
Romhány III. és á többiek
B eruházásokról a rétsági járásban

Fejlődő könnyűipari 
szolgáltatások

A szolgáltatás fejlődése 
vidéken erőteljesebb, megfe
lel annak a törekvésnek, 
hogy csökkenjenek a főváros 
és az ország különböző része
in  az ellátásban még meg
levő különbségek — állap í
to tta  meg a K önnyűipari Mi
nisztérium  vezető testületé, 
am ely a napokban tekintette 
á t a szolgáltatások alakulását. 
A szövetkezetek a könnyű
ipari szolgáltatások összes 
teljesítm ényértékének 39, a 
tanácsi vállalatok 18, a  kis-' 
iparosok pedig 43 százalékát 
adják.

Legnagyobb a jelentősége a 
mosásnak, textiltisztításnak. 
Különösen gyors a fejlődés 
ütem e vidéken.

Jól halad a cipőgyorsjaví
tó  szalanok országos hálóza
tának  kialakítása. E tervidő
szakra 59 ilyen szalon létesí
tésével számolnak, amiből 
m ár több m in t 2 0  üzemel.

A m éteresruhanem ű-készí- 
tésben a  központi m űhely
rendszer elterjesztésére tö 
rekedtek. Ennek eredm énye
ként ku ltu rá ltabb  a kiszolgá
lás, nőtt a választék, csök
kentek a vállalási határidők. 
M indennek ellenére — főként 
m unkaerőhiány m ia tt — a 
m inisztérium ban úgy látják, 
hogy a  szükséges feltételek
kel — szabásm intákkal, kellé
kekkel, tanácsadással — se
gíteni kell azoknak is, akik 
ruhájuka t otthon akarják  
m egvarrni. A lakosság igény
li egy ilyen, ez ideáig merőben 
ú jfa jta  szolgáltatás hálózatá
nak megterem tését is.

Fejleszteni k ívánják  a fod
rász- és a kozm etikai szolgál
tatásokat, elsősorban a  m un
kafeltételek javításával. En
nek érdekében stúdiót nyit
nak, ahol a fodrászokat, koz
m etikusokat tan ítják  m ajd a 
szakma gyökeres m egújítását 
jelentő új berendezések, m ű
szerek használatára.

Sokat fejlődtek a fényké
pészeti szolgáltatások is. A 
FÖFOTÖ-nál az új berende
zésekkel a korábbi 40—60 
napról 1 0 — 12  napra csökkent 
a  színes fotók kidolgozási 
ideje.

A m inisztérium ban m egál
lapíto tták: a tapasztalatok
szerint a  könnyűipari szolgál
ta tások gazdálkodási feltéte
lei javultak, a szabályozás 
többszöri változtatásának 
eredm ényekért. További lé
péseket tesznek annak érde
kében is, hogy a  könnyűipa
ri szolgáltatások te ljesít
ményértékéből a 2  m illiárd 
forintot képviselő kisipar fo
kozza közreműködését, első
sorban a kisebb és a még 
kévéssé ellátott településeken. 
A m inisztérium i tervek fog
lalkoznak a Balaton-környék 
szolgáltatás fejlesztésével is, 
különös tekintettel a nyári 
főszezonra. (MTI)

Joggal m ondják a  rétsági
ak, hogy az utóbbi 10—15 
esztendőben soha nem  látott 
fejlődésen m ent keresztül a 
járás. Különösen az elm últ 2 
—3 év az, am ely a leglénye
gesebb változásokat hozta az 
iparban, a mezőgazdaságban, 
a településeken, az em berek 
életében. A változásokat elin 
dító fejlesztésekről, a beruhá
zási tevékenységről tanácsko
zott a hét közepén a járási 
pártbizottság. A kibővített 
pártbizottsági ülésen részt 
vett és felszólalt Skoda Fe
renc, a Nógrád megyei pártb i
zottság titkára.

