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RADARÖZEM

Püspökladányban épült fel a KPM Légiforgalmi és Repülő
téri Igazgatóság új radarüzemc. A modern berendezések a 
polgári repülés biztonságát szolgálják, segítségükkel a ha
zánk légterében repülő gépekkel tartanak majd kapcsolatot.

1 Várhatóan 11 millió forinttal túlteljesíti idei termelési 
értéktervét a Tatabányai Szénbányák építészeti üzeme, és év 
végéig 160 millió forintra gyarapodik tevékenységük értéke. 
Többet tudtak teljesíteni, mint amennyit rájuk kiszabtak, 
már csak azért is, mert bőven van feladat. Nem csak töb
bet, de a tavalyinál eredményesebben is dolgoztak. Javult az 
üzemi műszaki színvonal és sokat jelentett, hogy a szokásos
nál nagyobb munkaterületeken, hatékonyabban építettek és 
előreláthatóan« tervszerűbben szervezhették meg a tenni-
valókat

Mielőtt az l<Sei munkájukat 
értékelné, az üzem általános 
feladatairól beszél Majtán 
József üzemvezető.

— Alapvető követelmény 
velünk szemben a vállalat 
építési igényeinek kielégíté
se, építőipari karbantartások 
elvégzése — tájékoztat Majtán 
Sómat. — Az építészeti üzem 
meglehetŐMen rugalmasan tud 
pikataaaicodni a mindenkori 
hívánéhnakhez és a gyorsaság 
sem mellékes. Jól képzett, 
aaerveeetten együttműködő 
gnAazaki és szakmunkás-gár
dánk van. Szinte valameny- 
nyttüe munkájára jellemző az 
öutevékemgeég, amely több- 
«yárs m  eggezerűbb és gaz
daságosabb megoldások fel
kutatáséban it  megmutatko
zik. Sbben különösen nagy 
szerepek m n  as újítóknak, 
akik ötleteikkel tökéletesítik 
a munkamódszereket, áthi
dalják az anyaghiány miatt 
előforduló termelési zavaro
kat és a műszakiaknak is 
sok segítséget nyújtanak az 
elképzelések megvalósításá
hoz.

A  sok-sok tennivaló 'kö
rött is előkeli helyen áll az 
új bányák nyitásához kötődő

m egannyi feladat. Ebben az 
évben Nagyegyházán, a  ke
leti aknán, a szociális épüle
te t készítették el, valam int a 
Scharff-szállítópálya építé
szeti m unkáit. A vízaknánál 
ugyancsak a szociális létesít
m ényeket fejezték be és á ll a 
gépház is. Az eocénprogram 
m unkáin különösen lelkesen 
dolgoznak az építők

Jelentős energiát kötnek le 
a szénvagyonpótló beruházá
sok építőmunkái. Csordakú- 
ton a külszíni létesítmények 
elkészültek, dolgoznak a 
X lV/b és XV/b akna külszíni 
rekonstrukcióján. A  külfejtés  
gyors megnyitásában is van
nak érdemeik; a  vállalatve
zetés és több üzem összefogá
sának eredm ényeként példás 
szervezettséggel, ham ar meg
terem tették a feltételeket ah 
hoz, hogy ú j helyére költöz
hessen az anyagellátő köz
pont. A régi terü leten  egyre 
terebélyesedik a külfejtés.

