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A K O R M Á N Y P R O G R A M M  Ú T J Á N
Munkánk nyomán mindnyájan gazdagabbak lettünk

A  T ö r ö k -c sa lá d  te r v e i

Török István sztahanovista vájár, a tatabá
nyai XII-es akna dolgozója szómba ton este fele
ségével és kisfiával beszélget. Arról folyik a 
szó. mit vásárolnak majd a hűségpénzból, 2500 
forintból.

— Pityunak bársonyruha beli, amiben iskolába 
jár — mondja Törökné, s közben arra gondol, 
hogy a régen tervezett már téli kosztümöt ma
gának, férjének pedig szintén bársonyruhát, mun- 
kábajárót vesznek majd.

— Törökné! Törökné!
— Tessék szomszédnéni!
— Kapcsolja csak be a rádiót, — 6 azzal már 

szaladt is vissza. Törökné egy percig még kint 
áll. Nem tudja elképzelni, miért szaladt be olyan 
hamar a szomszédasszonya. Míg ezen gondolko
zik, a 11 éves Pityu bekatpcsolja a rádiót, s már 
hallani is a bemondó hangját.

— . . .  Lódenkabátszövet tíztől huszonöt, min
tás tvid kabátszövet tíztől huszonöt százalékkal 
csökken. . .

Alig akart fülének hinni. Gyorsan beszalad ő 
is a konyhába, Férje lelkesen mondja:

— Hallottad? Több, mint, tízezer árucikknek 
szállítják le az árát. 10—20, sőt 30 százalékkal 
is olcsóbb lesz minden, Pityu — fordul kis
fiához — hozzál csak egv ceruzát, papírt. Ki
számítjuk, hogy mit vehetünk e -hűségpénzen, 
mennyivel többet, mint árleszállítás előtt — s 
már írja is. Pityunak bársonyruha 400, nekem 
bársonyruha 940, anyunak téli kosztüm 799 
forint. Ez a régi ár. Ez összesen 2139 forint. 
Azt mondta a rádió, hogy a férfi bársonyöltöny 
ára 30, a női télikceztüm ára szintén 30 száza
lékkal. csökken — Gyorsan számolnak. — A 
férfi ruha ára tehát 650, a női kosztüm pedig 
580 forintra csökkent. A hűségjutalomból 870 
forintunk marad meg. 509 forinttal több, mint 
árleszállítás előtt Ebből a pénzből még jut 
anyunak cipő, Pityunak aktatáska.

A  k o m á r o m i B a r ia l-r sa lá d  szá m v eté se
A Komáromi Lenfonógyár dolgozói közölt is 

nagy visszhangra talált pártunk és kormányunk 
árleszáüítási határozata. Azok, akik szombaton 
este a rádióban elsők között értesültek a hírről, 
azonnal átszaladtak szomszédaikhoz, őrömmel 
újságolták a nagy eseményt.

így jutott-ai hír Bartal Sándor fülébe is. Nem
régen érkezett meg a munkából, még nem is 
mosakodott, de feszült figyelemmel hallgatta az 
örömhírt. Nem tudta mind szóról-szóra elmon
dani a szomszéd azt, amit a rádióban hallott, 
azt azonban el tudta mondani, hogy a kenyér 40 
fivérrel és a cukor 60 fillérrel olcscbib lett. 
Ugyanígy csökkent a ruhaneműek ára is.

Mikor vasárnap reggel kezébe vette a Szabad 
Nép-et, tüzetesen átnézte.

— No gyerekek, régen vártunk már erre — 
mondta 16 éves fiának és 12 éves leányiának.

A Bartal család azonnal számadást csinál. 
Előkerül a papír és a ceruza, a kislány számol. 

Jó tanuló az iskolában. Apja diktál, ő meg ír:
— Nekünk naponta másfél kiló kenyér kell. 