Rétság és Rom  hány
Varga József, a rétsági já 

rási pártbizottság titkára  a 
következőkkel érzékeltette a 
fejlődést, a feladatok nagysá
gát:

— A negyedik ötéves te rv 
ben 632 millió forin t értékű 
beruházás valósult meg a 
járásban. Az ötödik ötéves 
tervben ennek csaknem két
szeresével számolunk. Az ed
dig eltelt két és fél esztendő
ben mintegy félm illiárd a be
ruházásaink értéke. A tervidő
szak végéig m eghaladja a 
kétm illiárd forintot.

A fejlesztési célkitűzések 
következetes megvalósítása 
eredményezte, hogy a megle
vő ipari üzemek g3rarapodása 
m ellett öt új ipari üzem léte
sült. A fejlesztésre szánt ösz- 
szeg nagy része (mintegy 85 
százaléka) Rétság és Romhány 
üzemeiben kerül felhasználás
ra. Az iparban foglalkoztatot
tak kétharm ada ezeken a te 
lepüléseken dolgozik. A beru
házások kedvező hatása szinte 
minden üzemben mérhető. A 
term elés növekedése m ellett 
javult a term ékek minősége. 
Néhány évvel ezelőtt még nem 
volt olyan term ék, am elyet 
exportra szállíthattak volna. 
Tavaly az exportra  szállított 
term ékek értéké m ár m egha
ladta a 150 millió forintot.

Nemcsak a járás, de a m e
gye egyik legnagyobb beru
házása Rom hányban az épí
tési kerám iagyárban valósul 
meg. A Rom hány III. üzem
próbái a jövő év elején kez
dődnek. Az azonban m ár 
most látható, hogy a beruhá
zások költségei messze tú llé
pik a tervezett összeget, elérik 
az 1,1 m illiárd forintot. Kol
lár József, a Romhányi Építé
si és K erám iagyár igazgatója 
kritikusan szólt arról, a 2 — 3 
hónapos elm aradásnak, a költ
ségek növekedésének legfőbb 
oka, hogy nem sikerült meg
felelően előkészíteni a beru
házást.

— A járási pártbizottság 
ösztönzésére a járásban te 
vékenykedő építőipari szerve
zetek, a termelőszövetkezeti 
építőbrigádok sokat tettek  az
ért, hogy a korábbi féleszten
dős elm aradás a felére csök

kent. A továbbiakban azon 
dolgozunk, hogy a beruházás 
a lehető leggyorsabban te r
meljen. Lehetőségünk van a r
ra, hogy a jövő évben egymil
lió négyzetm éter burkolólapot 
készítsünk. Azon fáradozunk, 
hogy az új üzem dolgozóit, a 
vezetőket időben felkészítsük 
a  m unkára.

A m ásik jelentős fejlesztés 
Rétságon, a Globus Nyomdá
ban valósul meg. Rebenda Já- 
nosné, a pártalapszervezet t i t
kára bizakodó:

— A m unka tervszerűen 
halad. Ügy látjuk, hogy nem 
lesz különösebb akadálya an 
nak, hogy 1980-ig beszerelje
nek m inden gépet és megin
duljon a termelés. Akkor pe
dig a jelenlegi term elés meg
duplázódik.

Pénz h íján
K orántsem  ilyen bizakodóak 

a mezőgazdasági üzemek veze
tői. Annak ellenére, hogy az 
elm últ években több és kor
szerűbb gépek, szakosított á l
lattenyésztő telepek tették 
eredményesebbé a gazdálko
dást, a további fejlesztés az 
üzemek többségében nem  kis 
gondot okoz.

Holma Miklós, a nézsai te r 
melőszövetkezet elnöke erről 
a következőket mondotta:

— Nem a vállalkozási kedv 
hiányzik nálunk. A fejleszté
si elképzelések megvalósításá
hoz nincs elegendő pénzünk. 
Az állam i támogatás, a me
gyei fejlesztési tám ogatás egy
fa jta  lehetőséget je lent szá
m unkra. Azonban az is igaz, 
hogy a lehetőségekből csak 
nehezen lesz valóság. A felté
telek igen szigorúak.

