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05úr a der üt
varázsló segítség.

A kis lakásban uralkodó 
rendetlenség nem az elhanya
goltság jele. ellenkezőleg, a 
háziasszony szorgalm át di
cséri. Marosán Ferencné 
ugyanis éppen a  padló be
eresztésénél ta r t

— Szép lakással várjuk a 
fiatalokat — mondja.

Az édesanyai tek in te t és 
hang melegséget kölcsönöz a 
szavaknak. Ebben a  derűben 
m ár nyom a sincs a  hét év 
előtti bénáinak. M arosánné 
menyasszony lánya, a  ta n ár
jelölt Blanka akkor még á lta 
lános iskolás volt. s  nagyon 
sokait, szenvedett asztm ájától. 
A legnevesebb szakembereket, 
gyógyintézeteket keresték fel, 
de hiába! H atástalan m a
radt a  legkülönlegesebb gyógy
mód is. S  aztán egyszer
— ki tud ja hol. ki tu d ja  kitől
— az t hallották, hogy a Szov
jetunióban m ár m egtalálták a 
gyógyszert az asztm ának erre  
a  fajtájára .

A kiválóan tanuló kislány- 
ékkor gondolt egy merészet — 
és levelet irt Hruscsov elv-

társnak. A további eseménye
ket m ár szükségtelen részle
tezni. hiszen a  fél világot be
já rta  a  Tatabányán, a  Komá
rom megyei pártbizottság 
székhaza előtt 1958. április 8- 
án készült kép. A gép akkor 
kattant, am ikor a  meggyó
gyult, szép fiatal lány. Maro
sán Blanka, örömtől repesve, 
személyesen m ondott köszöne
tét Hruscsov elv társnak a 
gyorsan m egküldetett nagy
szerű gyógyszerekért

Blanka édesanyja most leve
leket mutat. A távolkeleti 
szovjet flo tta tengerészed, 
szomszédos népi dem okráciák 
diáklányai, nyugati országok 
együttérző em berei érdeklőd
tek a tatabányai felvétel nyo
mán a lánv sorsa felől. A vá
laszok pedig h írü l adhatták, 
hogy az akkori segítség csak 
a kezdetet je lentette A kap
csolat. a levelezés um/anis 
nem szakadt meg. Hruscsov 
elvtárs többször érdeklődött 
kis védencéről. Marosán 
Blanka pedig a többszöri le
vélváltás során ^negírta , hogy 
elvégezte a középiskolát, fel
vették az egyletemre egészsé
ges és tanul. Arról biztosan 
hallgatott — ism erve szerény
ségét —, hogy vizsgáit kiváló

A barátság munkásai

Blanka megköszöni a segítséget a szovjet kormányfőnek

eredm énnyel te tte  le. A közös
ség ügyeitől sem húzódott 
félre, ezért i® választották 
meg évfolyam társai KISZ- 
titkám ak. Jövőre pedig, am i
kor az  utolsó vizsgákon is 
tú l lesz, az egyetemi KISZ- 
szerveaet helyiségében eskü
szik m ajd  örök hűséget jöven
dő élettársánafc.

B lanka valószínűleg csak 
utólag írna  Moszkvába élete 
ú jabb  nagy eseményéről. Mi 
mégis megszegjük a titok tar
tást, m ert biztosak vagyunk 
benne, hogy Hruscsov elv tár
sa t továbbra is érdekli véden
ce sorsa.

A gyors segítségről, a  ki
tüntető  figyelmességről beszél 
Gergely Béla oroszlányi vájár 
is. A m ost ism ét jó  erőben le 
vő fiatalem berről nehéz  el
hinni, hogy körülbelül másfél 
évvel ezelőtt életunt, m agát a 
társadalom  nyűgének érző be
teg volt. A zt hitte, hogy az ő 
baja  ellőtt csődöt mondott a 
gyógyítás tudom ánya, nincs 
orvos, aki rendbehcehotná a

véletlenül lenyelt korty lúg
tól roncsolódott nyelőcsövét.

— Talán Petrov, az a híres, 
szovjet sebész, aki Magyaror
szágon is járt, tudna segíteni 
— rem énykedett annak idején 
a  szenvedő em ber

A vágyból levél le t t  A cím 
zett. Hruscsov elv társ pedig 
gyorsan intézkedett, A moszk
vai Szklifoszovszki j klinikán 
végrehajtott előm űtét kitűnő
éin sikerült. A beteg rem é
nyekkel telve érkezett haza. 
Az életet ú.ira m egtalált édes
apa és család ja azóta sóikat 
gondol az SZKP első titkárá
ra. S ahogy Moszkváiról, az ot
tani klinikáról beszélgetünk, 
ism ételten a  szovjet em ber se
gítőikészségére. figyelmességé
re  kanyarodik vissza..