Eddig hetenként 35 forint 70 fülért fizettünk ki 
csak kenyérre. Most, hogy olcsóbb lett, 14 fo
rint 70 fiiiért takarítunk meg. Ha egy pár cipc 
talpalásánál csak 7 forintot takarítunk is meg, 
akkor ez négyünknél már 28 forint. Meglepjül 
édesanyátokat is. Mire Galyatetőről hazajön 
veszünk neki egy ruhát. Eszre sem fogja venni, 
hogv a pénzből hiányzik, mert három hét alap 
behozzuk az árát.

Id ő b en  te lje s íte t  lü k  b e a d á su n k a t, m egvan  a z  ered m én y e
Árleszállítás. A hír gyorsan terjedt el Szó

rnod községben is. Szombat este a rádió is
mertette a minisztertanács és pártunk Közpon
ti Vezetőségének határozatát, de nem minden
ki hail gáttá a községben. Aki tudomást szer
zett róla, kora reggel iparkodott a szomszédok
kal megbeszélni.

Geiüng György 16 holdas egyénileg dolgozó 
katona fiával a ház körül szorgoskodik. Be
szélgetnek a termésről, de főleg az árleszállí
tásról.

— Nem hiába teljesítettük időben beadásun
kat — mondja Geijing György.

Ifj. Gruber János 13 holdas dolgozó paraszt 
szomszédjától értesült az árleszállításról, 
űrömmel újságolta feleségének.

— Hallod anvjia . . .  ? Ez aztán igen jó. A

líránkból szüléiéi!.
Többszőr álltam már sorban a tatabányai 

Újváros üzletei előtt. Beszélgettem az asszo
nyokkal a zöldséges boltnál, nem egyszer hal
lottam elégedetlenkedésüket a tejkiméréssel 
kapcso'atban és sokszor figyeltem a nemrégen 
megnyílt fűszer-boltban a cukorkák közt válo- 
gaíő gyerekeket.

Vasárnap reggel, a minisztertanács árleszál
lításáról szóló határozatának megjelenése, után 
nem akartam vásárolni semmit. Csak oda áll
tam az asszonyok közé. Kíváncsi voltam arra, 
hogy mit szólnak, most zúgolódnak-e, panasz
kodnak-e?

Amíg egyik üzlethelyiségtől a másikhoz men
tem eszembe jutott, szinte magam előtt láttam 
Kovács Jánosnét, aki három, vagy- négy héttel 
ezelőtt arra kért a zöldséges bolt előtt, hogy 
írjunk az újságban az újvárosi zöldségei látás
ról, mert az tűrheteí'en. Véletlenül, most is, 
vasárnap reggel a zöldséges bolt előtt talál
tam Kovács Jánosnét. Gyorsan akart bevásá
rolni, a bányásznapi ünnepségen ő is részt 
akart venni, és bizony most is többen álltak 
előtte. Ez a mindig morgó, mindig zsörtölődő

múltkor az adó rendelettel megmaradt 1032 
forintom. Ebből telik majd olcsó jó ruhára.

A családi most fog hozzá a naprafor
gó, burgonya, a kukorica betakarításához. 
Ezekután a beadás is 10 százalékkal csökkent, 
és most itt van az árleszállítás. A család egy
más szavába vágva tervezget. De elmondják 
azt is, hogy eddig sem maradtak adósai álla
munknak, s ezután még úgy sem.

Az utcán a parasztok egymásnak újságolják 
az örömhírt. Van aki eleinte kételkedik benne, 
de azok is hamarosan együtt örülnek a töb
biekkel, amikor betekintenek a földművesszö
vetkezet ablakán, ahol nagy szorga'omma! fo
lyik ez új árak 'kiszámítása, hogv hétfőn reggel 
minél több olcsó árut adhassanak a község 
lakosságának.

n e k ü n k  ad új r r ő i
asszony most senkihez sem szólt egy rossz
szót sem.

— Mit írjunk most az újságba Kovács néni? 
— kérdeztem tőle.

