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200  m egawatt teljesítményű lesz a bokodi hőerőmű
A bokodi erőmű építkezése 

az idén teljes lendülettel foly
tatódik. Az új erőm űvet elő
ször 3 darab  50 megawattos 
tu rb ina m űködtetésére tervez
ték, azonban az újabb döntés 
szerint elm arad a bánbidai 
erőmű bővítése és így a  bo
kodi hőerőmű még egy 50 
m egawattos turbinával bővül. 
Ez évben az összes alapozási 
m unkákat elvégzik, hogy m ár 
az év végén hozzákezdhesse
nek az erőm ű vasszerkezeté
nek összeszereléséhez. A kü
lönböző m unkálatokat három 
csoportba oszthatjuk. Az erő
m űi építkezésre; az erőmű 
szoros tartozékainak megvaló
sítására, többek közt a  mes
terséges víztároló, a gát, ú t és 
Vasút építésére és végül az 
erőm űi lakótelep megépíté
sére.

AZ ERŐMŰ
Nagy ablakos, dísztégla borí

tású em eletes épület lesz a 
hőerőmű bejárata. Az épület
ben helyezik el a több száz 
személyes konyhát és modern

é tte rm e t A bejáraton túl-épül 
a 45 m éteres toronyépület, 
mely kettős célt szolgál. Se
gédeszköz lesz egy hatalm as 
daru  felállításához, mellyel a 
kazánház vasszerkezetét sze
relik  össze. Ezután a torony, 
liftjével, lépcsőjével feljáróul 
szolgál m ajd az erőműhöz. 
M ár dolgoznak a kazánház és 
a tápszivattyúház föld- és ala
pozási m unkáin.

A hőerőmű építkezésére jel
lemző a nagyarányú gépesítés. 
A nagyszámú darun, beton- és 
habarcskeverőn, vibrátorokon 
kívül három  ekszkavátor és 
mintegy negyven gépjárm ű 
segíti a m unkát. Ez évben 
többek közt felhasználnak 
5000 köbm éter betont, 360 000 
darab  téglát, 10 vagon meszet, 
15 000 darab födémelemet és 
10 000 köbm éter kavicsot.

ÚT ÉS VASÚT
Bököd községtől, a lakótelep 

és az erőm ű m ellett 6 m éter 
széles aszfaltu tat építenek,

melyet bekötnek a T atabányá
ra  befutó úthoz. Szabályoz
zák az Á ltalér és a dadi pata
kok m edrét, mely a bokodiak 
szempontjából igen jelentős, 
hiszen jó néhány holdnyi la
pos, zsompos terü letrő l vezetik 
le a vizet A tatabánya— 
kisbéri vasútvonaltól az erő
műig iparvágányt építettek. A 
vonatszerelvények m ár befut
nak az erőműig, ahol rövide
sen teherpályaudvar létesül. 
Tárgyalásokat foly tattak  a 
MÁV-val is, hogy az építő
m unkások szállítására lé tesít
sen m unkásvonatot.

A MESTERSÉGES TÓ
1200 m éter hosszúságú, 50 

m éter szélességű és 12 m éter 
magasságú, földgácját is épí
tik. Ennek a nagy gátnak  4,5 
millió köbm éter vizet kell 
m egtartani. A gátépítés egyik 
szakaszán 4000 köbm éter föl
det mozgatnak meg. A nagy
szabású m unkához egy új tí
pusú francia betonozó gépet is 
alkalm aznak, amely önmaga

A tatabányai tisztasági mozgalom eddigi eredményei:

Több ezer facsemetét ültettek el, 
szeméttárolókat szerelnek fel az utakra

Tatabánya levegőjének, u t
cáinak szennyezettsége köz
tudomású. Ha esik az eső: 
nagy a sár, ha nem esik: 
nagy a por. Az u tak  egy ré
sze rendezetlen is. M ár az el
m últ évben nagyszabású út
építés indult meg Tatabányán, 
s ezek a m unkálatok ez év
ben is folytatódnak. A város 
tisztaságának jav ítására a vá
rosi tanács kezdeményezése 
nyomán április 1-től tisztasá
gi mozgalom indult T atabá
nyán. A tisztasági mozgalom
ban részt vesznek az üzemek, 
de maguk a lakosok is.

