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Használjuk ki a téli hónapokat
A téli sport kedvelői síelés

re, korcsolyázásra, a  gyerekek 
hógolyózásra, szánkózásra 
használják  ki a  telet. De kj le
he t használni egészen m ásra 
is. így például faluin — a poli
tika i m unka  fokozására.

Közismert dolog, hogy nyá
ron falun nem igen van idő 
gyűlések, megbeszélések ta r 
tására, de még agitációra sem. 
Ilyenkor hajnaltó l késő estig 
szüntelenül megy a  földeken a 
mimika. Akad dolog éppen elég 
ősszel, tavasszal is. Politikai 
kérdésekkel foglalkozni, a köz
életben résztvenni a  legjob
ban téli időben ér rá  a  paraszt- 
em ber akkor, am ikor a mező
k e t m ár befedte a hótakaró, 
ö n k é n t adódik hát ebből a kö
vetkeztetés falusi pártszerveze
teink szám ára: k i kell hasz
nálni a telet!

De pártszervezeteink a poli
tik a i m unka fokozására nem 
csak a  téli körülm ényeket 
használhatják  ki. K ihasznál
h a tják  azt a m egnövekedett ér
deklődést is, am ellyel a válasz
tások időszakában az em berek 
a politikai kérdések felé for
dultak, s tám aszkodhatnak a 
kom m unisták és számos ve
lünk egyetértő pártonkívüli fa
lusi em ber megnövekedett ak
tiv itására is.

A m últ héten ellátogattunk 
néhány községi pártszervezet
be. A rra voltunk kíváncsiak, 
m it tesznek m ost pártszerve
zeteink a  falu  lakosságához 
fűződő kapcsolataik erősíté
séért, kihasználják-e e rre  a  
m ostani kedvező körülm énye
ket?

Rövidesen politikai akadé
m ia indul Tatabányán. Az aka
dém ián a Központi Bizottság 
Politikai Akadém iájának te 
m atikája alapján tgrtanajf elő
adásokat az időszerű politikai 
kérdésekről a  megyei és a vá
rosi pártbizottság vezetői. Ál
talában havonként egy előadás 
hangzik el. Az első előadást 
jan u ár végén vagy feb ruár el
ső napjaiban Izsáki Mihály 
elvtárs, a megyei pártbizottság 
m unkatársa ta rtja  kulturális 
életünk időszerű kérdéseiről. A 
politikai akadém ia előadásain 

T atabánya gazdasági, ku ltu rá
lis, párt- és tömegszervezeti 
vezetői vesznek m ajd  részt, 
m integy 250-en.

' Nos, találkoztunk is néhány 
örvendetes jelenséggel. Epölön

decemberben és januárban 
is tartott a pártszervezet 

szabad pártnapot.
A januárira  vagy 120—130-an 
jöttek el. „Annyi nép volt ott 
— m ondotta Dybas Zsigmond 
párttitkár —, hogy ennyit a mi 
falunkban pártnapon még so
hasem láttam.H Agostyánban 
ugyancsak ta rto ttak  ebben a 
hónapban pártnapot, s  mind a 
két községben a pártszervezet 
ezután is havonként rendszere
sen kíván rendezni ilyeneket. 
Szomódon viszont a választá
sok ó ta szabad pártnapot még 
nem  tarto ttak , s  még jó né
hány olyan község akad, ahol 
ugyancsak ez a helyzet.

Agostyánban a  pártnapra 
külön m eghívták azokat a  pár- 
tonkívülieket, akik  a választás 
idején segítettek a pártszerve
zetnek, részt vettek a  m unká
ban. „Az a te rvünk  — mond
ja  Szoboszlai Illés párttitkár 
—, hogy ezeket az em bereket 
rendszeresen összehívjuk és el
beszélgetünk ve lü k  a politikai 
és gazdasági helyzetről, a  falu  
gondjairól, a szövetkezeti moz
galomról.’1 Helyes elgondolás 
ez, am it többi községünkben 
sem ártana tervbe venni és fő
leg — m inél előbb meg is va
lósítan i

