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Néprajzi gyűjtések 
Szén ígyörgy mezon

Ezen a címen tartott érde
kes előadást dr. Kálmánfi 
Béla tanítóképzőintézeti tanár 
a bibliotéka könyvtártermé
ben. Előadásából kitűnt, hogy 
szerencsés kézzel nyúlt a 
gyűjtéshez, mert a legtöbb 
néprajzi gyűjtő a falvakat ke
resi fel, ő viszont sajátságo
sán az Esztergomhoz tartozó 
Szentgyörgymezőn folytatott 
ilyen irányú tevékenységet. 
Sokan azt gondolják, hogy vá
rosban nincsenek néprajzi ha
gyományok; erre azonban az 
előadó máris rácáfolt, mert 
Szentgyörgymező Esztergom 
ősi városának része, de mint
ha valamiféle határ válasz
taná el a várostól, mert lako
saiban éppoly töretlenül élnek 
az ősi hagyományok, mint akár 
faluhelyen.

Az előadó sok érdekes ada
tot tárt fel gazdag gyűjtemé
nyéből, .mutatott be ízelítőül. 
A népszokások egész „özö
nét” ismertette, melyeknek 
nagy része a közönség köré
ben általában régen feledésbe 
ment. Megismertette az év 
egyes időpontjaival kapcsola
tos népszokásokat januártól 
decemberig; a farsang végi 
mókás eseményeket, lakodalmi 
szokásokat, melyek a városi 
emberben ma már mosolyt 
keltenek ugyan, de ezek a 
szokások a nép ősi erejéből 
fakadnak, s játékos kedé
lyüket tükrözik. Az előadást 
eredeti magnetofon felvételek
kel színezte. Idős emberek el
beszéléséből tudtuk meg, hogy 
a város határának nevei a 
néphit ázerint hogyan kelet
keztek. (A Búbánati-völgy, 
Fárikút, Szamár-hegy m esé
je.)

Az előadás után élénk be
szélgetés kerekedett. Sokan 
szóltak hozzá a témához, majd 
egyik hallgató megkérdezte, 
hogy Bartók és Kodály^ m i
ért nem folytatott gyűjtést 
Esztergomban, mikor itt is 
nagyszerű néprajzi terület van. 
Horváth István múzeumigaz
gató válaszából kitűnt, hogy 
Komárom megye még eléggé 
fehér folt a néprajzi gyűjtés
ben. Galyasi Béla

A Fővárosi Szállítási 
Vállalat pályázatot hir
det

ÉPÍTŐMESTER, 
ÉPÜLETGÉPÉSZ, 

és ÉPÍTÉSVEZETŐ 
felvételére.

Kivitelezői gyakorlattal 
rendelkező mérnökök 
és technikusok jelent
kezését várjuk az alábbi 
címen:
Budapest XIII., Csata
u. 28.

, Megbéklyózott ” asszony kezek

Több óvoda kellene a tatai járásban is
A jelképes címmel több 

száz asszonyra utalok, akiknek 
dolgos kezét „megbéklyózza”, 
hogy gyermeküket nem ad
hatják óvodába, s emiatt nem 
vállalhatnak munkát. A tatai 
járásban élő 10 742 munkaké
pes korú nőből jelenleg 7776 az 
aktív kereső. S talán nem is 
az a lényeges, mennyire fejezi 
ki a helyzetet a több száz asz- 
szonvra történt utalás, hanem 
az, hogy a probléma a megye 
minden járásában és városá
ban feszít. Még ennél is lénye
gesebb, hogy csak a tervekben 
mar szereplő óvodák bővítésé
re és építésére van fedezet. 
Ezekkel azonban nem oldódik 
fel a feszültség. A lakosság, 
az üzemek, a termelőszövetke
zetek és az intéz.mények tár
hatnak fel olyan erőforrásokat, 
melyek révén meg lehet szaba
dulni a helyzetet jelképező 
béklyóktól. Ezekről az össze
függésekről tájékozódtunk a 
járás három községében.

