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Á dolgok összefüggnek
Szomódon, az általános is

kolának nincs tornaterm e. 
Ez a rövid kijelentő m ondat 
semmiképp sem szerencsés 
egy olyan írás elejére, amely 
elsősorban pozitívumokat
szeretne felsorakoztatni. Mert 
fo rdíto tt előjellel is kezdhet
tem  volna: az elm últ 5-10 
évben új óvoda, művelődési 
ház épült a községben. A jól 
szervezett társadalm i munka 
eredm ényeként egyre több a 
betonjárda, a virágos park  a 
házak előtt. Az iskola bő
vült, szépült az utóbbi idő
ben. A dolgok összefüggnek; 
ha m ár ilyen szép az iskola, 
igazán egésszé úgy válna a 
létesítm ény, ha tornaterm e 
is lenne. Persze, napközi o tt
hon sem ártana, m ert az 
sincs Szomódon. Pedig a du- 
naszentm iklósi felső tagoza
tosok is idejárnak. Akár 200 
gyerek azonnal igénybe ven
né a napközit, — ha lenne.

Szomódon nem olyan em 
berek élnek, akik csak úgy 
beletörődnének a „nincsek- 
be”. I tt van például a torna
terem  ügye. A község távla
ti elképzelései között ugyan

T e r v e k ,  t e t t e k  S z o m ó d o n

legkézenfekvőbbnek. Term é
szetesen nem a kultúrterem  
megszüntetése lett volna az 
ára. Az ugyanis éppen olyan 
szükséges, m int a  tornate
rem. a  létesítm ények kettős 
hasznosítása azonban egyre 
általánosabb gyakorlattá vá
lik megyénkben is. A m űve
lődési házak megfelelő mé
retű helyiségei, némi á ta la
kítás után, kiválóan alkal
massá válnak a testkultúra 
szolgálatára. A megyei tanács 
pályázattal tám ogatta a köz
ségek ilyen elképzeléseinek 
megvalósítását.

Nos, a szomódiak ezen a 
pályázaton 40 ezer forintot 
nyertek. Az összeg, kiegészít
ve az iskolai költségvetés er
re fordítható részével, ele
gendő a legszükségesebb fel
szerelések — bordásfal, tor
naszőnyeg, svédszekrény, ' — 
m egvásárlására. Igen ám, de 
időközben szintén jelentős 
társadalm i m unkával elké
szült a község új óvodája.
És íme még egy összefüggés:
A régi óvoda felszabadult
helyiségei kiválóan alkalm a
sak arra, hogy bennük, ha

szerepel az építés, ám  addig nem  is term et, hanem  torna-
sem akarják, hogy az iskolá
sok télen csak am olyan tes- 
sék-lássék testnevelési ó rá
kon vegyenek részt. Találtak 
megoldást! A művelődési ház 
nagyterm ének átalakítása 
testnevelési célokra látszott a

szobát alakítsanak ki. Egysze
rűbb itt a munka, m int a 
József A ttila művelődési ház 
állandóan üzemben lévő term é
ben. Engedély kellett csupán 
ahhoz, hogy a művelődési 
ház helyett a régi óvodára

költsék a 40 ezer forintot. 
Azóta az általános iskola 
igazgatója m ár megvásárolta 
a testneveléshez szükséges 
felszereléseket.

A másik „nincs” , — a nap
közi otthon — építését jövő
re kezdik. Vadonatúj épület
ben, az iskola udvarán. Most 
erre gyűjt a község úgy, hogy 
a tanácsi költségvetés m arad
ványait — egészséges m arad
ványnak nevezik ezt Szemó
don, — több éve tartalékolják. 
Felhalmozódott annyi pénz, 
hogy 1978-ban m egkezdődhet
nek a napközi munkálatai.