Ahogy K urali Béla, a járási 
hivatal mezőgazdasági és 
élelmezésügyi asztályának ve
zetője mondotta, a fejlesztési 
alapok hiánya nemcsak a né
zsai termelőszövetkezet gond
ja:

A járás term előszövetkeze
teinek többsége nem rendel
kezik a fejlesztési elképzelé
sek megvalósításához szüksé
ges sa já t erővel. Néhány éve 
(1975-ben) még 28 millió fo
rin t volt a  fejlesztési alap a 
közös gazdaságokban. Tavaly 
éppenhogy m eghaladta a 10  
millió forintot. Ism erve a te r
melőszövetkezetek lehetősége
it, legalább ha t évre volna 
szükség az alapok kiegészíté
séhez. A tervidőszakban azon
ban m ár csak három  eszten
dővel szám olhatnak a gazda
ságok.

Mindez azonban korántsem  
jelenti a fejlesztések teljes be
fagyasztását. Sebes Ernő, 
a M agyar Nemzeti Bank 
járási fiókjának helyettes
vezetője egy sor hasznos 
tanácsot adott a gazdaságok
nak.

— A hitelfeltételek valóban
szigorúbbak lettek, átgondol
tabb, tervszerűbb, hatéko
nyabb beruházási tevékeny

ségre ösztönzik a  gazdaságo
kat. A rra, hogy jobban élje
nek a fejlesztési alapokat pót
ló tám ogatásokkal és a tá r 
sulások adta lehetőségekkel, 
folyamatosan korszerűsítsék 
gazdaságukat. Ha megvásárol
ták, használják is ki a nagy 
értékű gépeket, berendezése
ket.

R angsoroln i 
a fe la d a to ka t

Az eddig végzett m unka ta 
pasztalatait elemezve állapí
totta meg a járási pártb izott
ság: az ötödik ötéves terv leg
nagyobb beruházásairál a 
m unkálatok lényegében ü te
mesen haladnak. Azonban a r 
ra  is felhívta a  figyelmet, 
hogy az eddigi m unka sem 
volt gondtalan, és a követke
ző években jelentős erőfeszí
téseket kell té rn i a tervezett 
beruházások folyam atos meg
valósításáért. A legfontosabb 
tennivalókat dr. Dósa Ferenc, 
a járási pártbizottság első t i t 
kára foglalta össze:

— Gondosabban kell előké
szítenünk a beruházásokat. 
Jobb összhangot kell terem te
nünk a társadalm i és gazda
sági célok, a rendelkezésre á l
ló eszközök és a meglevő épí
tőkapacitás, a beruházásban 
részt vevő valam ennyi szerv 
között. Továbbra is rangsorol
ni szükséges a  feladatokat, 
hogy erőinket a legjelentő
sebbekre fordíthassuk. Ez az 
alapvető feltétele ugyanis an 
nak, hogy az ipari és a m e
zőgazdasági létesítményekben 
időben m eginduljon a term e
lés, a lakásokba beköltözze
nek az emberek.

Noha a  beruházások első
sorban a gazdasági egységek 
tevékenységét, érintik, megha
tározta a pártbizottság az 
alapszervezetek feladatait is. 
A járás pártszervezetei eddig 
is sokat tettek  a  m unkálatok 
gyorsításáért. A cselekvési 
program oknak megfelelően, a 
továbbiakban is szervezik, 
rendszeresen számon kérik a 
m unkát. A tanácsok, a tele
pülések koncentrált fejleszté
sére fordítanak nagyobb fi
gyelmet. Arra, hogy időben 
elkészüljenek a tervezett gyer
mekintézmények, tovább ja 
vuljon a vízellátás, és felépül
jön a több m int 700 lakás. 
Mindezek megvalósításánál 
szám ítanak a lakosság tám o
gatására, összefogására is. 
Nem alaptalanul. Ahogy Pa- 
róczi Jenő, a járási hivatal 
pénzügyi osztályának m unka
tá rsa  mondotta.