Jogosan kifogásolja a város 
lakossága, hogy az utcákon, 
különösen az autóbusz meg- 
á 'lóknál nincs szeméttároló. 
Mivel nincs tisztasági moz
galom, az autóbusz u tasa ide 
vagy oda eldobja a jegyét. 
Ennélfogva sok a papiros a 
főúton. Bödecs József elv
társ, a tanács elnökhelyette
se közölte: megérkeztek a fő
városi m intára készült sze
méttárolók, jövő héten felsze
relik  azokat a főúton, elsősor
ban az autóbusz megállóknál. 
Ezek után az a lényeg, hogy a 
lakosság használja is azokat 
és ne dobja el a szemetet az 
úton.

Jelenleg a városnak csak 
egyetlen öntöző autója van, 
de rövidesen érkez’k még egy. 
A tanács felhívta a térm este
rek figyelmét is az öntözésre. 
A régi gödrös u taka t is fel
töltik, fuvart ehhez a m unká
hoz a Köztisztasági V állalat 
ad.

Ú jvárosban nagy ütemben 
folyik az u tak  és a járdák  
építése. A kertvárosi bekötő 
ú t is elkészül az idén. Az 
u tak  építésével egyidejűleg 
parkíroznak is. Az újvárosi 
területi pártszervezet tevéke
nyen részt vesz a parkírozás1 
m unkákban. Megszervezte a 
társadalm i m unkát és a park 
őrzését is. Rendbehozták m ár 
a  város közepén az Ifjúsági 
P arko t is. A városi kertészet 
5000 orgonabokrot és 200 sle- 
diciát adott a város szépítésé
hez. De m ár elültettek a vá
ros utcáiban 3100 akác-suhán- 
got, 200 vadgesztenve, 200 ju
har-husángot és 2000 darab 
ámorfa-esemetét. A nagyará
nyú fásítással — mely tovább

folytatódik m ajd — a város 
levegőjét akarja  a tanács 
m egtisztítani.

A városi pártbizottság a na
pokban tárgyalta meg a vá
ros tisztaságának üg'^ét. s a 
városi tanáccsal egyetemben 
úgy határozott, hogy a tiszta
sági mozgalmat állandóvá kell 
tenni. Egy hónap rövid idő 
ahhoz, hogy a város utcáinak, 
tereinek képe gyökeresen 
megváltozzék, bár a m unká
latok megindultak. Most az 
szükséges, hogy a város lakói

isi egészen m agúkénak érezzúk 
a tisztasági mozgalom ügyét, 
ne szemeteljenek feleslegesen, 
ügyeljenek a facsemetékre. 
Csak hasznot jelentene a 
töm bházak lakói szám ára is, 
ha az újvárosi példa nyomán 
maguk is megkezdenék a 
parkírozási m unkákat. Az alu- 
m ínium gyár ak m ár a napok
ban dolgoztak, de a többi h á
zak lakóinak is érdeke, hogy 
környezetük tiszta és szép 
legyen.

kiemeli a földet és betonnal 
tölti meg az űrt. A gátépítési 
m unkák egy részét a Csatom a- 
és Vízvezetéképítő V állalat 
dolgozói végzik. A legutóbb 
ta rto tt term elési tanácskozá
son Vékony András szakszer
vezeti bizalmi dolgozótársai 
nevében ígéretet tett, hogy az 

éves te rve t decem ber 15-re 
teljesítik. Jankó József főgé
pész viszont vállalta m unka
társai nevében, hogy m inden 
szabad szombaton, k ijav ítják  
és előkészítik a gépi berende
zéseket a következő heti m un
kához.

