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I  nemzetiségiek éljenek
a lehetőségekkel

Két esztendeje alakult Ko
márom megyében a Hazafias 
Népfront elnöksége m ellett 
működő nemzetiségi bizottság. 
Szerdán a Tatabányán meg
ta rto tt ülésen Rieder Antal, a 
bizottság titkára értékelte az 
eltelt időszak m u n k á já t

A megyében jelentős a né
met és a szlovák anyanyelvű 
lakosság aránya. A bizottság 
tagjai olyan m unkatérvet á l
lítottak össze, amely szerve
zett form ában segíti a nem 
zetiségi ku ltú ra ápolását, to
vábbfejlesztését. Kiemelkedő 
feladatuknak ta rtják  a nemze
tiséglakta községekben a ké t
nyelvű feliratok elhelyezését. 
Szorgalmazzák, hogy az új u t
cákat, . közintézményeket h í
res nemzetiségi személyekről 
nevezzék el. A nemzetiség 
helyét, szerepét jól tükrözi, 
hogy tanácstestületbe megfele
lő arányba választottak né
met, illetve szlovák anyanyel
vű állam polgárokat.

Az anyanyelvi oktatás fej
lesztése állandó feladat a 
bizottság m unkatervében. Je
lentős eredmények születtek 
az utóbbi két esztendőben. 
Bajon. Vértessomlón, Tardos- 
bányán és T arjánban megva
lósították az óvodások anya
nyelvi képzését. Az országban 
elsőként, 1981. január elsejé
től Tardosbánya óvodájában 
három  nyelven, magyarul, 
szlovákul és németül- tanu l
hatnak  az apróságok. A VT. 
ötéves tervben újabb közsé
gekben tervezik az anyanyel
vi oktatás bevezetését. Prob-

Nádgond 

a Balatonon
Milyen kiterjedésű legyen a 

nádas a Balatonon — ez a  té 
m a foglalkoztatja a  vízügyi 
szakem bereket és a  biológu
so k a t

Nemrégen részletes felmérést 
készítettek és kiderült, hogy 
fiz év a la tt a  déli p a rt m entén 
176, a  veszprémi oldalon pedig 
328 hektárt hódított e l a nád 
a  vízterületekből. így a  tavon, 
a  régi állománnyal együtt ösz- 
szesen m ár csaknem 2000 hek
tá r t  borít nádas.

A Balatoni Intéző Bizottság 
Illetékes m unkacsoportjának 
szakértői az idén újból meg
állapították, hogy a  nádasok 
karban tartása  nem  kielégítő. 
Sok helyen k in t m arad az avas 
nád, rendszertelen a  vágás és 
a  háborítatlan helyeken jó ta 
nyára lelnek a kártevők, főleg 
a  pézsma pockok. A BIB kör
nyezetvédelmi szakbizottsága 
javasolta a nádasállom ány ú j
bóli felülvizsgálatát, és azt. 
hogy szakértők részvételével 
állapítsák meg: milyen k ite r
jedésben és mely területeken 
m aradjon meg a természetes 
növényzet a  Balatonban.

lém át jelent a szlovák nyel
vet oktató iskoláknál, hogy 
kevés irodalmi olvasmány áll 
a gyerekek rendelkezésére.

A nemzetiségi állam polgár 
akkor válik igazi közösségi 
emberré, ha ápolja, tiszteli 
anyanyeívét, nemzetiségi lété
nek szellemi és tárgyi emléke
it. Államunk megteremti en
nek lehetőségét, a nemzetisé
gieken múlik, mennyire élnek 
vele. A bizottság tagjai szá
mos jó kezdeményezésről szá
moltak be. Az idén például 
minden eddiginél több ném et 
nyelvű könyvet vásároltak a 
megyében. Keresettek a Ma
gyarországon élő nemzetiségi 
írók művei. Sajnos, a megye- 
székhely könyvesboltjában 
nem lehet ezeket az alkotáso
kat megvásárolni.

Szóba került az ülésen a 
nemzetiségi művészeti csopor
tok tevékenysége. Kívánatos 
lenne, hogy az am atőr cso
portoknak több fellépési lehe
tőséget terem tsenek a megyé
ben.

Kétszáznál több szék van a 
szomódi moziban. A m inap 
ta rto tt falugyűlésen mégiscsak 
állóhely ju to tt a későnjövők- 
nék. A közös tanács és a Ha
zafias Népfront idea m unkáját, 
ismertető, értékelő beszámolót 
nagy érdeklődéssel hallgatták 
az állampolgárok.

