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TÖBB MINT 7000 LÁTOGATÓ...

A KPVDSZ művelődési otthonában
Sűrűn nyílik az ajtó. A kör

nyék lakói, idősek és fiatalok 
felhajtott gallérral sietnek fel 
a lépcsőn. A pír, melyet a csí
pős hideg varázsolt orcáikra, 
itt bent a melegben hamaro
san felenged. Az ok, amely 
ide, a művelődési otthonba 

■ hozta őket, nem egyforma. 
Többnyire a televízió műsorát 
jöttek megnézni, de van, aki 
csak egy könyvért ugrott be, 
vagy azért, hogy egy-két órát 
eltoltsön a játékteremben. Per
sze, mindez a programtól, a 
művelődési otthon rendezvé
nyeitől függ. S hogy ebben 
nincs hiány, azt mutatja a ta
valyi eredmény: 1958-ban 7300 
fő fordult meg a művelődési 
otthon előadásain, tanfolyama
in, a dolgozók művelődését, to
vábbképzését szolgáló összejö
vetelein. E szám persze csak 
akkor mutatja meg értékét, ha 
eláruljuk: a szóban forgó mű
velődési otthon a tatabányai 
Népház és a Zsdánov Művelő
dési Otthon közelében van. 
Gyakorlatilag ez azt jelenti, 
hogy a KPVDSZ (Kereskedel
mi, Pénzügyi és Vendéglátó
ipari Dolgozók Szakszervezete) 
művelődési otthonának feles
leges pénz. és időpazarlás len
ne olyan feladatokat maga elé 
tűzni, amilyeneket a Népház 
sokkal olcsóbban és eredmé
nyesebben megold. Gondolunk

itt különböző művészeti cso
portok, szakkörök alakítására, 
zenei estekre stb.

Számba véve e körülményt, 
vajon hogyan néz ki akkor a 
művelődési otthon élete? Ezt

Mányoki László, a művelődési 
otthon igazgatója ellenőrzi a 

könyvek állapotát
kérdeztük meg az otthon igaz
gatójától, Mányoki Lászlótól.
' — Bár vendégeink egy ré

szét a környék lakossága képe
zi, a művelődési otthon felada
ta mégis az, hogy a szakszer
vezet kebelébe tartozó dolgo
zók kulturális szükségleteit ve
gye számba és elégítse ki a

VERSENYBEN
Sókféle versenyről hallot

tunk, írtunk már, de olyanról 
mint a mostani, még sohasem. 
Két község vetélkedik egy
mással. Az egyik Szomód, a 
másik Héreg. Vetélkedésük 
tárgya: a falu új művelődési 
otthonának felépítése. Az 
alábbiakban a verseny állásá
ról számolunk be.

SZOMÓD
A főútra kanyarodva, mind

járt az iskola mellett tetőszin
tig felrakott falak nyújtóznak 
a magasba. Vastag hósipkájuk 
alatt téli álmukat alusszák. 
De csak addig, amíg felenged 
az idő. Ekkor aztán ismét 
munkához látnak a szorgos 
szomódi lakók, hogy felrakják 
a tetőszerkezetet. Szomód ta
nácsának elnöke, Keller Ist
ván így jellemzi az épülő mű
velődési otthont: — A szín
házterem 300 személy befoga
dására lesz alkalmas. Talál
ható majd benne könyvtár, 
beépített színpad, öltözők, bü
fé, ruhatár és egyéb ■ mellék- 
helyiség. Jelenleg 15 000 forint 
értékű társadalmi munka van 
benne. s még körülbelül 20 000- 
re számítunk. Társadalmi 
munkában végezzük el a kül
ső és belső vakolást, a bádo
gos-, asztalos- és lakatosmun
kát. Minden család három na
pi gyalogmunkát vállalt. A fu
varosok pedig több köbméter 
anyagot szállítanak a hely
színre. Példamutató munkát 
végzett többek között Bán- 
kuti József pékmester, aki 
már eddig 10 napot dolgozott 
az épületen, és ifj. Gering 
György fogatos, aki a három 
köbméter fuvarozást jóval 
megduplázta. (Megjegyezzük, 
hogy a tanácselnök is már 10 
napi munkát teljesített eddig.) 
Derekasan kiveszik részüket a 
munkából a pedagógusok és a 
nyugdíjasok is, ö k  láttak első
nek dolognak, példát mutatva 
ezzel a lakosságnak. Az Al
másfüzitői Timföldgyártól 25 
darab ruhafogast kaptunk in
gyen. A gyár igazgatójának, a 
község nevében, ezúton mon
dok köszönetét a segítségért.