A LAKÓTELEP
A józan megfontolás szerint 

a lakások többségét a közeli 
és egyre fejlődő Oroszlányra 
telepítik, ahol m ár készen 
várják  az erőm ű dolgozóit a 
kulturális, szociális és keres
kedelm i létesítmények. Ilyen
form án ezek megépítésére 
m ár nincs szükség Bakodon. 
Az erőm űnél létesülendő ké
szenléti lakóház-csoport, 30 
darab négy lakásos épület az 
év végére megépül. 24 épület 
falai m ár állnak, 20 tető a latt 
van és jó néhányban m ár lak
nak is. Az épületek egy része 
egyelőre munkásszállás, itt 
kapott helyet a konyha és az 
étterem  is. Egy m ásik négy- 
lak-Asoú tömbben rendezik be 
a műszaki klubot, könyvtárral, 
televízióval és filmvetítővel. 
Ebben az épületben kap helyet 
az eszpresszó, csemege-büfé, a 
dohányáruda és fodrász. A 
lakótelepen 1000 m éternyi 
porm entes utat. építenek, csa
tornáznak, parkíroznak, fásí
tanak és sportpályákat építe
nek. Az új lakótelep otthonias 
szállást biztosít az erőm ű épí
tőinek és m ajd  később áz 
erőm ű 120 dolgozójának és 
családjának.

Mindenben az elsők között
Horváth Péternek, a dadi 

Aranykalász Tsz tagjá
nak is olyan kézenfekvő a 
„miénk" és a „közös" szavak 
értelme, m intha sohasem is
m erte volna az „enyém" fo 
galmát. Március 9-én, a tsz 
alakuló közgyűlésén még .sza
badott, de 10-én a fogatos m un
kacsapat élén már úgy szervez
te, irányította a m unkát, m in t 
aki az „enyém"-nek leghal
ványabb em lékét sem ism er
te.

Tévedés lenne arra gondol
ni, hogy az újabb fogalm ak 
gyarapodásával Horváth Pé
ternek kevesebb lett a gond
ja. Igaz, feleannyi gonddal is 
jól megélne az Aranykalász
ban. m ert dolgos, szorgalmas 
ember, de ő nem  azért lépett 
a tsz-be, hogy m egkerülje a 
közösség problémáit. Figyel
me nemcsak a 8 tagú m unka
csapatára terjed ki. hanem az 
egész közös gazdaságra. Nem  
sajnálja az időt. hogy pél
dául a hibrid-kukorica vetés
sel kapcsolatos helyes tő- és 
sortávolságról vitázzon a. 
hozzá nem  értővel. Pedig ahcd 
2000 hold megmunkálása vár 
alig kétszáz emberre, ott nem  
gyerekjáték a m unkaszervezet 
megszilárdítása, a termelés jó 
megszervezése. Ha eleinte bi
zonytalankodva is. de Horváth 
Péter ezt is megtanulta.

A z  alakulást követő napok- 
■Ai- ban úgy határoztak a tsz 

vezetői, hogy a m unkateljesít
m ényeket kizárólag a brigád- 
vezetők jegyezzék. De Hor
váth Péter meglátta, hogy ez 
*2 intézkedés nem  m indenkor

eredményes, m ereven nem  le
het ehhez ragaszkodni. Elő
fordul, hogy a brigádvezető va
lamilyen okból nem  tud k i
menni a munkaterületre, a 
következő napon aztán rend
szerint v iták  vannak az utóla
gos munkaegység bejegyzé
seknél. Ezért elhatározta, hogy 
munkacsapata teljesítm ényeit 
ő is rendszeresen jegyzi, s ez
zel nem csak a brigádvezető 
m unkáját könnyíti meg, de a 
tagoknak is megnyugtatóbb a 
pontos nyilvántartás.

71l i n t  m indenütt, az A rany
iu l  kalász Tsz-ben sem dolgo
zik  m indenki egyformán. Pél
dául Horváth Péter csapatában, 
ha az egyik fogatos 9 mázsa 
trágyát rak a szekérre, a társa 
biztosan megtoldja három
mal, hogy a 12 mázsás terű
nek híre röppenjen a közös
ben. Így azután afféle „néma 
m unkaverseny’’ alakult ki a 
tsz-ben. s így került a hat fo 
gatos csapat közül Horváth 
Péter csapata az első helyre. 
Nem grafikonok és nem  kim u
tatások je lzik  ezt a m unkatem 
pót. A  közösség figyelme, bí
rálata terjed ki ennyire. De a 
tsz vezetősége is figyelem m el 
kíséri (és sajnos, csak figyeli) 
a néma, de nagyszerű versen
gést. Horváth Péterrel az élen 
a fogatos munkacsapat több 
tagja, m int például Baranyai 
József, Fodor László, Szűcs 
Bálint stb. nevei szorgalmuk
ról legjobb teljesítm ényeikről 
lettek ism ertek a közösben. 