Rám nevetett és hirtelen zavarában nem tu
dott mit szólni. Aztán csak megmondta.

— Azt, hogy egyre jobb lesz minden. Van 
már zöldség, van már 4.60-as liszt, van fehér
kenyér, van hús bőven és mától fogva olcsóbb 
is lett minden.

Kovácsné szavai után kiszélesedett, a beszél
getés, résztvett abban mindenki, bányász- 
asszony és tanítónő, függetlenül attól, hogy 
irodában, esztergapad mellett vagy a bányá
ban dolgozik a férje. Elnéztem ezeket az asszo
nyokat, akik olyan könnyen vágtak egymás 
szemébe kemény szavakat, nem is olyan ré
gen. Atost, mint egy nagy család egymás sze
rető tagjai beszélgettek az árcsökkenésről. Ön- 
kénte'enül arra gondoltam, hogv mindannyiunk 
legifjabb, de legdrágább gyermeke, ez a ha
tározat, hiszen ha csak .szóinak róla, moso
lyognak, érzik, hogy az ő erejükből született és 
nekik ad még több erőt. A. J.

K bányásznapon vidáman mutatják egymásnak a tatabányai bányászok a hűségjutalmat. Vásá
rolni készülnek. Farkas Imre vájár 2330 forint hűségjutalmat kapott. Az ünnepélyről a feleségé
vel indult el vásárolni. Mellette Szilágyi Imre XII-es akna háromszoros sztahanovista vájár 
áll. Szilágyi elvtárs mellett Lovász Vince sztahanovista vájár 2700 forint hűségjutalmat kapott.
Azt magyarázza társainak, hogv mennyivel többet ér most a pénze. Mellette Ormos Pál szta

hanovista vájár áll, hátuk mögött Nagy Vince XII-es aknai vájár kisfiával. I

„ H á r o m h e t e s  b é k e m ű s z a k r a  h ív ju k  
a z  o r s z á g  ö s s z e s  b á n y a ü z e m e i t  7

A fata bányai VI-os akna ünnepi gyűlése
Máskor Tatabányán hat óra 

körül csak a munkábamenök 
igyekeztek dolguk után. Vasár
nap víg zenétől hangos a város. 
A bányásznapon ébresztő kö
szönti utcáról utcára a bányá
szokat. Megelevenednek a házak, 
csattannak a kiskapuk és a sö
tétkék ünnepl'óruhás bányászok 
elindulnak üzemünk felé. A 
VI-os aknán az ünnepi gyűlés 
csak hét órakor kezdődik, de hét 
órakor, ahogy mondani szokás, 
a felolvasóban még tüt sem le
hetne leejteni. A bányászok még 
a feleségüket is elhozták, örö
mükben osztoznak a családtagok. 
Kicsi gyerekek kapaszkodnak 
apjuk nyakába, fiatalasszonyok 
ragyogó szemmel nézik férjü
ket. Nagy nap a mai. Kétszeres 
ünnep, mert a mai nap jelent 
meg a párt és a minisztertanács 
határozata az árleszállításról. 
'Az éjjeles szak dolgozói már 
tudták, és úgy fogtak munkához, 
hogy munkájuk nyomán, új ered
mények születhessenek. 235 csil
lével teljesítették túl a délutá- 
nos szak eredményét. Az akna 
tornyán ismét kigyulladt a vö
rös csillag, 164.2 százalékra tel
jesítette tervét a bánya. Mészá
ros József sztahanovista vájár 
250 százalékot ért el, Balogh 
István, a 312 csapat vájára 216 
százalékot, Forró Róbert vájár 
pedig 250 százalékra teljesítette 
tervét.

