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az országház. A képvise
lők a  közelm últban vé

gezték el nyári ülésszakon az elm últ év zá r
számadását, am it ugyan term előszövetkeze
tek, vállalatok, intézm ények igyekeztek ko
rábban  letudni, de mégis az az igazi szívet 
bizseregtető, am ikor m indenki pénztárcájáról 
szó van- A szerkesztőségből hazafelé menet 
oda is nyúltam  a zsebemhez, helyén-e a buk
sza, m ert csábított az utazás vágya. S m ire a kulcs a  zárba került, körültekintő vita 
u tán  elkészült beszámolóm az elm últ eszten
dő zárszám adásáról.

Csengővel adtam  je lt a  család nyári ülés
szakának kezdetére, s előterjesztettem  expo
zém at E löljáróban igyekeztem leszögezni, 
hogy jó  irányban haladunk, de sok a meg
oldásra váró feladat. Erről m ár korábban a 
gyerekek is  in terpelláltak, ám  a játékok si
lány minőségére adott m agyarázatom at: „A 
gyerekek ehhez nem érten ek .. . ” — nem  fo
gadták  el, így megegyeztünk, hogy később 
újabb vizsgálódás u tán  a  tém ára visszaté
rünk. Részletesen taglaltam , hogy a  m egvál
tozott, nehezebb körülm ények között erősö
dött a  központi irnáyítás, ami abból is lá t
szik, hogy a lakótelep új telefonközpontot k a 
pott, ezáltal szélesedtek kapcsolataink-

Szomorúan kellett m egállapítani, hogy a 
család külkereskedelm ének egyensúlya ta
valy sem javult, főként az im port növekedett, 
hiszen az ország határain  tú l két alkalom 
m al is vásároltunk néhány üveg sört, p ár te 
kercs tapétát. Külön bekezdést szenteltem  a 
takarékosságnak. N álunk a m unkaerővel v a 
ló spórolásra fek te ttünk  különösen nagy 
hangsúlyt az elm últ évben. A rendelkezésre 
álló m unkaidőalap hatékonyabb kihasználása 
érdekében kerü lt sor legnagyobb beruházá
sunk m egvalósítására, az autom ata mosógép 
beszerzésére. Ezzel a beruházási m unkáról 
szóló passzusokhoz értem, am it külön rész
letes vizsgálat tárgyává tettem . Sajnos, csa
ládunkban is elhúzódik egyik-m ásik nagyobb 
lélegzetű vállalkozás előkészítése, am ely zöm
m el a szem léletben meglevő fogyatékosságok
ra  vezethető vissza. Lassan tervezünk, s mi
re  nyélbe ü tnénk a beruházást, m áris pénz
ügyi proglém ákkal küzdünk, örvendetes, e l
lenben, hogy hitelképességünk nem  romlott, s 
az OTP a gyorsan m egtérülő mosógép-beru
házás jelentős hányadát finanszírozta. Mint 
később a  vitánkból is k iderült: az elkövetke
ző időszakban e terü leten  nagyobb követke
zetességre, m érték tartásra van szükség, m ert 
egyébként a z ' ötödik ötéves tervre megsza
bott célkitűzések valóra váltása m ég ve

szélybe kerülhet, am it ugyancsak restelle
nénk-

Felhívtam  a figyelmet a belső tartalékok 
mozgósítására, a  gazdálkodás szüntelen javí
tására. A különböző szabályozók, ösztön
zők tanulm ányozása u tán  a rra  az elhatáro
zásra jutottunk, hogy elsősorban a költségek 
csökkentése a já rha tó  út, s  a  meglevő ado tt
ságaink jobb kihasználása. Így nyáron nem 
fütünk, télvíz idején mellőzük a jégkocka- 
gyártást, a  szalonnasütések alkalm ával élünk 
a kooperáció adta lehetőségekkel. Az ésszerű 
m unkam egosztásban egyébként is sikerült, 
előbbrelépnünk: a  mosogatást, takarítást, a 
kölcsönös előnyök betartásának  elve jellem 
zi. (Csak zárójelben: a legnagyobb kedvez
m ényt tavaly sem sikerült kicsikarnom.)

