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Á megyei tanács ülése
A lko tó  ja va sla to k , é lénk  vita

( F o ly ta tó -  a z  1. o ld a lr ó l)

A költségvetés feletti vi
tában 14-en szólaltak fel. 
Nemcsak hasznos javaslato
kat tettek, hanem megjelöl
ték a megoldásokhoz szük
séges forrásokat, módszere
ket.

Szabó Imréné tanácstagi 
alap létrehozását kérte. A 
kétmilliós összegből az év 
közben megtartott beszá
molókon felmerült problé
mákat oldanák meg. Fel- 
használását az állandó bi
zottsági elnökökből szerve
zett testület hagyná jóvá. 
Kádár József megyei tanács
tag egyetértett a javaslattal, 
és a fontossági sorrend meg
állapításának szükségességét 
emelte ki.

Dr. Tóth Béla megyei ta
nácstag rámutatott, hogy az 
egészségügy 9 millió forint
tal többet használhat fel, 
mint tavaly. Feszültséget 
okoz, hogy a mechanikusan 
értelmezett takarékosság 
miatt az egészségügyi intéz
ményekben póthitelt kellett 
kérni fontos gyógyszerek, 
műszerek beszerzésére. Zsin- 
ka László megyei tanácstag 
arról szólt,- hogy nagyobb 
összegeket igényel a szak- 
középiskolák fenntartása. 
Hamvas István megyei ta- 
na^tag a lábatlani József 
Attila körút megépítéséhez 
szükséges kiadás egy részé
re megyei fedezetet kért. 
Forrásként a helybeli üze
mek kommunális hozzájáru
lását jelölte meg.
. Schiller István, a pénz
ügyi állandó bizottság elnö
ke csatlakozva Szabó Imré
né javaslatához, kimutatta, 
hogy a vállalati és az illeté
kes bevételek növelése ké
pezheti a tanácstagi alap 
forrósát. Kérte a tanácsot, 
emelje fel 2 millióval a köz
ponti költségvetést. Dr. Szir- 
tey Viktor megyei tanácstag 
a helyi tanácsok építőipari 
vállalata révén elért megta
karításokat jelölte meg 
újabb bevételi forrósként.

Farsang  
mindenütt/

r  Ácson hagyomány a far
sang, s az idén is nagy ese
mény volt. A jelmezesek 
versenyén a tv_maci meg
személyesítője kapta az első 
díjat. Az eredményhirdetés 
után megkezdődött a viga
lom. Jól muzsikált a zene
kar. és izgalmas volt a 
tombolajáték. Szülők, gyere
kek egyaránt jól mulattak,

1 Nagy Julianna, Ács

r A tatabányai boltokban kon
fettire és szerpentinre va
dásznak az úttörők. Tqmbo- 
latárgyakat gyűjtenek, nagy 
izgalommal készülnek a kar
neválra, mindenki szorgal
masan varrogatja csinos jel
mezét.

I Bátki Valéria. Tatabánya
Süttőn pompás volt a 

karnevál! Néger kislány, 
Böbe baba, Cicamica, Ma
zsola is részt vett a bálon. 
S zenekar a csárdástól a 
legmodernebb számokig^min. 
dent játszott, a teremben 
mindenki nevetett, mulatott. 
A büfében bőséges válasz
tékot találtunk. Sajnos, az 
idő mindig ilyenkor rohan 
a legjobban... Holnap pedig 
már a matek órán csillogtat
hatjuk tudásunkat.

Kovács Gizella, Sültő

Hegmutatjuk, 
mit tudunk!
A csapatunk kulturális 

szemléjét az alsósok nyitot
ták meg. Kedves jeleneteket, 
szavalatokat láthattunk tő
lük, A felsősök műsora ka.