Mit lehetne elérni 
Uadon 'í .

— A mi faiunkban nagy 
szükség lenne óvodára — á l
lították egyöntetűen a dadi. 
községi tanács vezetői. — Ha 
sikerülne a gyermekek ellátá
sáról megnyugtatóan gondos
kodni, akkor többen járnának 
be dolgozni Tatabányára, Ta
tára vagy Oroszlányba, hiszen 
mindhárom városban nagyon 
keresik a női munkaerőt.

A fejlesztésre fordítható ősz- 
szeg évi 70 000 forint Dadon. 
A tanács régebbi határozata 
értelmében művelődési otthont 
kell építeni. Évek óta gyűjtik 
a pénzt, s ma van 416 000 fo
rintjuk. De bármennyire égető 
is az óvoda hiánya, még gon
dolni sem lehet arra, hogy 
megemeljék a fejlesztési járu

lékot, vagy egyszeri önkéntes 
felajánlást kérjenek a lakos
ságtól a közérdekű gyermekin
tézmény létesítésére. A terme
lőszövetkezettől lehetne elvár
ni a segítséget, de erre egyelő
re nincs kilátás

A postán dolgozó fiatal édes
anyákat élénken foglalkoztat
ja az óvodaügy megoldása. 
Mindegyiküknek nagy köny- 
nyebbség lenne, ha gyermekét 
biztos helyen tudhatná.

Mi a problémát latolgattuk, 
az ügyfelek is bekapcsolódtak 
a vitába. Elmondták, hogy fi
zetni persze, senki sem szeret, 
de nem lenne fölösleges, ha a 
”ezetők a falu lakosságához 
fordulnának és megvitatnák a 
fejlesztési járulék, valamint az 
egyszeri önkéntes ffTajánlás 
lehetőségét. Nem maradt ki a 
termelőszövetkezet és az 
ÁFÉSZ hozzájárulásának prob
lémája sem.

Héregen messzebbre 
tekintenek

A járás másik községében, 
Héregen hasonlóan szorít a ci
pő A tanácsi vezetők évekre 
visszamenően és több eszten
dőre előre tudnak adatokkal 
szolgálni. Pontosan tudják, 
melyik évben hány gyermek 
lép óvodás korba, s így tisz
tában vannak azzal is, hogy 
kik érdekeltek az óvoda épí
tésében. Már azt is tanulmá
nyozták, milyen óvodát lehet 
építeni.

A régi általános iskolát sze
retnék átalakítani, mert így 
aránylag olcsón megépülne oz 
óvoda. A termelőszövetkezet 
fuvarral, szakemberek munká
jával, anyaggal és más egyéb
bel veszi ki részét az építke
zésből. Most arra lenne szük
ség, hogy ezt írásos megálla

podás alakjában rögzítsék.
A tanácselnök nagyon derű

látó. Véleménye szerint 
150 000 forint készpénzzel meg

Hogyan „viselkedik" a Balaton?
Felszedték' a Balaton kü

lönböző pontjaira tavasszal ki
helyezett műszereket. A re
gisztráló készülékek vezették a 
tó „naplóját”. Számot adnak a 
tó ..viselkedéséről ’, a víztömeg 
mozgásáról, valamint a víztö
meg lengéséről is. A tó egész 
vízkészletének lengése feltű
nően nagy. A magyar tenger 
vize időnként 24 órás lengési 
ciklusokat mutat Emiatt az 
egyes térségekben félméteres

MEZÖGAZDASÄG IPAR

FIGYELEM!

ÉPÍTŐIPAR

OTR—71/A típusú olajtüzelésű léghevitönk az Önök 
számára nélkülözhetetlen.