E módszer megvalósítása 
azért is előnyös lenne, m ert így 
a pártszervezet

tervszerűen szaporíthatná 
tovább sorait a munkában 

kitűnt új harcosokkal.
Az agostyáni pártszervezet a 
választások óta három ilyen 
elv társat vett fel tagjelöltnek, 
köztük k é t asszonyt. Terveik 
között még több, a választási 
m unkában tevékenyen részt 
vett pártonkívüli felvétele sze
repel, köztük egy-két ném et 
ajkúé is. A pártszervezet sorai
nak ilyen gyarapítására Szo- 

' módon és 'Epölön." is " vannak 
tervek, s «bizonyos, hogy a tár- 
sádálrfti m uíikában m ár előző
leg is tevékenyen részvevő 
dolgozók csak erősíthetik pár
tunkat. Ehhez azonban a rra  is 
szükség van, hogy ezekkel az 
em berekkel most, a választá
sok u tán  is foglalkozzanak, 
kérjék m eg őket egyes felada
tok elvégzésére — s e rre  bi
zony egyetlen általunk meglá
togatott községi pártszervezet
ben sem gondolnak. 

Pártszervezeteink helyesei^

ism erték fel a különböző köz
ségi tömegszervezetekkel való 
kapcsolatok erősítésének fon
tosságát. Epölön a legeltetési 
bizottsággal, Szomódon a legel
tetési bizottsággal és a közsé
gi önkéntes tűzoltó szervezettel 
k ívánja most tovább javítani 
viszonyát a pártszervezet. Ezek 
a szervezetek jelentős számú 
em bert foglalnak m agukba 
vagy állnak velük kapcsolat
ban — s a  pártszervezet elgon
dolása a kölcsönös kapcsolatok 
erősítésére csak előnyökkel 
já rha t m indkét fél számára. 
Helytelen viszont, hogy a nép
front mozgalomra m ost nem 
fordítanak elég gondot.

így a népfront-bizottság tevé
kenysége Epölön is, Vértestol
nán is bizony lényegesen visz- 
szaesett a választások óta. 
Egyetlen m eglátogatott köz
ségben sem kezdeményezett 
a népfront-bizottság például 
esti beszélgetéseket, vagy más 
olyan találkozókat, ahol a falu 
dolgozói m egvitathatnák az 
ország vagy a  község külön
böző problémáit.

örvendetes, hogy pártszer
vezeteink nagy figyelmet szen
telnek az ifjúságnak. „Rövide
sen összehívjuk megbeszélésre 
a pártszervezet, a tanács, a 
KISZ, az önkéntes tűzoltó szer
vezet vezetőit és a. pedagógu
sokat és közös programot dol
gozunk ki a fiatalság számá
ra*’ — újságolta Vidli János 
szomódi párttitkár. Agostyá- 
non a pártszervezet vezetői 
most dolgoznak a községi 
KISZ-szervezet létrehozásán. 
Pártszervezeteinknek azonban 
jobban elő kellene segíteniük, 
hogy falu juk KISZ-szervezete 
politikai kérdésekkel is foglal
kozzék, m ert jelenleg sem Szo
módon, sem Epölön nincsenek 
a helyi KISZ-szervezetnek po
litikai jellegű rendezvényei, s 
a szervezet élete többé-kevés- 
bé kim erül a ku ltu rá lis tevé
kenységben és a közös szórako
zásban.

Akad még egy-két érdekes 
kezdeményezés, eredmény.

A szcmódi pártszervezet
9 tagú szociálpolitikai 

bizottságot hozott létre.
A pártvezetőség m ellett m ű
ködő bizottságban pártonkívü- 
liek és Szomódon lakó, de üze
mi pártszervezethez tartozó 
kom m unisták is vannak. A bi
zottság kéthetenként m egtár
gyalja a község fejlesztésének 
aktuális kérdéseit, örvendetes 
az is, hogy a meglátogatott 
községekben m indenütt a la-

SZOROSABB EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A PÁRT- ÉS TÖMEGSZERVEZETEKKEL

A Hazafias Népfront Tatabánya városi bizottsága megvitatta ez évi munkatervét
A Hazafias Népfront T ata

bánya városi bizottsága január 
19-én m egvitatta az elnökség 
által javasolt m unkatervet. A 
vita során az elnökség javas
la tá t több pontban módosítot
ták , illetve kiegészítették. A 
m unkaterv  feladatai azt a cél
kitűzést szolgálják, hogy tá r
sadalm i üggyé tegyék a poli
tikai nevelést és ezen belül el
sősorban az ifjúság nevelését. 
Még szélesebb körben akarják  
bevonni a m unkásokat a Ha
zafias Népfront m unkájába. 
M indezt a párt- és tömegszer
vezetekkel való szorosabb 
együttműködés alap ján  kíván
ják  megvalósítani.

