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É pítkezések
—  engedély nélkül

Esztergom -táborban az 
utóbbi években gyors ütem 
bein építkeznek. Egyre-más- 
ra  készülnek el a  szebbnél 
szebb családi házak, s az 
építése kedv nem  csökken. 
A fejlődésnek azonban, saj
nos, vamnak vadhajtásai, 
am elyek ellen az illetékes ha
tóságoknak szigorúan fel kell 
lépniük. Arról van szó, hogy 
am íg annak rendje-m ódja 
szerint épülnek a  korszerű 
családi házak, szinte gomba 
m ódra szaporodnak a  rög
tönzött, egy helyiségből álló, 
lakás céljára alkalm atlan, 
s a  legtöbb esetben m ár új 
állapotukban is életveszé
lyes „épületek”. A messzi 
vidékről ide települők egy 
kis telket vásárolnak, am e
lyen aztán  házi kivitelezés
ben, salakból, vályogból, a l
kalm i anyagokból hozzálát
nak az építkezéshez, s en 
gedélyt sem kénnek hozzá. 
Em iatt m ár sok em bert 
megbüntettek, de ezzel nem  
sikerü lt meggátolni a szin
te  gyakorlattá alakult sza
bálysértéseket. Sőt, az a 
tapasztalat, hogy m ár a 
büntetést is belekalkuláliák 
ez induláskor, m ert úgy 
vélik, hosv ennél több alig- 
ha történhet.

Sokan m ár az eleién h i
bá t követnek el, a  telekvá
sárláskor nem  gvőződnek 
meg arról, beépíthető-e. 
avagv tilalom alatt áll. Az 
esztergomi városi tanács 
építési osztályán eevm ást kö
vetik a szabálysértési felje
lentések. A közelm últban

le kellett bontani egy enge
dély nélkül épített házat, 
m ert a  szakvélemény meg
állapíto tta: lakhatatlan,
életveszélyes.

Akadnák, akik az ilyen 
jellegű szabálysértést ol
csóbban aszták meg, kifi
zették a büntetést és m a
rad t m inden a  maga helyén- 
Talán éppen ez táp lálja  azt 
a hiedelmet, hogy Eszter- 
gom -tábor területén szabad 
a gazda, s a hatóságok meg
kerülésével- sőt kijátszásá
val m indenfajta megalapo
zatlan m agánkezdeménye
zés lehetséges-

Az effajta  gyakorlat meg
engedhetetlen és nem azért, 
m ert a hatóság presztízs- 
kérdést csinál abból, betart
ják-e előírásait vagy sem- 
Természetesen ez sem kö
zömbös, de elsősorban az 
építkezők érdekét szolgál
ják  a  szabályok- Az előírá
sok nem  önm agukért valók 
hanem, hogy betartásukkal 
kellem etlen és helyrehoz
hatatlan  következményektől 
óvják meg az érdekelteket- 
Ha valaki letelepedni kíván, 
a tanács sem zárkózik el 
ez elől, sőt a maga eszkö
zeivel tám ogatást is ad- De 
sem m iképpen sem engedheti 
meg- hogy olyan engedély 
nélküli építkezések „virá
gozzanak”, am elyek a táv la
ti tervekkel nem hozhatók 
összhangba, s adott esetben 
em iatt kénytelenek a házat 
lebontásra ítélni, és ezzel 

-gondra gondot halmozni-
—gőg—

Hajó
a tájékoztatás

Tatabányán négy napon át 
zajlo tt az a tanácskozásso
rozat, am elynek során köl
csönösen tájékoztatták egy
m ást tevékenységükről a Ta
tabányai Szénbányák válla
lati szakszervezeti bizottsá
gának vezetői, s az üzemi 
szakszervezeti bizottságok 
titkára, bizalm ijai. Napon
kén t délelőtt és délután, 
m indig más és más bányák 
és üzemek bizalm ijai ésszb- 
titkárai hallgatták  meg K a
szás Istvánnak, a vállalat 
szakszervezeti bizottsága t i t
kárának  beszámolóját, amely 
az elm últ 5 hónap m unká
járól, eredm ényeiről és a 
további feladatokról szólt.

