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Serény munka folyik 
a  bábolnai Szabad Föld Tsz-ben

Az idén már több könyvet kölcsönöztek ki 
a m egyében, mint tavaly egész  évben

A  könyvelők feladatairól

— Nálunk nincs különbség, másik része pedig a kb. 50 
tsz-tag és családtag között. I t t ! hold kukorica betakarításával

foglalkozik. — Ezt a m unkát
mindenki egyformán 

kiveszi a részét a munkából
és ez így is van rendjén — 
m ondja Nagy Mihály elvtárs, a

A megyében évről évre je- | lai és a szakszervezeti könyv- 
lentősen növekszik a könyv- tárakból kivett könyvek szá- 
tárak  forgalma, s 10 év alatt ma ez azt jelenti, hogy a 
hússzorosára em elkedett a be- , megye m inden lakosára — a 
iratkozott olvasók száma. Az -  -

viszont a  burgonyának, cukor- | idén pedig a tanácsi könyvtá- | csecsemőket is beleertve, 2,5 
répának annál inkább. No, de [ rakban m ár eddig csaknem [ k° nyv jutott. Különösen meg- 
ham arosan végzünk ezzel is, | félmillió kötetet kölcsönöztek I n° tt a rendszeres olvasók tá-

hagytuk legutoljára, m ert 
ennek nem á rt se eső, se fagy,

tsz elnökhelyettese. — Ezért ■ meg^'M  hozza a m unkaerő — | ki. többet m int tavaly egész j bora termelőszövetkezeti
van az hogy m ár október de- ' ™ondía mosolyogva az elnök- esztendőben. Ezenkívül m int- ! községekben. A 3500 lakosú 

’ helyettes. | egy 200 000-re tehető az isko- I Kocson például az idén m ár
6500 könyvet kölcsönöztek ki. 
Kisigmándon a lakosság 19,

különböző épületben helyez-Nem panaszkodhatnak a 
dadi pedagógusok. Az utóbbi 
néhány esztendő a la tt m ár a 
második pedagóguslakást épít
teti fel a községi tanács. Az új 
lakás — am ely a községfejlesz
tési alapból épül, s mintegy 
120 ezer forin t értékű — ha
m arosan elkészül.

A pedagóguslakás építése 
m ellett iskolafejlesztési tervei 
is vannak a községnek. Je len
leg nehézséget okoz, hogy négy dobén kerül sor.

rekára  felszedtük m ind a 22 
hold cukorrépát. No. persze, 
segített az is, hogy jól alkal
m aztuk a „Többet ésszel, m int 
erővel!” közmondást.

Kérdően nézünk rá. — Az 
úgy volt — folytatja, hogy 3 
szántóekéről leszereltük a kor
mánylemezt, s m indegyik eke 
elé egy p ár lovat fogtunk. A 
három  ekével naponta kilenc 
holdon forgattuk ki a cukor
répát. A tsz-családok apraja- 
nagyja, öregek, fiatalok, gyere
kek egyaránt szedték az ekék 
u tán  a répát. M ent a munka, 
hogy öröm volt nézni. Pedig 
csak 22 fő a tagja a  növény- 
term esztési brigádnak. De min
dig három-négyszer annyian 
voltunk:

70-80.an minden ^
aldotl nap ott serénykedtek  ̂

a  földön. ^
Tudták, m egértették, hogy § 
nem  másnak, m aguknak dol-S 
górnak. Ha előbb bekerül a |  
term és; nem  fagy el, több leszív 
az értéke, több kerül a  közös, §
meg az otthoni konyhára is. § Lovasfogat? Tudja kinek  

Ez segítette elő, hogy a gaz-rva ló  az? Ősz, öreg em berek- 
daság m ár október 20-ra vé g -2 ne]c —, bekocogni a faluból a 
zett a  szürettel is. A 15 kh szö -y  városba. A  korszerűen gazdál- 
lő 160 hektoliter m ustot adott. £ kodó termelőszövetkezetben
Ebből 20 hektót a  Borforgalmi -  rnár csak ideig-óráig veszik 
V állalatnak szerződés alapján S hasznát a lovasfog átoknak. — 
borban adnak el. §Igy nyilatkozott Varga József

A Szabad Föld Tsz szorgos, § gépkocsivezető. Igaz, nagy 
lelkiism eretes tagjai még ^ úr” ő. hiszen egész nap autón

yjár, még ha teherautó is az, 
szeptemberben elvetették ely az ácsi Jövő Termelőszö-
az őszi árpái, s október -™ tkezet tulajdona. Varga Jó- 

