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Új b@k@tő ót
Qresilány-Pusztavám kézott

Az ÉDÁSZ figyelmébe!
Jó, jó, hogy olyan szépen 

kivilágítják az u ta t a Xl-es 
aknától a 25 házig, két erdei 
ösvényen is, de m iért nem  vi. 
lágit egyetlen lám pa sem az 
Arany János iskolától a 28. 
ház elejéig, ahol sokkal na
gyobb szükség lenne rá? — 
teszi fel a kérdést szerkesz
tőségünkhöz ír t levelében Ba
konyi István tatabányai olva
sónk.

Tatabánya-Újvárosban a 
70—71—72—73-as tömbben 
most m ár egymást követő há
rom vasárnap keletkezett 
áram szünet dél körül, s csak 
a késő délutáni órákban 
kaptuk vissza” az áram ot — 
írja  Danes István, a 71-es 
tömb lakója.

A bejelentés nélküli, vá
ratlan áram szünet igen kelle
metlen helyzetet terem t a 
tömbök lakói számára. Súlyo
san érin tett bennünket a kár, 
ami a főzés a la tt álló ételek, 
a sütőben lévő félig sült tész

ták miatt. Jó lenne, ha Újvá
rosban lehetne inspekcióst 
találni, aki nem hivatkozik 
arra, hogy nem én vagyok 
szolgálatban, hívják fel a 
22—44-es telefon számot. A 
rohamosan fejlődő Újváros 
megérdemelné a  helyi ügye
leti szolgálat megszervezését, 
m ert mire a hosszas telefon 
keresés u tán  végre kijön a 
szerelő, s a m unkát elvégzi, 
m ár este van.

Nem tudom  — nem is rám 
tartozik, — hogy az EDASZ 
és a KOMÉP között milyen 
megállapodás van az efféle 
m unkák elvégzésére, viszont 
az érdekel bennünket, hogy 
a tömbben lakó dolgozók va
sárnapját ne rontsák el a vá
ratlan kikapcsolások, illetve 
a hibák m iatti hosszadalmas 
javítások. Szeretnénk, ha pa
naszunkra a választ is a saj
tón keresztül kaphatnánk 
meg.

Kis panasz  — ■ 

nagy bosszúság
OTP-én keresztül házrészt 

vásároltam  itt  Bakonyszom- 
bathelyen ez év februárjá
ban, am ihez egy közös udvar 
és egy kis kert is tartozik. A 
nekem kijelölt kerttel nem 
tudok m it kezdeni, m ert az 
kész szemétdomb: öt lakó
hosszú éveken á t hordta oda 
a hulladékot, am it most sem 
a községi tanács nem hordát 
el, sem azok, akik odarakták.

Kérésünkre a komáromi 
járási főorvos m ájus 7-i á t
iratban felszólította a taná
csot, azonnal intézkedjen, 
hogy a szemét elkerüljön on
nan, De a szemét m aradt. Tu
dom más, fontosabb gondja 
is van a tanácsnak m int az 
én kérésem teljesítése, de 
meggyőződésem, hogy több tö
rődéssel és eréllyel erre is fu
totta volna az eltelt időből.

Varga Rezső 
Bákonyszombathely

.....................
SZERKESZTŐI ÜZENET:

Egy mesekönyv m argójára
Mohos István, Dad. A köz
ségi KISZ-szervezet vezetősé
géről, a  falu fiataljairó l írt 
b írálatá t nem közöltük és 
nincs is szándékunk közzé 
tenni. A járási KlSZ-bizott- 
ság ugyanis körültekintően 
megvizsgálta az ügyet, s a 
jelzett vádakat teljes m érték
ben alaptalannak találta. Kér
jük, hogy a jövőben jogos, 
alapos bírálatot alkosson, kü
lönösen akkor, ha azt közzé-

Gondolom, m ásoknak is 
eszébe jutott már, de talán 
mégsem haszontalan megkér
deznem, hogy a Tatabányai Bá
nyász Sport Club vezetősége

Kilenc éves kislányom szor
galmas látogatója a könyv
tárnak, gyakran cserélgeti a 
könyveket. Néha én is meg
nézem m it olvas a gyerek.

