek megyei ver
senyében — 400 ezer forint ér
tékű társadalmi munkával, — 
Szomód a 3. helyet foglalta el 
1972-ben. Az idei teljesítések
ből arra lehet következtetni, 
hogy az 1973. évi mérleg még 
kedvezőbben alakul.

Véges azonban minden erő
feszítés. Ezzel az igazsággal 
kellett szembenéznie a szoroó- 
di községi tanácsnak, amikor a 
KÖJÁL bejelentette, hogy rö
videsen be kell záratnia az el
avult óvodát. Jelenleg 25 ap
róság zsúfolódik össze az in
tézményben. Legalább 80 
gyermeket kellene ide befo
gadni. A jelenleginél nagyobb 
két csoport foglalkoztatására 
elegendő új óvodára lenne 
szükség.

Eddig 3 tanácsülésen ás több 
végrehajtó bizottsági ülésen 
tűzték napirendre az ügyet. 
Megkeresték a lehető legegy
szerűbb, a szomódi körülmé
nyekre alkalmazható kész ter
vet. Megvalósítására legalább 
1 millió 800 ezer forintra lenne 
szükség. Honnan lehetne az 
összeget előteremteni?

Szomódon új számvetést ké
szítettek. A tanácstagok fel
keresték választóikat, összeír
ták, ki vállalna szak-, illetve 
segédmunkát. Jelentkezőkben 
nem volt hiány. Sokan vállal
tak 40—80 óra társadalmi 
munkát. A szakmunkásom bri
gádokba szerveződtek. A ter
melőszövetkezet a munkán kí

vül jelentősebb anyagi hozzá
járulást vállal. A községi ta
nács megtakarított összegeiből 
pillanatnyilag 200 ezer forintot 
tudna felhasználni. Jövőre is 
kerülne némi pénz. Évi 250 
ezer forintnyi fejlesztési alap
ból azonban nem lehet csodá
kat művelni.

S ekkor ismét számolni 
kezdtek a  község vezetői 
Mintegy 35 üzem foglalkoztat
ja a Saomódról kijáró 450 
dolgozót. Az ország érdeke, de 
az üzemek számára sem mel
lékes és a  szülők is jobban 
megállják a helyüket, ha jó 
körülmények között tudják 
gyermekeiket. S így jutottak 
arra a gondolatra a tanácsi ve
zetők, hogy megkérik az üze
mek vezetőit, adjanak szomó
di dolgozóik után 2000— 2000
forint támogatást az óvoda 
építéséhez.

A községi tanács a m ár fel
derített forrásokhoz így 900 
ezer forint kiegészítést kaphat
na. Megkezdhetnék az óvoda 
építését. A legtöbb szomódit 
foglalkoztató munkahelyekre 
se jutna több 50 ezer forint
nál. S ami egy kisközség ta 
nácsának mesebeli összeg, az 
— mondjuk meg az igazat — 
egy-egy nagyüzem számára 
semmiképpen sem jelentős 
summa.

A szomódi tanács vezetői 
több üzemet kerestek fel ed
dig. A legszívélyesebben és 
teljes megértéssel fogadták 
őket a Komáromi Kőolajipari 
Vállalatnál, a  Tatabányai 
Szénbányáknál, Komárom me
gyei Vízmű Vállalatnál, a ta 
tai Hűtőtechnika Ktsz-nél, az 
Alföldi Cipőgyár tatai gyár
egységénél, a  Komárom me
gyei Ütépítő Vállalatnál. Ve
zetőik főleg anyagot, fuvart és 
építőbrigádot helyeztek kilá
tásba. Pénz nehezebben csur- 
rant-cseppent. Pedig erre len
ne a legnagyobb szükség. 
Mindent ugyanis nem lehet 
használt anyagból elkészíteni

Akadt néhány húzódozó, a 
választ elodázó gazdasági veze
tő. Az önkéntesség elvét mé
lyen sértenénk, ha őket külön 
is megemlítenénk. Ez az írá
sunk azonban talán eljut 
hozzájuk. Ebből némi képet al
kothatnak arról, mennyi min
dent megkíséreltek a szomódi 
tanács vezetői. S csak azért 
szánták rá  magukat a „kérés
re”, mert a fontos közügy 
megkívánta ezt a lépést is. 
Községükön túlmenő érdeket 
szolgálnak. S ha a gyárak, az 
üzemek, a vállalatok és az in
tézmények vezetői belátják, 
hogy a szomódi óvoda felépí
téséhez adott 10—50 ezer fo
rint a kormány népesedési po
litikáját és az ő üzemi érdekei
ket is szolgálja, akkor remél
hetőleg mindenütt szívesen 
segítik a szomódi tanács kül-

Sokszínű tervet állított ösz- 
sze a népfront nő- és ifjúság- 
politikai munkabizottsága a 
tatai járásban.