— Mikorra készül el az épü
let és mekkora lesz az értéke?

— Számításunk szerint, tel
jesen kész állapotban, 400 000 
forint értéket képvisel majd 
az épület, s Szilveszterre sze
retnénk befejezni.

Elmenőben vagyunk, amikor 
egy idős néni, aki jelen volt 
az iménti beszélgetésnél, meg
áll mellettünk és így szól: „So
kat tesz ám az elnök meg a 
párttitkár is. Be kellene ara
nyozni a kezüket. Ezelőtt tíz 
év alatt sem történt annyi, 
mint amióta ők itt vannak.“

HÉREG
Héregen a tanácstitkár mu

tatja be az építkezést, ök  még 
asak padlószintig készültek el

az otthonnal. A tervezett és az 
elvégzett társadalmi munka 
értéke viszont itt jóval maga
sabb. Már eddig 50 000 forint
nyi munkát végeztek el térítés 
nélkül a héregi lakosok. (A 
befektetett pénz viszont csak 
12 000 forint!) 305 köbméter kő 
helyszínre szállítását, az ala
pozást. valamint az összes se
gédmunkát társadalmi munká
ban végzik. Míg jó idő volt, 
naponta 30 ember is dolgozott 
a közös alkotáson. A Tatabá
nyai Szénbányászati Tröszt, a 
Cementművek és az Alumí
niumkohó, valamint a Bánya
gépgyártó Vállalat segíti a hé- 
regieket. Ezekben az üzemek
ben ugyanis számos falubeli 
dolgozik. — „Igaz is — jegyzi 
meg a titkár —•, a Héregről 
bejáró dolgozók alig élvezhet
nek valamit ezen üzemek kul
turális kiadásaiból. így leg
alább nekik jut valami 
(Mennyire helyes. Más üze
mek is gondolhatnának erre.)

A héregi művelődési otthon 
értéke, mire elkészül és be lesz 
rendezve, 600 000 forint lesz. A 
következő helyiségekből áll 
majd: 300 személyes nézőtér, 
kultúrterem, beépített színpad, 
öltözők, büfé stb. 1958 szep
temberében kezdték el az épít
kezést és úgy tervezik, hogy 
még az idén tető alá hozzák a 
művelődési otthont.

•

Mindehhez mi csak annyit 
fűzünk hozzá: Sok sikert e ne
mes versenyhez!

lehetőségekhez mérten. Ezért 
az ismeretterjesztést kell első 
helyen említeni. November 
19-én vette kezdetét a négy 
előadássorozatból álló szabad 
akadémia és április 22-ig tart. 
A sorozatok címei: Ismerkedés 
a művészettel; A társasági 
élet szabályai; Műanyagok a 
ruházati kereskedelemben; Di
vat; végül a Nőket érintő csa
ládjogi kérdések. Aki végig
hallgatja az előadássorozato
kat. emléklapot kap. A pénz
intézetek szervezésében ugyan
csak most folyik a kilenc rész
ből álló előadássorozat, „A há
roméves terv közgazdasági 
problémái” címmel.

— Milyen a művelődési ott
hon könyvtármunkája?

— Mintegy 700 kötet könyv
vel rendelkezünk. Ezenkívül 
még két fiókkönyvtárunk van, 
és újakat létesítünk a négy 
pénzintézetnél, a vendéglátó- 
vállalátnál és a kiskeres
kedelmi vállalat KlSZ-szerve- 
zeténél. Az idén, a ta-valyi 6000 
forinttal szemben 9000 fo
rintot költünk könyvekre. A 
KPVDSZ irodalmi hónapja al
kalmából könyvankétot, a Ta
nácsköztársaságról szóló köny
vekből kiállítást, majd könyv
vásárt rendezünk.

— Milyen szórakozást talál
nak itt a látogatók?

— Szombat esténként tánc
estet tartunk. A játékszobában 
biliárd, rex, sakk, a kisterem
ben televízió áll vendégeink 
rendelkezésére.

