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B o d a  V ik t o r
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Mély fájdalom m al tudatjuk , hogy Boda Viktor nyugdíjas 
vájár, a Szocialista H azáért Érdem rend tulajdonosa, a m un
kásmozgalom régi harcosa, 75 éves korában elhunyt.

Temetése 1975. április 18-án 15 órakor lesz Tatabányán, 
az ü jbánhidai temetőben.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!
M agyar Szocialista M unkáspárt 

Tatabánya városi bizottsága

Boda V iktor elvtárs 1900. 
január 22-én született Bánhi- 
dán, hatgyermekes bányász- 
családban; 13 éves korában 
már a bányában takarítófiú
kén t dolgozott. A  m unkát az 
1-es aknában kezdte, majd a 
X V-ős és a V II-es aknák m eg
becsült vájárjaként dolgozott, vábbra is részt ve tt a
közel ötven esztendőn át. A  
m unkásmozgalommal 1917-ben 
került kapcsolatba, amikor 
tagja lett a Bánya és Kohó
m unkások Szakszervezetének. 
1923-ban a szakszervezeti bi
zottság elnökhelyettese. 1941- 
ben a központi vezetőség tag
jává választották. Hosszú éve
kig a Szociáldemokrata Párt
ban tevékenykedett, s harcolt 
a párton belül a kom m unis
tákkal való együttműködésért. 
Előbb a Tanácsköztársaság 
idején, majd 1933-tól folyam a
tosan a kom m unista párt tag
ja. Részt ve tt a munkások, a 
párt harcaiban, a felszabadu
lás után pedig a m unkáshata
lom megvalósításában és erő
sítésében.

A  felszabadulás után is vá 
járként dolgozott a bányában. 
Példamutató m unkájáért meg
kapta az Élmunkás, a Sztaha
novista- és Kiváló Bányász 
kitüntetést. Nyugdíjazása után 
is m unkát vállalt a Szabadság 
Termelőszövetkezetben és to

párt-
munkában. Sokat tanult, hogy 
a rábízott feladatokat ered
m ényesen végezhesse el. 
Együtt harcolt olyan kom m u
nistákkal m int Tóth-Bucsoki 
István. Az ellenforradalom  
idején védte a m unkáshatal
mat, részt ve tt a párt szerve
zésében, tagja volt a m unkás
őrségnek.

A  Szocialista Hazáért Ér
demrenddel 1968-ban Pintették 
ki. Egész életében hű harcosa 
volt a pártnak és gazdag ta
pasztalatait jól hasznosította a 
pártszervezetben végzett m un
kája közben. Több m int fél 
évszázados forradalmi tevé
kenységét a társadalom még 
számos kitüntetéssel ismerte el.

Diákpolitikusok 
országos vetélkedője

A Zalka Máté KMF hallgatói az élen
Három egyenruhás fiatal

em ber áll Tatabányán, a me
gyei oktatási igazgatóság be
járatánál. Vitatkoznak, s nem 
közönséges témáról. De hadd 
mutassam  be a vita résztve
vőit: Vékony József törzs- 
zászlós, Kriston István  zászlós 
és Vári László zászlós, a Zal
ka Máté Katonai Műszáki Fő
iskola negyedéves hallgatói. S 
hogy m iként kerültek Tatabá
nyára? A diákpolitikusok or
szágos vetélkedőjének részt
vevőiként, mivel a vetélkedő 
egy napon át Tatabányán fo
lyik.

— Miről vitatkoztok?
— Azt a feladatot kaptuk, 

hogy egy szituációjáték ele
meinek felhasználásával fejt
sük ki, hogyan vélekedtek 
1945-ben az Ideiglenes Nem
zeti K orm ányban részt vevő 
miniszterek a földreformról — 
mondja Vékony József. — A 
játék érdekessége az, hogy a 
pártállástól függően más és 
más volt az egyes miniszterek 
véleménye.

— S ezt írásban kell k ife j
tenetek?

