
D u n aalm ási örömök; gondok
Csűrhetjük, csavarhatjuk a 

dolgot, egy bizonyos, hogy a 
község az utóbbi években — 
összegezve — nem  fejlődött 
annyit, m int az elm últ egy esz
tendő alatt. Máté Sándor elv- 
társ, a Dunaalmási Tanács VB 
elnöke beszélgetés közben meg 
is jegyezte, hogy községe 
olyan, m in t a jól alátüzelt kat
lan: itt mindig forr, buzog az 
élet, m indig valami új dolog
ban törik  a fejüket az embe
rek. így tö rtén t az is, hogy a 
község életében szinte példát
lan az 1959-es esztendőben el
ért fejlődés.

A helybeli művelődési ott
hon felú jítására például m últ 
évben közel 20 000 forintot for
dított a község. Ezen felül több 
m int V000 forintba kerü lt az 
új televíziós készülék, illetve 
üzembehelyezése. Továbbá 
több száz kötetre tehető az a 
könyvállomány, am ely szintén 
a  m últ esztendőben érkezett a 
könyvtárba. Az önkéntes tűz
oltó testület 5000 forin t értékű 
új ruhát kapott a községtől. 
Felépült az új ravatalozó, s 
csaknem 7000 forintos költség
gel elkészült a Csokonai és a 
Fő utcát összekötő bekötőút. A 
község nagyléptű fejlődését 
tükrözi, hogy a helybeli pa
rasztság alig egy évvel ezelőtt 
a szövetkezés ú tjá ra  lépett. S 
csaknem ezzel egy időben kö
zel 100 000 forintot fordított a 
tanács az általános iskola ja 
vítására.

Az örömbe azonban :— m int 
azt mondani szokták — egy 
kevés üröm is vegyül. A leg
nagyobb a gyógyszertár prob
lémája. 'Neszmélynek és Duna- 
alm ásnak hosszú éveken át 
egy gyógyszertára Volt. Ez egy 
szép napon becsukta ajtaját, 
m ert a gyógyszerész lakását a 
tanács csak törvénysértéssel 
ta rtha tta  volna meg, ugyanis 
az más tu lajdonát képezi. Tör
vénysértés viszont ism eretlen 
fogalom Dunaalmáson. Meg
szűnt tehát a szolgálati lakás, 
s ezzel egy időben a gyógy
szerellátás -is, m ert a patikus 
elköltözött a községből. Mit 
lehetne itt tenni? A végleges 
megoldásig m indenesetre leg
alább annyit, hogy a Komá
rom megyei Gyógyszertár Vál
lalat jóakaratú  segítségével 
legalább hetenként kétszer 
(akár csak fél napra is) kinyit
ni a gyógyszertárat. Ennek bi
zonyára nem  lenne semmi aka
dálya.

De em ellett van még más 
üröm is. Az orvosellátás hiá
nya például, bár ez az orvos- 
lakás elkészültével bizonyára 
megoldódik. Vagy a tejellátás, 
amelyre jogosan panaszkodnak

a dunaalmásiak, hiszen minden 
különösebb erőfeszítés nélkül, 
csupán csak jó akaratta l meg
oldható lenne. A dunaalm ási
ak bizakodó emberek, s így hi
szik, hogy az új esztendőben e 
problém ákra is ta lálnak majd 
orvosságot. M ert az óesztendő
höz hasonlóan, ez az új is sok 
jó t ígér: például 20 000 forint 
értékű útjavítást, a villanyhá
lózat korszerűsítését 10 000 fo
rin t költséggel, 23 000 forint 
befektetéssel vízvezetékhálózat 
bővítést, a sportolóknak és a 
színjátszóknak egy-egy új öl
tözőt stb.

Ezeken felül előreláthatólag 
28 000 forintba kerül m ajd a

Gyorsütemű 
korszerűsítés a

m ár em lített orvoslakás átala
kítása, s a tanítói lakás ta taro
zása. Ugyanakkor elkészül az új 
óvónői lakás is, amelyre m int
egy 100 000 forintot fordít a 
község. Ezek m ellett örvende
tes lenne még az is, ha ez a so
kak által olyannyira kedvelt 
kirándulóhely visszakapná ré
gi, 17 szobás szállodáját. Ez 
azonban nem kizárólag a du- 
naalam ásiakon múlik. Ök meg
teszik a  m agukét; terveik való- 
raváltásáért jelentős m ennyisé
gű társadalm i m unkát is végez
nek majd. így minden bizony
nyal az 1960-as esztendő is gaz
dag eredményekkel zárul.

