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Dadi pillanatkép

Jó ivóvizet kap a község
Kinn állnak a kapuban a 

dadiak. Figyelik, hogy a Kos
suth utcában műszaki embe
rek „hallgatják” „vallatják” 
a  földet, M űszerrel a kezük
ben já rják  végig az utcát. 
Takó Miklós technikus cső- 
nyom vonal-keresővel lépésről 
lépésre halad, s figyeli a ke
zében ta rto tt érzékeny szer
kezet finom jelzéseit. Fülére 
helyezett hallgatókészülék
ben m odulált hang jelzi, m er
re fekszik a földben a régen 
lefektetett kábel. A Komárom 
megyei Távközlési Üzem dol
gozói aprólékos m unkát vé
geznek, Miklós Antal techni
kus 20 m éteres mérőszalaggal 
kíséri m unkatársát. Az ada
tokat közli Csicsai János m ű
szaki rajzolóval, aki papírra 
rögzíti azokat.

Van m it nézniük a dadiak- 
nak, m ert a posta műszerko
csija is az utcában áll, s a 
gépkocsi vezetője, Halmi Ti
bor is serénykedik a kábelke
resésnél. Régen várt dolog 
történik itt.

Vízvezeték csőhálózatának 
lefektetéséhez keresnek alkal
m as helyet a szakemberek, s 
hogy m erre, hol haladhat — 
ezt határozzák meg különbö
ző berendezések segítségével.

Bán Lászlqné leteszi a vöd
rét, am elyet most töltött meg 
vízzel a községi kútból. Vajon 
m ikorra készül el a  csőháló

zat? Mikor kap vizet a köz
ség? Fontos ez szám ára is, 
hiszen huszonhat éve hordja 
a Kossuth utcából a vizet la 
kásáig, 26 éven á t öt gyerekre 
íg„ mosott, így főzött. K arja, 
dereka érzi is. De a többi 
asszonyé is.

A községi tanácson Mázi 
Jánosné elnök asszony és Va- 
jay Józsefné vb-titkár is örül, 
hogy végre megvalósul a terv. 
Dad 1106 lélekszám ú község, 
330 háza van, s ezeknek ud 
varában 280 ásott kút adja a 
vizet. A községi közkútak 
száma 13. Egyes külkerületi 
utcákban egész nyáron át 
nincs ivóvíz, m ert ötven kút 
m ár használhatatlan. Az ál
latok itatására is la jtokka1 és 
nagy tárolókkal szállítják 
messziről a vizet.

Rég' gond ez, 1975. decem
ber 31-ig, azonban pontot 
tesznek az ügy végére. A na
pokban hívják össze a falú
gyűlést. s m egalakítják a víz
m űtársulást. Ezért já rják  
most a tanácstagok a válasz
tókörzeteket, errő l beszél a 
község apraja-nagyja. A dadi 
ivóvízhálózat kiépítése 1974. 
legjelentősebb m unkája lesz 
— s az egész falu gazdálko
dását szolgálja. A fáradságos 
vízhordás rossz em lék m arad 
csupán, vízvezetékből nye-t 
friss vizet ihatnak a dadi em
berek.

Mit tehet 
egy nőklub?
Dunaszentiniklósiak

N aszályon
A naszályi nőklub a megye 

legjobbjai közé számít. A 
Hazafias Népfront dunaszent- 
miklósi bizottsága azt szeret
né, ha a tapasztalatokat saját 
községükben alkalm azhatnák. 
A népfrontbizottság titkárá
nak, Szilas Lászlónak vezeté
sével 10 tagú küldöttség já r t 
hétfőn Naszályon.

A vendégeket a naszályi 
nőbizottság titkára, dr. 
Kam pfm üller Sándorné fo
gadta. Elmondotta, hogy klub
juk tagjai milyen rendez
vényeket szerveztek. A duna- 
szentmiklósiak m eghallgatták 
Közel Leonénak, a népfront 
megyei m unkatársának elő
adását. Az oktatási intézm é
nyek és a társadalm i szervek 
kapcsolatáról beszélt.