— Igen, és a stílus is számít 
az értékelésnél — folytatja 
Kriston István. — Szerintem 
egyébként a földreform ügyé
ben a JNTemzeti Parasztpárt 
miniszterei képviselték a leg
radikálisabb álláspontot.

Megszívlelték az öreg gazda 
bölcs tanácsát

Látogatásunk alkalm ával a 
dadi Aranykalász Tsz-ben 
nagy volt a sürgés-forgás. Ép
pen megérkezett az IKR kom
binált vetőgépe, amely a sta r
te r  m űtrágyával együtt ju tta t
ja  a répam agot a földbe. Ta
valy kimagaslóan jó volt eb
ben a közös gazdaságban a cu
korrépa-term és (572,5 mázsát 
takaríto ttak  be hektáronként), 
s a tsz nem csak a vetésterüle
te t duplázta meg, hanem  a ta 
lajelőkészítéstől és a talajerő
visszapótlástól kezdve m in
dent elkövetett, hogy az idén 
se legyen kevesebb a ter
més.

Ám nem csak cukorrépából 
értek el 1974-ben rekordter
mést, kimagasló volt (42,4 
q/ha) a búza átlaghozam a is. 
Egyes fajtákból, m int például 
a Libellula, hektáronként 52,4 
mázsa term ett. így tudtak a 
korábban leszerződött 65 va
gon helyet 82-t átadni az ál
lami felvásárló vállalatnak.

A tavalyi, kukoricára ked
vezőtlen időjárás, s az őszi be
takarítási nehézség mindenki 
általi ismert. A dadi tsz veze
tői mégis zavarba jönnek, 
am ikor az 50 q/ha-os átlag
hozam kerül szóba. Mivel en
nél m ár jóval többet is elér
tek, észrevehetően bán tja  őket 
a m últ évi visszaesés. Holott 
ez az átlagterm és még így is 
kedvező, hiszen termelőszö
vetkezetük ezzel a növénnyel 
még nem kapcsolódott egyik 
rendszerhez sem. Csakhogy a 
mind magasabb term éshoza
mok elérése önmagukkal, sa
ját kollektívájukkal szemben 
tám asztott állandó követel
mény.

Nyolc évvel ezelőtt a terv
tárgyaló közgyűlésen szót kért 
a tsz egyik alapító tagja: idős 
Szöllősi György. A z  akkor 75 
éves em ber elm ondotta: mesz- 
szemenően helyesli a vezető
ség elgondolásait, ám ezek a 
tervek csak akkor fognak ma
radéktalanul megvalósulni, ha 
a tsz-vezetők úgy tesznek 
majd, m int a jó hadvezér, aki 
ütközet előtt nem azt kiáltja, 
hogy „előre”, hanem azt, hogy 
„utánam ” emberek! Szolgál
tassanak a vezetők példát a 
m unkájukkal, s akkor a tag
ság bizalommal fogja követni 
őket.

A tanács bölcs volt, a jó
szándék félreérthetetlen. Meg 
is fogadták szavait mind a 
szakemberek, mind az egyéb 
tisztségviselők. Pedig mindig 
élenjárni, s esztendőkön át 
fáradhatatlanul szolgálni egy 
közösséget, igen nehéz feladat. 
A  kollektíva őszinte tisztelete, 
jövőjéért érzett messzemenő

felelősségtudat szükséges hoz
zá. S m ert mindezeket a da
di tsz vezetői természetesnek 
érezték, rendre-m ódra erősö
dött gazdaságuk. *

Kugler Géza főagronómus, 
aki közismert fáradhatatlan
ságáról, s akit reggelente csak 
ritkán  lehet megelőzni, any- 
nyira korán érkezik a m un
kába, nem győzi sorolni a ta 
gok érdemeit.