Mintegy 900 szakszervezeti 
aktiv ista vett részt ezeken a 
tájékoztatókon, és nem  volt 
bánya vagy külszíni üzem, 
am elynek bizalm ija ne szólt 
volna akár a jó  eredm ények
ről, vagy a megoldásra váró 
problém ákról.

Ha a négy nap eltelte után 
összegezni akarjuk  az érte 
kezletsorozat eredm ényessé
gét, akkor leszögezhetjük: 
m indkét fél részére hasznos, 
értékes volt a  tanácskozás. 
A kollektív szerződésről 
m egállapíto tták: beváltotta
a reményeket, s szeptem ber
ben m ár készíteni kezdik a 
következőt. Több felszólaló 
elismeréssel beszélt arról, 
hogy Tatabányán az előző 
évekhez viszonyítva előnyö
sen m egváltozott a nők fog
lalkoztatottsága. M unkahe
lyeket biztosítottak szám uk
ra, és ha akadnak még ezen 
a téren gondok, a város ve
zetői, m int eddig is tették.

szívügyüknek tartják , hogy 
a jövőben még több asszony 
és lány kapjon munkát. 
Elégedetten állapították meg 
többen azt is, hogy a  bá
nyák gépesítése jó  ütemben 
halad, és ez megkönnyíti a 
bányászok m unkáját. A ta 
tabányai XV-ös akna b i
zalm ija — aki ugyancsak 
örömmel számolt be üzemük 
gépi berendezéseiről — 
ugyanakkor neheztelt, hogy 
a hatalm as iram ú fejlődés 
ellenére a  bányásznak még 
m indig nehéz kézi fejtő
géppel kell dolgoznia. A 
kézi szerszámoknál, megállt 
a  fejlődés, nincs előrehala
dás. A brikettgyár bizalm i
ja  a vagonrakodók védel
m ében em elt szót. Nem gé
pesítették a vagonkirakást, 
és az em berek nagyon elfá
radnak. A XIV-es akna b i
zalm ija Tatabánya-Ú jváros
ban lakó bányászok érdeké
ben szólalt fel: A 4—5 éves 
gyerekeknek van játszóte
rük, a  nagyobb gyerekeknek 
nincs, és így azok a házak 
m ellett, az úttesten labdáz
nak, ugrálnak. Ez nemcsak 
baleseti veszélyt re jt m a
gában, de zavarja az éjsza
kai m űszakban dolgozó és 
nappal pihenni, aludni vá
gyó bányászokat.

A bizalm iak tanácskozása 
eredm ényesen zárult. Lénye
ges ' dolgokról esett szó. sok 
kérdésre kapott választ m in
denki. A vállalati szak- 
szervezeti bizottság pedig az 
eszmecsere alapján tovább 
jav ítha tja  m unkáját, s véd
heti a dolgozók érdekeit.

N. I.

Állami Gazdaságok, MG TSZ-ek. 
közüleíek figyelem!
Új, üzembe helyezett akkum ulátorok kaphatók

Általános Vaá- és Fém ipari Ktsz
Budapest X., Hidas köz 7/11. Telefon: 149—043.

V állaljuk továbbá rövid határidőre

gépkocsi-akkum ulátorok üzembe helyezését, 
töltését, javítását. /.
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Megóvtak egy kitüntetést!Esztergomi 
dalosok sikere

Az esztergomi Labor MIM 
Balassa B alint vegyeskara 
nem rég a váci minősítő da
lostalálkozón vett részt, ti
zenöt más kórussal együtt- 
A Balassa kórus nagyon igé
nyes műsorával- szép, tiszta 
éneklésével m ind a zsűri, 
m ind a lelkes, m űértő kö
zönség tetszését elnyerte- 
Különösen V itto ria: Teneb- 
rae, Donáti: Hej. fel a tánc
ra, K ocsár: Suhanj, szere
lem  című műveivel ara to tt 
nagy sikert- A produkciót 
végül is a  zsűri a legna
gyobb elismeréssel ju ta l
m azta: a kórus >,Arany ko
szorú’ diplom át kapott-’ Ez
zel a  Balassa kórus a me
gye egyik legmagasabb m i
nősítésű kórusa lett- M in
dennek az értékét csak 
emeli az, hogy ugyanabban 
az időben az ország két 
m ásik helyén is volt m inő
sítő hangverseny, s a h a t
van résztvevő énekkar kö
zül ezt a minősítési fokot 
csupán csak még egy ének
kai* érte el-

