
M i h á l y  b á c s i  m e g a l á z t a t á s a
EL LEHET KÉPZELNI, milyen nagy a 

keserűsége Fehér Mihály bácsinak, ha azért 
eljött Szomódról, hogy elpanaszolja szer
kesztőségünknek, hogyan járt.

Ide már kísérővel, mert csak elindulni, 
azok után, amilyen cudarul bántak vele.

Múlt csütörtökön Tatán járt a 83 éves 
világtalan ember. Hazafelé tartva a falu
jában elbizonytalanodott. A zajból ítél
ve, szenet lapátoltak a Tatai utcában az 
egyik ház előtt, ott érdeklődött, milyen 
irányba menjen, hogy otthonába eljusson.

Segítség helyett kegyetlen, bántó, pök
hendi válaszokat kapott: Ne menjen se
hová, feküdjön az árokba, majd ott meg
találják. Szóval, gúnyolták, csúfolták, meg
alázták. Azt hitte, egy lépést sem viszi to
vább a lába.

Megélt, végigharcolt két háborút, négy 
és fél évet töltött hadifogságban. Hegesztő 
volt egy vasgyárban. Nem érdemli ő ezt 
— de senki ember fia —. hogy öregségére 
ilyen tiszteletlenül, embertelenül bánja
nak vele. Ha nem ismerik is', a fehér bot
ra igazán tekintettel lehettek volna.

EGY ÓRA HOSSZÁNÁL több eltelt, mi
re bekopogott egy családhoz. Mert sehogy 
sem boldogult egyedül. A beteg, rokkant- 
nyugdíjas házigazda kísérte hazáig.

Szombaton egész oldalon szóltunk a 
Szomódon kibontákozó korszerű közmű
velődési szemléletről. Most tegyük fel így 
a kérdést: Szomódnak csak nem ez a má
sik arca?

N. P.

K i tu d  tö b b e t  

a S z o v je tu n ió ró l ?
Január 16-án megren

deztek a 314. Sz. Ipari 
Szakmunkásképző Intézet 
és Erősáramú Szakközép- 
iskolában a Ki tud többet 
a Szovjetunióról? vetélke
dőt.

A  zsűri elnöke Odrovics 
Kálmán igazgató volt, 
munkájában Szabó Ist
ván, az MSZMP Városi 
Bizottságának politika:
munkatársa, Vígh Ferenc- 
né, nz intézeti Szülői Mun
kaközösség kulturális fe
lelőse, Holbik Márton, az 
MSZBT helyi tagcsoport
jának elnökhelyettese,
Ress István, KlSZ-tanács- 
adó tanár segítette.

A  játékot Horváth Zo l
tán, a Szakszervezetek Ko
márom Megyei Tanácsának 
munkatársa vezette.

Tanulóink kilenc csa
patban versenyeztek, négy 
kérdéscsoportban mérték 
össze tudásukat. A szak
munkástanulók közül az 
első és második helyezett 
csapat a 2/16. osztály — 
Urbancsik Tamás, Cser- 
venka Gábor, Búzái Jó
zsef, Iiozmann Attila — és 
a 3/11. osztály — Menyhárt 
Andrea, Ráczkevi Ma
rianna, Barta Zita, Skro- 
ván Mária — jut tovább. 
Mindkét osztály diákjait 
Borbély Imréné készítette 
fel.

Szakközépiskolás tanu
lóikat az 1/A osztály tanu
lói — Farkas János, Ilaász 
Róbert, Kaszmann József, 
Vég János — képviselik 
a megyei döntőn.

Kiss Adél

Válaszol

illetékes

Éleslátó

Lencsés Ferencet, а 
MEDICOR ELFI mecha
nikai műszerészét a gyár
gazdasági vezetése felter
jesztette a Kiváló Újító 
kitüntetés bronz fokozatá
nak elnyerésére.

Harminckét éves, két 
gyermek van. Ennél a 
gyárnál kezdte a tanuló
idejét 1968-ban. Munkáját
változatosnak és szépnek 
tartja, mert azt csinálja, 
amit szeret. Precíznek
kell lennie, mert az embe
rek gyógyításához szük
séges készülékeket szerel
nek össze. A  sugárrekeszek 
a röntgentechnikában fon
tos tartozékok.