„A dolgok összefüggnek” 
írtuk  címként. Az új iskola 
újabb igényeket szült: torna
terem, napközi otthon. Az 
elkészült óvoda lehetővé tette 
az egyik gond megszűnését, 
a takarékos előrelátás pedig 
nem sokára napközi otthont 
ad az iskolának.

Van Szomódon rejtettebb, 
ám lényegesebb összefüggés 
is. A község vezetői bátran  
tervezhetnek, m ert az ú jra- 
teremtödő célok eléréséhez 
m indig megfelelő tá rsa t ta 
lálnak. A község lakóinak 
társadalm i összefogása az az 
erő, amely nemcsak megfo
galmazza, hanem megvaló
sítja  a fejlődést szolgáló te r
veket.
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Középtávú szervezésfejlesztési terv 
a Doroqi Szénbányáknál

Szervezési megbízottak az üzemekben
Az üzem- és m unkaszerve- mi vezetőkhöz. Figyelmet ér- A szervezési tevékenységet 

rés feladata az, hogy segítse demel az a javaslat is, am e- segítik és m űvelik az " üze- 
a term elés hatékonyságának lyet az üzem- és m unkaszer- meknél a nem függetlenített 
szüntelen fokozását, az élő- vezési osztály a számviteli szervezési megbízottak, akik 
és holtm unka olyan szintű osztállyal, a bánya és külüze- a vállalati és üzemi teendők 
egyesítését, hogy az a lehető mek vezető könyvelőinek be- líJordinálásában töltenek be 
legnagyobb eredm ényt hozza, vonásával dolgozott ki a belső jelentős szerepet, a  szerve- 
Az alkalm azott technikai, elszámolásokkal kapcsolatos zési osztály eredményes m un- 
technológiai eszközök és kim utatásokról. Ezek a dől- kakapcsolatot épített ki velük, 
módszerek hatékonyságát jó- gozók szám ára érthetőbbé és Jellemző erre az együttm ű- 
részt a szervezettség színvo- áttekinthetőbbé teszik az ködésre, hogy m inden olyan 
nala határozza meg. A szer- egyes üzemek hozzájárulását a szervezési feladat megoldásá- 
vezésfejlesztés tehát nélkü- vállalati eredményhez. nál igénylik közreműködésü-
lözhetetlen, szükségességét Nem üzem- és m unkaszer- két, segítségüket, amelyek az 
hangsúlyozza, hogy a válla- vezési feladatkör ugyan, üzemeket érintik,
latoknál jelentős belső ta rta -  mégsem idegen tőle az a te- Mil . - , , . , .
lékok halmozódtak fel. me- rület sem, amely az üzemi I  if
lyeknek feltárása elsősorban a dem okrácia egyes fórum ainak . . '  g ‘
szervezettség színvonalának m űködtetésével kapcsolatban ér™ b ? n  f  t í l f a -
növelésével lehetséges, ugyan- adott teendőket. Elkészítettek komolex fejlesztési tervé 
akkor a term előerők további az üzemi és vállalati közpon-
fejlődése is megkívánja, fel- ti termelési tanacsxozas, a
tételezi °zt. szocialista brigádértekezlet,

A Dorogi Szénbányáknál az üzemvezetői értekezlet
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nek szellemében és ahhoz 
szervesen kapcsolódva, hoz
zálátnak a szám ítástechnika 
vá’lalati alkalm azásának elő'

nak a frontfejtési m unkahe- 
növelésére 

az alkalm azott főtekezelési 
technológiák teljesítm ényének 
fokozásával. Feladatot ad a 
vágathajtás sebességének nö-