A Népház felújítása és bő
vítése ugyancsak az ép íté
szeti üzem feladata. Készül a 
három ezer adagos konyha, 
am ely nappal az üzemi étkez
tetés szolgálatában áll m ajd, 
este pedig étterem ként üze

' KÖZELEGNEK a hosszú téli 
esték, tán már itt is vannak a 
nyakunkon, de aligha gon
dunk arra, mit is kezdjünk 
velük. A kurtább nappalok 
maguk diktálják, mivel told
juk  meg a tevés-vevést. Bez
zeg régen?! Ráérős m unkával 
csapták agyon a villanyfényes 
órákat, ha volt villanyfény a 
házban. Ilyen tereferés tenni
való volt a tollíosztás, na meg 
a kukoricafosztáskor gondo
san elrakott levelek feldolgo
zása szőlőkötözőriek. Ez útób- 
bit többnyire csak a család 
végezte, de a tollfosztás, az 
más. Abba fél utcák besegí
te ttek  egymásnak. Program  
volt ez a javából!! Szárnyra 
keltek a jó és a rossz hírek, 
gyorsabban, m intha a kisbíró 
dobolta volna közhírré. Ha 
házasságok nem is köttettek, 
vagy bonttattak. össze-össze- 
hozták. akiket éppen akartak, 
jó hittel, szándékkal — és 
pletykálkodva. Mire vége volt 
a tollfosztásnak, m indenki tu 
dott m indenről csaknem m in
dent.

Magam elé tudom képzelni az 
olyan ..tréfa” hatását, am ilyen
ről idős, mesélő ismerősömtől 
hallottam . Hogy tréfa-e az 
ilyen, vagy több annál, netán 
borstörés, eldöntését az olvasó
ra  bízom. Tény. hogy akivel 
megesett, azzal aligha lehetett 
m adarat fogatni. Többnyire 
gyerekek, legénykék követték 
cl a csínyt — az is lehet, 
btogy megbízásból. Csak azért

merem elmondani, hogy is, 
m int is, m ert manapság nem 
divat a tollfosztás.

M adárfogás azért van a do
logban, csakhogy a gyerekek 
részéről. S minthogy a veréb 
is madár, s azt volt a leg
könnyebb elcsípni a présház
padlások, falusi háztetők cse
repe, gerendája közötti rések
ben, hát rendszerint verebet 
ejtettek  rábul, hogy szabadulá
sának pillanatában riadt 
szárnycsapkodásokkal olyat 
rendezzen, amilyen látványos
sághoz fogható nem sok van, 
de tán bosszantóbb is kevés. 
Az elcsípett verebet gondosan 
elrejtették, hogy a házi egeré- 
sző kandúr ünnepi falattá ne 
avassa. Este, öreg este köze
ledtekor, zseb mélyére került 
a csipcsirip, nem is sejtve, m i
re szánják. No hiszen, semmi 
egyébre, csak repkedésre, még
hozzá riad t csapongásra. Rés
re . nyitották az ajtót, aztán 
zsupsz, be a verébbel! Hogy 
aztán olyan pihefelhőt kavar
jon a konyhában, amitől alig 
lá tták  egymást az asztalt kö
rül ülő asszonyságok. Nem 
valószínű, hogy a pletykálko
dás ettől alábbhagyott, Leg
feljebb a találgatás: ki tehette, 
m iért tette, gyerek vagy fel-
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Ifa lóban  k ö z ö s  
a  ta n á c s

E red m én y ek  és te rv e k  Szom ódon és B ak o n y szo m b ath e ly en
Az em berek többsége bizo- két község fejlesztésében ki

emelkedően tevékenykedők
nek. A fehér alapú, zöld pál
maággal és vörös csillaggal 
díszített „Szomód községért” 
feliratú kitüntetés arany fo
kozatát kapta Gruber Vilmos 
és Magyar János. A  „Duna- 
szentm iklós községért” felira
tú kitüntetés ugyanilyen fo
kozatát Varró László és Bi- 
hacker János érdem elte ki. Az 
ezüst fokozatot 5-5, a borz 
változatot 10-10 lakos kapta.

A bakonyszombathelyi közös 
tanács a  hárm as egyesítés 
után „feltérképezte” a  társ
községek helyzetét Szorosabb
ra fűzte kapcsolatait a  közsé
gekben m űködő gazdasági egy
ségekkel és tömegszervezetek
kel.