— Olyan boldog lennék  — 
búcsúzik tőlünk Gergely Béla 
—, ha esetleg  most Magyaror
szágon, vagy m ajd  teljesen 
meggyógyulva. a befejező 
m űtét után M oszkvában talál
kozhatnék Hruscsov elvtárs
iul. és sokszor, sokszor meg
kö szö n h e tn ém ...

Sim on János csaknem ti
zenöt esztendeje tevékeny 
aktiv istája  m ár a Magyar— 
Szovjet B aráti Társaságnak 
Tatán, a Mikovényi utcában 
lakik, ennek a kerületnek « 
párttitkára . Meggyőződéssel 
dolgozik, fáradozik azon, hogy 
minél többen és jobban 
m egism erjék a szovjet nép 
életét, m unkájának eredm é
nyeit.

Amikor beszél, szavain ha
tározottságot érezni. Nyugod
tan magyaráz, szavai nem 
perzselnek, mégis annyi meg
győződéssel beszél, hogy ér
vei magukkal ragadják  a 
hallgatót.

— Nagyon sok k árt okozott 
m ár népünknek a soviniz
mus, a más népek gyűlö
letére való nevelés — mond
ja.

— M egjártam, m in t any- 
nyian mások, a háborút. Ek
kor voltam  először a Szov
jetunióban és m egláthattam , 
hogy nem  igaz, am it róla 
itthon a hivatalos propagan
da mondott.

— Legközelebb 1958-ban 
já rtam  odakint. Sohasem fe
le jtem  el az akkori emléke
ket: a szovjet em berek ked
vességét, udvariasságát, a ha
talm as alkotásokat és azok 
m egterem tőit. Sok em bernek 
kellene ezt látni, és azért is 
vagyok én m agam  is azon, 
hogy minél többen m enjenek 
társasutazásra a Szovjetunió
ba — mondja. — Szeret
ném  m agam  is, m in t a ba
rá ti társaság aktivistája, elő
segíteni, hogy a két nép mi
nél jobban m egism erje egy
mást.

A társasáé ta ta i /  aktivistái 
számos érdekes, változatos 
rendezvénnyel k íván ják  ezt 
a célt-elérni. Ezért szervez- 
tgji film vetítéssel egybekö
tö tt sajtóankétot a ta tai üze
m ek m unkásai részére. Több 
ünnepséget rendeztek, ams- 
lyekre m eghívták a hazánk
ban tartózkodó szovjet ala-i 
kutatok képviselőit. Nagy si
kerrel folyt le a Gavrilov- 
együttes vendégszereplése is 

■k
— Oh. nagyon sok szépet

tudnék mondani arró l a  tíz 
évről, am ióta a M ag y ar- 
Szovjet B aráti Társaság ak
tiv istája vagyok — ezzel 
kezdi Csekovszky Arpádné, 
a dadi iskola m agyar és tör
ténelem  szakos tanárnője.

I tt született ebben a fa
luban. A pja itt  dolgozott, az 
uradalom ban, kovács volt 
1919-ben m egválasztották di
rektórium i tagnak, és ezért 
később kidobták az urada
lomból. Amikor a felszaba
dulás u tán  az iskolákat ál
lam i tulajdonba vették, ak
kor jö tt ide vissza Cse
kovszky Arpádné. Azóta itt 
él, itt tanít. Nem fiatal m ár 
Egy éve van h á tra  a nyug
díjazáshoz.

— Amikor novem berben a 
kultúrházban m agyar—szov
je t baráti estet rendeztünk, 
nagyon sokan voltak — 
mondja. Egy p illanatra meg
áll a beszédben és köze
lebb lép. — Az ifjúság ne
velésében ez felm érhetetle
nül pozitív erő. Látni, m i
lyen nagy hatással van rá 
juk  egy-egy ilyen találko
zó Érdekli őket minden, 
am it a szovjet emberekről 
m egtudhatnak.

Közeleg a tanítás ideje, és 
Csekovszky A rpádné indulni 
készül az osztályba, tanítani 
a történelm et. Tanítani, hogy 
mi volt népünk helye, sorsa 
a m últban, hogy honnan,, ki
nek a segítségével indul
tunk és értünk el eddig, ahol 
ma tartunk.

