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Nyolcvankét család összefogott
A  Tatai Városi Tanács 6. te a lakókat, adjanak tanácsot, csolatban a lakók 

számú lakóbizottsága egy m ondjanak véleményt arról, lek abban, hogy 
esztendeje alakult. E nem túl hogyan dolgozzon még ered- ezeket a  fiatalokat is bevon-

megegyez- 
a  jövőben

hosszú, de eredményekben ményesebben a bizottság. S 
gazdag év m unkáját a lakóbi- tegyenek javaslatokat, fel- 
zottság tagjai a körzet lakói- ajánlásokat a következő évre.

ják a  közös munkába, hiszen, 
ha a lakótársak  m unkáját nem 
is, de sa já tjukat bizonyára 
becsülik majd. S mivel a 
gyermek elsősorban szülei, 
példájá t követi, a  felnőtte
ken, a szülőkön is múlik, s i
kerül-e valóra váltania e lha
tározásukat.

A körzet lakói, köztük a 
nyugdíjasok is, szívesein a ján 
lották fel m unkájukat. „Időm 
is, energiám is van rá, m iért 
ne segítenék?” — m ondotta 
az egyik nyugdíjas.

A körzet lakói nevében töb
ben megköszönték a  lakóbi
zottság lelkiism eretes m un
káját.

Ünnepélyes percek voltak, 
m ikor Huszti Levente, úgy a 
lakóbizottság, m int valameny- 
nyi lakó nevében megköszönte 
a legaktívabbak m unkáját, s 
elismerő oklevelet, valam int

já tszó tér: hinták csúszda, homokozó a 47. számú ház udva- ^ r i a k ó b S t s a ^  b e s ^ m ^ t  a 
ran. A játékokat a  0. számú körzet lakói készítettek jövőre vonatkozó tervekről, el

képzelésekről is. Rendkívül
Val közösen ünnepi lakógyűlé- A beszámolót nagy érdeklő- fontos a tanáccsal, az állami 
sen értékelték. Bár a  lakók déssel fogadták a lakók. Több és társadalm i szervekkel már 
társadalm i m unkája nyomán hozzászóló elmondotta, hogy kialakított jó kapcsolat erő
megszépült udvarok, játszóte- bár a legtöbb fiatal szüleivel sítése, hiszen támogatásuk, 
rek  m inden írásos beszámoló együtt részt vesz a közösen segítésük nélkül nem tudnák 
nélkül tanúskodnak az ered- végzett társadalm i m unkában, megoldani 
ményekről, Huszti Levente la- még mindig akadnak olyanok, 
kóbizottsági elnök beszámoló- akik  rongálják a közös va-

a problém ákat 
A 6. számú lakóbizottság 

jól dolgozik — és eredményei
já t valam ennyien nagy érdek- gyónt, letördelik a fák  galy- azt m utatják, mennyi m indent 
lődéssel hallgatták. lyait, kerékpárral gázolnak a lehet tenni a városért, a  szű-

A lakóbizottság elnöke meg- íűre, s a figyelmeztető sza- kebb lakóterületért, ha nyolc
köszönte a körzet lakóinak a vakra gorombán válaszolnak, vankét család összefog ...
„Virágos, tiszta T atáért” moz
galomban végzett eredményes 
m unkájukat. Elmondta, hogy 
a  lakók 1974-ben 1744 tá rsa
dalm i ó rát teljesítettek, ami 
csaknem 50 ezer forin t értékű 
m unkát jelent. Elmondotta, 
azt is, hogy a  lakók m unká
ján  kívül az állam i és a  tá r
sadalm i szervek tám ogatása 
is hozzájárult a  körzet gazda
godásához. A megyei rendőr
főkapitányság például ping
pongasztallal, ütőkkel és lab
dákkal, az edzőtábor roplab- 
dahálóval és labdával a já n 
dékozta meg a  körzet lakóit.

— Lakótársaink em berség
ből is jelesre vizsgáztak, am i
kor egy a rra  rászoruló csa
ládnak csaknem 1000 forintot, 
valam int ruhanem űt ajándé
koztak — hangzott el többek 
között a beszámolóban.