A legsürgősebb teendő az 
egészséges ivóvíz biztosítása 
volt, m ivel m indhárom  köz
ség kú tja inak  vize nifcrátos. 
Amíg a végleges megoldás, a 
regionális vezeték megépül, 
tartálykocsikkal szállítanak vi
zet ez év elejétől Rédére 1979. 
januárjátó l pedig Bakony- 
bánlíra. Körzetesítették az 
ok tatást a három  községben.

Eli év nyarán fejeződött be 
a  bakonyszombathelyi új is
kola építése. Szilárd burkola
tú  ú t épült négy utcában. A 
dimbes - dombos Bakonybánkon 
belvízrendezést végeztek. K i
csinosították a  művelődési há
zat és egy pedagógus szolgála
ti la k ás t A rédeietonek nem 
kell ezentúl dagasztaniuk a 
sa ra t a Jókai és a Szabadság 
utcában, köves u ta t építettek. 
Megszépült a  művelődési ott

hom, a védőnői és egy pedagó
gus szolgálati lakás.

Üj eszközöket szereltek fel 
a  sportparkban. A három  
község lakói egymillió forint 
körüli értékben végeztek köz
hasznú tevékenységet. A 'h e
lyi TÖVÁLL, az Egyesült Tsz 
és a  kisbéri ÁG gépek, anya
gok térítésm entes, illetve ju 
tányos áru  biztosításával já
ru lt hozzá a  fejlődéshez.

A közös tanács tervei közt 
szerepel egy új orvosi lakás 
építése. A jelenlegiből orvosi 
rendelőket, váró és tanácsadó 
helyiségeket ' ' alakítanak ki. 
M indhárom községben foly
ta tják  a  belvízrendezést. Szé
les körű összefogással szeret
nék bővíteni az óvodát és az 
iskolát.

A falugyűléseken term észe
tesen gondok, problém ák is 
elhangzottak. Mégis, az ered
mények azt igazolják, hogy 
helyes elhatározás volt a kö  
zös tanácsok létrehozása. A 
székhelyközségek egyre m a
gasabb színvonalon biztosítják 
a  lakosság egészségügyi, köz- 
művelődési, alapellátási igé
nyeit. Ugyanakkor a  társköz
ségek sem m aradnak el a  fej
lesztésben. További eredmény, 
hogy a  közös igazgatású köz
ségek nem  „féltékenyek” m ár 
egymásra. Lakói m egértik, he
lyeslik, hogy esetenként nem  
aprózzák el a« jövőben a  fej
lesztésre fordítható összeget, 
hanem  egy nagyobb volumenű 
beruházásra használják fel.

Közös a tanács, közösek aa 
örömök és a gondok.

—  P l  —

N égy n em zed ék  a d íszterem ben

Ünnepi KISZ-bizittsági l ie s  
Esztergomban

M egem lékezés  a K IM SZ  60. évforduló járó l

i Sportolóknak, 
turistáknak

Meghaladják m aid a milliós 
példányszámot azoB a  szótá
rak  és társalgási zsebkönyvek, 
am elyeket az „Orosz nyelv” 
kiadó bocsát ki. Erről nyilat
kozott Vlagyim ir Nazarov 
igazgató. Elmondta, hogy az 
első példányok — angol— 
orosz és francia—orosz szak
szótárak — még ebben az év
ben az olvasókhoz kerülnek.

K iadnak több m int 50 kü 
lönböző sport-terminológiai 
szótárt, 22 sportág szakkifeje
zéseivel — orosz, angol, né
met, francia és spanyol nyel
ven.

