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P ortré egy m unkásasszonyról
— Apám még az első világ

háborúban tüdólövést kapott, 
igazából sosem gyógyult meg. 
Tizenkét gyerekről kellett 
gondoskodnia és ra b b a n  a 
világban ez nagyon ne
héz volt. Így há t anyám  
mosni já rt, a felcseperedett 
gyerekek pedig sorra m unká
ba á lltak , többnyire a lenfonó
ban.

— 13 éves voltam, am ikor
eldöntöttem : dolgozni megyek, 
csakhogy a törvény szerint 
ehhez tú l fiatal voltam. P ro
tekció nélkül tehát nem  ju t
hattam  a lenfonóba. Elmentem 
a papiakba, anyám  oda is 
mosott, m egkértem a p lébá
nost, adjon nekem a gyárigaz
gatóhoz ajánlólevelet. Nehe
zen ugyan, de ráállt, ism erte 
a  helyzetünket. A levelet m a
gam vittem  el. Kicsi, vézna 
kislány voltam, az igazgató 
hol engem, hol a levelet néz
te. Sokáig tűnődött, aztán k i
m ondta: holnap reggel
hetsz. Mentem.

— Bekísértek a kártolóba 
és Johannesz M ariskára bíz
tak. Míg élek nem  felejtem  
azt az ijedtséget, am i az „em-

ni kislány m egjárta a m unkás
sá válás nehéz stációit és az 
utóbbi évtizedekben m egér
te az erkölcsi megbecsülés 
m inden örömét.

A háborús évek rettegését

többszörös kiváló dolgozója, 
hanem  az MSZMP KB Kong
resszusi Oklevelével k itün te
te tt aranykoszorús „Zója” szo
cialista brigád vezetője, 14 
év óta. A brigádjáról örömmel 
szólt. M iért is ne, hiszen n a
gyon jó eredm ényekről szól
hat, a  „Zója” brigád híres 
összetartásáról, kiemelkedő 
term elési és társadalm i m un
ka-teljesítm ényeiről.

— Persze, közöttünk is 
akadt, aki lem aradt, aki ugyan 
éveit tekintve fiatal, de gon
dolkodásmódja régimódi. A 
m unkában kiváló ez a tá r 
sunk, de kiderült igen anya 
gias. Történt pedig, hogy a 
Vállalat Kiváló Brigádja cím 
és a Kongresszusi Oklevél 
átadásakor kapott 45 ezer 
forintot közös határozattal 
differenciáltan osztottuk szét. 
Egyik társnőnk (csupán egy

negyvenötben óriási megköny- éve volt brigádtag) csak 
nyebbülés, az új társadalom  3000 forintot kapott. Kevesell

te. M ásnap közölte, nem  vesz 
részt velünk a felszabadulási 
vetélkedő további fordulóin. 
Elképedtünk! H át pénzért te t-

jö- irán ti odaadás, elkötelezettség 
követte. Ezért jelentkezett Ir- 
m uska azonnal az újjáépítési 
m unkákra. Az akkoriak sze
mében sokáig ez volt aztán 
a gyár iránti hűség próbakö-

berevő gépek” lá ttán  elfő- ve. És ez a  hűség inkább a jö- 
gott. Napi 12 órát dolgoztunk, 
két műszakban. Azt hittem , 
leszakad a  kezem -lábam , 
hogy ez egyszerűen k ib írh a ta t
lan. Az is le tt volna, ha nem 
segítenek a m unkástársaim .
Tudták: nem  bírom  teljesíteni 
a  norm át. Hogy ne rúg janak  
ki, dolgoztak rám  is. Azóta, ha 
új em bert adnak mellém, fel

vőre irányult, sem m int a
m últra. Erőt m erítettek belő
le a gyár újjáterem téséhez. A 
fiatal lány t szakszervezeti bi
zalm inak választották — s
harm inc éven á t nem  csalat
koztak választottjukban. E r
ről az időről így vallott Hor- 
váthné:

— Nehéz évek voltak. Ak-
m erül ez a régi em lék és ta - kor tanu ltuk  a  dem okráciát, 
ián ezért foglalkozom jósziv- A jó m unkásokat bevonták a 
vei velük. N áluk rovom le, gyár vezetésébe, véleményü- 
am it hajdanvolt társa im nak  két kérték. Az enyémet is. 
m ár nem adhatok vissza. M ondtam, am it gondoltam, 
Több száz lány, asszony ta -  éreztem, helyesnek tarto ttam , 
nu lt m ár nálam  és igazán bol- K ritizáltam  is, okom volt rá. 
doggá tenne, ha rám  is úgy Néha persze túllőttem  a  cé- 
emlékeznének, m int én a ré - Ion, de hol tanu lhattam  volna 
giekre. diplom áciát? A magam mód-

