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Ki látja 
hasznát?...

Sokáig epekedve várta a 
labatlani Kun Béla lakótelep 
apraja-nagyja, hogy elkészül
jön a telepen a zöldségesbolt. 
Egyévi építkezés után meg
nyílt. Gyönyörű felirat hirdeti: 
Tsz-ek és Állami Gazdaságok 
Termékei.

Mikor megnyílt, volt min
den. Kukorica, zab, zöldség, 
kenyér, füstöltáru — ki győz
né sorolni? Mindenki örült. 
Azután jött a derűre a ború. 
Az árak az eget ostromolták. 
A faluban 13 forint volt a 
paprika, itt 22 forint.

Nincs benne semmi rejtély. 
A bolt kedden és pénteken 
kap árut, ha egyáltalán kap. 
Így a zöldségüzlet árai a két 
szállítás között rögződnek. Így 
például hétfőn és kedden — 
késő délutánig — csak fony- 
nyadt árumaradék kapható — 
pénteki áron.

Sajátos helyzet. Csakhogy 
ennek ki látja hasznát?

W.

Ú JA B B  MŰSZER AZ EMG-BEN

Az Elektronikus Mérőkészülékek Gyárának egyik nagy si
kert aratott gyártmánya a „biokomb” nevű orvosi műszer. 
Ez a sokoldalú, tranzisztorizáit berendezés egyaránt alkalmas 
szív- és keringés-rendszeri vizsgálatokra, emellett a magza
ti szívhang ellenőrzésére is felhasználható. A műszer kivá
lóságát exportképessége bizonyítja a legjobban. Hasonló si
kerekre számíthat az „EMG—1555” új oszciloszkóp is, ame
lyet most fejlesztettek ki és a napokban megkezdték a null
széria előállítását is. Terveik szerint jövőre már ezt is soro
zatban állítják elő. Képünkön: Folyik az „EMG—1555” null

szériájának bemérése.
(MTI foto: Csikós Gábor felvétele—KS)

Gyermek a buszmegállóban
Hirtelenszőke csöppség, bi- zaspár veszekedései túl han- — Soha nem láttam ilyen 

zalmatlanul néz le a képről, gosak voltak ahhoz, hogy ne egyedül a kislányomat, mint
Kis kövér kezeit karba teszi, tudjanak róla a szomszédok... 
Ugyan ki ismeri? Lapunk au- — A feleségem augusztus 
gusztus 24-i számában közöl- 14-én elhagyott. Azt mondta, 
tűk a képet, s a rendőrség nem kíván velem élni. Mond- 
felhívását: három év körüli tam, vigye a gyereket is, 
kislányt találtak augusztus mert én elhelyezni nem
20-án hajnalban, a tatabánya- tudom. Tavaly már egyszer
újvárosi Álmos vezér utcai 
buszmegállóban. Ki ismeri?

A kép és a szöveg megrá
zott minden jó érzésű em
bert. Kicsoda a kislány, s 
kik a szülei? Takács József 
munkásőrt is ez foglalkoztat
ta, amikor hajnali négy óra
kor megfogta a sírdogáló kis
lány kezét.

Mit csináljon a kicsi lány
nyal? Alszik még a város. 
Felemelte, s elvitte a városi

akkor az utcán, amikor visz- 
szanéztem. . .  — sír Suropka 
Pálné.

De csak egyszer nézett visz- 
sza, s felült a három óra 35 
perckor, Budapestre induló 
vonatra.külön éltünk, akkor a kicsi 

nálam maradt. Be kellett zár
nom a lakásba, ahol egész 
nap egyedül volt. . .

Suropka Pál egyedül utazik ott hagyott kicsi lányát, 
vissza Nagyigmándra, nem 
viheti magával a kislányt.

Csakhogy ettől kezdve nem 
volt maradása. Állandóan a 
buszmegállót látta, a sötétben

Az apa után még aznap 
fiatalasszony érdeklődik Bri
gitta sorsa felől a városi rend

munkásőrségbe, Ott a szolgá- őxkapitányságon. Mit tudnak
latos munkásőrök meglepőd
ve fogadták a kis vendéget.

— Hogy hívnak?
A kicsi mondta, mondta a 

nevét, de mert selypít, csak 
a Brigittát értette mindenki. 
Holecz Béla bácsi feltalálta 
piagát.

— Elviszem az asszonynak, 
amíg jelentkeznek a szülei.

A kis Brigitta a viszontag
ságos éjszaka után megpihen
hetett.

