
F I A T A L O K  E ÖTT
A gyermekért —  a gyerekeknek

— Baj van a szállással, 
feljött a konyhában a szenny
víz, nincs ott a dobogó a 
verseny helyszínén — segíts, 
Sanyi! És Sanyi, azaz Gera 
Sándor, a megyei ÁISB el
nöke, az olimpiai szervező 
bizottság titkára, nem ismert 
lehetetlent.

Igaz, hogy az olimpia 
„csak” egy hétig tartott, de 
Gera Sándor tevékenysége 
már egy esztendővel az ese
mények előtt kezdetét vette.

— Legfőbb célunkat, hogy 
e komoly sportversenyt játé
kossá tegyük — úgy érzem — 
elértük. A megnyitó, a gála,
a színes szabadidős progra
mok mind ezt szolgálták. 
Nagy gondot fordítottunk a 
versenyek tisztaságára, to
vábbá, hogy ne ismétlődjön 
meg az a tavalyi gyakorlat, 
hogy az a fiatal, aki két 
számban indul, időre odaérjen 
mindkét versenyre. A labo
rokban járva-kelve, úgy lá
tom, hogy az ország minden 
tájáról idéérkezétt gyerekek 
között barátságok szövődtek, 
átadták sport tapasztalataikat 
es címet cseréltek.

A tapasztalatokról, érthető 
szerénységből, nehezen nyi
latkozott, így hát szóljanak he
lyette a kerekasztal-beszélge- 
tésen elhangzott vélemények. 
Glatz László, Veszprém me
gyei ÄISB elnöke, aki már 
számtalan úttőrőólímpián vett 
részt, a versenyek tisztaságát, 
a remek hangulatot, a kzíves 
vendéglátást és a jó ellátást 
emelte ki. Baranya megye 
küldötte sorolta, melyik olim
pia milyen jelzővel ment át a 
köztudatba, legháziasabb, leg
látványosabb, stb. — A tatai 
ezeket a legeket csokorba 
szedte, úgy látjuk, itt min
dent egy helyen megkaptunk. 
A versenyek rendezéséről új
ra Gera Sándor szólt.

előre meghatározott verseny
rendhez. Jól sikerültek a 
szakági nyitók, melyeken ta
tabányai, oroszlányi és dorogi 
zeneiskolások fanfárjai adtak 
jelt a- kezdésre. Legjobban a 
tornaversenyektől féltünk,

— A m enyire ,csak,.,lsbilett, 
dere tartpUük magunkat az

Négyen
Baranyából

Á budapesti KISZ-táborban 
megszólalt a hangosbemondó: 
— Kérem azokat a pajtásokat, 
akik valamelyik számban 
aranyérmet szereztek, jelent
kezzenek a táborvezetőnél.

Alig Lelt el néhány perc, s 
már mozogni is alig lehetett a 
csak néhány emberre mérete- 
izett szobában. Hangzavar 
(mégsem lett, az ifjú olimpiko
nok ugyanolyan fegyelmezet
ten, mint a pályán, várták mi 
ás történik majd.

Rövid beszélgetésre, az 
aranyéremhez vezető út el
mondására, s egy kicsit él
ményeik elmondására ösztö
nöztük a pajtásokat.

Mindig annak a legnehezebb, 
aki először szólal meg. de Wé- 
íber Edit ugyanolyan magabiz
tos volt szópárbajban is, mint 
a  négytusa versenyein.

— Négyen jöttünk Baranyá
iból, Janusics Mónika. Dom- 
bai Margit, Horváth Mária és 
én. ..A” kategóriáiban, a má
sodik korcsoportban lettünk 
elsők a négytusa csapatver
senyben. Nem csak a pályán, 
de különben is összetartunk, 
(jóban, rosszban. Edzőnk, Te
leki István.

Janusics Mónika szemláto
mást újra éli a versenyt, hir
telen átveszi a szót.

