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A patronálok és patronáltak szerződése
3 0 0 0 0  forintot takarítanak meg a ll-es Erőmű dolgozói 

a tatabányai Szabadság TSZ-nek
A tatabányai Szabadság

Term előszövetkezet tagjai és a 
tatabányai ll-es számú Erőmű 
dolgozói már három évvel ez
előtt szoros barátságot kötöt- 
ek. A kko r  még híre sem volt 
a patronázs-mozgc-lomnak. de 
az Erőmű dolgozat m ár akkor 
fe lajánlották segítségüket a 
közös gazdálkodás ú tján  első 
lépéseiket tévő term előszövet
kezeti tagoknak. K ijavíto tták  
az aratógépeket, a traktoro
kat, a krumpliszedo gépeket. 
Nagy szolgálatot te ttek  ezzel 
a term előszövetkezetnek: nem  
kelle tt napokig várni, amíg 
a szerelő kijavítja  azokat.

A m últ évben, am ikor me- 
gyeszerte m egkezdődött az 
üzem ek dolgozói részéről a 

.term előszövetkezetek patroná- 
lása, a. tatabányai ll-e s  Erő
m ű dolgozói m ég erősebbre, 
még szilárdabbra kötötték  
nagyszerű régi barátságukat. 
Először bevezették a termelő- 
szövetkezetbe az ipari ára
mot. lehetővé te tték  a villany

m otorok m űködését. Bevezet
ték  az istállókba a villanyt, 
azóta jobb körülm ények kö
zött végzik dolgukat, m unká
jukat. a csoport állattenyész
tői.

Ez azonban csak egyik ré
sze volt annak a sok segítség
nek, am elyet alig egy év alatt 
nyújto ttak a term előszövetke
zetnek, A télen négy vetőgé
pet, 12 ekét, 1 szelektort, és 21 
fogast javíto ttak k i határidő 
előtt, február 15-ig az Erőmű 
dolgozói. Januárban szerződés
sel is megpecsételték mozgal
m ukat. A z Erőmű dolgozói vál
lalták, hogy egész évben kar
bantartják a gazdasági épüle
tek  villanyhálózatát, a term e
lőszövetkezet területén két 
hangszórót szerelnek fel, kija
v ítják  az évek óta álló v il
lanydarálót, k ijavítják a kü 
lönböző gazdasági felszerelé
seket.

A  gépek javítására külön  
brigád alakult az Erőműben. 
Ez a. brigád vállalta, hogy

még ebben az évben három  
term előszövetkezeti tag laká
sát kijavítják, kovács- és bog
nárm űhelyt építenek. A  létesí
tendő kocsi- és gépszínhez a 
term előszövetkezet a faanya
got biztosítja, az Erőmű szak
em bereket és vasanyagot ad a 
term előszövetkezetnek. A
szerződésben vállalták azt is az 
Erőmű dolgozói, hogy a ter
m előszövetkezetben lévő vala
m ennyi kovácsm unkát elvég
z ik  1955-ben.

A  term előszövetkezet tag
jai viszonzásul még több gyü
mölcsöt és több zöldségfélét 
szállítanak az Erőmű dolgozói
nak, m in t az elm últ évben. 
Közösen jav ítják  ki a kerté
szet szivattyúit, m otorjait és 
közösen élvezik a kertészet 
különböző term ékeit.

A term előszövetkezet tagsá
ga kiszámította, hogy egész 
évben több m in t 30 000 forin
to t takarítanak meg azáltal, 
hogy az Erőmű dolgozói segí

tenek, patronálják őket.

A táti Vörös Csillag tagjai meghálálják a viscosagyáriak segítségét
Megyeszert e h íre fu to tt a 

m últ év őszén, hogy a Nyer
gesújfalui Viscosa kompot ké
szített a táti Vörös Csillag 
Termelőszövetkezetnek. Nem
csak Táton, hanem  a környe
ző községekben is tudták, 
hogy ez a segítség milyen 
nagyjelentőségű a táti Vörös 
Csillag Termelőszövetkezet 
számára. Amíg a kompot meg 
nem kapták, évenként több 
m int 10 000 forintba került a 
term előszövetkezetnek a szi
geteken lévő term ények ki
szállítása.