A városi rendőrkapitánysá
gon fiatal nyomozók, rendőr
ségi gépírónők dédelgetik 
Brigittát. Holecz néni már új 
ruhát is vett neki.

— Mi a neved?
Brigitta mondja a nevét, de

egy kislányról, merre van? Ö 
az anya, Suropka Pálné. 
Azonnal előzetes letartózta
tásba helyezik.

— Gondolt arra, hogy így 
végződik a tette? — kérdem.

Nem gondolt rá. Csak most, 
hogy cellája magányában
mérlegeli tettét, s nem talál 
felmentést rá. Magyarázza,
magyarázza, miért tette, de 
önmagának is üresen hangoz
hatnak a szavai, mert abba
hagyja. Huszonkét éves. Há
zassága Suropka Pállal nem 
sikerült. Apja a nagyigmándi 
tsz-ben sertésgondozó, édes
anyja pedig a nagyigmándi
keverőüzemben dolgozik. Ha
tan vannak testvérek.

•— Mondja, az édesanyja 
meg tudta volna tenni azt,

A gyermeket a nagynéni, 
Németh Józsefné családja 
veszi magához. De szívesen 
felnevelnék a szép kislányt 
Holecz Béla bácsiék is. Nem 
volt nehéz megszeretniük a 
kis Brigit.

Suropka Pálné egyedül ma
radt. Életének nehéz percé
ben nem talált kiutat, s el
bukott. Akiknek a segítségé
ben a legjobban bízott, a szü
leiében, azok is magára hagy
ták. A nagyobb vesztes még
sem ő, hanem a kicsi lánya, 
aki hiába várta anyját visz- 
sza azon az augusztusi kora 
hajnalon ...

Kovács Klára

A h ol m e g f ia ta lo d ik  a z  ember*
L1 ttö rő  v e ze tő k  k özt C silleb érce i!

Akik itt ülnek az asztalok aránt. Mozgalmi dalokkal bő- rágofckal díszített elöcsamo-
körül, nyugodtan letagadhat
nak tíz évet az életkorukból. 
A vakítóan fehér blúzokon 
tűzpiros virágként lángol az 
úttörőnyakkendő. Pedig a pi
ros, fehér, zöld, kék váll-lapo- 
kon az arany csíkok jelzik, 
hogy az úttörőmozgalom fon
tos tisztségeket viselő irányí
tói ülnek a teremben. Ez az 
egyenruha különös varázsa: 
fiatalít.

A Komárom megyei úttörő- 
csapatok vezetői egy hétre 
Csillebércre költöztek, és a 
hagyományos vezetőképző tá
bor színhelye ezúttal első íz-

víthette ki-ki'' a repertoárját, kában az előadások közti szü- 
Játéktanulás, a titkos írások netekben nagy volt a forga- 
elsajátítása, akadályverseny lom a büfé körül. Legtöbben 
— és még sok egyéb fiatalos az elmaradhatatlan, frissítő 
és „fiatalító” szórakozás ke- kávét kavargatták,

ság első titkára látogatta meg 
a megye úttörővezetőit. Nem
csak a táborban nézett körül

. . . ,  , , és az újjáépülő úttörővárostben -  eppen a Jubileum évé- tekintette meg> hanem elő_

— Hogyan érzik magukat? 
— tettük fel a kérdést több 
úttörő vezetőnek.

Mérten Lajosné, tatabányai 
csapatvezető sok tervvel, el
képzeléssel kezdi a tanévben 
a munkát, és sokféle új tud- 

ves vendéget fogadtak. Hava- ni való került itt is úti larso- 
si Ferenc, a megyei pártbizott- lyába. A közelmúltban kapta

meg a „Kiváló úttörővezető” 
kitüntetést, és ezt igen nagy 
elismerésként tartja számon.

rült a programba.

K ed ves v en d ég
Amikor a táborba látogat

tunk, aznap különösen ked-

ben — a gyermekek birodal- adást 
ma, az úttörőváros. Legtöb
ben persze már sokszor jár
tak itt — gyerekeket táboroz- 
tattak, vagy úttörővezetői is
mereteket szereztek.

