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Kfséitetjárás a Strázsa-hegyen
T e r m é s s e l v é d e l m i t e r ü le te t r o m b o ló - f o s z t o g a t ó b a n d a
k e r ü lt k é sre
Kötetre menő irathalmaz
tól duzzad az a
dosszié,
amely néhány oldalas vád
irattá tömörödik, ha majd a
dorogi járási ügyészségről a
bírósághoz kerül. Tanúvallo
mások, nyomozati adatok, a
tettesek kihallgatási jegyző
könyvei, szakértői
vélemé
nyek és sok minden egyéb
kellék, amiből
kikerekedik
egy vértelen, de nem min
dennapi
„krimi”
különös
története.

S za kszerű
fa lb o n tá s s a l
k e z d ő d ö tt
Még a múlt év decemberé
ben a karácsony utáni első
vasárnapon kellemetlen meg
lepetés érte a dorogi bar
langkutatókat. Feltárási terü
letükön,
a
sátorkőpusztai
barlangnál ismeretlen tette
sek kibontották a régi elfa
lazott barlangbejáratot Ezek
után az már meg sem lepte
a kutatókat, hogy felszere
lési tárgyaik javarésze el
tűnt, s az önkényes látogatók
alapos pusztítást végeztek a
barlang kristály képződmé
nyeiben.
Az erőszakosan kibontott
nyílás bebetonozásán
más
félnapig, éjjel — nappal fel
váltva dolgoztak a csoport
tagok, s akkor még nem tud
ták, hogy teljesen fölöslege
sen. A következő vasárnap
hasonló szomorú kép fogadta
őket a barlangbejáratnáL A
betörők frissiben, még az
anyag megkötése előtt „bán
tak” el a betonnal. Az idő
közben
pótolt
felszerelési
tárgyaknak ismét lába kelt,
jónéhány
lámpával,
szer
számmal és
munkaruhával
lett szegényebb a csoport. A
kutatók elkeseredését nem
kell ecsetelni. Elég ha meg
gondoljuk, hogy az építő
anyag, a víz háton való hegy
re cipelése, nem a legkelle
mesebb szórakozás.

O s tr o m z á r ,
tíz m á zsá s
s z ik l a d a r a b b a l
A csoport felismerte, hogy
mindenre elszánt
bandával
van dolga, s ezért úgy dön
töttek, hogy nem kísérletez

nek tovább a nyílás elfala
zásával. Iszonyatos erőfeszí
téssel egy tíz mázsás szikla
tömböt húztak fel
másfél
emeletnyi magasságba, arra
a sziklapárkányra, ahol
a
régi bejáratot kibontották a
fosztogatók. Ezt gördítették a
lyukra, amit előzőleg szob
rász munkával úgy
véstek
körbe, hogy a „plomba” be
lesüljön, tökéletesen zárja a
nyílást.
Két heti „tűzszünet” után
folytatódott a strázsahegyi
kísértet járás. A súlyos kővdoncot valóban nem tud
ták elmozdítani helyéből a
barlangi betörők,
ellenben,
nehéz szerszámokkal a
kő
körül
vésték ki a sziklát,
amely így a barlang bejárati
termébe zuhant
A kutatók újra befalazták
a nyílást, s napokig éjjel —
nappali ügyeletet tartottak a
hegyen. A titokzatos társa
ság azonban, mintha felszí
vódott volna, nem jelent meg
többé, nem sikerült
tetten
érni őket.
1967 február 25—26 között
a „megfoghatatlan”
banda
még egy támadást intézett a
feltárási terület ellen. Ezút
tal a csoport másik kutatási
területén, a néhány éve fel
fedezett Strázsa-hegyi
bar
lang bejárati ajtajáról ver
ték le a lakatot, és
nagy
pusztítást végeztek ebben az
Európában páratlanszépségű
barlangban.

