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FRISS TOjÁS SZOMÓDRÓL
A szomódi M árcius 15. Ter

melőszövetkezet öt éve fog
lalkozik baromfitenyésztés
sel, s elmondható, sikeresen. 
Telepükön ma m ár 30 ezer 
a  tojóállomány, am ely évente 
7—8 millió forin t bevételhez

gondos, szakszerű vezetésen 
és az ott dolgozókon múlik. 
T izenhat fős asszonycsapat 
eteti, gondozza a tojóállo
mányt. A munkacsoport az 
idén szocialista cím ért küz
dő brigáddá szerveződött,

ju tta tja  a közös gazdaságot. A Petőfi Sándor nevét vette fel.
napi term elés több m in t 22 
ezer tojás, a környező váro
sok és falvak piacaira, bolt

A kollektívából műszakonként 
négyen dolgoznak. O ttjártunk- 
kor Boros Lászlóné, Seres

jaiba szállítják. A szövetkezet Józsefné, Mocsáry Jú lia  és a 
baromfitenyészete az utóbbi brigád vezetője. Bognár Fe- 
időben egyre jobb _ eredm é- rencné éppen a napi tojás- 
nyeket ér eL S ez elsősorban a term elést osztályozta.

w m

ügyes kéz, Jő szem kell a tojás osztályozásához

Diplomakiosztó
ünnepség

Tatabányán
Hétesztendős tanulmány si

keres befejezéseként diplom a
kiosztó ünnepséget tarto ttak  
szerdán Tatabányán a megyei 
oktatási igazgatóságon. Főisko
lai bizonyítványát vette á t  46 
hallgató. Ez a harm adik év
folyam, am elyik Tatabányán 
végezte el a négyéves m arxis
ta  szakosító tanfolyamot, te t
te le az állam vizsgákat és szer
zett d ip lom át

Az ünnepséget Rigó Pál, az 
oktatási igazgatóság igazgató
ja  nyitotta meg. Izsáki Mihály, 
a megyei pártbizottság titkára  
értékelte az eredményeket. 
Szólt a többi között arról, hogy 
az elméleti ism ereteket bővít
sék tovább a végzettek. Tö
rekedjenek arra, hogy tudásu
kat kam atoztassák a gyakor
lati pártm unkában. Hangsú
lyozta, hogy az alapszerveze
tek adjanak megbízatásokat a 
marxizmusból diplom át szer
zett hallgatóknak.

A végzettek nevében dr. Ú t
tá György válaszolt. ígérte, 
hogy a tanultak  szellemében 
gyarapítják ism ereteiket, ve
szik ki részüket a  gyakorlati 
tevékenységből.

A hetedik  ülés
— Gondokról szenvedélyesen, tárgyilagosan

Az esztergamtábord tanácsta- felm utatni. Igaz ugyan, hogy dául a vasárnapi jára tokat? A 
Ép csoport a  tavaszi választá
sok óta hét esetben tanácsko
zott. Á tanácsülések előtt rend
szeresen m egvitatják  a  tém ák
kal kapcsolatos álláspontokat, 
k ia lak ítják  a  közös platformot.
Beszámolnak egym ásnak a  te
rületükön felvetődött problé
m ákról, összedugják a  fejüket, 
m it lehetne tenni az ügy érde
kében, aztán  döntenék, hogy 
felvetik-e a  tanácsülésen, s 
ha igen, 3d lesz a tolmácsoló- 
ja.

Együtt a fiatalokkal
Beszélgetés Dékány Sándorral, 

a  dorogi járási pártbizottság pto-vezetőjével
G maga is fiatal em ber a  ko

ra  m iatt még akár ifjúsági ve
zető is lehetne. Hosszú esz
tendők óta azonban m ár a 
pártapparátusban dolgozik. 
Korábban a  M agyar Viscosa-

