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Ifj. Szűcs Imréné tatabányai levelezőnk, 
?ki az Üjváros „J“ épületében lakik, levelé
ben a Győri Építőipari Vállalathoz tartozó 
gépkocsikra panaszkodik. A kocsiszín körül
belül 15 méterre van a háztól és mintegy 5 
méterre az iskola ablakaitól. A teher
kocsik állandó berregésétől, zakatolásától nem 
tudnak pihenni az épület lakói. Helyes lenne, 
ha az illetékesek gondoskodnának arról, hogy 
rövid időn belül más helyre tegyék át a gép
kocsiszínt.

★
„Május 30-án ünnepeltük a Nyergesújfalui 

Eternit Művekben az építők napját. Erre az 
alkalomra színvonalas sportműsort rendez
tünk, melyre a Tokodi Üveggyár 39 darab 
dísztárgyat küldött a legkiválóbb sportolók
nak és a kiemelkedő munkát végzett veze
tőknek. Nagyon meglepődtünk, mikor a sport- 
versenyek befejezése után a díjkiosztáson 
mindössze csak 22 darabot osztott ki Szilágyi 
elvtárs, a Lábatlani Cementgyár üzemi bizott
ságának elnöke. Szeretnénk tudni, hogy mi 
lett a ki nem osztott 17 dísztárgynak a sorsa?“ 
— írja levelében Hidasi Mihály elvtárs, az 
Eternit Építők sportkörének vezetője. Remél
jük, rövidesen választ kap.

★
Tóth Károlyné tatabányai levelezőnk leve

lében arra kéri az illetékeseket, hogy köte
lezzék a népboltok vezetőit, hogy a cipő- 
krémes dobozokat és a sósborszeszes üvegeket 
vegyék vissza a vásárlóktól, mert a fémgyüjtő- 
helyeken nem veszik át,

★

a tatabányai kórház dolgozóinak“
Június elején kezemmel kisebb baleset tör

tént, bekerültem a kórházba. Kisebb műtétet 
kellett kezemen végezni és ezért csak 9 napig 
tartózkodtam a kórház sebészeti osztályán. 
A kilenc nap alatt sokszor láttam és tapasz
taltam, hogy kórházi orvosaink milyen áldo
zatkészek és fáradtságot nem ismerve, éjt- 
nappallá téve dolgoznak a betegek egészsé
gessé tételéért, meggyógyításáért. Ismerik 
feladatukat és igyekeznek azt felelősségük tel
jes tudatában végezni.

Mátraházy József 
Tatabánya, VIII-as akna.

Üdvözlet a hévízi bányásziidtilőből
A hévízi bányász

üdülőben üdülök, 
nagyon jól érzem 
magam. Nem tudok 
betelni a sok szép és 
gyönyörű látványos
sággal. Mióta Hévi
zén vagyok, sokat 
gyógyított a kénes
fürdőzés. Olyan
könnyűnek és kipi
hentnek érzem mu- 
gam, hogy képes len
nék még egy labda
rúgómérkőzésen is 
játszani, pedig több 
mint 34 évet töltöt

tem a föld alatt, 
mint bányász. Kitűnő 
ellátást kapunk, sokat 
szórakozunk. Itt 
gyűjtjük az erőt a 
széncsata további 
harcaihoz, mert a 
vándorzászlót nem 
takarjuk átengedni 
senkinek. Üdvözlöm 
tatabányai aknánk 
valamennyi dolgozó
ját.

Fekete Márton
vájár,

tatabányai X-es akna.
Tatabánya különböző helyeiről érkeztek le

velek szerkesztőségünkhöz, melyekben arra 
panaszkodnak levelezőink, hogy a Szerves- 
trágyagyüjtő Vállalat az utcákon gyűjti össze 
és tárolja a WC-kből kihordott ürüléket. Az 
utcák levegőjét ezzel megfertőzik, szinte meg
vetik az ágyát a különböző betegségeknek. 
Legutóbb Vitkó Károly, Halmai Györgyné, 
Tárnok Jánosné, Némethy Julianna, Torda 
Imre, Hatos János és Gombás István írtak 
erről szerkesztőségünkhöz és kérik, hogy a 
Szervestrágya gyűjtő Vállalat másképpen old
ja meg a WC-k tisztítását és a trágya keveré
sét.