A z a b iz o n y o s
„b a n á n h é j ”, a v a g y
a z ö ld lá m p a
A dorogi rendőrség és a
kárvallott kutatók együtte
sen igyekeztek kideríteni a
tettesek kilétét.
Fáradozá
sukat végül is siker koro
názta, mert egy zöldre fes
tett kar bid lámpa — dorogi
ak lámpái mind ilyenek —
nyomra vezette a rendőrsé
get. A házkutatásnál megta
lálták a gyanúsítottaknál a
barlangkutatók felszerelései
nek egy részét, s a sziklafa
lakról lefejtett kristályokból
is valamennyit. Kézre
ke
rült a főkolompos, Ludányi
József büntetett előéletű se
gédmunkás, aki fiatalkorúa
kat,
általános
iskolásokat
gyűjtött maga köré, s eszte

lenül
romboló,
fosztogató
bandát alakított belőlük.
A beismerő és tanúvallo
mások tömkelegé, kétségbe
esett szülők írásos nyilatko
zatai, a vaskos aktaköteg az
utóhangja ennek a nem min
dennapi történetnek, s a fi
náléra majd a bíróságon ke
rül sor.
A legszomorúbb az ügy
ben, hogy forintban kifejezhetetlen, felbecsülhetetlen az
a kár, amit a barlangi betö
rők okoztak. Az ellopott felszerelési tárgyakat
pótolni
lehet, de a barlangfalakról
leszaggatott páratlan szépsé
gű kristályhalmaaokat senki
sem állíthatja helyre többé.
Nem lehet kárpótolni a tíz
éve minden
vasárnapjukat
feláldozó
barlangkutatókat,
akik többek között sok tíz
ezer munkaórát áldoztak ar
ra, hogy egyszer
nevezetes
idegenforgalmi látványosság
gá építsék ki a sátorkőpusz
tai, Strázsa-hegyi barlangot.
Remélhető, hogy a bar
langjainkat védő természetvédelmi törvény szellemében
a lelketlen rombolók elnyerik
majd méltó „jutalmukat”.
Vájná György

szágút szinte izzik. Felette
benzinfüsttel telített levegő
vibrál. A répa kókad, a ku
korica levele, főleg a homo
kosabb részeken,
furulyát
formál. Az út karéjába si
muló pár holdas árpatáblán
folyik a munka.
Az árpabetakarítás
rész
munkáját, a kévekötést vég
zik — ismertem fel messzi
ről. — Ez mindig is gondot
okozott a jó gazdának. Mert
ha
takarmánynak
szánja,
rendre kell vágatni, s egy
két napi száradás után vé
gezni a többi műveletet. S
ha nedvesen vagy harmato
sán került egybe, a puha szár
és a rajta maradt levél a
legnagyobb melegben is meg
őrizte a nedvességet. Ha nem
többet, csak annyit, amenynyi elegendő a bekeseredéshez, s ez legtöbbször csak az
etetésnél tűnik ki. Ha pedig
szárazon végzik el a mun
kát, a másik véglet következ
het be. Törik a kalász, hul
lik a szem, s a legnagyobb
bosszúság: szakad a kötél. Az

az összesodort, félmaroknyi
szárrész, amit rendszerint a
bekötött kévéből húznak ki a
kalászánál fogva.
Egyszóval, látom, halad a
munka.
A kíváncsiság közelebb hajt
a szorgoskodókhoz.
Férfiak
valamennyien, akik megszo
kott mozdulattal hajtják ma
guk előtt a rendet. Karjuk
ölelő mozdulatot végez, ami
kor egy kévére való van
előttük, majd köt. Húz, csa
var, aládug.
— Hogy lehet az, hogy nem
szakad — tűnődök menet
közben.
Teljes közelben
ismerem
ki magam. Hogy bizony nem
a saját szárába kötik. Még
nem is búzába, rozsba vagy
másmilyen kötésre alkalmas
növénybe, sásba, gyékénybe,
hanem — madzagba.
A gépi aratáshoz használt
szalmaszínű zsineg százhúszszázharminc centisekre van
darabolva, s az egész csokor
ba kötve lóg mindegyik em
ber derekán. Mint a szőlő
kötöző anyag, csakhogy há