N. L

Élete delén találkozott elő
ször szovjet em berekkel Né
m eth Istvánná  nyugdíjas pi
lismarót! postamesternő. Azó
ta  évről évre szorosabbá vált 
ez a  kapcsolat. Ném ethné ál
landó levelezője a  moszkvai 
rádió m agyarnyelvű adását 
irányító szerkesztőségnek. Az 
űrrepüléssel foglalkozó moszk
vai rejtvénypályázatnak le tt 
a hazai nyertese. Ju rij Gaga
rin autogram os fénykép« és 
egy különleges bélyegzővel el
lá to tt Gagarin bélyegsorozat 
volt a  jutalom . Némethnének 
m inden ünnep alkalm ából 
moszkvai jókívánságokat kéz
besít a posta. Legutóbb a  nem 
zetközi nőnapon kapott dísz
táviratot.

Németh Istvánné lelkes pro
pagandistája a  magyar-szovjet 
barátságnak. A Szovjetunióból 
érkező képeket m inden alka
lommal m egm utatja az iskolá
soknak, lássák milyen az é le t 
áz épülő kommunizmus orszá
gában. Orosz nyelvtanfolyam ot 
szervezett a községben és idős 
nyugdíjas asszony létére a  
legszorgalmasabb tanulók kö
zé tartozott. Hazánk felszaba
dulásának idei évfordulója 
alkalm ából most fényképáciál- 
lítást rendez a  községben. A 
képek a moszkvai dolgozók 
életéről és a  szovjet fiatalok 
sportjáról adnak  Ízelítőt.

Áz uráli azbeszt
Hatvan éve kereskedelmi partnerek

Mi m indenre ,1ó az azbeszt?
Az etern it csövek és lemezek 
legfontosabb alapanyaga. De 
készülnek belőle szigetelő
anyagok, azibeszitruhák. kesz
tyűk is. A nyergesújfalui 
E ternit M űvek rak tárában  
végtelen sorokban, egym ásra 
tornyozott zsákokban táro l
ják  a  szovjet azbeszte t »A 
világon a  legjobb minőségű 
azbesztet a  Szovjetunióban 
term elik’“ — ta rtják  a  gyár 
dolgozói. Véleményük nem' 
felületes, hiszen hatvan éve 
érkezik az azbeszt az Uraiból, 
Szverdlovszk környékéről a 
gyárba. A  kereskedelm i kap
csolatokat m ég 1904-ben a 
gyár ré s i tulajdonosai létesí
tették az akkori cári Orosz
országgal. Ez a  kereskedelm i 
kapcsolat tú lélte az idők viha
r á t  a  nagy történelm i fordu
latokat, nem  szakadt meg a  
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom  lezajlása után 
sem.

A gyár nem  dolgozhatott 
szovjet azbeszt nélkül, ezért 
kereskedelmi partneréhez a 
Horthy-fasizm us idején is ra
gaszkodott a  gyártulajdonos. 
A nagy világgazdasági válság 
idején ez * gyár m unkásai 
szám ára szerencsét is jelen
tett, m ert a nehézséggel, bai- 
ial küzdő Szovjetunió m indig 
becsületes partne r volt. Az 
uszályok a  gazdasági blokád 
ellenére is felhozták a  Dunán 
az azbesztet, am ely munkát, 
m egélhetést biztosított az 
eternitgyáriaknak. Ebben az 
időben valóságos ünnepet je
len tett egy-egy uszály m egér
kezése. A gyárban m egállt a 
munka, és m inden em ber a 
hajók k irakásánál segédkezett. 
Űgv vigyáztak az azbesztre, 
m int drága kincsre.

A m ásodik világháború 
ideién ,a hadm űveletek m iatt 
néhány évig szüneteltek az az
beszt-szállítmányok. de a  f“1- 
szabadulés u tán  a  szovjet fél

ism ét küldte a fontos alap
anyagot. Az E ternit Művek 
kapacitása azóta háromszoro
sá ra  nőtt. évi kilencezer ton- 
ta  azbesztet használ fpl. De ha 
kapacitásuk ennek tízszeresé
re  nőne. a  szovjet azbeszt ak 

kor is zökkenők nélkül érkez
ne. Az Ural-vídéki bányákat 
gépesítették, korszerűsítették, 
s a  Szovjetunió m inden igény
nek eleget tehet, hiszen az
beszt-termelésben m a m ár a 
világon a  m ásodik helyen áll.

A zászló története
A zászlót most a  napokban 

k ap ta  meg az iskola kollektí
vája. Az elkoptatott kőlépcső- 
sor tetején, ahol folyosóvá öb
lösöd ik a  régi iskolaépület, zaj
lo tt le  a  bensőséges k is ünnep
ség. Somogyvári Gyula, a  M a
gyar-Szovjet Baráti Társaság 
megyei titk á ra  ad ta  á t a  dí
szes vándorzászlót a  felszaba
dulás tiszteletére rendezett 
orosz nyelvű tanulm ányi ver
senyben legjobban szereplő 
középiskolának, a  komárom i 
Jókai gimnáziumnak. K ét 
éven á t  az esztergomi Dobó 
gim názium  tanulói őrizték a 
zászlót, s most az idei tanu l
mányi versenyek u tán  a Jókai 
gim názium ba került. Várták, 
és meg is érdem elték. Évek 
óta sokat dolgoztak érte  — jo
gosan volt h á t nagy az öröm.

