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llj szülészeti pavilont adtak át
hsztemomban

1973-ban, a város m illenniu
ma évében rak ták  le az új 
szüleszeti-nőgyógyászati pavi
lon alapkövét Esztergomban 
Az építők", a Dorogi Szénbá
nyák szolgáltató üzemének 
kollektívája, lelkiismei-etes,

akik között szép számmal 
megjelentek az objektum  ép í
tői is, dr. Erdős Zsigmond, a 
kórház igazgató-főorvosa üd
vözölte, majd Brunszkó Antal, 
a városi tanács elnöke mon
dott beszédet. Az új létesít

Az ú j szülészeti pavilon

példam utató m unkával, a ki
tűzött határidő  előtt három 
hónappal átad ta az új három - 
szintes kórházi épületet. A 
csütörtök délelőtti ünnepélyes 
átadáson megjelent dr. Zsögön 
Éva, az Egészségügyi Minisz
térium  állam titkára. Kulcsár 
Sándor, a  megyei pártb izott
ság osztályvezetője és Am on  
Ferenc, a  megyei tanács el
nökhelyettese. A vendégeket.

ményt mérföldkőnek tarto tta 
a város és a vonzáskörzetébe 
tartozó települések egészség- 
ügyi ellátásában, amely kor
szerű, m inden tekintetben ma
radéktalan orvosi munka vég
zésére ad lehetőséget.

Dr, Zsögön Éva gratulált 
az építőknek a példás mun
kához, s üzemelésre á tad ta az 
épületet dr. Erdős Zsigmond- 
nak. Ezután miniszteri, illet

ve megj'ei főorvosi dicsérete
ket és ju ta lm akat ad tak  at. 
Dr. Zsögön Éva és dr. Csőkör 
György megyei főorvos szorí
tott kezet az építésben jeles
kedő dolgozókkal.

A vendégek a rövid ünnep
ség után m egtekintették a kór
házi egységet: a háromszintes, 
96 ágyas — zömében három-, 
illetve hatágyasok a szobák — 
pavilon pillanatnyilag az or
szág egyik legmodernebb szü
lészeti-nőgyógyászati egysége. 
A legkorszerűbb közegészség- 
ügyi követelmények betartásá
val — épült. A kórterm i ré
szeket elkülönítették az úgy
nevezett „m űtőszárnytól”, ' a  
fertőző jellegű m űtétek részé
re külön helyiséget alakíto t
tak  ki. A dolgozók részére fe
kete-fehér öltözőrendszer áll 
rendelkezésre. Különösen mo
dern az újszülöttosztály.

A pavilon létrehozásában a 
dorogi építőkön kívül számos 
esztergomi vállalat is jeleske
dett. A berendezések elkészí
tésében, a műszerek szerelésé
ben majd valam ennyi helyi 
üzem segédkezett. Az avató
ünnepségen tám ogatásukat is 
megköszönték az egészségügyi 
dolgozók.

Az esztergomi pavilon el
készültével az egyesített kór* 
ház dorogi szülészeti-nőgyó
gyászati osztálya megszűnik. 
A kórház folyamatos rekonst
rukciója további részeként a 
megszűnt dorogi osztály he
lyén reumatológiai részleget 
alakítanak ki.
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K eller Ferenc, a Bábolnai 
Mezőgazdasági Kom binát 5-ös 
számú tojóüzemének vezetője. 
I tt Felsővasdinnyén és a többi 
tanyán valaha szarvasm arhát 
tarto ttak . Az 1960-as nagy 
gazdálkodási fordulat u tán  a 
tehénállom ány lassacskán 
m egszűnt és helyébe baromfi 
jött. Ma 52 istálló van, 40 ezer 
négyzetméternyi terü leten  193 
ezer tojótyúkot tartanak, 
amely évente 28 millió tojást 
term el.

— Aki először já r  ezen a 
vidéken, úgy érzi, mintha 
Bem csak egyszerűen m unka
hely lenne.