Gordos Géza

anyagellátás, szállítás, jét, a döntési, véleményezési 
anyagmozgatás, a veszteség- és javaslattevő jogkörök meg- 
idők feltárása és megszűnte- jelölésével, és e fórumok 
tése. a létszám - és műszak- hatékony működéséhez
gazdálkodás tökéletesítése, a szükséges inform ációk áram 
korszerű, hatékony üzemve- lásának tervezetét. A prog- 
zetés területeire koncentráló- ram nak megfelelően a  kijzép- 
dik. Az 1980-ig szóló közép- és alsó színtű vezetőknek tan- velése, csakúgy, m int az álló
távú szervezésfejlesztési terv- folyamon oktatták  az üzemi eszköz-gazdálkodás vizsgá- 
ben is ezek a tém ák kaptak demokrácia témáit, tudni- iata. 
hangsúlyt, s az éves felada- valóit. Ezt a személyzeti osz
tok ezekből merítenek. Az tály és a vállalati szakszer- 
1976. évi program ot végrehaj- vezeti bizottság közösen szer- 
tották. Több olyan felmérő, vezte meg. Ehhez a témához 
elemző munka folyt, melynek kapcsolódott a jogügyi osz- 
összefoglaló tanulm ánya az tálynak az üzemi demokrácia 
illetékes vezetők, osztályok, továbbfejlesztésével össze- 
asztalára került. Az anyagéi- függő m unkája, amely a to- 
látás, szállítás és anyagmoz- vábbfejlesztés feltételeinek 
gatás külszíni problém áinak biztosítására és az ezek lét- 
és korszerűsítési lehetőségei- rehozásával összefüggő beszá- 
nek vizsgálatát a Bányászati moltatási rendszerre koncent- 
K utató Intézet végezte el. rált.
A szállítás racionalizálását Bevezetőnkben em lítettük, 
tűzte feladatául az a prog- hogy a szervezés feladata a 
ram  is, amely a szállítási és gazdálkodás hatékonyságához 
osztályozó üzemben az Anna- szükséges feltételek megfele- 
völgy—Tokod közötti kötél- 18 összehangolása, eredm é- 
pálya szüneteltetésének m ű- nyes működésük megkompo- 
szaki-gazdasági vizsgálatát nálása. Nos. ebben az érte l
ír ta  elő. Ebben a m unkában mezősben az iizemi dem okiá- 
a beruházási, a gépészeti és cia továbbfejlesztése érdeké
karbantartási osztály és tér- ben végzett szervezői mun- 
mészetesen az üzem szakem- kák is szervezésfejlesztési 
béréi egyaránt részt vettek. eredmények, hiszen az emlí- 

A létszám- és műszakgaz- tett fórumok. színvonalas 
dálkodás tökéletesítését szol- funkcionálásuk esetén. d o r
gálta az a bánya- és külüze- téselőkészítő szerepükkel a 
m ekre kidolgozott m ódszerta- vállalati gazdálkodás haté- 
ni eljárás, amely a létszám- konyságának növeléséhez já- 
telepítést a munkahelyre, a rulnak hozzá. A vállalatoknál 
tartalékba telepítendő lét- kibontakozó és egyre tártál - 
szám, valam int a m unkaidő- masabb üzemi demokrácia 
mérleg közötti kapcsolatra nemcsak következménye a 
alapozza. Az üzemekre, azon vállalati önállóság növekedé- 
belül üzemrész mélységig el- sének, hanem vissza is hat 
készített elemzést ugyancsak rá. Nemcsak lehetővé teszi, 
e lju tta tták  a vállalati és üze- hanem  meg is követeli.

A r c k é p v á z l a t o k

M u n ká sa sszo n yo k
Szabó Ferencné, a Komáro- kapni. Hallottam, hogy idete- m érgünk mégis inkább az, 

