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ÚTTÖRŐ-RIPORTEREK
Sportnap 29-én

A fegyveres erők napja 
tiszteletére közös sportnapot 
rendezett a pilismaróti és a 
dömösi iskola. Futballmérkő
zést játszottak a fiúk, négy- 
tusázók mutatták meg, mire 
képesek. Ezek után a nap 
fénypontja, számháború kö
vetkezett. A pilisi hegyekben 
állt szemben a két csapat. A 
harc nagyon izgalmas ' volt. 
Bár a dömösiek csapata szám 
szerint nagyobb volt, mégis a 
marótiak győztek. Megköszön
tük tanárainknak is a jól szer
vezett napot.

Bognár Géza 
Pilismarót

Akadályverseny
/Iskolánk úttörőcsapata va

sárnap az Auróra-akció je
gyében, a fegyveres erők tisz
teletére, akadályversenyt ren
dezett a KISZ-esek segítségé
vel. A pajtások tízpercenként 
indultak az j akadályok leküz
désére. ’ Leleményességből,
ügyességből, bátorságból fe
gyelmezettségből vizsgáztunk 
ezen a versenyen. A különbö
ző akadályok közül a legér
dekesebbek : a fegyvernemek 
ismertetése, kúszás, kézigrá
nát-dobás, egy jelentés össze
kevert szavainak sorrendbe 
rakása, elsősegélynyújtás...
Nagy erőfeszítéssel és teljes 
odaadással álltuk a sarat.

Korencsi György 
Kéreg

T akarékos g a zd á lk o d á s
Csapatunk minden évben kirándulásokat, táborozást rendez. 

Elkapott a kíváncsiság es megkérdeztem Fernász József csa
patvezetőt, honnan teremtik elő az ehhez szükséges összeget 
Ezt a választ kaptam:

— Jelentős pénzt szedtünk be csapatbemutatókon amelye
ken az őrsök színdarabokkal, versekkel, tréfákkal léptek fel 
Ezen kívül a különböző helyeken végzett társadalmi munkák
ból is folyik be némi pénz. Ebből rendezzük kirándulásainkat• 
az álarcosbálokat, ebből vesszük a tanév végén a jutalomtár 
gyakat.

Úgy gondolom, ezek elég nemes célok ahhoz, hogy a pajtá
sok szívvel-lélekkel dolgozzanak a csapat pénztárának növelé
sén, hiszen a hasznot mindannyian bőségesen élvezzük.

Búzer Erzsébet
zömöd

a

Kalandos 
kirándulás

A nyilak az útra, majd 
Kálvária-hegyre kalauzoltak 
bennünket. A szemfüles pajtá
sokkal azonnal ráakadtunk az 
avar alatt lapuló levélre. 
Gyorsan válaszoltunk a kér
désre. majd tovább osontunk 
az őszi erdőben. Minden állo
máson siettünk, mert hallot
tuk már a mögöttünk jövők 
beszédét. Az utolsó állomás 
váratlan meglepetéssel szol
gált: erdei darazsak csíptek 
minket „agyon”. Az út végén 
a Malom-völgy gyönyörű képe 
tárult elénk: a meredeken 
emelkedő sziklák, az ősz szí
neiben pompázó erdő, s a kes
keny patak. Másnap az őrsünk 
krónikása ráírhatta az A be
tűt az Auróra-hajóra.

Pintér Zsuzsanna
Tardosbánya

Temetésen
Szomorú esemény történt 

hétfőn hajnalban. Vidli Já
nos- falunk pártszervezetének 
egyik tagja meghalt. Nagy 
szomorúsággal hallotta a hírt 
minden úttörő: hat kislányát 
hagyta árván Vidli elvtárs. 
Mi is elmentünk elkísérni őt 
utolsó útjára. Egyenruhába öl
töztünk. s a járási, a gyári, a 
helyi pártszervezet tagjaival, a 
KISZ-esekkel együtt búcsúz
tunk tőle. Szerettük volna ün
nepélyes megjelenésünkkel rni 
is kifejezi sz-eretetünket a 
példamutató kommunista
iránt.