A szakigazgatási szervek, 
a pénzintézetek, kereskedel
mi vállalatok vezetői külön
böző javaslatokat tettek a 
bevételek növelésére. Szóba 
került a családi házak, hét
végi üdülők, építésre alkal
mas telkek fokozott eladása, 
a tanácsi kereskedelmi vál
lalatok forgalmának növelé
se, a bankhitelek bátrabb 
igénybevétele. Kiderült, hogy 
a dorogi járás üzemeinek 
kommunális hozzájárulását 
összegszerűen helyben hasz
nálják fel. A Hamvas István 
tanácstag által javasolt út
építés csak más helységek 
kárára készülhetne el soron 
kívül. A munka megkezdé
sét egyébként erre, a befeje
zését pedig a következő esz
tendőre tervezték.

A vitát Kiss István, a 
végrehajtó bizottság elnök- 
helyettese összegezte. Krosz- 
ner László, a végrehajtó bi
zottság elnökének zárszava 
után a tanácsülés egyhangú
lag elfogadta a javaslat sze
rint felemelt költségvetést, a 
fejlesztési alapot és az ösz- 
szegek felosztásának, fel- 
használásának módját. Egyet 
értve az elhangzott javasla
tokkal, a tanácsülés utasí
totta a végrehajtó bizottsá
got az intézkedések megté
telére.

A megye közlekedéspoli
tikai tervének vitája előtt 
Földvári László, a közleke
dés- és postaügyi miniszter 
helyettese rövid kiegészítés-

A Belkereskedelmi Mi
nisztériumban hozzáláttak az 
előkészületekhez a követke
ző két évben valamennyi 
ipari és építőipari vállalat
nál megvalósuló munkaidő
csökkentéssel kapcsolatos

molvabb volt. Sikert aratott 
az ötödikesek Szemüveg cí
mű jelenete, és Horváth 
Jancsi érdekes kürtszáma.

Ghete Klára, Tokod

Február hónapban az orosz
lányi Arany iskola úttörői 
számtan-, történelem, föld
rajz és orosz tanulmányi 
versenyeken vetélkednek 
Készülnek a városi döntőre 
is. Sportú.idonságunk: az is
kola kosárlabda-csapata 
részt vesz a tatabányai ko
sárlabda úttörő olimpián.

Sári István, Oroszlány
A kisdobosok mesejátékot, 

gyermekdalokat adtak elő. 
A hetedik osztályosok elő
adásában nagy sikert arat
tak Mazsola kalandjai. Szlo
vák népdalcsokrot énekeltek 
a lányok, hallottunk verse
ket, meséket is csapatunk 
kulturális bemutatóján.
Tomasik Jenő, Vértesszöllös

Sok kicsi 
sokra megy!
Iskolánkban a takarékos

kodás régi hagyomány. Egy 
kis statisztika: 1965-ben
tizennégyezer. 66-ban tizen
háromezer forintot, tavaly 
ugyanennyit gyűjtöttünk ősz. 
sze takarékbetét-könyvecské
inkben. Ebben az évben 
huszonegyezer forint értékű 
bélyeg található a takarékos 
gyerekek könyveiben! Kezes 
Sándorné tanár néni, aki 
a takarékpénzt kezeli, azt 
mondta, lehet, hogy év vé
gére harmincezer forint is 
összegyűlik. Sok kicsi, úgy 
látszik, valóban nagyon sok
ra megy!

Búzer Erzsébet, Szomóg

ben mutatott rá a javaslat 
fontosságára. Hangoztatta, 
hogy az átszervezésre, csak
is a helyi szervek álláspont
jának figyelembevételével 
kerülhet sor. A cél, hogy 
kedvezőbb legyen az áru- 
szállítás.

Gyorsabb lesz a megyében 
a közúti közlekedés, mert 
Almásfüzitő—Dorog vona
lon Almásfüzitő előtt, Ko

márom—Székesfehérvári 
szakaszon Szőnynél. vala
mint Almásfüzitő-Felső Győr 
felőli oldalán automatikus 
fény-, illetve fél-sorompót 
állítanak fel még ebben az 
évben. Amennyiben Komá
rom illetékes vezetői nem 
zárkóznak el, úgy a város 
Ács felőli kijáratánál is ha
sonló, korszerű berendezést 
szerelnek fel.