mi Lenárugyár „Kállai Éva” lepüi egy budapesti játékgyár- am ikor a te™ ?* ™od° sdaaa 
szocialista brigádjának vezető- tó szövetkezet. M unkát kertem  m iatt abba kell hagyni a  m un- 
je  im m ár m ásodik ciklusban és kaptam  náluk. így lettem  kát.
tagja a megyei pártbizottság- az egyik alapítója a M ikrolin _  Ebben a m unkakörben 
nak. Része van a megyét érin- szövetkezetnek. Játékokat sze- nem  lehet kényeskedni. Nor- 
tő legjelentősebb döntésekben, relek össze. m ában dolgozunk, hajtani kell,
R itkán találkozni ennyire te- _  Másnak taian prim itívnek Ba a 4000—5000 forintot meg 
vékeny em berrel, m in t o. Ka tűnhet ez a m unka. Pedig akarjuk  keresni. Kémény m un- 
öt keze volna, az is tele lenne ügyességet kíván. M inden ka- A férfiak  azt m ondja*,
m unkával. Az a típus, akire m unkam űveletnek megvan a bogy a világ kincséért sem
szinte ragad a tennivaló. Ha- fortélya válla ltuk  a brigáddal, vállalnak. Az üveggyapot mii- 
talm as rak tárban  talaltam  rá, htogy csak jó minőségű term e ~ liáró apró szilct.nKra hasad, 
éppen leltározott. Alig vált- ke{~ adunk  ki a ' kezünkből. Beférkőzik a ruha alá, és 
hattunk néhány szót, m ar a Qsak jgy lehet megőrizni a gyötri az e m b ert. . .  
tisztító-kivarró m űhelybe hív- szövetkezet és az itt dolgozók Kovácsné a brigád alapító 
ták. Az az állandó m unkahe- ^  hírét Szorgalmas, kedves tagja. Szenvedélyesen szereti a 
lye. Imponáló fürgeséggel, ha- asszonyokkal dolgozom. „Kál- m unkáját. A vállalatnak egy- 
tározottsággal intézkedett. A lai g va» nevét vette fel a re több lakóházat kell építe- 
mosoly egy p illanatra  sem tű n t brigddunk nie, rengeteg a  hőszigetelő
el a szeméből, szája szöglete- m unka, ahhoz pedig em ber
bői. Honnan ez a végtelen tü- — Megbecsülik a szovetke- keU Kovácsné a brigádjába 
relem, magabiztosság? — fag- zetben a tisztesseges m unkát. ^ esgette azokat, akikről tud- 
gattam. M egértjük eg.jrm®st az asf zo~ ta, hogy dolgosak, nem  ijed-

— Közel harm inc éve dolgo- ny°kkal- MunKa gőzben eibe- ngk mgg a nehéz m unkától 
zom a szakm ában — mesélte, szelgetunk erroi-árrol. Le0- sem 
— K ét évtizedig a győri test- többször a gyerekeinkről, hi-
vérgyárban dolgoztam. Meg- szén velük mindig történik  va- A megye városaiban, az új 
ism ertem  a szövés, a  len, a lami. Két gyermekem van. A lakótelepeken m indenütt o tt a 
kender, a pam ut, a' gépek tit- lányom m ár férjhez ment. Van hőszigetelő asszonyok keze 
kait. És persze sok-sok em bert, kisunokám is, ő a szemünk fé- nyoma. Ügy ism erik a me- 
Optim ista vagyok. Szeretek se- nye. A fiam a napokban tesz gyét, m int a tenyerüket. H aj- 
gíteni ahol lehet. Még 1955- szakmunkásvizsgát, aztán dől- nalban autóbuszra ülnek, sok

szor estig dolgoznak, m ert a 
határidő m indig szorítja őket.

Kovácsné három gyermeket 
nevelt fel a m unka mellett.

ben beléptem  a pártba. Ügy gozni megy.
éreztem, hogy a p árt tagjaként _ A kitüntetést négy évvel
jogom lesz még többet tenni, ezelőtt kaptam . Meglepetés- 
Több párttisztséget betöltőt- ként ért, hiszen csak a köte
tem. Most megyei pártb izött- iességemet teljesítettem . É r
sági megbízatásom  m ellett itt  dem, ha az em ber becsülete- 
a gyárban is pártvezetőségi tag Sen dolgozik? Szeretek dolgoz- , , ,
vagyok. Nincsenek em berfe- ni. Gyönyörködöm a játékok- h°gy dolgozzam. De ma m ar 
letti feladataim , annyit valla- ban Az itteniek nem csak a kicsit Buszke is arra, hogy 
lók, am ennyit tisztességgel el m unkatársaim , de egy kicsit ljyen nehez, m unkakörben
tudok végezni. Sok még a gond, a csaiádom is m egálltam  a helyemet. Oru.lt
megoldásukon fáradni nekem  _ a kitüntetéseim nek. Együtt
öröm et jelent. \  — Mi, idősebbek, szívesen örült velem, am ikor a brigá-