_ 1 gzsef vezeti. A z oszt betakan-
végére végezlek a rozs - tá so k  idején nagy hasznát ve-
és a búza vetésével is l szik a 2'5 tonnás GAZ 51~eses a nuza vetese\ei is. 2 íípusú teherautónak. Szovjet

A  búzának jó vetéságyat k é - f e 0’ vám elégedve
szítettek; silókukorica és s o m - í l* } ? '™ *  tavasz o ta h tö a n e l-  
kóró Ütán Vetettek, 30 hold p e -S fcu* b.ar ,nar a 2° 000■ kll° '  
dig friss istállótrágyát kapott. £ metert Jar}a- 

Jelenleg a  tagság egy részeg — Hány mázsa árut szállít 
a 22 holdról felszedett M ercur3 naponta? — kérdeztük tőle. 
burgonya válogatását végzi, § — 250—300 mázsát. 150 má-

Iskolafejlesztés Dadon
Bakonybánkon 22 százaléka 
beiratkozott olvasó, vagyis á t
lagban minden családból egy 
személy rendszeres látogatója
a könyvtárnak. A megyei nő- 

, ,. | tanács m últ évben megszer-
kednek el a tanterm ek. Az új j vezeti és az idén is meghirde- 
lakóépület elkészültével fel- j te tt olvasómozgalmának a ha
szabadul két lakásnak hasz- j tására jelentősen növekszik 
nált helyiség az iskolában, és j megyeszerte, de elsősorban fa
ezeket kis átalakítással tan te
rem nek rendezik be. Úgy te r
vezik, hogy az egyik régi osz
tályterem ben állandó jellegű 
óvodát létesítenek. A tervek 
valóraváltására a jövő eszten-

Lapunk m unkatársa a ter- j 
melőszövetkezeti könyvelés j 
m unkájával kapcsolatos né- t 
hány kérdésre kért választ a 
megyei tanács mezőgazdasági 
osztál; án König Istvántól, a

lun a nőolvasók száma. A be
iratkozott olvasók csaknem 70 
százalékát a nők teszik ki. A 
nagy érdeklődés kielégítésére 
az idén jelentősen gyarapítják 
a megyében, elsősorban a te r
melőszövetkezeti községekben 
a könyvállományt.

A tsz  
s o fő r je

— ebben az évben is tovább 
javult. Egyes tsz-eknél azon
ban még m indig je len tkezik  
kisebb-nagyobb lazaság, hoz- 
zánemértés, nemtörődömség a 

Spénzgazdállcodásban, am inek  
s  következtében nagyon sok, 
3  több esetben felesleges vita, 
§ levelezés kele tkezik  a szállító,
§  szolgáltató, illetőleg vevő vá l

lalatok és szövetkezetek kö- 
— zött.
§ — Elkerülhetők ezek a
g viták?
é — Természetesen! A z ilye
n n ek  elkerülése érdekében  
% igen fontos, hogy a term elő- 
§ szövetkezet a gazdálkodáshoz 

szükséges eszközöket idejében  
. biztosítsa, s egyidejűleg meg

-fe le lő  pénzfedezetről is gon
d o s k o d jé k  a vásárlásokkal 
2- kapcsolatban. Helyes, ha a 
•»Magyar Nem zeti Bank fiók já 
é tó l azonnal m egkéri a fede
ze tig a zo lá s t, am elyet a m eg

visznek a piacra. Hogy m ikor  |  rendeléssel együtt elküld az il- 
van otthon? Hát bizony m ost % tetekes szállító, szolgáltató val- 
az őszi m unkák idején, nagyon S mlatnak. Ha a szövetkezetnek  
ritkán. N evetve mondja, hogy banknál vezetett elszdmola- 
néha „körözteti” a felesége, k s' számláján nincs elegendő 
hogy merre jár. m ikor ion ha- 3 pénzeszköz, akkor szerződéses 
za. Vasárnap is dolgozik. N a - - fed e ze t biztosítása m ellett ro

zsánál kevesebbet még soha
sem szállítottam. De nem  is 
szabad, m ert akkor nincs k i
használva a gépkocsi, s én sem  
keresek jól — válaszolta.

