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Magyar— HSZK 
koprodukció

Pumuckl, a z  NSZK-ban 
rendkívül népszerű ifjúsági 
regénysorozat főhőse elevene
dik meg a Pannónia Animá
c ió s  és Rajzfilm Stúdió rajz
asztalain, ahol javában foly
nak a magyar—NSZK közös 
vállalkozásban készülő film
sorozat munkálatai.

A bajor rádió és televízió 
megbízásából elkészült' 52, 
egy-egy perces minirajzfilm 
kedvező fogadtatása után lát
tak hozzá a 26 részből álló, 
húsz-húsz perces történetek 
rajzolásához. Pumuckl, az 
egyébként láthatatlan figura 
csak akkor jelenik meg a né
zők előtt, ha egyedül, vagy 
gazdája társaságában van. A 
történet szerint az lesz a gaz
dája, aki őt először meglát
ja. , Miivel Pumuckl kalando
zásai során beleragadt egy 
esztalos ragasztós üvegébe, 
így későbbi sorsa megpecsé
telődött. A kicsit vásott, de 
jó érzésű figura az asztalos 
műhelyéből elindulva látha
tósága, illetve láthatatlansága 
révén sok kalandon esik át, 
de mindig visszatér gazdájá
hoz.

Gyümölcsszezon  
a szobi szörpüzemben

äveget töltenek meg külön
böző gyümölcslevekkel. Az 
izemben ribiszkét, málnát, 
szamócát, almát és szőlőt 
dolgoznak fel. Termékeiknek 
niníegy harminc százalékát 

exportálják

A palackozó üzemben

„Barátságban” a természettel
„Nem környezetbarát tech

nológia!” — mondják a szak
mabeliek a timföldgyártásra. 
Megállapításuk helytálló, de 
tárgyilagosán leszögezhetjük, 
hogy fokozatosan csökken 
környezetszennyező hatása. 
Bizonyítja ezt az a grafikon 
is, amelyet Marosi Mihály 
tesz elém' az Almásfüzitői 
Timföldgyárban. Az első ada
tok 1953-ból származnak, 
amikor még 90 ezer tonna 
alatt vott az évi termelés. 23 
ezer tonna kén-dioxid és 7 
ezer tonna por szennyezte ak
kor a levegőt a gyár környé
kén, tavaly mindössze 6 ezer 
itonna kén-dioxid és 650 tonna 
por. Az eltelt időszak alatt 
csaknem négyszeresére növel
ték a timföldgyártást.

— Régen az erőmű kazán
jainak pernyéje is szennyezte 
a légkört, de az olajtüzelés 
bevezetése óta a kén-dioxid- 
kibocsátás is csökkent. Télen 
használjuk a porszéntüzelésű 
kazánokat, de megbízhatóan 
működnek az elektrosztatikus 
porleválasztók. — tájékoztat 
a  gyár környezetvédelmi fe
lelőse.

Nem is emiatt fizettek ta 
valy fél millió forint bírsá
got. Jobbára a régi kalcináló 
kemencékből eltávozó gázok 
és porok szennyezik a leve
gőt. Megérett már az i<jlő ar
ra, hogy korszerűsítsék a 
négy kemence porleválasztó
ját. Szó van arról is, hogy a 
21 méteres kéményt 42 méte
ressel váltják fel. Ez elsősor
ban a közvetlen munkahelyi 
légkört javítaná, de a gyár

mellett húzódó vasút- és fő
útvonalon közlekedők is érez
nék kedvező hatását

— Sajnos, a kén teljes meg
kötésére kevesebb a lehetősé
günk. Ismeretesek ugyan el
járások, amelyekkel a füst
gázokból kioldható a kén-di
oxid, de azok’ igen költsége
sek. Kis kéntartalmú, illetve 
kénmentes fűtőolajok hasz
nálatával szintén mérsékel
hetnénk a szennyezést Ezek 
a tüzelőanyagok azonban drá
gáik, és korlátozott mennyisé
gű áll rendelkezésre. Az elő
állított termékben sem köt
hetjük le a ként, mert az 
minőségromlással jár — ma
gyarázza Marosi Mihály.