— A lakosság összefogása 
sokat lendített eddig is közsé
geinken. Tavaly, a tervezett 1 
miiló 250 ezer forint helyett 
m integy ötmillió fornt értékű 
társadalm i m unkát végeztek a 
járás lakói. Az idén m ár négy
m illiónál tartunk.

Maguknak dolgoznak, építe
nek!

Vincze Istvánná

Az enyém és a mienk
Ügy tetszik, nincs olyan honpolgár széles e megyében, 

aki ne lepődne meg, ne háborodna föl, ha este lakását fel
dúlva találná. A felhasogatott fotelek, a kettétört állólám- 
pák, a szőnyegbe beletaposott üvegcserepek lá ttán  feltehetően 
elvesztené egy kissé a fejét, s rendőr után futkosna azon
mód. Nem kizárt ugyanakkor, hogy ugyanez az em ber kö
zönyösen, egyetlen vállrándítás nélkül konstatálja a tényt: 
m ár megint megrongálták utcájában az ostornyeles lám pá
kat, ism ét eltűnt egy szerszám -az üzemből — és a sor te t
szés szerint folytatható.

Az „enyém” és a „m ienk” közötti feltételezett csatában 
egyelőre az előbbi van kedvezőbb helyzetben. Az okot, vagy 
inkább az okokat, igencsak nehéz meghatározni. Annyi bi
zonyos csupán, hogy ez esetben is folyam atról van szó. A 
szemlélet, a gondolkodásmód változásáról vagy torzulásá
ról.

A ,.mienk”-et hivatalosan társadalm i tulajdonnak ne
vezik. És meglehetősen gyakran elhangzó kívánság, hogy óv
juk, védjük a közöset — ne legyünk passzív szemlélői meg
károsításának. M ert sikkasztásról, apróbb lopásokról meg
lehetősen gyakran hallunk ismerőseinktől, barátainktól. Meg
vonjuk a vállunkat, széttárjuk a kezünket — m int mindig, 
ha olyat hallunk, ami tulajdonképpen nem meglepő szá
munkra.

A tém át elemző statisztikai adatok csak tám ogathatják az 
előbbieket. Esztendőről esztendőre a vagyon elleni bűncse- 
leményék vezetik az elkövetett büntetőjogi törvénysértések 
listáját, s bennük igencsak magas a százaléka a tá rsada
lomét károsító tetteknek. Változatlanul.

A dolog érkekessége nem több, s nem kevesebb: szinte 
alig található megfelelő módszer a kialakult helyzet m eg
változtatására. Beszélünk a szemléletről, átalakításának szük- 
gességéről, és tulajdonképpen igazunk van.

Csak kisegítő kiegészítő intézkedéseket javasolhat az, aki meg
próbálja féken tartani, féken ta rtta tn i a társadalom ét rongáló 
ösztönöket. Javasolhatja például az ellenőrzés szigorítását, 
következetessé tételét. Jogosan. Az időszakonként visszatérő 
kontroll manapság, am ikor a tudat még nem ta r t  ott, ahol

ta rtan ia  kellene, eredm ényre vezető megoldás lehet. Meg
győződésem ugyanis, hogy azon a m unkahelyen, ahol pél
dául figyelnek rá, m it tesznek táskájukba a dolgozók ha
zafelé indulva, (nem kifejezetten a portai ellenőrzésekre 
gondolok ehelyütt), bizonyos idő elteltével senkinek sem ju t 
eszébe, hogy elvigyen akárm it is a  szerszámok, a m unkaesz
közök közül. Szándékosan em lítettem  kisebb értékű tételt, 
m ert van abban valam i igazság, hogy mindenki, aki „meg
kívánja” a társadalom ét, filléres apróságokkal kezdi. És ha 
visszatérően „sima” az ügy, nekibátorodik. Aztán elju t odá
ig, hogy tíz-húszezer forintos „zsákm ánnyal” sem elégszik 
meg.