A m últ évben nemcsak a 
kompon dolgoztak a  viscosa
gyáriak, hanem egyéb segítsé
get is nyújto ttak  a tá ti Vörös 
Csillagnak. Évek óta nem 
használt anyagokból összeállí
to ttak  egy 20 hektóliteres ta r
tályt, am elyet beszereltek az 
istálló padlására. Csőhálózatot 
vezettek be a vályúhoz. Eddig 
naponta 200 vödör vizet kéz
zel kellett behordani az ita
táshoz. Sokszor k ihajto tták  a 
szarvasm arhákat itatni. Ez 
zaklatta a teheneket, befolyá
solta a tejhozam ot is. Amíg 
nem vezették be a rendszeres 
ita tást, addig a hét tehén csak 
24 liter te jet adott, most 60 
lite r  te jet fejnek naponta 
ezektől a tehenektől.

A tá ti Vörös Csillag Term e
lőszövetkezet dolgozói mindig 
becsületes m unkát végeztek, 
de azért a nyári mezőgazda

sági m unkák idején, am ikor 
az aratás és a cséplés kör
m ükre égette a legsürgősebb, 
legfontosabb m unkákat, nagy 
segítséget je lentettek  szám uk
ra  a patronálok, sokat je len
te tt. hogy vasárnaponként 15- 
en. 20-an is m entek segíteni 
Tátra.

Nagy problém a volt a ku l
túrotthon kérdése is a szövet
kezetnél. A viscosagyáriak 
vállalták, hogy helyrehozzák 
a  kultúrotthont. m egjavítják 
az irodahelyiség düledező fa
lait. Az ígéretet becsülettel 
te ljesítették  is.

Most ism ét tervet dolgoztak 
ki egymás segítésére. Több 
m in t 30 köbm éter fá t kell 
összevágni a termelőszövetke
zet tagjainak. Nemcsak most, 
hanem  minden évben így van 
ez a táti Vörös Csillagban. 
Úgy határoztak, hogy közös 
erővel, a viscosagyáriak tá 
m ogatásával fűrészgépet állí
tanak össze. Ezzel ism ét sok
ezer forintot takarítanak  meg 
a Vörös Csillag tagjai.

Közös elhatározásuk, hogy 
a m ár bevezetett itatóberen- 
dezést ebben az év ben önmű
ködő ita tó ra alakítják  át, ki
jav ítják  a kalapácsos kukori
cadarálót, hogy őszre villany- 
nyal működhessen.

B aráti kapcsolat alakult ki 
a Viscosagyár dolgozói és a 
term előszövetkezet tagjai kö
zött. A tsz tagjai többször fel-
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keresték a gyár vezetőit, kér
ték, m utassák meg, hogyan 
dolgoznak a patronálok és a 
viscosagyáriak sokszor m en
tek T átra, hogy meggyő
ződjenek arról, hogyan dol
goznak a termelőszövetkezet 
tagjai. Ezeken a baráti ta lá l
kozókon m indannyian elmond
ták  vélem ényüket, így segí
te ttek  a hibák kijavításában, 
az eredmények elérésében.

A nagy segítséget úgy kö
szönik meg a tá ti Vörös Csil
lag tagjai, hogy korán és idő
ben szállítanak különböző 
zöldségféleségeket a Viscosa- 
gvárba. A m últ évben nem 
tudták beszerezni Nvergesuj- 
l'alun a burgonyát, a patronál
tak  úgy segítettek a dolgon, 
hogy három vagon burgonyát 
adtak el a gyártelepen, ön
költségi áron.

Nemcsak gazdasági segítse,, 
get adott a Viscosagyár. h a
nem politikai tám ogatást is 
nyújto tt a termelőszövetkeze! 
párttagjainak. Többször ta r
tottak a Viscosagyár kom m u
nistái politikai előadásokat a 
termelőszövetkezetben. Feb
ruárban közös értekezletet ta r
tottak, ahol megbeszélték, 
hogyan, milyen módon segíti 
m ajd a Viscosagyár a táti 
Vörös Csillagot, és a csoport 
tagjai hogyan hálálják  meg 
m indazt a segítséget, amelvet 
vállaltak, és teljesítenek a 
Viscosagyár dolgozói.