Az előadást követően ven
dégek és házigazdák fehér
asztal m ellett folytatták esz
mecseréjüket. Sok kérdésre 
kaptak választ a dunaszent- 
miklósiak. S azzal tértek visz- 
sza községükbe, hogy a na
szályi példára szintén klubot 
szerveznek, ahol a helybeli 
lányok, asszonyok még köze
lebb kerülnének egymáshoz, 
a közéleti tevékenységhez.

77 m illiárd rubel értékű árucsere

K ö z ö s  o r iá §  k o m b in á to k
A KGS’! -országok komplex program ja a gyakorlatban

A szocialista gazdasági in 
tegráció komplex program já
nak elfogadása óta eltelt két 
és fél esztendő a la tt a KGST- 
tagországok jelentős eredm é
nyeket értek el ezen a téren 
is: számos sokoldalú term elé
si szakosítási és kooperációs 
egyezmény született, közös 
tervezési együttműködési meg
állapodásokat írtak  alá. A szó
ban forgó v^yezmények első
sorban a gépipar, a vegyipar, 
a könnyűipar területén irá 
nyoznák elő egy^..,tes erőfeszí
téseket, de ugyanúgy vonat
koznak közös nyersanyagki
term elő- és feldolgozó kapaci
tások létrehozására, valam int 
kulcsfontosságú tudományos
technikai problém ák együttes 
erővel történő megoldására is.

A nyugati félteke első szo
cialista állam a, Kuba, 1972- 
ben le tt a KGST tagja. Az 
utóbbi években Jugoszlávia is 
egyre inkább bekapcsolódik a 
KGST-országok közös tevé
kenységébe; részt vesz a 
komlex program  megvalósí
tásában.

Bulgária — a Szovjetunió
val és Magyarországgal kö
zösen — óriási kalcinált szó
dakom binátot épít, amelynek 
kapacitása évi 1,2 millió ton
na szóda lesz. M agyarorszá
gon — szovjet technikát rész
vétellel — korszerű kőolajfel
dolgozó üzem létesül, amely a 
Barátság—2 olajvezetéken é r
kező szovjet kőolajból á llít 
elő majd sokféle, korszerű 
term éket.

Az integrációs folyam at 
egyik legfontosabb szférája a 
KGST-országok m űszaki-tu
dományos együttműködése. A 
komplex program  megvalósí
tása során a  tagországok ed
dig több m int 40 m űszaki-tu
dományos együttműködési 
m egállapodást írtak  alá, több 
m int 35 koordinációs közpon
tot, 7 tudom ányos-koordináci
ós tanácsot, 2 nemzetközi tu 
dományos egyesülést hoztak 
létre.

A Szovjetuniónak a KGST- 
országokkal folytatott keres
kedelme az 1971—1975. közötti

időszakban az előző ötéves 
időszak másfélszeresére bővül, 
s a forgalom össz-volumene e l
éri a 77 m illiárd rubelt.

A komplex program  meg
valósításának első két és fé l
éves tapasztalatai és eredm é
nyei igazolták a KGST-orszá
gok által kidolgozott közös 
gazdaságfejlesztési stratégiát. 
A KGST-országok gazdasági 
fejlődését az elm últ években a 
dinam ikus gazdasági növeke
dés, a leghaladóbb ágazatok 
kiem elt ütem ű fejlesztése je l
lemezte. Néhány jellemző 
adat: 1971—1972-ben a KGST- 
országok bruttó  nemzeti jöve
delme több m in t 11 százalék
kal. a b ruttó  ipari term elés 
pedig 15.4 százalékkal növeke
dett (a fejlett kapitalista o r
szágokban az ipari term elés 
növekedése ugyan ebben az 
időszakban, csak 8.8 százalékos 
volt.) 1972-ben a KGST-orszá- 
gokban több m int 2,3 millió 
lakás épült, vagyis körülbelül 
10 millióan költöztek új o tt
honba.

Tanácsi vb-ülés —  a saját munkáról
fl pártsze rv eze tek b en
hogy tagjaik időről időre a 
kollektíva előtt vetnek számot 
sa ját m unkájukkal. Komárom 
megye Tanácsának végrehaj
tó bizottsága legutóbb hason
lóan vont mérleget egyeszten- 
dős tevékenységéről. A testü
let minden tagja beszámolt a 
megválasztása óta végzett 
m unkájáról. A megyében, s 
lehetséges, hogy országosan is 
elsőként ezt a tanácsi testület 
vette át a pártban bevált ön
értékelést. Ezt az „utánzást” 
jellemezve elm ondhatjuk: si
keresnek bizonyult. Az ered
ményeket és tennivalókat tá r
gyilagosan elemző állásfogla
lások az önképzés és tovább
képzés fórum ává avatták a 
végrehajtó bizottság „form a
bontó” tanácskozását.