Előnyösen alkalmazható:

— baromfi, sertés é« egyéb állattartási épületek
fűtésére,

— ipari rendeltetésű csarnokok, műhelyek légfű
tésére, gyors szárításra technológiai folyamatok 
során,

— téli építkezések megfelelő hőmérsékletének 
biztosítására, és az ilyen helyiségek fűtésére, 
szárítására.

Rendkívüli előnye, hogy önállóan alkalmazható, üze
meltetéséhez semmilyen járulékos beruházás nem szük
séges. A gép egyedül megoldja a fűtési igényeket min
den olyan helyen, mely hőközponttóí és távfűtési lehe
tőségtől távol esik.
Az OTR—71/A léghevítő közvetlen légbefúvásra 
alkalmas.
Tájékoztató adatok:

— levegőszállítás 60 C°-on: 5500 m3/óra
— konvenciós hőteljesítmény r 17—70.000 kcal/’óra
— olajfogyasztás: 86 % 2,5—10 lit./óra
— kalorikus hatásfok: 83 %
— tüzelőanyag: gázolaj
— tüzelési rendszer: párologtatós égőfej,

égési levegő aláfúvás, 
ventillátorral

— kézi vezérlés következtében kezelése rendkívül egy
szerű! — A beépített ventillátor teljesítmény igénye 
0,75 kW.
A berendezést tűzvédelmi szempontból a BM Tűzren
dészet! Országos Parancsnokság felülvizsgálta, jóvá
hagyta és forgalombahozataiát engedélyezte.
Külön rendelésre olajtartályt is szállítunk. «
Igényeiket a rendelések beérkezésének sorrendjében 
korlátolt mennyiségben még ez évben ki tudjuk 
elégíteni.

SZELLŐZŐ MÜVEK 
BUDAPEST XI., ÉPÍTÉSZ U. 8—12.

Tel.: 451—720/173 melL

vízs^intkülönbségeket is ki le
het mutatni. Ez a tavaknál vi
lágviszonylatban rendkívül 
ritka. A műszerek arra is fényt 
derítettek, hogy a legmagasabb 
hullámok felső szintje elérheti 
a 180 centimétert is. A tó leg
hullámosabb területe a szigli
geti öböl. A műszerek adatait 
felhasználják majd az erózió 
elleni védekezéshez, a feltöllő- 
dés okainak vizsgálatához és 
figyelembe veszik a partmenti 
területek kiképzésénél. vala
mint az építkezéseknél.

lehetne oldani az óvodaügyet. 
Erre a lendületre érdemes fel
figyelni. A héregiek megérde
melnék. hogy a Hazafias Nép
front megyei bizottsága mel
lett működő városfejlesztési 
csoport tagjai a mérnöki ter
vek és gazdasági számítások 
szilárdabb talajára állítsák az 
elképzeléseket.

A  megoldáshoz 
közelednek  

Gyér melyen
Gvermely—Szornor közös 

tanácsú község tanácselnöke 
kétszeres figyelmet szentel az 
óvoda megépítésének. Egyrészt 
mint a testület elnöke, más
részt. mint a községi pártszer
vezet nőfelelőse tett és lesz 
nagyon sokat a probléma meg
oldása érdekében. A járási 
pártbizottságon is úgy tartják 
számon, mint olyan embert, 
aki nagyon világosan látja a 
párt nőpolitikái határozatának 
útmutatásait

Évi fejlesztési alapjuk mint
egy 120 000 forint. Az óvoda 
építésére 500 000 forintot tar
talékoltak.

Közismert az a sokoldalú se
gítség. amit a Petőfi Termelő- 
szövetkezet nyújt a község 
ügyeinek megoldásához. Az 
óvoda építéséhez 300 000 fo
rintot ajánlottak fel. Ez rész
ben sajat rezsiben végzett 
munka lenne. Ha ez keveseb
bet tenne ki, mint a kilátásba 
helyezett összeg, a különböze
iét pénzben egyenlítik ki.