NEGYVEN ÉV
M AG A S , DERESHAJŰ EM BERT búcsúz

ta ttak március 17-én Bábolnán: Böröcz Já
nost. Á ltalában János bácsi néven ismeri 
m indenki, aki szereti a  lovassportot, össze
fo rr ez a név Bábolna világhírével.

Negyven évet, négy kem ény évtizedet dol
gozott Bábolnán. Küzdött a bábolnai ló- 
tenyésztés sikeréért, az első percektől fogva. 
A  negyven év alatt több m int 250 díjat nyert- 
m in t kocsihajtó. Kettes, hármas, négyes, 
trojka, vagy halosfogal? M indegy volt neki. 
Egyformán otthon érezte magát m indegyik
ben. Verte ellenfeleit.

M ilyen volt a versenyekkel teli negyven  
esztendő?

Pontosan már nem em lékszik a dátumokra. 
Innen is, onnan is kiragad egy-egy példát. 
R ó m a .. .  B e c s .. .  B e r l in .. .  A a ch e n .. Ki. 
tudná m ind felsorolni azokat a külföldi váro
sokat, ahol megfordult, ahol diadalra v itte  
Bábolna, az egész magyar lótenyésztés sike
reit? ö  maga sem. Csak a kitüntetésekkel, 
ju ta lm akkal teli vitrin  meg a legérdekesebb 
versenyek em lékei tanúskodnak.

— A z 1937-es németországi? Érdekes volt. A z  
egyik ellenfelem nek igazán jó lovai voltak ... 
Végig vezetett. Én lipicaiakat hajtottam . El
határoztam, nem  hozok szégyent Bábolnára. 
N em  hagytam  magam—  Élre törtek az én 
lovaim, a hat kis lipicai. Első lettem ! A pa
rancsnokom egy ezredes volt, neki gratulált 
m indenki, engem észre sem v e t le k . . .  Pedig 
én vesződtem  a lovakkal, én tanítottam  be, 
hosszú hónapok kem ény munkájával.

— Legszebb élm ényem  a tavalyi mezőgaz
dasági kiállítás volt Budapesten. M egnyertem  
a hatosfogatok versenyét és a dijat végre 
é n kaptam  meg. Én és nem  az, akinek sem 
m i köze sem volt a hajtáshoz, az idomítás- 
hot.

Belejött a mesélésbe, talán reggelig is m e
sélt volna, ha nem  kezdődött volna el az ün 
nepély. A legjobb barátai, leghívebb tan ít
ványai búcsúztatták. Negyven évi becsületes

m unka után nyugdíjba m egy a gazdaság 
egyik legöregebb, legrégibb dolgozója.

M ÁR  ELBÚCSÚZOTT kedvenc lipicai lo
vaitól, végigsim ította valamennyit, körüljárta  
a jólism ert épületeket. Magányosan .. . Nem  
zavarta őt senki. Hagyták búcsúzni a fiatal
kor emlékeitől, a sok dicsőség színhelyétől.

A z ünnepélyen azonban m indenki körü
lötte volt. Figyelték szavait, mozdulatait, ne
hogy egy szót is elszalasszon belőle valaki. 
Értékes szavak, szaktanácsok, negyven év 
tapasztalatai. Azok, am elyeket már többször 
hallottak tőle tanítványai, de m indig újra  
akarják hallani. Nem m indenki által ism ert 
tapasztalatok ezek. János bácsi ismeri őket.

N em  viszi magával a csendes kis kisbéri 
házacskájába. Nem  olyan öreg János bácsi. 
Igaz, hogy 63 év nyom ja széles, viharokkal 
dacoló vállát, mégsem látszik meg rajta. 
Friss, ruganyos mozgása elárulja az örökké 
versenyző, sok diadalt aratott sportembert. 
N em  tudja, hány száz fiatalnak adta már át 
tudását, hány mezőhegyesi, komáromi, kis
béri, vagy szilvásváradi versenyző dolgozik 
János bácsi tudományával.