A turisták  szám ára 18 nyel
ven — köztük angolul, néme
tül, franciául, spanyolul, a ra
bul, japánul és görögül — il
lusztrált társalgási , zsebköny
vet készítenek, de kapnak 
majd az olimpiai játékokon 
részt vevő sportolók olyan 
füzeteket is, amelyek a m in
dennapi élethez szükséges sza
vakon kívül • sportkifejezése
ket is tartalm aznak. Ezeket ad
ják a taxisofőröknek és a kü
lönböző kereskedelmi ágaza
tokban dolgozóknak is.

meltetik. A tatabányai szenny
víztelepen oly sok a m unká
juk, hogy ott külön építés- 
vezetőséget is szerveztek. 
Mindezeken kívül a lakás
építésből is kiveszik részüket.' 
M unkáik egyúttal azt is mu
tatják, hogy a szénbányászat 
és a város között igen erős a 
kapcsolat. A város lakói szá
m ára nem közömbös, hogy 
m iképpen alakul a  bányász
kodás jövője, . a  Tatabányai 
Szénbányák pedig igyekszik 
enyhíteni a megyeszékhely 
gondjain.

A jövőt is ez határozza
meg. Az építészeti üzem dol
gozói a  vállalat, a szénme
dence term elési gondjain 
igyekeznek könnyíteni. Ha
m arosan elkészülnek a  jövő 
évi tervek.

— Százhatvan-százhetven- 
m illió forint term elési é rté 
ket tervezünk, és azt az idei
hez hasonló körülm ények kö
zött kell elérnünk — m agya
rázza M ajtán József. — A  
további fejlődéshez viszont el
engedhetetlenül szükséges, 
hogy korszerűsítsük az esz
közállományt. Elképzelésein
ket több változatban kidol
goztuk, a  vállalat pénzügyi le
hetőségei szabják meg, hogy 
végül is melyik változatot 
hajtjuk  végre. Célunk a tech
nológia korszerűsítése, a m ű
helyek felszereltségének javí
tása és célgépek beszerzése, 
valamint a szakmai tovább
képzések szervezése.

Nagy Balázs

nyos fenntartással fogad min
den újat. Miért, m iért sem, 
ilyenkor általában  a változta
tásból \  eredő nem kívánatos 
események jelennek meg a 
lelki szemek előtt, s csak utá
nuk a  ‘ kedvező hatások.

E vélem ényt a közelmúl li
bán elevenítették fel, öt köz
ségünkben m egtartott falugyű
lésen. Szomód és Dunaszent- 
miklós lakói az előbb ismerte- 
te it módon vélekedtek a köz
ségi tanácsok közössé szerve
zéséről 1974 végén. Hasonló 
jelenség játszódott le  1975-ben 
és 1977-ben Bakonyszombathe
lyen. Az em berek találgatták, 
mi „hasznuk” lesz Bakony- 
bánk és Réde község tanácsá
nak egyesítéséből.

A közös állam igazgatási ap
parátusok megszervezése óta 
eltelt p ár esztendő a  változ
tatással egyetértőket igazolta.

A  szomódi közös tanács 
idei terveinek megvalósításá
hoz, valam int a  lakossági igé
nyek teljesebb kielégítéséhez 
az eddigieknél jobban feltár
ta  a helyi erőforrásokat A 
két község lakossága — „sze
rény” szám ítások szerint is — 
m ár eddig másfél m illió fo
rin t értékű társadalm i m un
kát végzett A Tatabányai 
Szénbányák, a  ta tai Hűtőtech
nika ISZ, az áfész, a  Vízmű 
Vállalat, a  helyi és a  kocsi 
tsz együttesen újabb félmillió 
forint értékű m unkával segí
te tte  a  két falu gyarapodá
s á t

A társadalm i m unkaakciók 
közül elsőként kell megemlí
teni a  „Tisztaságot, rendet 
környezetünkben"  mozgalom 

'széllémSBen végzett „községi 
. nagytakarítást”, fásítást, p ar
kosítást Szomódon portalaní- 
to tt ú t épült öt utcában. Ja 
vu lt a  fiatalság sportolási le
hetősége: új kézilabdapálya
készült. A község legkisebb 
lakóinak játszótereket alak í
tottak ki, melyeket a  tatai ci
pőgyár, a  H űtőtechnika ISZ 
és a  LATEX szocialista b ri
gádjai ötletes játékokkal ren
deztek be. Szeptem ber elején 
kezdte meg m űködését a 
komplex nevelési intézmény. 
Az első negyedév tapasztala
tai kedvezőek. A bejáró  ta 
nulóknak napközi otthonos el
látást biztosítanak.