A reális számítások szerint 
egymillió forintból megépül
het az óvoda. A község veze
tői bizonyosnak látják, hogy a 
társadalmi munka és saját 
anyag felhasználása révén 
megvalósulhat a közóhaj. Ügy 
készülnek, hogy a jövő év el
ső felében megkezdődhet az 
építkezés.

- O -

A három községben szerzett 
tapasztalatok „grafikonja” fel
felé ível. Kifejezi, hogy lehet 
óvodát építeni saját erővel. Az 
elképzelések annak arányában 
valósulnak meg, amilyen a 
lendület, a realitás és nem 
utolsósorban, ha elegendő a 
készség az összefogásra. A ta
tai járás községeiben szeré
nyen számítva 1000 dolgos asz- 
szony foglalkoztatásával lehet
ne enyhíteni a munkaerő gon
dokat. A többi járásban sem 
kisebb ez az aranytartalék. 
Érdemes tehát fáradozni a jel
képesen említett béklyók fel- 
oldozásán.

Berde Mihály

Szüret Ászáron
146 holdon szüretelnek az retelése befejezés előtt áll. én 

idén az ászári Aranykalász néhány nap múlva megkez- 
Termelőszövetkezetben. A riz_ dik a 46 holdas olaszrizliná 
lingszi'lváni és az ezerjó szü- telepítés szedését is.

Jól fizet a rizlingszilváni

Pótkocsira szerelt billenő csillékben szállítják a feldolgozó
ba a szőlőt.

A  D E L T A  K L U B R Ó L
Tatabányán,, a József Attila 

Megyei Könyvtárban nemré
gen megalakult a Delta Klub. 
Mi adta az ötletet, hogy a né
hány ezer olvasó és könyvba
rát tagjai között, mint egy 
kis magot és csoportot alkotó 
klubot szervezzenek? Erre 
voltunk kiváncsiak.

— Könyvtárunk 90 ezer kö
tet könyvet és több mint 300 
féle folyóiratot kínál könyv- 
barátainak — magyarázta La
jos László, a könyvtár műsza
ki vezetője. — Észrevettük, 
hogy nálunk is egyre nagyobb 
tábora lesz a „science fiction”

Kiegészítették 
az országos szabályzókat

A tervosztály kezdeményezése
A beruházások magas és 

emelkedő költségei gyakran 
szerepelnek napirenden ma
napság. Legalább ennyiszer 
emlegetik az építkezések elhú
zódását. Gyakran bírálják a 
munkálatokat bonyolító Ko
márom megyei Beruházási 
Vállalatot, mondván, hogy 
nem érdekük a határidők be
tartása. Sőt! Az anyagi ösz
tönzés ‘olyan furcsán alakul, 
hogy a határidők túllépéséből 
„húzhatnak hasznot”, mivel a 
munkák elhúzódása általában 
költségtöbbletet okoz. A Beru
házási Vállalat pedig a tel
jes kiadás megfelelő hánya
dát kapja műszaki ellenőrzési 
és felügyeleti tevékenysége 
díjazásaként

A Komárom megyei Beru
házási Vállalatot kettős köte
lék fűzi a megyei tanács 
tervosztályához. Egyrészt fel
ügyeleti jogokat gyakorol a 
tervosztály, másrészt pedig 
megbízója a vállalatnak, hi
szen különböző beruházások 
bonyolítására köt szerződést. 
Felügyeleti úton alig lenne 
megoldható a munkák elhú

zódásának megállítása. Ezért 
kísérelték meg helyileg kie
gészíteni az országos anyagi 
ösztönzési rendszert.