Sor kerü lt a  jelentősebb 
társadalm i m unkák felsorolá
sá ra  is. így például a Gesz
tenye-fasorban rendbe hozták, 
átfestették, szocialista m egőr
zésre átvették a nyilvános te
lefonfü lkét Parkosították a 
lakóházak udvarait, padokat 
állíto ttak  fel, s facsemetéket 
ültettek , a 47. számú lakó
töm b udvarán játszóteret lé te
sítettek, s a  h intákat, csúszdá
k a t azóta is karbantartják .

A lakóbízottsági beszámoló
ból azonban az is kiderült, 
hogy néhány lakó közömbösen 
szemlélte a  m unkát. ő k e t 
az elkövetkezendő időszakban 
okos szóval kell meggyőzni 
arró l ők is a közösséghez ta r
toznak.

A lakóbizottság elnöke kér-

E súlyos problém ával kap- — uhr —

A negyedik 
kötőszalon

K eresett kötött holm ikat 
készítenek a Komáromi Házi
ipari Szövetkezet dolgozói. 

Három m éretes kötőszalonjuk 
— Tatán, Oroszlányban és 
Komáromban — áll a  lakos
ság szolgálatában. Az idén a 
negyedik üzlet m egnyitására 
készülnek. Tatabányán a 
Kilián körtéren tatarozzák, 
szépítik az új kötőszalon he
lyiségeit. A jövő év feb ruárjá
ban fogadja vendégeit.

Lelkipásztorok

Havas Miklós, a  Hazafias 
Népfront Komárom megyei 
bizottságának titkára  nyitot
ta meg szerdán a katolikus és 
protestáns lelkipásztorok
együttes békegyűlését. T ata
bányán, a megyei tanács 
székházában m egtartott ta 
nácskozáson dr. Mészáros Ká
roly kanonok, provikárius 
foglalkozott a  katolikus pa
pok Berlinben tevékenyke

dő békekonferenciájával. Ez 
az állandó szervezet ezekben 
a napokban ta rtja  plénumát, 
am in a magyar katolikusok 
küldöttsége is részt vesz. Dr. 
Nagy István  evangélikus es
peres, a  protestáns egyházi vi
lágszervezetek békemozgalmi 
tevékenységéről tájékoztatott 
Az elhangzottakkal kapcso
latban többen kérdéseket te t

tek fel, illetve k ifejtették  véle
ményüket. A békegyűlés Havas 
Miklós zárszavával é rt véget.

Beszélgetés a tükör előtt
zom a szakmában. Ennyi év 
a la tt sokat és sokszor válto
zott a  divat. Ism ernünk kell 
a legmodernebb módszereket.

Cörföl Magdolna a fodrász
üzlet fiatal dolgozói k ö zé ta r
tozik. Vele a szakmai tovább
képzésekről beszélgettünk.

— Tavasszal Balatonvilá-

B ár hétköznap délelőtt nyi- rok, beugróm a  Mariskához, 
to ttunk  be a kisbéri Szol- megcsináltatom a hajam at, 
gáltató Szövetkezet fodrász- Most ism ét jó  lesz egy dara
üzletébe, mégis te lt házat ta- big. M ert mi az, am in spó- 
láltunk. ro lhatna az ember, egy kis

— M indennap ennyi m un- időt és pénzt? Többek kö-
kájuk  van? — szólítottuk meg zött a haja. 
az ablak melletti tükör előtt — S o k a s a  parókával old- 
dolgozó fodrásznőt, Kiss Fe- ják  meg frizuragondjukat. 
rencnét. Beadják a  fodrászhoz, megfé- goson já rtunk . A kkor ismer-