Igy em lékezett Horváth  ján szóltam m indig: celofán- 
Gyuláné, a  komáromi lenáru- csomagolás nélkül, keményen, 
gyár dolgozója, m unkásélete egyenesen, 
indulásáról. A gyárban eltol- Horváth Gyuláné nem egy- 
tö tt 37 esztendő a la tt a  hajda- szerűen a kiszerelő műhely

A közrend és közbiztonság 
érdekében

A tatabányai Városi Rend- rázsok, ahol az ajtó  tá rva- 
őrkapítányság a  M unkásőrség- nyitva várja  a  „vendéget”, 
gél, önkéntes rendőrökkel Sőt, több olyan járm űvel is 
együtt, nagy erők bevonásával találkoztak, ahol az indítókulcs 
átfogó ellenőrzést ta rto tt az ben t volt a lezáratlan gép
egész városra kiterjedően. Sőt. kocsiban. Volt olyan fuvar is, 
nem m arad tak  ki a  Tatabá- ahol a szállított anyag kis 
nyához tartozó községek sem. „kitérővel” kerü lt rendelteté- 
A cél: elsősorban a bűnözés si helyére, 
megelőzése, és m egakadályo- „ , .__ , .
zása volt. K iterjedt az ellen- ^  . keíjo éjszakain , Viofoiovatt 1-0 7710 azért

órákban 
nem

volt eredm énytelen még ak 
kor sem, ha nem történt sem
mi rendkívüli. Talán ez volt 
a jó, és ez a lényeges. No, 
azért akadt tennivaló. Három 
személyt kellett őrizetbe ven
ni a rendőri felügyelet szabá
lyainak megszegéséért. Tizen
három főt előállítani a kapi
tányságra különböző szabály-

A késő
őrzés a közutakra, szórakozó- hefejezet t rázzia 
helyekre, esetleges búvóhe
lyekre, és a város egyéb, r i t
kábban ellenőrzött területeire.

Az állam polgárok jelentős 
része ezt nem vette zaklatás
nak. Igaz, akadtak  olyanok is, 
ak ik  megsértődtek, mei-t k é r
ték  tőlük a  személyi igazol
ványt. Így volt ez a  „Fekete 
G yém ánt” presszóban is, ahol sértések m iatt. 81 állam polgár- 
a  legjobban m éltatlankodó ral szemben intézkedtek akik 
„törzsvendégről” kiderült, hogy a legkülönbözőbb szabálysérté- 
rendőri felügyelet a la tt áll, és seket követték el. Több m int 
nem is lá togathatta  volna a százan részesültek szóbeli fi- 
szórakozóhelyet. A vértes- gyelmeztetésben. Tíz esetben 
szőlősi Kisvendéglő m elletti kellett intézkedni gyermek- 
poharazóban senki nem  m él- ke! és fiatal korúval szemben, 
tatlankodott, csupán azok, akik Ezernél több gépjárm űvet el- 
j árm űvekkel álltak  a  szórako- lenőriztek. Háromszáz körül 
zóhely előtt, és az ellenőrzés van azoknak a száma, akiket 

' ' igazoltattak. Ez a rövid kró
n ikája a pár órás razziának.

Németh Ferenc r. fhdgy. az 
akció parancsnoka így sum 
mázza a tö rtén teket:

— Aránylag csendes nap 
volt. Az volt a célunk, hogy 
minél nagyobb terü leten  tu d 
junk ellenőrzéseket végezni. 
Az állam polgárok döntő több
sége segítette m unkánkat, és 
jólesően vette  tudom ásul az 
ellenőrzést. Azt hiszen —

a

akadályozta meg őket abban, 
hogy esetleg járm űveiket ve
zessék.

A „Jubileum ” étterem  és 
presszó környékén aránylag 
„csendes” volt a  hangulat. K i
fogásolható, hogy néhány fia 
ta lkorú  is tartózkodott a meg
engedett időn túl is a presszó
részben.

Bánhidán a rendőrjárőr meg 
akarta  állítani Szőllősy György 
tatabányai lakost, aki motor-
kerékpárra l közlekedett, de az m ondja a rendőrtiszt, hogy 
jobbnak lá tta  egy m ellékutcán legnagyobb eredm ény az volt. 
lehajtani, és eltűnni a vigyá- * “ tJi:’
zó szemek elől. Nem sikerült.
K iderült, hogy a motorosnak 
jogosítványa nincs, és jócs
kán  iszogatott is.

hogy a kérdéses időben egyet
len bűncselekmény sem . for
dult elő városunk területén.