Miközben beszélgetünk, vé- 
gefelé közeledik Macskásy Hu
gó, a Szervesvegyipari Kuta
tó Intézet osztályvezetőjének 
előadása a műanyagról. A mű
velődési otthon biztosítja 
ugyanis a szakszervezethez tar
tozó dolgozók továbbképzésé
nek, oktatásának feltételeit 
Néhány perc múlva véget is 
ér az előadás. A művelődési 
otthon termeiben nemsokára 
kialszanak a villanyégők, hogy 
aztán másnap újabb rendez
vények tarkítsák a művelődé
si otthon életét.

Művelődési otthonaink életéből
S Z Ő  NY

Másfél hónap telt el azóta, 
hogy átléptük az új esztendő 
küszöbét. E 45 nap gyümölcsö
ző volt a Szőnyi Művelődési 
Otthon életében is.

— Január 18-án zárult a tár
sastánc-tanfolyam. A tanfo
lyamnak 28 résztvevője volt.

— Megalakult a Vöröske
reszt helyi szerve. A körülbe
lül 60 főnyi tagság részére 
minden kedden egészségügyi 
előadást rendeznek.

— Hétfőn és pénteken este 
is kivilágosodnak a művelődé
si otthon ablakai. Ilyenkor 
ugyanis a nőtanács által szer
vezett szabás-varrás tanfolyam 
hallgatói. 30 asszony és lány 
tanulja a ruhakészítés mes
terségét.

— „A nőkről — nőknek" is
meretterjesztő előadássorozat
ra mintegy ötvenen jelentkez
tek. A sorozat első előadására 
február 10-én került sor.

— A múlt héten kezdte meg 
munkáját a község kezelésébe 
átadott és új könyvekkel fel
frissített könyvtár.

— A galambászok is tovább 
űzik kedvelt sportjukat. Leg
utóbbi nyilvános szereplésük 
február 1-én volt, amikor ga
lambkiállítást rendeztek a mű
velődési otthonban.

HELYESBÍTÉS
L ap u n k  legu tóbb i sz ám án ak  

e lső  o ld a lán  a  „N agy  fe la d a t áll 
a  n é p f ro n t-b iz o ttsá g o k  előtt: a 
m ező g azd a ság  sz o c ia lis ta  á ta lak í
tá sá n a k  e lő seg íté se”  cím m el k ö 
zölt c ik k  h a rm a d ik  b ek ezd éséb en  
sz e d é sh ib a  m ia tt tév esen  közöl
tü n k  egy  m ondato t. H elyesen  így 
h an g z ik  a  m ondat: ,,A n é p fro n t
m ozgalom  ü g y év é  kell ten n i e n 
n ek  m eg v a ló s ítá sá t.”

U g y an csak  legu tóbb i sz ám u n k  
6. o ld a lán : ..Hogy n e  v á ljo n  szo
k á s s á ”  cím ű c ik k b en  h e ly te lenü l 
ez  áll: „É s i t t  nem  a z  o rsz á g  irá 
n y ító ira , h an em  m ás közéle ti sze
m é ly iség e k re  g o n d o lu n k .”  H elye
sen: ..É s itt n e m c s a k  a z  o rszág  
i r á n y í tó ira - . . . ”

— Két csehszlovák horgászt 
látott vendégül január 18- 
án a művelődési otthon hor- 
gászköre.

— A színjátszó csoport ja
nuár 27-én előadta Kálmán 
Imre „Zsuzsi kisasszony“ című 
operettjét. A csoport folytatja 
próbáit, mivel szeretnék más
hol is bemutatni a darabot.

— Rendszeresen megtartja 
összejöveteleit a község KISZ- 
tagsága. Ilyen alkalmakkor ke

rül sor egy-egy közös mozi* 
vagy televíziós előadás látoga
tására is.

Szó ami szó, kezdetnek nem 
rossz. Ezen eredmények érté
két csak növeli az a tény, hogy 
a művelődési otthon igazgató
ja, Molnár Gyuláné már nem 
egymaga végzi a község kultu
rális teendőit. Segítenek neki 
a tömegszervezetek vezetői is.