A m u n k a  h e ie
Ez a hét sem könnyű, hi

szen rengeteg a tennivaló — 
ennek megfelelően gazdag a 
program. Mindenekelőtt a ju
bileumi év értékelése, és az 
aktuális, új mozgalmi felada
tok ismertetése, tudatosítása 
volt a cél és a feladat. S hogy 
mennyi mindent el kellett 
mondani erről, azt jelzi, hogy 
a megyei úttörőtitkár, Bukó 
József előadása több órán át 
tartott. Az új program, a vá
lasztás lehetősége a 18 „mi
ni-akció’’ közül is azt jelzi, 
növekedik majd a csapatok 
önállósága, öntevékenysége, és 
ezzel együtt a csapatvezető
ségek felelőssége is. Éppen 
ezért a vezetőségek munka
stílusa is át kell, hogy ala
kuljon, és az együtt jár a 
szervezeti demokratizmus nö
vekedésével. Az úttörőtanács 
szerepe megnövekszik, és ez 
azt szolgálja, hogy a gyerekek 
még nagyobb felelősséggel 
szólhassanak bele az úttörő
élet irányításába, önállóbban 
dönthessenek. Ezért is hang
zottak el olyan előadások, 
mint ,,A csapatszinlű vezető
ség munkamódszere’; „A 
gyermekönkormányzat — az 
úttörőtanács”, amelyék éppen 
mozgalmi élet demokratizmu
sának növeléséhez adtak jó 
módszereket — és megfogal
mazták a követelményeket.

Természetesen gyakorlati 
ismereteket is szereztek az új 
és a régi csapatvezetők egy-

is tartott az aktuális 
kül- és belpolitikai kérdések
ről.

Bőven volt feljegyeznivaló a 
jegyzetfüzetekbe, mert az elő
adás felölelte a mai nemzet
közi helyzet 
főbb kérdését.

S az előadás után egy ked
ves kis ünnepségre is sor ke
rült. A megye úttörővezetői 
köszönetét mondtak Havasi 
Ferenc elv társnak — és sze
mélyéin keresztül a megye ve
zetőinek — az úttörőmozga
lom számára nyújtott támo-

A ti tok
— Érdekes módon először 

jutottam el Csillebércre, pe
dig „régi’’ úttörő vagyok. Így 
aztán újdonságot jelent itt

szinte minden számomra minden. Rendkívül 
hasznos, és sok ötletet ad a 
továbbképzés is.

Pető Ince dadi csapatveze
tő már 1948-ban, a legelső 
vezetőképző tábor lakójaként 
járt itt, és azóta is sokszor 
kalauzolt gyerekeket ide.

— Csillebércre jönni min
dig öröm, kollégákkal talál

gatásért. A jubileumi rendez- kozni nagyon hasznos és kel- 
vények felett a megye vezetői lemes. Most például felfedez- 
vállaltak védnökséget, és en- tünk egyik csapatvezetőnél egy 
nek is köszönhető, hogy az olyan gazdag dalgyűjteményt, 
úttörőmozgalom ünnepségei amiből sok szép régi mozgai-

életünk igen fontos esemé
nyeivé váltak

„összeverem ropogós tenye
rem” . . .  hangzott a ritmusos 
csatakiáltás, és ütemes taps 
csattant fel, amikor a csinos, 
egyenruhás „úttörőlányok” át
nyújtották a virágot és a ha
gyományos tábori ajándékta- 
sakot a kedves vendégnek. 
Bukó József pedig az úttörő- 
elnökség nevében „Jubileumi 
emlékplakettet” adott át Ha
vasi Ferencnek.

A tábor új épületének vi-

mi indulót fel tudunk ele
veníteni.

Bár Pető Ince haját, baju
szát egy kissé megcsípte már 
a dér — mégis fiatalosan vi
seli az úttörőegyenruhát. S ő 
az, aki a fiatalos lendület és 
lelkesedés titkát is felfedi:

— Aki gyerekekkel foglal
kozik, és szívvel, lélekkel vég
zi az úttörőmunkát — az 
örökké fiatal marad . . .

Érdemes kipróbálni...
ff. S-

Sok millió éves kráter
A szovjet tudósokat régóta nyékhez hasonló kőzet. De 

foglalkoztatja a Popigaj krá- ezek a kőzetek idegen anya- 
tér titka. Az Északi Jeges- gokat, s a mélyből a felszín
tenger partjától 250 kilomé- re került növényi és állati 
térré délre, a tundrában, a maradványokat is tartalmaz- 
Popigaj-folyó partján találha- nak.
ló egy csaknem teljesen kör- A 100 km átmérőjű óriás
ialakú tölcsér, benne szétszó- tülcsér eredetéről a tudósok
ródott, vulkáni képződmé-

nem értik, csak, a Brigittát 
Üjra kérdik, a kicsi újra 
mondja, aztán sírva fakad. 
Megelégeli a „kihallgatást”. 
Cukor, csokoládé kerül elő a 
zsebekből.