A természetes vízfolyások 
védelmét is fontos feladat
nak tekintik a gyárban. En
nek ellenére előfordul, hogy 
üzemzavarok idején lúg jut a 
szenny csatornába, azon ke
resztül pedig a Dunába. 
Évekkel ezelőtt megbízták a 
Tatabányai Szénbányák ÁVF- 
részlegét a víztisztítómű kor
szerűsítésének megtervezésé
vel. Most olyan egyszerűsített 
megoldást valósítanak meg, 
hogy a víz lúgosságának nö
vekedésekor a folyadékot a 
vörösiszaptárolóra vezetik. A 
jövőben olyan berendezést 
építenek be, amely a lúgos
ságot folyamatosan méri és a 
megengedett érték túllépése 
esetén savval közömbösíti a 
kémhatást

1972-ben már egymillió 
négyzetmétert foglalt el a 
feltöltött és részben kiszik
kadt iszaptér. Ennek felülete

azonban erősen porzik, a sze
lek 10—15 kilométerre is el
hordják a vörösiszapot. A 
pormentesítésre pályázatot ír
tak ki, és több módszerrel 
próbálkoztak. Termőtalajt, 
kavicsbányái meddőt hordtak 
és hordanak a területre, hogy 
a növényzet megkapaszkod
hasson. Erdősítés nem jöhet 
szóba, inert a fák gyökere 
egy idő után az erősen lúgos 
rétegbe ér, ez pedig a  növény- 
pusztulását okozza.

Biztatóak azok a kísérletek, 
amelyeket szerződés alapján a 
Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem folytat. Jelenleg 6 
ezer négyzetméter területen 
gyeptermeléssel próbálkoz
nak, eddig eredménnyel. Az 
összes iszaptér 40 százaléka 
van valamilyen módon leta
karva. a többi területet igye
keznek nedvesen tartani a 
porzás megakadályozása ér
dekében. Évente 1—1,5 millió 
forintot költ a vállalat a vö- 
rösiszap-tárolótér rekultivá
ciójára, hogy az a mezőgaz
daság számára hasznosítható 
legyen.

A sokrétű környezetvédel
mi intézkedések nyomán még 
kedvezőbb képet mutat majd 
a grafikon. A gyár fejleszté
se, a termelő berendezések 
korszerűsítése kapcsán min
dig szem előtt tartjuk a kör
nyezetvédelmi előírásokat, 
követelményeket, és tovább 
erősödhet a timföldgyártás 
„barátsága” a természettel.

Nagy Balázs

B rigádportré

Értelmet az együtt végzett munkának
A forgalmi iroda kis abla

kából jó kilátás nyílik az 
épülő komáromi buszpálya
udvarra. Lassan készül, pedig 
de siettetné az átadást a 18- 
as Volán Vállalat tatai üzem
egységének Klapka György 
szocialista brigádja. Ök 
ugyanis mint a személyfor
galmi szolgálat -tagjai, Ko
máromban és a környékén 
dolgoznak.

A körülményeik nem ró
zsásak, némi túlzás kellett 
ahhoz, hogy a szűkre szabott 
portásfülkét forgalmi irodá
nak nevezzük. Rossz a bu
szok állapota, kevés a szere
lő. így a javítást többnyire a 
sofőrök végzik — panaszkod
hatnának. De ezt csak in
kább. mint mellékes tényt 
említik, s a munkájukról me
sélnek, büszkélkedve.

Németh Istvánná, a négy
szeres aranykoszorús szocia
lista brigád vezetője talán 
kicsit elfogult kollégáival 
szemben, de úgy érzi, sokat 
köszönhet nekik. Családi tra 
gédiáját említi, amikor egyik 
napról a másikra egyedül 
maradt, de a kollektíva tag
jai egy emberként mellé áll

tak. Nem engedték, hogy le
mondjon a brigádvezetői cím
ről, kényszerítették, hogy 
dolgozzon, elterelték figyel
mét a fájdalmáról, s amikor 
a ház körül akadt tennivaló, 
újra csak rájuk számíthatott.