— Vagy minden vagy sem
mi — ezt éreztük mind a né
gyen. Ekkor az edzőnk 10 
percre leültetett berniünkét. 
Hogy mit mondott, nehéz len
ne felidézni. Beszélt a tétről, s 
nyugalomra, higgadt verseny
zésre kérte a csapatot. Már a 
hangja is megnyugtató volt. 
Aztán mint a mesében, simán 
ment' minden, Galgamácsát, a 
nagy esélyest sikerült a má
sodik helyre szorítanunk.

— Nagyon boldogok va
gyunk — mondja egy .meg
könnyebbült sóhaj Kíséreté
ben Horváth Marika. Gyö
nyörű piros táskákat kaptunk 
ajándékba, el is határoztuk, 
fz-rptemberben, az első tarn
t e  napon együtt érkezünk a 
«ulibu, váltunkon a piros tás
kával.

ahol a tervezett versenyidő 
28 óra volt. A- és B-kategó- 
riában az első és a második 
korcsoportban az első ver
senynaptól az utolsóig folytak 
á küzdelmek. Az országos 
tornaszövetséghez fordultunk 
segítségért és ők nem mond
tak nemet.

— .Gondok azért ezen az 
olimpián is akadtak, de Tata 
város vezetői, párt, állami, 
társadalmi és tömegszerveze
téinek képviselői a szervezők

oldott meg a rendőrség, még 
arra is vállalkoztak, hogy a 
több ezer résztvevő közül 
előkerítsék éppen azt, akire 
szükség volt.

Gera Sándor törzshelye, az 
olimpiai központ is beváltot
ta a hozzá fűzött reményeket. 
A szállás, étkezés, utazás, 
egészségügy ezernyi gondját 
az itt szolgálatot teljesítők 
vállalták. Egy-egy verseny
nap végén éjszakába nyúló 
értekezleteken számoltak be 
aznapi tapasztalataikról.

— Váratlan dolgok adód
tak-e az egy hét folyamán?

— Igen. ilyen is előfordult, 
nem is egy. Például jóval 
több vezető érkezett a csopor
tokkal, mint amennyiről elő
zetesen • értesítettek bennün
ket. Mégsem estünk kétségbe, 
valamennyit elhelyeztük. — 
Végezetül arról érdeklődtünk, 
elégedettek-e a versenyek lá
togatottságával?

— Pontos adatok nem áll
nak rendelkezésünkre, de ügy 
látjuk, sokan voltak kíván
csiak a döntőkre. Elsősorban 
szülők, edzők, sporttársak 
szurkoltak. Tatabányáról az 
érdekelt versenyzők tanárai 
is eljöttek, de a vártnál ke
vesebb tatai nézőt láttunk a 
lelátókon.

— Kedden este kialudt az 
olimpiai láng, de ezzel mun
kánk nem ért véget — érté
keljük a XIV. Nyári Úttörő- 
olimpia megrendezését, és 
felajánljuk segítségünket a

mögé álltak. Bármilyen prob- következő, a XV. olimpia há-
léma adódott, azonnal intéz
kedtek. A Magyar Néphadse
reg katonái is kitettek magu
kért, jelentős segítséget nyújt
va a rendezőknek. Szinte le
hetetlennek tűnő feladatokat

zigazdájának, Csongrád me 
gyének — búcsúzott az olim
piai szervező bizottság immár 
leköszönt titkára.

— roman —

A  táborvezető
Megyénk úttörőéletében 

nem ismeretlen F e r p á s z  J ó 
z s e f  neve. A szomódi csapat- 
vezető szinte összeszámlálni 
sem tudja, hány tábort járt 
már meg a mozgalomban el
töltött évek során.

Az útlörőolimpia idején is 
jelentős szerepet vállalt a 
taoorvezetéssel. Volt néhány 
olyan dolog, amely nagyobb, 
az eddigitől eltérő feladat 
elé állította.

