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Irta: Lengyel András, a dorogi szénbányászati tröszt igazgatója

A Magyar Függetlenségi Népfront célkitűzé
seiben nagyszerű jövőt tár szénbányászatunk 
elé. Termelésünket a maihoz viszonyítva 40—50 
mii llió tonnával keli növelni. A széntermelés 
növelése nemcsak felelősséget jelent és komoly 
felkészültséget követel minden bányásztól és 
műszakitól, hanem nagy lehetőségeket is bizto
sít. Bányászaink a múlt rendszer legjobban ki
zsákmányolt dolgozói voltaik. Nem tanulhattak, 
nem képezhették magukat. Ma azonban más a 
helyzet, a célkitűzések megvalósítása érdekében 
pártunk és kormányunk minden segítséget megad 
bányászainknak.

Rákosi elvtárs mondta: „Nekünk nem akár
milyen, hanem szocialista bányászatra van 
szükségünk”. A szocialista bányászat meg
teremtéséhez gépeket kapunk a bányákba. A 
nehéz fizikai munkát kívánó munkafolyamatok 
teljes felszámolásával a bányász a technika 
irányítójává, a gépek kezelőjévé válik. A füg
getlenségi népfront felhívása leszögezte, hogy a 
következő ötéves tervben még fokozottabban 
gépesíti a nehéz munkafolyamatokat, köztük a 
szénbányászatot is. Sok kiváló, élenjáró dolgo
zónk van. Elekes Ferenc Kossuth-díjas, kétszeres 
sztahanovista vájár képviselőjelölt, Tajkov 
András Kossuth-díjas sztahanovista, Bombicz 
Károlv és még sokam mások a megyénkben, 
akik ma már a technikát megnyergelni tudó 
bányászok közé tartoznak. Fejlődésünk töretlen 
ívben hálád fölfelé.

A kitűzött célok megvalósításáért már most 
folyik a harc. Egymásután nyílnak megyénk

ben az új aknák. Versenyben mélyítik őket az 
aknamélyítők. Dorogon megnyílik a vaijaskuti 
akna. Mélyítik a, XVII-es, XVIII-as XIX-es 
és a XX-as aknát. Tatabányán május 1-én adták 
át a szerelők a bányászoknak az új kü'színi fej
tést. Készül az „Április 4-e akna” Tatabányán. 
Oroszlányon a XIX-es akna nemrég kezdett ter
melni, mélyítik a XX-as aknát és a kutatások 
tovább folynak a szén feltárására.

Az új aknaüzemben a dolgozók már nem a 
régi módszerrel fogják a szenet a felszínre 
küldeni. Az új bányaüzemekben minden munka
folyamatot gépesítenek. Kaparóberendezések, 
rázómotorok, fejtő- és rakodógépek állnak a dol- 
zok rendelkezésére Az új aknaüzemek mellett 
azonban a régieket is korszerűsíteni fogjuk. így 
biztosítja államunk a függetlenségi népfrontban 
megjelelölt nagy feladatok végrehajtását

A bányák gépesítése mellett megváltozik bá
nyászaink helyzete is. Az ötéves tervben Tata
bányán, Oroszlányon új bányászváros épül, 
Dorogon az emeletes házak mellett bányász 
kertvárosok létesülnek. Ezért a nagyszerű jö
vőért érdemes harcolni. Ezért küzdünk, emikor 
a népfrontra szavazunk, ezért harcolunk min
dennapi termelési eredményeinkkel. A dorogi 
bányászok, műszaki vezetők a termelést gátló 
körülmények leküzdésével igyekeznek, hogy ezt 
a szép jövőt biztosítsák.

B A N Y A M É R N Ö K
Kerestem egy bányamérnö

köt, aki elmondja, milyen lehe
tőségek állnak a fiatal műsza
kiak előtt. Azt mondták, Ja
kab Gyulát a XJI-es akna 
északi mezőjének bányamérnöke 
a legfiatalabb, majd elmondja.

Könnyű ezt mondani.
Hívtam telefonon, mikor bér 

szelhetek vele. A bányában 
volt. Kerestem újból, megint 
a bányában volt.

— Mikor van lönt? — kér
deztem.

— Nem tudiuk — volt a 
válasz.