Minden arc feszült , figyelem
mel fordul az emelvény felé, 
ahol az üzem vezetősége foglal 
helyet. Papp József elvtárs a 
bánya párttitkára beszél. A 
nagy szavakat nem keresi 
Papp elvtárs. A 34 évvel ezelőtt 
eldördült csend'ársortüzr'ól be
szél, amely annyi hős bányász 
életét kioltotta. A bányászok 
megmozdulnak Fiatat csilléslá
nyok, idős, fehérhajú bányászok 
egyformán néma csendben tisz
telegnek a hősiknek. Idős Tek
nős József vájár szemében mély 
megilletődés csillog. A bányász
napon ünnepli 40 éves jubileu
mát. Negyven éve dolgozik a 
bányában. Ott volt a legnehe
zebb harcokban is. Rettegve 
gondolt arra, hogy mit hoz szá
mára a holnap. Munkatársai

szeretettel fogják kezét, gratu
lálnak neki. Megtapsolják mikor 
azt mondja, hogy ö ezután nem
csak több szenet, hanem jobb 
szenet is akar adni a hazának,

A hozzászólásokra nem kell 
bizfatni senkit, Mészáros Jó

zsef vájár az ünnepélyen veszi 
át a harmadik sztahanovista ki
tüntetést. Mikor átvette, a ne
gyedév végéig sztahanovista- 
műszakra hívta fel az üzem 
sztahanovistáit. Azután Telepi 
György vájár megy az emel
vényre. Hangja először kissé 
akadozik, mert nem szokta meg, 
hogy ennyi ember előtt beszél
jen. Javaslatot tesz.

— Elvtársak! En ma reggel 
olvastam el a párt és miniszter- 
tanács határozatát az árleszállí
tás ról. Elgondolkoztam azon, 
hogy milyen nagy eredmények 
elérésére képes a nép. Pártunk 
azt mondja, hogy a mi mun
kánk eredménye az árleszállí
tás. Azt mondom erre. hogy 
még nagyobb eredményekkel 
igyekezzünk harmadik negyed
évi tervünket befejezni. Augusz
tusban az előző havi lemaradá
sunkból 871.5 tonna szenet be
hoztunk, de még mindig több 
mint 600 tonnával elmaradtunk. 
Javaslom, hogy szeptember vé
géig tartsunk háromhetes béke- 
műszakot. A béke-műszakon ver
senyre szólítjuk a tatai, tatabá
nyai bányászokat, de az ország 
minden bányászát is a harmadik 
negyedévi terv túlteljesítésére.

A javaslatot nagy tapssal fo
gadták el. Gergely Károly á"t 
fel először.

— Et% a 315-ös csapat első 
szakja nevében vállalom, hogy 
sztahanovista őrséget állunk 
szeptember végéig. — Ifjú Hor
váth Ferenc sztahanovista a 
315-ös csapat harmadik .szakjá
nak vájára sem maradt el az 
első szaktól. Vállalta, hogy 130 
százalékra teljesíti a negyedévi 
tervét. Bauer István, mikör át
vette sztahanovista oklevelét, 
ugyancsak 130 százalékos ne
gyedévi tervtúlteljesítést aján
lott fel. Magyar Tibor sztahano
vista vájár is 130 százalékot 
ajánlott fel.

A lelkes vállalások és foga
dalmak különböztek az eddig

tett vállalásoktól és fogadalmak
tól. A határozott arcok azt mu
tatták, hogy az ország bányá
szainak versenyében meg fogják 
állni a helyüket.

Tizenhárom bányász vette át 
a vállalások után a 25 éves 
jubileumának jutalmát és háro i 
idős vájárt 40 évi bányaszaígá- 
lat után tüntettek ki. Azután ke
rült sor a hűségjutalom kiosztá
sára. Három helyen kezdték eh 
Erbeszkon Ignác 62 éves fenn
tartó vájár fekete fejkendős fele
sége áll oda a pénztár elé, hogy 
átvegye férje jutalmát. Erbesz
kon Ignác fenntartó műszakot 
teljesít. Erbeszkon néni a mel
lette álló fiatalasszonynak bol
dogan magyarázza.