Mint m inden évben, idén is 
tovább gyarapodott a község, 
javult az ottlakók életkörül
ménye. E folyam atra ezúttal 
sem a  látványosság, az ugrás
szerűség volt a jellemző, ha
nem  a megfontoltság, az igé
nyek és a lehetőségek össze
hangolása. A feladatok éssze
rű  rangsorolását a tanács be
határolt fejlesztési lehetőségei 
tették szükségessé. Ju to tt e 
pénzből az ifjúsági park épí
tésére, az úthálózat javítására, 
járdaépítésre. Tovább javult az 
egészségügyi ellátás, az anya- 
és csecsemővédelem színvona
la. Húsz közm űvesített házhe
lyet m ért ki a  tanács, főként 
fiataloknak. Űj transzform átor 
építésével a község nagy ré
szén csökkent az áram ingado
zás. További otthonokba vezet
ték be a vizet. A tapasztalatok 
azt igazolták, hogy helyesnek 
bizonyult a  komplex nevelési 
intézmény kialakítása, egységes 
irányítás alá vonása. Minden
kinek, az óvodásoktól a község 
idős lakóiig, lehetőséget bizto
sít az intézmény a  szórakozás
ra, az önművelődésre. Javultak 
a községben a  sportolási lebe-

Őszi lehalászás

A Petőfiszállás közelében elterülő Péteri-tó hasznosítását 
ebben az évben kezdték meg a halászok. A természetes 
tóláncolatban, amelyet a Dongér-csatorna táplál, elsősor
ban pontyot, csukát és busát neveltek. Az őszi lehalászáskor 
egy-egy húzásnál száz mázsa hal akadt a hálóba. Tervek 
szerint az év végéig mintegy százötven tonna hal kerül az 

üzletekbe a Péteri-tóból

tőségek is. H atása m áris meg
mutatkozik, jobb eredm ények
ben. Az Edzett Ifjúságért tö- 
megsportmozgalom követelmé
nyeit is többen teljesítették 
idén, m in t a  korábbi években.

A közös tanács m unkáját 
mozgalmi eszközeivel, sajátos 
lehetőségeivel segítette a Ha
zafias Népfront' községi bizott
sága. Közhasznú m unkákra 
mozgósította a lakosságot. Szer
vezte, irányította a Tisztaságot, 
rendet környezetünkben! moz
galomból eredő helyi feladato
kat. A tenni akarás szép példái 
nyomán tovább szépültek a 
község utcái, terei. Harm inchat 
házra rakhatták  ki a  tu lajdo
nosok a  Tiszta udvar, rendes 
ház táblát. A népfrontbizottság 
javaslatára fiatalokat, nőket 
választottak a tanácsba. E tes
tü le t tagjai m ind eredm énye
sebben képviselik a lakosság 
érdekeit és segítik az appará
tus m unkáját. A megalakított 
nőklub tartalm as, vonzó nro"- 
ram okat szervezett a község 
lányainak, asszonyainak.

Az elhatározott fejlesztések
ből nem valósulhatott volna 
meg minden, csak a tanács 
erejéből. Jelentős segítséget
nyújtott a község gyarapításá
hoz a  lakosság m inden rétege, 
így minden bizonnyal idén is 
„helyezett” lesz Szomód köz
ség a megyei településfejleszté
si versenyben. Tavaly, a  kis
községek kategóriájában az
előkelő második helyet ered
ményezne a dolgos szomód iák

összefogása. A helyi tsz és 
több, az eljárókat foglalkoztató 
tatai üzem a község intézmé
nyeinek fenntartásához, bőví
téséhez nyújtott hathatós segít
séget. A Vértesi Erdő- és Fa- 
feldolgozó Gazdaság m unkává’, 
gépekkel és, csemetékkel járult 
hozzá az ifjúsági park építésé
hez.

A felszólalók elm ondták vé
lem ényüket a  tanács következő 
tervidőszaki fejlesztési elkép
zeléseiről. Egyetértettek az 
alapellátás fejlesztését célzó in 
tézkedésekkel. O jabb házhe
lyek kialakítását kérték. Töb
ben panaszkodtak a  gyakran 
rossz közvilágításra, a bolt 
áruellátásának esetenkénti aka
dozására. A falugyűlés vala
mennyi résztvevője egyetértett 
azzal a felvetéssel, hogy akár
csak a  m últban és a jelenben, 
a  jövőben is szükség lesz a 
lakosság összefogására, az a l
kotó erők kibontakoztatására, a 
község gyarapítása, szépítése 
érdekében. A szamod iák jól 
tud ják  ugyanis, hogy az 
együttes m unka valamennyi ük 
érdekét szolgálja.