És talán  még valam it: ezek 
az ellenőrzések hozzásegítenek 
m indannyiunkat ahhoz, hogy 
nyugodtan hajthassuk álom ra

A rendőrök, m unkásőrök 
megnézték azt is, hogy ki ho- . _ 
gyan védekezik a járm űlopás fejünket, m ert rend es nyuga- 
ellen. Az a  vélemény alakult lom van. 
ki. hogy akadnak  olyan fia- Halász Jenő

tűk, am it te ttünk? Szó sincs 
róla! K izártuk a brigádból. 
Hogy nevelni kellett volna? 
Túl van a harmincon, m ár 
igazán értenie kellene a b ri
gádmozgalom lényegét. Ügy 
véljük, anyagias em ber nem 
sütkérezhet a „szocialista” 
jelző fényében.

Sók m indenről beszélget
tünk  még Irm uskával, m ert a 
gyárban töltö tt 37 esztendőről 
milliónyi tö rténete t őriz az 
emlékezete. Az otthonában ke
restem  fel. A házikert szegle
tében álló négyszobás házban 
laknak. I tt  lakik nős fiúk a 
családjával. A fiú asztalos, a 
meny fonónő. Judit, Irm uska 
lánya, jogász lett.

— Ne gondolja, hogy én kü
lönleges em ber vagyok — ne
vet rám, am ikor a k itün teté
seit nézegetem. — Csak sze
retem  a munkát. Az élet meg
tan íto tt a  m unka és a m un
kahely becsülésére. Nem 
erényem  ez nekem  — vérem. 
És a családban sem vagyok 
egyedül ezzel, a párom  is k i
váló dolgozó. (És mellesleg 
nagyon jó férj és családapa.) 
Boldog az életünk.

Valóban. A fürge mozgású, 
okos tek in te tű  munkásasszo
nyon nem  hagyott örökös 
külső nyomot a gyerm ekfejjel 
végzett 12 órás/ m unka, a négy 
évtizedes éjszakai m űszakok 
fáradtsága. A benne rejlő 
erős akara t a nehézségek le
küzdésével járó  fáradtságot 
örömmé, sikerré válto tta át. 
így le tt Horváth G yuláné vi
dám, te ttre  kész, kem ény aka
ra tú  és lágy szívű, követelő és 
megértő. Egyszóval: méltó 
vezetője a „Zója” brigádnak, 
egyúttal jó anyja gyerm ekei
nek és kedves tá rsa  párjának. 
Igazi mai munkásasszony.

Tercny Anna

Országos tüzoitóverseny Qimásfiizüiü
(Folytatás az 1. oldalról)

önkéntes tűzoltóegyesüle
tek (A neveik sorrendje jelzi a 
helyezéseket.). Gépjárm űfecs- 
kendő-szerelés: FÉRFIAK:
Jászárokszállás, Kaba, Pécs- 
várad, 800-as kismotorfecs
kendő: FÉRFIAK: Báránd,
Győré, Nyergesújfalu. NŐK:
Besenyőtelek, Abony, Mágócs.
400-as kismotorfecskendö:
FÉRFIA K : Tolcsva, Pusztaso- 
morja, Zsombó. NŐK: Űjiráz,
Takácsi, Galagunyom. FIÚ K :
Kaba, Kunsziget, Zsombó.
LEÁNY: Körösladány, Alsó- 
némedi, Tabdi. Osztottsugár- 
szerelés: FÉRFIAK: H ajdúná. 
nás, Tataháza, Igarszőlőhegy.
NŐK: Báránd, Okorág, F ar
mos. FIÚK: Püspökhatvan,
Dombóvár, Kevermes. LE
ÁNY: Ácsa, Csepreg.