— Tudja 'elken én nyolc 
gyermeket neveltem fel, de mé 
lyen nehezen. A mai fiatalok azt 
nem is tudják. Most ment férj
hez a legkisebb, a Rozi lányom, 
három hete. Hallom itten, hogy 
lementek az árak. Látja, az én 
Rozikám most megveheti a bú
tort, mert azt mondják, hogy 
főbb mint 1000 forinttal olcsóbb 
lett.

Erbeszkon néni 1310 forin'ot 
vett fel. Sokráncos szoknyája 
rejtett zsebébe dugja, s  mint va
lami nagy kinccsel úgy indul 
hazafelé.

Erdész József és Bauer István 
már ott az akna udvarán tervez
getik, hogy mit csinálnak a 
pénzükkel. Bauer István 2390 
forint hűségjutalmat kapott, Er
dész József 2380 forintot. Elha
tározták, hogy a nagy összeget 
nem költik el egészen, hanem 
takarékba teszik. Erdész József 
azt magyarázza barátjának, 
hogy kislányának vesz egy bőr
kabátot, Most jár negyedik ősz- 
tályba* Hadd örüljön neki. Már 
nézegette az árakat is 870 fo
rintról 550 forintra csökkent. A 
feleségének lódenkabátot vesz, 
de úgy látta, hogy még ott ;s_ 
megtakarítanak 200 forintot.

Rövid idő alatt kiosztották a 
hűség jutalmat. Azután sorba 
álltak, előkerültek a zászlók és 
a nagy táblára felírták, hogy a 
VI-os akna 164.2 százalékra tel

jesítette a bányásznapra napi 
tervét. Elindultak az ünnepi 
nagygyűlésre, új győzelmek felé.

Szentgyörgypusztai „furcsa" emberek
Érdekes, furcsa emberek a 

szentgyörgypusztai Dózsa, tsz 
tagjai. Ez nem a mi megálla
pításunk, hanem néhány hiva
tali emberé, akik február óta 
állapították meg az érdekessé
get és furcsaságot a szent- 
györgypuszt a iákról.

Annyira különösek ezek az 
emberek, hogy többek között 
olyan kukoricát, burgonyát és 
cukorrépát termelnek, amit
vetni, kapálni és betakarítani 
kell. A kenyérgabonájuk sem 
mindennapi. Annak is egyik 
jellemző tulajdonsába, hogy mi
kor megérett» le keli aratni, el 
kell csépelni. A gyerekeikkel 
kapcsolatban i.s különös néze
teket vallanak. Nem szeretik, 
ha a gyerekek naphosszat a 
pusztán csavarognak, jobban
örülnek annak, ha tiszta,
egészséges helyen játszanak, 
étkeznek gondos felügyelet 
mellett a tsz jövendő tagjai. 
.Mind ehhez pedig nem kell 
több, mint egy napköziotthon. 
Kisütötték ezt a ezentgyörgy- 
pusztaiak február végén, mie
lőtt kisütött volna a nap, A ve
tés, kapálás, aratás, őszi beta
karítás és a napköziotthon kap
csolatait is elrendezték maguk
ban, meghozva a határozatot, 
mely szerint ha napközioithon 
lesz, az asszonyok is mind dol- 
gozhainak.

Ekkor még nem tudták róluk, 
hogy mennyire furcsák, meny
nyire szeretnek jól dolgozni és 
mennyire szeretik gyermekeiket. 
Szívesen fogadták fiát őket a 
környei tanácsházán. Amikor 
azonban elmondták, hogv pusz
tájukon lakik egy Sáhó László 
nevezetű ember, akinek csak 
annyi 'köze a szövetkezethez, 
hogy annak az épületében la
kik és ők ezt a lakást szeret
nék berendezni napköziotthon- 
na.k, kltségbeesetten csapta ösz- 
sie tenyerét a hivatal.