A ztán m egkérdeztük tőle,
hogy m ikor 'kezd i a munkát. ------------ „„  „—......... -  ................................... .. „ . , ,
Hajnalban, vagy éjjel, mikor, gyón szereti, a szakm áját és az fcvidlejáratú hiteligénnyel for- korben torteno elterjesztesevel 
hogy. Például aznap reggel 5 a kívánsága, hogy egyszer sa- r  dúljon a bankfiókhoz. Az őrit rkapcsolatos feladatokat, s
óra után kezdte a szállítást, já t autót vehessen. S akkor S megérkezésekor, ä szolgálta- i csatlakoztak a tatabányai ta-
Burgonyát, kukoricát és répát családjával együtt, vidám  n ó - § f ás m egtörténtekor ügyelni nács pénzügyi állandó bizott-
liordott. Meg sem pihen, éjjel taszó m ellett utazzák be az r  kell as átvételre, a helyes j ságának takarékossági ver-

szár

— Az áru eladasa\al
kapcsolatosan melyek a 
legfontosabb számviteli te
endők?

— A vásárlások, a külön- 
| féle szolgáltatások m ellett

. , . . .  .. igen jelentős «2 eladásokból
megyei tsz-fokonyvelo o . i afád,ó vállalati, szövetkezeti 

— Milyen tapasztalatai kapcsolat is. A könyvelés fe l
vannak a megyei tsz-fő- ojata  ügyelni arra, hogy a sző-
könyveléséinek a tsz-i vetkezettől eladásra kerülő
könyveléssel, pénzgazdái- j áruk nyilvántartása a lehető 
kodással kapcsolatosan? I legpontosabb legyen. A je- 

— A term előszövetkezetek . lenlegi pénzügyi jogszabályok 
állandó kapcsolatot tartanak szerint a term előszövetkezetek 
fenn  különféle állami vállala- ! a liövetkezök szerint érvénye- 
tokkal, szövetkezetekké', a ! síthetik követeléseiket: A t-  
gépállomással, de a fogyasztó- \ utalással, olyan formában, 
piaccal is. E kapcsolatok ren- i hogy a szövetkezetek követe- 
dezése, az eladásokból és a I léseit az érintett vállalatok a 
vásárlásokból adódó pénz- bankfióknál vezetett elszámo-
ügyelc intézése elsősorban a j lási számlára közvetlenül
term előszövetkezet könyvelő- j utalják át. Inkasszó útján  iki
jének a feladata. Ez a m un- | szont úgy, hogy a vevő vál-
ka. s á'talában a termelőszö- j lalatnak az áru átvételétől
vetkezetek pénzgazdálkodása j szám ított 48 órán belül kell 
— a szakmai továbbképző  | megfelelő inkasszóképes ok
tanfolyam ok eredm ényeként j m únyokat adnia, am elyek

alapján a tsz követelését a 
bankfiók ú tján  rendezi.

— Ez alól nincs kivétel?
— De igen! K ivétel ez alól 

a termelési, hizlalást, nevelési, 
értékesítési stb. szerződéssel 
értékesített áru, am elynek el
lenértékét 30, a kerti magvak 
esetében 45 napon belül kell 
a vállalatnak átutalnia. Ha a 
vállalt nem  szolgáltát inkasz- 
szóképes okm ányokat, akkor 
a szövetkezet a szállítás nap
jától az összeg után napi 
1 ezrelék büntetés-pénzt szá
m íthat fel. Természetesen fel- 
vásárlási, elszámolási, csek
kel is kiegyenlítheti a vevő
vállalat tartozását, am it a 
szövetkezetnek a bankfiók  
azonnal jóváír — mondotta 
végezetül König elvtárs.

— A komáromi városi ta
nács pénzügyi állandó bizott
sága értekezletet tartott a vá
ros területén működő takaré
kossági aktivisták részére. Itt 
megtárgyalták a takarékbetét
állomány növelésével és az 
egyéni pénztakarékossági
mozgalom .minél .szélesebb

már indulnak Dorogra árut országot. ’.számlázásra és kiegyenlítésre. | senyfelhívásához.

A film jó reklám az egyház befolyásának megtartá
sához. — Moore kisasszony megváltoztatja szokásait. — 
Ingyenes nyaraltatás a papi pályára jelentkezőknek. — 
TV kamerák az egyház szolgálatában.

Nemsokára azzal állt elő 
János pápa, hogy az egyház

propagandatevékenységét 
nagyban segítené, ha a hívők 
szerte a  világon jobban meg
ism erkedhetnének legfőbb 
pásztorukkal, Krisztus földi 
helytartójával. Ennek pedig 
— szerinte — az lenne a leg
jobb módja, ha egy film en be
m utatnák  a  pápa életét.