A falugyűlés ünnepélyessé
gét emelte, hogy ott ad ták  á t 
a  közös tanács ez év m áju
sában alapíto tt kitüntetéseit a

A KISZ esztergomi városi 
bizottságának a  tagjai szer
dán délután ünnepi KISZ- 
bizottsági ülésen emlékeztek 
meg a  m agyar kommunista 
ifjúsági mozgalom m egala
kulásának 60. évfordulójá
ról.

A városi tanács dísztermé
ben négy nemzedék képvise
lőit, háború előtti veteráno-'

kát, a  felszabadulás utáni
időszak ifjúsági mozgalmá
ban aktívan teyékenykedőket, 
’57-es KISZ-tagokat, és a ma 
ifjúkom m unistáit köszöntötte 
Tóth István, a  KISZ eszter
gomi városi bizottságának tit
kára.

Ünnepi megemlékezésében a 
60 esztendővel ezelőtti esemé
nyeket elevenítette fel. Szólt 
arról, hogy m ár a  kezdetek
től az ifjúsági mozgalom kép
viselői a KMP m ellé álltak. 
A harcokban bátran  helyié Uó 
KIMSZ-esek példáját idézte, ön- 
tevékenységüket a  Tanácsköz
társaság 'idején. A 25 éves 
H'orthy-fasizmus a la tt ugyan
csak becsülettel kivették ré
szüket az ellenállási mozga
lomból. A második nemzedék 
a felszabadulás után a demok
ratikus, m ajd a szocialista Ma
gyarország megteremtéséből 
vette ki részét.

A mai fiatalokat a kor m ás
fajta feladatok elé állítja, ez 
tükröződik a KISZ IX. kong
resszusa jelm ondatában: For

rada lm i feladatunk és törté
nelmi felelősségünk a fe jle tt 
szocialista társadalom építése.

Tóth István ünnepi megem
lékezésének végén hálá já t és 
megbecsülését fejezte ki a mai 
ifjúkommunistáik nevében a 
mozgalom hőseinek, akik hoz
zájárultak  ahhoz, hogy béké
ben, szabadon élhetünk. Ezt 
követően Hazai Jenő, a  SZIM 
esztergomi M arógépgyárának 
igazgatója, személyes tapasz
talatai alapján  idézte az if- 
júkom m unisták illegális mun
káját. A KISZ-bizottsági ülés 
kitüntetések átadásával foly
tatódott. Aranykoszorús KISZ- 
j el vényt ketten, a KISZ KB 
dicsérő oklevelét hatan vették 
át. Egy fiatal Kiváló ifjúveze
tői kitüntetésben részesült.

Ezután a vendégek átvor> t- 
tak a Széchenyi térre, aho’ * 
nigy nemzedék képviselői 
megkoszorúzták a pártb ’zott- 
Ság falán lévő em léktáblát.

nőtt van-e az eset mögött — 
új megvilágításba helyezte a 
terefere témáit.

★
A tollfosztások idején sok 

mindenről szó esett, term é
szetesen a szüretről meg a 
m ulatságokról is. Erről ju t 
eszembe, hogy mesélő ism erő
söm m ennyire rosszallotta 
egyszer, hogy világos hap- 
pal, a csúcsforgalom és 
a já rda  kellős közepén 
az ifjú szerelmesek csókot vál
tottak. Még véletlenül sem 
mondta volna: Olyanok, akár 
a galambok. Korholó szavakat 
használt, m ire felesége, aki 
vagy két-három  évtizeddel be- 
látóbb és megértőbb volt, meg
jegyezte: Csak hallgass! Ti
sem voltatok galambok.