A falugyűlésen meleg sza
vakkal köszöntötték a legszor
galmasabb társadalm i m unká
sokat. A „Szomód községért” 
kitüntetés arany fokozatát ket
ten, ezüst fokozatát öten, bronz 
fokozatát tízen kapták meg. 
A Hazafias Népfront elnöké
nek Horváth Árnádot, titk á
rának Perpász Józsefnél vá
lasztották meg.

Ü n n e p ü k k é  v é l tKényelmes séta lépteivel 
haladó, egymásba karoló asz- 
szonyok, férfiak csoportjai 
közeledtek az Esztergomi La
bor M űszeripari Művek kul- 
túrháza felé. Az im m ár hagyo
mányos nyugdíjas találkozóra 
érkeztek. Hat hosszú, fehér 
terítésű asztalsor várta  őket. 
Egykori m unkatársak ültek az 
ünnepi asztalhoz, emlékeztek 
a dolgos hétköznapokra, a si
kerekre, a m unka örömeire, 
felidézték az alkotás megannyi 
emlékezetes pillanatát, a derűs 
perceket. Meséltek, szőtték a 
szót, m iként telnek a pihenés 
napjai, ö le lték  egymást nagy- 
nagy szeretettel, integetés, me
leg kézfogás volt az üdvözlés.

— Tériké gyere, itt a he
lyed ..... Igen, ezek a vácrátóti 
kirándulásról készült ké
pek . . .  De jó színed van — 
hallatszottak innen is, onnan 
is az első mondatok.

Halmos József né, a mindenki 
Elza nénije, évekkel ezelőtt 
a portán teljesített szolgála
tot

— Szívügyünk a gyár élete, 
érdekel, m iként alakul jelene, 
jövője. Jó dolog egyszer egy 
évben így találkozni — je-
g v
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*ki raktárkezelőként dolgozott 
a  gyárban — az első ilyen ta 
lálkozó emlékét is visszaidéz
ték- 195S. szeptemberébe»

tartották. Megszervezéséből, 
rendezéséből jelentős részt 
vállaltak. Akkor még nem 
voltunk nyugdíjasok — tették
hozzá.

Pásztor Károlynét, a vállala
ti esztergomi terü leti nyugdí
jas szakszervezeti bizottság 
szociálpolitikai reszortfelelő
sét láthatóan öröm töltötte el, 
am ikor körülnézett, m ert m in
den jel arra  m utatott, m ire 
elkezdődik a műsor, vala
mennyi szék gazdára talált. A 
m eghívásra több m int négy
százan jöttek el. Közben el
újságolta, hogy évente öt al
kalommal kaDják meg a válla
la t autóbuszát, színházba lá 
togatnak, az ország tájaival 
ismerkednek. így jutottak el 
V ácrátótra és az egyik fürdő
helyre is.

Jól érződött a hangulaton, 
hogy ez a hagyományos nyug
díjas találkozó ünnepükké vált. 
A vállalat gazdasági vezeté
se, a párt, a szakszervezet, a 
KISZ, a Vöröskereszt együtt, 
közösen munkálkodik azon, 
hogy ezek az összoiöve+olek a
1- -rrioc s mn 1Ó1- -»ír e5r»r»̂ t £fv&- 
•’•y- v 5 1- nií-orvpl R.TT'ít
T ^ rró V o c o b b 0 !! é p n P T l £ 7  M 7 0 -
nyit, hogy a több száz sze
mélyes étterem be» ezúttal 1« 
tett ház v o lt

A megjelenteket a vállalati 
óvodások kedves m űsorral ün
nepelték. A nézőtéren nagy
mamák, nagypapák tapsolták 
meg az unokákat, akik költők 
szavából, énekek dallam ából 
kötötték köszöntő csokrukat. 
Aztán olyan fontos dolgokra 
terelődött a szó. ami megint 
m indenkit érdekelt. Mit vég
zett, mit tervez a nyugdíjasok 
szakszervezeti bizottsága. Er
ről Tim kó Zoltán titkár adott 
számot. Válaszolt az írásban 
beérkezett kérdésekre is. K o
vács Károly vezérigazgató
helyettes a vállalat tevékeny
ségéről, eredményeiről, te r
veiről adott tájékoztatást, 
öröm m el nyugtázhatták, hogy 
a vállalat, amely jelentős tá 
mogatást nyújt a nyugdíja
soknak. sikeresen teljesíti ötö
dik ötéves tervét, és a követ
kező tervidőszakot illetően 
rendkívül dinamikus fejlődés 
elé néz. Kérdésekre is vála
szolt. Lesz barkáesm űhely — 
jelentette be. Létrehozása fo
lyam atban van. Szervezésével, 
működtetésével a nyugdíjas 
szervezetet bízzák meg.