★
„Nagyon örültünk, mikor Bajóton meg

nyitották a zöldségesüzletet. Már régen kér
tük erre az illetékeseket és végre teljesítet
ték kérésünket. Az üzlet áruellátásában azon
ban hiba van. Az üzletben sokszor nem le
het mást vásárolni, mint szárazbabot, pedig 
itt a tavasz és tudjuk, hogy rengeteg zöldség
félét is szállíthatnának községünkbe, ha egy 
kissé nagyobb gondot fordítanának rá az il
letékesek. Ha már egyszer van zöldségboltunk, 
akkor ne kelljen a szomszéd községbe átjárni 
zöldségféléért.“ — írja levelében ölvecki 
István bajóti dolgozó és Hardi Imre levelező,

*
Katies Ferencné Tatabánya-újvárosi lakos 

a következőket írta szerkesztőségünkhöz: 
„Tatabánya-Újváros egyre inkább méltóbbá 
lesz az Újváros névre. Egymás után nyílnak 
meg a szebbnél szebb, korszerű üzletek, van 
postánk, megfelelő lakóépületekkel dicseked
hetünk. Itt lenne az ideje, hogy ezekután 
gondoskodnának az illetékesek az Újváros 
lakóinak kulturális igényei kielégítéséről is. 
Nagyon várom — és velem együtt, azt hiszem, 
sokan várják — hogy könyvtárat létesítsenek. 
Ügy tudom, hogy a Megyei Könyvtár szívesen 
létesítene egy fiók-könyvtárat. Biztos vagyok 
abban is, hogy volna olyan, aki szívesen vál
lalná a könyvtáros szerepét, csak nincs 
könyvtárhelyiségnek való épület. Helyes len
ne, ha az újvárosiak kérését — hogy legalább 
könyvtárunk lenne — az illetékesek teljesí
tenék.“

★
„Rendet Tatabányán“ címmel megjelent cik

künkre nap mint nap érkeznek válaszok, me
lyekben levelezőink arról számolnak be, hogy 
a cikk megjelenése óta alig változott a hely
zet, a hibák még mindig fennállnak.

Hirschvogel István és Lőrincz Margit a vá
ros utcáinak rosszul megszervezett öntözésére 
panaszkodnak. Az ótelepi Határ-utca előtt 
húzódó út porától szürkék a környező há
zak, a szél behordja az ablakokon a port, el
lepi a bútorokat és az ételeket. Lőrincz Mar
git elvtársnő azt javasolja, hogy az utakat na
ponta többször öntözzék, gyakrabban söpör
jék a járdákat, hogy jó ruhában is lehessen 
sétálni anélkül, hogy nyakig porosak lenné
nek a járókelők.

Korai öröm
a

a tatabányai Újvárosban
„Nem lehet elvitatni, hogy ötéves tervünk 

legnagyobb vívmányai közé tartozik Tata
bányán az Üjváros felépítése. A gyönyörű 
környezetben fekvő hatalmas épületek egész
séges levegőjét nem rontja még sem füst, 
sem korom. A házak között azonban szaba
don hordja a szél a futóhomokot.

Öröm töltött el bennünket, mikor tavasszal 
megláttuk, hogy kubikosok érkeztek az Új
város parkosítására. Az első hetekben szor
galmasan hordták a drága kerti földet, fárad
hatatlanul ásták a szökőkútnak szánt gödrö
ket. Egyik napon azonban eltűntek a kubiko
sok. Azóta a járókelők és gyerekek letaposták 
a termőképes kerti földet és a munkából ké
sőn hazajáróknak csak bosszúságot okoznak 
a keményre taposott földbuckák. Továbbra is 
könyörtelenül hordja az emberek szemébe a 
port az újvárosi szél. Örömünk úgylátszik, ko
rai volt. Szeretnénk megtudni, hogy miért 
hagyták abba a munkát, miért fizettek hiába 
bizonyára sok pénzt a parkosítás megindulá
sához szükséges anyagokért, ha most mind 
kárbavész?