A társadalmi munkások he
lyi tapasztalataikra, eddigi te
vékenységükre alapozták ja
vaslataikat. Sikerült például 
együttműködést kialakítaniok 
az ÁFÉSZ területi nőbizott
ságával és a tsz-nőbizottsá- 
gokkal. Ugyancsak a bizottság 
tagjai hívták életre a járás
ban az első nőklubokat. A 
pártszervezetek nőfelelőseinek, 
a nőbizottságok vezetőinek 
köszönhető, hogy továbbfej
lődött ez a mozgalom. Jelen
leg 22 nőklub működik a tatai 
járásban. A foglalkozások szín
vonala évről évre emelkedik. 
A tapasztalatokat sikerült át
adni a fiatalabb kluboknak.

Ebben jelentős szerepet já t
szottak azok az előadók, akik 
állandó kollektívát alkottak és 
rendszeresen vezetik a nő
klubok foglalkozásait,

A munkabizottság szervezte 
meg a neveléspolitikai hatá
rozatokat ismertető és meg
tárgyaló fórumokat. Az esz
mecserék egyik hatása, hogy 
a régebbi időszakoknál töb
ben vették ki részüket játszó
terek. sportpályák, sőt óvodák 
építéséből.

A népfront társadalmi mun
kásainak széles körű tevékeny
sége nagyban hozzájárult a nő- 
és ifjúságpolitikai határozat 
alaposabb megismertetéséhez 
és végrehajtásához.

Laczi Ferencné 
a népfront tatai járási titkára

S za k szerveze ti fóru m
A HVDSZ megyebizottsága 

október 17-én fórumjellegű 
titkári értekezletet tartott A 
szakszervezeti bizottságok tit
kárai előre beküldték kérdé
seiket, amelyekre Tebeli Mi
hály, az SZMT közgazdasági 
bizottságának vezetője. Szabó 
Józsefné, a megyei tanács vb 
építési-közlekedési és vízügyi 
osztályának csoportvezetője. 
Éless Béláné. a megyei tanács 
Vb. ipar: osztályának közgaz

dásza válaszoltak. .

A kérdések alapvetően a 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
problémákat vetették fel. a 
különböző helyiipari és város
gazdálkodási vállalatok, üze
mek, ipari vállalatokkal kap
csolatos gondok, elképzelések 
is hangot kaptak, valamint a 
mozgalmi munka akti. ális 
kérdései vetődtek fel. •'

A fórumkonzu ♦ ációt végül 
Ferenczi Jenő, a HVDSZ me
gyebizottságának titkára ösz- 
szegezte és zárta le.

Élmény volt...
A kisbéri területi pártszerve

zet kollektívája elhatározta, 
hogy ellátogat a Gamma Mű
vek kisbéri gyáregységébe. A 
pártszervezetben viszonylag 
sok az idős, megfáradt ember 
és talán ók örültek a legjobban 
ennek a látogatásnak. Kiss Fe
renc, a gyáregység pártszerve
zetének titkára fogadta a Vas
kor Mihály párttitkár vezetésé
vel megérkezett területi kom
munista kollektívát, szívélye
sen köszöntötte a kedves ven
dégeket, külön szólva a veterá
nokról.

Az üzemlátogatás nagy él
mény volt a vendégek számá
ra. Kiss Ferenc, aki már hosz- 
szú esztendők óta dolgozik 
ezen a munkahelyen, a gyár
egység minden zugát jól is
meri. Minden üzemrészt meg
mutatott és pontos magyará
zatot adott a munkafolyama
tokról. Az egyes műhelyekben 
ugyanakkor a szakemberek is 
tájékoztatták a szívesen látott 
érdeklődőket. Különösen a tan
műhely vezetője adott minden 
lényeges összefüggésre kiterje
dő felvilágosítást. A látogatók 
örvendetesnek találták, hogy a 
gyáregységben szakmunkáskép
ző iskola is létesült, amely le
hetővé teszi az utánpótlás 
gondjainak megoldását.