E személyes kitérő után a 
mindennapi mun-kára terelő
dik a szó. A 34 gépkocsive
zető, kalauz és forgalmi irá
nyító hét esztendeje „szövet
kezett” arra, hogy megterem
tik együtt a munka, a  pihe
nés és a közös kulturálódás 
összhangját.

— Értelmet akartunk adni 
a munkánknak —- gondolko
dik hangosan a brigád egyik 
helyettes vezetője. Rózsahe
gyi Attila. — Nem könnyű 
Némethné, Piriké dolga, 
ugyanis szinte csodaszámba 
megy, ha együtt van a bri
gád. Hiszen járják a  buszok 
a megyét, s hat busz vasár
nap is szolgálatot teljesít. A 
forgalmi irodába azonban 
mindnyájan be-betértünk, 
ilyenkor egyeztetjük a brigád 
elképzeléseit.

Némethné a meghonosodott 
jó szellemet arra vezeti visz-' 
saa, hogy egy emberként dol

goznak a gazdasági feladatok 
teljesítésén. Mivel takarékos
kodhat egy buszvezető? Min
denekelőtt az üzemanyaggal. 
E téren is élen járnak, azon
nal jelzik, ha a megengedett
nél többet fogyaszt a kocsi.

•— Mindent vállalunk, ami 
csak hasznot hoz a vállalat
nak. A koppánymonostori 
úttörőtábor rendelkezésére 
állunk, szállítjuk a gyereke
ket, igény szerint. Hasonló
képpen a KKV-nak is válla
lunk fuvart, de még lakodal
mas különjáratokat is. Vál
laltuk. hogy az 1000 forin
tonként; vonalbevételből a 
megengedett egy forintnyi 
hiányt, hetven fillérre szorít
juk le. Sikerült. Mint ahogy 
az is, hogy mind többen tűz
hessék fel a busz műszerfalá
ra a 250, 500 és 750 ezer kilo
méter balesetmentes' vezeté
séért járó kis táblát — kap
csolódnak a beszélgetésbe a 
buszvezetők.

A munka mellett, a hosszú 
sacégá’at után. megtalálják 
szabad ideiükben is egymást. 
Házépítésnél segédkeznek, 
gyakori vendégek egyik tatai 
nyugdíjas brigádtagjuknál, fát

N épfron tisizo ttság
a la kó te lep en

K isvárosny i *n?ber . él
dózsakerti lakótelepen. Mikor 
az első családok beköltöztek, 
még nem volt olyan fórum, 
ahol a lakosság elmondhatta 
volna gondolatait, problémáit, 
javaslatait. A Hazafias Nép
front körzeti bizottságának 
létrehozása öt esztendeje ezt a 
hiányt pótolta.

Az eltelt idő alatt megerő
södött, sőt megyei hírnévre 
tett szert a fiatal bizottság. 
Igaz, körülményeik is kedve
zőek. A Réti utcában kelleme
sen berendezett saját helyisé
gük van, ahol havonta össze
jönnek a tagok. A bizottság
ban éppúgy megtalálni a nyug
díjas bányászt, mint a peda
gógust. vagy az építésvezetőt. 
Húszán vannak. Talán az ösz- 
szetétel sokszínűsége révén si
került jó kapcsolatot kialakí
taniuk az intézményekkel' és 
a gazdasági egységekkel.

ö t esztendeje a HNF megyei 
bizottságának küldöttértekez
lete elfogadta, hogy a körzeti 
bizottságok vállaljanak véd
nökséget a várospolitikai 
szempontból jelentős beruhá
zások fölött. A dózsakertiek 
különösen szívükön viselik a 
kerületükben épülő létesítmé
nyek sorsát, A jelenlegi két is
kola és óvoda építését jelen
tős társadalmi munkával se
gítették. Ennek ellenére még 
mindig kevés a férőhely. A 
bizottság javasolta, hogy a 
helyben fel nem vett gyereke
ket autóbusszal szállítsák a 
kertvárosi óvodába. Most a 
kommunista műszakok bevéte
léből két foglalkoztató terem
mel bővítik az I-es óvodát. A 
KOMÉP társadalmi munkában 
vállalta az építkezést. A la
kosság a HNF felhívására szí
vesen vállalja a takarítást és 
a bútorok elhelyezését.