Kecskeméti Irma
Neszmély

Művé&seti ssakkSr
A közeljövőben művészeti 

szakkör indul — Gyurenka 
Károly rajztanár vezetésével 
— az oroszlányi Arany isko
lában. Hetenként lesznek fog
lalkozások, amelyeken jó rajz
készségű. négyes-ötös tanul
mányi átlagú pajtások vehet
nek részt. A legkülönbözőbb 
művészetekről tanulnak: fes
tés, szobrászat, faragás, mo
zaikkészítés. A szakkör az íz-

lés, a kézügyesség, a rajzkész- 
ség fejlesztését tűzte ki céljá
ul.

Sári István
Oroszlány

Gazdag program
Megtartotta első összejöve

telét úttörőcsapatunk úttörő
tanácsa. A pajtások két nyol
cadikost választottak titkár
nak és helyettesnek. Megbe
szélték a 20 rajból és 70 őrs
ből álló csapat munkatervét. 
Nagyon sok érdekes feladat 
vár az úttörőkre! Minden őrs 
izgatottan készült az akadály- 
versenyre s nagyon érdekes 
rendezvény lesz a Szovjetuni
óval kapcsolatos vetélkedő is. 
Sok ajándék is készül a pio
níroknak. Az úttörőtanács tag
jai a problémákat is megbe
szélték. s megállapodtak, hogy 
legközelebb október végén ül
nek össze.

A tatabányai Mező Imre 
csapat tudósítója

„KI fű d  fobh ef a  
S zovjetu n ióró l

K IS Z -esek  já r á s i  
v e té lk e d ő je  D o ro g o n
Az októberi forradalom 50. 

évfordulójának közeledtével 
egymás követik azok a kultu
rális rendezvények, amelyek 
az ünnepségsorozat szerves ré
szei. A fiatalok szellemi vetél
kedőn mérik össze tudásukat, 
melyeknek tárgya a proletár
forradalom szülőhazájáról 
szerzett ismeretük.

A dorogi járási KlSZ-szer- 
vezeteiben több százan vettek 
részt ezeken a vetélkedőkön. A 
járási döntőt október 1-én 
Dorogon az ifjúsági klubban 
bonyolították le, amelyen hét 
fiatal állt rajthoz. A két for
dulóban összesein 20 kérdésre 
kellett megválaszolni a ver
senyzőknek. Az első helyen 
Gőgös Miklós, a néphadsereg 
tisztje végzett, s jutalma egy 
6zép kristályváza lett. A má
sodik Kulcsár Imre, a járási 
tanács KISZ-alapszervezetének 
titkára. Teljesítményéért ő is 
kristályvázát kapott. Fehér 
Lajos, a néphadsereg katonája 
a harmadik díjat vitte el a 
„Ki tud többet a Szovjetunió
ról” vetélkedő járása döntőjé
ről.

Az értékes díjakat a járás 
üzemei és hivatalai adomá
nyozták a nemes versengés 
legjobbjainak.

Jöttek9 láttak, rendeltek

Sikeres árubemutató
Az Ipari Melléktermékfel

dolgozó és Építőanyagipari 
Vállalat négynapos árubemu
tató kiállításának záró napján 
a megyei tanács vezetői is el
látogattak a „mini” terembe, 
ahol elégedetten nyilatkoztak 
a látott új termékekről.

Négy napon át az ország 
legtávolabbi helységeiből ke
resték fel a megyénkben egye
dülálló kezdeményezés gaz
dáit a kereskedelmi vállala
tok szakemberei. Tetszéssel 
fogadták a műanyag játéko
kat, az élsportolókról készített 
miniatűr figurákat.

Elkészült a kiállítás ideje 
alatt kötött áruszerződések 
mérlege. E szerint a megjelent 
áruforgalmi képviselők átla
gosan 22 ezer forint értékben 
vásároltak termékeket, idei 
szállítási határidővel. Egy se 
reg feljegyzés pedig a szerzett 
tapasztalatokat rögzítette. Kö
zülük a leglényegesebb: ko
rábban kell rendezni az új 
termékek bemutatóját, m,ert 
most, a nagykereskedelemmel 
előzőleg megkötött szerződé
sek miatt, sem anyagi, sem 
értékesítési lehetőségük nem 
maradt a vállalatoknak.

