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A dorogi VIII -as akna újra első lesz
SZIKLAI EDE, a dorogi 

„VIII-as akna főmérnöke körül
nézett a mozdulatlanul ülő 
embereken. Bizalmatlanságot, 
kishitűséget látott szemükben.

—• Remélem, ahogy megis
merkedünk, együtt tudunk 
dolgozni — mondta. — Én nem 
szólok bele az elvtársak mun
kájába. Az utasításokat be
tartják, ha elgondolásaik van
nak, megbeszéljük, ha jó, be
vezetjük. A mezővezető gazdá
ja lesz bányarészének. Jó len
ne, ha az elvtársak is elmon
danák, hogyan tudnánk szo
rossá tenni kapcsolatunkat.

Nehéz csend volt a felelet. 
Az aknászok, lőmesterek ma
guk elé néztek. Arcukra volt 
írva, hogy az új főmérnök is 
csak beszélt. Itt lesz egy-két 
hónapig, aztán tovább helye
zik. Megint új tervek jönnek, 
új elgondolások, csak ők ma
radnák ebben a lemaradt 
üzemben. Az új főmérnök csen
des modorú, nyugodthangú, 
középmagas ember. Értett a 
hallgatásból. Majd elmondják 
az emberek tapasztalataikat, 
ha most hallgatnak. Egy-két 
nem jelentős dolgot elmondtak 
az aknászok, aztán kimentek a 
szobából.

Ez decemberben történt.
A DOROGI VIII-AS akna 

egy évyel ezelőtt, januárban 
teljesítette tervét. Azóta nem. 
Előzőleg 122 százalékos ered
ményt ért el. A nagy teljesít
mények idején mindenkit szén
re tettek. A fenntartás megállt 
és az üzem bányász nyelven 
szólva „leült“. Februárban már 
csökkent a termelés, azóta 
majd holnapról hónapra keve
sebb lett, s végül 23 460 tonna 
adóssággal zárták az évet.

Ahhoz, hogy egy vezető gaz
dája legyen üzemének, ismer
nie kell bányáját. Enélkül nem

tud tervezni. Nem tud felké
szülni a jövőre. Ezt pedig szin
te lehetetlenné tette a dörögi 
trösztnek a bányával szemben 
alkalmazott politikája. A VIII- 
as aknában a felszabadulás 
óta 10 üzemvezető dolgozott. 
Ebből csak az elmúlt év máso
dik felében öt cserélődött. A 
gyakori üzemvezetőváltozás 
felborította az egész bánya 
amúgy is ingatag egyensúlyát. 
Bérces Lászlót, az első főmér
nököt júliusban bevitték a 
trösztbe dolgozni. A lemaradás 
behozását nem a dolgozókkal 
együtt igyekezett megoldani, 
hanem egyedül. Ez a magatar
tása önállótlanná tette az ak
nászokat, a lőmestereket. A 
következő üzemvezető Valykó 
József, bányamester lett. Húsz 
éve dolgozik az üzemben. De 
amikor vezetője lett, hiába is
merte az üzemet, elgondolá
sait nem valósíthatta meg. A 
szénretelepítés létszámának be
tartását követelték tőle. Sze
rette volna a keleti rész új te
rületének feltárását folytatni. 
De az embereket szénre kellett 
telepíteni. Végül három hó
napra idegszanatóriumba ke
rült.

SZENGZI GYULA mérnök 
másfél hónapig irányította az 
üzemet. Leváltása után Grimm 
Gyulát helyezték a bányához 
azzal, hogy megbízatása ideig
lenes. Ilyen körülmények kö
zött a munkája sem lehetett 
jó. Ez volt az oka annak a 
szótlanságnak, amellyel az ak
nászok és lőmesterek december 
közepén Sziklai Ede főmérnö
köt fogadták.