Sugár Gyula autószerelő tapasztalatai
Az Autószerviz Vállalat ta
tabányai üzemének vezetősége
Sugár Gyula gépkocsiszeredőt
bízta meg azzal a feladattal,
hogy két hét időtartamra a
vállalat költségén a Szovjet
unióba utazzon, és szakmaj is
mereteit tovább fejlessze. Su
gár Gyula a napokban érke
zett haza és most ismét ott
serénykedik a tágas műhely
ben a javításra hozott gépko
csiknál.
— A moszkvai ZIL-gyár
granciális műhelyében köze
lebbről ismerkedtünk az ott
folyó munkákkal — mondja
Sugár Gyula gépkocsiszerelő.
— És hogyan teltek el a
Moszkvában töltött napok? —
kérdezzük a 27 éves szerető
től.
— Nem panaszkodhatom,
hogy akár egyetlen nap is
hiábavalósággal telt volna el,
— válaszolja. A Gorkij Autó
gyár főmérnöke kalauzolt ben
nünket és adott meg minden
segítséget. Reggel kilenctől,
délután kettőig tartott az el
méleti oktatás, s ezen az is
mert szovjet gépkocsi típusok
kal ismerkedtünk meg Dél
után pedig különböző műhe
lyekben a gépkocsimotorok
szétszedését, javítását végez
tü k De megismerkedtünk egy
nálunk még nem ismert te
hergépkocsi típussal is, ami

ből csak ezután fognak az or
szágba hozni Mi már ezeknek
á gépkocsiknak a javítási is
meretét is megszereztük. így,
ha a vállalatunkhoz ilyen te
hergépkocsik kerülnek garan
ciális, vagy más egyéb javí
tásra, ez már nem okoz gon
dot.
. ,i*!á
Két hét nem nagy idő, de ha
az ember látni, tapasztalni
akar, azt a két hét alatt is
lehet. A kint tartózkodó ma
gyar gépkocsiszerelőknek, így
Sugár Gyulának is bőven ju
tott idő arra, hogy moziba,
színházba menjen és múzeu
mot látogasson.
— Hát, hogy őszinte legyek
— emlékezik vissza Sugár
Gyula — engem meglepett
például a moszkvai emberek
példás fegyelme, amit szám
talanszor tapasztaltam, taxira
vagy autóbuszra várás közben
is. Sorba állnak és türelme
sek. Ha megjön az autóbusz,
nem rohamozzák meg, és a
későbben jövők nem akarnak
mindenáron, elsőként feljutni.
Nem telt el hiába a kint
töltött Idő. Sugár Gyula ás
társai tanultak, láttak és ta
pasztaltak. Most, hogy vissza
tértek valamennyien, azon
igyekeznek, hogy a javításra
hozott gépkocsikon igazolják
szakmai ismeretük gyarapo
dást.
i.

Jól kamatozik a fizetési mérlegjarító beruházás
Év végéig négyezer tonnával több keményítőt gyártanak Ászáron
Megkezdik a dextrózüzem gépi szerelését
A megyei Beruházási Bank
elismeréssel nyilatkozott az
ászáriak jól szervezett re
konstrukciójáról. A tervek
szerint a tavaly megkezdett
fizetési mérlegjavító beruhá
zásra felvett 55,6 millió forin
tot két év alatt kell vissza
fizetnie a vállalatnak. Az idén
12 milliót, jövőre pedig 43-al.
Nos, az arányokat most meg
fordították a beruházók. Miu
tán a hitelösszeg 80 százalé
kát már felhasználták, műkö
dik is néhány kapacitást bő
vítő létesítmény,
lehetőség
van, hogy év végéig a három
szorosát fizethessék vissza a
megállapodás szerinti törlesz
tésnek, pontosan 36 millió fo
rintot Ez természetesen egy
sor könnyítő feltételt jelent az
ászáriaknak, akik élni szeret

IÉRT PIROS A MADZAG VEGE?
júliusi
meleg
F ülledt,
van. A portalan or

Két hét a moszkvai ZIL»gyárban

tul, a horgasinát verve, s
nem akadály a hajlongásnál.
— Akárki találta ki, ügyes
dolog — állapítottam meg.
Csak arra nem tudtam ma
gamtól rájönni — és ez volt
az egészben az új
előttem
—, hogy miért piros a mad
zag két vége?
Egyformán,
araszhosszúságban, a kárminpiros festék még meg sem
száradt rajta egészen.
Kérdésem nem maradt vá
lasz nélkül.
— Azért, kérem — magya
rázta egy öblös férfihang —,
mert így könnyebb. Nézze
csak — mutatta készséggel,
—, így milyen egyszerű. Le
teszem, ott az egyik vége, itt
a másik, tehát nem kell ke
resni, felmarkolom és kész...
Néztem.
Ijg y volt, ahogy
azt
^ mondta. A piros mad
zag tényleg rikítóit a szal
maszínű tarlóban, olyannyi
ra, hogy az se tévesztette
volna el, aki életében most
járt először a kesernyésen il
latozó földeken—
Szállási László