E héten végre sikerült. A 
teszátlni készülő bányászok 
között állt.

— Jöjjön be az irodába —■ 
fordult hozzám — ott nyu
godtan beszélgethetünk.

Az irodában már várták. 
Aknászok, lőmesterek hajoltak 
a bánya térképe fölé. Vitatkoz
tak. Sok volt a _ géphiba az 
előző napokban és most a bé
kehét utolsó napjaiban min
den perc számít. Lemaradt az 
északi körlet. Több munka
helyről kiszerelik a gépeket és 
az újakra szerelik be. Jakab 
elvtárs teljesen megfeledke
zett rólam. A piros és fekete 
ceruzával vonalazott térkép 
hatalmába kerítette. . .

— Készen vannak a rázó ki
szerelésével? — kérdezte az 
egyik olajosruhás munkást. — 
Ha nem elég az ember csak 
szóljon ■..

Egy órája ültem már ott, 
amikor én is megszólalhat
tam.

— Hol végezte Jakab elv- 
társ az egyetemet?

— Hol is . . .  — nézett rám, 
mint aki nem érti a kérdést 
— Sopronban, három é v e ...

Pár perc alatt elmondja, 
hogy körülbelül egy éve dol
gozik az üzemben. Az egye
tem elvégzése után bentma
radt tanársegédnek. Körül, 
bástyázta magát könyvekkel. 
Aztán a Térképészeti Intézet
nél dolgozott. Igyekezett a 
térképezésnek is minden csin- 
ját-binját elsajátítani.

Nem folytathatja. Török Ist
ván az egyik DISZ-brigád 
■vezetője jön be. Egészen fel-, 
dúlt.
• — Igaz, hogy nem ml fo

gunk a fronton dolgozni?! Azt 
mondták, mást _ tesz oda a 
mérnök munkatárs/

— E nyje ... Még egy Tö
rök Pistát is el lehet szédíte
ni!. . .  Azt mondtam, a front
ra mennek dolgozni. Az elővá- 
jás elkészült, a fejtésre ma. 
guk mennek.

Tőrök István megnyugodva 
megy ki. De ismét jönnek. Az 
egyik dolgozó .,tisztálkodási’’ 
szabadságot kér. Egy laka
tos jelenti, mennyi rá rőt sze
reltek ki. Aztán hozzák a dél
előttös szak termelési jelenté
sét

Tűkön ülök. Sietnem kel
lene.

— Hol is hagytuk abba?. . .  
fordul felém — Igen. — Van 
egy ismerősöm, aki elmondta, 
hogy a múltban Tatabányán

fiatal bányamérnök, ha el is 
helyezkedhetett, nem kapott 
felelős megbízatást. Azt mond
ták, ahhoz idő kell. Tíz évig 
eldolgozhatott az üzem tér
képezésénél. Megölték benne 
a kezdeményezést.

Bányai elvtárs az üzem bá
nyamestere jön be. Elhívja Ja
kab elvtársat, csak egy pár 
percre. . .

★
Az északi körletnek ma any- 

nyi az előirányzata, mint egy 
évvel ezelőtt az egész bányá
nak. A fiatat mérnök nagy 
munkát kapott. Becsületesen 
igyekszik helytállni. Hajnal
ban, az 5 órai fújás már a bá
nyában találja. Este késön 
megy haza. Számol, tervez, 
hogyan emelje körletének tel
jesítményét. A gondjaira bí
zott több mint 300 bányász 
kemény kötelezettséget jelent.

A bánya déli mezőjében már 
régebben áttértek a frontmű
velésre. Északon a legtöbb sze
net adó fejtések, a mechanizált 
csoportos pillérfejtések.

„Front kell nekünk is'’ — 
döntöttek az északiak. Meg
kezdték az előkészítést és 
Jakab elvtárs a hét elején 
megbízta Török Istvánt, hogy 
az első fronton ö kezdje meg 
brigádjával a munkát. A má
sodik front is előkészítés alatt 
áll. Három elővájási csapat 
dolgozik rajta. Júliusra meg
indul.

Jakab elvtárs jóformán csak 
a váltások idején található az 
irodában A nap többi részét 
a. bányában tölti. Tanácskozá
sokat folytat a vájárokkal, 
minden javaslatot figyelembe 
vesz.