A Hazafias Népfront városi 
bizottsága a nevelés eszközé
vel k ívánja előm ozdítani a 
mezőgazdaság szocialista á t
szervezését. Előadásokat szer
veznek a  város felső- és alsó- 
gallai, valam int bánhidai ke
rületében. Az előadásokon a 
szocialista mezőgazdaság el
sőbbségét az elért eredmények 
megism ertetésével kívánják 
bizonyítani. Ugyanezekben a 
kerületekben népfront-estéket 
is szerveznek.

A Hazafias Népfront nagy 
segítséget kíván nyújtani a 
városi tanácsnak is. Ezért hat 
előadásból álló tanfolyamon 
beszélik meg a tanácstagokkal 
a  m egbízatásukkal já ró  általá
nos tudnivalókat. A további
akban a város fejlesztését 
eredményező építkezésekhez — 
szabadtéri színpad, strandfür
dő, vásárcsarnok — szükséges 
anyagi eszközök előterem tésé
re  a város dolgozóihoz fordul

nak. Szervezője lesz a Haza
fias Népfront a társadalm i 
m unkának is. A m ár létreho
zott műszaki és egészségügyi 
bizottság közreműködésével a 
szükséges műszaki m unkába 
be k ívánják kapcsolni a város 
értelmiségi dolgozóit is.

M egvitatták a városi béke
bizottság m unkatervét is. El
határozták, hogy a jövőben 
még nagyobb segítséget adnak 
a békemozgalom további meg
erősítéséhez. Különös gondot 
fordítanak a nemzetközi ese
ményekről szóló tájékoztatás
ra. A békemozgalom városi 
helyzetét legközelebb március 
31-én v ita tják  meg.

A m unkaterv legsokoldalúb
ban a kulturális feladatokkal 
foglalkozik. A Hazafias Nép
fron t aktívái kiveszik részü
ket az évfordulók — elsősor
ban a dicsőséges Tanácsköz
társaság 40-ik évfordulójának 
— megünneplésében. Hason
lóképpen közreműködnek az 
aktívák a magyar—szovjet ba
rátsági hónap, az alkotm ány 
ünnepe, a  bányásznap stb. 
megszervezésében is. A kultu
rális feladatok között szerepel 
a város nemzetiségek lakta 
kerületében a kultúrcsoportok 
támogatása és a nemzetiségi 
hagyományok ápolása is.

Az ifjúság nevelése érdeké
ben rövidesen szellemi tornát 
szerveznek. A nkétokat hívnak 
össze az ifjúsági kérdések 
m egvitatására. A TIT közre
működésével — m int az ér
deklődés középpontjában álló 
problém ákról — az űrhajózás
ról előadást szerveznek. Vége

zetül a m unkatervben célul 
tűzték ki, hogy N yitra város 
nemzeti front-bizottságával ta 
pasztalatcsere érdekében fel
veszik a  kapcsolatot.

kosság jelentékeny társadalm i
m unkájáról tud tak  beszámolni, 
am iben része volt a pártszerve
zet mozgósító tevékenységének 
is.

Egy dolog viszont hiányzik 
— mégpedig az, hogy a kom 
m unisták felkeresnék a párton- 
kívülie'ket és elbeszélgetnének 
velük az időszerű politikai kér
désekről. A  választások idején 
tapasztalt lendület ezen a té
ren bizony alábbhagyott.

A tatai járási pártbizottság 
rövidesen agitáciús napot 

rendez
a járás területén és az erre 
vonatkozó instrukciókat várják  
Szomódon is, Agostyánon is, 
önmagától azonban egyik meg
látogatott pártszervezet sem 
kezdem ényezett ilyesm it a vá
lasztások óta. Pedig nem  kel
lene 'külön felső instrukciókra  
várni ehhez, öntevékenyen is 
meg lehetne szervezni, hogy 
a kom m unisták  ff ve lünk szim 
patizáló pártonkivüliekkel 
együtt m ost is felkeressék  
időnként a fa lu  dolgozóit, is
m ertessék velük a legújabb 
nemzetközi eseményeket, a 
párt és a korm ány határozatait 
és egyben m eghallgassák az ő 
vélem ényüket is. Lehetne cso
portos beszélgetéseket, kisgyű- 
léseket is szervezni. E rre most 
van lehetőség, s az em berek 
szívesen is fogadnák ezt.