A tervezethez többen szól
tak hozzá. Hangoztatták, 
hogy az átszervezést csak a 
közutak átépítése, kellő szá
mú gépkocsi üzembe állí
tása után hajtsák végre. Az 
új szállítási mód pedig ne 
okozzon többlet költséget.

A miniszterhelyettes vá
laszát elfogadva, a tanács
ülés egyhangúlag határozat
tá emelte a beterjesztett ja
vaslatot.

A tanácsülés interpellá
ciókkal ' fejeződött be.

kereskedelmi feladatokhoz.
A belkereskedelem szak

emberei a baráti országok
ban is tanulmányozzák a rö
vidített munkahétnek a ke
reskedelemre gyakorolt ha
tását- Az első tapasztalatok 
alapján az áruforgalmi szak
emberek és a minisztérium 
kutatóintézetének munka
társai tanulmányozzák majd 
a forgalom alakulását, a vá
sárlói szokások, a vásárlások 
idejének változásait. Felte
hető például, hogy az ötna
pos munkaheteken a mos
tani szombati csúcsforgalom 
majd egy nappal előbb je
lentkezik. Ugyancsak vár
ható- hogy a két és félnapos 
víkenden többen járnak 
majd túrákra, kirándulások
ra, s ez a kemping felsze
relések iránti igények nö
vekedésével jár, és növekszik 
az igény a nyaraló- és kirán
dulóhelyek vendéglátóipara 
iránt is.

Tatabányai aknák közül 
elsőnek a XV/c aknán alkal
mazzák a hidraulikus Dob
son önjáró biztosítótámokat. 
Az üzem vezetősége, amely 
a koncentrált fejtésmód ter
jesztésére törekszik, most 
a 10-es fronton dolgozók 
munkáját kívánja megköny- 
nyíteni ezzel a berendezés
sel.

Az Országos Bányagép
gyártó Vállalattól már 
megérkezett a hidraulikus 
önjáró biztosítótám. Hogy 
a berendezés szerelésénél, 
és a későbbiek folyamán an
nak kezelésénél és karban
tartásánál ne álljanak elő 
akadályok, az üzem 8 laka
tosa már az OBV-nél meg
ismerkedett a berendezéssel. 
Ott sajátították el a szüksé
ges tudnivalókat.

A biztosító berendezés 
elemeit február 25-én szál
lítják a bányába. Addig 
még sok mindent el keli

I T erm észetes, h o g y  e g y -
egy  k özség b en  azzal a 

m  k érd ésse l k op ogta t be az
ú jság író : m i ú jság , mi 
v an  ú jd o n s á g  a fa luban?  

’J P il is s z e n tlé le k e n  ezú tta l is
ak ad t e lég  fe ljeg y ezn i-  

| |  va ló .

Éled a hagyomány

A mészégetés hosszú évti
zedek óta nyújtott megélhe
tést a falu lakóinak, azután 
egy időre megállt a terme
lés. A tanács a napokban ki
adta az első vállalkozónak 
a két kemence működtetésé
re szóló engedélyt.

A többi majd jön utána — 
tartják — hiszen minden 
kéznél van: a jó kő, és a há
zi technika egyaránt. Nem 
lenne elképzelhetetlen, hogy 
némi bátorítással szakcso
portot is alakítsanak a falu 
ezzel foglalkozni kívánó la
kói.

Lesz jó víz

Sokan szeretnék már 
nyugalomban látni a község 
öreg kútját, a többivel e- 
gyütt. Ahogy megyénkben 
több helyen, ebben a falu
ban is a víz okozza napja
inkban a legnagyobb gondo
kat. A régi kishozamú kutak 
vize káros az emberek e- 
gészségére, s bár a megoldás 
nem tűr halasztást, mégsem 
lehet egyszeriben mindenütt 
jó vizet és hozzá megfelelő 
vezetéket „fakasztani”. A 
legutóbbi elhatározás azon
ban minden eddiginél erő
sebb: amint felépül a műve
lődési ház, nyomban meg
kezdik a törpe vízmű építé
sének előkészületeit (talán 
már az ősszel). Ez pedig azt 
is elősegítheti, hogy valóban 
feléled a régen áhított ide
genforgalom.