— Ö, dehogy! A forgalom sültetik, s  am íg a  haj elké- fed tem  meg a legújabb h a j
nalunk, hogy így fejezzem ki szül, körülnéznek a boltok- vágási módszerrel, a sasson- 
magam, falusiasán oszlik ba, elintézik a bevásárlást. Az új frizura egyébként 
meg. Heti piackor, m ikor Aztán egy-két óra elteltével ' 8*“°  közkedvelt le tt a nők kö- 
amúgy is erre  járnak, benéz- visszajönnek, és néhány perc rében. Van olyan nap, hogy 
nek a  környező falvakból is. m úlva csinosan, rendezett kőt vendég is kér sasson haj- 
M egcsináltatják a hajukat — hajja l távoznak. De azért én vágást. Elsősorban persze a 
az idősebbek általában daue- mégis azt mondom, hogy a  fiatalok, akik szeretik, a si- 
roltatnak — aztán egy időre paróka inkább csak hűvösebb 1Jla frizurákat. Magam is 
leteszik a gondot a  frizuráról, időkre való. Nem egészséges isen praktikus hajviseletnek 
Búcsú, karácsony, húsvét, te- nyáros is állandóan viselni — tartom . Persze, csak annak a 
hát nagyobb ünnepek előtt folytatta a  fodrásznő, miköz- vendégnek ajánlom, akinek 
sok vendégünk van. de a  m e- ben új vendég foglalt helyet Í°1 is áll. Ügy gondolom, a 
zőgazdasági m unkák idején a tükör előtt. — Persze azért fodrász egyik legfontosabb 
bizony nem  a  frizura a leg- nem hord m indenki parókát, feladata, hogy eltalálja s 
főbb gondjuk azoknak, akik Azt, hogy ki milyen frizurát vendég arcához legjobban illő 
a földeken dolgoznak. Most kedvel, elsősorban az Illető f r iz u rá t. . .  

például a szüret, a kukorica- életkora határozza meg. A 
szedés ■ idején, alig volt ven- középkorú és idősebb hölgyek 
dégünk. K ét hónap u tán  m a sok esetben ragaszkodnak a 
először van ekkora forgal- hagyományos, daueros frizu- 
munk. rákhoz, de a  fiatalok a leg-

— Ez igaz — szólt közbe a újabb divatot követik. Ezért 
fodrásznő vendége, aki szín- nekünk, fodrászoknak, is h a 
tén daueroltatni jött. — Én ladnunk kell a korral. Va- 
Bakonysárkányról járok ide, lam ennyien rendszeresen 
persze nem  m inden héten, és szakmai továbbképzésen vé
nem is kéthetente. Ma épnen szünk részt, s megismerke- 
vásárolni jöttem  be K isbérre, dünk a legújabb fogásokkal, 
és gondoltam, ha m ár itt já -  Én m ár harm inc éve dolgo-

Ötmillió összetevői
Termelékenység -  takarékosság -  szervezés

KÖZELEG az év vége, a  lalati szinten m illiókat tesz- 
számvetések ideje. A mérleg nek ki. Az 1-es számú gyár 
serpenyőiben az egyik olda- dolgozói például társadalm i 
Ion a  terv, és XI. pártkong- m unkában, technológiai fej- 
resszus, valam int a  felszaba- lesztésből adódó m egtakarí- 
dulás 30. évfordulója tiszte- tással csaknem 2,3 millió fo- 
letére te tt felajánlások, a  m á- rin to t te ttek  le a gyár és a 
síkban a m ár megvalósított város asztalára. A III-as szá- 
célok. Az idő függvényében mú gyár is tú lhalad ta a  2 mii- 
figyelő szemek kísérik a m ér- liót. Érdemes megemlíteni, 
leg nyelvének játékát, hol hogy miből kerekedett ki az 
áll meg, m it m utat? Jó-e a  összeg. Zömében, — 2 millió 
d ik tá lt ütem, avagy fokozni forint erejéig — abból, hogy 
kell, hogy az adott szó való- igyekeztek jó l kihasználni a 
sággá érjen? Ilyen kérdések- munkaidőt, takarékosan bán- 
re keresnek választ a gazdái- tak az anyaggal, és csökken, 
kodó egységek dolgozói, veze- tették  a  selejtet. A többi, 
tői, am ikor visszatekintenek m integy 13 000 forin t abból 
az esztendő eddig eltelt hó- származott, hogy a szocialis- 
napjaira, és számvetést ké- ta  brigádok társadalm i mun- 
szítenek. Ezt tették  az eszter- kában parkosították a gyár
gomi m űszeripari művekben 
is. Idézzünk néhány gondo
lato t az értékelésből:

„A viszonylag csekély m ér
vű árbevétel és eszköznöve-

udvarát, 1500 facsemetét, és 
2000 díszcserjét ültettek el.