Nem mindennapi
lépés m egtételére kénysze
rü lt az építők szakszerveze
tének Komárom megyei bi
zottsága. A Baji úti Tégla
gyár szakszervezetének ké
résére és a dolgozók pana
szára intézkedett: a vállalat 
igazgatója vonja vissza Papp 
Istvánnak, a téglagyár ve
zetőjének kiváló dolgozó k i
tüntetését, s az ehhez adott 
kétheti keresetnek megfelelő 
ju talm at. Intézkedett, m ert 
a k itüntetés kiadása sértette 
az üzemi dem okráciát. Az 
ÉM. Északdunántúli Tégla- 
és Cserépipari V állalat igaz
gatója — ahova a Baji úti 
Téglagyár is tartozik — még 
azt a  minim ális követel
m ényt is figyelmen kívül 
hagyta, hogy a kitüntetés k i
adása előtt kikérje az üzemi 
szakszervezeti bizottság vé
leményét. azzal pedig m ár 
végképp nem  törődött, hogy 
errő l a term elési tanácsko
zással is értekezzen, s jóvá
hagyassa azt.

A gyáregység vezetőjének 
k itüntetését az elm últ év 
novem ber hetedikén az üze
mi szakszervezeti bizottság 
visszautasította. Indoklása: 
igaz, hogy jól dolgozott, il
letve az irányítása a la tt álló 
üzem jó  eredm ényeket m u
ta th a t fel, de tú l sok volt a 
fekete túlóra, s a gyárvezető 
em beri m agatartása, vezeté
si módszere nem  egyszer 
sérte tte  a dolgozók önérze
tét, s az üzemi dem okráciát.

Az emlékezetes
eset óta Papp István sokat 
változtatott vezetési mód
szerén. s ez előnyére vált. Ha 
ta lán  most megkérdezi a vál
la lat igazgatója az üzemi 
szb-t, akkor az m ár nem  
tiltakozik a k itüntetés ado
mányozása ellen. De az igaz
gató „cselhez” folyamodott.
Nem kérdezte meg őket, el
lenben jóváhagyatta a  ki
tün te tést a vállalati szb. tit
kárra l. (A titk á r azóta visz- 
szavonta aláírását.) Papp 
István pedig hangoztatta: 
m it a szakszervezet, így is 
m egkapta a kitüntetést.

bályait. s figyelmen kívül 
hagyják az üzemi törvénye* 
két. A nem  megfelelő ve
zetési módszereket átveszik 
a gyáregységekben is. A 
m últ évben az Építési és 
Városgazdálkodási Minisz
térium  az építők-szakszerve- 
zetével egyetértésben h ar
mincszázalékos prém ium el
vonással büntette a vállalat 
igazgatóját, Hámori Pált, 
az üzemi dem okrácia súlyos 
m egsértéséért. Az eléggé 
szokatlan büntetésből úgy 
látszik nem  okult eléggé, 
így aztán nem  Csoda, hogy 
lem ondását helyezte k ilá tás
ba a kisbéri téglagyár szak- 
szervezeti bizottságának t i t
kára is. A gyárban ugyanis 
a szakszervezeti bizottság vé
lem ényének kikérése nélkül 
m egváltoztatták a m unka
rendet. Sértő az is, hogy a 
tú lórákat nem fizetik ki a 
fizikai dolgozóknak, hanem  
törvénysértően lecsúsztat- 
ta tják  velük. Az építők szak- 
szervezetének megyebizott
sága m indenütt közbelépett, 
s  védte a dolgozók érdekeit 
De az üzemi dem okrácia 
nem csak szakszervezeti ügy, 
sokkal több anná l!.. .CSÁRDA ÉPÜL

Csárdát épít a  tarján i Gere cse Vidéke Általános és É r
tékesítő Szövetkezet az E-5-ös ú t mellett. Rövidesen tető 
a lá k e r ü l  a süttői vöröskőből épülő csárda. A tardosi épí
tőipari ktsz ácsbrigádja a főtartók építését m ár befe
jezte. ... , ; j  (Foto: Jusztin)

Az üzemi szakszervezeti 
bizottság m egtudta, s a tit
k ár bejelentette lemondását. 
M ondván: eleget hadakozott 
m ár az üzemi dem okráciáért, 
őt nem  keljfeljancsinak vá
lasztották meg a dolgozók.. 
A vállalat igazgatója meg
ígérte, hogy rendezi az 
ügyet, de m ind a mai napig 
nem  te tt semmit. így tehá t 
az üzemi szakszervezeti bi
zottság, s most m ár a vál
lalati is, óvásra kényszerült.