A kezdeményezésből
országos verseny lett

A nnál is inkább, m ert a  fel- 
szabadulási orosz tanulm ányi 
verseny ötlete itt, Komárom
ban született meg.

— 1959-ben gondoltunk elő
ször arra , hogy új módon kö
szöntjük a  felszabadulás évfor
du ló já t — em lékezik vissza 
Zsinka László szakfelügyelő. 
— Egyúttal új m ódszert is p ró
báltunk találn i az orosz nyelv 
oktatásának elmélyítésére, 
gazdagítására. Első ízben csak 
olvasmányi versenyt rendez
tünk. A következő években az
tán bővült, gazdagodott a 
program : 1961-ben m ár beszél
getési vetélkedőre is sor ke
rült. M ind több és több d iá
kot mozgatott meg a  készülő
dés. Most m ár évek óta több 
száz diák vetélkedik egymás
sal a  döntőbe ju tásé rt — és 
ennek jó hatása az orosz 
nyelvoktatás fejlődésén vilá
gosan lemérhető. A megyei 
döntő részvevői évről évre 
szebben beszélik az orosz nyel
vet, felkészülésük alaposabb, 
tudásanyaguk nagyobb. A ve
télkedőnek ez a  fo rm ája — a 
beszélgetés — egyben a  korsze
rű  nyelvoktatás céljait szol
gálja.

— Ezt az is bizonyítja, 
hogy ebből a  kezdeményezés
ből 1963 óta m ár országos 
mozgalom, országos verseny 
le tt — teszi hozzá Ném eth  
László igazgató. — A megyék 
legjobbjai éppen most április 
22-án m érik össze tudásúkat 
Budapesten. »

Akik megszerezték 
a zászlót

Nagy verseny volt az idei is. 
M int évről évre, ezúttal .is  a 
tatabányai Árpád, az esztergo
m i Dobó és a  komáromi Jókai 
gimnázium tanulói szereztek 
legtöbb pontot. Egy kis kü
lönbséggel az idén a  kom áro
m i lányoknak sikerült győz
niük. A gimnázium legjobbjai 
ugyanis lányok: Bojtor Rozá
lia, Frühwirt Éva, Süvegh  
Veronika és Szam aránszky 
Júlia. '>

Bojtor Rozália örül is, izgul 
is. Első le tt a  beszélgetési ver
senyben, így Budapesten egy 
másik lánnyal együtt ő képvi
seli a megye „színeit”. S ez 
nagy felelősség

— A levelek is segítettek — 
vallja be. — Három  esztende
je levelezek egy leningrádi 
fiúval, Jevgenyij A gapow al, 
akivel egy krím i úttörő-tábo
rozás idején ism erkedtem  meg 
négy évvel eze lő tt így aztán 
rendszeresen foglalkozom az 
orosz nyelvvel.

A többiek is leveleznek 
orosz barátaikkal. Ham arosan 
a  moszkvai Valentyina, a  le 
ningrádi V álja is m egtudja, 
milyen sikert értek  el komá
romi m agyar barátaik  az orosz 
nyelv tanulásában. S bizonyá
ra  észreveszik m ajd ezt a gör
dülékenyebb stílusban fogal
mazott levelekből is.

A vándorzászlót a követke
ző versenyig, 1965 áprilisig a  
Jókai gimnázium tanulón őr
z ik  S alhogy fogadkoznak, és 
ahogy tervezik, talán ki sem 
adják a  kezükből a jövő esz
tendőben sem.

Könyvtárosok versenye 
a dorogi járásban

így tornyosul a szovjet azbeszt az Eternit Művek raktá
rában.

A m últ évben a dorogi já 
rási könyvtár versenyt hirde
te tt a községi könyvtárosok 
számára. A verseny komoly 
követelm ényeket á llíto tt a 
könyvtárosok elé, s hatására 
m egélénkült az olvasómozgal
mi m unka. J

A közelm últban értékelték a 
verseny eredményeit. Az első 
d íja t nem  adták  ki, m ert egy 
könyvtár sem tudott teljes 
egészében eleget tenni a fel
tételeknek. A második d íja t 
Erdei Gyula leányvárt, a har- 
dik d íja t Virág Jenő, pilis
m arót: könyvtáros nyerte eL

Némethné
kiállítást
rendez

A  h ivatására készülő egye
tem ista