Sziklai főmérnök meggon
dolt munkájának hatása már
is megmutatkozik. A bánya 
fejlődésnek indult. A havi 100 
százalékot még nem érik el,

de amint a fenntartási mun
kákkal előre jutnak — amelyet 
nagy ütemben folytatnak — 
nem lesz hiba a tervteljesítés
sel. Első feladata volt, hogy 
megtiltotta a fenntartólétszám 
csorbítását. Az aknászoknak, 
lőmestereknek visszaadta ön
állóságukat. Ha a bányát jár
ja és hibát iát, nem maga in
tézkedik, hanem megkeresi az 
aknászt, javítsa ki ő. Két hé
tig Csak a bányát járta, a csa
patok dolgozóival ismerkedett. 
Sok ember el akarta hagyni a 
bányát. Beszélgetett velük. Jó 
munkára lelkesítette őket. A 
január 1-i fenntartó-munkára 
még csak hatan jöttek be, de 
legutóbb vasárnap, már a dél
előtti műszakra 90-én, délután 
pedig 120-an. Ez olyan ered
mény, amilyet régen ért el a 
VIII-as akna. Ugyanis azelőtt 
a vasárnapi fenntartó-csapato
kat is szénre telepítették, ezért 
a dolgozók nem jöttek be.

A DOROGI VIII-AS akna 
ma még nem teljesíti havi ter
vét. De az a nehéz, remény
telennek látszó légkör, amely 
az elmúlt évben az emberek
re nehezedett, szétoszlóban 
van. Már nem küldik el a csa
patok az ÜB elnököt, amikor 
a munkaversenyre buzdít. A 
szenelők 1693 csille szenet 
ajánlottak fel. Különösen 
nagy figyelmet fordítanak a 
fenntartók munkájának a 
megjavítására, versenybeállító- 
sára. A bizakodó hangulat 
minden emberre átragadt, már 
nem akarják elhagyni az üze
met. Az aknászok is terveznek. 
A pártszervezet népnevelő- 
munkája fellendült. Szilárd el
határozás gyökeresedett meg 
a dolgozókban. Rendbehozzák 
bányájukat, s újból olyan 
élenjárói lesznek a széntröszt
nek, mint évekkel ezelőtt,

Nem az objektiv nehézségek —a tehetetlenség gátolja  
Tatabánya autóbusz forgalmának jó  megszervezését
Hosszú sorok, türelmetlen 

emberek álldogálnak naponta 
Tatabányán az autóbuszmeg
állóknál. Fél órás, vagy órás 
várakozás után befutnak a ko
csik. Megindul a tömeg, sza
kadnak a kabátok, a gombok. 
Aki ügyes, felfér, a többi újra 
kezdi a várakozást, s remény
kedik, hogy mégiscsak elér a 
város másik végére. Szerkesz
tőségünkbe beérkezett levelek 
zöme ilyen követelésekkel van 
tele: „Teremtsenek rendet Ta
tabánya közlekedésében!“

A közlekedés nem ta r t  lépési 
a fejlődéssel

Á dolgozók kérésére egymás
után írtunk a Tatabányai Autó- 
közlekedési Vállalat felettes 
szervéhez, a győri igazgatóság
hoz, majd a Közlekedésügyi 
Minisztériumhoz. Az igazgató
ság megmagyarázta, hogy a 
helyzet valóban nehéz, de hát 
vannak objektív nehézségek is. 
A Közlekedésügyi Minisztérium 
küldöttei ugyancsak objektiv 
nehézségekre hivatkoztak, de 
j avulást ígértek, szervezettebb 
munkát. Az Autóbuszközleke
dési Vállalat a rossz utakra hi
vatkozik, a városi tanács meg 
arra, hogy nincs pénz az utak 
helyrehozására. Az utasok órá
kat várnak. Az a kevés kocsi 
is, ami Tatabánya közlekedését 
bonyolítja le, tervszerűtlenül 
jár. Hosszú ideig egy kocsi sem 
jön, aztán három, négy szalad 
egymásután. Márpedig ez nem 
objektiv nehézség, hanem a ha
nyag munka következménye.

Tatabánya kiterjedése 10—12 
kilométer. Uj városrészek épül
nek. Szaporodik a város lakos
sága. Az igényekkel azonban a 
közlekedés nem tartott lépést. 
Ma mindössze nyolc járat bo
nyolítja le Tatabánya forgal
mát. A rossz utak miatt ebből is 
gyakori a kiesés. Ha a bányá
szokat szállító autóbuszok kö
zül valamelyik megsérül, akkor 
a polgári közlekedésből vonnak 
el kocsit, nehogy a termelés ro
vására menjen a kocsi kiesése. 
Ma a bányászokat 36 kocsi szál
lítja, az ipari üzemek dolgozóit 
14. A kocsik a műszakváltások 
idején dolgoznak három-négy 
órát, azután beállnak a garázs
ba. A Közlekedési Vállalat már 
kérte ezeknek a kocsiknak a be
állítását is a polgári forgalom
ba, de mindezideig hiába. A 
kocsik a Szénbányászati Minisz
térium és a Nehézipari Minisz
térium hatáskörébe tartoznak.