A k ö rz e t i  bizottság, melynek
-----vezetői energikus

fiatal erpberek, Izsáki Zoltán, 
titkár és Doktor Imréné elnök, 
nagy figyelmet szentel a lakó
területen élő nők bevonására 
a közéletbe. Elsősorban a gyer
mekgondozási szabadságon lé
vőkre és a nyugdíjasokra gon
doltak, mikor megszervezték a 
szabás-varrás tanfolyamot. 
Nagy sikere van az ingyenes 
kondicionáló tornának is. 
Évente mintegy száz asszony 
és lány iratkozik be. A részt
vevők a mozgás mellett meg
ismerkednék a népfront szer
vezeti életével. Közülük ma 
már többen a lakóbizottságok- 
ban tevékenykednek. A kerü
letben sok a fiatal, ezért nagy 
sikerűek a dózsakerti sportna
pok. Már hagyomány, hogy 
évente a Béke hónap során 
tömegsportrendezvényen vesz 
részt a lakosság. Az idén leg

vágnak nála, s minden ház. 
körüli teendőt elvégeznek. 
Alakulásuk óta patronálják a 
komáromi szociális otthon 
idős lakóit. Nem pénzzel, ha
nem szép szóval, szeretettel 
igyekeznek a magányos em
bereken segíteni.

A sok kis öreg közül a 
.rokkant Dömötör István bá
csi lett a brigád kedvence. 
Szeret kézimunkázni, így fo
nalat vettek neki, s elvitték 
.tíz éve nem látott egyetlen 
rokonához. Figyelmességük 
nem megy a többi otthonia
ké rovására. Minden egyes 
alkalommal kitörő örömmel 
fogadják látogatóikat, s mint 
a gyerekek, mindent elmesél
nek, bíztatást, elismerést 
várnak. Gyakoriak a közös 
kirándulások, többen a patro
nálok jóvoltából látták meg 
idős korukban először a Ba
latont.

Hosszan sorolhatnék. mi 
minden történt a brigád ed
digi életének során. Nem 
csak áhítoznak az új buszpá
lyaudvarról, de tesznek is 
érte, parkosították a környé
két, társadalmi munkában.

Követendő példa a „Klap
ka György” brigád munkája. 
Elcsépelt szólamnak tűnhet, 
de az biztos, hogy a legjobb 
úton járnak afelé, hogy el
nyerjék a vállalat kiváló bri
gádja címet.

— román —

nagyobb sikere a Misa-futás- 
nak volt.

Az iskolák, óvodák szülői 
munkaközösségeinek vezetői 
jó kapcsolatot alakítottak ki 
a HNF körzeti bizottságával, 
így könnyebb megszervezni a 
társadalmi munkát a gyermek- 
intézmények segítésére. A  la
kosság időnként rendbe teszi 
az udvart, virágok ültetésével 
kedveskedik a gyerekeknek. A 
pályaválasztást igyekeznek 
megkönnyíteni a kisdiákok 
számára.

Az idén a KOMÉP művelő- 
.......... — rlési házában kiállí

tást rendeztek, bemutatták, 
milyen szakmák tanulása kö
zül választhatnak a gyerekek. 
A körzeti bizottság tagjai a 
területen élnek, így jól isme
rik  a lakosság igényeit. A kö
zeljövőben építendő harmadik 
óvodát, kezdetben csak ötven- 
személyesre tervezték. A nép
front javaslatára később 150 
személyesre alakították á t a 
terveket.