Százezreket * takaríto tt meg 
a gyártm ányfejlesztési főosz
tály kollektívája is a  kong-

kedés m ellett a vállalati nye- resszusi verseny eddigi hó- 
reség ugrásszerűen em elke- napjai során. A 375 000 forint 
dett. A hatékonysági m utatók sok-sok tételből kerekedett 
ilyen m értékű növekedését az ekkora összeggé, összesen 
élő- és holtm unkával való :n tém ában ta lá ltak  le
fokozott takarékosság, a ha- hetőséget arra, hogy megta- 
tékonyság növelésére te tt in- karításokat érjenek el. És es 
tézkedések, valam int a  gaz- azt m utatja, hogy tudatosan 
daságosabb term ékösszetétel törekedtek e lehetőségek fe l

k ialakítására hozott döntések tárására és kiaknázására, az 
tették  lehetővé.” egész vállalat gazdasági ered-

Nos. ezek a m eg állap ító  m ényeit javítva‘ 
sok nagyon lényeges gazdái- Nagyvállalati szinten a 
kodási területeket érintenek, háromnegyed évi m egtakarí- 
Való igaz, hogy am íg az tás több, m int 5 millió forint- 
összes árbevétel féléves idő- ra  rúg. Amikor versenyvál- 
szakot tekintve az idén 4,9 lalásaikat form ába öntötték, 
százalékkal nagyobb, m int a  a term elésben a term elékeny
m últ esztendőben volt, addig ség növelését, a szervezettség 
a nyereség 67,6 százalékkal tökéletesítését, a jobb m un- 
haladja meg a korábbi idő- kaidő-kihasználást, a  term é- 
szak szintjét. Az árbevétellel kék minőségi előírásának be- 
arányos nyereség 60, az esz- tartását, az anyagtakarékossá- 
közarányos nyereség pedig got tarto tták  szükségesnek 
60,5 százalékkal m utat jobb hangsúlyozni és szorgalmazni, 
eredményt, m int 197óban. A háromnegyed évi-, értékelés- 
Ezek az összehasonlító adatok kor pedig éppen arról győződ- 
önm agukért beszélnek, és hettek meg, hogy az eredm é- 
meggyőző bizonyítékai a ha- nyék összetevői is ezek.
tékonyság javulásának. A te r
mékösszetétel jó l átgondolt 
változtatásával a  term elé

kenység növekszik, kedvezőbb 
eredm ényekkel hasznosul az 

élő- és holtm unka egyaránt. 
A vállalat ezt az u ta t já rja  a 
kongresszusi m unkaverseny
ben is. A vállalások, és a  
nyomukban m egszületett ed
digi eredmények jól érzékel
te tik  ezt.

EGY-KET MONDAT ere
jéig arról is érdemes szólni, 
hogy a kongresszusi m unka
versenyben vállalat szerve

zési intézkedések hatására a 
korábbiaknál kedvezőbb ará
nyok alakultak  ki az alkal
mazotti létszám csökkentése 
révén. Ez a csökkenés — az 
első félévben 61 fő — tuda
tos, célratörő szervezés ered
ménye, és hatását tekintve is 

Az órában és forintban ki- jelentős, 
m utato tt m egtakarítások vál- Gordos Géza

Nem csak a gyermekeket a szülőket is nevelni kell!
Tanácskozás az ifjúságvédelmi munkáról

M unkaértekezleten elemez- rossz lakáskörülm ények 
ték szerdán a  megyei tanácson szanak szerepet.

já t- él. Köztük 19 teljesen árva. 197 
a féilárva. 874 gyermeknek van

a  megyében folyó gyermek
es ifjúságvédelmi m unkát.