— M ert tudom ány ám  az ötös-, hatosfoga
tok vezetése  . . . .  Nem  utoljára vagyok közie
t e k .. . Még ne sirassatok el! Van bennem  
erő, eljövök hozzátok, tovább tanítalak ben
neteket. Hiszen tudjátok, hogy enélkül még  
élni sem. tudnék. Mindig megbecsültetek, 
nem hagyom el a gazdaságot. Csak vigyáz
zatok a lovakra . . .  M indig úgy tegyetek, úgy 
bánjatok velük, m in t ahogy én m utattam .

A  szavak, a szakadozott mondatok lassan 
törnek elő szájából, hiszen mégiscsak búcsú
zás ez, akárhogy is vesszük. Búcsúzás a to
vábbi sportsikerektől, a versenypályáktól, a 
rendszeres m unkától.

BÖRÖCZ JÁN OS, a Bábolnai Á llam i Gaz
daság kiváló dolgozója, a többszörös okleve
les díszfogatos, hivatalból már nem  alkalma
zottja a gazdaságnak, de tanítását, lankadat
lan m unkakedvét még sokáig hasznosítani 
tud ják a bábolnai lótenyésztésben.

k felszabadulási verseny hírei 
a mfzágazdasáqban

A megyei tanács pénzügyi 
osztálya m árcius 15-én érté
kelte a községek első negyed
évi adó- és biztosítási díj fi
zetési versenyének eredm é
nyeit.

A nagyközségek között Dad 
és Komlód  vezet, ahol 68 
százalékra teljesítették a ter
vet. Ő ket követik a nagy
igmándi és a kisigmCndi 
dolgozó parasztok 65 százalé
kos eredménnyel és Kocs, 
Várgesztes és Vértessomló  
községek 64 százalékkal.

A középközségek versenyé
ben  m ár jobb eredm ények 
születtek. Az első helyen álló 
Baina  község például 94 szá
zalékra teljesítette a tervet. 
Még az ötödik helyen álló 
Bakony szombathelyen  is 71 
százalékot értek  el.

A  kisközségek k ö zü l- Mo
gyorósbánya és Sütíő  érték  
el a legjobb eredményt, 92 
százalékkal vezetnek a ver
senyben. Epöl 90. Nagysáp 87. 
Csolnok és Tarján  pedig 83 
százalékos eredm ényt é rt el. 
A kisközségek között folyó 
versenyben Leányvár és Tát 
község m aradt el legjobban, 
mindössze 55 százalékra te l
jesítetlek tervüket.

„Ki termel több cukorrépát?mm
Szend község felhívása megyénk községeihez

Szend község dolgozó pa- I Komárom megye valamennyi 
rasztjai felhívással fordultak | községéhez:

„Hallottuk, hogy az Á csi Cukorgyár dolgozói nagyszerű 
felajánlásokat te ttek  április 4-e tiszteletére, hogy m inél több 
cukrot adhassanak az országnak. Mi, Szend község dolgozó 
parasztjai elhatároztuk, hogy segítünk az Ácsi Cukorgyár 
dolgozóinak vállalásaik teljesítésében. E tért versenyre h ívjuk  
a megye valamennyi községét, hogy k i te ljesíti előbb cukor- 
répaszerződéskotési tervét. Ezenkívül vállaljuk, hogy am int 
a talaj felm elegszik, megfelelően előkészített magágyban a 
cukorgyártól kapott vetőmaggal, helyes műtrágyázással végez
zü k  el a cukorrépa vetését. A z  egyelést négyleveles korában 
a leggondosabban végezzük el úgy, hogy holdanként 55—60 000 
répaegyedünk legyen. A z  egyelés u tán  nyolc napon belül el
végezzük a répa második kapálását. Községünk dolgozó pa- 
rasztjai vállaljak, hogy legalább négyszer bekapálják a cu
korrépát. A z  első fejtrágyázást az egyelés előtt, a másodikat 
az egyelés után, a harm adikat a m ásodik kapálás után vé 
gezzük, a répasorok mellé szórva 20—30 kiló pélisót és szu- 
perfoszfát-keveréket használunk fel. E zenkívül védekezünk  a 
cukorrépát pusztító  kártevők ellen, hogy községünk elérje az 
átlagos 200 mázsás cukorrépatermést. ígérjük, hogy vállalá
sunkat teljesítjük. Arra kérjük  a községeket, csatlakozzanak 
a „Ki term el több cukorrépát" mozgalomhoz.“