Nem kell tovább részle
tezni ezt az ügyet. De az 
nagyon figyelemre méltó, 
hogy ennél a vállalatnál 
gyakran m egsértik az üze
mi dem okráciát, annak sza-

rendszerünk
Szocialista aiappi£éf . adem okrácia 

a dem okratikus centraliz
mus. A választott szervek 
ezt kötelesek betartani, az 
igazgató pedig köteles a vá
lasztott szervekkel a dolgo
zók érdekében, s az egész 
népgazdaság hasznára
együttm űködni. A Tégla- 
és Cserépipari V állalat igaz
gatója kommunista, s ezt 
tudnia kell. De tudnia kell 
m inden vezetőnek, ak ire 
vállalatot, üzemet, értéke
ket, em bereket bíztak.

Kovács K lára

Tatai nyári játékok
A  ta ta i nyári játékok íz

léses kis program füzete jel
zi, hogy most kezdődik iga
zán a szezon- Június 16-án 
délután rendezik meg a III- 
Megyei A m atőr Tánczene
kari Fesztivált a művelődési 
otthonban- O tt lesz a „Neo-

A nyilvános felhívás segített
Ismét vízhez jut a dadi Aranykalász Tsz 

kétezer állata
VILLÁM CSAPOTT m á

jus. 27-én a dadi A ranyka
lász Termelőszövetkezet 
transzform átorába. A be
rendezés tönkrem ent és 
használhatatlanná vált az 
áram m al m űködtetett bú
várszivattyú. Az EDASZ 
még aznap kicserélte a 
transzform átort. A búvár- 
szivattyú azonban azóta 
sem működik. A termelőszö
vetkezet bejárta  a fél o r
szágot de a szivattyút nem 
sikerült sem kijavíttatn i, 
sem azonos típusúval kicse
réltetni.

A helyzet napról napra 
súlyosbodott. Kútból, m ajd 
pocsolyából hordták ved
rekkel a vizet kétezer állat 
— szarvasm arha, sertés és 
juh  — részére. Hétfőre ez a 
vízforrás is megcsappant, 
m ikor szerkesztőségünk 
m unkatársa a veszélyről tu 
dom ást szerzett, és a  rádió

JELENTKEZNI LEHET
1968. június 30-ig: 

a  Bányaipari 
Aknászképző 
Technikum Levelező, 
a  Villamosenérgiaípari 
Technikum Levelező 
és az
Általános Gépipari 
Technikum Levelező 
tagozatara.

a tatabányai Bányaipari 
Technikum (III., Szé
chenyi u. 20.) levelező 
tagozatán m indennap 
8-tól 16 óráig.
Telefon: 10—78.

segítségével az esti krónika 
első kiadásában az ország 
nyilvánosságához fordult a 
dadi A ranykalász Termelő- 
szövetkezet érdekében.

MÉG 60 PERC SEM TELT
EL az adás után, m ikor m ár 
többen telefonáltak a rádió
hoz. Zsák Lajos buda
pesti technikus vállalta, 
hogy szakmai segítsé
get ad a búvárszivattyú 
rendbehozásához. Fehér Bé
la, a gödöllői agrártudom á
nyi egyetem osztályvezetője 
felajánlotta, hogy kedden 14 
órától kölcsön tudnak ad 
ni egy megtelelő búvárszi
vattyút. A rákosvölgyi te r
melőszövetkezetből Szerván 
Mihály ugyancsak kölcsön- 
szivattyút aján lo tt fel, am it 
m ár kedden reggel 6 óra
kor á t lehet Venni. A M ű
szaki Anyag- és Gépkeres
kedelmi V állalat nevében 
Czigány M ihály hívta fel a 
rádiót és közölte, hogy vál
lalatuknál rak tárró l vásárol
hatják  meg a szükséges tí
pusú búvárszivattyút, i