Egy ilyen műhely -kialakí
tását a nyugdíjasok kérték. A 
találkozó alkalm ával megnyílt 
hobbi-kiáll ftás anyaga bizo
nyítja, hogy szükség is ven ra.

A nyugdíjasok alkotó módon 
akarják  eltölteni szabad idejük 
egy részét. Szebbnél szebb
dísztárgyak, hímzések, 1 sző
nyegek, gobelin faliképek, fa 
faragások kerülnek ki kezük 
alól, bem utatásukkal máso
kat is gyönyörködtetve. A bar- 
kácsműhely abban lesz segít
ségükre, hogy ezt a  ■ tevékeny
séget szélesítsék, továbbfej
lesszék, s az első kiállítást a 
többiek kövessék. A zsűri é r
tékelésének ism ertetésekor 
elhangzott, hogv a nyugdíjas 
klubnak ezt a kezdeményezé
sét örömmel tám ogatják. Min
den bizonnyal egy hagyomány 
születésének lehettünk tanúi.

A zsűri a két első díjat 
Kiss Erzsébetnek és Trexler 
Gizellának, a két második dí
ja t pedig Tim kó Zoltánnak és 
Mezei Zsófiának ítélte oda. A 
„Kun Béla” és a „V iharsarok” 
szocialista brigádok egy-egy 
különdfiat ajánlottak fel. Eze
ket Lővey Andrásáénak és 
W ölfinger M ihálynak nyúj
tották át.

A találkozón mindvégig jó 
hangulat uralkodott. Ehhez 
a fővárosi művészek vidám 
műsora is hozzájárult.

A műsort követően disznó
toros vacsorával vendégelték 
meg a nyugdíjasokat. Az est
ebéd után  a tánczenekar vette 
birtokba a színpadot.

Gordont G é n  <

Megnövekedett feladatok

Vállalati pedeiemszaiiátyozás 
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A bérfejlesztés lehetőségei
Ha visszatekintünk a szo

cialista gazdálkodás három 
évtizedére, fejlődésünk m in
den egyes szakaszáról el
m ondhatjuk, hogy feszített 
feladataink voltak. Jelenlegi 
gazdasági helyzetünket azon
ban mégsem a szokásos prob
lém ák jellemzik; az nemcsak 
általában nehéz, hanem szo
katlan, sajátos is. És gazda
ságpolitikánknak a követke
ző években is a jelenlegihez 
hasonló körülm ényekkel kell 
számolni.

Lehetnek
ütemkülönbségek

A „nehéz” jelzővel illetett 
gazdasági helyzetünkben is 
biztosítanunk kell gazdasági 
fejlődésünk felfelé ívelő ten
denciáját —. ami nem jelen
ti a korábbi növekedési ütem 
tartását, s még csak azt sem. 
hogy ebben a fejlődésbén nem 
lehetnek egvenetlenségek, 
ütemkülönbségek.

Gazdaságpolitikánk részle
teinek megfogalmazása, annak 
érvényesítése, végrehajtása a 
gazdaságirányítási , rendszer 
feladata. A szabályozórend
szernek pedig az a rendelteté
se. hogy a gazdasági élet sze
replőit minden időpontban és 
m indenütt tájékoztassa, arról, 
hogy m it k“1! tenni, hogy a 
rtenoazdasági érdek érvénye
süljön.

-Éppen az em lített ütem kü
lönbségek lehetősége m iatt 
terem tett gazdaságirányítási 
rendszerünk olyan körülm é
nyeket, amelyek között a vál
lalatok a szabályozórendszer 
rugalm as alkalm azását te r
mészetesnek érzik. Ez esetben 
ugyanis a módosítások nem 
érik  váratlanul a vállalatokat; 
a gazdaságirányítás követ
kezetességét biztosítják és 
nem a kapkodás látszatát kel
tik. Tehát nem a gazdasági 
szabályozórendszer működ
tetésével történő beavatkozás 
szűnik meg, hanem éppen el
lenkezőleg. a rugalm as mü- 
ködtetéssí»' a beavatkozás hn- 
tékomisánát kívánja korm ány
zatunk javítani.