nyok és fiúk, akik néha meg- jobban beleszólhatnak sa já t 
gondolatlanul viselkednek, és sorsuk alakításába, a közügyek 
ezzel k iváltják  a felnőttek el- intézésébe, s  az egyes járási és 
lenszenvét. De kérdezem, n in- egyéb testületi fórumokon is 
csenek-e olyan felnőttek, akik hallathatják  szavukat. Bevá- 
meggondolatlan, elítélendő lasztják őket a  testületekbe, a

gyár pártbizottságának titkára  m agatartásukkal ugyancsak fiatalok közéleti tényezőnek 
volt, aztán elvégezte az kiváltják  a fiatalok ellenszen- ' ’ ~
MSZMP politikai főiskoláját, 
és az idén kerü lt a  dorogi já 
rási pártbizottságra, pto-veze- 
tőnek. Az osztály, am elyet 
irányit feladatköréből követ
kezően is nagyon sokat fog

vét . . .  H át szóval ez a  hely
zet! Nem lehet néhány fiatal 
m agatartásából általánosítani. 
Az ifjúság egészében tisztes
séges, becsületes, tanul és 
dolgozik, türelm etlenkedik, és

lalkozik a  KISZ-szervezetek és egyre többet akar tenni. Ezért

időnként nem  ártana  a társa- lakosság igényli, szüksége van 
dalmi m unkát hatékonyabban rá. Hétköznapokon is indíthat- 
szervezni. Azok is beválthat- nák sűrűbben.
nák ígéretüket, akik a beira
tások idején felajánlották se
gítségüket, de ez ideig nem 
tud tak  időt szakítani a m un
kára. Annál is inkább, m ert 
az óvoda zsúfoltsága — bele
értve a  konyhai részt is, — 
tem érdek gonddal jár.

Figyelembe kellene venni, 
hogy Esztergomtábornak
egyelőre se megfelelő könyv
tára, se egyéb más kulturális 
lehetősége nincs, egyedül a 
mozi. A kereskedelmi hálózat 
sem felel meg az igényeknek. 
A szórakozás vendéglátóipari

Örömmel nyugtázták, hogy k ínálata egy italbolttal K m e- 
elkészült az olaj töltő állomás rül.

A tanácstagi tevékeny- betonalapja. A tém át azonban A tanácstagok nemcsak 
ez a  szervezett rend- napirenden tartják , — döntőt- óhajokat fogalm aztak meg. 

szeressége figyelmet érdemel, ték  el, m ert olyan ígéretről Az a véleményük, hogy kérni. 
És m i tagadás, éppen ez a van szó, am ely jelentős fóru- javasolni vokssal együtt he- 
céljuk. Munkával, s az ennek mokon hangzott el, s a lakos- lyes. A társadalm i akciókra a 
nyom án születő eredm ények- ság számon ta rtja  m ikor és területfejlesztés m unkájában

hogyan valósul meg. Az lenne nagy szükség van. Ezzel 
a  jó, ha minél előbb. együtt léphet Esztergomtábor

K ialakulóban van egy já t-  is előre, 
szótér körvonala is. A külön- A gondokról szenvedélye- 
böző játékokra, h intákra, is sen, de ugyanakkor tárgyila-

kel akarják  m agukra irányí
tani, a  figyelm et „Maguk”- 
on term észetesen a települést, 
Esztergom tábort értik, a  te 
rü le te t m elynek lakóit kép
viselik. kiknek gondját, örö- kap tak  ígéretet.
mért, sikerét és terveit sa já t
jukként kezelik.

A Hazafias Népfront terü le
ti bizottsága novem ber 26-ra 
ism ét kibővített ülést h irde
te tt, s ezen a tanácstagi cso
port a  m ár megszokott szép 
szám ban jelent meg. Egyi- 
kük-m ásikuk, vagy ta lán  leg
többjük, sűrű  sötéten fú rta  át 
m a g á t míg a  mozi épületéhez 
ért. Este volt, s  a  közvilágítás, 
enyhén szólva, gyér. Még a 
11-es főközlekedési ú t közvi
lágítása is gyengének m inő
sül. És ezt szóvá is tették. 
Nem először. Lapunkban is 
b íráltuk  m ár Eszetrgomtá- 
bor közvilágításának ügyét. 
Egyszerűen nem  égnek a  lám 
pák.