— 700 gyerek gazdája vol
tam a budapesti KlSZ-tábor- 
ban. Nagy szám ez, s óriási 
felelősség. Azonkívül más 
életritmus, időbeosztás ural
kodott itt. Minden rendezés, 
szervezés függvénye volt a 
sportnak, annak rendeltük 
alá. Kötetlenebb volt, mint 
egy szokásos úttörőtábor, s 
ez számunkra jelentett gon
dot. Maroknyi felnőtt segít
ségével gondoskodtunk a 
rendről, a fegyelemről, a sza

badidős programokról. A 
nagy csoportokat érintő ten
nivalóink mellett sok szemé
lyes ügyben kerestek fel a 
pajtások. Elújságolták sike
reiket, sőt, megosztották ve
lünk kudarcaikat is.

Ferpász József munkanapja 
reggel 6-tól éjjel fél kettőig 
is elhúzódott. Miért vállalja?

— Gyerekszeretetből. Ezt 
máshogy lehetetlen csinálni. 
Hiszen annyi szépség van 
ebben a munkában. Mert ki 
ne örülne, amikor látja a 
konyhán, az étteremben ön
ként segédkező gyerekeket, 
vagy, akik, ugyancsak fel
szólítás nélkül — társaik he
lyett is szedték a szemetet a 
táborban?

— Erre a nyárra vége? — 
kockáztattam meg a kérdést.

— Ugyan, legyint moso
lyogva. Irány Balatonszepezd. 
Tata város úttörő- és ifjúsági 
tábora . ..

Befejeződött a XIV. Üttörőolimpia 
országos döntője

Záróünnepség az Oreg-tó pariján

m
É

jelezték. Az úttörőmozgalom 
szép formasága — a köszöntő, 
a jelentések, a díszparancs — 
rögtön ünnepivé varázsolták a 
hangulatot.

A záróünnepségen részt vett 
K is s  L a jo s , a Magyar Hon
védelmi Szövetség főtitkára, 
P á d e r  J á n o s , az OTSH elnök- 
helyettese, K n o p p  A n d r á s  ok
tatási .miniszterhelyettes.

S a la m o n  H u g ó n é , az MSZMP 
Komárom megyei bizottságá
nak titkára szólt a verseny
zőkhöz, az edzőkhöz, a szerep- 

Kedden az úttörőolimipia zá- lökhöz, mindenkihez, aki hoz- 
rónapján már a búcsú hangú- zájárult az úttörőolimpia si- 
lata vált uralkodóvá a ver- keréhez. Elöljáróban kiernel- 
senyzőkön, vezetőkön, Tatava- te, hogy a. versenyek s-porteze- 
lamennyi vendégén. Délutánra rű, fegyelmezett légkörben zaj-
mindenütt elcsendesedtek a 
sportok küzdőterei, a XIV. 
Nyári Üttörőolimpia a záró- 
ünnepségre készült. Az Öreg
tó partján, a budapesti KISZ- 
bizottság táborában gyülekez
tek a gyerekek, a versenyek 10 
sportágának bajnokai, helye
zettjei, résztvevői. Sikeres 
vagy kevésbé eredményes volt 
a sportbeli szereplésük, a han
gulatuk egyformán vidám volt. 
Látszott, érződött a záróün
nepségre felsorakozó pajtá
sokon, hogy jól érezték magu
kat az itt töltött egy hét alatt.

Az úttörőolimpia eredmény- 
hirdetésein megszokottá vált 
fanfárosok délután hat óra
kor a záróünnepség kezdetét

lottak:
— Nemes versengést, színvo

nalas küzdelmeket, sportszerű 
magatartást tapasztaltunk a 
pályákon és a tornacsarnokok
ban.