Életszínvonalunk az előirányzottaknak 
megfelelően alakult. K ielégítő volt az áruel
látásunk növekedett, a  család egy főre jutó 
kenyér, tej, hús, zöldség, cipőpaszta, r á 
gógumi, villanyizzó, sajtóterm ék fogyasztá
sa. A készletgazdálkodásról csak annyit, hogy 
a vasárnapi ebéd mindig kész le tt

összességében m egállapíthattam , hogy a 
.család háztartása tavaly sem borult fel. Ez 
csak egy üveg m álnaszörpről m ondható el, 
am it néhány pohár szavatossági időn tú l ta r
to tt konzervvel egyetem ben írtunk  a vesz
teségek listájára.

Az expozém at követően az ülésszak vala
mennyi résztvevője szót kért. Elsősorban azt 
hangsúlyozták, hogy a helyzetfelismerés, a 
cselekvés és a  döntés még m indig hosszú 
időt vesz igénybe. Példának em lítették a m últ 
nyári üdülést, am elyet két hónapig tervez
tünk, egy hónán a la tt döntöttünk benne, 
mégsem lett belőle semmi. Az egyik hozzá
szóló firtatn i kezdte kereseti viszonyaim 
alakulását, am ellyel kapcsolatban az össze
foglalóban elm ondhattam : érvényesül a szo
cialista elosztás elve, s  így a beruházási te 
vékenységünkre a recept: addig nyújtózkod
junk  am eddig az új takarónk  ér.

Végezetül megállapodtunk, hogy a tervcik
lus m ásodik évére kitűzött célok helyesek 
voltak, s ha a végrehajtásban akadtak  is 
zökkenők, m indent egybevetve eredményes 
év volt a 'tavalyi. Több napirend nem  lévén, 
bezártam  a nyári ülésszakot, jó  pihenést kí
vánva valamennyiünknek-

1Y1 n sf iu*- eszembe: a szavazásról teljesen 
1 l u s l  megfeledkeztem, így őszig furdall- 
ha t a  kíváncsiság, hogy a  család tagjai elfo
gadták-e a beszámolómat?

Szabó Gyula

A Rétságon sétáló járókelők szinte úgy érzik magukat, m int
ha idegen országban járnának. A nagyközség főutcáján egy
mást érik a külföldi rendszámú gépkocsik, lépten-nyomon 
idegen szó hallatszik. A központban levő ABC-kisáruházban 
úgy látszik szintén nagy forgalm at bonyolítanak, m ert alig 
érnek rá  a takarításra, az üzlethelyiség tisztaságának őrzésé
re. Gyakorta vettük észre, hogy a kövezet piszkos, a papír- 
hulladék — főleg a pénztárak környékén — nem éppen ta 
karos házigazdákra utal- Az üzlet előtt is elszórt tejeszacs
kók, papírdarabok csúfítják a környezetet. Jó volna, ha az 
önkiszolgáló kereskedelmi létesítményben nemcsak arra 
ügyelnének az eladók, hogy a polcokról m it lehet vásárolni.
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Nagyobb
f is z fa s á g o i

A pokol füzénél is mele
gebben izzik a kem en
ce, mégis lehet szeretni. 

Vasszagú tűztől fényes o tt a 
levegő, am elytől a kohósok 
vére megpezsdül am ikor be
leszagolnak. Küzdelem re biz
tató pezsgés. Legyőzni a  for
rón izzó vasat, megszelídíteni, 
haszonra késztetni. Kavarog
tak a gondolatai, megállt az 
egyes kemence előtt. Fél 
évvel ezelőtt innen vitték el 
a mentők. Nem em lékezett rá, 
hogyan, csak a testét m arcan
goló fájdalm at nem  tud ta  el
felejteni. A kkor m ár nem hal
lo tta az izzó grafit vonító zú
gását, nem érezte a frissen 
csapolt szilícium szagát és 
nem is látott- Elvesztette esz
méletét, csak a kórházi ágyon 
tért magához.

És most ism ét ott á llt a 
kemence előtt. Felkötötte a 
bőrkötényt, fejére te tte  a  vé
dősapkát meg a színes szem
üveget. Lábszárára is felcsa
tolta a védőbőrt és készült a 
csapolásra. Egy lépést te tt a 
szerszám felé és akkor érezte, 
hogy ver a szive, m ereveb
bek a mozdulatai. Nyugtatta 
m agát am ikor felnézett a  ke
mence nyílására, am ely vakí
tóan izzott. Legördült arcán az 
első verejtékcsepp. Érezte, 
hogy a testét is elönti a hő
ség. És akkor eszébe ju to t
tak Angyal Nándornak, a m ű
vezetőnek a szavai: „Nem baj, 
az a jó ha átnedvesedik a 
tested, a kicsapódó szikrát el
fojtja. Csak dőlj előre, hogy 
a ruha ne tapadjon a bőröd
höz...”