Ki felelős ezért? S ha van 
felelőse, m iért nem  vonják 
felelősségre? A tanácstagok 
szám ára enélkül is m arad 
tennivaló bőven. S hogy mi 
m indenre kell gondoíniok, 
ügyelniök, az Pölczmann  
László, vb-tag szavaiból is 
kiderül. A közelmúltban a 
megyei tanácstagi csoportnak 
szám olt be Esztergomtábor 
helyzetéről. Megfogalmazta a 
javaslatokat is. Tanácstag
társai ezúttal a rra  is k íván
csiak voltak, hogy m iként 
fogadták ezeket, m i lesz a 
javaslatok sorsa. V árhatjuk-e, 
hogy kimozdulunk a h o lt
pontról — jegyezte meg egyi
kük.

Bán Árpád, a  Hazafias Nép
fron t IV-es körzeti bizottságá
nak  elnöke a választás óta el
te lt nyolc hónapra tekintett 
vissza. Az eredm ények között 
könyvelte el, hogy míg ko
rábban  a végrehajtó bizott
ságban nem  képviseltette m a
gát Esztergomtábor, most ott 
is jelen van. A népfrontbizott
ság kidolgozta a  jövő évre 
szóló tervjavaslatát, s  az ötö
d ik  ötéves tervidőszak prog
ram ját. A városnak tehát 
m ódja lesz ezekre építeni. 
Beszélt az óvoda bővítését 
szorgalmazó akcióról, amely a 
kezdeti akadályokon túljutva, 
egyre szebb eredményekét tud

gosan szóltak. Az eddig vég-
Az eredm ényeket az előbbre zett m unka öröme is jelen volt.

ju tást örömmel sorakoztatták, 
de szenvedélyesen beszéltek 
az olyan kérdésekről is, m int 
a közlekedés. M egállapították, 
hogy a helyi já ra t nem tölti
be m aradéktalanul funkció- tó közérdekű ügyeket, 
ját. M iért szüntették be pél- Gordos Géza

m ondataikban. Jó  gazda mód
ján, lelki ism erettel és felelős
séggel vetik fel, tárgyalják  
meg választóik képviseletében 
az em berek ezreit foglalkozta-

a fiatalok ügyes-bajos dolgai
val, Dékány Sándor azonban 
külön is nagy gondot fordít 
arra, hogy a  dorogi járás if
júsága körében egyre erőtel
jesebben bontakozzon ki a po
litikai tevékenység.

— Érzelmileg m ennyire kö
tődik a fiatalok gondjaihoz 
Dékány elvtárs? Képes-e be
lülről látni az ifjúság prob
lémáit, fejlődésének ellent
mondásait?

— Szeretem a fiatalokat, tu 
dom, hogy ők azok, akik m ajd 
a nyom unkba lépnek, és meg
valósítják azt, ami nekünk az 
objektív feltételek hiánya m i
a tt még nem sikerül. Aggó
dom értük, ha bajban vannak, 
haragszom, ha m éltánytalan
ság éri őket, és örülök, ha lá 
tom, hogy boldogok. Megpró
bálom m egérteni őket, belül
ről látni és magamévá Jenni

egyes felnőttek sommás e l
ítélő megnyilatkozásaival 
szemben m indig ki szoktam 
nyilvánítani azt az állásponto
mat, hogy csak a  fiatalokkal 
együtt lehet m egvalósítani a 
szocializmus teljes felépítésé
nek nagyszerű program ját. S 
aki ezt nem  érti, azzal nyil
vánvalóan vitatkozni kell, és 
meg kell győzni ifjúságellenes 
nézeteinek helytelenségéről.

— Meddig ju to ttak el az 
ifjúságpolitikai párthatározat 
megvalósításában a dorogi já 
rásban? A z ifjúsági törvény  
végrehajtása m ilyen ü tem ben  
halad?