Egyszóval — falusi pártszer
vezeteink kétségtelenül végez
tek egyet s m ást a választások 
óta, több helyen nem  is keve
set. De — m ondjuk meg őszin
tén  — többet is, jobban is le
hete tt volna azért csinálni. 
Okuljunk h á t a tapasztalatok
ból, s használjuk ki még job
ban a telet.

Gyenes László

A hét kommentárja
Detroiti látogatása után 

M ikojan  elvtárs levelet ka
pott „Fehér Galamb“-tói, .a 
chippevva indiánok főnökétől. 
„Miután ö n  ellátogatott 
Michigan államnak erre az 
egykori indián területére, bo
csánatot kell kérnem  Öntől 
azért a viselkedésért, m elyet 
az ö n  itt-tartózkodása alatt 
egyes modern vadak tanúsí
tottak.“

K ik voltak azok a „modern 
vadak“, akiknek viselkedése 
szégyenkezésre késztette az 
indián törzsfőnököt? Talán az 
am erikai nép soraiból kerül
tek ki? Nem. A m erika népe 
m indenütt, am erre Mikojan 
elvtárs járt, örömmel fogadta 
a szovjet nép képviselőjét, ez
zel is tanújelét adva, hogy a 
két nép közötti barátság erő
södését és elmélyülését k í
vánja. Sőt, az am erikai üzleti 
körök képviselői is — pedig 
ők azután bizonyára nem  ba
rá ta i a  szocializmusnak — 
hasonló m agatartást tanúsí
tottak. A M ikojan elvtárs 
ellen tüntető  kis csoportocs- 
kák tagjai a népi dem okrati
kus országokból disszidált el
lenforradalmi elem ek voltak, 
s közöttük bizony jelentős 
szerep ju to tt a hazánkból nyu
gatra szökött fasisztáknak. 
Chicagóban például nem k i
sebb em ber halad t az üvöltö
zök élén, m in t Pongrácz Ger
gely, a  budapesti Corvin közi 
ellenforradalm ár banditák 
egykori parancsnoka.

Nem volna érdem es szót 
vesztegetni erre, ha nem je
lezne ez az eset igen szemlél
tetően egy figyelemreméltó 
folyamatot. Azt pedig, hogy 
a disszidált m agyarok legalja 
m indinkább a háborús uszí
tok, a nyílt fasiszták politikai 
rohamcsapatának szerepét 
kezdi játszani odakint.

Ezek a fasiszta kalandorok 
nem egyszerűen a nyugati 
im perializm us legreakciósabb,

legeszeveszettebb, legszélsősé
gesebben fasiszta szárnyát 
szolgálják ki. Amikor az 
am erikai „felső tízezer“ szá
mos képviselője örömmel tá r
gyal a szovjet nép egyik leg
kimagaslóbb vezetőjével, am i
kor az am erikai korm ány 
vezetői is rendkívül komoly 
megbeszéléseket folytatnak 
vele és annak a  rem ényük
nek adnak lyfejezést, hogy 
ezek a  megbeszélések köze
ledést eredményeznek m ajd a  
két ország között, nos, ilyen 
körülm ények között csak az 
am erikai tőkés körök legszél
sőségesebb, legelvakultabb 
kommunistaellenes része szer
vezhet tün tetést M ikojan el
len. S nagyon jellemző, hogy 
ezek a körök sa já t népükből 
m ár egyáltalán nem voltak 
képesek em bereket toborozni 
ehhez, pedig közismert, hogy 
a hidegháborús propaganda 
mély hatást gyakorolt az 
am erikai közvélemény nem 
csekély részére. Kikhez nyúl
hatnak  há t ilyen esetben a  
háború uszítói? A szocialista 
országokból em igrált fasisz
tákhoz és köztük is elsősor
ban a hazánkból megszökött 
ellenforradalm árokhoz.