Az elmúlt év decemberében új
ból készített egy tervezetet a 
Közlekedési Vállalat, amelyben 
kidolgozta, hogy váltások ide
jén az úteltérőknél ingajáratok, 
kai bonyolítaná le a forgalmat. 
Ezt a tervezetet támogatta a 
városi tanács is. Válasz még 
nem jött rá.

Sem a dolgozók sem a kocsik 
elhelyezésit nem biztositották
A város közlekedésének hiba

mentes lebonyolítását akadá
lyozzák azok az állapotok is, 
amelyék a Közlekedési Válla
latnál uralkodnak. Ezek az 
úgynevezett objektiv nehézsé
gek. amelyek nem megoldhatat- 
lanok. Megdöbbentő látványt 
nyújt a vállalat telephelyének 
udvara. Három évvel ezelőtt 
ezt a kocsijavítóműhelyt, ga
rázst, a városi tanács 6—8 kocsi 
számára építette. A vállalat idő
közben igazgatóság lett, a ko
csikat, leküldték, de elhe'.yezé- • 
sükről nem gondoskodtak. Ma 
50 kocsit állítanak ide, illetve 
az utcán végig, s elfoglalják a 
közlekedés elől az úttestet.

Vastag sár, víz borítja a te
lephely udvarát. A szerelők, a 
gépkocsivezetők itt térdelnek, 
a kocsik alatt feküsznek, javít
ják az autóbuszokat. Kezük fa
gyott, vörös. Ha a javítást be
fejezik, így ülnek a kocsikba, 
szállítják az utasokat, még für
dő sincs, ahol megmosakodhat
nának.

A garázsban reggelente azzal 
foglalkoznak, hogy a bokán 
felül érő vizet kisöpörjék 
az udvarra. Nem könnyű: 
az udvar szintje magasabb 
a garázsénál, visszafolyik a 
víz. Az egész telephely egyet
len helyiségében van víz
csap. Ezt nevezik fürdőnek. 
Naponta 150 ember fordul meg 
itt. A csatornázás rossz, nem 
képes a vizet elvezetni. A „für
dőből“ a víz kifolyik az öltöző
nek csúfolt helyiségbe, ahol a 
szekrény alját elönti. A ruhák 
zöme így a szekrények tetejére 
kerül.

— Legalább puhán alszunk 
— mondta akasztófa humorral 
Nagy József kocsivezető. — De 
van, akinek még a szekrény 
tetején sem jut hely. Az asztal 
Szilágyi Mihályé. Ö ugyanis 
olyan széles, hogy már nem fér 
el a szekrény tetején. Mások a 
kocsi hátsó ülésén, egy pokróc
ba burkolózva töltik az éjsza
kát, — S még nevetni is tud
nak ehhez.

A dolgozók szociális igényei
nek kielégítéséről nem beszél 
itt senki. Szállás nincs, ami van, 
nem nevezhető annak; alacsony 
szobákban rengeteg ágy, sok
szor hárman alusznak ruhástól 
egy ágyban. A tanács illetékes 
vezetői kijelentették, nincs la
kás, nem tudnak adni. A válla
lat azt mondja, nem tud építe
ni. A dolgozók 80 százaléka vi
déki. Kiss Géza kocsivezető el
mondta, hogy 14 hónapja dol
gozik itt Vas megyéből, de még 
egyszer sem mehetett haza fi
zetett tisztálkodási szabadságra. 
Angyal László, aki Murake- 
reszttúrról jött el, ugyancsak 
erről beszélt. A vállalat még a 
törvénybiztosította jogokat sem 
adja meg munkásainak. Nem 
csoda, ha ilyen körülmények 
között a munkásvándorlás 
olyan nagy, hogy három-négy 
hónap alatt kicserélődik a vál
lalat személyzete. Az elmúlt 
negyedévben 138 dolgozó hagy
ta el a vállalatot,