A  sugárrekesznél koráb
ban nyugati márkájú mik- 
rokapcsolót építettek be, 
melynek funkciója a szű
rőbetét és a kapu zárását 
visszajelző lámpa kapcso
lása. Ez egy kisméretű, 
de - nagy igénybevételnek 
kitett alkatrész. Lencsés

Ferencet érdeklődése és a 
véletlen is hozzásegítette, 
hogy a Kontakta által 
gyártott mikrokapcsolórá 
rátalált. Paraméterei és 
a funkciója teljesen meg
feleltek az itt elvártaknak, 
és a kötelező minőségellen
őrző mérések után már 
ezt építették be. Maga is 
meglepődött, amikor meg
tudta, hogy ez 565 ezer 
forint ítőkésimport-meg- 
takarítást jelentett а

gyárnak, de egyben büsz
keség is számára, hogy 
sikeres volt az elképzelé
se. Ötletei alapján történ
tek már más változtatások 
is. Nemcsak a gyárnak, ha
nem a népgazdaságnak is 
szüksége van ilyen éleslátó 
emberekre. Képünkön
Lencsés Ferenc a sugárre- 
kesz szerelése közben.

Máder Ferenc 
Esztergom

Zenekarok a  „Fényért"
Ez is

k ö r n y e z e t 

v é d e le m
A  január 2-án megje

lent Természetvédelem? cí
mű olvasólevélre az aláb
biakat válaszoljuk.

A  természet védelme 
nem csak növényültetés
sel. gondozással jár. Hoz
zátartozik környezetünk 
védelméhez az is, hogy 
időnként el kell távolítani 
azokat a növényeket, ame
lyek az élővilágra és a 
környező tárgyakra ve
szélyessé válnak.

A  levélíró azt kifogásolta, 
hogy a Mártírok útján a 
városgazdálkodási üzem 
kivágott két ezüstfát, is
mertebb nevén olajfát 
(Elaeagnus angustifolia). 
A  fa díszítőértéke — ezüs
tös színű levél, illatos v i
rág, fehér színű termés 
— mellett vannak kelle
metlen tulajdonságai is. 
Legfőbb hibája az, hogy 
görbe. szabálytalan tör
zse elhajlik. A  városban 
több helyen döntött már 
ki a szél hasonló fákat, 
veszélyeztetve járókelőket, 
épületeket, a közvilágítást 
és természetesen a kör
nyezetében lévő növényze
tet is. Amikor idősebb 
olajfákat eltávolítunk a 
parkokból. utcákról, eze
ket a veszélyeket igyek
szünk megelőzni.

Ha tőből kivágjuk a fát, 
a növény legtöbb esetben 
nem pusztul el, hanem a 
következő tavasszal erő
teljes új hajtásokat hoz 
és már az első évben szép 
bokor fejlődik ki, így a 
(Jíszítőjellege, értéke meg
marad.

Czirkó Márton 
kertészmérnök 

Városgazdálkodási Üzem 
Tatabánya

E gy humánus kezde
ményezés ért el az 
oroszlányi Techni
ka Házához. A  Ko

márom megyei vendéglá
tós zenészek a ,,Jumbó” 
zenekar kezdeményezésére 
jótékony célú koncertet 
adtak Skrinyúr Imre kol
légájuk megsegítésére.

„Imike” sajnálatos kö
rülmények között vesztet
te el szeme világát. Be
csülték, szerették és elis
merték munkatársai és a 
közönség is. Az oroszlányi 
rendezvényt tatabányai és 
tatai koncert előzte meg. 
A  bevétel teljes összegét 
egy külföldön végzendő 
szemműtétre ajánlották fel.

Az egyik védnök Németh 
Zsigmond, az oroszlányi 
Atlantic együttes vezetője; 
— A  megszokott családi 
együttlétből szakítottam 
időt a szervezésre. Kará

csonyi ajándéknak szán
tam.

Pozsár Béla, a tatai Eu
rópa RT vezetője:

— Mi is nagy együttér
zéssel veszünk részt ezen 
a koncerten, mert „Imike” 
többek között velünk is 
dolgozott. Mostani dobo
sunkkal teljes mértékben 
meg vagyok elégedve, de 
Imikét bármikor vissza
fogadnám. Nem a sajnálat, 
hanem a hozzá fűződő ba
rátság és az iránta érzett 
tisztelet beszél belőlem.

Csóka Csaba, a tatabá
nyai Memory RT-ből: —
Mi már másodszor lépünk 
feí, most is az első hívó
szóra jöttünk. Komáromban 
is ott leszünk.