Három óráját tartózkodom 
az aknán. Tíz percnél többet

még nem beszéltem a mérnök
kel. Gyors léptekkel jön be.

— Most elmondom, mit aka 
rok — kezdi. — Rövidesen 
megindul a második frontunk 
is. Donbassz-kombájnnal akar
juk leművelni. Kapunk Don- 
basszt. . .  — lelkesedik. — 
Egyet már kaptunk, az a déli 
mezőben van. Az északi is kap 
egyet.

Ismét jönnek érte. A térké
pet a hóna alá csapja. Meg 
kell beszélni, hogyan áll a 
bányájuk.

— Ne várjon az elvtársnő, 
ha itt végzek újra lemegyek a 
bányába. Szeretném 100 szá
zalékra emelni a választásig 
körzetem átlagtermelését.

Csodálkozva néztem. Hajnal 
óta talpon van, nap mint nap 
és nem fáradt.

A beszélgetést nem fejez
tük be, de most már tudom, 
nem is fontos. Rákosi elvtárs 
mondta vasárnapi beszédében: 
a népi demokrácia műszaki 
értelmiségünknek „olyan lehe
tőséget nyújt képességeik ki. 
fejtésére, amiről a kapitalista 
viszonyok között álmodni sem 
lehetett." Láttam. Jakab Gyula 
bányamérnök él ezzel a lehe
tőséggel. Szereti hazáját, bí
zik a pártban, amelynek most 
lett tagjelöltje. Sok szenet, na
gyon sok szenet akar adni a 
hazának. Ezért járja annyit a 
bányát, keresi, kutatja a lehető
ségeket Bízik a munkatársai
ban és szereti őket. így beszél 
róluk: „ki lehetne velük rakni 
az egész bányát." Most azt is 
megértem, miért mondta Már. 
kus Sándor vájár: „a mi mér
nökünkre, mindig és minden 
körülmények között számítani 
lehet.’’

KOVÁCS KLÁRA

Dadon „semmi sem változott"?!/ /
Olyan községről akartam 

inni. amely a felszabadulás 
óta semmit sem kapott.

Sorbavettem megyénk köz
ségeit. Nagy részük már az 
első pillanatban kiesett a szá
mításból. Kevés olyan ember 
r| a megyében, aki ne hallot
ta volna, mi minden épült 
és épül Esztergomban, Doro
gon, Nyergesújfafun, Lábatla
non, Almásfüzitőn, Komárom
ban, Tatabányán, Oroszlányon 
és így tovább. Nem jöhetett 
számításba az a kilenc község 
sem, amely gépállomást ka
pott.

Elhatároztam hát, hogy 
megnézem megyénk legeldu
gottabb községeit. Nem vált 
be a számításom. Pilisszentlé- 
lekKm 25.000 forintos 'költség
gel helyreállították a kultúr
otthon}. újjáépültek ai községi 
épületek. Ü j. felszerelést kai- 
,pott az óvoda'. Hantára már 
be sem mentem', hiszen új, 
670,000 forintos költséggel be
kötőút vezet a községibe.

Nézzük meg Unyt. Itt is 
„csalódtam”. Gyönyörű, átala
kított kultúrotthonnal, helyre
állított távbeszélővezetékkel és 
nemrég bevezetett villannyal 
dicsekedtek az unyiak.

Megnéztem Gyenmelyt és 
Dnnaszentmiklóst. Ezek már 
ugyancsak „istenhátamögötti” 
falvak. Gyermely már az el
induláskor „gyanús” volt, 
mert autóbusszal mentem a 
községbe. A villanyoszlopokon 
szín Pa plakátok hirdették az 
esti mozielőadást. Autóbusz- 
forgalom, mozi tehát már van. 
F-s a gyermelyiek mosolyogva 
sorolták, hogy ezenkívül kap
tak egy 80.000 forint költség
gel épült hidat, helyreál’.ftot- 
ták iskolájukat, kibővítették és 
felszerelték fcultúrotihonukat, 
bővült a villanyhálózat, új 
népfürdő, tűzoltószertár épült.

— Igaz-e, hogy Dunaszent- 
miklós 6emmit sem kapott a 
felszabadulás óta — köszön
töttem be az ottani tanáoshá- 
zára.