A nyugdíjasokkal törődni 
társadalompolitikailag fontos 
feladat. A körzeti bizottság 
helyiségében megalakították a 
nyugdíjas klubot. A kétheten
kénti összejöveteleken az idős 
emberek elmondhatják prob
lémáikat, a bizottság pedig 
továbbítja azokat az illetéke
sekhez. Többen kérték például 
a szociális étkeztetésben való 
részvételük megoldását. Láto
gatottak a klubban tartott 
orvosi előadások, melyeket
dr. Kiss Ilona tart. Az idén 
közös kirándulást szerveznek

Zalakarosm. Jelenleg hatvan 
tagja van a ‘ klubnak és ez ko
moly probléma elé állítja a 
bizottságot. A klubtagok már 
kinőtték a jelenlegi helyiséget, 
más megoldás után kell nézni.1

A Dózsakertben 23 lakóbi
zottság és 17 tanácstag tevé
kenykedik. A népfront körzeti 
bizottságának szervezésében 
munkálkodnak a „Tisztaságot 
rendet környezetünkben!" 
mozgalom céljainak megváló-' 
sításán. A házak előtti virág
ágyások, parkok gondozására 
két esztendeje kerti szerszámo
kat kapott a lakosság. Nem
rég. a népfront tagjaiból ala
kított különbizottság végigjár
ta a terület üzleteit. Minden
hol „tisztasági” könyvbe rögzí
tették a  feltárt hiányosságo
kat, bejegyezték, mi minde
nen kell változtatni. Fél év 
múlva újból megtekintik a 
boltokat, ellenőrzik a megtett 
intézkedéseket.

A n ép fro n t  lényeges fela-
-........■ —.....  dalának tekinti
a fiatalság nevelését, szemlélem 
tének alakítását. Sok minden 
épült a területen mostanában,1 
többek közt a  megyeszékhely 
egyik büszkesége, a Sétáló u t
ca. Ezt azonban tisztán, rend
ben kell tartani, ami nem csak! 
a városgazdálkodás feladata. 
Az lenne jó, ha a már meglé
vő létesítmények óvása. a 
boltok vezetőinek és az idelá
togatóknak éppen úgy szív
ügyévé válna, mint az itt lat 
koknak.

D. Tóth Iidikó

T akarékszövetkezeti 
k irendeltség  ny ílt Szomódon

Jól zárta az első félévet a 
Tata és Vidéke Takarékszövet
kezet, betétállománya június 
végére elérte a 95,7 millió fo
rintot. Ezzel jelentősen túl
teljesítette ez évi — nyolcmil
lió forintos — betétnövelési

működött. A létesítmény ki-' 
vitelezője a tatai áfész építő
brigádja volt.. A munkálato
kat egy évvel ezelőtt kezdték, 
s az építésre 350 ezer forintot 
költöttek. A kirendeltség ké
szítésénél, szépítésénél a köz

A szomódi kirendeltség tetszetős épülete

tervének időarányos részét, 
mintegy 1,7 millió forinttal. 
Hat hónap alatt 15 millió fo
rint kölcsönt is folyósítottak 
tagjaiknak, kilenc százalék
kal többet a tervezettnél.

A szövetkezet kilenc kiren
deltséget működtet Tata kör
nyéki községekben. Ezek közül 
a szomódi a közelmúltban köl
tözött új épületbe, ugyanis 
eddig a községi tanácsházban

ség társadalmi szervezetei —l 
az MHSZ, a KISZ —, valamint 
a helyi Március 15. Termelő
szövetkezet is segédkezett tá r
sadalmi munkában.

A szomódi kirendeltség be
tétállománya az év elején 7.3 
millió forint volt, az összeg 
június végére több mint 300 
ezer forinttal emelkedett. Hat 
hónap alatt 800 ezer forintnál 
több kölcsönt is folyósítottak 
tagjaiknak.

A napokban a fafal takarékszövetkezet sül fői kirendeltsége 
is új épületbe költözött. Képünkön: nyertes lottószelvény 

ellenértékét fizetik k|

A szobi szörpüzem hét ter
melőszövetkezettől kapja fel
dolgozásra a gyümölcsöt. A 
tervek szerint 1‘180-ban öt
hat ezer tonna gyümölcsöt dol
goznak fel. A palackozóban 
naponta ötven hatvan ezer