Kovács Béla az oroszlányi 
Mobil RT-ből: — Termé
szetes, hogy támogatjuk 
ezt a megmozdulást. A  to

vábbiakban is számíthat
nak zenekarunkra.

Denk János, a komáromi 
Elektron zenekarból: —
Becsületbeli ügyünknek
tartjuk a fellépésünket. A 
maihoz hasonlóan a to
vábbi rendezvényekhez is 
melyek Komáromban,
Győrben és Mosonmagya- 
róvárott lesznek, felajánl
juk teljes felszerelésün
ket.

Köszönet illeti mindazo
kat, akik a szervezésben 
és a rendezésben részt 
vettek. Szeretnénk, ha 
ez az „ügy” országos mé
retűvé válna.

Rónai György 
Tatabánya, Bánhidai Itp.

403.

(Az ügy úgy válhat or
szágos méretűvé, ha a 
kezdeményező zenekar
egyszámlát nyit az OTP-
nél„ amire a felajánlásokat 
be lehet fizetni. Mivel 
társadalmi adakozásról van 
szó. az adott város tanácsa 
igazgatási osztályának
egyetértése és jóváhagyá
sa kell hozzá. Az ügy kép
viseletében eljáró személy
diszponál a számla fölött, 
a tanács — kötelezően — 
ellenőrzi, hogy az összeget 
a nyitáskor megjelölt célra 
fordítsák. A  megbízó ilyen 
feltételek mellett rendelhet 
befizetési lapokat és ter
jesztheti azokat az ország
ban. Ezeket a kötöttsége
ket nem bizalmatlanság; 
szülte, hanem annak ér
deke, akit a — kollektí
vák, magánszemélyek — 
tehát a társadalom támo
gat. Bízunk abban, hogy 
az illetékes ügyintézők 
gyorsan, rugalmasan in
tézkednek az .(egyszámla
ügyében. (A szerk).

Körzetszemle

Tatabánya-Újvárosban
F e lú j í tá s i  ü te m , k o rs z e rű s íté s ,  

t e t ő t é r b e é p í t é s

Az V/l. népfrontkörzetben, а
városi tanács három tanács
tagja, Kovács László, dr. Ko
vács Antal és Balatoni Emil 
tájékozódott választókörzeté
nek 198«. évi várható fejlődé
séről, különösen a lakóépüle
tek felújításáról és karbantar
tásáról. Az IKV igazgatója. Vi
da Ferenc a tanácskirendeltsé
gen ismertette az újvárosi 33., 
34., 36. sz. tanácstagi körzethez 
tartozó lakóépületeken folya
matban lévő munkák jelenlegi 
állását.

A ,,\V” jelű épületen, (Tas 
vezér u. 11, Komáromi u. 
43—49.) megfelelő ütemben fo
lyik a teljes felújítás és kor
szerűsítés után a tetőtérbeépí- 
tés, majd az azt követő hom
lokzatfelújítás. A munkálato
kat a Tatabányai Építőipari 
Szövetkezet végzi, s az év 
közepére befejezi. Akkor el
foglalhatják helyüket a foga
dószinten az intézmények és 
boltok, és ki lehet utalni a te
tőtéri lakásokat.

A „Q” jelű épületen, (Tas ve
zér u. 1., Győri u. 30—32.) a 
bérlők kiköltöztetése után meg
indultak a bontási és belső 
szerelési munkálatok. Ebben az 
évben 12 millió Ft értékű fel
adatot vállalt, a Tatabányai 
Építőipari Szövetkezet. A tel
jes felújítás, korszerűsítés és a 
tetőtér beépítésé 1987. július 
25-re befejeződik.

Az „SZ” jelű épületen, (Huba 
vezér u. 4—16.) jó ütemben 
végzi a KOIY1ÉP a felújítást, 
korszerűsítést és tetőtérbeépí- 
tést. Ebben az évben mintegy 
17 millió Ft értékű munkát vé
geznek el, a műszaki átadás
átvétel 1987. március 30-ra 
várható.

Az „S ” jelű épületen, (Győri 
u. 34—36, Huba V. u. 2.) 1986.
második félévében kezdődik a

felújítás, korszerűsítés és tető» 
térbeépítés. Még az idén 3 
millió Ft értékű munkát telje
sítenek, a műszaki átadást 
1988. közepére tervezik.