V állalati tűzoltóságok.
G épjárm űfecskendő: Borsodi 
Hőerőmű, Monori ÁG. 800-as 
kismotorfecskendő: FÉRFIAK:
Dunai Vasmű, H ajdúnánás György Bp. 100 méteres aka- 
TÖVÁL, Bázakerettye és Du- dálypálya: Rudner István Bp. 
nántúld Kőolajfeldolg. V. holt- L, Szász István Csongrád, 
versenyben. NŐK: Nyíregy- Moldován János Csongrád. 
házi Dohányferm entáló V., Összesített csapateredm ények: 
Soproni Pam utny. V., Szegedi Budapest III., Veszprém, Bu- 
Kendergy. 400-as kism otor- dapest I.
fecskendő: FÉRFIAK: Hatva- A X. Országos tűzoltóver
ni Konzervgyár, Padragi seny alkalm at adott az általá-
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Horoglétra-verseny: Rúd- lalati tűzoltóságok, az úttörő
ner Iství n «Ep. I., Bence!' tűzoltók és az állami egységek 
György ©aranya, A ndruska jól kiegészítik egymást. Nyil-

Lakóházi tűz tám adása a legkorszerűbb technikával

Szénb., K iskunhalas MÁV. nos helyzet értékelésére. Áz
NŐK: Kecskemét Konzervgy., első, am it m egállapíthattunk a
Latex Tata. Porcsalm ai Kon- szerelések, az egyéb feladatok
zervgy. FIÚK: Ikarusz, Békés megoldásából, hogy az önkén-
m-i ÁÉV, MÁV, Szombathely, tes tűzoltóegyesületek, a vál-
LEÁNYOK: Szombathelyi
REMIX, Mezőfalvi ÁG. Osz- 
tottsugár, FÉRFIAK: OKGT 
Nagykanizsa, Mezőhegyesi 
Fa-, Fém-, Gépip. V., Győr 
m-i ÁÉV. NŐK: BARNEVÁL 
Debrecen. Vili. Bér., Műv.
Kalocsa, Nagykőrösi Konzerv
gyár I. FIÚK: AF1T 12-es V.,
Heves m-i, ÁÉV., Oroszlányi 
Szakmunkásképző Int., LEÁ
NYOK: Latex, Szombathelyi,
Konzervgy. I. sz. t„ H ajdú m -i 
Textilfeldolg. V.

Állami tűzoltóságok. 4x100 
m-es váltó: Veszprém, Buda
pest III., Budapest I. 800-as 
kismotorfecskendő: Budapest
III., Veszprém m. Budapest I.
100 m-es akadálypálya: Buda
pest I., Budapest III., Veszp
rém.

A pályán felállított bányavágatban égő fűzből sértet Jenül 
jön ki az azbeszt ruhába öltözött, gázálarcos tűzoltó. „Éles” 

közbelépése em beréletet, vagyont ment

vánvaló, hogy a hivatásosok 
nagyobb feladatok megoldá
sára képesek. Az önkéntesek 
kategóriájába tartozók pedig 
felnőttek a rögtöni beavatko
záshoz szükséges teclinika 
kezeléséhez. Helyzetüknél 
fogva képesek arra, hogy ön
állóan, vagy a nagyobb erők 
kivonulásáig megfékezzék az 
elem ek erőit.

• A második, am it megálla- 
|  '' hattunk  a felszerelésekből, 
a  tűzoltók m agatartásából az, 
hogy a helyi szervek — ta 
nácsok, üzemek intézm ények 
—- fontosságának megfelelően 
szervezik, irányítják  és tám o
gatják  a tűzoltóságokat.

A harm adik, és nem  m ellé
kes körülm ény az a sokoldalú 
és jól előkészített szervezet, 
am i lehetővé te tte  a verseny 
olajozott lebonyolítását. A 
házigazdák, az őket segítő 
felső szervek nagyon áldoza
té s m unkát végeztek, am ikor 
gondoskodtak az ellátásról, a 
szállásról, a verseny zavarta
lan körülm ényeiről. Ez isNfon- 
tos kelléke volt annak, hogy 
a X. országos tűzoltóverseny 
g:.zdag . tapasztalatcserévé 
nőtt.

■ (Az országos tűzoltóverseny 
vasárnapi eseményeire lapunk 
keddi számában visszatérünk )

Ez a készülék oltó habot nyom a lángoló hány a vágatba

Kialakulóban megyénk 
legnagyobb közös gazdasága

A napokban sokadik alka- tebb gazdálkodás k ialakításé- nagy tsz-nek is feltétlen szűk- 
lommal, ám utoljára ült ősz- nak lehetőségét. Inkább té r- sége lesz. Ezt szem elő tt ta rt- 
sze tanácskozásra Kecskéden melési kooperációkra gondol- va vásárolt a dadi tsz korsze- 
az öt tsz egyesülését előkészí- nak, nagyobb beruházások rű  m arkoló rakodógépet, a 
tő bizottság és m egtárgyalta közös megvalósítására. Ez bokodi és a kömlődi egy-egy
a rövidesen m egtartandó ve- adott ösztönzést egy szárító- 
zetőségválasztó részközgyű- berendezés építésére, egy szü
lések napirendjét, valam int a lastakarm ány-betakarító  gép
technikai lebonyolítással járó  sor, m ajd egy CPS gépsor 
feladatokat. A vezetőség meg- együttes m egvásárlására, 
választásával ez a  bizottság Ám az egyesülés gondolata 
be is fejezte fontos m unkáját, továbbra is foglalkoztatott va- 