Bevezetőként a tanács elnö
ke — mintegy hangosan gon
dolkodva — számba vette, ho
gyan vált erősebbé, közvetle
nebbé a megyei tanács, a vég
rehajtó  bizottság kapcsolata a 
választókkal. Jelentős szerepet 
játszott a folyam atban a me
gyei tanács m inden lelkiisme
retesen dolgozó tisztviselője. 
Szorosabb együttműködés a la
kult ki az országos szervek
kel. A minisztériumok és fő
hatóságok vezetőinek látoga
tás? hozzájárult a közös cé
lok megértésében, a megye 
fejlődésének gyorsításához. S 
mindez még m agasabb szintre 
emelhető, ha a végrehajtó bi
zottság tagjai — a tisztségvi
selőkkel egyetemben — előbb 
együttműködésben végzik el 
választóiktól kapott megbíza
tásokat — foglalta össze a 
maga álláspontját a tanács el
nöke.

— A döntésekhez sokkal 
több inform ációt kellene sze
reznem! — fogalmazódott meg 
az egyik végrehajtó bizottsági 
tag álláspontja. — Ez úgy 
válnék lehetségessé, ha a 
szakigazgatás időnként írásos, 
majd szóbeli inform ációkat 
nyújtana.

K erekasz tal- konferenciasze-
-----  ruen megbeszel

hetnénk egy-egy szakterület 
problém áit — hangzott az 
egyik javaslat. Egy másik vb- 
tag azt ajánlotta, hogy az in
formációk súlyát a lakosság 
álláspontjának megismerésére 
kellene helyezni. A döntő 
ugyanis az, m ennyire érzik 
sa játjuknak a választók a ta 
nács, a végrehajtó bizottság 
döntéseit. Ha például a végre
hajtó bizottság tagjai a napi
rendre kerülő anyagokat még 
előbb m egkapnák — m ondot
ták többen, — lehetővé válna, 
hogy a választókkal előre 
megbeszéljék, milyen állás
pontot foglaljanak el az ülé
seken. Hasznos lenne ez abból 
a szempontból is, hogy m ár a 
hatái’ozatok előkészítésekor 
egyeztethetnénk a szűkebb 
terü leti és a megyei, illetve az 
országos érdekeket.

A további önértékelésben e 
problém ával foglalkozva az ju 
to tt kifejezésre, hogy a vég
rehajtó  bizottság tagjai az ed
diginél sokkal gyakrabban 
szerepeljenek a nyilvánosság 
előtt. Természetszerűen senki 
sem az önreklám ozást a ján 
lotta. Szükséges lenne, hogy 
kisebb és nagyobb tanácskozá
sokon, állam i, term elési és 
egyéb területen, m int a megyei 
tanács végrehajtó bizottságá
nak képviselői jelenjenek meg 
és m ondják el véleményüket. 
Ebbéli tevékenységük során 
is ügyeljenek arra, hogy ne 
csupán a vezetőkkel, a vezető 
testületek tagjaival találkozza
nak. Ism erjék meg a dolgozók, 
a  határozatok végrehajtóinak 
álláspontját is.

A végrehajtó bizottság tag
jai az időkihasználás ügyé
ben úgy foglaltak állást, hogy 
a választók köréből, a külön
böző szervek részéről szerzett 
információk folyamatossága 
az eddiginél szélesebb körű 
közéleti ism ereteket nyújtana, 
így a megyei tanács szakigaz
gatása által előterjesztett 
anyagokról még helyesebb, 
élettel még telítettebb állás
pontokat alak íthatnának ki. S 
határozataik ta rta lm a is en 
nek arányában válnék gazda
gabbá. Tehát döntően nem az 
inform ációk mennyiségét szük
séges növelni, hanem a m inő
ség változtatásával lehet még 
közelebb ju tn i a kívánt cél
hoz, a még hasznosabb dönté
sekhez.

