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Megelevenedett a határ
Az örök ifjú  m árcius ragyo

gó tavaszi idővel köszöntött 
ránk. Az utóbbi napokban 
azonban kissé csípősre fordult 
az idő, s ta lán  még az is meg
eshet, hogy Gergely megráz
za havas szakállát. Egy azon
ban bizonyos, hogy k in t a föl
deken, s ben t az em berek szi
vében m inden-m inden az éb
redő tavaszról beszél. S bár 
a magasban még sötét felhő
ket kerget a márciusi szél, 
az avarból m ár a tavasz elő
hírnöke, a hóvirág kandikál 
elő, s megyeszerte megeleve
nedett a határ.

Kecskéden

, , .  Három . . .  hét . . .  kilenc 
i . .  nem  számolunk tovább, 
annyi helyen építkeznek a 
termelőszövetkezeti község pa
rasztjai. Legtöbb helyen 5—6 
szomszéd is összefogott a ház
építésre, kalákában építkez
nek. S ami szembetűnő, hogy 
többnyire asszonyok végzik 
a m unkát, a terem tés koro
nái közül csupán hírmondó
nak találn i egyet-kettő az 
építkezéseknél. Hol vannak 
hát a férfiak?

— Egyesek a közös földe
ken dolgoznak, mások pedig 
a tsz-építkezéseket segítik  — 
ad választ Nikics Ferenc, a  Vi
rágzó Tsz-elnöke.

Kecskéd határában, a közös 
földeken valóban megelevene
dett az élet. Trágyaterítéssel 
szántással-vetéssel vannak el
foglalva a tsz férfi tagjai. A 
határban, pontosabban a Szi
get-dűlőben egy DT-lánctal- 
pas napok óta szakadatlan 
forgatja a földet. De sajnos, 
még csak egy trak to r dolgo
zik, pedig napokkal ezelőtt a 
Kömlődi Gépállomás tanács
ülésén ilyen ígéretet kapott a 
tsz: „Egy-két napon belül egy 
DT lánctalpas, egy Belorusz, 
egy Zetor és két körmös- 
traktort kap a szövetkezet.” S 
a tagság türelm etlenül várja  
m ár a gépeket, m ert a köz
mondás is úgy ta rtja , hogy az 
ígéret szép szó . . .

A határban  szép kévés su
garakban árad a napfény, »s 
mag alá melegíti a földet. S 
aki a mezőn még nem  ta lá lt 
m unkát, annak bőven akad 
tennivalója a közös építke
zéseknél. Megkezdte ugyanis 
a szövetkezet egy 50 férőhe
lyes magtáros tehénistálló és 
egy ugyancsak 50 férőhelyes 
növendékistálló építését. S 
ott az összes fuvarm unkát, 
homok, kavics, víz, stb. szál
lítását a tagság vállalta. Az 
alapozást m ár befejezték az 
építők és előreláthatólag jú 
lius végére elkészül a kor
szerű állatszállás.

De Galambospusztán, a Vi
rágzó Tsz m ajorjában is se
rény a munka. O tt ugyanis 
egy 100 férőhelyes istálló bel
sejében fektetik le a keskeny- 
vágányú síneket, s rövid időn 
belül csillekocsi segíti az ál
latgondozók, almozok, takar- 
mányozók m unkáját.

A Virágzó Tsz-ben term é
szetesen az asszonyok sem té t
lenkednek. A 30 holdas kö
zös kertészetben bőven akad 
munka. Gyorsan készülnek a 
melegágyak, s a hacsurához 
(nádkötés) értő asszonyok 
ügyes kézzel és nagy szorga
lommal készítik a melegágyak 
nádtakaróit. összesen, m int
egy 100 melegágyi ablak ké
szült el, s 5 holdon a borsó
mag is m ár a földben van. Mi
helyt valam ennyi melegágy 
elkészült, az asszonyok elkez
dik a burgonyagumó váloga
tását is. Pontosan 50 000 kiló

burgonyát tisztítanak meg, s 
készítenek elő az ültetésre.

Dadon

A vasúti á tjá ró t elhagyva, 
a faluban szekérsorral ta lál
koztunk. A vasúti vagonokból 
m űtrágyát szállítottak a tsz 
raktárába. A term előszövet
kezet könyvelője, Baranya 
Zsuzsanna  szapora tüsszögés 
közepette beszéli el, hogy az 
ébredő tavaszt még a tsz 
szám vitele is tükrözi. Talán 
éppen ezért is nem  ju t ideje 
gyengélkedni.