Amíg a társmegyék kereske

delmi vállalatai lehetőségeik 
maximális kihasználásával re
agáltak a korszerű formájú 
új termékekre, Komárom me
gyéből mindössze öten jöttek 
el és jelentéktelen rendelése
ket tettek. Ügy látszik, igaz 
a mondás, hogy senki sem 
lehet próféta a saját megyé
jében.

A vállalat vezetői nem csak 
örülnek a kezdeményezés or
szágos sikerének, de gyorsan 
okulnak is a szerzett tapaszta
latokból. Még az idén meg
rendezik újabb áruszerződés
sel egybekötött termékbemu
tatójukat — az 1968 első fél
évi szállításokra. S ami rugal
masságukat, a piac változó 
igényeihez alkalmazkodásukat 
bizonyítja: addig további új 
árucikkeket mutatnak be az 

. érdeklődőknek.
Egyetlen, de annál súlyosabb 

gondjuk: a helyiséghiány. (A 
mostani kiállítás is egyik iro
dahelyiségükben kapott he
lyet, és képtelenek valameny- 
nyi terméküket elhelyezni a 
jelenlegi körülmények között. 
Az előzőekben hangoztatott 
„mini” terem nem megoldás a 
várható még nagyobb látoga
tottság esetén. Megérdemelnék 
a segítséget.

jrjr

Ok t iz e n e g
— Amikor idejöttünk an

nak idején Tatabánya-Kertvá
rosba — mondja Nyikes Má
tyás, az építészeti üzem kő
művese, — ott a domboldalon 
szőlők voltak, s arra lejjebb 
meg kukoricás, búza és rozs 
tábla tarkította az egész részt. 
Azóta megváltoztattuk a tá- 
Í3t.

A Blaha Lujza utca egyik 
része még 1959-ben épült. 
Földszintes, kertes házak te
szik ki ezt a féloldalas ut
cát, amelynek csak egyik 
szárnyára kerültek annak 
idején házak. Most az eddig 
üres rész, az utca baloldala 
is házakat kap. Emeleteseket. 
Már több száz méteres sza
kaszon állnak ezek a blokkból 
készült házak.

Májusban kezdtek hozzá a 
152 lakás elkészítéséhez és 
ha munkájukat nem akadá
lyozza valami váratlan dolog.

akkor nemcsak hogy tető alá 
hozzák, de mintegy 40 la
kásba be is költözhetnek a 
lakók.

— Megleszünk vele — 
mondja a brigád vezetője Nyi
kes Mátyás — jól haladunk 
a munkával. Semmi sem aka
dályoz. Az idő kedvező, anya
gunk van.

Mennyi lakást készítenek el 
a blokkal?

— A brigádunk minden hé
ten 10 lakást készít el. Évek 
óta együtt dolgozunk mi, ti
zenegyen. Tavaly kezdtük el 
a 96 lakást és sikerült is ha
táridő-előtt átadnunk.

Olyan ez a brigád, mintha 
testvérekből állna. Megkérde
zem az egyik kőművest, hogy 
hívják, így válaszol: „Frank 
Rudolf”, Huszonöt éves és 
a blokkozásnál serénykedik. 
Megkérdek egy másik kőmü-

N A G Y  TURISTA
Rég nem látott ismerősöm

mel. Pilincke Vendellel ta
lálkoztam a minap.

— Mi újság? — kérdeztem 
unottan, mire ö lelkendezni 
kezdett:

— Nemrég jöttünk haza 
külföldi útunkról. Nagy kör
utat tettünk. Micsoda élmé
nyeink voltak!..:

— Azt elhiszem — bólogat
tam irigyen. — Mesélj, mi ra
gadott meg a legjobban.

— Az az orkánkabát, amit 
Óperenciábán vásároltam — 
felelte büszkén. — Képzeld, 
mindössze hetven petákba k i
került. Remek vétel igaz?

— Igaz — hagytam rá. mi
vel meglehetősen tájékozat
lan vagyok a forint és az ope- 
renc peták árfolyam viszonya
it illetően. Ezért inkább to
vább kérdezősködöm:

— Még merre jártatok?
— Gépidiában is 'voltunk — 

felelte.
— És ott mit láttál?
— Remek ultraszeptik nyak

kendőket. Vettem is mindjárt 
hat darabot. Mindössze nyolc

buznyákba került az egész. De 
ez még semmi. Vettem egy 
hálózati árammal működő 
elektromos fogkefét is. tizen
három buznyákért.