Salamon Hugóné elmondta, 
hogy a rendezők számára kü
lön örömet jelentett az, hogy 
a résztvevők a sport mellett 
nagy érdeklődést tanúsítottak 
Komárom megye iránt:

— Érdekelt benneteket a 
megye történelmi múltja, 
munkásmozgalmi hagyomá
nya. kulturális értékeinek so
kasága. De érdeklődést tanú
sítottatok az itt élő emberek 
mindennapi munkája iránt is. 
Bízunk abban, hogy a me-

Az a fránya gitár
Hevesi Tamást a Békés megyei 

atléták mókamestereként, no meg 
kultúnelelőseként tartják számon. 
Az olimpiára is „elkísérte” elvá
laszthatatlan barátja, a gitár. Es
ténként szobájukból messzire el
hallatszott éneklése, és a gitárkí- 
-séret. A közelben lakó egyik spor
tolótársa, akit cgymásközt Ma
lacnak. hívtak, tinta már a hangos 
gitárszót. Mire a gyerekek vissza
tértek az ebédlőből, Tamás szomo
rúan tapasztalta, hogy a gitár két 
húrja is leszakadt. Hosszas keres

gélés után meglett a tettes, de ez
zel még nem szólalt meg a sza
kadt húr. Tamás azonban felta
lálta magát, a táborba . látogató 
Horizont együttestől kört kölcsön 
két húrt. Társai örömére ismét 
megszólalt a gitár — amikor a 
sors iróniája — elszakadt a har
madik húr,

— Sebaj, — mondta lentondóart a 
négytusázó Tamás — csak a pá
lyán legyen szerencsém . . .

V. R. M.

gyérükben eltöltött néhány nap 
a számotokra nyújtott sokszí
nű és változatos program to
vább gazdagítja személyisége
teket és segít benneteket ab
ban. hogy őszinte, lelkes, küz
deni tudó, szocialista hazánkat 
szerető igaz emberekké válja
tok.

A megyei pártbizottság tit
kára befejezésül köszönetét fe
jezte ki a megye, különösen 
Tata lakosságának, az üzemnek 
és intézmények dolgozóinak, a 
katonáknak, az MHSZ spor
tolóinak, a sok társadalmi 
munkát vállalóknak, a testne
velőtan,ároknak, az úttörőve
zetőknek az odaadó munkáért, 
mellyel elősegítették a nemes 
versengés színvonalas, szín- 
pompás megrendezését. Sala
mon Hugóné befejező monda
tai már a jövőt idézték:

— Készüljünk most mái' a 
XV. úttörőolimpiára, viszont
látásra Szeged városában.

A jövő évi üttörőolimpia 
országos döntőjének házigaz
dája Szeged lesz. Ezárt az 
olimpiai zászlót — a dísze’gás 
melletti levonás uíáh — a Ko
márom megyeiek átadták 
Csongrád megye küldöttségé
nek. Az utolsó hivatalos moz
zanat. az olimpiai láng eloltá
sa volt. A csendre intő trom
bitaszóló hangjai mellett el
lobbant a hét napja megigyúj- 
totf láng. Befejeződött a XIV. 
Nyári Üttörőolimpia országos 
döntője.

Természetesen nem ért véget 
a vidám hangulat. Megkezdő
dött a gyerekek karneváli for
gataga. Az ének, a tánc, a jel
mezes felvonulás már Kubát, 
a VIT-et idézte. Később utca
bál, majd az Öreg-tavon lam- 
pionos kishajófelvonulás szó
rakoztatta a gyerekeket. Meg
jelent a vízen a felirat: ..Bú
csúzik Tata”. Látványos, nagy
szerű volt a tűzijátilí. amely 
végérvényesen a búcsút je
lentette: Tatától, Komárom 
megyétől.