— A járási pártbizottság az

számítanak. Persze a  részvé
teli arányukat még növelni 
kell a különböző választott 
szervekben. Ami az anyagi , 
kedvezm ényeket illeti, ezek 
közül csak egy-két példát em
lítek. Ma m ár összehasonlítha
ta tlanul nagyobb m értékben 
tám ogatják őket lakásépítési 
törekvéseikben, m int koráb
ban. Ami pedig a szervezeti 
élet objektív feltételeit illeti, 
ennek megterem téséhez is 
sokkal nagyobb anyagi tám o
gatást kapnak m ind az üze
mekben, m ind a falvakban, 3  
ami ugyancsak rendkívül fon
tos: a  fiatalok iránti megbe
csülés, tevékenységük erkölcsi 
elismerése összehasonlíthatat
lanul nagyobb, m in t volt a  
korábbi időszakban, azzal 
együtt is, hogy még számos 
tennivaló vár megoldásra. Ami 
pedig m inket illet, a  KISZ és 
az ifjúság politikai tevékeny
ségének segítése, irányítása 
m ellett term észetesen azzal is

utóbbi években nagyon sokat törődünk, hogy a fiatalok leg
foglalkozott az ifjúságpolitikai 
párthatározat végrehajtásá
nak különböző problém áival. 
M indent igyekeztünk m egten
ni azért, hogy a pártszerveze- 
tek, a  kom m unista vezetők, 

problém áikat. Lgy érzem, továbbá m inden olyan szerv,
hogy ez eddig sikerült. Ahol 
tudok segítek rajtuk , m ert 
úgy vélem, a mi állandóan 
változó és fejlődő világunk
ban az ifjúság a mi eszméink 
sajátos képviselője. Ezek a 
fiatal lányok és fiúk, anélkül, 
hogy különösképpen hangoz
tatnák azt, a maguk term észe
tes életvitelével, nyíltságával,

am ely tehet valam it az ifjú 

jobbjai a párttagság soraiba 
kerüljenek. Mindig abból in
dulunk ki, hogy a mai fia
talság a mi ifjúságunk és ne
velése, fejlődése érdekében 
egységes cselekvésre van szük
ség. S ebbe az irányba igyek
szünk befolyásolni a  többi

Ságért, valóban mozdítsák elő- szervet is. Ezt figyelembe vé
re az ügyet. Nos, elm ondhat- ve, úgy igyekszünk politizálni, 
juk, hogy a fiatalok helyzete hogy érvényesüljenek azok a
nagyón sokat javult. Nemcsak 
politikailag kerültek más meg
világításba a korábbinál az 
ifjúság problémái, de a  konk
ré t intézkedések sem m arad
tak  el. S ez m ár szorosán

őszinteségével es bátorságával kapcsol6dik az ifjűsági tö r- 
naponta kifejezésre ju ttatják , vé be foglaltak végrehajtó- 
hogy a szocializmus vilaga az sához is_ Számos olyan

legjobb módszerek, amelyek 
elősegítik a közös ügy sikerét, 
a párt ifjúságpolitikai határo
zatának következetes megva
lósítását és az ifjúsági tö r
vénynek az eddiginél is ha
tékonyabb végrehajtását.

ő igazi közegük. S ha néha ki 
fejezésre ju tta tják  valami mi 
a tt elégedetlenségüket, akkor 
azt azért teszik, hogy a szo
cialista holnap még szebb le
gyen, az u tánuk következők
nek m ár ne kelljen ugyan
ezekkel a problém ákkal meg
küzdeniük.

— Ezek után a fiatalok 
iránti rokonszenve nem  lehet 
vita tárgya. A zt azonban még
is hadd kérdezzem  meg. ho
gyan foglal olyankor állást, 
am ikor a felnőttek a fiatalok 
ellen beszélnek, m inden külö
nösebb indok nélkül.

— Sajnos, vannak olyan lá-

tézkedés született, am elynek a 
nyomán m a a fiatalok sokkal

in - — Köszönjük a beszélgetést.