— Ne sírj Brigitta, ne sírj! 
Jól van, nem kérdezünk töb
bet.

A kis Brigit elviszik, s 
munkába lép a rendőrség. Ke
resik Tatabányán az anyját. 
Keresik Dorogon, Komárom
ban, Tatán,

Megremeg.
— Nem, 

nem . . .
az édesanyám

ő  viszont megtette.
— Augusztus 14-én elmen

tem a kislányommal Buda
pestre. Kaptam albérletet, s 
munkát, a XIII. kerületi Ven
déglátó Vállalatnál. A kis
lányt azonban nem tudtam el
helyezni sehol. Voltam a Nő
tanácsnál, a tanácsnál. Sem

Esztergomban. se™ ”f.f,k°zibe, nem
Sehol sem jelentenek eltű- X L *  a h.agŷ m a 
nést. Valahonnan vidékről a m
k" “‘ * > * * *  S ; Ü S Ä  S S :

— Vonattal jöttem — hez, kértem őket fogadják
mondta a kicsi. magukhoz a kislányt, amíg

Megjelent a felhívás az új- rendezem a dolgaimat. Halla- 
ságban, s még aznap jelent- ni sem akartak róla. Az apám
kezik a bábolnai körzeti meg- beteges, nem kellett a kislá-
bízott: Megvan az apa, Surop- nyom senkinek. Nem tudtam, 
ka Pál. Aztán a kisbéri rend- mit csináljak? Aztán gondol- 
őrórs; „Németh Józsefné kis- tam: itt hagyom Tatabányán, 
béri lakos, felismerte a gyér- Valaki megtalálja, s állami 
meket. Németh Józsefné az gondozásba veszik...
Ipa testvére.” ... . , . ,Huszonegy orakor erkeztek

— A traktoros kollegáim meg Tatabánya-Alsó vasútál- 
hondták a kisvendéglőben — lomásra. Ott töltöttek az éj- 
gy Suropka Pál , az új- szakát. Hajnali három órakor 

sagban benne van, hogy el- megfogta a kicsi kezét, s ki
veszett a kislányod, keresik a vitte a buszmegállóhoz. Lei
szüleit. Eljöttem a gyerekért, kére kötötte, ne menjen el 
Vállalom a felnevelését. sehova onnan, visszamegy ér-

Suropka Pál rakodómunkás Is, Itt találta mog az első 
huszonhat éves. Nem élt jól autóbusz indulásakor Takács 
a feleségével. Iszik, s a há- József.

éves jubileum 
a magyar mezőgazdaságban

Uj
A XVIII. században számos 

növény terjedt el hazánk
ban. Énnek a századnak má
sodik feléig alig termeltek 
mást, mint gabonafélét. Közü
lük első helyen az őszi vetésű 
búza állt, és az uradalmakban 
a saját népük ellátására szép sebb a tengeritermelés.

A sorsdöntő XVIII. század
1715-ben is rendszeresen 
termelték, a gödöllői urada
lomban azonban még húsz esz
tendővel később is csak kerti 
vetemény. Általában Debre
cen, Tokaj, esetnek és Szeged 
környékén volt a leg jelen tő-

eredménnyel művelt „kétsze
res”, vagyis a búza és rozs ke
veréke. Legtöbbször szépen fi
zetett az őszi rozs is. A tava
sziak között a búza háttérbe 
szorult a zab és az árpa mel
lett. Az uradalmak hosszabb- 
rövidebb ideig kölessel és po
hánkával is kísérleteztek, igen 
változó eredménnyel.

Lent és kendert csak a házi 
szükségletek fedezésére, kis 
mennyiségben, kertszerűen 
műveltek. A XVIII. században 
azonban elterjedt Magyaror
szágon a burgonya, a dohány, 
a tengeri, a paprika művelése, 
és ezzel elkezdődött a magyar 
gazdálkodás átalakulása. A 
burgonya nyugatról került 
hozzánk, nem minden viszon
tagság nélkül.

A nagy uradalmakban sehol 
sem termelték még a burgo
nyát, amikor a kukorica a pa
rasztság körében már ország
szerte nagy kedveltségnek ör
vendett. Mint „törökbúza” ne
ve is mutatja. Törökországból 
került hozzánk, s először in
kább a déli részeken honoso
dott meg. Debrecenben már

Terjeszkedésben a legviszon
tagságosabb útat a dohányter
melés tette meg. Pozsony és 
Zemplém megye még a század 
közepén is tilalmazta a do
hányzást, tűzrendészeti okok
ból. Komárom megye a dohány 
ültetését még 1703-ban megtil
totta, ugyanakkor Erdélyben 
már nem gördítettek eléje 
akadályt.