Egy-egy lépés előre * 20

A tanácsházán- kiderül, mi 
a legnagyobb újdonság mos
tanában. Elkészült a várva 
várt községrendezési terv, a- 
mely egy lépéssel ismét e- 
lőbbre viszj a falut a fejlő
dés útján. A legutóbbi idő
kig kevés lehetőség nyílt új 
házak építésére, mert nem 
voltak kijelölve a házhelyek 
sem. A tervbe most újabb 
nyolc lakóhelyet rajzoltak 
be, s mivel az idén is épül 
hat ház, tovább gyarapod
hat a község.

végezni. Előkészítették már 
a 100 méter hosszú frontot 
400 méter kifutási hosszal,
20 csille alvázát alakították 
át a kívánt méretre a szál
lítás lebonyolításához. S 
egyéb műszaki problémá
kat oldottak meg az előké
születek során.

Az előzetes tervek szerint 
március 20-ra a kijelölt 
fronton lesz a'Dobson önjá
ró biztosító1 berendezés, ahol 
egy ugyancsak új lengyel 
maróhengeres fejtő és rako
dógéppel megkezdik a mun
kát. Az új típusú maróhen. 
geres fejtő- és rakodógépnek 
az az előnye, hogy kétirányú 
vágást biztosít, tehát az elő
re és a hátra haladásnál Is
gazdaságosan alkalmazható. *

Az új berendezésekkel 
március vígén kezdik meg a 
próbaüzemelést, és április 
elsején periig áttérnek a fo
lyamatos munkára, _

A tervben előkelő helyen 
szerepel a már épülő műve
lődési ház. Az alapok már 
ősszel földbe kerültek, s a 
jó idő kezdetével ismét 
munkához lát a társadalmi 
erő. A faluban élő kőműve
sek is segédkeznek, hogy mi
nél gyorsabban készíthesse 
el az épületet a dorogi Szö
vetkezeti Építőipari Vállal
kozás. Ha minden jól megy, 
augusztus húszadikán neve
zetes esemény lesz Piiis- 
szentléleken: művelődési há
zat avatnak.

És ez a hír egy folyamat
kezdetét sejteti. Ha kész 
lesz a művelődési ház, ak
kor az iskola visszakaphat
ja eredeti hivatását: kiköl
tözik belőle a mozi, és a 
könyvtár is megfelelőbb el
helyezést kaphat.

Ha pedig mindez megva
lósul, testet ölthet a követ
kező terv is, valami téli 
mellékfoglalkozás alakjában. 
A mostani művelődési he
lyiség ugyanis némi átalakí
tással alkalmas lenne gomb
üzemnek, és ezt a fogyasz
tási szövetkezet üzemeltet
né.

Az alpesi legelőn

A község hegykoszorúja
nemcsak festői kép és ki
tűnő kirándulóhely, hanem 
különleges legelő is. Az al
pesihez hasonló klíma bő

fűtermést bizosít, amely a 
falu állattenyésztésének a- 
lapja. Ezért találni a por
tákon ma is kilencvenkéi o- 
lyan tehenet, am, bő tejter
meléssel és egészséges utó
dokkal hálálja meg a gon
doskodást. Nem ritkaság, 
hogy a közeli termelőszö
vetkezetekből érkeznek ve
vők egy-két szép növendék
állatért.

Máshol raknak fészket

Szalma József a boltve
zető a vegyesboltban, ö  a 
község párttitkára, s tanács
elnök-helyettes is egyben, 
nála van a „nyilvános te
lefon”. a boltban állnak 
meg beszélgetni az asszo
nyok, ő volt az, aki meg
próbált cukrászsüteményt 
árulni, tevékeny tótumfak- 
tumja a községnek.