Tegnap is belenéztem a 
„Tolvajok kú tja” című per
zsa népmese gyűjteménybe. 
Megdöbbenve olvastam a 
137-ik oldal V. bekezdését: 
„Ezért aztán igazán nem volt 
érdemes ide jönnöd. Ti ma
gatok is elintézhettétek vol-

nyán se ázni. Akármelyik druk
ker szívesen fizetne többet a 
jegyéért, csak védve legyen az 
eső ellen.

A salakpálya oldalát pedig

na egymás között. Néhány 
napig türelmesen várnod kel
lett volna, amíg a feleséged 
felépül. Akkor fürdőbe küld- 
ted volna, u tána pedig ehhez 
az emberhez, hadd csináljon 
a feleségeddel egy gyereket 
neked...” A meséket eredeti
leg dán nyelvre fordították s 
csak közvetve magyarra. Az 
Európa Könyvkiadó gondozá
sában jelent meg 1963-ban. A 
községi könyvtár nyilvántar
tásában a 4111-es szám alatt 
szerepel.

Én nagyra becsülöm a per
zsa hagyománoykat és nép
szokásokat, de m erem  állíta
ni, hogy ilyen tartalm ú mesé
ket még a felnőttek részére 
sem szükséges im portálnunk, 
a harm adik-negyedik osztá
lyos gyerekek kezébe adni 
pedig nemcsak helytelen, 'ha
nem  kifejezetten káros is.

Battyányi László 
Szőny

tételre szánja.

Ideje lenne tető alá hozni 
a sportpálya egész tribünjét

Tavaly nagy jelentőségű, 
népgazdaságilag kiemelt beru
házás kezdődött Oroszlányban. 
A hetedik éve megyénkben 
működő Bányászati Építő Vál
lalat kirehdeltsége huszonhat 
millió forint költségű elő
irányzattal hozzálátott a 
XXII-es akna építéséhez. A 
külszíni magas és mélyépítési 
m unka során tizenöt létesít
ményt építenek.

A m últ évben kilenc m il
lió forint értékű m unkát vé
geztek, az idén eddig hatot 
és még további három milliót 
terveznek beépíteni. Szeptem
ber 30-án adják á t rendelteté
sének a négy kilom éter hosszú 
Oroszlány—Pusztavám  közötti

új bekötő u ta l  Vasszerkezeti 
m unkáit végzik az úgyneve
zett ABC épületnek, ahol a 
betűjelzés az irodák, fürdő- 
kazánház és a három szintes 
műhely és rak tá r épületet 
amelynek gyors elkészítése 
azért fontos, m ert ide vonul
nak m ajd be a különböző sze
relő és szakipari vállalatok 
emberei.

Elkészült m ár a trafóház, a 
szállító, a lég- és lejtősaknai 
gépház, m egoldották az ivóvíz 
ellátást, raktárépületet és 
kompresszorház épült. Az 
Oroszlányi Szénbányák Válla
lat legnagyobb aknájának 
m unkálatait 1967-ben fejezik 
be.

O C o Lclíu L cl
Nagy a folyó, erős sodrás

sal suhan, kövek közé szorít
va, a gát külső-sziget felőli 
oldalán. P éter és Laci, hév
vel teli ifjú emberei«, erejük 
tudatában nem hallgatnak in
tő szavamra. Elvégre az lesz 
az igazán férfias teljesítm ény: 
átm enni a gáton az árral 
ízemben. Kicsiny, könnyű csó
nakkal.

Az első kísérlet eredmény
telen. A csónak visszacsúszik 
az árral.

Én középen ü ök. Vállamon 
légpuska, nyakam ban távcső, 
harminc esztendős vadászkala
pom — mindenhová magam
mal vi'?em, elválaszthatatla
nok vagyunk — fejembe húz
va. Téltem a múze :mnak 
gyűjtött anyagot, ezért rí in
tem a fiatalokat, hogy ne ki- 
séiietezzenek Ha kiss* kerúl- 
n is kell, mégis c s u k  bizto
sabb a csendes vizeken haza
térni. p iába, fiatalok. Lesza
vaznak, s még a kormány zsi
nórját is a nyakam ba vetik.

Ismét nekirugaszkodnak. 
Erős az ár, egy lépést sem 
ju tunk előbbre, pedig izzad
nak a fiúk nagyon... aztán egy 
nem várt hullám lökésre billen 
a csónak menthetetlenül...