— Nagyszerű — bólogattam, 
de Pilincke bosszúsan legyin
tett.

— Dehogy nagyszerű! Pata- 
oóniában kiderült, hogy ott 
hét arandért is megkaptam 
volna. Nagyon bosszankod
tam. ..

— De azért biztosan volt 
kellemes élményed is Pataaó- 
niában — vetettem közbe 
bíztatóan.

— Hát persze — ragyogott 
fel a szeme. — Vettem egy 
ötszínu golyóstollat. Tizenegy 
grandért. Az asszony látott 
egy gyönyörű kardigánt is. de 
azt már nem tudtuk megven
ni, mert akkor már nem volt 
egy árva grandunk sem.

— Nagy turista lettel — je
gyeztem meg némi éllel. Pi- 
lincke azonban nem vette ész
re az iróniát és lelkesen he
lyeselt.

— De még mennyire! Haza

térésem után mindjárt be
kapcsolódtam az Ismerd meg 
hazádat mozgalomba. A múlt 
héten már részt is vettem az 
első túrán. Egerben jártunk. 
Gyöngyösön meg a Bükkben.

— Ez igen — bólintottam. — 
Szép út.

— Bizony az — mondotta. 
— Nagyon megérte elmenni. 
Képzeld. Egerben láttam egy 
üzletben egy olyan pár cipőt, 
amilyenre már réaen fájt a 
fogam. Rögtön megvettem. 
Gyöngyösön meg. gondold el. 
ta'áltam elemet a táskarádi
ómba.

— Nagyszerű élmények, va
lóban — helyeseltem gúnyo
san. — És a Bükk-heavség 
hogy tetszett? Elvégre ott nin
csenek üzletek...

— Ó, a Bükk. az kitűnő 
volt — válaszolta mély meg
győződéssel a hangjában. — 
Üzlet ugyan tényleg nincs, 
úgy. ahogy mondod, de egy 
erdészházban vettem harminc 
tojást, darabját potom egy- 
húszért. .. Gyenes László

vest, kiderül, hogy 5 meg 
Frank József.

— Hol látok még egy 
Frankot, — kérdezem, és kö
rülnézek. Tréfának szántam. 
Csak akkor komolyodom el, 
amikor Frank József a felé
vel int egy másik kőműves 
felé.

— ö  is Frank, a testvé
rünk. ö  a Pista.

Hát ilyen ez a Tatabányai 
Szénbányák építészetének 
kertvárosban dolgozó brigád
ja. Szinte szószerint értve, 
mint a testvérek, úgy fog
nak össze. Amit elvállaltak* 
azt meg is csinálták és a jö
vőben is megcsinálják.

Jelenleg a C épület emele
tének födémét rakják. Kö
zük nyomán emelkednek az 
épületek, mintha földből nő
nének ki.

Lent, ahol a blokkok vá
rakoznak egymásra rakva, 
Füredi János akasztja a daru 
kötelére a közel három mé
ter hosszú, 18 mázsa súlyú 
falrészt. Bodnár János da
rus kapcsoL Emelkedik a 
blßkk. Intenek a fontiek is 
oldalt, le. föl. És a darus ér
ti a jelbeszédet. A súlyos 
anyag oda kerül, ahova kíván 
ták.

A blokkozó brigád tizenegy 
tagú. A IV-es számú építés- 
vezetőség legjobb kollektíva; 
ia. ök  járnak elől. ők azok, 
akik szinte hétről-hétre újabb 
házakat varázsolnak elő. Az
tán mennek pár métert előbb
re. hogy ott is házat emelje
nek.

Terv szerint megy a munka 
és az idő nagvon kedvező. 
Májusban fogtak hozzá más
fél száz lakáshoz. Rozs és bú
zaföldek voltak akkor még 
erre. Ma nyomuk sincs. Há
zak, egy egész utca áll a he
lyükön. Valamennyit a Nyi- 
kes brigád rakta össze elő
regyártott blokkokból.