Szend község felhívását j — köztük valam ennyi tanács
több m in t 100 dolgozó paraszt J tag  — aláírta.
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Ú T T Ö R Ő  É L E T  H ÍR E I
A nagyigmándi úttörőcsapat 

szorgalmasan készíti a hála 
zászlait a nevelők irányítása 
mellett. D élutánonként a paj
tások ecsettel, tűvel, festékkel 
és színes selymekkel kezükben 
szorgoskodnak, hogy méltó em 
léket állítsanak azoknak, akik 
szabadságot adtak  a magyar 
népnek. Mielőtt a hála-zászlót 
elvinnék Pestre, ünnepélv ke
retében bem utatják a község 
dolgozóinak és azok üzenetével 
együtt hirdeti a  zászló, .Buda
pesten az első Ifjúsági Talál
kozón a felszabadulás dicső
ségét.

A Petőfi Sándor Iskola ú t
törőcsapata új kürtö t vásárolt, 
melyet ünnepélyes keretek kö
zött adtak át a csapatnak.

A nagyigmándi úttörőcsapat 
az eddigi rendezvényein be
folyt összegből. 1500 forin tért 
táncruhákat vásárolt. Ez a 
tény is jó példa lehet azon ú t
törőcsapatok számára, melyek 
az ú ttörőm unkát kizárólag 
anyagi segítségtől teszik füg
gővé. Minden csapat számára 
adódik lehetőség arra , hogy 
különféle rendezvényekkel já 
tékokat, labdakat vagy egyeb 
felszereléseket vásároljanak 
maguknak.

Rajonként készítik  a hála 
zászlait a lábatlani úttörők: 
if). Bocs László beszámol leve
lében rajának  lelkes m unkájá
ról és megírja, hogy a zászló 
nyelét a fiúk  közösen vágták 
az erdőn és a lányok otthonról 
hozott anyagokból készítik a

zászlót. Reméli, hogy az ő ra
juk  zászlaja lesz a legszebb és 
így tőlük m ehet egy pajtás 
Budapestre az Ifjúsági Talál
kozóra.

Elkészült az A rany  János Is
kola úttörőinek hála-zászlaja 
és egy-két nap m úlva készen 
áll az a gyönyörű m ájusfája, 
melyen 400 úttörő különféle
színű selyem szalagja hirdeti 
pajtásaink  boldog, vidám éle
tét. A sokszínű selyemszalag- 
rengetegben szebbnél szebb 
hímzések, festések, jelszavak 
bukkannak elénk, mindm eg
annyi bizonyítéka annak, hogy 
úttörőink élete derűs és gond
talan.

M árcius folyam án kerül szín
re a nagyigmándi úttörőcsapat 
rendezésében a „H ófehérke” c. 
m esejáték, melyet a VIII-os és 
az V-es pajtások közösen ren
deznek.

Felszabadulási rajgyülésekre 
készül a sárisápi úttörőcsapat. 
A rajgyűléseken m inden raj kis 
jelenet form ájában bem utatja 
Sárisáp szomorú m últját és 
boldog jelenét.

Örömmel köszöntjük a m e
gyei DISZ-bizottságnak most 
m egjelent lapját, az Űttöröház 
Hangját. R em éljük a tap eléri 
célját, m egism erteti a megye 
minden úttörőjével a pajtások 
vidám, boldog életét. Most, 
am ikor szeretettel köszöntjük  
a lap szerkesztőit, egyúttal k í
vánjuk, hogy lapjuk hasábjain 
sok szép eredményről számol
hassanak be.