A 79. sz. épületen, (Töhötöm. 
V. u .  5—7.) a felújítási, kor
szerűsítési munkálatokat 1985. 
végén megkezdte a Praktika 
SZISZ. Az átadás 1986. köze
pén várható.

Az IKV7 folyamatosan gon
doskodik a „Z ” jelű és a ,,V” 
jelű épületek kivitelezési ter
veinek elkészítéséről.

Ebben az évben parkosítják 
a „YV” jelű és a 79. számú 
épület környékét.

A „D ”  jelű épület, (Előd ve
zér u. 16—24.) homlokzat- és 
tetőfelújítása, valamint az „A ” 
jelű épület, (Komáromi u. 
1—7.) homlokzat- és tetőtér- 
felújítása az év végére készül 
el mintegy 5 millió forintért a 
TANÉP kivitelezésében.

A tanácstagok több javasla
tot tettek a bérlő-bérbeadó 
kapcsolat javítására. s arra, 
hogy a felújítás és korszerűsí
tés során jobban vegyék t i- 
gyelembe *» bérlői igényeket. A 
rendszeres tájékoztatáson túl, 
részt kívánnak venni a műsza
ki átadásokon, ahol közvetlen 
információt szerezhetnek az 
elvégzett munkák minőségéről, 
a nagy értékű munkák után be
következett változásokról.

A szóbeli tájékoztatás után a 
tanácstagok körzetszemlére in
dultak, hogy az épületeken 
folyó munkálatok állásáról 
közvetlen tapasztalatokat sze
rezzenek.

A Tatabányai Ingatlankezelő 
Vállalat vezetői a város más 
területein is tervezik a kiren
deltségekkel és a tanácstagok
kal hasonló kapcsolat felvéte
lét.

„Kár annyira védeni őket..."
A játékhoz a lárma is hozzá

tartozik! — olvashatjuk a Dol
gozók Lapja január 11-i szá
mában. Ügy tűnik, ez a meg
állapítás nem éppen helytálló, 
ezért nem ártana egy kicsit 
vitába szállni vele. Valóban 
hozzátartozik a játékhoz a 
lárma is? A hagyományos la
kónegyedekben és általában a 
falvakban hol tapasztalni ha
sonló panaszokat a gyerekekre 
és fiatalokra, mint például Ta
tabánya lakótelepein? Vagy ott 
nincsenek gyerekek? Vagy ott 
nem játszanak? De bizony ját
szanak. Csakhogy ott nem az 
ám a jelszó, hogy a játékhoz a 
lárma is hozzátartozik.

Ott az emberek még megfon
toltabbak annál, hogy ilyesmit 
kiejtsenek a szájukon. Es a 
gyerekek is megfontoltabbak, 
mert nem ordítoznak csapato
san az utcákon, az ablakok 
alatt és nem rugdossák ki a 
labdával a szomszédok ablaka
it. Csak hát, hogy is mondjam 
csak . . . kultúráltabban játsza
nak. Csendesebben, okosabban, 
ordítozás nélkül, lárma nélkül. 
A dózsakerti pártbizottság he
lyiségében tartották a múlt év 
végéta a kerületi tisztségvise
lők megválasztását. Ott hallot
tuk az egyik felszólalótól, hogy 
az utcákon, ablakok alatt fut
ballozó gyerekek Dózsakertben 
34 ablakot rúgtak ki. A járó
kelő ugyancsak tartsa nyitva a 
szemét, ha nem akarja, hogy a 
repülő labda hátba vagy fejbe 
találja.

A ricsaj, a lárma ilyenkor 
minden más hangot elnyom. 
Akinek hallgatnia kell órá
kon, napokon, heteken, talán 
egy életen keresztül ezt a lár
mát, füttyögést, visongást, an
nak csak részvétünket fejez
hetjük ki.