Nosza, összedugták fejeiket 
a megbízott filmesek és rövid 
idő a la tt elkészült a kétségte
lenül egyedülálló film  forga
tókönyve, fedőlapján a sokat- 
ígérő címmel: „A pápa egy 
napja”. Azt m ár azután mon
dani sem kell, hogy a félórás 
kisfilm  főszerepét maga 
őszentsége játszotta, készség
gel te ljesítve a  rendezők u ta
sításait. A szorgalmas forga
tók jókora stábja, kam erákkal, 
világosító berendezéssel fel
szerelve betört a vatikáni pa
lotákba, a pápa modernizációs 
törekvéseivel nem  túlságosan 
rokonszenvező udvari méltó
ságok és a komornyiksereg 
szent borzongására. Nem kí
m élték a korábban szigorúan 
titkos pápai lakosztályt sem, 
sőt — horribile dictu! — be- 
szemtelenkedtek a pápa háló
szobájába is, s m egörökítet
ték, am int őszentsége kikászá
lódik ágyából, s rögtön forró 
fohásszal kezdi a napot.

Ezt követően sor került an 

nak felvételére is, hogyan fo
gadja dolgozószobájában a kü
lönböző egyházi nagyságokat, 
hogyan oszt áldást az összese- 
reglett turistáknak, hogyan 
sétál a kertben, hogyan figyeli 
a  televízió adásait, miképpen 
celebrál misét. Szóval aki en
nek a film nek a m egtekintése 
u tán  sem száll m agába és nem 
té r az örök üdvösséget jelző 
katolikus vallásra — csupán 
m agára vessen. Őszentsége 
m inden tőle telhetőt elköve
te tt, hogy az elbitangolt bá- 
ránykákat a legmodernebb 
eszközök felhasználásával 
visszaterelje a  pápai akolba. 
Ennél jobb propagandát a Co
ca-Cola óta egyetlen üzletnek 
sem csináltak! Bár ebben a 
filmben nem  je len t meg, egy 
holland fotóriporternek állító
lag sikerült azt a  pillanatot is 
megörökítenie, am ikor őszent
sége egy szál fürdőruhában sé
tá lgato tt a castelgandolfoi 
parkban.

A pápai kezdeményezés vá
ratlanu l lelkes tám ogatási i 
ta lá lt különböző egyházi fóru
moknál, amelyek m ár hosz- 
szabb idő óta, bátortalanul 
bár, de hangoztatták, hogy a 
katolikus egyháznak konkur- 
ráln ia kell más cégek reklá- 
maival. így azután az elmúlt 
másfél esztendőben a világ 
keresztény hívői egyre-másra 
olyan megdöbbentő propagan

da-akcióknak lehettek tanúi, 
am ilyenek lá ttán  még Bar- 
num  mester, a reklám -király 
is elégedetten csettintene.

Az új hitterjesztési módsze
rek iránti különös fogékony
ságról te tt tanúságot például 
az angliai katolikus egyház. 
Olyan metódusokat dolgozott 
ki, am elyek arró l tanúskod
nak, hogy az angol főpászto
rok ra jta  ta rtják  kezüket „az 
élet ütőerén” és értenek a tö
megpszichózishoz.

M int például Miss Georgina 
Moore esetében...

Moore kisasszony, egy lon
doni utcai árus leánya. Tán
cosnőnek készült, s egy ideig 
fel is lépett a Prince of 
Wales Színházban. Szépsége, 
kétségtelenül előnyös formái 
kellő attrakcióvá tették. H íre 
még csak tovább növekedett, 
am ikor a neves olasz festő, 
Annigoni őt választotta ki 
M argaret királyi hercegnő 
dublőzének, hogy a hercegnőt 
ne kelljen fárasztania a sok 
modell-üléssel. Moore kisasz- 
szony valóban hasonlít a her
cegnőre, bár meg kell m onda
nunk, hogy ez az összehasonlí
tás inkább Margit hercegnő
nek hízeleg.

Az ifjú táncosnőnek egyszer 
valaki azt javasolta, hogy ke
resetét megsokszorozhatja, ha 
amúgy is hiányos táncosnői öl
tözetéből még a m aradékot is 
elhagyja, s a jövőben „strip
tease girlként”, szóval vetkő
zőtáncosnőként kam atoztatja 
bájait. Moore kisasszonyt 
könnyű volt táncra vinni, s 
ezután m ár előkelő, vastag 
pénztárcájú urakat szórakoz
ta to tt bájai tálalásával, exklu
zív m ulatókban.

Alighanem egy ilyen bárban 
h ív ta fel m agára bizonyos ka
tolikus vezetők figyelmét. (Ne 
tessék elborzadni, kérem, ne
kik csak látn iuk kellett, mi
től tiltsák  el hívőiket.) A többi 
m ár viszonylag könnyen 
ment. Bár Moore kisasszony 
első p illanatban meghökkent 
a szokatlan a ján la t hallatán, 
a hihetetlen font-összeg elle
nében vállalkozott a neki ki
osztott szerep eljátszására.