Kapaszkodunk a felborult 
iélekvesztőbe, megpróbáljuk

visszafordítani- A hátizsákok 
a vízen úsznak, szerencsére 
odaerősítettem  őket, a csónak
hoz indulás e lő tt A víz las
san sodor ’ bennünket k ife lé  
Laci a víz  színén lebegő tá r
gyak felé úszik, m ert úgy hi
szi, hogy a pokrócai azok, de 
csak ócska vadászkalapomat 
találja.

A parton a szövetkezet te
henei nagy érdeklődéssel fi
gyelik szánalmas „partraszál
lásunkat.”

Aztán száradunk a füvön. 
Egy boci ázott, péppé vált 
élelm ünket nyaldossa. Távcsö
vemet megrázom: úgy kotyog, 
m int egy borosfiaskó.

Amikor valam ennyire meg
szikkadtunk már, csónakba 
ülünk, s a biztonságosabb úton 
indulunk haza. Nem kell bi
zonygatnom a fiúknak, hogy 
m iért bölcsebb dolog a csen
des víznek tartani. Hazatérve 
titokban szárítom tovább hol
mimat. Éppen a távcsövemből 
csalogatom elő a vizet, amikor 
megjön feleségem, s a titok 
m ár nem  titok többé. így 
hát hadd m ondjam  el mások
nak is okuljanak belőle: a víz
zel nem jó tréfálkozni, köny- 
nyen vezethet tragédiához is a 
meggondolatlanság.

Dr. Sághy Antal

mikor tud ja tető elá hozatni 
a tribün két oldalán lévő fe
detlen lelátó részeket. Valami 
műanyag tetőzetre gondolok, 
csak éppen, hogy ne ázzanak a 
szurkolók, ha meccs közben el
ered az eső. Ez talán nem je
lentene akkora anyagi megter
helést, hogy ez a nagymúltú 
sportegyesület ne tudná kiállni, 
A tavaszi forduló alakalmával 
a bőrig ázott szurkolók gyak
ran emlegették a győri pályát, 
amelynek még az állóhelyei is 
fedettek. Jó lenne, ha nem kel
lene a szukolóknak Tatabá-

betonkockákkal kellene k irak
ni, hogy ne csúszkáljon rajta  
a sportszerető közönség. Erre 
a pályára éppen akkor van 
szükség, am ikor a gyepes nagy 
pálya felázik. Ilyenkor meg itt 
is csúszós a lelátó, nem lehet 
ra jta  rendesen megállni. Sze
retném, ha a sportrajongók 
együttérzése viszonzásra talál
na és e kérdésekre az illetékes 
fórum eredményes intézkedést 
tenne.

Fekete Márton
Tatabánya

A példa terjedhet
A népműveléssel foglalkozó 

vitá t olvasva a Dolgozók Lap
jában, hallottam  olyan meg
jegyzéseket, hogy fölösleges 
ezekkel a problém ákkal fog
lalkozni, m ert azok országos 
kérdések, s a minisztériumok 
hivatottak elintézni. Ezzel így 
nehéz egyetérteni. Igen hasz
nosnak tartom , ha a külön
böző megoldások végső kifor
málásához elgondolásainkkal, 
hozzászólásainkkal minél töb
be* hozzájárulunk, A nép
művelés terén mondjuk egy 
falusi művelődési otthon 
igazgatójának az ötletessége is

szolgálhat olyan példával, 
mely aztán terjedhet, távlatot 
kaphat. Ezeket a szikrákat is 
fel kell kutatni akár orszá
gos, megyei vagy járási vi
szonylatban. Igazán felesle
ges viszont az, ha „fentről” 
várjuk a problém ákra a meg
oldást, am ikor mi a mi lehe
tőségeinkkel nem  élünk elég
gé. Ha országos kérdés is, 
am it tudunk, helyileg is meg 
kell termi m indent annak 
megoldására.