EZ 3 néZCt vezetett el a tanács 
— tisztségviselőinek 

és a végrehajtó bizottság 
társadalm i tag jainak  viszo
nyához. A vitában résztvevők 
mindegyike példákkal szem lél, 
tette, hogy a végrehajtó bi
zottság m inden tag ja eddig is 
azonos jogokkal vett részt az 
ügyek vizsgálatában, a  beter
jesztések esetenkénti előkészí
tésében, a döntésekben, az el
lenőrzésekben. Továbbra is 
erősíteni szükséges a kollek
tív  döntéseknek és eljárások

nak ezt az elvi és gyakorlati 
feltételét.

A függetlenített tisztségvise
lők felelőssége azonban — ha 
lehet — nagyobb m érvű az 
ügyek előkészítésében és a 
határozatok végrehajtásában. 
Nvilvánvaló, hogy a tanács 
elnöke, elnökhelyettesei és 
titkára  a szakigazgatás h ivatá
sos művelői. Az a feladatuk, 
hogy részrehajlástól mentes, 
szakmailag a lehető legjobb 
elemzések, javaslatok kerül
jenek a testületek elé. S 
ugyancsak az ő elsőrendű kö
telességük — éppen h ivatá
sukból eredően —, hogy lé
pésről lepesre figyeljék, ér
tékeljék a határozatokat, a 
döntések végrehajtását, fogad
tatását. M ondhatjuk ezt szak
mai feladatnak. S ha ezt öt
vözik a végrehajtó bizottsági 
tagok különböző ismereteivel, 
napi m unkájuk közben szer
zett inform ációkkal, akkor a 
testület a lehető legteljesebb 
m értékben valósíthatja meg a 
tanács népképviseleti, önkor
mányzati - és szakigazgatási 
funkcióit.

Az önértékelő tanácskozá
son term észetszerűen még sok 
egyéb is szóba került. Beszél
tek például arról is, hogyan 
és m iként gyarapítsák saját 
állam igazgatási ism ereteiket. 
Nem véletlenül m ondották el 
néhányan, hogy határozottan 
szembe kell szállni a bürokra
tikus nyelvezettel. Egyáltalán 
nem a szakszerűség követel
ménye, hogy bárm elyik előter
jesztés — költségvetési, egész
ségügyi, kulturális — az á tla 
gos mai ism eretekkel ren 
delkező em ber szám ára csak
nem érthetetlen  fogalm azás
ban készüljön el.

Hlomabmló
kezően a végrehajtó bizottság 
nem hozott határozatot. A 
testü let m inden tag ja  önm a
gára kötelezően fogadta el az 
álláspontok esetenkénti hasz
nosítását.

Berde Mihály

Évi 4 millió jelfogó
A Beloiannisz H íradástech

nikai Gyár tatabányai gyár
egységének kollektívája ered
ményesen dolgozott a m últ 
esztendőben. Teljesítette éves 
tervét: 1973-ban 2 millió jel
fogót gyártott. 1974-es tervük 
hasonló a m últ évihez, azon
ban néhány m űvelettel to
vább bővül a  gyáregység 
munkája.

Egy-egy jelfogóba ezután
10-12 nemesfém rugót építe
nek be. Ezzel a komplex 
gyártási folyam at valósul 
meg az üzemben. Eddig a jel
fogókat csak részben szerel
ték össze a tatabányai gyár
ban, a  többi alkatrészt a

törzsgyárban építették be; s ott 
ellenőrizték a  m űszerek minő
ségét is.

Ezentúl az egyes term ékek 
összeszerelésén kívül minősé
gi és műszaki ellenőrzésük, 
csomagolásuk és készárurak
tárba szállításuk is itt tö rté 
nik.

A gyártm ánybővítés m aga
sabb szakmai követelménye
ket állít m ajd a dolgozók elé. 
Továbbképzésüket az üzemen 
belül oldják meg. A fejlesz
tés még az idén megvalósul, 
melynek célja az évenkénti 
négymillió jelfogó zártciklu
sú, komplex gyártása.