G átlástalan, sötét kalando
rok ezek, s ezt a  józan nyu
gati körök is kezdik m ár fel
ism erni. Egynéhány am erikai 
lap m éltatlankodva te tte  szó
vá, hogy milyen jogot for
m álnak ezek az em berek az 
am erikai közvélemény kép
viseletére? De ha m indenre 
kaphatók is, valójában még
sem jelentenek komoly ve
szélyt. Tömegeik nincsenek, 
még a disszidáltak nagy több
sége is távo ltartja  m agát tő
lük. S hiába igyekeznek a  
maguk részéről m indent meg
tenni a nemzetközi feszültség 
fenntartásáért és növeléséért, 
rossz lap ra te ttek  és ezért 
minden tervük eleve kudarcra 
van ítélve.

DICSŐ NAPOKRA EMLÉKEZNEK

A  végsőkig kitartottak
Odakint csikorog a fagy, de 

itt a szobában kellemes m ele
get ad a kályha. S Fekete Pál 
elvtárs a kis héregi házban ré
gi időkre em lékezik.

— 1918-ban kerültem  ' haza 
— kezdi —, addig már meg
jártam  az orosz, a szerb, az 
olasz és a román frontot is. 
1918 utolján jö ttünk haza, de 
én továbbra is a hadseregben 
maradtam. A  32-es laktanyá
ban volt egy élelmezési szá
zad, oda kerültem  polgári al
kalmazottként.

O tt volt Fekete elvtárs a Ta
nácsköztársaság kikiáltásakor 
is. S ott volt akkor is, amikor 
m indenfelől intervenciós ha
dak tám adtak a magyar pro
letárhatalomra és a kom m u
nisták fegyverbe szólították a 
m unkásokat a kivívo tt szabad
ság védelmére. — Am ikor  
megmagyarázták, hogy m iért 
kell harcolni, én is je lentkez
tem  — m ondja Fekete elvtárs.

S nem  telt bele hosszú idő, 
már a budapesti vasasok ala
kulatában rohamozott észa
kon. Hej, micsoda idők is vol
tak azok! Egészen Iglóig tör
tek  előre, s két nagyobb ü t
közetben is m egfutam ították  
közben az intervenciósokat. 
De azután visszarendelték a 
diadalmasan előrenyomuló vö-

Kiszélesíti aktmháíóntit esztergomi pártbizottság
A z  MSZMP Központi Bizottsága az utóbbi 

néhány hónap a la tt több nagyjelentőségű ha
tározatot hozott. Az MSZMP művelődéspoli
tikai irányelvei, a m unkásosztály helyzetének 
további javításáról, és a mezőgazdaság szocia
lista fejlesztéséről hozott határozatok egyen
ként is sokirányú és nehéz feladatot adnak 
pártszerveink számára. Nem is tudnák meg
valósítani azokat, ha egyedül akarnák  végre
hajtani. Ezek a határozatok túlnőnek az egy
szerű pártügyek keretén. Végrehajtásuk, ér
vényesítésük társadalm i ügyet szolgál, a tá r
sadalom nak kell megvalósítania.

Jó l ism erte fel a feladatok nagyságát az 
esztergomi városi párt-végrehajtó  bizottság is. 
Ezért a megyei pártbizottság ülése u tán  ha
m arosan hozzáfogott aktívahálózatának kiszé
lesítéséhez. Először egy, a m űvelődéspolitikai 
irányelvekkel foglalkozó bizottságot — 35 fő
vel — hozott létre. Ez a bizottság több szak- 
bizottságot — általános és középiskolai, tö
megszervezeti, sport stb, — töm örít egybe. 
A szakbizottságok elsőnek azt a felad lto t 
kapták, hogy a művelődéspolitikai irányelvek 
tükrében m érjék fel a város jelenlegi ku ltú r
politikai helyzetét, m ajd ennek ismeretében 
tegyenek javaslatokat arra, hogy három év 
a la tt milyen feladatokat oldjanak meg a vá
ros vezetői a dolgozókkal karöltve.