Zámori István vájár, 
Tatabánya-Ü jváros

„ P é ld a m u ta tá s"  
L ába tlanon

A lábatlani határ
ban szépen megka
pált kukoricaföldek 
zöld táblái gyönyör
ködtetik a szemlélőt. 
Szorgalmas dolgozó 
parasztok igyekez
nek még az aratás 
előtt elvégezni a 
harmadszori kapá
lást is. A gyönyörű, 
zöldelő, magasranőtt 
kukoricák között 
azonban akadnak 
csenevészek, olyan 
kukoricatáblák, me
lyek ebben az évben 
még nem is láttak 
kapát. A vadrepce 

már majdnem benőt
te az egyik tábla ku
koricát, elnyomja az 
élni, fejlődni kívánó 
kukoricát, amely

egyre sárgul, nem tö
rődik vele senki. 
Vájjon kinek a föld
je az? A tanácsel
nökhelyettesé. így 
fest a példamutatás 
Lábatlanon. Még az 
a szerencse, hogy a 
község becsületes 
dolgozói nem követik 
az „élenjáró“ tanács
elnökhelyettest. Ha 
már éppen ő nem ér
ti meg, hogy mit je
lent, ha egy hold ku
korica kapálatlan 
marad, a dolgozó pa
rasztok maguk ma
gyarázzák meg neki, 
hogy nem tanácsel
nökhelyetteshez mél
tó az ilyen „példa- 
mutatás“.

Hardi Imre

Június 27-én este Tatán szabadtéri színpadot avattak
Több mint 1500 főnyi közön

ség vett részt vasárnap este a 
Tatai Járási „Béke“ Kultúrház 
szabadtéri színpadának felava
tásán. A színpadot a tatai dol
gozók 40.000 forint értékű tár
sadalmi munkával hozták létre. 
A gyönyörű színpad előtt kb. 
5000 főt befogadó térség ad le
hetőséget Tata dolgozóinak ar
ra. hogy ti nyár folyamán a leg
szebb műsorokat minél többen 
élvezhessék.

Az avatóünnepség műsora 
méltó volt a dolgozók hatal

mas értékű társadalmi munká
jához. Az Állami Faluszínház 
mutatta be az „Aranyember“-t. 
Az előadást legutóbbi számunk
ban, a Tatabányán tartott elő
adás alkalmával méltattuk. Ez
úttal is hosszúra nyúlt az elő
adás maga, de olyan lenyűgö
zően hatott a közönségre, hogy 
mindenki örömmel és felfris
sültén, fáradság érzés nélkül 
távozott éjjel 1 óra után a kul- 
túrházból.

A kultúrház igazgatósága
már elkészítette a szabadtéri

színpad által adott lehetőségek 
alapján nyári programmját. A 
közeljövőben a Gördülő Opera 
mutatja be a „Trubadúrt“.

Az előadásokon kívül a sza
badtéri színpad egyébként is 
szaporítja a dolgozók szórako
zási lehetőségeit, azokon a na
pokon, szombat, vasárnap, 
amikor nem tartanak színházi, 
vagy más előadást, hatalmas 
területű beton tánchelyen szó
rakozhatnak a szabadtéren a 
fiatalok.