Megtömődött a füle a kohó 
izzó zúgásával, nyúlt a tö
mővas után. Indulni kell. In 
tett az összekötőjének, aki 
máris mögötte állt. Minden 
mozdulata pontos és kim ért 
volt, csak ő hitte, hogy kap- 
kodik. Széttekintett a csar
nokban. Ködszerűen szitált a

Egyenlő feltételek mellett
G resina Istvá n n a k , a ré tsá g i já rá s i h iva ta l e lnökének

n y ila tko za ta

A nemzetiségi szövetségek ez év őszén ta rtják  kongresz- 
szusaikat. Ez, valam int a  p á rt Politikai Bizottságának ez év 
januárjában  a nemzetiségi politikánk néhány időszerű kér
déséről hozott határozata késztetett arra, hogy ezzel a tém á
val foglalkozzunk a rétsági járásban. Ezért m unkatársunk 
kérdéseket in tézett Gresina Istvánhoz, a rétsági járási hiva
tal elnökéhez, hogy áttekintsék 
járási megvalósítását.

— Hogyan jellem zi a
nemzetiségi politika m eg
valósítását a rétsági já 
rásban?

— Nemzetiségi politi
kánk az ország általános 
gazdasági, politikai és kul
turális fejlődésén, a  p árt 
következetes internaciona
lista politikáján alapul. P á r
tunk nemzetiségi po litikájá
nak legfőbb eredménye, 
hogy hazánkban, de a já 
rásunkban is a  gyakorlat
ban valósul meg a  nemze
tiségiek gazdasági, politikai 
és kulturális egyenjogúsá
ga. Á ltalános és különös 
igényeikkel, felemelkedésük 
és egyenjogúságuk biztosí
tásával, integrálódásuk szer
vezésével járásunk  párt-, 
állam i és társadalm i szer
vei rendszeresen és tuda
tosan foglalkoznak. Nemze
tiségi dolgozóink részesei az 
utóbbi évtizedben járásunk
ban végbem ent fejlődésnek; 
a járás iparosításának, a 
tsz-eink m egszilárdításá
nak, szellemi ku ltú ránk  je 
lentős gyarapodásának.

— M ilyen fejlődésről és 
gondokról tud szólni?

— Tudni kell, hogy a ré t
sági járás 25 községe közül 
1 2 -ben nemzetiségiek él
nek együtt — magyarok, 
szlovákok és ném etek — na
gyon harm onikusan, m un
kájukat példam utatóan
végezve és politikai jogai
k a t a  m agyarokkal együtt, 
egyenlő feltételek között 
gyakorolva Tíz községben 
szlovák, kettőben ném et 
anyanyelvű a lakosság. 
Ezekben a községekben a 
lakosság 35—37 százaléka 
beszéli a nemzetiségi nyel
vet. Van azonban olyan 
településünk is, m int pél
dául ösagárd , Legénd, ahol 
a  népesség 60—90 százaléka 
szlovák anyanyelvű.

Jelentős változások kö
vetkeztek be a  lakosság,

nemzetiségi politika rétsági

ezen belül is a  nemzetiségi
ek élet- és m unkakörülm é
nyeiben, ami teljesen össz
hangban van a járás gaz
dasági fejlődésével. Külö
nösen felgyorsult a nemze
tiségi községek általános fej
lődése. Ezeken a települé
seken több oktatási, műve
lődési és szociális objektum  
épült, de fejlődött a közsé
gek kommunális ellátottsá
ga is. Az elm últ ötéves terv
ben jelentősen előrehaladt 
Bánk, Felsőpetény, Szen
dehely és Nógrád. Az utób
bi időben egész sor felújí
tást végeztünk Felsőpetény- 
ben. Szendehelyen, Nógrád- 
sápon, Keszegen és Nőtin
csen. Bánkon 40 személyes 
motel és új posta épült, Né- 
zsán folyam atban van egy 
iker pedagóguslakás építése. 
Az átépítések, a korszerűsí
tések, de az új létesítmények 
is elsősorban gyerm ekintéz
mények, óvodák — iskolák, 
több helyen a kulturális 
életet is szolgálják. A la
kosság m inden fejlesztési és 
egy sor más községszépítési 
feladat megvalósításához je 
lentős társadalm i m unka
végzéssel anyag- és pénzfel
ajánlással já ru lt hozzá.