Elgondolásaik közé tartozik — többek kö
zött — a különböző szervek kezelésében m ű
ködő művelődési otthonokban a szervezeti so
vinizmus megszüntetése, az iskolákban a gzo-

cialista világszem léletre való nevelés előtérbe 
helyezése, a fizikai m unka megbecsülésére, a 
tiszteletre, a szakma iránti szeretetre nevelés 
— elsősorban a technikum okban. Ezek meg
oldását abban látják , hogy a nevelők felelős
ség-érzetét m agasabb fokra emelik, különösen 

. a szocialista erkölcs kialakítása útján.
Tervezik a sportélet kiszélesítését a város

ban. E tekintetben fő célnak tekintik  az eddig 
elhanyagolt sportágak; repülés, úszás, sakk, 
stb. szélesebb körű művelését. Az esztendők 
óta igényelt volt pártiskolát — művelődési ott
hon céljára — a közelmúltban m egkapta a vá
ros. Ebben mozgalmas kultúréletet akarnak 
terem teni a kultúra minden ágában. Mindezen 
feladatok végrehajtásában komoly segítséget 
kap a pártbizottság a 35 tagú művelődési bi
zottságtól.

Hasonlóan készülnek a munkásosztály hely
zetével foglalkozó párthatározat végrehajtá
sára is Esztergomban. Bár e tekintetben még 
csak az első lépéseket teszik, de az e célból 
létrehozandó 30—40 tagú bizottság, és a dol
gozó tömegek erejével ham arosan megszület
nek itt  is az első eredmények. Az eddigi ta 
pasztalatok alapján m ár hozzáláttak a mező
gazdaság szocialista fejlesztéséről szóló határo
zatból fakadó feladatok előkészítéséhez is. A 
m egalakítandó népes bizottságba m eghívják 
a mezőgazdaság szocialista szektoraiban dol

gozó szakemberek, fizikai dolgozók m ellett az 
egyéni gazdák legjobb képviselőit is.

1 röscsapatokat, s Fekete etv- 
társék is új harcálláspontot 
foglaltak el, ezúttal a Tisza 
mellett.

— Zagyvarékdsnál jól meg
szorítottuk a románokat. Én a 
tüzéreknél szolgáltam, s ne
künk kellett m egsemmisíte
nünk az ellenség figyelőit. Le 
is lő ttük a tiszapüspöki to
ronyban levő figyelőt, s aztán 
indult is a roham, hajrá, egé
szen Kisújszállásig. De onnan 
már nem  tud tunk előbbre ju t
ni. M ert a parancsnokságba 
befurakodott áruló urak ne
künk  a szükséges 8 centim éte
res lőszer helyett 10 centim é
terest küldtek, ahova meg 
olyan kellett volna, oda 8 cen
timéterest. A  gyalogság meg 
gyakorlótöltényeket kapott. 
M ajdnem sírva jö ttek  hozzánk 
elpanaszolni ezt, m i meg a sa
já t gyalogsági lőszerünket ad
tu k  oda nekik. De hiába, ez is 
kevés volt, s így vissza kellett 
vonulnunk.

Ez a visszavonulás el is 
döntötte a tanácshatalom sor
sát. Fekete elvtársék is egé
szen Ceglédig húzódtak visz- 
sza, s ott a vásártéren egybe
gyűlt katonák előtt augusztus
1-én bejelentették a hírt: a 
tanácskormány lemondott, a 
proletárdiktatúrának vége. De 
a vasas tüzérek ebbe nem ' 
akartak olyan könnyen bele
nyugodni. Ism ét elindultak a 
Tisza felé, s már be is állítot
ták ágyúikat az átkelő román 
csapatokra, am ikor a parancs
nokság lefújta az akciót. Ceg- 
lédbercelnél még egyszer —. 
és utoljára  — szembe akartak 
szállni az ú tjuka t álló román 
csapatokkal. Ism ét beállították 
az ágyúkat, de ha tüzelnek, a 
fa lu t is szét kellett volna lő
ni. — K i tudja van-e ér
telme?  — gondolták a kato
nák és nem  lőttek.

Fogság, csendőri őrizetbevé
tel — ez lett Fekete Pál osz
tályrésze is a Tanácsköztársa
ság bukása után. A  Horthy- 
korszakban a csendőrök több
ször is őrizetbe vették, egyszer 
többek között azért, m ert az 
erdőben talált kommunista  
röpiratokat osztogatott szét is
merősei, munkatársai között. 
De m inden üldöztetés ellenére 
az eszméhez továbbra is hű  
maradt. S ahogy mondja, hű 
is marad, mindhalálig.

Politikai akadémia indul 
Tatabányán