Kubik Emil

karbantartás,
téglagyárakban

A legékesebb dicsérő sza
vaknál is beszédesebb számo
kat jegyeztünk fel a Komá
rom megyei Téglagyári Egye
sülés műszaki osztályán. A r
ról van szó ugyanis, hogy a 
téglagyáriak az elm últ esz
tendőben közel félm illió cse
réppel és 3 m illió darab  tég
lával term eltek  többet a te r
vezettnél. De m ég szem betű
nőbb a  hasonlat, h a  a  m últ 
évi term elést az 1958-as esz
tendő eredm ényeivel hasonlít
juk össze.

1959-ben ugyanis 6 és fél 
m illió égetett, s 7 és fél m il
lió nyerstéglával, valam int 2 
m illió nyers- és 2 m illió 200 
ezer darab  égete tt cseréppel 
készítettek többet a  gyárak, 
m in t 1958-ban. Az üzemek 
dolgozói derekas és elism e
rést érdem lő m unkát végez
tek, mígnem a fagyos idővel 
egy időben beköszöntött a 
gyárakban az úgynevezett.holt 
szezon.

A téglagyárakban m ár he
tekkel ezelőtt leálltak  a  gé
pek, m egszűnt az égetés, s 
a  kemencékből az utolsó sa
lakm aradványokat is a  há- 
nyőkra hordták. Ezzel kezde
té t vette  a gépek téli nagy
javítása.

A baji gyár például 65, a 
szomódi pedig 70 százalék
ban végezte el eddig a k a r
ban tartási m unkát. A baji 
üzem lényegesen több géppel 
rendelkezik, m in t a Szomódi 
Téglagyár, tehát a  65 száza
lékos eredm ény annál is in
kább jónak mondható, mivel

itt  a tavalyihoz képest lénye
gesen tervszerűbb, szervezet
tebb ez az időszerű munka.

Az üzemek korszerűsítése 
is az egyik fontos feladat. A 
ta tai járás három  téglagyára 
ugyanis 1960-ban m indent

M ackó  J á n o s  m ű s z a k i  ra jz o ló  
a  n e sz m é ly i t é g la g y á r  k o r s z e r ű 
s í té s é n e k  d o k u m e n tá c ió s  r a jz a i t  

k é sz íti .

egybevetve a tavalyinál m in t
egy 10 százalékkal több tég
lá t és 45 százalékkal több 
cserepet készít majd. Éppen 
ezért a Szomódi Téglagyárban 
például a szárítókapacitás 
bővítésével egy időben egy 
újabb cserépprést is beszerel
nek. A Neszmélyi Téglagyár
ban viszont a nagyjavítás 
m ellett az egész gépsor átépí
tésére, korszerűsítésére (vá
kuumprés beszerelésére stb.) 
is sor kerül.

Az út
egyre f  eljebb 

vezet
MOST, AZ UJ ÉV első nap

jaiban olyan a  szomódi M ár
cius 15. Tsz irodája, m int egy 
valóságos csatatér. A könyvelő 
és segítőtársai, a tanácsi szak
emberek, a tsz vezetőségének 
tagjai és a brigádvezetők szin
te ki sem látszanak a papír
halmazokból. M indenütt kim u
tatások hevernek, hol az egyi
ket, hol a m ásikat veszik kéz
be. Készülnek az első zár
számadásra, számba veszik a 
vagyont, a jövedelmet. A holt
nak v é lt papírlapok hűen be
szélnek róia, hogy az ifjú  te r
melőszövetkezet 270 tagja jól 
sáfárkodott 1959-ben. S m ert a 
tagság egész esztendőben szor
galmasan dolgozott — Biha- 
cker Ferenc például 424, Ka
lácska Gábor 639. Papp István  
476, Harmann Miklós 455, Gru
ber Vilmos 358, Csordás Sán
dor 350 munkaegységet telje
síte tt — az eredmény sem ma
rad t el. Hétholdas kertészetük 
mintegy 80 000 forint tiszta jö 
vedelmet hozott. A 42 darab 
hízott szarvasm arha értékesí
tése is 25 000 forin ttal gaz
dagította a közösség vagyonát. 
Em ellett vásároltak egy fűka
szát, s  62 ezer forint értékű sa
já t beruházás hozzáadásával, 
állam i hitelből egy 50 férőhe
lyes istálló felépítésére is fu
to tta erejükből. Földben van 
m ár 40 hold lucerna és 30 hold 
vöröshere-mag, szépen zöldell 
a 150 holdnyi őszi árpa, a  250 
hold búzavetés is.