— Ekkora szerencsétlenség! 
Szentgyörgypusztai kifelejtet
tük a terv készítésekor a be- 
ütemezésből. De lehet rajta se
gíteni. Menjenek a járási ia- 
nács mezőgazdasági osztályá
hoz.

Elmentek. A mezőgazdasági
osztály is nagyon kedves volt. 
Az elnök asszony is szívesen 
fogadta a 33 szentgyörgypusz
tai gyerek küldötteit — aztán 
jó tanácsot adva úgy módosí
tották a menetiránytervet, hogy 
az a kálváriajárás következő 
állomásaként ismét a környei 
tanácsot jelölte meg. És a ta
nács már nem volt olyan ked
ves, mint először. Meg is 
mondta, hogy nagyon furcsa 
embereket nevelt a szentgyörgy- 
puszlai szövetkezet.

— Egye fene — mondták a 
küldöttek — mi már ilyen- 
vagyunk.

Aztán a környei tanács által 
módosított meneí-irányiervet be
tartva a tatabányai városi ta
nács lakásügyi hivatalához 
mentek. Jó helyre. Rövid, ha
tározott választ kaptak. *

— Beadványban kérjenek la
kást Sáhó . László számára. 
Három-négy hónap múlva eset
leg-

Ekkor már március vége volt.
Búcsúzóul azt is megsúgta a 
városi lakásügy, hogy talán 
próbálják meg a megyei ta
nács lakásügyi hivatalánál. 
Megpróbálták. Újra módosult a 
menetirányterv. Irány Riczu 
elvtárs, a 11. számú Erőmű 
igazgatója. Hátha ő szerez la
kást Sáhó László számára.

— Furcsa emberek maguk. 
Engem nem zavar, ha egyik 
'dolgozónk Szentgyörgypusz- 
tán lakik, — Ilyen röviden in
tézkedett 33 gyerek nyári ott
honáról, egy szövetkezet *sz-

szonytaigjaiinak nyári munká
ról Riczu elvtárs.

A tavasznak nem kellett 
ennyit kilincsei nie, korán meg
érkezett. Kapálni kellett. Nem 
várhattak hat tovább. A Rá
kosi titkársághoz fordult segít
ségért a szövetkezet. Pár nap 
múlva levél jött a járási ta
nácshoz és a levél után Hor
váth elvtárs kiment a szövetke
zethez, pénzt vitt magával, vá- 
logatottan kedves szavakat- és 
legalább két aktatáskára való 
Ígéretet. No meg egy jó taná
csot:

— Pár nap múlva befejező
dik a tanítás, rendezzék be 
napköziotthonnak az iskolát. 
Aztán napokon belül kiköltözik 
a lakásból Sáhó.

A Horváth elvtárs által em
lített „napokon belül” eltelt jú
nius, július és augusztus, jó
kat nevetett a markába Sáhó, 
egyre jobban félt a szeptember 
közelediétő! a napköziotthon 33 
aprósága és végül ismét nya
kába vette a világot a szövet
kezet vezetősége. A világ az
óta is a nyakukban van, de 
egyre nehezeíbb gon dokkal,.sú
lyosbodik. mert hiába módosult 
már a menetirányterv azóta a 
járási tanács egy-két osztályá
val, városi és megyei tanáccsal, 
ismét Riczu elvtárs igazgatói 
irodájával, napköziotthon csak 
nincs, ped'g a burgonyát, cukor
répát és kukoricát most már 
szedni kell.

így érdemelték ki tehát a 
szentgyörgypusztaiak, hogy 
községnél, járásnál, városná', 
megyénél és Erőműnél úgy be
szélnek róluk, mint különös, 
furcsa emberekről. De hogyan 
beszéljenek ők azokról, akik 
február óta járatják velük a 
kálváriát? Nem, ezek a hiva
talnokok nem furcsák, nem kü
lönösek, hanem utálatosan bűf 

I rokraíák.