Nem úgy a cikkíró, aki meg
rója a szerencsétlen lakót, 
hogy olykor-olykor ki merészel 
szólni az ablaka alatt labdát 
rúgdosó gverekhadra. Mond
ván, hogy ő ordítozik, nem a 
rendetlenkedő gyerekek. Hozzá
téve azt is, hogy a máshol 
szerzett bosszúságokat a gye
rekeken töltik ki. Meg is em
líti, hogy azok, akik kifogá
solják a gyerekek utcai visel
kedését, sokkal egykedvűbben

viselik el a motorok, az utca 
zaját, a repülőgép búgását. A 
motorok, a repülőgépek nem 
az ablakok alatt rohannak el. 
Az utca forgalma is kissé tá
volabbra esik. Éppen ezért 
ezeket könnyebb elviselni. Ha
bár ez sem kellemes. De tud
ja a lakó, ha elment az a mo
tor, a repülőgép, akkor köz- 
ben lesz egy kis nyugta. De 
az ablakok alatt labdát rúg
dosó, visítozó gyereksereg fe
löl már mun olyan biztos a 
nyugalma. Nem ritka hogy 
valamelyik lakás falát „bom
bázzák” a labdával. Vagy ka
pufa helyett ablakfát találnak 
el. De nemegyszer reccsen az 
üveg is. Hát olyan nagy csoda, 
ha valamelyik türelmét vesztett 
lakó kikiabál az ablakon?

Természetesen vannak kivé
telek, vannak rendes, és tisz
telettudó, fegyelmezett fiata
lok, gyerekek is. De a pana
szok jogosak. Tehát kár any- 
nyira védeni őket, hogy még 
rájuk szólni sem szabad. Mert 
ma még csak az utcán, lépcső
házakban, ablakok alatt ren
detlenkednek. Egy-két év múl
va kiverik a buszmegállók 
üvegtábláit, facsemetéket tör
delnek ki, utcai világítóteste
ket zúznak szét, lépcsőháza
kat, aluljárókat piszkítanak, 
firkálnak tele mindenféle disz- 
nósággal. Azért, mert kisiskolás 
korukban megszokták már, 
hogy nem szabad rájuk szólni. 
A legtöbb felnőtt nem szól rá
juk. bármit is csinálnak. Na
gyobb kamaszokra pedig már 
nem is tanácsos. Mert a leg
jobb esetben elküld „melegebb 
éghajlatra” .

Szomorú dolog, hogy idáig 
jutottunk, hogy csak úgy szó
rakozásból, vagy játékból bün
tetlenül lehet az utcán ordí
tozni, rombolni. Sokszor nem 
hisz az ember a saját fülének, 
hogy mik történnek. Még 
szomorúbb az, hogy vannak 
emberek, akik szerint nem 
szabad rájuk szólni, nem sza
bad zavarni a ..szórakozásu
kat” . S ez napvilágot lát az 
újságban. De az ellenvélemé
nyek már nem olyan bizonyos, 
hogy napvilágra kerülnek.

Vitkó Károly, 
Tatabánya, (Teljes cím)

(Számos eddigi példa mellett, a fenti éles ellenérvek közre
adása is bizonyság: napvilágra kerülnek. Sőt, kérjük, minél töb
ben fejtsék ki véleményüket erről a témáról is. Nem feledve per
sze a hivatkozott cikk alapgondolatait: az új lakótelepeken a
gyermekek mozgásigényének nem terveznek elegendő teret a 
szakemberek, s hogy a gyerekek életkori sajátosságai közé tarto
zik a mozgásos játék, ami pedig — bizony — zajjal is jár.  ̂ K í
váncsian várjuk, hogyan látják a kérdést a szülők, szomszédok, 
pedagógusok, pszichológusok. De ha szabad kémünk, hozzászólá
saikat fogják rövidebbre, így ezeket vélhetően többen elolvassák 
majd. A szerk.)

Reklámnak sem rossz
A 72 éves Baranyai Józsefné 

kérését barátnője tolmácsolta.
Az idős asszonyt baleset ér

te, vasárnap, délután öt órakor 
engedték haza a tatabányai 
ambulanciáról. Amikor a taxi
számlát ki akarta fizetni, a 
vezető udvariasan elhárította és 
jó egészséget kívánva elköszönt 
tőle. Nem csak a megtakarí
tott forint, a gesztus is igen 
jólesett a néninek. Mint la

punk régi, hűséges olvasója,
nyilvánosan kíván köszönetét 
mondani a Turul Taxi szövet
kezet 17-es kocsiját vezető, 
Horváth Oszkárnak, aki 19-én 
őt ingyen hazavitte.

Reklámnak sem rossz . . .
Ráncolhatják homlokukat a. 
kétkedők. Csak minél több jó 
reklámmal dicsekedhessenek 
lapunkban olvasóink.

роиоодбк
1986. január 23., csütörtök
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„Imike” bízik a gyógyulásban, ezért továbbra is gyako-