— Nem véletlen, hogy te r
melőszövetkezetünk term és
átlagai magasabbak, m int a 
környező gazdaságoké. Ebben 
kevés szerepet játszik az, 
hogy földjeink minősége kissé 
jobb. Lényegesen többet, hogy 
a dadi parasztok szorgalmas, 
okos, m űvelt emberek, akik a 
korszerűben képesek felfedez
ni a hasznosat is. Mindig meg
értették a fejlesztés fontossá
gát. Azért boldogultunk, m ert 
a tagok m ár a kezdeti időben 
is alá tudták rendelni egyéni 
érdekeiket a közös érdeknek. 
Ha a tsz érdeke megkívánta, a 
kőművesek is lucernát kaszál
tak, a fogatosok vetőmagot 
csáváztak.

— Ez a szövetkezet nem 
örökölt gazdasági épületeket, 
gépeket. Itt m indent m agunk
nak kellett drága pénzen be
szerezni, felépíteni. A tagok 
pénzéből vásároltuk az első 
traktort. S mindig szám íthat
tunk a tám ogatásukra, ha 
építkezni, fejleszteni kíván
tunk. Ezért boldogultunk vi
szonylag könnyebben, mint 
mások — mondotta.

Az Aranykalász Tsz-nek ma
42.3 milliót érő a közös va
gyona. Hitelt m ár hat év óta 
nem vesz igénybe. Tervsze
rűen, m egfontoltan fejleszti 
gazdaságát. Ilyen célra tavaly
4.3 millió forintot költött. 
M agtárt, üzemi utat épített, 
bővíttette az irodaházat. Az 
idén mintegy 2,8 millió fo
rin té rt korszerű borjúnevelő 
készül. Egymilliót szánnak gé
pek vásárlására, s tovább foly
ta tják  az útépítést. Utolsó ön
álló beruházásaik ezek, hiszen 
m ár /kim ondták az egyesü
lést 1976. január elsejére a 
környező közös gazdaságokkal. 
Valójában m ár m últ év dere
kától készülnek erre a lépés
re. Ez azonban nem jelentet
te, hogy ne tervezzék tovább
ra is oly előrelátó gondosság
gal a jövőt, m int addig. Az 
1974-es zárszám adáskor 1,2 
millióval növelték biztonsági 
tartalékalapjukat, amely most 
megközelíti a 4,3 millió fo
rintot.

Sok szépet és jó t le kellene j

adhassunk az olvasónak. Szól
ni kellene az esztendők gya
korlatában jól bevált munka? 
szervezésről csakúgy, m int a 
ROVAFO-rendszerű szarvas
m arha-hizlalásról, melynél 
1310 gramm a napi súlygyara
podás. Arról, hogy árbevéte
leik kizárólag mezőgazdasági 
termelésből származnak, s 
hogy állattenyésztési ágazatuk 
tavalyi bruttó árbevételi te r
vét csaknem 4 millióval te lje
sítette túl. Arról, hogy a múlt 
évben m ár 50 367 forint volt 
az aktív dolgozók átlagjöve
delme, 7800 forinttal több, 
m int egy évvel korábban.

Nem véletlen hozta sikerek 
ezek. Mint ahogy nem vélet
len az sem, hogy a tsz főag- 
ronómusa is, elnöke is a Me
zőgazdaság Kiváló Dolgozója 
miniszteri kitüntetés birtoko
sa Csupán az történt, hogy 
a tsz minden vezetője meg
szívlelte a ma 82 éves Szőllő- 
si bácsi bölcs tanácsát. Ter
melőszövetkezetük példás gaz
dálkodása, szép gyarapodása a 
meggyőző bizonyítéka ennek.

Szandi Anna

S amíg a v ita folyik, a pil
lanatnyi helyezés irán t érdek
lődöm a résztvevőktől.

— Jelenleg m i' vagyunk az 
elsők — említi nem kis büsz
keséggel Vári László. — Re
mélem, tartani tud juk  a szin
tet a döntő szombati, miskol
ci befejezéséig.