Ahol következetes az ellenőrzés, ott nem érheti el az 
előbbi végállomást a közére utazó állam polgár. Egyszerűen 
megszokja, hogy csak kára lehet belőle, ha kizárólagosan a 
sajátjának  tekinti a társadalom ét. Nem nyúl a közöshöz, 
függetlenül attól, hogy mi a véleménye az „enyém ről” és a 
„m ienk”-ről — a kettő viszonyáról.

Az ideális term észetesen az lenne, ha m indenki tuda
tosan, meggyőződésből ügyelne rá, ami közös. Ám amíg 
messze ez a megálmodott helyzet, csupán az ellenőrzés, a 
szigorú kontroll kínálkozik eszközül a társadalm i tulajdon 
védelmére. Ha ez megvalósul, m indig és m indenütt való
ságosabb alapról indítható meg a harc a szemlélet átalakí
tásáért. A gondolkodásmód form álásában a különféle elő
adások, a követelmények ism ertetése azonban csak az első 
lépés lehet. Ügy is m ondhatnám , itt annyira felvilágosító, 
m int inkább pedagógiai m unkára van szükség. A szó legszo
rosabb értelmében. A jó ta n ár ugyanis nem arra  törekszik, 
hogy a diákok bebiflázzák az anyagot, inkább azt szereti, ha 
értik  a lényeget, s adott esetben maguk jönnek rá  a meg
oldásra. Tudásuk, a feldolgozott és m egértett ism eretek alap
ján. M agyarán: ha képesek rá, hogy ne csak m egtanulják, 
hanem  használják is a tankönyvekbe foglaltakat.

Tehát létezik az ellenőrzés és a nevelés, m int egym ás
ból következő, egymást kiegészítő eszközök arra, hogy a 
társadalm i tulajdon valóban a  társadalom é legyen. Az ál
lampolgároké, akik legalább annyira a sa játjuknak érzik 
a közös javakat, m int a személyi tulajdonuk tárgyait. Az ide
ális megoldás nem lehet más: a két eszköznek — az ellenőr
zésnek és a nevelésnek — együtt és egyszerre kell hatnia. 
Folyamatosan és mindenhol.

M. P.

Erdőkürti tízmillió
Tízmilliós tervet teljesíte

nek és főként exportra dol
goznak a kállói Vörös Csillag 
Termelőszövetkezet ipari üze
mében Erdőkürtön. Szeren
csés Károly üzemvezető el
mondotta, hogy bérm unká
ban dolgozzák fel a kapott 
anyagot a kéziszerszámgyár

precíziós gyára részére, de 
partnerük  a Budapesti Neon 
V állalat is. Az erdőkürti 
üzemben jelnleg hetvenen 
dolgoznak, készítenek szer- 
számosszekrényeket, kereszt- 
kulcssajtolást és esztergálást, 
a  neonvállalatnak pedig 
fénycsőarm atúrákat szállíta
nak.

i ... i

A sajtóiéban Kapuszta János betaníto tt munkás gépén ke- 
resztkulcsfej-sajtolást végez. A term ékből egy műszak alatt 
ezer darabot készítenek.

Az elektromos szerelőm űhelyben dolgozó asszonyok a 
fénycsőarm atúra összeszerelését végzik. Jakus Mihálvné 
és Vadovics Jánosné a v ilágítótestek összeállításán dol
gozik.

Kondella Károly esztergályos a forgácsolóüzemben ZIL» 
kerékanyakulesokat esztergál, am elyet szovjet exportra 
szállítanak. (Bábel László felvételei)
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