A beszámolók a megelőzés,

A rászoruló családoknál? 1973- édesapja, édesanyja. E szá- 
ban összesen 404 ezer forint m°k  a rra  utalnak, hogy az al- 
összegű segélyt ju tta ttak  a ]al™ gondozásba ^vett gyerme- 

... , . . . , gvámhatóságok, amely 1919 kek szüleinek többsége elmu-
»  feldentes fontosságát hang- kis_ ^  fiatalkorút érintett. Az la^ t.ia  kötelességet. Fontos a 
súlyoztak. M egállapítottak, id . segéiykeret 544 ezer fo_ szülök helyes irányú neveié 
sokat javu lt az ifjúiágvédel- r in t  A Tatabányai Városi Ta- “

nács V. B. a m últ évi 140 ezer 
forintról 220 ezerre em elte az 
1974. évi segélykeret összegét.

mi munka, szélesebb körű le tt 
a  vizsgálódás.

A megye általános iskolái

se, ha kell adm inisztratív 
eszközökkel is. Fokozni kell 
felelősségérzetüket, hogy ne 
kelljen az állam nak vállalni 
azokat a feladatokat, amelyekban  124 gyermek- és ifjúság- Ezáltal a nagycsaládosok igen . __. .. .  , .___ .

védelmi felelős — pedagógus nagy számban ju to ttak  anyagi e n ^ a sa u i a szulo is ,epes - 
-  működik. Sokrétű, szerte- támogatáshoz. hetne megfelelő szemlelettel
ágazó m unkájukban a nevelő- Pozitívan értékelték a  me- 
testületek, szülői munkaközös- gyej gyerm ek- és ifjúságvé- 
ségek. úttörőszervek, nárt- és dó intézet tevékenységét, a 
tömegszervezetek képviselői nevelőszülői hálózat m unká- 
segítik őket. Kapcsolataik ját. A pártfogói m unka is a 
egyre intenzívebbek a területi prevencióra irányult. A hiva- 
gvámügvi szervekkel, a  párt-  ^ so s  pártfogók kiválóan lá t- «gyeim et'’“j ’obban* k rfl T oor- 
fogo felügyelőkkel, valam int ják  el feladatukat, a társadul- dinálni az ifjúságvédelmi 
a nevelőszülői felügyelőkkel. mi pártfogók szám at azonban m unkát az úttörő- és KISZ-

A veszélyeztetettségben leg- kívanatos tovabb nove nK szervezetekkel, s jobban kell 
gyakrabban a környezeti okok, Megyénk nevelőotthonaiban támaszkodni a társadalom ban 
a ' saülők alkoholizmusa és a  1064 állam i gondozott gyermek rejlő  segítőkészségre.

és kötelességérzettel.
A hozzászólások a népesedé

si politikánkból következő sok
szorozódó feladatok megoldá
sára, a  családi nevelés elsőd
legességére, a m unkára neve
lés fontosságára hívták fel a

1

TRAKTORON
Alighogy letakarították a  am ikor észrevette, hogy egy galmát. Ezek után  szinte fe- 

kukoricát az óriási tábláról, 60-80 m éteres darabon beta- lesleges ideírni, hogy szereti 
m ár o tt dübörögtek ra jta  a  karla  az eke az egyik sort, a gépet, vigyáz rá s, hogy 
szán tó traktorok — nyom unkban leállította a  traktort, s  kézzel hozzáértéssel gondozza. Ki ne 
pedig vetőgépet húz a vonta- kaparta, tisztította le a cseme- tudná, hogy m ásként nem  is 
tó. A vetést a  dadi A ranyka- tekukoricákxól a  földet. szerezhetett volna ennyi k i
láss Tsz-ben is, akár a  leg- a  joggal dicsért traktorost tüntetést. m egbecsü lést... 
több közös gazdaságban, a leg- és a  vetőgép kezelőjét, ifi. Nem véletlen, hogy a  tsz ve- 
jobb, a  legmegbízhatóbb gép- Horváth Lászlót, szerencsénk- aetoségenek is evek óta tagja, 
kezelőkre bízzák a szakveze- re  a  tábla szélében ta lá ljuk : A legtöbb közös gazdaság
tők. Itt M urcsik László ül az búzát töltenek a  vetőgépbe. Jó ban kevés a .nehezebb m un- 
50 lóerős Zetor nyergében. lenne sok m indenről érdeklőd- k ára  is beosztható ember. Mi- 