Nyugodt lelkiismerettel kezdik az aratást Dadon 
— mprt tiszták a frildek

Pár nap múlva kasza alá 
érik a gabona a dadi határ
ban is. A község dolgozó pa
rasztjai jól kihasználják a 
még hátralévő pár napot. Nem 
akarják, hogy gazos, kapálat
lan maradjon a kukorica, 
napraforgó és töltögetlen a 
burgonya. Mindenki a határ
ban van. A legtöbben, mint 
Horváth Bálint 13 holdas, Ko
vács Bálint 15 holdas, Bara
nya Dezső hatholdas egyéni
leg dolgozó parasztok a bur
gonya másodszori töltögetését 
fejezik be. A jól ápolt, több
ször megkapált és töltögetett 
burgonyatáblák itt-ott már 
virágzanak. Nemcsak a bur
gonya töltögetésével haladtak 
előre, hanem a napraforgó 
harmadszori kapálását is be
fejezték már.

A község legszorgalmasabb- 
jai megkezdték a kukorica 
harmadszori kapálását is. Va
jai Imre 18 holdas dolgozó 
paraszt, a termelési bizottság

elnöke jár az élen ebben is, 
de nemcsak, hogy élenjár, ha
nem serkenti társait is. Irtják 
a gyomot kukoricájukból Hor
váth Béla 15 holdas, Szilágyi 
György 11 holdas dolgozó pa
rasztok és többen kint a ha
tárban. Igyekeznek, hogy az 
aratás megkezdésére végezze
nek a kukorica harmadszori 
kapálásával és a cukorrépa 
kapálásával is.

Különösen nagy harcot vív
nak most, az aratás előtt a 
kömlődi völgyben G. Pőcze 
Istvánná 9 holdas, T. Szabó 
György 16 holdas és a többi 
dolgozó paraszt, a termés 
megmentéséért. A legutóbb 
hatalmas zápor mosta a völ
gyet, beiszapolta a szépen fej
lődő kukoricát, burgonyát. Az 
eső után azonnal megkezdték 
a víz leeresztését a kömlődi 
völgy gazdái. Az utána kö
vetkező napokban lókapáztak 
és kézikapával is porhanyítot- 
ták a talajt, hogy elősegítsék

a kukorica, burgonya erősödé
sét. Munkájukat siker koro
názta, hiszen pár nap alatt 
kiheverte a kömlődi völgy 
növényzete a rázúduló hatal
mas vízmennyiség okozta ká
rokat.

Vannak azonban kényelmes- 
kedők is Dadon. Beke Sándor 
8 holdas dolgozó paraszt ku
koricáját, burgonyáját, napra
forgóját a gaz lepi el. Csiszár 
György körzeti agronómus 10 
holdas bérelt földjén nagyobb 
a gaz, mint a kultúrnövény. 
Vájjon mit gondol Csiszár 
elvtárs? Ez így is jó? Hiszen 
kitől tanuljanak, kiről vegye
nek példát a község dolgozó 
parasztjai, ha nem az agronó- 
musról. Még szerencse, hogy 
a község becsületes dolgozó 
parasztjai megelőzik Csiszár 
Györgyöt és Beke Sándort a 
növényápolásban, mert tudják 
azt, hogy itt az aratás és min
den perc drága.

Jó l á p o ljá k  a n ö vén yeke t, 
g a zd a g  le s z  a  term és  

a  b akonybánki Előre tsz -b en
Pár napon belül megkezdik az 

aratást a bakonybánki Előre ter
melőszövetkezet tagjai ia Most 
még csak készülnek rát Szor
galmas, mindenre kiterjedő ez a 
felkészülés. A nyugodt aratás 
legdöntőbb feltételének nagyon 
helyesen a növényápolás meg
gyorsítását tartják az Előre ter
melőszövetkezet vezetői és tag
jai. „Az arat nyugodtan, akinek 
tiszta a földje” — tartják Ba- 
konybánkon a gazdák.