— Nem is csupán az. Az 
Itt élő 215 lakos tulajdonkép
pen m a is a régi cselédlaká
sok átalak íto tt és m odernizált 
helyiségeiben él. A családok és 
a családtagok száma nem  nő 
és nem  csökken. A tanyák 
élete ma még ugyan biztonsá
gos és nyugodt, de nem  cél, 
hogy örökké itt éljenek az 
em berek. Ezért néha bizony 
érezzük a m unkaerőhiányt. 
Különben 76 állandó m unkás 
tevékenykedik a telepeken, s 
közülük 68-an közvetlenül a 
barom fival foglalkoznak. Az 
időszakos m unkákat 16 nyug
díjas lá tja  el. Az em berek sok 
m inden problém ával felkeres
nek, hiszen én am olyan szó
szólója is vagyok a lakóknak. 
A tárkányi községi tanács tag
ja  és az alapszervezet p á rttit
kára lévén kötelességem m in
denkin segíteni. Jelenleg pél
dául legfőbb gondunk néhány

£ g y a kitüntetettek közül

gyerek beszállítása a községi 
iskolába, amely bizony télen 
elég nehéz. Az is az én dol
gom, hogy a három lófogat 
idejét és erejét beosszam, és 
ezzel hozzájáruljak, hogy a 
tanyai emberek időben e lju t
hassanak a piacra. Legutóbb, 
esténként, 20 dolgozónk 
szakm unkásvizsgáját készí- 
-tettem elő.

— Hogyan alakult munkája, 
élete?

— Apám cseléd volt a kis
béri ménesbirtokon, én !5 
éves koromban lettem  ugyan
o tt ostoros gyerek. Ez a tehe
nész inasa volt. Fél kommen- 
cióval járt. 1944-ben m ár iga
zán felvitte isten a dolgomat: 
egész kommenciós téhenész 
lettem. Aztán elért a háború. 
1945. januárban Ausztriába 
kerültem , a  többi leventével 
együtt és Győrtől Linzig gya
logoltam. M ájus dO-én 
ugyanez az út hazafelé. Szep
tem ber 5-én m ár ú jra itthon 
voltam és dolgoztam. Akkor

amolyan kirándulásnak .fog
tam fel az egészet. 1949-ben 
szakmai iskolára kerültem  és 
ugyanabban az évben párttag  
lettem. A következő évben a 
gazdaság növénytermesztési 
brigádvezetőségét, m ajd a rá
következő esztendőben á lla t
tenyésztő brigádvezetőséget 
vállaltam. 1950-ben. alapszervi 
párttitkárnak  választottak. 
Közben nőtt a család. Fiam 
jelenleg katona, különben ,a 
győri m űbőrgyár dolgozója. 
Lányom Mosonmagyaróváron 
asszisztens a kórházban. Most 
éppen itthon van a pici uno
kával. M unkám ért kétszer 
kaptam Kiváló Állattenyésztő 
és kétszer az Állami Gazdasá
gok Kiváló Dolgozója kitünte
tést.

Most pedig novem ber 7-e 
alkalm ából több évtizedes 
m unkája elismeréseként a 
Munka Érdem rend ezüst fo
kozatát kapta Keller Ferenc. 
G ratulálunk hozzá!

Nóber Imre

Ünnepi megemlékezései, koszorúzások 
november 7-e tiszteletére

A NAGT OKTÓBERI SZO
CIALISTA FORRADALOM
tiszteletére ünnepi megemlé
kezéseket, koszorúzási ünnep
ségeket rendeztek megyénk 
városaiban és községeiben. Az' 
ünnepi műsorok keretében a 
párt-, állam i és tömegszerve
zeti vezetők m éltatták  az Ok
tóberi Forradalom  világtörté
nelmi jelentőségét és a magyar 
nép sorsának jobbrafordulásá- 
ra tett rendkívüli hatásait. Az 
ünnepségek egyúttal a megye 
gyarapodásának, jelentők új 
létesítmények felavatásának 
színhelyeivel is összekapcso
lódtak. Számos helyen m u
ta ttak  be színvonalas ku ltu 
rális műsort. Az ideiglenesen 
hazánkban állomásozó szovjet 
déli hadseregcsoport alakula
tainak parancsnokait, katoná
it is meghívták a megemléke
zésekre és a hősök em lékm ű
veinek megkoszorúzására.