W estwinkel Róbert 
Tatabánya

Termelési hitelek a háztáji gazdaságok 
és a házkörüli kertgazdaságok részére

Az Országos Takarékpénz
tá r  és a SZÖVOSZ által rö
videsen új h itelfajta kerül be
vezetésre: a mezőgazdasagi 
term elési hitel. A hitel célja 
a háztáji és más, jellegében 
hasonló mezőgazdasági te r
melés növelésének elősegíté
se és ezáltal a lakosság jobb 
ellátásának biztosítása. A 
konstrukció bevezetésének 
időpontja egybeesik az új me
zőgazdasági év kezdetével, 
és ez feltételezi, hogy a£ 
igénybevétel irán t rövid idő 
a la tt széles körű érdeklődés 
nyilvánuljon meg. Az új h i
te lfa jta  folyósításával az OTP 
fiókokon kívül a takarékszö
vetkezeti hálózat is foglalko
zik.

KIK VEHETIK IGÉNYBE 
EZT A JELENTŐS ÁLLAMI 
TÁMOGATÁST?

A mezőgazdasági termelési 
h ite lt igénybe vehetik m ind
azok, akiknek mezőgazdasá
gi művelésre alkalm as föld
jük  van — háztáji, kert, ud
var — s azt növénytermesz
téssel vagy állattartással kí
ván ják  hasznosítani. Hitelt 
igényelhetnek tehát a term e
lőszövetkezeti tagok háztáji 
gazdaságaik céljára, az egyéb 
mezőgazdasági társulások tag
jai a kezelésükben lévő föld
területek céljaira, az egyéni
leg gazdálkodó parasztok, va

lam int bárm ilyen foglalkozá
sú dolgozók — ideértve a 
nyugdíjasokat is — mezőgaz
dasági term elésük elősegítésé
hez.
MILYEN CÉLRA KAPHATÓ 
HITEL?

Az OTP fiókjai, illetve a 
takarékszövetkezetek minden 
olyan célra folyósítanak hi
telt, ami elősegíti a  mező- 
gazdasági term elés növelését. 
Hitel folyósítható például 
gyümölcstermelésre (elsősor
ban a keresett eper, málna, 
ribizli, dió, m andula term e
lés növelésére), gyümölcsö
sök telepítésére, valam int 
zöldség, gomba, spárga stb. 
term esztésének emelésére: to
vábbá állattenyésztés céljára, 
tenyészállat, vágóállat, k isál
lat, takarm ány beszerzésére. 
H ítel folyósítható kisebb gé
pek vásárlására vagy gazda
sági épületek korszerűsítésé
re, férőhelyek, ólak építésé
re és sok más, a gazdálko
dás színvonalát emelő beru
házás létesítésére, megszerzé
sére.

A hitel nagysága függ a 
beruházás fontosságától. Ki
sebb kezdeményezéseknél ál
talában 5000 forin t körüli ösz- 
szeg, jelentősebb mezőgazda- 
sági beruházásoknál elérheti 
a  15 000 forintot is.

HOGYAN TÖRTÉNIK A HI
TEL TÖRLESZTÉSE?

Az Országos Takarékpénz
tá r és a SZÖVOSZ törlesztés
nél szám ításba veszi a beru
házás megtérülésének ütemét, 
s a kölcsönt felvevő jövedel
mét. Á ltalában a  hozamok 
keletkezéséig kevesebb, azt 
követően nagyobb a törlesz
tés.

A hiteit igénylő foglalkozá
sa illetőleg jövedelme alap
ján a törlesztést havi, félévi,, 
illetve évi részletekben ha
tározzák meg. A törlesztés 
időtartam a 3 év, de indokolt 
esetben — például szőlőtele
pítésnél — 5 év is lehet. A 
hitel kam ata évi 8 százalék 
és a m indenkor fennálló h i
telösszeg után kerül felszá
mításra. Kezelési költséget a 
pénzintézet nem számol fel.

A hitel fedezete elsősorban 
a hiteligénylő rendszeres jö
vedelme. Ezenkívül a hitel- 
igénylő jövedelmétől és a hi
telezett összegtől függően ke
zességvállalást is kell bizto
sítani. A hiteligénylést a la
kóhely szerinti illetékes OTP, 
illetve takarékszövetkezeti 
fióknál kell benyújtani. Az 
OTP fiókoknál és a  takarék- 
szövetkezeteknél m egtörtén
tek az előkészületek, hogy a 
várható igényeket zavartala
nul kielégítsék.