Az eredmények azt mutatják, 
hogy az Előre tsz-ben nemcsak 
beszélnek a növényápolásról, 
hanem cselekszenek is. Az el
múlt héten tartott gazdagyűlésen 
Hegedűs Já'nos, a termelőszövet
kezet elnöke örömmel számolt be 
a növényápolásban elért ered-

Megkéstek tavasszal a ka
pások ültetésével Vértesket- 
hely dolgozó parasztjai. A 
csapadékos tavasz megnehezí
tette munkájukat. — A késést 
behozni csak gyors és időben 
végzett növényápolással lehet 
— mondogatták egymás között 
a község dolgozó parasztjai. — 
A május hónapi gazdagyűlés is 
ezt tárgyalta. A beszélgetése
ket tett követte.

Nagy lendülettel kezdték 
a kukorica, burgonya, nap
raforgó, cukorrépa kapálá

sát, egyelését.
Az első kapálás, egyelés után 
hullott eső centimétereket hú
zott a kapásokon.

A júniusi meleg idő bekö
szöntésével ugyancsak sürge
tett a munka, annál is in
kább, mert közeledett az ara
tás ideje. A község minden ép
kézláb embere, öreg és fiatal 
a határban volt, kapáltak, 
ekéztek. A kukorica másod
szori knpálásával végezve, 
hozzáfogtak a burgonya töltő- 
getéséhez.

Selmeczi István 12 holdas. 
Csonka Dénes 7 holdas. 
Csonka Géza 16 holdas, 
Rémai József 10 holdas, 
idős Bozori László 13 hol
das dolgozó parasztok a

ményekről. A kukorica második 
kapálását és a burgonya másod
szori töltögetését már június 
25-re befejezték. Utána azonnal 
megkezdték a harmadik kapá
lást, a kukorica- és a napraforgó- 
földeken. A gazdagyülésen azt 
ígérték a szövetkezetiek, hogy 
június végére a harmadszori ka
pálással is végeznek. Betartot
ták ígéretüket, július első nap
ján már minden földjük három
szor kapálva, gyommentesen 
hirdette, hogy nemcsak tervek 
készítésével, a szerszámok meg
javításával, hanem a növény- 
ápolásban is jó munkával ké
szültek fel a legnagyobb és leg
szebb nyári munkára a bakony
bánki Előre tsz tagjai.

burgonya másodszori töl
tögetését is befejezték jú

nius 20-ra.
Utána rögtön megkezdték a 
még nem gazos, de az eső által 
levert kukoricaföld harmad
szori ekekapálását.

Gabonaérési őrséget szer
veztek, figyelték a gabona be- 
érését, és amint sárgult a ka
lász, úgy fogyott a kapálatlan 
napraforgó, kukorica, cukorré
pa és egyre többen és többen 
fejezték be a burgonya má
sodszori töltögetését is.

Túri Ferenc 9 holdas. Dal- 
los Ferenc 4 holdas. Cson
ka József 7 holdas dolgo
zó parasztok az elsőknek 
végeztek a cukorrépa har

madszori kapálásával.
Nem is lesz baj az aratáskor, 
hiszen tiszta, gyommentes lesz 
a határban a kukorica és a 
többi kapások is.

A növényápolás mellett nem 
feledkeztek meg az aratás, il- 
1 . ’■eacséplés idejére szükséges 
tűzbiztonságról sem. Jutott 
idő a község melletti két tó 
kimélyítésére is. Az élenjárók 
ebben is az elsők között vol
tak. Ilyen módon biztosítva 
lesz a község önkéntes tűzol
tóságának a szükséges víz- 
mennyiség az esetleges tűzol
táshoz is.

Segítik egymást 
a leányvárt gazdák

A kongresszusi verseny ideién 
megyénk községeinek begyűjtési 
versenyében Leányvár járt az 
élen. A község határa ma azt is 
mutatja, hogy növényápolásban 
is a legjobbak között jár a köz
ség.

A kukorica második kapálását 
az Előre termelőszövetkezetben 
is, az egyénileg dolgozó parasz
tok földjén is befejezték már. 
Többen az egyénileg gazdálko
dók közül, mint: Ecker Lőrinc, 
Schliszler György és Heitz Bá
lint megkezdték a kukorica har
madszori kapálását is. A jó pél
da persze serkenti a többieket is. 
Ahol lemaradás tapasztalható, 
ott mindjárt segíséget nyújtanak 
a fogaterővel rendelkező gazdák. 
Maller Mátyásné, Eifert Mihály 
és Frank Péter gasdák több tár
suknak segítettek már a lókapá
lással, a növényápolás meg
gyorsításával.