TTorváth Péter bosszan- 
■íl kodva panaszolja, hogy 

munkaegység könyvvel ugyan

rendelkezik szövetkezetük, de 
senki nem  ismeri pontosan a 
m unkaegységek kiszámítását. 
Pedig a helyi tantestületben  
van olyan személy, aki tájéko
zo tt ebben a kérdésben, de ez- 
idáig még nem  nyú jto tt fe l
világosítást a tsz tagjainak. A  
pedagógusok ígértek ugyan 
segítséget, illetve felajánlot
ták segítségüket az Aranyka
lász Tsz tagjainak, de az ígé
ret csak szép szó maradt.

Ha Horváthck házatáján 
valaki afelől érdeklődne, hogy 
a gazda munlcabeosztása vál
tozott-e, amióta tagja az 
Aranykalásznak, meglepődhet- 
nék a válaszon. M ert Horváth 
Péter most még korábban kel, 
m in t azelőtt, ellátja az álla
tokat, majd ő is harapni való 
után néz. S hat, fé l lvét körül 
munlcába indul fogatával, 
mert ezekben a napokban sür
gető a m unka a közös gazda
ságban. De Horváth Péter tu
datában van annak is, hogy el
jön m ajd az idő. m ikor több 
kényelm et engedhet meg m a
gának: de addig nem  lehet 
megállni.

TTorváthné beteges asz- 
-Ll szonyka. de ismerve fér

je szorgalmát, bízik. s re
ményteli, sokaügérö jövőt vár 
embere munkája nyomán. Még 
abban is könnyed egyetértés
ben határozlak, hogy a szán
tás-vetéssel először a közösben 
végezzen férje, s azután lát
nak majd hozzá a háztáji meg
munkálásához. Mert a munka 
gyümölcsét a Horváth-csaláá 
is a közöstől várja.

— ik—

lenini tanításokat követve, a 
lenini úton haladva é rt el ha
talm as győzelmeket az elm últ 
évtizedekben a nemzetközi 
kom m unista mozgalom, amely 
m ind szélesebben terjed , s 
am elynek előretörését imm ár 
nem  á llítha tja  meg semmi 
sem.

A mi népünk m ár 40 esz
tendővel ezelőtt kezdett 

hozzá a lenini eszmék jegyé
ben új életének kiform álásá
hoz. Akkor nem  sikerült az 
ellenséges túlerő m iatt is, de 
am iatt is, hegy még nem vál
tak  eléggé vérünkké a lenini 
tanítások. De tanultunk  ebből, 
am ikor 25 keserves év után 
bekövetkezett az, am it Lenin 
m ár akkor megjövendölt: az 
első levert m agyar proletár- 
d ik ta tú rá t követte a győzelmes 
második. A lenini tanításokat 
követve értük  el nagy sike
reinket, s am ikor hibáztunk, 
m indenekelőtt azért hibáz
tunk, m ert egy-egy kérdésben 
nem  követtük következetesen 
Lenin ú tm utatásait. De ez m ár 
a  múlté. O kultunk a tapasz
talatokból, s pártunk  ma ha
tározottan és egyértelm űen 
követi Lenin útm utatásait. Si
kereink egyik legfőbb forrása, 
összetevője éppen ez. A lenini 
tanítások szellemében számol
tunk  le  a revizionizmussal, 
am ely ellen a nemzetközi 
m unkásmozgalomban elsőnek 
ő indíto tt határozott eszmei 
harcot, s am elynek képviselői
ről m ár több m int 50 eszten
dővel ezelőtt megmondotta, 
hogy a nagy osztályösszeütkö
zés idején a barikád túlsó ol
dalán, ellenségeink oldalán 
fognak állni. 1919 és 1956 a 
mi hazánkban is beigazolta 
ezt. De szem beszálltunk a 
szektássággal, a tömegek vé
leményének, igényeinek lebe
csülésével is, am elytől Lenin 
m ár a kom m unista mozgalom 
születése idején is oly nyoma
tékosán  óvott m inden kom
m unistát.

Nyolcvankilenc éve, hogy 
megszületett. Csaknem 

egy évszázad. Sokat haladt a 
világ ebben a 89 évben. És 
nem  kétséges, hogy a követ
kező évtizedek meghozzák 
m ajd, am iért Lenin egész 
életét áldozta, a szocializmus 
végleges és teljes győzelmét.