A gazdasági integráció prog
ram jának  megvalósítása a 
KGST-tagországok szám ára 
lehetőséget nyújt a nyers
anyag- és egyéb term észeti
erőforrás-hiány megoldására, 
hatékonyan működő, optim ális 
kapacitású vegyesvállalatok 
létrehozására, valam int a leg
fontosabb népgazdaságfejlesz
tési feladatok közös végrehaj
tására. A testvérországok erő
feszítései egyesítésének egyik 
legjellemzőbb példája a Ba
rátság-olajvezeték létrehozása, 
valam int a KGST-országok- 
ban szovjet segítséggel létesü
lő atomerőmű-hálózat.

A nyersanyag-problémáit 
megoldását segíti elő a tag
állam ok képviselői által a 27. 
ülésszak során a lá írt általános 
egyezmény a kiembaevszki 
azbesztkitermelő- és feldolgozó 
kom binát felépítésében való 
együttműködésről. A hatalm as 
vegyesvállalat kapacitása évi 
500 000 tonna azbeszt lesz. A 
Szovjetunió és a többi KGST- 
tagállam  800 millió rubeles 
beruházással építi fel az 
Uszty—Ilimszk-i Cellulóz-kom
binátot, amely m ár a követ
kező ötéves terv végére meg
kezdi működését, s évente
500 000 tonna jó minőségű cel
lulózt ad a tagállam ok nép
gazdaságainak.

Az elm últ években a KGST-
tagállam ok számos fontos,
Nagykapacitású, ipari nyers-
Anyag-kitermelő- és feldolgozó 
kom binát építését kezdték 
meg.

— Eeej. no! Csak a tanács
tag házáig jó az út, de sebaj! 
Miénk innen a második porta! 
— mentegetődzik Pataki Fe
renc, am ikor sárbazökkenve 
megáll a kocsi. A nagyigmándi 
Jókai Tsz zárszám adását kö
vető díszebédet hagyta ott fe
leségével együtt, hogy o ttho
nában kicsit elbeszélgessünk 
erről az e lte lt tizenöt eszten
dőről.

Patakiéknál ünnep ez a 
nap. Teríték, sa ját kerti bor 
vörösük az asztalon, kolbász 
idei vágásból kínálja magát, 
s ham ar kerül kávé is a többi 
mellé. Nem tiszteletünkre: ün
nep ez a nap a családban m in
denképpen. Itthon a nagylány, 
Tériké is, aki m ár keres. A 
14 éves Feri a nagymamáékat 
lá tja  el előbb, aztán majd h a 
zajön, m ert így egész a kis 
család.

— Ferike meg se volt még, 
likőr mi m ár a tsz földjén 
ajladoztunk! A feleségemék 
iatyóföldről. sum m ásnak ke
litek ide. Én is cselédember 
oltam, aztán — összeboroná- 
idtunk. Hallod-e — mond
án az asszonynak úgy negy- 
snhét tá ján  — bérelek én 
ildet. m ert valam ire jutni 
ellene! A fogságból csak az 
etem et hoztam haza! No, az- 
/ben az öcsém Veszprémvar- 
inyból hozott egy tehenet, 
ettem m ásikat is. Béreltem
holdat, aztán elindultunk a

tagunk útján. Szegénynek

Legjobban termő fa 
—  a munka

szám ítottunk az én örökölt 
egy holdammal, meg a felesé
gem házhelyével. De én azt 
m ondtam : legjobban term ő fa 
— a m unka!

Bevált ez a mondás. Kupo
rogva gyűltek a forintok, s 
mikor a közös létrejött, be
léptek. Volt, aki ránézett az 
alacsony. szikár em berre: 
„kend m it hozott a közösbe?” 
De a válasz készen á llt: „A 
két karom ere jé t meg azt, 
hogy szeretek dolgozni!’’ S a 
Pataki házaspár elsők között 
kezdte művelni a ráosztott da
rabot. A férj a zsákolásnál 
kpzdte. Talán „csakazértis!” 
Ma is ott van.

— 120—130 mázsa fordult 
meg naponta a  vállamon, kar
jaimon! Igyekeztem. 1954- 
ben felépítettem  a házamat. 
Ezt.

Miközben körü ljárjuk  az 
udvart, kertet, pincét, meg
szem léljük együtt a  süldőket 
(15-öt ellett a koca!) a  takaros 
portát, kiderül, hogy február 
másodika, a zárszámadás 
napja még egy évfordulóval 
közös: 27 esztendővel ezelőtt 
esküdtek egym ásnak .örök hű

séget. Huszonhét nehéz, küz
delmes esztendő. . .