(tiki)

24 milliós beruházás 
a kisbéri téglagyárban

Kisbér nagyközségben m ind A végrehajtó bizottság meg- 
fonlosabb szerepet játszanak az állapíthatta, hogy az üzem ál
ipari üzemek. A tanács végre- tálában megbirkózott a  kezde- 
hajtó bizottsága állandóan fi- ti nehézségekkel. A kezdeti 
gyelemmel kíséri az iparban időszakban a fluktuáció, a
dolgozók helyzetét. Legutóbb a 
téglagyár üzemvezetője adott 
tájékoztatást a testületnek.

Bevált a képviselet nyan a papírokat sem küldték 
be a jutalék számfejtéséhez. 
Vagy megfeledkeztek róla, 
vagy elegendőnek ta rtják  a 

A Volán 18. sz. V állalat ez után felmondott, szerinte ke- Ezt teljesítette tehát a 17 fix bért.
év júliusától részt vesz abban vés a feladat egyrészt, más- gépkocsi. A táblázat különbö- . "  megyében a képviseletről
az országos kísérletben, am ely részt a termelőszövetkezet ző értékelésekre ad lehetősé- a visszhang, sokhelyütt a 
azt hivatott eldönteni, van-e konkurrencia, m ert olcsóbb get. Megfigyelhető például, gépkocsivezetők alig győzik a 
létjogosultsága a képviseleti lehetőségeket biztosít. Azóta a hogy szeptemberben — az ősz munkát.
rendszernek. Négy megyét bí- kisbéri kocsi lá tja  el itt az kezdetén, am ikor betakarítás Mit mond a Volán? „Ha egé- 
zott meg ezzel a feladattal a igényeket. Az igazság azonban még nincs, a nyári szállítások szén őszinte akarok lenni, azt 
tröszt, az első eredményeket az, hogy a felmondó gépko- viszont lefutottak —, vissza- kell mondanom, féltünk egy 
m ár összegezték és ott azt ál- csivezető ici-pici kereskedel- esés m utatkozott. Októberben k ic sit. . .  Azonban túlzott volt 
lapították meg, hogy a mi mi szellemmel sem volt meg- viszont kevesebb m unkanapon az aggodalom, m ert az elkép- 
eredm ényeink még a másik áldva. A karatlanul is eszébe több fuvarszám mutatkozik. zeléseket felülm últa az ered- 
három megyénél is jobbak. ju t az em bernek a sült ga- , ,  . mény. Igaz, a szervezéskor lel-

ívTómr ;„ri„irr.n lam bról és a karba te tt kézzel tó Jjó c  txt ®pv.ls. , ** kesedtünk, elhitettük magunk-^ egy hónap után  mdpkolt- ülőről szóló elmé megjegyzés> kérdés lehet több irányú A ka] ha m ár be]evágunk, m úl
nak véltük megkérdezni, be- 6J lakosságnak szoló szolgáltára- denkénDen elkerülni kell
vált-e a képviselet? Kövér Je - T arjánban más okok m iatt si lehetőségek kibővültek. Ér- A tv„rP'mí„  W w m h . t  „ „x ' '  
nő áruforgalm i osztályvezető nem vált be az első ember, zékeltetik a számok is, hogy knrcjv- , ot m ár
ad tájékoztatást, m ajd adatok- Nem rendelkezett helyism eret- jól szám ítottak az előkészítők, .p i-n t tc ó c iin t  ’
kai is kiegészíti a  helyzetké- tel, az em berek se nagyon A gépkocsivezetőknek — hi- jL
Pet- tudták, ki ő. Ügy hírlik, falu- szén ők a vállalat dolgozói —, .

rr ., . helyen addig vissza se köszön- nem mindegy, hogyan keres- , • wt ■ u- ^Ket^ típust vezettek be. Az neky az üj fakónaki am íg há_ nek jól já r “ak_e. SNyekik is ó objek iv körülmények miatt,
A-jelunel gépkocsi és gépko- romszor nem vereked<ftt  a önvezényléssel dolgoznak, úgy u ^ n k  helyette azonnal pot- 
csivezeto képviseli a vallala- . last á l l í ta n i . . .  Másrészt olyan
tot a községekben -  17 ilyen kocsmában A második képvi- akció volt « ,  amellyel köze-
kocsi van üzemben. Noha sek) vlszont Tarjanban is szép P J l ,  ’ . . . .  w lebb kerültünk a lakossághoz,
m indkét típusú képviselet be- eredm ényeket é rt el, Debre- {“  „ I S  kereskedőszenem U f , m ar dolgozunk a tovább-