Az elért eredm ények mel
lett látni kell meglevő gond
jainkat. a jogos igények ki
elégítését. így Nézsán a 
művelődési ház, Nőtin
csen az iskola építése je
lent szám unkra fontos fel
adatot. Reméljük, e téren 
is előbbre tudunk  lépni a 
közeljövőben.

— A  nem zetiségiek jelen  
vannak a közéletben, a ku l
turális életben. M i erről a 
véleménye?

— A helyi gazdasági egy
ségek, tanácsi és intézményi 
vezetésben, a p á rt és tá rsa
dalmi vezető testületekben 
szám arányuknak megfelelő
en végzett m unkájuk és fel- 
készültségük szerint kapnak 
helyet a  nezetiségiek. A

nemzetiségi községek 133 
tanácstagja közül 81, a 
nemzetiségi lakosságot át
fogó három  közös községi 
tanács hat tisztségviselője 
közül négy nemzetiséginek 
vallja m ag á t A népfrontbi
zottságokban, a KISZ-ben, 
a  Vöröskeresztben igen ak 
tívan tevékenykednek a köz
érdekek megvalósításáért. 
A népfrontmozgalomban 
például arányuk megköze
líti a 60 százalékot.

Jelentős és elismerésre 
méltó a szerepük a ku lturá
lis területen, különösen a 
nemzetiségi kultúra, a  nép- 
művészeti hagyományok 
ápolása terén. Járásunkban 
1967-től évente nagy si
kerrel és közönség részvé
tellel kerül megünneplésre 
a nemzetiségi nap, am ely 
m ár túlnőtt a megye h a tá
rain is. Ö röm ünkre szol
gál, hogy szervezésébe já 
rási, megyei és országos 
szervek, sőt a nemzetiségi 
szövetségek is részt vesznek.

Nemzetiségi csoportjaink 
közül eddig a legkiemelke
dőbb eredm ényt a nézsai 
asszonykórus érte el a nívó
díj megszerzésével. Hasonló 
sikert könyvelhet el m agá
nak a legéndi kórus. De 
sorolhatnám  eredm ényein
ket és gondjainkat, hiszen 
m ind a  kelt ővel találkoz
hatunk a (árásban. Példá
ul visszaesett a berkenye! 
vegyes kórus. Gond je len t
kezik a nógrádi asszonykó
rus és a bánki együttes m ű
ködésében. De úgy gondol
juk, hogy ezek a gondok 
megoldhatók, hiszen az össz
kép azt m utatja, hogy elis
m erésre m éltó a  nemzetisé
gi községekben működő cso
portok lelkes tevékenysége.

A nemzetiségi szövetségek 
őszi kongresszusaira készül
ve m egállapíthatjuk, hogy 
jelentős eredm ényeket ér
tünk el a nemzetiségiek kö
rében végzett politikai m un
kában, hogy. sikeresen ha j
tottuk végre járásunkban a 
Politikai Bizottság határo
zatát.

Mindezekből kiemelkedő 
és példam utató, aktiv köz
életi szerepléssel vették ki 
részüket a rétsági Járás 
nemzetiségi lakosai, m elyért 
ezúton is elism erést érde
melnek — hangsúlyozta G re
sina István. S. L.

Verejtékcsepp
por. Az egyik törött ablakon 
beszűrődött a napsugár- Az 
em berek tekintetét kereste. 
Megszokott volt az arcuk, 
am ilyen mindig a csapoláskor. 
I tt  az olvasztókemencék előtt 
ez a m indennapi munka. Csak
hogy ő m ár fél éve nem vette 
kezébe a tömővasat. Nem 
érezte a  kemencéből áradó 
kétezres hőfokot, nem hal
lotta moraj ló izzását. Csan- 
csár Sanyi, az üzemvezető biz
tatta.

— B átran  Szamkó, kezd 
el!

Megnyugodott, pontos moz
dulatokkal, ahogyan Angyal 
Nandi tan íto tta  velük, kanál
ba te tte  az agyagdugót, óva
tosan a kemence nyílásához 
helyezte, lá tta  hogy röppen 
fel a dugó körül a pára, tehát 
akkor mehet. Behelyezte a 
nyílásba, aztán ta rto tta  a tömő
vel. Szikracsokrok röpköd
tek körülötte. N yugtatta m a
gát, nem  szabad félni, m ert a  
dugó takarásában áll és a 
tűzszikra körülötte pattog. 
Most egy m aréknyi a bőrköté
nyét érte, ju to tt belőle az ingé
be is. De csak csiklandozást ér
zett. Most m ár minden mozdu
lata biztos volt, gondolatai is 
megnyugodtak. A kemence 
m egadta magát. Még egy utol
só vergődéseként kilehelt a 
kétezrest közelítő hőfokából, 
amely kemény volt akár egy 
görgeteg, és perzselőn égető. 
Szamkó Endréről szakadt az 
izzadtság, de most m ár nem 
tágított. Csillapodott a szik- 
razuhatag és a csarnok poros 
levegőjét fényesre világító szi
lícium láva lassan elindult a 
csillébe.