Nőtt
a költségérzékenység
1980. január 1-én a VI. 

ötéves terv  gazdaságpolitikai 
irányvonalához igazodó sza
bályozórendszer kerü lt beve
zetésre. Az 1980-as szabályozó- 
rendszer jelentős előrelépés, 
olyan továbbfejlesztés volt, 
am ely gazdaságirányítási 
rendszerünket minőségileg is 
megváltoztatta, az irányítási 
form ák fejlődésében egy ha
ladottabb színvonalat képvi
sel.

Az alkalm azása óta eltelt 
időszak tapasztalatai azt bizo
nyítják. hogy a gazdaságpoli
tika helyesen jelölte ki a leg
főbb feladatokat és a  gazda
sági gyakorlat összességében a 
gazdaságpolitikai célokkal 
összhangban alakult.

Az új közgazdasagi szabályo
zók közegében a vállalatoknál 
jelentős m értékben nőtt a 
költségérzékenység, a piachoz 
való rugalm asabb alkalm az
kodás igénye, a hatékonyság, a 
jövedelmezőség növelésére 
irányuló m agatartás. De ezzel 
együtt is úgy tűnik, hogy még 
nem  sikerült a teljesebb ta r
talékfeltárásra való törekvést 
elérni.

Az év eddigi és a még várJ 
ható eredményekből követ
keztethető, hogy 1981-re a 
vállalati jövedelemszabályo
zásban gyökeres változtatásra 
nincsen szükség; ezért a szük
séges változtatások inkább
csak kiigazító, karbantartó  
jellegűek és csak az érvényes 
szabályozás következetesebb 
alkalm azásának tekintendők.

Változások
A  jövedelemszabályozás leg

fontosabb kiigazító jellegű
változásai a következőkben 
foglalhatók össze.

1981. január 1-től a . vállala
tok által fizetendő városi és 
községfejlesztési hozzájárulás 
a nyereség 10 % -a helyett 15 
% lesz. Összhangban az or
szágos kutatási-fejlesztési te r
vekkel. úi m űszaki fejlesztési 
kulcsok lépnek életbe. Az ex
portkonjunktúrának fokozot
tan k ite tt term ékek esetében 
exportkockázati alap létesíté
se válik lehetővé. Az eddig k i
vételként alkalm azott amorti- 
zációbefizetési kedvezmények 
a szénbánvászathan, a nagv- 
k^resked^temben és még né
hány más ágazatban 
nek eeves iparágakban oerkz 
az általános teltételekhez való 
közelítés történik.

A szem élyi jövedelm ek  sza
bályozásában az összehangolt 
bérkiáram lás érdekében átm e
neti rendelkezés, hogv az 1980. 
évben m egvalósított bérfej
lesztés és a kénződött b érta r- 
talék együttesen nem hal ad - 
hatia  meg az 1979. évi bér 
15 "%-át. A pénzügvi kedvez- 
ményekben részesült vesztesé
ges, vagv ala/nhiányos vállala
tok pénzügyi helyzetük válto
zásáig legfeljebb 4 ®/(i-os bér
fejlesztést valósíthatnak meg. 
A teljesítm énvhez kötött bér- 
szabályozást alkalmazó te rü 
l te k e n  a felhasználható bér
tömeget legtellebb a bérte i- 
1 esztésj mu+ató 10 °/„-os csök
kenése m értékéig kell módo
sítani.

T.átható, hogy a felsorolt 
változások tulajdonképpen a 
m a  ; s  m űködő szabályozórend
szert erősítik.

A jók fejlődési lehetőségét á 
VI. ötéves terv  során csak 
úgy növelhetjük, ahogyan 
azokat az eszközöket, amelye
ket. ma még tám ogatásként á  
gyengék megsegítésére kell 
fordítanunk, meg tudjuk ta 
karítani. A VI. ötéves terv 
szabályozórendszere ehhez 
új lehetőségeket nyit meg.

Dr. Kövess Gyula

A főváros környékén a Rákos mezeje Tsz földjein már a* 
atolaó táblákon törik a kukoricái

Együtt a jelenért és a jövőért
falugyűlés Szomódon