FELSZABADULÁSI
EMLÉKVERSENYEK

Felszabadulásunk 10. évfor
dulójával kapcsolatosan egy
m ásután m érik össze ünnepé
lyes körülm ények között ere
jüket és tudásukat az úttö
rők. Hétfőn a tatabányai 
Népházban szavalóversenyt 
tarto ttak , -melyen a legjobb 
tatabányai úttörők vettek 
részt. A győztes Hegyi Ildikó  
(Arany Iskola) lett, megelőzve 
iskola- és osztálytársát, Szent
irmai Enikőt, aki a második 
helyet szerezte meg.

★

Nagy szellemi olimpiász 
színhelye volt a  tatabányai 
József A ttila és Ady Iskola, 
ahol a legjobb számtanista, 
helyesíró és földrajzista út
törők vettek részt. Az ered
mények kiértékelése még to 
vább folyik, dí a verseny 
megszervezéséért ‘ külön di
cséret illeti Moharos József
eié ált. felügyelőt és Beréndi 
József okt. vezetőt.

*

A z  úttörők nagy örömmel 
fogadták a versenyeket es 
rem éljük, hogy az illetékesek 
rendszeresíteni fogják ezeket 
az emlékversenyeket és más 
években is lehetőséget nyúj
tanak arra, hogy legjobb ta 
nulóink a sportban, művé
szetben. kultúrában és a tu
dományok terén is összemér
jék erejüket.

★

Tatabányán sakkcsapat
verseny indul az iskolák ré
szére. A napokban kerül sor 
az első fordulóra. Legesélye
sebbnek a József A ttila Isko
la látszik, amely három csa
pattal is benevezett a ba j
nokságra. A nevezettek kö
zött ta lálhatjuk  a Dózsa, 
Széchenyi, Ady, Petőfi és az 
Arany Iskola csapatait is.

REJTV M M RSM Y  ÁLLÁSA
Ju ta lm a t k a p ta k : Lusztiq János 

163 po n t. Kádi Gábor 136 pont.
T ovábbi so r re n d : Borbás Pál 

125 pont. P énzes Borbála 122 
pon t. Galaut-er Béla 118 no-it, 
Balahó Antal 99 pon t. Avató Er
zsébet 87 pont, Heqyj Ildi 76 
oont. Szeiffert Mária 74 pon t. 
Hitner Mária 71. pon t. Perjés! 
Csilla 70 pon t. Nagy Árpád 69 
pon t.

Múlt szám  h e ly e s  m egfejtése i: 
tegnapoló 'tt. teg n ap , m a, ho l’— ■. 
h o ln a p u tá n  (1 . 1111 — U  — 100 
jöjjön — kö zep é ig  — h áro m  
k ec sk e  felé  m egy  egy •fecske — 
60 cm  m ag asb ó l le e jtv e  £0 cm -t 
esik  é s  m égsem  tö r ik  össze  — 
B íróság i p e r  lesz.

T u d o m á n yo s fe jtö rő
KÉM1Á: M ilyen anyagból kele tkezett a NaiCOs?
SZ Á M T A N : M ennyi nyolckilenced hétnyolcadszorosának 

öthatoda ?
FÖLDRAJZ: Hol van Beira?
F IZIK A : Miért óvja meg a vastag, laza hótakaró a vetést 

a fagykártól?
M AG YAR: Ki írta az Eladó a hajó című verset?
M egfejtésekért egyenként 3—3 pontot kapnak.

H ÁN Y HIBA V A N  EBBEN A  SZÖVEGBEN?

Hétfon játszák a mozziban a Talpalattnyi Föld című filmet, 
m ejet tórssaimal okvetlennül megnézzek: napokban is voltam 
moziba pista barátom m al Aki befizzetet Engem. M ert és sze
rettem  a filmet hajók, tik  is menyetek mozziba pajtássok. 
Szeretetel üdvözlök barátaim ét

Barlanghy Balambér

Helyes, hibátlan  szövegért 6 pontot adunk.

KÉRDEZEK — FEL E L J!

Mi a kajak  és kik használták először?
Ki volt Csapó E telka’
Mióta független állam  Belgium?
Melyik folyó m ellett fekszik Berlin?
Ki ír ta  az Apák és fiúk című regényt?
Megfejtése 3—3 pont.

_______ '  „  <  í s y