— A fiatal házasok nem 
idehaza , építkeznek, — 
mondja tárgyilagosan — 
Esztergomban. Esztergom- 
táborban vesznek telket, 
húzzák fel otthonuk falait 
A lányok máshová való 
férjet keresnek a fiúk in
kább esztergomi kislányok 
után járnak. Hogv miért?

Hallgat, aztán magyarázni 
kezd.

— Az emberek máshová 
járnak dolgozni. A férfi
ak Esztergomba, a nők a 
dobogókői üdülőkbe. Itthon 
csak néhány napos munkát 
lehet tatálni az erdőgazda
ságnál. Érthető, ha oda kí
vánkoznak, ahol dolgoznak

is Ennek a községnek nimts 
mezőgazdasága, a tovább
tanuló gyerekek ipari szak
mákat keresnek.

A bolt közepén asszony
csapat beszélget. Szlovákul, 
lelkesen, szaporán. Néhány 
magyar szót hallani köz
ben: nyolcadikos, gimnázi
um, középiskola. Ezek sze
rint a gyerekekről van szó. 
pályaválasztásról. Szalma 
József közben villámgyor
san emeli le a polcokról a 
kívánt árut, bár az asszo
nyoknak nem sietős.

A bolt kis emelkedő te
tején van, sártengeren át le
het oda jutni. Szemben a 
templom és az iskola felé 
vezető utacska látszik. 
Szép kis falu a völgy ölé
ben; talán nagyon is elbúj
va, egyedül, ellentmondásai 
hálójában. A megszokott 
csend alatt mintha éppen 
most feszülnének egymáshoz 
ezek az ellentmondások, 
hogy döntsenek egv kicsi 
falu „hogyan tovább”-ja fe
lől.

Hátrányos helyzetben

A parányi, osztott iskola 
tanári szobájában csendes 
szavak hangzanak el a fa
luról.

— Nincs rendőr itt... Meg 
is érződik a községen. A 
moziban mindennaposak a

„nyugalomba vonulhatna’’

botrányok, a verekedések. 
Jobb lenne, ha lakna itt egy 
rendőr.

— Hetenként egyszer jön 
az orvos, ha pedig beteg, 
még akkor sem. Nincs a 
faluban senki, aki be tudna 
adni egy injekciót: ha va
lakinek csak néhányra ’S 
van szüksége, be kell feküd
nie a kórházba-..

— Nyolc éve van már raí 
vatalozója a falunak, de 
nem használják, mert viták 
vannak a beszentelése kö
rül... Odahaza, a szobában 
virrasztanak az emberek a 
halottjaik mellett...

— A gyerekek, akik közép
iskolába kerülnek, jól meg
állják a helyüket, noha itt 
több osztály tanul egy tan
teremben. Jól dolgozik az 
úttörőcsapat is. A fiatalok, 
akikre az épülő művelődési 
otthonnál számítani lehetne, 
inkább Esztergomba tárnak.

— Az ú.i kultúrotthonnak 
lesz szfnoada is... De hát 
minek? Nincs itt színjátszó 
csoport, másra p?d;g túl pi
ci a készülő színpad Talán 
klub lehetne benne. bár. ha 
a fiatalok a városba járnak? 
Itt nincs cukrászda, a kul- 
túrotthonban sem lesz bü
fé...

Csendes szavak, de nem 
a közönyös szemlélődök sza
vai. A kicsiny tantestület 
mind'g megtette a magáét a 
községért. Am,- fái. azért 
fái. mert a megye legkisebb 
faluja vitathatatlanul hát
rányos helyzetben van: ők 
nedlg art szeretnék. ha 
minden jó megvolna itt is.'

jbeJxnitáz

Dobson önjáró biztosító 
a tatabányai XV\c aknán

Ez a régi kút bizony már

II kereskedelem 
és a munkaidő csökkentése