A  központ állta a rohamot
Az edzőtábor „A” épületé

nek földszintjén lévő társalgó 
az olimpia központja. Kora 
reggel itt mindig csend van: 
ébred, indul a versenynap, a 
központban is csak az illeté
kesek szorgoskodnak — egye
lőre. A csarnoknak beillő te
remben asztalok egymástól jó 
távol, hogy majd ha kell, kö
rül lehessen állni őket. Egy- 
egy asztalon különböző fel
irat: szállás, étkezés, utazás, 
egészségügy, stb. Hátrább az 
egyik sarokban a telefon- 
központ. Reggel még ott is

Gála

Amatőr együttesek találkozója
Hatalm as közönségsiker

A z  üttörőolimpia szabad
idős programja hétfőn este, 
Tatán, a szabadtéri színpadon 
fellépő amatőr együttesek 
nagyszabású gálaműsorával 
fejeződött be.

Ezen a délután is sokan 
kémlelték fürkészve az eget, 
nem titkolták gyanakvásukat: 
vajon az esti programot el
mossa-e az eső? Hét óra után 
a közönséget a csolnoki ifjú
sági fúvószenekar fogadta. 
Némi késéssel kezdődött el a 
gála, amelynek első szereplő
je a tatabányai Erkel Ferenc 
Zeneiskola xilofon- és fanfár
együttese volt. Őket követte 
az úttörő művészeti szemléli 
rendszeres vendége, a tatai 
1. számú Általános Iskola 
énekkara. Német népdalokat 
és táncokat adott elő a tarjá- 
ni Német Nemzetiségi Úttö
rő Táncegyüttes és Zenekar. 
Játékosan, vidáman ropták 
Breiber István Molnár-táncát. 
Az Oroszlányi Művelődési 
Központ Szlovák Nemzetiségi 
Táncegyüttese is szép sikert

aratott Náfrádi László: Béké
si párosával, és Heda Simo- 
nekova: Sárosi párosával.

A hosszú idő óta eredmé
nyesen együtt dolgozó kecs- 
kédi Német Nemzetiségi 
Együttes ez alkalommal sem 
okozott csalódást. Színvona
las, színpadi formában jelení
tették meg Koszorúcska című, 
majd a Májusfa táncukat, 
amelyben sikeresen ötv’üztek 
több régi kecskédi táncot.

A belgrádi „Európa örö
me” gyermektánc-fesztiválon 
hazánkat képviselő Tatabá- 
r ai Mező Imre Ifjúsági Ház 
úttörő táncegyüttese Szász 
Ernő: Perenyei seprűs táncát 
és Raj Erzsébet: Párnás tán
cát mutatták be.

A „Kiváló együttes” címmel 
háromszor is kitüntetett, a 
Szakszervezeti Táncegyüttesek 
Országos Fesztiválján arany
fokozatú minösitgst szerzett 
tatabányai Bányász Tánc- 
együttes műsorán ismét ver- 
bunkok, és ■ V IT tiszteletére

készített táncmontázs szere
pelt. A megalakulása 30. év
fordulóját jövőre ünneplő 
együttes méltán nyerte el a 
közönség tetszését.

A két éve megalakult Cso- 
ba—Moldvai-duót kedves is
merősként fogadták a Komá
rom megyei pajtások. Nép
zenei feldolgozásaik, megze
nésített verseik láthatóan ma
gukkal ragadták a nézőtéren 
ülőket. A hangulatot nagysze
rűen fokozta Szabó Károly 
pol-beat énekes, akivel a fia
talok együtt énekeltek. Iga
zából a műsor végére „me
legedtek be” a pajtások — 
nem is ártott, mert estére 
erősen lehűlt a levegő.

A pontos, lendületes ren
dezést dicsérje még a szép 
és hangulatos zárókép: az el
sötétített szabadtéri színpa
dot fáklyák világították be, s 
a szereplők VIT-tánccal bú
csúztak az olimpián részt vett 
fiataloktól.

— más —

telj es a nyugalom: a készen
lét állapota.