M ájus 22-én vonták össze az 
állatokat, s a nyáron utolsó fil
lérig kifizették a tagoknak a 
bevitt állatok és felszerelések 
ellenértékét, közel egymillió 
forintot. A M árcius 15. Tsz- 
rvek erőssége a?, állattenyész
tés. Öröm belépni az új tsz is
tállójába. Az i t t  egy fedél a latt 
„lakó“ 48 tehén szép, jól gon
dozott. Igaz, az istállóátlag 
még alacsony, hat liter csupán, 
de lesz ez még több is — 
mondja Horváth Sándor bácsi, 
az állattenyésztési brigád ve
zetője. Lesz bizony, m ert az itt 
dolgozó tehenészek, Szalai Fe
renc, Hartmann Márton és Mo- 
csi Sándor hozzáértő, szorgal
mas emberek, akik  bizonyára 
nem idegenkednek m ajd — ha 
eljön az ideje — a fejlettebb 
módszerek alkalm azásától sem.

a z  Á l l a t t e n y é s z t é s
1959-ben is jelentősen gyarapí
totta a közösség vagyonát. Idén 
további eredmények elérésére 
törekednek. Ú jabb fűkaszát

A sáros, latyakos tarján! utcákon 
népnevelők tapossák a  sarat. A Rá
kóczi ú t  egyik házába, Eizlerékhez ko
pogtatnak be. M ár nem  is tu d já k ,. h á 
nyadszor nyito tták  meg a 9 holdas 
gazdálkodó a jta já t. A válasz azonban 
m indig ugyanaz volt: V árjanak még 
egy kicsit. Nem könnyű dönteni.

Most, am ikor a látogatóik helyet fog
la lnak  és ú jra  elkezdik a nagyüzemi 
gazdálkodásról folyó beszélgetést, meg
lepetéssel tapasztalják, hogy a házi
gazda hangja megváltozott, és érdek
lődve hallgatja a hozzá in tézett sza
vakat.

Amíg a vita folyik, a sarokban egy 
öreg, kucsmás bácsi cigarettát kotor 
elő, rágyújt, egy darabig csendben fi
gyel, aztán váratlanul közbeszól:

— H át én azt mondom, ne „vaca
koljatok’’ tovább. Egy-két em ber úgy
sem változtathatja meg a  község aka
ra tá t. M árpedig ebben a faluban most 
m ár végleg eldőlt, hogy nagyüzemi 
gazdálkodás lesz! Higgyétek el, én m ár 
sok em ber vélem ényét m eghallgattam  
az utóbbi napokban. Ti azt hiszitek, 
hogy m ost ezzel a  két elvtárssal vi
tatkoztok, aki itt ül nálatok? Téved
tek! Ti m ár az egész faluval vitatkoz
tok, m indazokkal, akik alá írták  a be
lépési ny ila tkozato t Én mondom nek
tek, m int rokon, ne gondolkodjatok to
vább, sa já t érdeketek, hogy minél 
előbb a  többség között legyetek!

Meglepődve, örömmel figyeljük a vá
ratlanul közbeszóló, ism eretlen népne
velő hangját. Tűzzel, hévvel, hatalm as 
szókinccsel agitál, s  mi szinte úgy 
érezzük: ez az em ber többet, sokkal 
többet tud, m int mi.

A „titokzatos" 
népnevelő

Együtt hagyjuk el a házat. Csak 
odakint kérdezzük meg az öreget:

— Mondja, bácsi, kicsoda maga, ho
gyan kerü lt ide?

— Én? H át nem ism ernek? Pék 
Péter vagyok és tegnap írtam  alá a 
belépési nyilatkozatot. Higgyék el, nem 
volt könnyű dolog. Igaz, hogy csak 5,5 
kh. földem van, de én abból élek. Töp
rengtem , vívódtam, m it tegyek. „Fülel
tem ” jobbra és balra. Először azoknak 
a szavát hallgattam  meg, akik  még 
nem  léptek be. Bár „formailag” közé
jük tartoztam  — hiszen még én sem 
írtam  alá a nyilatkozatot —, valahogy 
nem  tetszett, am it m ondanak. Csak azt 
fú jják : Majd h a  ez, m ajd ha az be
lép, akkor ta lán  m ajd mi is. — De 
szavukból nem tud tam  kivenni, m it 
akarnak ezen felül tenni, hogyan is 
képzelik el a további életet.