Néhány esztendeje im m ár 
nem  halála, hanem  szüle

tése évfordulóján emlékezünk 
meg Leninről, a világ m un
kásosztályának halhatatlan  ta
nítójáról és vezéréről, az em
beriség egész eddigi történel
m ének egyik legkimagaslóbb 
egyéniségéről. Ezzel is alá
húzva azt, am it M ajakovszkij, 
a nagy szovjet költő így fo
galm azott meg: „Lenin élt, 
Lenin él, Lenin élni fog!” 

Kevés em ber volt a világon, 
aki elm életi m unkásságával 
és gyakorlati tevékenységével 
oly m aradandó hatást gyako
ro lt volna az emberiség sor
sára, további fejlődésére, m int 
Lenin. Tanításainak mély iga
zát, roppant ere jé t mi sem 
m uta tja  jobban, m in t az, hogy 
egy-egy új kérdés eldöntésé
nél ismét és isimét visszanyú
lunk a lenini hagyatékhoz, 
m ert abban ezekhez is eliga
zítást, ú tm utatást találunk.

Lenin nem  csupán nagy 
gondolkodó, de egyben fárad
hatatlan  gyakorlati harcos is 
volt. Nyoma sem található 
meg nála az elm élet és gya
korlat kettősségének, am it 
nem  egy alkalom m al oly he
vesen ostorozott írásaiban 
vagy beszédeiben. Lenin volt 
a vezére az októ'beri forrada
lomnak, haláláig ő állt a szov
je t á llam  élén, s  — erről tán 
m indenekelőtt kellene beszél
ni — ő kovácsolta a m unkás- 
osztály éles fegyverévé a 
kom m unisták új típusú párt
ját, a  bolsevik pártot.

Ha ma még közöttünk le
hetne, bizonyára elége

detten tekintene szét a világ
ban. M ert az, am iről oly sok
szor álmodott, s am it az igaz 
tudom ány jövőbe Látó képes
ségével előre is látott, most 
m indinkább megvalósul.
Nyolcvanhárom  országban 
van m ár kom m unista párt, 
s  a  lenini tanításokat nem 
csak e pártok 33 millió 
tag ja követi, hanem  a velük 
rokonszenvező sok tíz- és 
százmillió is. E pártok m ár a 
korm ány kerekét forgatják a 
szocialista országoknak az El
bától a Sárgafolyóig terjedő 
hatalm as táborában, amely 
néhány esztendő m úlva m ár 
gazdasági túlsúlyra tesz szert, 
s többet fog term elni, m int a 
kapitalista világrendszer. A

Intézkedések
a megye zöldségellátásinak javítására

A megyei tanács végrehajtó 
bizottságának legutóbbi ülé
sén — többek között — meg
tárgyalták a zöldségellátás 
helyzetét. A végrehajtó bizott
ság m egállapította, hogy a 
helyi erőforrások jobb igény- 
bevételével további javulást 
lehet elérni.

Ennek megfelelően a  végre
hajtó bizottság határozatikig 
kötelezte a MÉK-et, hogy ve
gye fel a kapcsolatot a 
MESZÖV-vel, s  vizsgálják 
meg, hogy a MÉSZÖV rendel
kezésére álló beruházási ke
retből, hol tudnának újabb 
zöldség- és gyümölcsüzletet 
nyitni. A határozat felhívja a 
figyelmet a m ár meglévő bol
tok korszerűsítésére is.

Gyors javulást lehet elérni 
a könnyen felállítható árusító
helyek üzemeltetésével is. 
Ezért a beik reskedelmi mi
nisztérium tól több alum inium  
pavilont bérelnek. Az elgondo
lások szerint ezekben m ár a 
nyáron megkezdik az  árusí
tást. A pavilonokat szintén 
az iparj központokban helye
zik el.

A végrehajtó bizottság . u ta
sította a MÉK-et és a megyei 
tanács kereskedelmi osztályát, 
vegyék fel a kapcsolatot a 
megyében levő gyümölcs- 
ílletve zöldségtermesztéssel 
foglalkozó állami gazdaságok
kal. Érjék el. hogy a megye 
dolgozói ezektől s gazdasá
goktól is több friss zöldséget 
és gyümölcsöt kaphassanak.