TATABÁNYÁN m ár szer
dán megkezdődtek a koszorú
zások és a kitüntetési ünnep
ségek. Csütörtökön a megyei 
pártbizottság székhazában 
Mokri Pál. a megyei pártb i
zottság első titkára adott át 
magas kitüntetéseket a hosszú 
időn át kiemelkedő m unkát 
végzett dolgozóknak. Az ezt 
követő ünnepi megemlékezést 
Szunyogh László, a városi 
pártbizottság első titkára. a 
megyei párt-végrehajtóbizott
ság tagja nyitotta meg, m ajd 
Mérten Lajos, a megyei párt- 
bizottság titkára mondott be
szédet.

Időben egyre távolodva, vi
lágtörténelmi jelentőségét egy
re inkább látva , és értékelve 
— im m ár 58. évfordulóján em
lékezünk 1917. nagy forradal
m ára — mondotta bevezető
ben. A Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom  győzelme 
nemcsak Oroszország népei
nek élétében je len tett gyöke
res változást, hanem  a legna
gyobb jelentőségű sorsfordu
lónak bizonyult az egész em 
beriség történetében. Az októ
beri forradalom  1917-ben meg
rengette a  világot és azóta 
szüntelenül form álja, alakítja 
azt. A sA ivjetunió puszta léte 
is óriási hatást gyakorol a vi
lágra, a forradalm i erők fej
lődésére.

AZ SZKP és a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 
vezetője, a szovjet állam  meg
alapítója Vlagyimir Iljics Le
nin volt. Lenin neve örök 
időkre eggyé forrt a kom m u
nista párttal, a forradalom 
mal, a szocializmus tovább
fejlesztésével.

Az emberiség eddigi törté
nelmében nincs olyan tett, 
amely jelentőségében és kiha
tásában felérne a Nagy Októ

ber nemzedékének, a szovjet 
népnek a tetteivel, A Szovjet
unió világra szóló. eredményei 
közül a legnagyobb az, ami 
az em berekkel történt, ami 
bennük végbement. Nincs a 
világnak olyan országa, am e
lyet össze lehetne hasonlítani 
e hatalm as, soknemzetiségű 
szovjet ország társadalm ának 
egyéni és kollektív emberi é r 
tékeivel.

Népünk szám ára legnagyobb 
jelentőségű az önként vállalt 
elkötelezettség, a  testvéri 
szolidaritás a  Nagy Október 
szülöttével, a Szovjetunióval. 
T ántoríthatatlan  k iállásunk a 
Szovjetunióval való barátság 
m ellett m arxista—leninista 
meggyőződésünkből, hazánk 
nemzeti érdekeiből, az in te r
nacionalista feladatok felisme
réséből következik.

A MAGYAR—SZOVJET 
BARÁTSÁGNAK mély tö rté
nelmi gyökerei vannak. E ba
rátság egyidős a szovjet á l
lam  megszületésével. A ma-

cialista társadalm unk Igazsá
gait.

Befejezésül a következőket 
mondotta: „A második fé lé v 
századba lépve a Szovjetunió 
léte, viharos fejlődése az em 
berek újabb tíz- és tízm illióit 
győzi meg a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom világ- 
történelm i jelentőségéről és 
bizonyítja be az egész világ
nak, hogy az em beriségnek a 
mi korunkban csak egy ú tja  
van, a kommunizmus ú tja .”

Az ünnepség után a  megye 
párt-, állam i és tömegszerve
zeti vezetői és a  fegyveres 
erők parancsnokai megkoszo
rúzták  a Felszabadulás téri 
emlékművet. Délután a Nép
ház előtti, szovjet hősök em
lékm űvénél rendeztek koszo
rúzási ünnepséget.