A SZOVJET FILM ÜNNEPE MŰSORÁBÓL
(Február 19— 25-ig)

H A T T Y Ú K  T A V A
Színes balettfilm. Miként rű színházzal, a kulisszák mö- 

szabadítja még egy ifjú her- götti világgal, nem utolsósor- 
ceg szerelme Odettet, a haty- ban pedig rövid áttekintést 
tyúvá varázsolt herceglányt ad Pjotr Iljics Csajkovszkij 
a gonosz varázslattól. Erről életéről és munkásságáról, 
szól a balett meséje. A film Odette — Odiliá-t Pliszeckaja, 
a moszkvai Nagy Színház a herceget Fagyejecsev, a va- 
előadását viszi vászonra és rázslót Levasov, az udvari bo- 
a felvevőgép a balett szüne- • londot Homjákov alakítja, 
teiben megismertet a gyönyö- Rendezte: Ulubjova.
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H ogy milyen volt az idő
járás. arra már ném na

gyon emlékeznek. Lehet, hogy 
borongás, szürke, vagy éppen 
Nap hintette arany fényeit a 
hegyes-dombos vidéken. . .

Ez a nap igazán megérte 
volna . . .  megérte volna, hogy 
legalább a Nap aranyozza be, 
m ert... Szóval, 1919-et ír
tak!

így sem kezdődhet a kró
nika. Valahogyan másként 
kell nekifogni, máshol elkez
deni. Ott sem jó, hogy rájön
nek a hadiőrség parancsnoká
nak az árulására, úgy sem, 
hogyan lopakodnak át a pár
kányi hídon a cseh intervenció- 
sok, hogyan lövik Esztergomot, 
amikor egy-két ócska vadász- 
fegyverrel űzik vissza az el
lenséget, mert ezt már meg
írták . . .  Hiába lapozom a régi

ÉDESAPÁM...
újságokat, nincs bennük olyan, 
amit le ne tárgyaltak volna... 
Azaz valami mégiscsak van! 
Egy fiatal kisdiák halála! 
Kapitalista bérencek golyója 
találta el, fojtotta belé az 
életet és utolsó, kétségbeesett 
sikolyát: — Édesapám!

Ez a szó végigfutott a pár
kányi mocsáros réten, végig
hullámzott a környéken, hogy 
végighömpölyögjön vissza, 
egészen Dorogig. — Édes
apám!

T) ele sűrűsödött minden. A
T i társadalom alapjának 

szentsége, a haza, a jövő, 
minden. A vékony, mutáló 
hang elhallgatott, vékony vér
csík jelent meg a gyerek 
szája szélén, azután lassan

,,Az aranyember“ Komárom megyében

Feleki Sári és Vereczkey Zoltán a darab egyik jelene
tében

Jókai—Kárpáti Az arany
ember című 3 felvonásos 
színművét kitűnő szereposz
tásban hozza színre az Állami 
Déryné Színház — tájékoztat 
bennünket a színház megyei 
titkára. — A színházi évad 
legigényesebb produkcióját 
látjuk a megye művelődési 
otthonaiban. A nagy gonddal 
és művészi kivitelezésben ké
szült díszletek és kosztümök 
mellett a képeket összekötő 
zenei anyag is biztosítéka a 
sikernek. Az előadás főszerep
lői a rádióból is jólismert 
Feleki Sári, Vereczkey Zoltán, 
Pásztor Mária és a megyében 
sok sikert aratott Lénárd 
Béla, Csabai János.

Az előadások megyei terve: 
Almásfüzitő—Felső, Tardosbá- 
nya, Lábatlan (Cementgyár). 
Komárom, Bábolna, Kerékte
leki (az új kultúrotthon avatá
sa), Mogyorósbánya. Tata (HM- 
előadás), Ácsteszér, Gyermely, 
Tatabánya (Népház).

végigcsorgott arcán és súlyos 
cseppekben hullott a szomjas 
anyaföldre. Pillanatnyi csend 
volt. A hegyen az üteg hall
gatott. Talán éppen azért 
hallgatott, mert egy tragédia 
történt, egy olyan nagy tragé
dia, melyet akkor még nem 
látott senki és a négyéves há
ború után csak úgy könyvel
tek el: — Minek ment oda!