Mire var
a császári Petőfi tsz 

tagsága ?

Azt mondja a szólás-mondás, 
hogy akinek egyszer a kása már 
megégette a száját, megfújja 
aztán, mielőtt megkóstolná. Ha 
az ember végig megy a császári 
Petőfi termelőszövetkezet kuko
rica-, burgonya- és napraforgó
tábláin, mindjárt arra gondol, 
hogy na ennek a szövetkezetnek 
a tagjai még nem kóstoltak forró 
kását. Pedig dehogynem. Tavaly 
is arról volt híres a szövetkezet 
az egész megyében, hogy gyö
nyörűen díszlett a kukorica-, 
burgonya- és napraforgóföldeken 
a vadrepce, a paréj és minden
féle gaz. A császáriak azonban 
nem tanultak saját kárukon.

A szövetkezet kukoricavetésé
nek egyrésze lókapán kívül még 
nem látott egyéb gyomirtó 
szerszámot. Másik részét is 
mindössze egyszer kapálták. 
A napraforgótábla is egy
szer kapott mindössze kézi
kapálását. Az aratás megkezdé
séig hátra van még pár nap. Ne 
tétlenkedjenek ezalatt az idő 
alatt a császári Petőfi tsz-ben. 
Mozgósítsanak minden erőt, 
hogy amíg nem késő, bepótolják 
a súlyos lemaradást.

B eh o z tá k  a  k e z d e t i  lem a ra d á st  
a  vé r te ske th e ly i g a zd á k

Teremtsenek végre rendet Bokodon
Milyen jó, hogy sok eső esett 

az idei tavaszon, legalább van 
mire hivatkoznia Lázár elvtárs
nőnek, a bokodi tanács elnöké
nek, amikor aziránt érdeklődnek 
tőle, hogy miért maradt el a köz
ség olyan súlyosan a növény- 
ápolással. Bár az is lehet, hogy 
ha nem esett volna ilyen sok eső, 
a szárazsággal magyaráznál a 
lemaradást. Pedig mennyire 
máshol van a hiba.

Érdeklődhet az ember a tanács- 
házán, hogy megy a község ha
tárában a munka? Nem tud ar
ról senki, semmit. Gazda nél
kül, irányítás nélkül folyik a

községben az élet, mint ahogy 
szokták mondani: mennek, dol
goznak az emberek, mint azok, 
akik közé odadobták a gyeplőt. 
A tanácstagok példamutatásálról 
beszélni sem lehet. Hogy van- 
nak-e becsületesen dolgozó pa
rasztok, akik szorgalmasan vég
zik munkájukat, arról sem tud
nak a tanácsházán semmit. így 
bizony a község határa egyfor
mán „dicséri” a bokodi gazdá
kat és a bokodi tanács vezetőit.

Alig van a határban olyan 
burgonyavetés, amit legalább 
egyszer töltögettek volna mái. 
A kukorica nagyrészét még csak 
egyszer kapálták. Egyik-másik

gazda ugyan végzett mái a má
sodik kapálással is, de azt is 
csak a szomszédja tudja, így 
hiába lennének jó példák, nem 
serkentenek azok, mert legfel
jebb egy-két ember látja. A le
maradók, a hanyagok sem igye
keznek, hiszen nincs, aki fejükre 
olvassa a hibát. A pártszervezet 
semmivel sem tesz többet a köz
ségben, mint a tanács. És váj
jon mit tesz a járó*7’ tanáts és a 
járási pártbizottság? Jó lenne, 
ha a közeljövőb n a falu határa 
mutatná meg. Nagyon ideje 
lenne már rendet teremteni Bo
kodon.