— Egyik műtrágyaszállít
m ányt követi a m ásik  — és a 
számlákat, tartozásokat sürgő
sen rendezni kell. Lehetsé
ges, hogy ez az ügyintézés 
tűrne ném i halogatást — mo- 
solyodik el —, de m i szeret
jü k  mielőbb rendezni az ilyes
m it.

— Nemcsak kizárólag m ű
trágya érkezik mostanában 
hozzánk — folytatja —, ha
nem például a MEZÖMAG  
Vállalat a napokban küldte  
meg az 54 mázsa borsó és a 
16 mázsa somkóró vetőm agun
kat. A z  Ácsi Cukorgyártól 7 
mázsa cukorrépamag érke
zett. A  M űtrágya Vállalattól 
320 mázsa foszfátot és 833 má
zsa pétisót ve ttü n k  át, s ebből 
135 mázsa pétit már szétszór
tak a tagok a  közös földeken. 
A  Kömlődi Gépállomásról 
már m egérkeztek és munkába  
á'Hak az erő- és munkagépek, 
fogatosaink trágyát hordanak, 
stb. s ezt m ind-m ind a köny
velésnek is figyelem m el kell 
kísérnie.

Tehát az 1760 holdas A rany
kalász Tsz könyvelésében az 
egyre több számla kiegyenlí
tése is az ébredő tavaszról 
beszél.

Vérteskethelyen
Még sütött a nap, m ikor a 

faluba érkeztünk, e m ire a 
Petőfi Tsz kertészetéig ju to t
tunk, m ár sűrűn havazott. 
Szeszélyes ez az időjárás.

— De ez már nem  kom oly 
dolog — mosolyodik el Si
pos István, a  tsz agronómusa. 
— Márciusi hótól nem  félünk.

S valóban a kertészeti b ri
gád tagjai nem zavartatják  
m agukat a havazástól. A csi

nos kertészlányok titokban a 
felhők felé fordítják  arcukat, 
s huncutul kuncogják az őre 
gek tréfás hiedelmét, azt, hogy 
a m árciusi hó szépíti a lányt. 
Ezen azután jó t nevetnek és 
szaporán foly tatják  tovább a 
munkát.

A kertészetben 35 melegágyi 
ablak a la tt m ár szépen zöl
déi a korai káposztapalánta, 
am elyet négy holdra ültetnek 
majd ki. De folyamatosan ké
szülnek a többi melegágyak 
is.

— Sok palántára van szük
ségünk — m ondja Csóka Dé
nes, a növénytermesztési b ri
gád vezetője — ugyanis 5 hold 
paprikát, 4 hold paradicso
mot, 2 hold uborkát, 1 hold 
tököt, 1 hold zöldséget, 2 hold 
babot, stb. akarunk termelni. 
Borsónkat például már elve
tettük. De ne gondolják ám  
— fo lytatja  —, hogy a szántó
földeken nem  dolgozunk. Ott 
is szaporán halad a szántás
vetés. Például 7 hold mákot, 
15 hold zabot, stb. már elve
tettünk.

Ébred a tavasz, s a  közös 
földeken m indenütt megeleve
nedett az é le t

Akik milliókat aján dékoznak
A községfejlesztési felada

tok m egvalósításában kitűnt 
140 társadalm i m unkást m ár
cius 10-én tanácskozásra hívta 
a Hazafias Népfront megyei 
elnöksége. A tatabányai Zsdá- 
nov Művelődési Házban meg
tarto tt értekezleten részt vett 
K utrucz Béla elvtárs, a  me
gyei pártbizottság párt- és tö
megszervezetek osztályának 
vezetője.

Kroszner László elvtárs, a 
megyei tanács elnöke elmon
dotta beszámolójában, hogy 
1958-ban 1 502 750 forint tá rsa
dalmi m unkát végeztek a me
gyében. A következő esztendő
ben ez az összeg mintegy más- 
félszeresére növekedett. Eb

ben az évben m ár több m int 
3 millió forin t társadalm i m un
kát terveztek tanácsaink. Ez 
az állam vezetés további de
m okratizálódását is jelenti — 
hangsúlyozta Kroszner elvtárs. 
A további feladatokról szólva 
Kroszner elvtárs kiemelte, 
hogy szám ítanak a társadalm i 
munkások szorgalm ára és ál
dozatkészségére. Majd a terv- 
szerűségre. az anyagszükséglet 
körültekintő biztosítására, a 
községfejlesztési tervek m ara
déktalan teljesítésére hívta fel 
a figyelmet.