Dehát mi is a diákpolitiku
sok országos vetélkedője? Ju
hász András, a KISZ központi 
bizottsága egyetemi osztályá
nak m unkatársa, részletes m a
gyarázattal szolgál:

— Minden évben megren
dezzük a vetélkedőt. Az a cé
lunk, hogy a tanuló fiatalok 
játékos form ában adjanak 
számot politikai felkészültsé
gükről, ismereteikről. Ez a 
forma azonban mély politikai 
tartalm at, megalapozott
anyagtudást feltételez.

— Mi az idei vetélkedő té
maköre?

— A harm inc szabad esz
tendő bel- és gazdaságpoliti
kája, Battonyától napjainkig. 
A legjobb 10 egyetemi és fő
iskolai csapat most jelentős 
ipari kom binátokba és mező- 
gazdasági üzemekbe is( elláto
gat. Tatabányán m egtekintjük 
a munkásmozgalmi múzeumot, 
a Turul-em lékm űvet és körül
nézünk a városban.

A pécsi joghallgatók a „há
zigazdák” a vetélkedő során, 
a zsűriben pedig a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem 
marxizm us intézetének ad
junktusai és tanársegédei 
mondják ki a végszót és pon
tozzák a teljesítményeket. (S 
hogy mennyire pártatlanok, 
azt az is bizonyítja, nem a 
szegedi egyetemisták, hanem 
a zalkások vezetnek.) A har
minc résztvevő: Budapest, 
Szentendre, Szeged, Debrecen, 
Miskolc, Sopron és Pécs egye
temistái és főiskolásai, a tíz
szer 3 fős csapatok pedig jó 
felkészültséget m utatnak. (Ha
zánk 63 főiskolájáról, egyete
méről 35 jelentkezett a ver
senyre, a selejtezők után 10 
csapat verseng most.)

S hogy milyen kérdésekre 
kell választ adniuk? ízelítőül 
néhány villámkérdés. Melyik 
volt a háború után az első ú j
jáépült híd a Dunán? Mikor 
indult az első szocialista m un
kaverseny? M agyar részről ki 
vett részt megfigyelőként az 
1947-es párizsi béketárgyalá
sokon? Mi volt az 1945. januá
ri magyarországi ném et ellen- 
támadási kísérlet fedőneve? 
(Ki tud ja mindezt kapásból, 
fejből?)

A hallottakhoz még csak 
annyit: örülünk, hogy ezek a 
kedves, vidám, politizáló fia
talok nálunk is folytatták ér
tékes vetélkedőjüket és megis
m erkedtek megyénk munkás- 
mozgalmának gazdag tárgyi 
emlékeivel.

(dkl)

Minisztériumi felügyelet alá 
került a K01ÉM

Új term ék ek  gyártására ren d ezk ed n ek  be
A M inisztertanács 1972-ben 

határozatot hozott a tanácsi 
üzemek gazdálkodási körének 
felülvizsgálatára és elrendelte 
azoknak az üzemeknek .köz
vetlen minisztériumi felügye
let alá helyezését, amelyek 
eredeti feladatuktól eltérően 
m ár nem végeznek lakossági 
szolgáltatást, illetve nem  te r
melnek helyi árualapra. 1 A  
rendelet teljesítésének végső 
határideje 1975. december.

A korm ányrendelet végre
hajtására Komárom megyében 
a Fémipari V állalatnak kel
lett új gazdát keresni. Ennek 
az üzemnek eredeti fő felada
ta a lakossági szolgáltatás 
volt, később azonban á tala
kították a term ékszerkezetét, 
jelentősen növelték a term e
lést, s a gyár fokozatosan el
té rt a tanácsi feladatoktól, k i
nőtte a kis tanácsi vállalat 
kereteit. 1967-ben megkezdték 
az autóbusz-alvázak gyártását, 
s ettől kezdve a term ékek 
nagy részét kooperációban, 
nagyüzemek részére készítet
ték.