— Ki mondta ezt?! — tilta
kozott egyszerre a tanácsel
nök és aiz éppen ott tartózkodó

Fábián János dolgozó paraszt.
— Három évvel ezelőtt be

vezettük a villanyt és a  tele
font. Két autóbuszjáratunk 
van. Uj felszerelést kapott 
az orvosi rendelő, 250 férő
helyes kultúrotthon létesült 
községünkben. Ez 6emmi?

Csaknem lemondtam már 
feladatom végrehajtásáról, 
amikor Ferge Sándomé dadi 
tanácselnök személyében se
gítségemre sietett a véletlen. 
Megtudtam, hogy Fergéné a 
megyei tanácsnál panaszolta, 
hogy nem állnak helyi ér
vek a. község népnevelőinek 

' rendelkezésére, mert a község 
nem kapott semmit a felsza
badulás óta.

— Meigvan! Gyerünk Dad- 
ra!

A májusi napsütésben für
dő utcán csak a gyerekek ját
szadoznak és idősebb asszo
nyok terelgetik a kislibákat, 
kiskacsákat, csibéket. A fér
fiak és a munkabíró asszo
nyok a földeken vannak. A ta
nácsházára mentem.

Még beszédbe siem kezdhet
tünk Ferge Sándomé tanács
elnökkel, amikor belépett Va
dász József iskolaigazgató. 
Régi dadi lakos. Ismeri a 
községet,- mint a tenyerét. 
Mindjárt a mellének szegez
tem az első kérdést:

— Kik azok, akiket kiírtak a 
dicsőségtáblára, a‘ példamutató 
beadásért és növényápolásért?

— Volt cselédek. Sziládi 
György, most a tanácselnöknő 
helyettese, Striba István is cse
léd volt. Csejtei András is. 
Ezek itt negyvenen, akik az Új
soron laknak, mind.

— Sok cseléd volt a község
ben?

— Hát ahol Lacakő Gusz
távnak 3000 holdas birtoka és 
20 kulák volt, ott cselédnek 
is lenni kellett.

— Mi lett aztán ezekkel a 
cselédekkel?

— Szétosztottak közöttük 
250 hold földet Í945 tavaszán. 
Most mindegyik a maga föld
jén gazdálkodik.

A tanács egyik dolgozó
ja lép be, megzavarja egy ki
csit aj beszélgetést, de nem 
bánom, mert jó ötletet ad. A 
tanácstagok és a végrehajtó 
bizottság tagjainak névsorát 
hozza. Végigfutom a névsort. 
Dolgozó paraszt, parasztasz- 
szony, tanító, üzemi munkás.

— Az elvtársnő foglalkozá
sa mi volt, mielőtt tanácselnök 
lett?

— Parasztasszony vagyok 
— mondja Fergéné, de szemé-: 
ben bujkáló mosoly elárulja, 
hogy már érti, hová lyukad
tunk ki. Már mondja is:

— A bíró Csonka János 55 
holdas kulák volt és persze kir 
telt a képviselőtestület is a 
község 20 Mákjából.

A beszélgetésbe beleszól a 
telefon, üj kérdés jut eszem
be. A postai vezetőjétől kérde
zem meg. Válaszol is gyorsan.

— Kilenc rádió volt a köz? 
ségben a felszabadulás előtt, 
most 68 van.

Dadon 78 kerékpár volt a 
felszabadulás előtt, most 
200-an közlekednek a daidiak, 
akik „semmit sem kaptak” a 
tél-szabadulás óta.

Vadász elvtárs kérdezés 
nélkül mondja:

— Tizenhat nyolcadik oszt 
tályosunk közül kilenc tovább 
tanul. Igv jövőre már közsé
günk fiataljai közül huszon
három lesz középiskolában és 
három egyetemen.