A vitában számosán felszó
laltak. Hangsúlyozták: váro
saink. falvaink fejlesztésével 
is m egm utathatjuk, mennyire

A tanulóifjúság szívesen keresi fel 
műemlékeinket

Tatát és Esztergomot, két nagyobb idegenforgalmi váro
sunkat 225 000 belföldi tu rista  és kiránduló kereste fel a m últ 
évben. A látogatók 35 százaléka tanulóifjú  volt. A fiatalok 
szívesen keresik fel megyénk tá ja it, m űem lékeit és múzeumait. 
Segítséget nyújtanak a tu ristautak  jelöléséhez is. A tatai 2-es 
számú iskola KISZ-szervezete például vállalta, hogy- május 
1-ig a  Vértesben 28 kilom éter u ta t lá t el jelzéssel.

ME GY É N K  TÁVLATI  TERVÉBŐL

Bicskéig terjesztik ki a tatabányai szénbányászati körzetet
Komárom megye területre, 

lélekszámra tekintve az ország 
egyik kis megyéje. De ha azt 
vizsgáljuk, hogy Budapest nél
kül megyénkben van az ország 
iparának 10 százaléka, s hogy 
1000 lakosból 185 ipari dolgozó, 
rögtön lá tjuk  jelentőségét. Me
gyénk jövőjével foglalkozott az 
az ism eretterjesztő előadás, 
amelyet néhány nappal ezelőtt 
tarto ttak  Tatabányán a Tech
nika Házában, a TIT rendezé
sében. Erre az előadásra meg
hívták több ipari üzemünk ve
zetőjét és néhány tanács vég
rehajtó  bizottságának tagját. 
Dr. Princz Gyula, a BUVÁTI 
m unkatársa tarto tt előadást 
megyénk gazdasági, ipari je
lentőségéről.

Ism ertette a  megyénkről ké
szült regionális tervezetet, 
mely megjelöli Komárom me

gye fejlődését. E szerint Tata- I Szőny és Komárom, amely tel-
hánvn lrör7<=>tó,}-ua.r» mpő Virvccvn ' •___  — .-n '  „bánya körzetében még hosszú 
évtizedekig folytatnak bányá
szatot. A körzetet kiterjesztik 
Pusztavám , Szár, Nyáregyháza, 
Bicske irányában. A dorogi te
rületen Nagysáp és Esztergom 
—Kenyérmező környékén foly
ta tnak  szénbányászást. A toko- 
di koncentráció közelében épül 
fel az új brikettgyár. A tatabá
nyai körzetben, Bicskén létesí
tenek egy brikettgyárat. Tata
bányán korszerű betonelem- 
gyár, könnyűipari üzemek és 
jéggyár épül. Dorogon tovább
fejlesztik az új, aknakemencés 
üzemet, autom atizálják a To- 
kodi Üveggyárat.

Tát, Tokod, Nyergesújfalu 
körzetében egy új város alakul 
ki. Ez lesz az ottani iparvidék 
centruma. Hasonló ipari köz

ponttá válik  Almásfüzitő,

jesen összeépül. Tatabányán a 
következő években lebontásra 
kerülnek a régi lakótelepek és 
helyettük folyamatosan új vá
rosrészek épülnek az alsógallai 
és a bánhidai Dózsa-kert te 
rületen. A Vértes és a Gerecse 
erdőiben új üdülőtelepek léte
sülnek. Elsősorban Tardos, Tol
na, Héreg és Tata körzete fej
lődik.

Az érdekes ism eretterjesztő 
előadás után sok felszólaló be
szélt megyénk jövőjéről és az 
ipar fejlesztésének kérdései
ről.

szívügyünk a szocializmus épí
tése. Bóna Zoltán  neszmélyi 
pedagógus kifejtette, milyen 
fontos az embereknek megma
gyarázni, hogy az elvégzett 
társadalm i m unkának mj a je 
lentősége. Sziráczky Gyula az 
Oroszlányban alkalm azott agi- 
tációs módszereket ism ertette. 
Elmondotta, hogy a fotoszak- 
kört, a bányászrádiót, az üzleti 
csomagolóanyagokat, a számo
lócédulákat használták fel az 
elkészült létesítmények ismer
tetésére és a kiváló társadalm i 
munkások népszerűsítésére.