A megoldást segítsék az illetékes 
szervek is

Az elmúlt év májusában a 
városi tanács átadott egy helyi
séget a Közlekedési Vállalat
nak. A helyiség átalakítása pil
lanatnyi megoldást hozna a 
dolgozók szociális helyzetében, 
de az átalakítási munkák még 
ma sincsenek készen. Ugyanígy 
elkezdték, de nem fejezték be 
a garázs kocsimosójának a ké
szítését. Tavaly májustól a 
gépkocsikat lemosni nem tud
ják, mert nincs vizük. Kanná
ból ronggyal súrolgatják a ko
csikat. Az udvart felásták csa
tornázásnak, de úgy hagyták. 
Ha lesz munkaerő, tovább foly
tatják. Pándi elvtárs, a Közle
kedésügyi Minisztérium Építési 
Főigazgatóságától elmondta, 
hogy saját hatáskörükben nem 
tudták megoldani a munkaerő- 
hiányt. Ha van munkás, első
sorban ide küldi le, mert itt a 
legnehezebb a helyzet. Ez az 
ígéret azonban nem eléggé 
megnyugtató. Tatabánya közle
kedése rossz. A vállalat még azt 
sem oldja meg, amit saját ha
táskörében megoldhatna. A se
gítség vajmi kevés. Ha a válla
lat, a Közlekedésügyi Miniszté
rium illetékes osztálya nem 
tud megbirkózni a lakásproblé
mával, az autóbuszellátással, 
segítsenek a többi minisztériu
mok is. hogy végre Tatabányá
nak rendezett útjai és autó
busz-közlekedése legyen.

KOVÁCS KLÁRA

Érdemes szerződést kötni tenyészállatok
nevelésére

Horváth Sándor 13 holdas szomódi dolgozó 
paraszt már húsz éve foglalkozik állattenyész
téssel. Nagyszerű eredményeket ért el. amit 
elsősorban az bizonyít, hogy a múlt évben 
négy tehenét törzskönyvezték. Nincs a község
ben egyetlen olyan gazda sem, aki annyi te
nyészállat nevelésére kötne szerződést, mint 
Horváth Sándor. Még csak január közepén 
tartunk, de erre az évre máris 3 bikaborjút, 
egy üszőt és három sertéskant vállalt szerző
désileg.

A szerződéses állatneveiéi mindig jól jöve
delmezett Horváth Sándornak, mert egy-egy 
borjúra 529 liter tej- és 400 forint adóked
vezményt kap, ezenkívül 5 mázsa elsőrendű 
abraktakarmányt vásárolhat kedvezményes 
áron.

Nincs valami 
Sándornak az

csak annyi, hogy betartja az előírásokat. Ezért 
Horváth Sándor nemcsak azért népszerű Szo- 
módon, mert minden évben köt szerződést, 
hanem azért is. mert a legszebb tenyészálla
tokat neveli.

A borjúkat 8 hétig az anyjuk mellett hagy
ja, csak tejet kapnak. Nyolc hét után már 
zabot, kukorica- és árpadarát etet velük. 
Emellett naponta 4—5 liter tejet is kapnak 
a borjúk. Pontos időben eteti és itatja az ál
latokat, a tisztításukat is egyforma időközön
ként végzi. Nemcsak a tej mennyisége, ha
nem a minősége is állandóan nő. Még most, 
a téli takarmányozás mellett is egy-egy tehén 
teje 4—4.2 százalékos zsírtartalmú.

Horváth Sándor most várja, hogy elszállít
sák tőle az egyik bikaborjút. A szakemberek 
szerint több mint 10.000 forintot kap érte.

különös módszere Horváth 
állatok nevelésében, csupán

Én ősszel lemetszem a szaporításra szánt vesszőket
December elején a szokásos 

takarási munka előtt szőlőm 
legnagyobb részén már el
végeztem a tavaszi metszést is. 
Községünkben senki sem met
szi így a szőlőjét. A sok évi 
tapasztalat azonban bizonyít
ja, hogy nagyszerűen beválik 
ez a módszer, különösen an
nál, aki a szőlővesszőt szapo
rító anyagnak akarja félre
tenni.

Régi oltványvessző termelő 
vagyok. Neszmélyen senki sem 
foglalkozik annyit a szőlő
vessző nemesítésével, mint én.