— Még Győrben meós le t- següünk a fiatalabbaknak, dunk m egkapta a V állalat Ki-
tem  Amikor itt Kom árom ban Bogy ham arabb megszokják és váló Brigádja k itüntetést is.

megszeressék a m unkát. Én 
például a  szerelde egyik b r i
gádját patronálom. Innen a 
Mikroliniból akarok m ajd 
nyugdíjba menni.

— A férjem  vájár. Nehezen 
barátkozott meg a gondolattal,

elkészült a szövődé, idehelyez
tek. A férjem  m űvezető a 
szövődében. A m i brigádunk 
dolga, hogy osztályozza a szö
vődéből érkező szöveteket és 
jav ítsunk a minőségén. Le
ny írjuk  a felesleges szálakat, 
e ltün te tjük  a kisebb szövéshi

Kovácsnénak még a  szóra
kozása is munka. Vettek egy 
kis kertet, a  hétvégeket o tt 
tölti a családjával.

— Ez a m unka örökmozgóvá 
tett — mondja nevetve. — Én 
nem tudok ölbe te tt kézzel ül---------—  _ ------------- ----------  — Előfordul, hogy torlód- . ,

bákat. Exportra is dolgozunk, nak a m unkák — m agyarázta n}> J1 tom blakasban meg rab- 
Most éppen Japán  szám ára ké- Kovács Ferencné, a  KOMÉP KaSBan erzem magam. A kerl- 
szítünk egy. szállítm ányt. hőszigetelő „M artos F lóra” , l3en ,vi*z?nt ®*ndij{ van , mi}.

— Elégedetlenek vagyunk az szocialista brigádjának vezető- tennB örömmel tölt el a kerti 
eddigi eredm ényeinkkel — je. — Nem egyszer úgy szige- s'zeretnékyanegy ’hétvégi
mondja, am ikor a brigádja tel- te ljük  a vezetékeket, hogy a kuckót Ha a? meglesz nem
— Xl ^ y éoDÍel0l-zond€k1ÖDre^' f6jÜn:k fÖ1ÖÜ hegesztenek- l e s z  nálam  elégedettebb em-
günk, hogyP milyep többletfeb  t0zk?df  k f !  az am f ^  is szdk b e r . . .  
a ján lást tegyünk. Meg akarjuk  m unkaterületen. A legnagyobb
szerezni a  szocialista b rigád-i 
mozgalom ezüst koszorúját.

A tisztító, kikészítő brigád 
vezetője a rra  is büszke, hogy 
még m a is bárm ikor m egállja 
a helyét a szövőgép mellett.
Amikor kom m unista m űszak
ban dolgoznak, Szabóné m in
dig szövést vállal.

Tercny Anna

Hogyan lettem a szövetkeze
ti ipar kiváló dolgozója? — 
kérdezte vissza tűnődve Mag- 
lóczky Lászlóné. — Magam 
sem tudom. Sohasem gondol
tam  volna, hogy betanított 
m unkás is elérhet ilyen magas 
kitüntetést.