Ezután a falu könyvtáráról 
beszélgetünk meg arról, hogy 
egyre több lesz a könyv, d« 
még gyorsabban növekszik az 
olvasók számai

Kömlőd felől megérkezik 
közben az autóbusz. Sietek, 
hogy megkérdezzem , két isme
rősömtől, Szabó Erzsébettől és 
Járóka Vilmától, hogy ők is 
egyetértenek-e azzal, hogy Da- 
don nem változott semmi. 
Nincs szerencsém. A kocsiról 
leszállók nevetve mondják, 
hogy Mátraházán beszélhetek 
velük, mert ott üdülnek két 
hétig. . ,

Asztalos János

A Körtvélyesi Állami Gazdaság dolgozói 60 mázsa spenótot, 10 mázsa hagymát 
és több mint 5.000 fej salátát küldtek eddig Tatabánya bányászainak

\  Lábatlani Cementgyár dolgozói több mint 500 tonna 
cementet adtak terven felül májusban

A Lábatlani Cementgyár dol
gozói a választási bé'keverseny- 
ben lelkesen küzdöttek tervük 
túlteljesítéséért. Ki inkerégetési 

előirányzatukat májusban 
100.5 százalékra teljesítet
ték. Cementőrlési előirány
zatukat több, mint 500 ton

nával túlteljesítették.
A mészüzem dolgozói több, 
nr'nt 300 tonnával teljesítették 
túl mészégetési tervüket. A klin- 
kerégető kemencék, bármeny
nyire is igyekeztek az égetők 
több órát álltak különböző ja 
vítások miatt e hónapban >s. 
Az égetők figyelmes és gondos 
munkájának eredménye, hogy a 
kemenceál 1 ásókat behozták és 
túl tel leshették tervüket.

Dudás János klinkerégető 
104 százalékot ért «1. Al
bert Ferenc 103.5 százalé

kot, Bújna Ferenc 102 szá
zalékra teljesítette tervét.

A nversör'.ésnél Khéner István 
érte el a legjobb eredményt, 
113 százalékkal. A kötélpálya 
dolgozói között Madocsai And" 
rás 138 százalékra teljesítette 
tervét. A kőbánya dolgozói nagy 
lelkesedéssel siettek a Cement
gyár segítségére. Napról napra 
túlteljesítették előirányzatukat. 
László János 154 százalékot ért 
el. Török Lajos kőbányász 170 
százalékot. Varga János 220 
százalékra teljesítette tervét. 
Motuz János pedig 190 száza
lékra. A Lábatlani Cement- és 
Mészművek dolgozói elhatároz 
ták, hogy a fetszaba dúl ási hét 
lendületével küzdenek tovább 
az első félévi terv teljesítésé
ért. ' ' ■ . j

Az ipari dolgozók és bányá
szok 'körében kiszélesedett hatal
mas versenymoz'ga'lom magával 
ragadta dolgozó parasztságunk 
legjobbjait és különösen jó mun
kára serkentette a Körtvélyesi 
Állami Gazdaság dolgozóit, akik
nek fontos feladata a tatabányai 
bányászok friss zöldséggel való 
ellátása.

A gazdaság dolgozói elsők kö
zött csatlakoztak a választási 
békeversenyhez és a felajánlá
sok megszületés® napjától kezd
ve — legyűrve különböző ne

hézségeket, esőt, hideget — 'küz
döttek azért, hogy teljesítsék 
vállalásukat, friss zöldséggel lát
ták ei a bányászokat.

Lelkes munkájuk bizonyítéka, 
hogy kapálásban 119.3, paúánta- 
ül tetősben 148, paradicsom-kapá. 
lásban 108, borsó-ikap állásban 
183, burgonya-kapálásban 132, 
zeller-ültetésben 147, hagyma- 
kapálásban 136. gyomlál ásban 
150, az öntözésben pedig 131 
százalékos eredménnyel dolgoz
tak a választási békeverseny 
idején. Munkájuk eredménye,

hogy öt nappal a határidő előtt 
már 60 mázsa spenótot, 10 má
zsa hagymát és több mint 5000 
fej salátát szállítottak a tatabá
nyai bányászoknak.

A kertészeti brigád tagjai 
132.2 százalékos átiageredmény- 
nyel dolgoztak a választási bé- 
keverseny idején. A növényter
mesztési brigád tagjai sem ma
radtak I® mögöttük, négy nappal 
a határidő előtt,' 14-én teljesítet
ték vállalásukat, befejezték a fo
gasolást, a borsó és t  répa ka
pálását.