Kihűlő keze lassan szétnyílt 
és a sörétes puska egy utolsót 
csúszott. Úgy nézett ki a ha
lott gyerek mellett, mint egy 
felkiáltójel. Feketén, fényesen, 
karcsún meredt az ellenség 
fe lé . . .  Itt-ott pukkant egyet 
egy-egy puska, néha mélabú- 
san szólt a „Schwarzlose" a 
híd irányából. Egy kissé 
előbbre kézigránát dörrent, 
azután megint csend. Bántó 
csend!

Míg a kisdiák merevedő 
teste ott feküdt a mocsár szé
lén, Esztergomban félve búj
tak össze a nők és gyerekek.

— Mi lesz? Jönnek az in
tervenciósok? A kihalt utcá
kon egyszeresük a Kerek
templom felöl vágtató kocsik 
zaját hozta a szél. Az ablak
függönyök kicsit meglebben- 
tek, kiváncsi szemek tekintet
tek ki. — Honnan jönnek?! 
Mit csinálnak?!

Gyatra kis fegyverzet, fe-. 
kete bányászsapka, az 

arcokon hallatlan izgalom. A 
bánya kocsijain jöttek Esz
tergomba. megvédeni a bá
nyát! — úgy. ahogy azt csi
nálták azelőtt is, ha ellenség 
tört rájuk. Ma nem kardosán 
jöttek, hanem ki, mit kezéhez 
tudott kapni. Volt egy-két 
Mannlicher és Steyr is, de a 
zöm, bizony vadászfegyver 
volt. A kocsisor odakanyaro
dott a hídhoz. Itt egy karsza
lagos ember állította meg 
őket. Izgatott szemein cvik- 
ker csillogott.

— Megjöttek az elvtár
sak?! Jaj, de örülök! A töb
biek már odaát vannak Pár
kánynál . . .  Hej! — de ütjük 
a kizsákmányolókat! Már kér
tünk segítséget Pestről is! 
Akarnak látni intervencióso
kat? Itt vannak!

A

Mindent egyszerre jÜ(árt el
mesélni nagy örömében, hogy 
megjöttek a dorogiak is. A 
hídnál ott volt három inter
venciós katona. Az egyiknek 
még a sisak is fején volt és 
a cseh címer alatt ott volt az 
olasz Savoyai-ház címere is. 
Rémült volt arcuk, bár a 
mieink egyáltalán nem bán
tották őket. Közben rendezték 
a bányászokat. Ugyanúgy 
álltak össze csapatba, mintha 
„schichtre” mentek volna . . .  
Azután a kopott, bakancsos 
sereg átviharzott a hídon. A 
hegyoldalból egy üteg kezdte 
lőni őket, de mire belőtték 
volna magukat, a dorogiak 
már odaát is voltak. Ez már 
magában is döntő volt, mert 
a nagyobb tömeg tudomásul
vételével a csehek megkezd
ték a visszavonulást. Most 
már egyesültek az esztergo
miak és a dorogiak, majd 
rövid pihenő után támadásba 
lendültek. . .

z esztergomiak elmesél
ték, hogy egy kisdiák is 

golyót kapott és meghalt. Az 
egyik bányász odament a kis 
halotthoz, de a többitől elő
ször nem látta jól. Egyszer 
csak artikulátlan hang sza
ladt ki száján: — Fiam; —• 
drága fiam!

A válasz egy közeli tüzér
ségi gránát robbanása volt, s 
a következő pillanatban már 
meg is kezdődött a támadás. 
Mindent elsöprő volt, amit a 
munlzászászlóaljak műveltek! 
A csapatok már messze, Ér
sekújvár felé jártak, amikor 
a pesti parancs álljt! ve
zényelt. Jól látták, hogy az 
utánpótlás nélküli kis csapat 
sorsa a felőrlés. Azután jöt
tek a reguláris csapatok és 
átvették a frontot__
TT ol temették el a kisfiút? 
T* — hogy hívták? Ugyan 
ki is emlékezne rá? Egy volt 
a sok közül, akinek drágább 
volt hazája, népe, mint min
den más. Az el nem játszott 
játékok, el nem suttogott sze
relmes szavak . . .  Úgy érzem, 
hogy ezt kellett leírni, egy 
fiatal, névtelen kis hősnek a 
kis történetét. Ha valaki kér
dezi, hogy hol és mikor volt? 
— mondják meg. hogy Pár
kánynál . . .  1919-ben ...

Sz. G,