— Olyan ember, hogy alig ni a m egnyerő külsejű trak to- vei a  vetőgépet itt  is csak egy 
akad párja  — m ondja ró la rostól — ám  most vétek volna em ber kezeli, a traktoros is 
Kugler Géza főagronómus. — hosszan rabolni az idejét. Sok- besegít neki a rakodásba. Ez 
Lelkiismeretességet, fegyel- szór hangoztatjuk, hogy az idő kettőjüknek napi 50 mázsa 
mezettséget tanulni lehet tőle. pénz — ezúttal azonban ennél búza em elgetését jelenti. Nem 
Köztudott, hogy a traktorosok is nagyobb érték : a  jövő évi rajtuk , kizárólag a gépek ka- 
nem vetik meg az italt, külö- kenyerünk. Ezért kel fel nap, pacitásán múlik, hogy csali 
nősen, am ikor m ár hidegebbek m in t nap hajnalban, s hat óra- 13-14 hektáron vetnek el na- 
a reggeleit. Ez a traktorvezető kor m ár dolgozik is a géppel, ponta. Szerencsére a búzavetés 
hét év a la tt egyszer sem  jö tt Sötétedés u tán  hazamegy va- így is a  befejezéséhez közele- 
ittasan munkába. K itartó, szór. csorázni, m ajd visszajön, s  azt dik. Aztán mélyszántás vár 
galmas, s  ami talán a legér- a területet, am it nappal elve- rá, egészen addig, míg á t nem 
tékesebb tulajdonsága, hogy tett. este még lehengerezi. Tíz- fagy a föld. A szabadságát ki- 
rendkívül megbízható. Nem tizenegy óra, am ikorra végez, venni is többnyire csak ilyen- 
keil m induntalan a sarkában Tizennyolc éves korától erő- kor szokta, 
lenni, újból és újból ellenőriz- gépkezelő. Húsz évet a közeli Alig, hogy elköszönünk, fel
ni, m iként h a jtja  végre az állam i gazdaságban dolgozott, berreg a Zetor. Folytatják az 
utasításokat — m indig azt te- majd, m ert Dadon ép ített há- abbahagyott m unkát. S talán  a 
szi, am it elvárnak tőle. Volt zat, á tjö tt a  tsz-be. A trakto- gondolatsort is, am iről búcsú-
év, am ikor a termelőszövetke- rosők m unkája nehéz  m eg- zés elő tt beszélgettünk. Tizen-
zet valamennyi növény elveté- viseli a szervezetet M urcsik bét éves a legkisebb gyereke
sét kizárólag őrá bízta. Tavaly László szerencsés em ber, a  — a  fia- Azt szám olta: m ire 
fővetést, másodvetést és tarló- mostani hajszoltság ellenére letölti a katonaidőt, megvehe- 
vetést egymaga 1035 hektáron gém játszik ra jta  negyvenöt tik a gépkocsit. Erre takaré- 
végzett. esztendő. koskodik m ostanában a  csa-

Miközben a lelkiism eretes M ár az irodán hallottuk, hogy Iád- M ert ugye, ő maga úgy 
m unkáról beszélgetünk, fel- tavaly „Kiváló Dolgozó” k itün- sem érne rá a sok m unkátpl
villan előtte egy p ár évvel ez- tetést kapott. M o st*  kiderül, kocsikázni. De a fia szívből
előtti emlék. Silókukoricát éké- Virág-tanyán háromszor is el- ^°g örülni az autónak. _ 
ae tt éppen M urcsik László, s  ism erték hasonlókép a szór- Si*. 4L