De úgy tizenegy óra és dél 
között — teljesen megváltozik 
a kép. Áramlik ide az infor
máció; gyerekek, felnőttek, 
telefon — és rövidhullámú 
rádiós vonalak hozzák a szín
helyekről. A központ mindent 
feldolgoz. Nincs zavar, a kü
lönböző reszortfelelősök áll
ják a rohamot. Pedig sok 
esetben gyorsan kell intéz
kedni: szállást, ebédjegyet el
osztani; befejeződött a kajak
kenu délelőtti programja, me
hetnek a buszok értük; jön
nek a megyevezetők a legkü
lönfélébb ügyekkel: elveszett, 
megtalálták, kérik, mondják. 
Szóval nincs olyan tíz perc, 
hogy a seregnyi vendég és ver
senyző közül valakinek, (de 
legtöbbször valakiknek, ne 
lenne néhány égetően fontos 
gondja, kérdése, kérése.

Kara Róza például a „pro
tokollfőnök”. Neki „cs.ak” 
annyi a feladata, hogy az ér

kező vendégeket kedves szó
val, feketével és hideg kólá
val kínálja. Róza ezt rendkí
vül ügjresen csinálja. Amíg a 
vendég felhörpinti a feketét, 
addig azt is elhitetik vele, 
hogy ő az úttörőolimpia leg
fontosabb vendége.

Mindenre van ' ember, 
hogy elintézze, eligazítsa bs 
„ügyfelet”. Mészáros Éva, me
gyei úttörőtitkár, egyike azok
nak, akit a legtöbben kezes
nek. Kora délután már az el
ső „zűrös” délelőtt tapaszta
latával mondja:

— Tudja, az fenne a legjobb, 
ha az olimpia központjáról 
szó sem esne az újságban, 
mert ez azt jelentené, hogy 
probléma nélkül dolgozunk.

Nem mondtam az úttörő
titkárnak, de itt most közzé
teszem: az újság nemcsak
problémákról" írhat, dicseked
het is. Az olimpiai központ 
munkáját pedig dicséret ille
ti.

— ime —

Akikről eddig kevés szó esett... '
Az edzőtábor valamennyi 

lakója naponta megfordult 
egy közös helyen, mégpedig 
háromszor is, az ebédlőben.

A konyha dolgozói azok, 
akik a „teli hasról” a jó köz
érzetről gondoskodtak. Szinte könnyíti a dolgunkat 
szusszanásnyi idejük sem volt, . . , , . . .
kétszer annyi reggeliről, ebéd- “  A tapasztalatunk igen
ről es vacsoráról gondoskod- Jok ~  mondtaJ Sándor

m ín+ hat- szakács, az edzőtábor KI3Z-

étrendet kaptunk, amely napi 
4000 kalóriát és bőséges fehér
jét biztosított minden kis spor
toló számára. Új ételfelszállí- 
tók és pultok is érkeztek az 
esemény tiszteletére, s ez meg-

tak, mint a megszokott hét
köznapokon.

— Naponta 410 gyerekre 
főztünk, igaz néhány kisegítő, 
köztük egy katona is érke
zett, akik átsegítettek a zök
kenőkön. Két műszáléban ösz- 
szesen 15-en főztünk, adagol-

titkára, aki reggeltől estig, az 
étteremben, a gyerekek között 
tartózkodott.

— Ízlett a főztünk, úgy érez
zük a gyerekek hálásabb kosz- 
tosok, mint a felnőttek. So
kan a húsadagok felével bír

tuk az ételt — meséli Balogh koztak csak meg, mások „re- 
Ferencné szakácsnő, s míg be- Petát" kértek, 
szélgettünk sem pihent egyet- — Igyekeztünk — mondta 
len percre sem! Közeledett a BaToghné, s mi hozzátesszük 
háromnegyed tizenkettő, az sikerrel, az ellátásról minder.» 
ebédidő kezdete, — Speciális hC éí ism arass el nyilatkozott, A