nének a kedvező lehetőségek
kel.
A rekonstrukció egyik leg
fontosabb üzeme az új dextrózgyár, amely a gyógysieripar
kristályos dextróz szükségleté
nek hazai termeléssel való ki
elégítésére épül. 1968 elején
itt már üzemszerű termelésnek
kell lennie. Ennek megfelelő
en halad itt a munka. Aho
gyan az építőipariak szabad
területet tudnak adni, meg
kezdődik a 28 millió forintér
tékű gépi berendezések szere
lése, ami néhány nap múlva
várható.
Év végéig 4 ezer tonnával
több nyers keményítőt állíta
nak elő, az ígért 430 tonna
plusszal szemben. Szükség is
lesz erre, hiszen jövőre már
a dextrózüzem igényeit is
maguknak kell kielégíteni üli.
Egyúttal növelni szeretnék a
tárolóterület befogadóképessé
gét, mert az igények változá
sa ma még gyakran megold
hatatlan gondokat jelent szá
mukra. Hiába tudják 10 év
tapasztalatából, hogy az év el
ső fele gyengébb a második
nál, képtelenek jelentősebb
mennyiségű szörpöt tárolni,
így nem is tudják kielégíteni

a szinte egyszerre jelentkező,
fokozott igényeket Nem is di
csekszenek. a féléves terv tel
jesítésével, bár ebben a meg
rendelő partnerek is „luda
sak”. Tudják Ászáron: min
dig kettőn áll a vásár. Tehát
a megrendelőnek is jobban fel
kell készülniük a szörp foga
dására.
Az üzemi létesítmények
mellett folyamatosan építik
majd a szociális jellegű épüle
teket is A tervezési munkák
befejezés előtt állnak, és a 1 2
millió forint összegű beruhá
zást a jövő évben kezdik és
fejezik is be. Többek között
a 300 személyes öltöző-fürdőt,
melynek negyedrészét a mo
dern, fekete-fehér rendszerben
használhatják majd a dolgo
zók. Szállást is építenek, szük
ség szerint bővítik éttermüket
is.
Természetesen rtem tesznek
mindent egy lapra Készen
létben állnak majd olyan ter
mékekkel, amelyek feltétlen
biztosítják a keményítőgyár
gazdaságos termelését és to
vábbi importanyag megtaka
rítást jelentenek népgazdasá
gunknak, a gyáriak számára
pedig nagyobb jövedelmet

Javultak a munkakörülmények
a tatabányai palatörőben
A tatabányai szénosztályzó
palatörő üzemében az elmúlt
időszakban jelentős mértékben
javították a munkakörülmé
nyeket. A palatörő, a tatabá
nyai XV/b aknától és a kül
fejtési bányától kapja a sze
net és a palát, amelyet a kí
vánt szemnagyságúra törve
szállítanak az erőműnek, de
jut belőlük az ország más üzezemeibe is.
Nemrégiben még a külső
munkákat a szabad ég alatt
végezték a dolgozók. Most el
készült az a nagykiterjedésű
palatető, amely a láncpályá
nál, a körbuktatónál és a med

dőürítőnél dolgozókat védi.
Nem kell már nekik a tűző
napon vagy esőben, sárban
végezni a munkát. Megjavul
tak a munkakörülmények és
bizonyára csökkent a baleseti
veszély is.
A nyitott bányából eddig
gumiszalagon szállították a
szenet, most, ezt a munkát
dömperekkel végzik.
A törőkhöz szállítószalagot
építettek be, hogy ezzel is
meggyorsítsák a szén útját a
csillékig, amelyek a fácános
kerti vagontöltőbe viszik a
szenet.