Hasznos

Ezért tapasztalatból tudom, 
hogy 20 fokos hidegben már 
elfagy a le nem metszett sző
lővessző. Ezért van arra szük
ség, hogy elraktározzam, meg
óvjam a téli fagyoktól a szőlő
vesszőket.

Sokan azt mondják, hogy 
jobb az a szőlővessző, amit 
rajta hagyunk a tőkén. Ez 
igaz is. Csakhogy előfordul
hat olyan eset is, mint nálam 
1952-ben. Próbaként minden 
tőkén rajtalhagytam a vessző
ket, és mind elfagyott. Gyön
gyösmellékéről kellett hozat
nom újakat. Úgy gondoltam,

miért ne csinálnám úgy, hogy 
egy részét rajta hagyom a tő
kén, a másik részét pedig a 
pincében biztonságba helyezem. 
Ha a tőkén maradott átvészeli 
a telet, azt használom szaporí
tásra, ha pedig elfagy, akkor 
a pincében lévőt használom 
fel.

A napokban szállítottak el 
tőlem 20 000 darab vesszőt, 
amelyért 2400 forintot kap
tam. Ez azt jelenti, hogy érde
mes ilyen módszerrel szőlő
vesszőt félretenni.

Lábár János 
Neszmély

dolog a lejt vág gázós
Ilyenkor télen, mi

kor hótakaró borítja a 
földeket, a gazdák a 
ház körül keresnek 
munkát maguknak. 
Aránylag gyenge te
lünk van az idén és 
még lehet dolgozni 
kint a határban js. Az 
én földem például er
dő mellett van. Azt 
tapasztaltam, hogy 
vetéseimnek az a ré
sze, amelyik közvet
len a fák árnyéká

ban van, kevesebb 
termést hoz. Ezért 
én minden évben, 
amikor az idő engedi, 
kimegyek a földemre 
és megtisztítom a ve
tés szélét a gályák
tól és a csenevész- 
fáktól.

Szeretek fúrni, fa
ragni is. Magam ja
vítgatom gazdasági 
szerszámaimat, a jár
mokat, a kapa- és a 
gereblyenyeleket.

A múlt évben pró
báltam meg először a 
fejtrágyázást. Kivá
lasztottam egy-egy 
darab 1000 öles búza
vetést. Az egyiken 
egyszer, a másikon 
kétszer fejtrágyáztan. 
A fejtrágyázást ápri
lis végén végeztem el 
és aratáskor azt ta
pasztaltam, hogy ér
demes volt. A sógo
romnak ugyancsak 
búzavetése volt, az én

búzám mellett. Szem
re is jobb volt az én 
vetésem, amelyiket 
kétszer fejtrágyáz
tam. A cséplés után 
pedig kiderült, hogy 
1000 ölön két mázsá
val több búzám ter
mett, mint a sógo
romnak. Az idén min
den gabonavetésemet 
fejtrágyázom.

Polhammer Károly 
Süttő

►kr r
Előadás Ácson a szakszerű trágj akezelésről

Több mint harmincán jöttek össze 13-án 
Jenei Pálnak, az ácsi termelési bizottság el
nökének udvarán, hogy meghallgassák Bálik 
János előadását a szakszerű trágyakezelésről. 
Hideg szél fújt, mégis érdeklődve figyelték 
előadását, hogy hogyan rakja össze a trágyát 
Bálik elvtárs.

— Az istállótrágyának érési folyamatokon 
kell keresztülmennie, mert csak ekkor lehet 
jó. Ezért egy számosállat számára egy négy
zetméteres alapterületet kell biztosítani éven
te. A trágyakazlat három méter szélességben 
kell rakni és a magassága sem lehet több,

mint három méter. Lépcsőzetesen, naponként 
kell tölteni a trágyagödröket — mondotta elő
adásában Bálik elvtárs.

— A helyes trágyakezeléssel állatonként 
300 forintot takarítanak meg a gazdák, tehát 
érdemes helyesen kezelni a trágyát, mert ez 
nem okoz különösebb gondot a gazdának. 
Csupán azt kell tenni, hogy rendszeresen, na
ponként lépcsőzetesen rakja fel a trágyát — 
mondotta befejezésül Bálik elvtárs.