Megyénk vezető szervei m ár lam ennyi érdekeltet. 1974 au- 
egy évtizeddel ezelőtt is tisz- gusztusában _ m egalakították 
tán látták, hogy a tsz-ek egye- az előkészítő bizottságot, 
sülése csak akkor hozza meg am ely azóta havonta ülése- 
a kívánt eredményt, ha ennek zett és felelősségét átérezve 
feltételei biztosítottak, ha szervezte a zavartalan  fúzióra 
sokoldalú, gondos m unkával való felkészülést. Ez a bizott- 
készítik elő. A céltudatos elő- ság szorgalmazta számos olyan 
készítés két tsz egyesülése dön tés' m eghozatalát, amely 
esetén sem nélkülözhető, hát m ár az új közösség sikeres

IFA billenőplatós tehergép
kocsit, trágyaszóróval.

A fejlesztési albizottság fel
adata volt az 1975. évi elő- 
terv  kidolgozása is. Jelenleg 
pedig m ár a  jövő évi beruhá
zások, szerződéskötések elő
készítésén fáradoznak. Az 
ügyrendi kérdésekkel fog
lalkozó albizottság elsőként 
tárgyalta meg a m egalakítan
dó nagy tsz alapszabály-ter
vezetét és elkészítette az üzem 
szervezett felépítésének váz
latát.

A harm adik albizottságra a
még ha egyszerre öt közös gazdálkodásának 
gazdaság sorsa fonódik egybe, szolgálhat. Négy albizottsá- 
Még 1974 m árciusát írtuk, mi- got is alakítottak. Fontos fel-

a negyedik albizottság felada
ta. Ez a kollektíva az öt tsz 
gyakorlatát és a fennálló ren
delkezéseket figyelembe vé
ve m ár az egyesülést megelő
zően elkészíti és a tagok tu 
dom ására hozza az új tsz-beri 
bevezetésre ; javasolt m unka
díjazásokat. Feladatának e l
látása különös körültekintést 
igényel, s olyan m unkanorm ák 
kialakítását, am ely meggyőz 
arró l: az egyesülés hosszú tá 
von nem csak a  gazdálkodás 
fejlesztésére, hanem  a tagok 
jövedelm ére is kedvező hatás
sal lesz.

Megyénkben a tsz-ek egye
sülését — éppen, m ert nagy 
körültekintés előzi meg — 
évek óta siker koronázza. A 
megyei tanács VB mezőgazda

alapjául zárszámadások felülvizsgálata sági és élelmezésügyi osztá

kor a megyei és járási szer
vek összehívták az egyesülés 
gondolatával foglalkozó bo
kodi, dadi, kecskédi, kömlő
di és oroszlányi tsz vezetőit, 
hogy tisztázzák és egyeztessék 
elképzeléseiket, 
n y íltan : nem

adat háru lt a fejlesztési bi
zottságra, amely az öt tsz g é 
pesítési, növénytermesztési, 
állattenyésztési és egyébb be
ruházásait hangolta össze. 
M ár a m últ évben is term észe- 

K im ondták tes volt, hogy a gazdaságok 
kizárólag az csak olyan gépet vásárolnak,

hárult. A tavalyi zárszám a
dás m ár mind az öt tsz-ben 
ennek a bizottságnak a  közre
működésével, javaslata inak 
figyelembevételével került a 
közgyűlés elé. Az idei zárszá
m adásokra való felkészülé
seknél ugyancsak irányadó 
lesz a véleményük.

Az új tsz-ben bevezetett
egyesülésben lá tják  a fejlet- melyre későbbiek során a  m unkád íj ázások kidolgozása

lya az indokolt egyesülése
ket elősegítő tevékenységéért 
nem régiben m iniszteri dicsé
rete t kapott. Az Oroszlány kör
nyéki tsz-ek esetében is m eg
érettek  a feltételei a fúziónak, 
am it bizonyít, hogy az egye
sülést m ind az öt tsz tagsága 
egyhangúlag kimondta.

Szandi Anna