I Ä M Ä u Ä W
vezető.

vált, erről érdemes kicsit bő- cenbe is v itt m ár rakományt. parosaj
vebben szólni. összességében egyértelm űen kaphatnak. Az átlagos bér ta r-

lewögezhetjük, hogy kedvelt talm azza az üzemeltetési költ
és szép eredm ényeket felm u- ségeket is. Ebből üzemanyag- 
tató akció a képviseleti rend- ra  ,1300 é r in tő t  fordítanak a

javítási költségeket nem lehet
’ átlagolni — m indenesetre, hét- pasztalatok

Kezdjük a gondokkal. Súron Nézzük az eredm ényeket nyolcezer forint kijön, 
a gépkocsivezető rövid idő összefoglalva:

Kereskedelmi
szellemmel...

kilométer fuvarszám munkanap

Július 30 500 1321 368
Augusztus 50 700 1811 109
Szeptember 41 100 1460 384
Október 39 397 1539 250

A megyénkbeli kedvező ta- 
a m ásik há

rom kísérleti bázissal — azt 
eredményezhetik, hogy foko
zatosan, országszerte bevezeti 
a tröszt a képviseleti rend
szert. A falu lakossága újabb 
szolgáltatási form ával gyara
podik, közelebb kerül a vá
roshoz. Elmosódnak e téren is 

Négy hónap alatt 100 ezer fo- azok a határok, amelyek a fo
rin tra  tehető az általuk ho- lusi és a városi em bert elvá
zott bevétel. Tapasztaltak vi- lasztják. 
szent olyant is* hogy néha- " e r  Vilmos

Féltek tdle
A B-típusú képviselet ered

ményeit nehezebb értékelni.

munkafegyelem lazulása ellen 
a gyár vezetői határozottan 
léptek fel. Nem riad tak  vissza 
néhány dolgozó, közöttük egy 
főművezető elbocsátásától sem. 
A gyáregység jelenleg a vál
lalat 18 üzeme között a 4. he
lyen áll. Különösen örvende
tes a  selejt csökkenése, ami 
tavaly még 25 százalék volt, 
most mintegy 6 százalék kö
rül jár.

Nagy gondot fordítanak a 
munkakörülm ények javítására. 
A V állalati M unkavédelmi 
Szabályzatban előírtakat pon
tosan érvényesítik. A jövő év
ben 24 millió forintos beruhá
zás kezdődik. Anyagtárolót 
építenek. A dolgozóknak nem 
kell a jövőben — az időre va
ló tekintet nélkül — a szabad
ban dolgozniuk.

A nagyközségi tanács vég
rehajtó bizottsága felhívta a 
figyelmet, hogy a gyár m int
egy 178 dolgozója részint kis
béri, részint a közeli helysé
gekből való. Meg lehet ta lál
ni a módját, hogy jobban be
kapcsolódhassanak a nagyköz
ség kulturális, politikai éle
tébe.

★

Nyergesújfalu nagyközség 
tanácsa szerdán délelőtt ülést 
tartott. Különös gonddal vizs
gálta a szakigazgatás működé
sét. Ezzel a szervvel kerül a 
lakosság a leggyakrabban kap
csolatba. A testület megálla
pította, hogy 1970-től 1972-;g 
éppen kétszeresére em elkedett 
a beérkezett iratok száma. A 
lakosság ügyeinek jobb inté
zése szükségessé teszi — álla
pította meg a  tanácsülés —, 
hogy növeljék a szakigazga
tásban dolgozók számát. A 
testület javasolta a megyei ta
nács végrehajtó bizottságának, 
járuljon hozza a létszám eme
léséhez és biztosítsa a szüla&á. 
ges béralapot.