Az előadás után több gazda hozzászólt. Ko
vács István például elmondotta, hogy eddig 
nem így kezelte a trágyát, de ettől a naptól 

kezdve ő ‘is alkalmazza ezt a módszert.

CÍMZETES TERMELŐSZÖVETKEZETI CSOPORT
LÁBATLANON

Három évvel ezelőtt, 1952 
tavaszán, két termelőszövetke
zet alakult Lábatlanon. A 
Virágzó 12, a Kossuth pedig 
10 taggal. Mindkét csoportnál 
jól kezdődött a dolog, egészen 
addig, amíg szóba nem került, 
hogy az állatokat is be kell 
adni a csoportba. Erről egyik 
„tsz“-ben sem akartak hallani 
a tagok. Inkább feloszlatták a 
csoportokat. Néhányan aztán 
a kettőből egy új csoportot’ 
alakítottak. Hat asszony és egy 
80 éves öregember.

A hat asszony tanácskozott: 
elnököt kellene választani. De 
kit, mikor egyik sem ért a 
földműveléshez?

— Legyen Pogány Dezsőné 
elnök, ő tud a legjobban be
szélni — döntötte el a tagság.

Hogyan induljanak meg, hi
szen az alakuláskor már elha
tározták, hogy nem adnak be 
állatot a csoportba.

Kölcsön kellene 
—  egy szóra megkapták.

Erre felbátorodtak a tagok. 
Újabbakat kértek.

Az elnök-asszony két lovat, 
két tehenet és két anyakocát 
akart vásárolni. Volt aki csak 
egyet, meg olyan is, aki egyet 
sem akart, inkább osszák szét 
a kölcsönkapott pénzt. Végül- 
is az elnökasszony akarata ér
vényesült.

Meg is érkeztek a tehenek, 
a lovak és az anyakocák. A 
tagok még csak a tájára sem 
néztek az elnöknek. Egyedül 
fejt, egyedül takarította az ál
latokat. Mióta betakarították 
az őszieket, a tagok csak ak
kor találkoznak az elnökkel, 
ha éppen bevásárolni mennek 
valamelyik üzletbe.

Az öt anyakocából kettő 
megellett a napokban. Tizen
négy szép kis rózsaszínű ma
lac röfög az új disznóólban.

Gyorsan híre szaladt a ta
gok között. Nosza, futottak is 
az irodába. Azonnal közgyű
lést tartottak, ahol elhatároz
ták, hogy

szétosztják egymás között 
a malacokat.

Az elnökasszony férje az 
eredményeket látva, azonnal 
felmondott a Lábatlani Vasbe
tongyárban. Gondolta, miért 
dolgozzon, amikor így is meg
él. Azóta fuvarozni jár a cso
port lovaival.

Az elnökasszony is megso- 
kalta a munkát. Csak ő dol
gozzon? Fogadtak egy kocsist, 
aki ellátja az állatokat.

A tagok azóta a meleg szo
bából lesik, mikor szállítja 
hozzájuk a kocsis a kiválasz
tott malacot.

De mire vár a tanács és mi
re várnak azok a szervek,

amelyek nyilván észrevették, 
hogy
itt az állam becsapásáról 

van szó.
A tavalyi zárszámadáskor 

4600 forint deficittel zárták 
az évet és 60 000 forinttal adó
sak az államnak. Megígérték, 
hogy az idén jobban gazdál
kodnak, de nem is úgy kezd
tek hozzá. A tervezett 7 hold 
búzából csak hármat, a 8 
hold rozsból ugyancsak hár
mat, a 6 hold ősziárpából pe
dig csak két holdat vetettek el. 
Őszi mélyszántásuk sem len
ne egyetlen öl sem, ha a gép
állomás magától nem szántott 
volna fel 4 holdat. A földet 
sem trágyázták meg.

Most is csak hiteleket 
akarnak kérni,

és az illetékesek nemhogy 
megakadályoznák őket ebben, 
hanem még támogatják is.

Ha a Virágzó TSZ tagjai 
nem is gondolnak arra, hogy 
a sorra felszedegetett kölcsö
nöket egyszer vissza kell fi
zetni, gondoljon rá a tanács és 
azok, akik kölcsönt adnak a 
csoportnak. Mert amit ez a 
címzetes csoport eddig tett, 
nem más, mint. az állam be
csapása, a termelőszövetkezeti 
mozgalom lejáratása.