Száznegyven oklevelet. 40 
könyvet, valam int értékes 
ajándéktárgyat nyújtottak á t a 
tanácskozás során városaink és 
községeink fejlesztésében ki
váló teljesítménnyel közremű
ködő társadalm i munkásoknak.

Tíz—tizenkét napon belül

itt a zöldhagyma, 
pirosretek és saláta

A szeszélyes m árciusi idő
járás nem érezteti hatását a 
melegházakban. A MEZŐÉRT 
jelentése szerint 10—12 na
pon belül m ár árusítják  a 
zöldség és gyümölcs boltok
ban a prim őr zöldhagymát, 
piros hónapos retket, meleg
ágyi salátát. Zöldhagymá
ból 1,2 milliót, retekből sok 
százezer csomót rendeltek. 
Perjéspusztán szépen fejlő
dik a melegház« paprika. In
nen 100 000 darabot várnak. 
A Környei Állami Gazda
ság pedig 150 000 fej salátát 
szállít.

Hajómotorokhoz is 
készül öntvény 

Komáromban
Kétezer tonna öntvényt ké

szít az idén a komáromi 
„Munka" Vasöntöde. A leg
jelentősebb megrendelést a  
villamosforgógépgyár küldte. 
A legkisebb elektromos mo
torháztól kezdve a legnagyobb 
hajómotorházig változatos önt
vényeket kér. A vasöntöde 
dolgozói a megrendelést idő
ben teljesítik.

Egy kis beszélgetés Dunaszentmiklós főutcáján. A falu két legidősebb embere, a 75 éves 
Emmer András bácsi, tsz-tag, és az úgyszintén 75 éves Bichacker Antal megvitatják, 
hogy szép az idő, lehet kezdeni a m unkát a földeken. Emmer bácsi m ár hordja is a

trágyát a közös földekre

Száz vasutas csinosítja, tisztítja 
a komáromi pályaudvart

A komáromi pályaudvar vasutasai januárban 96 száza
lékra, februárban 105,2 százalékra teljesítették tervüket. A 
párosversenyben megelőzték a csehszlovák Komám o vas
utasait. Januárban  87, februárban 130-nál több irányvonat 
indult a pályaudvarról. Felszabadulási versenyük célja: tú l
teljesíteni az élüzemszintet, harm adszor is elnyerni az élüzem 
kitüntetést. E cél elérését segíti elő Molnár István állomás
főnök 200 000 forin tra kalkulált újítása, melynek alkalm azásá
val 8,5 órával ham arabb továbbítják a  külföldre menő vonat- 
szerelvényeket.

A pályaudvar területén 100 vasutas munkálkodik. Állan
dóan csinosítják és tisztítják a pályaudvart. Egy hónap a latt 
300 vagon salakot, törm eléket és hulladékot szállítottak el a 
pályaudvar területéről.

Vezetők a népfront-mozgalomért
A komáromi járás községei

ben befejeződtek a Hazafias 
Népfrontnak a bizottsági és 
tanácstagok részére rendezett 
tanfolyamai. Az előadások lá
togatására jellemző, hogy a 
6—6 alkalom mal m egtartott 
foglalkozásokon összesen m int
egy 4500-an vettek részt.

A színvonalas előadások 
élénk érdeklődést váltottak ki. 
Ebben szerepe volt annak, 
hogy a jól felkészült helyi elő
adók m ellett járási és megyei

vezetők is szívesen tarto ttak  
előadást. Dr. Kozári János elv
társ, a  Komárom Járási Tanács 
elnöke például három alka
lommal beszélt a csatkai tan
folyamon. Komáromban pedig 
dr. Fábián Lászlónak, a megyei 
tanács titkárának előadása 
váltott ki élénk érdeklődést.

A tanfolyam hallgatói szin
te minden helyen elégedettek 
voltak az idei oktatással és ja 
vasolták jövőre is rendezzenek 
hasonló tanfolyamot.