\  nehézségeket leküzdve teljesítik az eteiek a békevédelmi 
szerződésben vállalt kötelezettségeiket

Harminckét efei dol
gozó paraszt kötött bé
kevédelmi szerződést
a május 17-i választá
sok tiszteletére. A szer
ződéskötéskor még nem 
számoltak a közbejött 
nehézségekkel, a szo
katlanul esős és hideg 
időjárással!. Kemény 
harcot kellett tehát foly- 
tatniok a szerződésben 
vállalt kötelezettségek 
teljesítéséért a mező- 
gazdasági munkák terén.

Szavukat azonban be
csülettel állták.

Idős Pálj Ferenc, ki- 
egyelte és másodszor is 
megkapálta a cukorré
pát. Kecskés János be
fejezte a napraforgó ka
pálását, a cukorrépa 
egyeiését és a 'kukorica 
első kapálását. Elvégez
ték a cukorrépa egyeié
sét, a burgonya és a 
kukorica első kapálását 
Kiss Józseíné, Páli 
Zsigmonidné, Major

Márton, Pálfi Lajos
Váraidj Pál és Major
Dezső is.

Többen a beadási kö
telezettség határidő előt
ti teljesítésére, Illetve 
túlteljesítésére 'kötöttek 
szerződést, ök is becsü
lettel állták adott sza
vukat. Major Dezsőn é
105 százalékra teljesítet
te félévi tej-, tojás- és 
baromfibeadási kötele
zettségét. Olacsek Fe

renc egész évi baromfi* 
és tojásbeadási kötele
zettségének eleget tett 
és befizette félévi adóját 
Első félévi tojás, és ba 
romfibeadási kötelezett
ségét teljesítette Lázár 
Ferenc, iif'j. Rácz János, 
Szabó Ferenc, Susai Já
nos, Talabér János és K. 
Szijj István is. Gübécs 
Jánosné egészévi tojás- 
és baromfibeadási kö
telezettségének eleget 
tett május 17-ig.

Május 17 előestéjén örömtüzet gyújtottak Tatabányán, 
Kecskéd község dolgozói kultúrotthont avatnak

Megyénk városa'ban és 'köz
ségeiben a választások napján 
kultúrcsoportok, rigmusbrigádok 
tudásuk legjavával szórakoztat
ják a dolgozókat.

Tatabánya ünnepi dííszbe öl
tözött. Az ünnep előestéjén az 
ipari tanulók és az úttörők az 
épülő Újváros felett, a Vértes 
egyik kimagasló helyén négymé
teres máglyán örömtüzet gyúj
tottak. A választások napján 
már a kora hajnaili órákban a 
város valamennyi bányászzene
kara zenés ébresztővel köszönti, 
49 szavazókörzete előtt egész 
napon át 35 kultúrosoport szó
rakoztatja ai választókat. A „hí
vogató” rigmusbrigádok maguk 
által írt dalokkal keresik tol a

dolgozóikat és vidám nótaszóval 
együtt mennek szavazni.

A szavazás után az újtelepi 
vásártéren a Magyar Néphadse
reg Művészegyüttesének szín
vonalas műsorában gyönyörköd
hetnek majd a dolgozók. Este 
a város négy kuitúrotthonában 
a kultúrműsorok után tánc-ün
nepséggel fejeződik be a nap 
Tatabányán.

Esztergomban a délutáni 
órákban az Állami Faiiiuszínház 
a „Vidám vásár” c. színművet 
adjai elő. Este a Széchenyi-téren 
utacabált rendeznek.

Kecskéden május 17 kettős ün
nep lesz. Ezen a napon avatják 
fel az első szavazók által felépí
tett kultúrotthont. Az otthon 
építéséből kivették részüket a

tarján: és a kecskéd! német nem
zetiségű kultúrcsoportok is.

Alsó-Vasdinnyepusztai dolgo
zói felvirágzott, feldíszített sze
kereken és traktorokon felvonul
va keresik fel a szavazóhélyisé- 
geket. A puszta dolgozói elhatá
rozták. hogy reggel 7-től 9 óráig 
leadják szavazatukat.

Tát község 20 tagú kuftúrcso- 
portja „Választások régen és 
ma” c. jelenetet adja elő. Este 
hét óraikor a falu első szavazói
nak tiszteletére táncmulatságot 
rendeznek.

Szomód községben a választó
helyiségek előtt diadalkapukat 
állítottak fel. Itt köszöntik az 
első szavazókat.