Az üzemlátogatás befejezése 
után a vendéglátók és a terü
leti pártszervezet tagjai a 
klubhelyiségben vitatták meg a 
látottakat. Számos kérdés és 
felszólalás hangzott el. A vita 
összképe azt bizonyította, hogy 
a területi pártszervezet tagjai 
nagyszerű élménynek értékel
ték és nagyon komolyan vették 
a gyáregység megtekintését. A 
felszólalók örömüknek adtak 
kifejezést, s egyúttal köszönetét 
is mondtak, hogy ilyen élmény
ben volt részük. Pirik Imre, a 
kisbéri nagyközségi pártbizott
ság titkára, aki maga is a te
rületi alapszervezet tagjaként 
vett részt az üzemlátogatáson, 
hangsúlyozta, hogy mind a 
gyáregység vezetője, mind a 
Gamma Művek vezérigazgató
ja messzemenően támogatta a 
területi pártszervezet kérését 
és gondoskodott arról, hogy a 
vendégek az üzemben minél 
nagyobb megbecsülést érezze- 
nek.

A beszélgetés során szó esett 
a gyáregység fejlesztésének 
távlati terveiről, ami nagy 
megelégedéssel töltötte el a 
vendégeket. A Gamma Művek 
itteni gyáregysége ugyanis Kis
bér legjelentősebb üzeme. Fej
lesztése nagy szerepet játszik a 
nagyközség ipari gazdagodásán

ban és a városiasodási folya
mat előrehaladásában is. Nem 
véletlen, hogy a Gammáról ma 
már az egész környéken úgy 
beszélnek, mint olyan munka
helyről, amely biztos kenyeret 
nyújt az ott dolgozóknak, hosz- 
szú távon is.

Vaskor Mihály, a területi 
pártszervezet titkára felszóla
lásában a műhelyek tisztasá
gáról, az új létesítmények 
nagyszerű voltáról, a szociá
lis intézmények színvonalassá- 
gáról és az egész gyáregység 
általánosan gyors fejlődéséről 
beszélt. S végül köszönetét 
mondott a szíves fogadtatásért, 
a vendéglátásért, amelyben a 
gyáregység dolgozói a területi 
pártszervezet tagjait, köztük az 
idős kommunistákat is részesí
tették.

A látogatásról azóta is na
gyon sok szó esik az emberek 
között és mindenki örül annak, 
hogy ez a jó kezdeményezés 
ilyen sikerrel járt. S amit eh
hez még hozzátehetünk: bizo
nyára sok idős kommunista 
venné szívesen, hr a kisbéri 
jó példa más területi pártszer
vezeteknél és gyáraknál is kö
vetésre találna, hasonló látoga
tások megszervezése formájá
ban,

dötteit.
Berde Mihály

Lehet, hogy hiába..?
A távolsági busz Tata—Ta

tabánya közt halad. Déli busz, 
sok az utas. Állunk. Fejünk
nél kissé magasabban, frissen 
ragasztott és régebbi hirdeté
sek. — „Ipari kiállítás az 
1000 éves Székesfehérvárott. . .
1972. aug. 21—27.” — Bá
nyásznapi Vásár Környén . . .
1973. aug. 31. — szept. 1. A 
Vértesalja ÁFÉSZ ruházati, és 
vasműszaki boltjában nagy 
árengedmény, díjtalan házhoz 
szállítás.” — „önt is várja a 
tatai szabadtéri színpad”.

Ezeket a plakátokat számo
lom. sorolom rendre végig a 
busz ablakai fölött. Végre 
egy, talán még ma is idősze
rűvel is találkozom: „Nincs 
szakmája? Jöjjön hozzánk! 
Válasszon szakmát! Kiképez
zük betanított munkássá! 4 év 
után szakmunkás-vizsgára elő. 
készítjük. Építőipari Szövet
kezet. Tatabánya Kossuth La
jos út.”

Persze, ha figyelembe vesz- 
szük a körben látott plakátok 
avulási idejét, lehet, hogy a 
megyeszékhely építési szövet
kezeténél is hiába jelentkez
nék szakmunkás átképzőn. 
nek!. . .