Mindezek indokolttá te tték  
hogy a KOFÉM a megyei ta 
nács felügyelete alól valam e
lyik m inisztérium  irányítása 
alá kerüljön. Mivel a Csepel 
Autógyár korábban úgy nyi

latkozott, hogy a jövőben m ár 
nem ta r t  igényt a Tatabányán 
készülő autóbusz-alvázakra, a 
megyei tanács más tárcának 
ajánlotta fel átvételre a Fém
ipari Vállalatot. Végül is a 
Belkereskedelmi M inisztérium 
felügyelete alá tartozó Keres
kedelmi Berendezéseket és 
Gépeket Gyártó V állalat vette 
most á t a  tatabányai gyárat. 
Ez a vállalat teljesítette
ugyanis mindazokat a kiköté
seket, amelyekhez ragaszko
dott a megyei tanács, az üzem 
átadásakor. Így például fontos 
követelm ény volt, hogy egyet
len dolgozót sem bocsátnút
nak el, s anyagilag senki sem 
kerülhet hálrányos helyzetbe.

A m inisztérium i irányítás 
alá kerü lt tatabányai gyár 
800 dolgozója most jobb fel
tételek között dolgozhat,
m ert az anyavállalatnál m a
gasabb az átlagbér-színvonal, 
s így a tatabányaiak  jövedel
me is emelkedik. Az új kö
rülm ények között egyelőre 
még autóbusz-alvázakat is ké
szítenek, de fokozatosan át- 
állnak új term ékek, keres
kedelmi gépi berendezések, 
felszerelések gyártására. Az 
új term ékekből megyénk ke
reskedelmi és vendéglátóípari 
egységeinek is fognak szállí
tani.
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A HAJDÚSÁGI IP A R M Ü V EK B E N
A lakásprogram hoz kapcso- radiátorokat. Az új term ék 

lódóan újabb korszerű ler- gyártásához szükséges gyár- 
mék gyártása kezdődik meg bővítés befejezéséhez közele- 
a Hajdúsági Iparművekben, dik, hiszen elkészült a radiá- 
A házgyári lakások fűtéséhez torgyártó-sor és ham arosan 
készítenek nagy teljesít né- befejezik az anyagmozgató és 
nyű, kis helyet foglaló lap- csomagológépek szerelését is.

A Iem e z-^ 'ík ftó  és hegesztősoron megkezdődött a próba- 
termelés.

(MTI Fotó — Balogh P. László felv. — KS)

Egy szabómester emlékei

MaünovszHij ntorsollnali is varrt ruhát
Sipos Gábor tatai szabó

mester vállát 78 esztendő 
nyomja. O rrán pápaszem ül, 
s a csaknem nyolc évtized bi
zony sok barázdát vésett az 
arcára. De aki a szemébe néz, 
még mindig elevenen, fiatalo
san csillogó tekintetével ta lál
kozik, s aki figyeli, ahogy a 
tűvel, az ollóval, a szövettel, 
vagy a bőrrel dolgozik, elfe
lejti, hogy Sípos bácsi jóval 
túl van m ár a hetedik X-en.

A falu, ahonnan származik 
egykor Szabolcs-Szatmár me
gyéhez tartozott, m a Románia 
területén van. O tt nőtt fel Sí
pos bácsi öt másik testvérével 
együtt, földművelő apja házá
nál, s onnan került fel Pestre, 
szakmát tanulni.

— A falunkban volt egy 
asztalos, akinek a fiai Pesten 
szabónak tanultak, ö k  csalo
gattak, pk vittek fel m aguk
kal a fővárosba 1909. augusz
tus 20-án — emlékezik visz- 
sza. — A mesterem jó ember 
volt, csak sokat dolgoztatott 
bennünket, inasokat. H ajnal
ban, kakasszóra keltünk, s 
bizony nem a tyúkokkal alud-

még írni ahhoz, hogy a dadi | tunk el. Este 10-11 óráig dol- 
tsz gazdálkodásáról hű képet goztunk. Persze, nem csak a

szakmához szükséges m unká
kat végeztette el velünk. Ránk 
várt a házimunka piszkosabb 
része is. Fűtöttünk, takaríto t
tunk . . .  A tanoncidő 50 hó
napig tarto tt. Ez a la tt a több 
m int 4 esztendő alatt, m egta
nultam  ellestem a szakma fo
gásait is. Persze, jóval előbb 
m egtanultam  én m ár szabni, 
varrni. De épp ez volt a hosz- 
szú tanonckodás lényege . A 
tand íja t m unkával kellett 
megfizetni.