KOMAROMBAN az évíor- 
doló alkalm ából alakult meg 
a város első MSZBT-tagcso- 
portja. A lenárugyárban né
pes munkásgyűlésen Bagyura

A tatabányai központi koszorúzási ünnepségen á megyei és 
a városi pártbizottság képviseletében Mokri Pál, a megyei 
pártbizottság első titkára  és Szunyogh László, a  városi 
pártbizottság első titkára, a megyei párt-végrehajtóbizottság 

tagja helyezett el koszorút a hősi emlékmű talapzatán

Sikeres premier
Az M—l-es autóút szerdán 

átadott új szakaszán közleke
dett m ár az első napon a k a 
mionok 80 százaléka és a  sze
mélygépkocsik is. A közleke
désrendészet m unkatársai ió 
tapasztalatokat szereztek.
Egyetlen baleset sem történt 
ezen a  szakaszon, s  helyszíni 
bírságot sem  kellett kiróni. 
Tatabánya-K ertvárosnál « -  
szont sok gyerek és felnőtt 
kelt á t szabálytalanul — gya
logosan és kerékpárral — az 
úton. ami balesetek forrása 
lehet. A Uözlekedésrendészet 
megfelelő intézkedéseket tesz 
a hasonló szabálytalanságok 
megakadályozása érdekében.

O votlát. i s k o l á i  a v a t t a k
SZOMÓDON az októberi 

forradalm at köszöntő községi 
ünnepség keretében óvodát 
avattak csütörtökön. A vendé
gek között ott voltak azok a 
társadalm i munkások is, akik 
különösen sokat dolgoztak az 
50 gyerek szám ára otthont 
biztosító új intézmény építé
sénél.

Az új óvoda a társadalm i 
összefogást példázza. A helyi 
Március 15-e Tsz-en kívül 
a legkülönbözőbb módon, 
m unkával, anj’agiakkal * se
gítették a környező üzemek, 
ipari szövetkezetek, ahol 
szomódi lakosok is szép szám 
ban dolgoznak. A segítség- 
nyújtás m értékére jellemző, 
hogy a falu lakói közül is 
mintegy hétszázan 7500 óra 
társadalm i m unkát végeztek. 
Az üzemek segítségével együtt 
mintegy 9no ezer forint a 
társadalm i munka értéke. A 
helyi tanács tám ogatást k a 
pott az óvoda átütéséhez a 
megyei, tanácstagi alapból is.

A napközi otthonos óvodá
ban Szomód és Dunaszent- 
miklós gyerekei kapnak he
lyet.

Á CSTESZÉREN iskola és 
úttörő csanatotthon avatással 
te tték  még ünnepélyesebbé 
csütörtök délelőtt a NOSZF 
53. évfordulójának tiszteletére

A szomódi óvoda

rendezett megemlékezést. 
Csaknem egymillió forint 
költséggel — két tanterem m el 
bővítették az általános isko
lát, s ugyanitt új úttörő csa
pató ttliont alakítottak ki.

A közsé.gfejlesztési és az is- 
kolábővítési tervek sikeres 
megvalósítására a helyi párt- 
szervezet, a Hazafias Nép
front és a szülői munkaközös
ség kezdeményezésére sokan 
vállallak társadalm i munkát. 
A település ifjú és felnőtt la
kosai 579 m unkanapot dolgoz

tak az iskola .építésénél, és 
ezzel több m int harm incezer 
forinttal csökkentették a kivi
telezési költségeket.

A csütörtöki avatáson Ta
más István, a komáromi já 
rási hivatal művelődésügyi 
osztályának vezetője adta át 
a létesítm ényt Hóza Dezső is
kolaigazgatónak, a községi 
pártszervezet titkárának. Ezt 
követően az úttörőcsapat tag
jai irodalm i műsorral kö
szöntötték a község lakóit, s a 
vendégeket.