Az esti krónika második 
kiadásában a  Petőfi rádió
ban m ár közölték a je len t
kezők nevét, címét. A beje
lentést ugyan előzetes fe l
hívás u tán  olvasták fei, 
mégis fennállt a  veszélye 
annak, hogy a bemondó sza
vait nem tud ják  teljes pon
tossággal lejegyezni Dadon. 
A Komárom megyei rend
őrfőkapitányság ügyeleté fel

figyelt a fontos közleményre. 
Gondoskodtak róla. ' hogy 
Kovács Ferenc törzsőrm es
te r az adás után m otorke
rékpáron felkeresse Szűcs 
Bálintot, a term előszövetke
zet elnökét. M indketten hal
lották az adást, az adatokat 
azonban ki akarták  egészí
teni. A dadi telefonvonal el
rom lott, ezért az elnök és a 
rendőr m otorkerékpáron 
Oroszlányba ment, ahonnan 
kapcsolatba léphettek szer
kesztőségünknek az ügyet 
intéző m unkatársával. Tőle 
m egkapták a részletes és 
pontos felvilágosítást.

Úgy tervezték, hogy ked
den m ár hajnalban útnak 
indulnak. E rre nem  került 
sor. m ert újabb és újabb 
segítőkész em berek hívták 
fel telefonon a szövetkezetei. 
A tatabányai XV/c akna 
szakem bereinek megbízásá
ból például Pozsgai György 
szakszervezeti titk á r sze
mélyesen m ent el Dadra.

Végül az egri gépjavító á l
lomás segítségét vették 
igénybe a dadiak, m ert az 
egriek vállalták  a szivattyú 
díjm entes szállítását, és bo
nyolult m unkát igénylő b e 
szerelését is. A szövetkezetei 
csak az új szivattyú á ra  te r
heli.

Remélhetőleg — a segítő
kész em berek m unkája nyo
m án — ma estére m ár ele
gendő és jó vizet ihatnak  az 
A ranykalász állatai.

ton”, a ’’N autilus”, a •.Sier
ra ”, az „Atlasz”- a „Denk”, a 
„Honvéd” és a „Kék Hold” 
együttes- s fellépnek a  ze
nekarok szólistái- 22-én a 
debreceni Csokonai Színház 
vendégjátékában lá tják  a 
ta ta iak  Erkel Hunyadi Lász
ló című háromfelvonásos 
operáját- A szabadtéri szín
padi előadást Rubányi Vil
mos vezényli- Slágerhullám  
címmel ORI-m űsorban lép 
fel a  szabadtérin Am brus 
Kyri, Harangozó Teréz, Do
bos Attila- Poór Péter, a 
Sirius együttes kíséretében-

A budapesti Vidám Szín
pad nagy sikerű műsorát, az 
Álom az állam ban című 
.■csodaváró kabarét” is lá t
hatja  m ajd a közönség jú 
lius hatodikán- 13-án pedig 
a My fa ir Lady-t m uta tja  
be a győri K isfaludy Szín
ház- A július 21-i Halló, itt 
Balaton című ORI-m űsort 
augusztus 3—4-én a fogyasz
tási és értékesítő szövetke
zetek népi táncegyütteseinek 
II- országos fesztiválja kö
veti, s 5-én még a szakmai 
vezetők is Tatán tanács
koznak-

A hagyományos autósta
lálkozón 24—25-én a m a
gyar versenyzők m ellett
osztrák, jugoszláv és cseh
szlovák vendégekkel is ta 
lálkozhatunk maid- Az Tl- 
lés-zenekar augusztus 25-i 
hangversenye zárja  a tatai 
nvári játékok sokszínű, ió 
szórakozást ígérő esemény- 
sorozatát-

MODERN 
NŐI, FÉRFI 
KOZMETIKAI 
SZALONT 

nyitott meg 
OROSZLÁNYBAN 
1968. június 10-én, 
héttőn a 
TATABANYAI 
FODRÁSZ 
SZÖVETKEZET.
Gyors, udvarias kiszól 
gálás. — Változatlan 
árak.
SZERETETTEL 
VARJUK A VAROS 
LAKOSSÁGÁT.