Sipos bácsi pontosan em lék
szik a rra  a napra is, am ikor 
befejezte a tanonckodást.

-i- Végre 1913. október 20-án 
felszabadultam, de azért nem 
hagytam ott a mesteremet. 
Tudja, abban az időben egy 
kezdőnek nehéz volt, a mes
terem et pedig m ár sokan is
m erték . . .  Rendes em ber 
volt, adott m unkát is. így 
nála m aradtam  segédnek.

Amíg beszél, a régi idők 
emlékei belopóznak a szabó
műhelybe. Emlékek, melyek 
közül néhányat még az elmúlt 
évtizedek sem tudtak megszé
píteni.

— Azután hosszú évekig 
ta rtó  katonáskodás követke

zett . . .  — folytatná Sípos bá
csi, de a felesége itt átveszi 
tőle a szót.

— Nehéz évek voltak azok. 
Sokszor még enni sem volt 
mit. Most m ár lenne, de m ár 
elmentek az évek. Higgye el, 
most, aki fiatal, az jól jár.

— A feleségem ta tai lány, 
így kerültem  ide, Tatára. Az 
első világháború után is kese
rű idők jöttek. Akkoriban fél 
hetet Pesten, fél hetet Tatán 
dolgoztam. Így ingáztam, 
amíg idehaza nem alakítottam  
ki megfelelő ismeretséget. A 
harm incas évek m ár jobbak
nak indultak, de aztán m e
gint jö tt a háború . . .

Sipos bácsi műhelyében so
kan m egfordultak a  hosszú év
tizedek alatt. Érdekes bepil
lantani a m egsárgult lapú mé
retfüzetekbe, melyeket Sipos 
bácsi m egőrzött Az egyikben, 
m ár-m ár elmosódó betűk 
M alinovszkij marsall nevét őr
zik.

— Igen, ő is já r t nálam, és 
még sok más magas rangú tiszt 
ra jta  kívül. Malinovszkij m ar
sall ott ü lt azon a  széken, ott 
a  sarokban. Ügy előttem van

az arca, m intha tegnap lá t
tam  volna utoljára . . .

A régi m éretfüzetek után az 
ú jabbakat is felütjük. Német, 
osztrák, belga, szovjet, cseh
szlovák földről érkezett meg
rendelők neve, szegedi, buda
pesti, tatabányai, komáromi 
címeket találni bennük. S ne
veken kívül köszönőlevele
ket is őriznek a méretfüzetek.

A m űhelyben pedig sora
koznak a szabni, varrni, javí
tanivalók.

— Van, aki véletlenül té
ved be hozzám, valami gyors 
javítással, és aztán m áskor is 
felkeres, hogy öltönyt, 1 vagy 
ruhát csináltasson. Másoknak 
pedig úgy ajánlanak. Ezért 
van sok külföldi megrendelőm 
is. Kicsit m ár fáraszt a m un
ka, csak annyit vállalok, 
am ennyire erőmből fu tja  . . .

Sipos bácsi beszélgetés köz
ben sem hagyja abba a var
rást. A tű, az olló megszokta 
m ár u jja  tapintását, s szinte 
magától hatol az anyagba. Az 
idős m ester 66 éve ment el ta- 
noncnak, 62 esztendeje, hogy 
kitanulta a  szakmát. Csaknem 
70 éves rutinnal, de a fiatalo
kat megszégyenítő fürgeséggel 
dolgozik. Szavaiból érzem : fia
tal m aradt, m ert szereti a 
szakm áját, annak m inden 
szépségével és nehézségével 
együtt.

Uhr Viktórto