A tervosztály együttműkö
dési megállapodást kötött a 
beruházási vállalattal. Ameny- 
nyiben a programtervhez vi
szonyítva 1—10 százalék meg
takarítást érnek el a kivitele
zésnél, akkor a megtakarított 
összeg 10 százalékát kapja a 
vállalat. A megtakarítás 
10—15 százalékából már 15 
százalék jut a vállalatnak. 
Ezen felüli hányadnál csök
kenő a jutalom, 15—20 száza
lék megtakarításból már csak 
10 százalék jut a vállalatnak. 
Ennél magasabb százalék pe
dig semmi anyagi előnyt sem 
jelent. Ilyen módon a gondat
lan, indokolatlan költségek
kel járó tervezés ellen bi
zonyul majd hatékonynak a 
kiegészítő rendelkezés.

A megállapodás kitér a vál
lalaton kívüli objektív ténye
zőkre. így például időköz
beni árváltozás következtében 
keletkezett költségtöbblet nem 
jön számításba. Külön prémi
um jár a határidő betartásá
ért.

Az együttműködési megál
lapodás csupán keret. Ennek 
alapján az egyes beruházá
soknál konkrét kulcsok alap
ján pontosan körülírt szerző
dést kötnek. Ilyen megálla
podás született a tatabányai 
új szakközépiskola építésénél.

A példa nyomán a városi 
tanácsok kötnek hasonló 
szerződéseket a Komárom me
gyei Beruházási Vállalattal. 
Érdemes lenne a kezdeménye
zést még szélesebb körben 
alkalmazni. A probléma tel
jes megoldásához ugyanis or
szágos intézkedésre lenne 
szükség.

Az elgondolást a megyei 
tervosztály a jövőben még 
módosítja, gazdagítja. A költ
ségek csökkentése, a határ
idők rövidítése és betartása 
ugyanis nagyban függ a ter
vektől. Gazdasági ösztönzők
kel kívánják befolyásolni a 
tervezőket annak az elgondo
lásnak megvalósításával, ami
nek részleteit a következő 
hónapokban dolgozzza ki a 
Komárom megyei tanács vb 
tervosztálya.

vagyis a fantasztikus iroda
lom olvasásának. A művek 
egyrésze megalapozott techni
kai, természettudományos is
mereteket is közöl. Gondol
kodásra készteti az olvasót, 
működteti fantáziáját. — Lé
teznek-e lakott bolygók, ho
gyan alakul az emberiség 
sorsa az automatikák világá
ban... és így tovább. Ezek e 
a kérdésekre kívántunk vá
laszt adni a Delta Klub meg
alakításával. Segítséget kap
tunk a Borsod megyei könyv
tár munkatársaitól. Rendelke
zésünkre bocsátották az ilyen 
témájú bibliográfiájukat. Rud
iik Julia pedig a tv-ben már
ciusban közzétette működé
sünket az egyik Delta adásá
ban. Rendezvényeink egyik 
szép példája lesz a novem
berben tervezett műsor. 
Szerkesztőségi ankétra hív
tuk meg Várhelyi Tamást, a 
Delta főszerkesztőjét Kudlik 
Júliával együtt.

A Delta Klub nemcsak fan
tasztikus irodalommal foglal
kozik, ’ de tagjai kedvelik a 
folyóiratok elemzését, érdekli 
őket a barlangászat és m in
den olyan téma, amelyet a 
ma embere a holnap álmai
val megvalósítani szeretne. A 
tatabányai könyvtár vezetői 
ötletes műsorral, szakképzett 
előadókkal tartják ébren ol
vasóik figyelmét. Űj kezde
ményezésük követendő példa 
arra, hogyan lehet a könyv
barátokat, böngésző kutató 
olvasókká tenni.

A Delta Klubnak már leve
lező tagja is van. A televízió 
Delta műsora népszerű a 
szomszédos szocialista álla
mokban is. A tatabányái klub 
levelező tagja a tévé adás 
után jelenkezett külföldről: 
szeretne a tatabányaiak Del
ta Klubjának levelező tagja 
lenni. Természetesen Tatabá
nyán szívesen látják — ét  
örömmel fogadják közeledé. 
sé t