A kemence fokozatosan k i
ürült, csak a tűz fénye jelezte,

a homlokán...
hogy ásvány változott benne 
fémmé- Szamkó feltolta a 
szemüveget, hogy kabátja u j- 
jával végig törölje verejtékező 
homlokát. A rcát belepte a por 
és am ikor nevetett, csak a fog
sora világított. Az üzemveze
tő t kereste tekintetével. Ami
kor meglátta, nem tud ta m it 
mondjon, de szemében vo lt a 
kérdés. Az pedig m egértette és 
odakiáltotta neki:

— Endre, a régi vagy!
Jólesett a  dicséret. Lassú

léptekkel elm ent a  kohó m el
lől, a  vizet kereste. Öm lött az 
arcán is, am ikor itta-itta , 
hogy szinte beleszédült. Az 
ap ja  m ondta egykor neki: „Ha 
a kemence kiszívja a tested 
nedvét, akkor elsőnek azt pó
told”. H íres m unkásem ber volt 
az ap ja az ózdi kohászok kö
zött. így le tt Endre is, gyári 
dolgozóból csapoló. Azt szok
ta  mondani ha kérdik bírja-e?

— Hogyne bírnám , megfi
zetik. Nekem kell a  pénz, m ert 
sok a gyerek...

Mély, fekete szemű, tömzsi 
ember, egy finom vékony ba
juszkával az orra a la tt Szamkó 
Endre. A kem ény m unka nem 
engedte elpuhulni izmait. De 
vigyáz is magára. Ha teheti, 
valam elyik melegvizű fürdő 
medencéjében áz ta tja  magát- 
M ert kell az erő, a  frissesség 
— szokta mondani. És a tüzes 
meleg tépi az ízületeket, am it 
csak a jó fürdő hoz helyre. 
Az év elején m ár úgy volt, 
hogy vége. Csapolásra készült. 
Valamilyen oknál fogva sietett. 
Azt mondta, am ikor felidéző- 
dött a történet.

— Az em bernek m indig si
etn ie kell..

Erre fizetett rá, m ert sietett, 
és nem volt körültekintő. Egy
szóval az történt, hogy súlyo
san összeégett. E lkerülhette 
volna, de akkor a csarnokban 
mások is összeégnek. így ma
gát áldozta fel. Amikor a  csa
polás előtt a dugót a nyílás
ba tette, nem az előírásnak 
megfelelően végezte el, és ez
é r t a tűzforró szilícium kitö rt 
volna, m ire ő a tömővel ta r
to tta  vissza a mérgesen for
tyogó lá v á t  Köpködte, vágta, 
szórta rá  a  tüzet a kemence, 
de ta rto tta  és kiabált: „Vi
gyázz! ‘M eneküljetek!!!” De 
akkor m ár tudta, neki veszni 
kell. Kérdezték, m iért nem 
hagytad ott és m enekültél te 
magad is. Gondolkodik a  kér
désen, és csendesen válaszo lt

— Hogy mások m ár ne ég
jenek meg-..

Lángolt ra jta  a ruha.' 
Egyre vesztette erejét, 
am ikor eldobta a  tö

mőt, csak annyi ereje m aradt, 
hogy a kádba vesse magát. 
Onnan m ár ki kellett venni. 
Az m ondta Angyal Nandi a 
művezető, hogy az egyik leg
súlyosabb baleset volt, de még
is nagyon szerencsés kimene
telű, m ert Szamkó Endre me
gint a kemence előtt van. 
Pedig akkor a tűz még a 
szemüvegét is leverte és sze
rencse, hogy a szeme világa 
m egm aradt. Szamkó nézte a 
művezetőt, aztán a földre te 
kintett, m intha a bakancsa 
orra érdekelné a legjobban. 
Valam it mondott. De nem le
hetett érteni, m ert a kohók 
zúgása elnyelte a hangját. Ta
lán nem is akarta, hogy m á
sok hallják, m it mond a m ű
vezető meg úgyis megértette...

Bobál Gyula
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