gyár forradalm árok elévülhe
tetlen érdeme, hogy a Nagy 
Október példája nyomán első
ként a mi hazánkban kísérel
ték meg a  szocialista fo rrada
lom győzelemre vitelét. A m a
gyar nép örök időkre em lé
kezni fog és büszke lesz a r 
ra, a szerény segítségre, am e
lyet a m agyar internaciona
listák nyújto ttak  a polgárhá
ború és az intervenció idején 
az élet-halál harcát vívó szov
jethatalom nak. A magyar— 
szovjet barátságot vérével 
alapozta meg az a százezernyi 
m agyar internacionalista, aki 
a fiatal Vörös Hadsereg sorai
ban harcolt Szovjet-Oroszor- 
szágban, a sa ját hazájáért is. 
A Nagy Október forradalm i 
nemzedékeinek fiai szintén 
vérükkel erősítették meg a 
magyar—szovjet barátságot, 
am ikor felszabadították h a
zánkat a hitleri fasiszták és 
magyar cinkosaik rém uralm a 
alól.

Arról sem feledkezhetünk 
meg soha, hogy am ikor 1956- 
ban az ellenforradalm i tám a
dás következtében veszélybe 
kerü lt a szocialista építés ügye, 
a szovjet nép ism ét népünk 
segítségére sietett.

AMI 30 ÉVVEL EZELŐTT
még csak történelm i lehető
ség volt. valósággá válik. És 
éppen az elm últ három  évti
zed eredményei teszik fel 
m ind sürgetőbben az új k é r
déseket: hogyan tehetjük  még 
otthonosabbá épülő, szépülő 
szocialista hazánkat? Hogyan 
kell élni okosan, emberi mó
don azokkal a lehetőségekkel, 
am elyeket népünk fáradságos 
m unkával terem tett meg? 
Ezekre az időszerű kérdésekre 
az MSZMP XI. kongresszusa 
megadta a választ. Dokumen
tum aiban m eghatározta a fe j
lett szocialista társadalom  
építésének feladatait, annak 
érdekében, hogy még tökéle
tesebb harm óniát terem tsünk 
társadalm unkban, hogy még 
jobban kibontakoztassuk szo

József, a városi pártbizottság 
osztályvezetője adta á t a  tag 
csoport elfogadásáról szóló 
okmányt. A Jókai-ligetben 
csütörtökön délután rendezett 
koszorúzási ünnepségen Gyur- 
kovszky János, a városi párt- 
bizottság titkára  m ondott be
szédet. A megemlékezésen 
részt vett az egyik szovjet 
alakulat díszegysége is.

OROSZLÁNYBAN a Ha-
raszt-hegyi szovjet hősök em 
lékm űvének koszorúzása ve
zette be a megemlékezést csü
törtökön. Ezt követően Varga 
Albert, a megyei pártb izott
ság tag ja mondott beszédet a 
művelődési központban ren 
dezett ünnepségen. A többi 
között hangoztatta, hogy a 
nagy forradalom  tanításainak 
alkalm azása nélkül ma már 
nem lehet felszabadulás, szo
cialista fejlődés. Az ünnepség 
után öntevékeny csoportok 
tartalm as m űsora következett.

TATÁN az Ady Endre úti 
szovjet hősök em lékm űvénél 
rendezett koszorúzási ünnepsé
gen csütörtökön délután Vései 
Árpád, a városi pártbizottság 
titkára  ünnepi beszédében 
elemezte a történelm i utat, 
am it a szovjet nép a nagy for
radalom  óta te tt meg. Rám u
tatott, hogy az akkor m eghir
detett politikai elvek meg
valósításaként az emberiség 
ma bizton várhatja, hogy az 
enyhülés folyam ata visszafor
d íthatatlanná válik.

DOROGON délben a tem e
tőben em lékeztek a szovjet 
hősi halottakra. Bottyán I s t
ván, a nagyközségi párt-vég
rehajtóbizottság tagja mon
dott beszédet. A József Atti
la Művelődési Ház előtt meg
koszorúzták a szovjet em lék
művet. Kroszner László, a 
megyei párt-végrehajtóbi
zottság tág ja mondott beszé
det. Elemezte, milyen hatást 
gyakorolt a munkásmozgalom 
fejlődésére és a nemzetközi 
helyzet változásaira a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom eszméinek megvalósulás»
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