— Mikor hallgattam  az el
nökünk beszámolóját. néha 
úgy elkalandoztam  a sa ját 
magam élete vizein, hogy ész
re  se vettem, milyen szorosan, 
milyen csendben ülünk o tt a 
mozihelyiségben. „40 darab 
állat. Gép egy se, kezdetleges 
eszközök, reménytelenség, 
meg aggodalom. Így kezdtük 
15 évvel e z e lő tt . . .” Így 
m ondta Karikó Pista. így igaz 
is. Nem gondoltuk mi akkor, 
hogy mivé leszünk. Csak ne
kiestünk a földnek, hogy ki
facsarjuk belőle am it lehet.

— Most van annyi gép, 
hogy gyalogmunka alig kell. 
Hanem, tudja, am it erről az 
elnök mondott, azt én kemé
nyebben mondtam volna! Mer’ 
van olyan gyalogmunkás még 
mindig, aki azt hiszi, ha nincs 
kapálnivaló, magától is nő a 
kereset, osztán pihen. Dehogy
is! Jól bevált nálunk a/csirke, 
meg a tojás. 10 500 tojótyúk 
van. 448 ezer pecsenyecsirkét 
értékesítettünk. No, kérem! 
Ide ember, kell! A csirke nem

olyan m int a gyom, hogy egy
két napot várhat. Ha aztán a 
csirkések közül megbetegszik 
valaki, hát rim ánkodni kell, 
hogy m enjenek helyettesíteni. 
Volt az én feleségem is. két 
éjszaka, nemrég, pedig aznap 
m ár ledolgozta a csomagoló- 
ban a napi m unkáját. De ha 
kell, hát kell. Ezt m indenki
nek meg kell érteni.

Elnézem a csupa vitalitás, 
csupa energia em bert, aki pe
dig m ár benne já r  a korban, 
s  mégis mennyi tűzzel, lelke
sedéssel veszi vállára a közös 
dolgát. Egy m aga-vezette koc
kás irkában lapozgat. Napra, 
órára sorakozik itt  m inden, 
am it a brigád végez. M egta
lálta am it keres. Elém te
szi:

— Tetszik látni? „4 óra ól
takarítás 2 fő. répahordás 17 
fő, és így tovább. Ha nincs a 
csomagolóban elfoglaltság, hát 
keresni kell. Ahová irányítják  
az embert, oda kell m enni! Az 
az én mondásom, hogy aki itt 
akarja  megtalálni a szám ítá
sát., az itt  keresse még a m un
kát is!

— Elsők között csatlakok:

tunk a CPS-hez. Meghozta az 
eredményt. M inden növé
nyünk jobban fizetett, .m int a 
tervezett. Búzából 24, árpából 
m ajdnem  26, kukoricából 30 
mázsás átlagot takaríto ttunk  
be. Az aratás? Sokan nem  is 
tudták , hogy van, m ert a gé
pekkel ham ar elpucoltuk még 
a nyom át is! 400 szarvasm ar
hánk van. 72 hízóm arhát é r 
tékesítettünk. 200 juh, a bá
rányok exportra menték. Ügy 
ám!

— M ár ne haragudjon meg 
a  kérdésért Ferenc bátyám , de 
úgy fú jja  itt a számokat, 
m intha maga lenne a fő
könyvelő. Honnan tud ja ilyen 
pontosan?

— Én-e? H át tud ja ezt m in
den tag! Nem titokban folyik 
itt a m unka! Meg az elnök 
is közülünk való, kipróbált 
vezető, elm ondja az m inden 
gyűlésen, hogy állunk?! A 
bajró l is tudtunk. M ikor a 
baromfipestis pusztított, meg 
kór apasztotta a teheneket, 
akkor is elm ondtak m indent. 
És mi tudtuk, hogy rendbe
hozzák a term észet csapásait. 
H ét kérem, én azt hiszem, eff. 
az igazi közös! Együtt gon
dolkodni, együtt dolgozni, örö
met. bajt együtt viselni!' így 
szám olhattuk össze mi is az 
asszonnyal évi m unkánk ered
ményét. Ötvenötezer forintot! 
Szép summa. Sok m unka van 
benne!

— ádáas *•