— Háziasszony voltam, aztán 
egyszer csak m agam ra m arad
tam  a két gyerekemmel. A h a t
vanas években nehéz volt itt 
Tatabányán nőknek m unkát

(úrin  17— 19.:

Ifjú Gárda szemle
Az idén is megrendezik a zési év témaköreiből. Az utol- 

városok és járások legjobb If- só napon rajversenyekre kerül 
jú Gárda szakaszai részvételé- sor, lövészet, váltófutás, úszó
vei a megyei szemlét. Helye váltóverseny és körletrend- 
Esztergom lesz, s a június 17- verseny követik egymást. A 
tői 19-ig tartó  eseményen tíz záróünnepségen hirdetnek 
szakasz vesz részt, a KISZ eredményt, továbbá em lékjel- 
járási és városi bizottságai vényt adnak át annak a tíz 
javaslatai alapján, egyenként fiatalnak, aki tíz éve tevé- 
25-25 fiatallal. keuykednek a gárdában. A

A 17-i ünnepélyes megnyitó szakaszokban folyó szocialis- 
után Ifjú G árda bál lesz, 18-án ta m unkaverseny-m ozgalm ak- 
Tatán honvédelmi napot ren- ban szerzett kollektív címek 
deznek, este vetélkedővel és oklevelek sorsáról is itt 
folytafódik a találkozó a kép- döntenek.

Kuhabemuíató —  kölcsönözhető modellekkel
Csütörtökön délután újabb országos hálózatú Jelmezké- két. Figyelembe véve a divat 

bolttal gazdagodott Tatabánya szítő és Kölcsönző Vállalat változásait, kiváló minőségű 
kereskedelmi hálózata: a Dó- raktárkészletével ünnepélye- anyagokból a legújabb divat 
zsakertben megnyílt, a jel- sebbé teszi a családi esemé- szerinti esküvői és nagyesté-
mezkölcsönaő bolt. A ma m ár nyékét, bálokat, összejőveteie-

A  ruhabem ufatön

ly : ruhákat kínálja a kölcsön
zőknek. Első helyen áll te r
mészetesen az esküvői ruhák 
nagy választéka, közülük szí
vesen válogatnak a m eny
asszonyok. A kölcsönzési díj 
ugyanis — 600—1000 forint kö
rül — lényegesen olcsóbb, 
m int egy új ruha készíttetése.

Ezentúl nem kell messzire 
utazni egy-egy szép ruháért. 
A legkeresettebbek a hímzett, 
bordürös, organza anyagokból 
1 ‘ zült ruhák. A férfiak szá
m ára szmokingok, estélyi öl
tönyök állnak készenlétben. A 
kölcsönzés a m ár ism ert mó
don történik, három  napra, s 
term észetesen a ruhákat a köl
csönzőre igazítják.

A megnyitó közönsége a 
dózsakerti iskolában esküvői 
ruhabem utató t is láthatott, 
felvonultatták a legszebb és 
legújabb divatú ruhákat.

Irö s k e n s z te s
küldöttértekezlet

Csütörtökön tarto tták  Ko
márom ban a vöröskeresztes 
szervezet járási küldöttérte
kezletét, amelyen részt vett 
Rostás István, a Magyar Vö
röskereszt alelnöke. Megvá
lasztották a 15 tagú járási ve
zetőséget. Elnök dr. Hargittai 
Mária, alelnök dr. Kovács T i
bor, titkár llosevics llijáné  
lett. Aranykoszorús „Kiváló 
véradó” k itüntetést kapott dr. 
Balogh László, Szák-Szend 
körzeti orvosa. A „Kiváló vér
adó szervező” kitüntetés 
aranyfokozatát Szabó Jánosné, 
Szák-Szend vöröskeresztes tit
kára kapta. A „Vöröskeresztes 
m unkáért” kitüntetés bronz fo_ 
kozatát Csáky Islvánnénak  
(Nagyigmánd), és Sallai Sán- 
dornénak (Kisbér) adom ányoz
ták. Az Ácsi Cukorgyár és a 
Kisbéri Gamma vöröskeresztes 
szervezete az „Üzemi m inta- 
szervezet”, a Bana községi 
alapszerv pedig a „Községi 
m intaszervezet” oklevelet ka
p o tt