Ezt persze úgy kellett érte
ni, hogy ők sem rekedtek meg 
a turbékolásnál, szelíd csókot 
is leheltek egymás orcájára. S 
minthogy azokban az egykor 
volt időkben nem a betonjár
da, hanem  a faluvégi pincék 
zöldellő domboldalai voltak az 
ifjak összejöveteleinek, ta lá l
káinak színhelyei. Legfeljebb 
rom antikusabb keretek és kö
rülmények között vallották be 
szerelm üknek érzelmeiket, nem 
füstös eszpresszóban. Télvíz 
idején viszont a pinceoldalakat 
iá hó lepte, valahol pedig ta 

lálkozni kellett. Megoldották!
Magam is emlékszem a 

nagyszülői háznál rendezett 
tollfosztásokra. Mindenki tud
ta, hogy az az adag, amellyel 
éppen bíbelődtek, kinek a pár
nájába, dunnájába kerül majd. 
Ha voltak is férfiak a közel
ben, azok a bor zam atét vizs
gáztatták. Ízlelgették, igazgat
ták  szájuk öhlében, m intha 
vétek lenne lenyelni.

★
Igaz is. A borról ju t eszem

be mesélő ismerősöm egy m á
sik igaz története. A rozsdás 
szeg is kibújik a zsákból — 
gondoltam akkor, m ert való
jában ra jta  kaptam  az én hét 
X-es barátom at valamin. A 
borravalóról, napjaink gyakor
latáról többször is kifejtette 
véleményét, ugyanúgy fejet 
csóváién, m int az ifjak csók
váltásakor. Szó ami szó, a fu
karságig következetesen csele
kedett. Az is igaz, hogy nyug
díjból nem gavalléroskodhat 
az em ber mindig és mindenütt.

A történet pedig így szólt.
— Valamikor sokan ott

hon sütötték a kenyeret a házi 
kemencében. (Kit szidtak ak 
kor?!) Kemencét építettek, s a 
többi az asszony dolga volt. 
Csakhogy kemence és kemence 
között különbség van! Sok

sok szódásüveg cserepe került

egy-egy kemence aljába, arra 
meg a záróréteg. Az üveg jól 
megszívta m agát meleggel, az
tán  adta is vissza szépen, 
egyenletesen.

— Ahol m egkínáltak, (borra
való naturális formában!) ott 
m indent beleadtunk, a 
kemencék kemencéjét épí
tettük  meg. De akik 
megfeledkeztek rólunk? An
nak is megvolt a módja, högy 
helyenként ne süssön tökéle
tesen a kemence alja. Ha „el
kerülte a figyelm ünket”, hogy 
a szódásüvegek közé egy-egy 
fahasábocska keveredett, 
azon a darabon, ahová került, 
bizony sápadt m aradt a ke
nyér.

— Megesett — csapta össze 
a kezét. De borravalót, azt 
nem fogadtunk volna el, a 
világ minden kincséért sem!

NYUGODT vagyok. Nekünk 
és utódainknak nem lesz szük
ségük házi kemencére. így az
tán  elő sem fordulhat, hogy az 
asztalra kerülő kenyér alja 
foltokban sápadtan szőke, ne
tán sületlen. Söletlenség fe l
tételeznem is ilyet, de ha ne
tán mégis . . . mégis eszünkbe 
ju tna  kem encét építtetni, 
m ondjuk: divatból? Akkor
sincs baj. H át meg tudunk mi 
feledkezni arról, hogy megkí
náljuk a m estert? Hogy ko
csival van? Ez gond. Mégsem! 
Akkor ta lán  nem a bor, ha
nem a . . . .  rávaló. Az nem 
részegít. Biztos ?!

Gordos Géza
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A  bányászatért és a városért