— Aztán bekopogtattam  az új tsz- 
tagokhoz. Méri Ferenchez, Varga Ist
vánhoz, Dékányékhoz, Kunyica Ba
lázshoz is. I t t  meg a várt „elszontyo
lodott hangulat” helyett élénkséget, 
mozgolódást láttam . Egyiküik például 
azt mondta.: „Nézd, P éter bácsi! Nem 
volt könnyű a döntés, de ha m ár vál
laltuk. hogy ezentúl nagyüzemben gaz
dálkodunk, akkor olyan tsz-t csiná
lunk, am i jó. Hagyjuk a fenébe a teg
napot, meg a tegnapéiőttöt, afe lett kár 
vitatkozni. Inkább nézzük meg, m it le
het csinálni »holnap-«.” És ekkor r á 
jöttem, hogy nem  is olyan rossz ez a 
„holnap”. Ebben a faluban annvi jó 
elgondolás, annyi kitűnő terv  sűrűsö

dö tt össze, amiből „vagyont” kereshe
tünk, ha megvalósítjuk.

— Tegnap bem entem a tanácsházára, 
aláírtam , a nyilatkozatot. Higgyék el, 
szívesen írtam  alá, m ert tudtam , hogy 
így a helyes. Aztán gondolkozni kezd
tem : m ost m ár tsz-tag vagyok. De 
vannak a  faluban még olyanok, akik 
esetleg m ásképpen lá tják  a dolgokat. 
Így döntöttem : Na, Péter, h a  m ár tsz- 
tag vagy, eredj és indokold meg az 
em berek előtt, -miért döntöttél így. És 
én elindultam . Ma ez a negyedik ház, 
ahol megfordulok, de elmegyek még 
néhány helyre. Igaz, hogy nem szól
tam  szándékomról senkinek, a község 
vezetőinek sem, de én nem azért se
gítek, hogy megdicsérjenek, hanem  a 
sa já t érdekeim ért. Tudom, ha a  falu
ban mindenki tsz-tag lesz, akkor kö
zös erővel, jobban birkózunk meg m ajd 
a feladatokkal.

Amikor az elmondott eset m egtör
tént, T arján  még nem volt tsz-község. 
De am erre já rtunk  — főként a nehe
zen „hajló“ gazdáknál —, itt  is, o tt is 
összetalálkoztunk P éter bácsival. Szinte 
úgy éreztük m ár m agunkat a végén, 
m int marokszedő az ara tó  kaszás után. 
Az „öreg” „vágta előttünk a rendet”, 
vagyis helyes ú tra  igazította a dolgozó 
parasztokat, m i pedig, a „marokszedők’’ 
kitöltöttük, alá íra ttuk  a belépési nyi
latkozatokat. Péter bácsit nagyon meg
szerettük. Ö nemcsak felism erte, hogy 
hol a helye, hanem  azt is rögtön 
m egértette: nemcsak attól függ a jövő
je, hogy o tt van-e az élen járók között, 
hanem attó l is: m ennyit tesz azért, 
hogy a közösség ereje napról napra 
nőjön és a falu népe esv akarattal in
duljon el a  nagyüzemi gazr’ -'ás 
útján. W. E.

Esti fejes a tsz új istállójában. Balról jobbra Horváth Sándor, 
állattenyésztési brigádvezető és Mocsi Sándor tehenész.

szándékoznak például vásárol
ni, ennek Mohai Endre, az 
egész tagság váleménye szerint 
a m ár meglevő fűkaszával 
rendkívü’ jól dolgozó tsz-tag 
örül m ajd nagyon. Folytatni 
szeretnék az istállóépítést is. 
Emellett sertésfiaztató építésé
ről, egy Zetor és két pótkocsi 
vásárlási tervéről is „árulkod
nak” a papírlapok. Ez év első 
felére 20 darab, második fe
lére 30 darab szarvasm arha 
meghízlalására kötöttek szer
ződést az Állatforgalmi Válla
lattal. Idén m ár 85 hízott ser
tést is értékesíteni kívánnak. 
A városok lakói bizonyára 
örülnek m ajd, hogy ebből a 
mennyiségből még januárban 
átad ják  a vállalatnak az első 
30 darabos falkát.

Érdemes megemlíteni, hogy 
! a hegyes-dombos szomódi vi

dék kiválóan alkalm as juh te
nyésztésre. Tudták ezt a szo
módi gazdák egyéni korukban,

tarto ttak  is b irkát szép szám
mal. A m últ évben vásárolt 
150 juhval együtt így most 
m ár 353 állato t számláló nyá* 
ja t m ondhat magáénak a kö« 
zösség. S ez az állomány az 
idén m ár jövedelmezni fog, az 
idei fialás és a nyírás a közös 
gazdaságot gyarapítja majd.