Nagyot fejlődött a gyümölcs- 
termesztés is. Nyugatról ed
dig kevés gyümölcsfajtát kap
tunk, most a francia gyü
mölcsfajtákat honosították 
meg, jövedelemre törekvő föl
desurak. Előbb még kis cso
magokba „küldözgették” a ki
rálynak és a bécsieknek a ko
rai cseresznyét, körtét, diny- 
nyét, őszibarackot a magyar 
urak, most már azt olvassuk, 
hogy hajószámra viszik a Du
nán Bécsbe a piacra a magyar 
gyümölcsöt. Nyugaton ekkor

tak már egyszerű természetes 
szépségükben, hanem mint 
keresztezett és kitenyésztett 
virágcsodák kezdték meg euró
pai hódító útjukat. A régi gyü
mölcs- és szőlőfajták nevei is 
átalakultak, s Tokaj híres bo
rát termő, aszúsodó szőlője 
nyugati mintára a furmint ne
vet kapta.

A nyugati gyümölcsfajták 
és üvegházi gyarmati növé
nyek is megjelentek a magyar 
kertekben. Eleinte inkább ezek 
csak díszfák, később azonban 
már .gazdasági jelentőségűk is 
lett. A régebbi kertekben má
sutt is, nálunk is a gyümölcs
fákon kívül legjobban kedvel
ték a hársfát. Most is szívesen 
ültetik. Később a gyümölcsfák 
haszonfa létükre kiszorultak a 
diszkertből, mert az élesen el
különült a haszonkerttől. A 
XVIII. század olyan nagyra 
becsülte a fasorokat, mint ta
lán egyetlen más század sem. 
Eleinte nálunk is legszíveseb
ben a hársfát ültették a faso
rokban. Mátyás királynak is 
kedves fája volt. A XVIII, 
században sok szép hársfasort 
ültettek a földesurak. Ekkor 
kezdődött a vadgesztenye di-

már nemcsak idegenbe keres- vatja. Nálunk is éppúgy ver 
nek új, jobb szebb fajtákat, senyre kelt a hárssal. mint 
hanem nemesítenek is ilyene- hazájában, nyugaton. A szá
két. Az újonnan Amerikából, zad közepén már a legtöbb 
Fokföldről és máshonnan be- kertben vadgesztenyeíasorok 
hozott .virágok sem hódíthat- alatt sétálnak. ’ ■ k

különböző hipotéziseket dol
goztak ki. Az Országos Geo
lógiai Tudományos Kutatóin
tézet munkatársai a helyszí
ni tanulmányok után arra a 
következtetésre jutottak, hogy 
egy régen történt kozmikus 
katasztrófa nyomaival állnak 
szemben.

A geológusok úgy vélik, 
sok-sok millió évvel ezelőtt 
Földünk összeütközött egy kö
rülbelül másfél km-es aszte- 
roiddal, amely befúródott a 
Földbe, ott felrobbant és pil
lanatok alatt megsemmisült. 
A hatalmas robbanás 3 km 
mélységről óriási mennyiségű 
kőzetet dobott a felszínre.

A Leningrádi Bányászati 
Intézet professzora, Voronov, 
a Szovjet Geológiai Társaság 
planetológiai bizottságának el
nöke így értékelte a tudósok 
munkáját:

— A popigaji tölcsérnél 
végzett kutatások kétségtele
nül nagy szerepet játszanak 
a szovjet geológiai tudomány
fejlődésében. Az ottani ta
pasztalatokra támaszkodva 
folytatnunk kell a kutatáso
kat a szovjet Sarkvidéken, 
ahol hasonló robbanás okozta 
kráter található. Gyakorlati
lag szinte elfelejtett titokza
tos objektumról van szó, a 
Jugori-félszigeten talált több- 
tucatnyi, nagy átmérőjű krá
terről, ahol ugyancsak sok, a 
mélyből felszínre került kő
zetmaradvány található.

Ezek a jelenségek arról 
tanúskodnak, hogy Földünkön 
valamikor óriási méretű geo
lógiai katasztrófa ment vég
be. Ennek feltárása rendkívül 
jelentős ismeretekkel gazda
gítja a tudományt.
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