ARRÓL MÉG NEM TUD
NAK pontosan számot adni a 
papírlapok, hogy mennyi a kö
zösség összes vagyona, hiszen 
most fplyik a leltározás. Annyi 
bizonyos: millión felül van. S 
a milliómos szövetkezet tagsága 
nyugodtan, magabiztosan néz 
jövendője elé. Már ez az első 
esztendő is — pedig volt gond, 
probléma elég — meggyőzően 
bebizonyította: helyesen vá
lasztottak a szomódiak 1959 
tavaszán. A régi, egy helyben 
topogó élet helyett ez az új, a 

I szocialista nagyüzem ú tja  egy
re előre, egyre feljebb vezet. 

I V. Z.-né

„Lépünk, lépegetünk előre“
A m ikora szövetkezetben já r

tunk, hótakaró borította szerte 
a  határt. Most enyhébb az idő, 
s kocsitengelyig é r  a vendég
marasztaló latyak. A naszályi 

i Kossuth Tsz fogatai azonban 
sem hóban, sem sárban nem 
tétlenkednek. A kertészetnek 
szállítják szüntelen a talajerő
pótláshoz nélkülözhetetlen trá 
gyát.

A melegágyak környékén té 
len sem szünetel a munka. Ez 
érthető dolog, hisz az elm últ 
évben a konyhakerti vetemé- 
nyek hozták a legtöbb pénzt a 
közösség konyhájára, tehát a 
kertészkedés ugyancsak meg
éri a  fáradságot.

— Bízunk abban, hogy az 
idén is így lesz — mondja Da- 
róczi József, a  tsz elnöke — s  
a legtöbb pénzt ismét a kerté
szet jövedelmezi. Tavaly 14 
holdon kertészkedtünk, s a ter
vezett 150 ezer forinttal szem 
ben a tényleges bevételünk  —
— folytatja — elérte a 350 ezer 
forintot.

S m int a jelek m utatják, jö
vőre is sok hasznot hajt a 
konyhakert. A meglevő 14 hol
das kertészetet a szövetkezet 
most fejleszti fel 30 holdra.

— Lépünk, lépegetünk előre
— mosolyodik el az elnök —, 
de közben természetesen az ál
lattenyésztésünkről sem feled
kezünk meg. Többi között 
újabb 50 borjúszaporulatra szá
m ítunk, a kertészet m ellett ezt 
sem szorítjuk háttérbe. Közös
ségünk terve — teszi hozzá —, 
hogy a Hazafias Népfront által 
kezdem ényezett iparvidék kör
nyéki zöldövezetnek kertésze
tünk olyan pillére legyen, 
amelyre bizton számíthatnak

-------------- —

városon. De ehhez azt kérjük  
— emeli fel hangját - r ,  hogy 
az illetékesek még időben se
gítsék hozzá szövetkezetünket 
egy szórófejes öntözőberende
zéshez: ' “ mi — vidékünkön
ugyanis ez nélkülözhetetlen "a 
gazdaságos kertészkedéshez.

A m últ esztendőben a tsz 
kertészetének sok gondot oko
zott a  gépállomás halogató 
munkája. Az idén ennek is ele
jét szeretné venni a tagság. Az 
ügyes, jól számító elnök ugyan
is rájött, s mi több, papíron 
számokkal is bebizonyította, 
hogy jobb és olcsóbb lesz a 
munka, ha sa já t trak torral dol
gozhatnak. Éppen ezért m ár be 
is nyújtották az igényt egy új 
Zetor-traktor vásárlására.

A termelőszövetkezetben m ár 
azt is pontosan megtervezték, 
hogy mely veteményből te r
melnek többet a tavalyinál. Ide 
sorolták például a sárgarépát, 
gyökeret, zellert, korai burgo
nyát stb. Több holdon kiváló 
zöldpaprikát szeretne term elni 
a  tagság, ehhez is nélkülözhe
tetlen az öntözőberendezés.

A kertészetben előrelátható- 
leg február elején m ár meg
kezdik az „ágyazást”. A meleg
ágyakat kitakarították, s a 
meglevő 150 melegágyi ablakot 
250-re növelik.

A kertészkedéshez megfelelő 
mennyiségű m űtrágyát is igé
nyelt a szövetkezet. Az elm últ 
évben két és fél mázsa m űtrá
gyát szórtak szét holdanként a 
kertészetben, s ezt a mennyisé
get az idén is megadják a föld
nek. m ert az alapos talajelőké
szítés. illetve talajerőpótlás, 
m int m indenütt, itt is gazdagon 
m egtérül.

A Tatai Faárugyár modern, új szerelőcsarnokában az utolsó 
simításokat végzi és az elvégzett munkát ellenőrzi Schlepp Fe
renc, a Komárom megyei Építőipari Vállalat építési csoport- 

vezetője.