A szerep lényege pedig a 
következő volt: Nagyszabású 
sajtóértekezletet kellett össze
hívnia (a részvételről és az 
esemény megfelelő propagálá
sáról az egyház gondoskodott), 
s ott drám ai bejelentést ten
ni, m iszerint 21 éves korában 
megcsömörlött a  világtól, sa ját 
korábbi bűnös életétől, s most 
elhatározta, hogy abbahagyja 
a sok vetkőzést — helyette 
beöltözik tetőtől-talpig apácá
nak.

Miss Moore szavai nemcsak 
közderültséget keltettek, ha
nem  hallatlan  szenzációt is je 
lentettek, s m ásnap m ár telve 
voltak nevével, fényképeivel 
a világlapok. A katolikus cikk
írók nem  győzték ecsetelni: 
milyen nagy a katolikus val
lás vonzóereje, milyen csodá
latos megtérések fordultak  és 
fordulnak elő napjainkban is, 
és így tovább. A szenzációra 
éhes riporterek  fényképezőgé
pei pedig m egörökítették a ko- 
lostorbavonulás m inden moz
zanatát. Sőt, azt a pillanatot 
is, am ikor Georgina kisasz- 
szony — sok éves szokásától 
merőben eltérően — éppen fel, 
(azaz, hogy) beöltözött.

Azt, hogy a m indenre kap
ható vetkőző hölgy mennyi 
ideig fogja játszani apáca sze
repét, nem lehet tudni. Hiszen 
kilépését nem fogja m ajd az 
egyház nagydobra veretni, sőt! 
Az azonban m ár most is két
ségtelen: nagyon rosszul áll a 
szénája annak az egyháznak, 
am elynek szüksége van ilyen, 
nem  is kétes értékű reklám 
ra . . .

Ugyancsak teljesen újszerű

nek m ondható az a kezdemé
nyezés is, am elyet 1959 nya
rán  indíto ttak  el a londoni 
claretinus atyák. Mivel a papi 
utánpótlást évek óta nem tud
ták  kellő szám ban biztosítani, 
a  sajtó, a  rádió és a televízió 
ú tján  beharangozták, hogy 
„Nyaralás papi hivatásokért” 
címen mozgalmat indítottak. 
Ennek keretében egyhetes, te l
jesen ingyenes luxus-nyara
lást a ján lo ttak  fel a jelentke
ző ifjaknak. Az ingyenes nya
ralásra össze is jö ttek  hatvan- 
hárm an, akiknek az ügyes 
claretinus atyák „minden szó
rakozási és sportolási lehető
séget” biztosítottak („Uj em
ber"). M indennek a fejében 
naponta misén kellett részt 
venniük és meg kellett hall
gatniuk egy-egy előadást a  
papi életről.

A nyaralás u tán  — a h ír
adás szerint — kerek hatva- 
nan beléptek a papi szeminá
rium ba, vagy bejelentették eb
béli szándékukat. (Ha nem  is 
igaz ez a hír, akkor is elvitat- 
hatatlanul jó propaganda.) S 
a sikereken felbuzdulva a 
claretinusok elhatározták, hogy 
m inden évben egy-két hasonló 
nyaraltatás! akciót rendez
nek . . .

A francia főpapság, ak á r
csak a nyugat-németországi 
katolikus főpásztorok, főként 
a televíziót kedveli. Ism erve 
azt a hatalm as tömegbefo
lyást, am ellyel a televízió bír, 
a befolyásuk a la tt álló TV-vál- 
lalatok m űsoraiba egymás 
u tán  vetették fel a róm ai ka
tolikus szertartások közvetí
tését. Ma m ár nem  ritkaság a 
rendszeres miseközvetítés, a 
körm enetek megörökítése, s a 
hívők hovatovább m ár azon 
sem fognak meglepődni, ha ér
dekesebb személyek (színé
szek és színésznők) gyónásait 
közvetítik majd, egyenest a 
gyóntatószékből. Igaz azon
ban, hogy egyes m aradibb 
egyházi körök nem  fogadták 
túlságosan lelkesedéssel a TV 
„kameramanjeinek” tem plo
mi működését, mivel nem

szolgálta éppenséggel a je
lenlevő hívők épülését a fel
vevő stáb szüntelen rohangá
lása a mozgó kam erakocsik
kal, a m isét celebráló papok 
színpadias beállítása és a 
többi. Ezek a körök egyik-m á
sik hitbuzgalm i lapban han
got is adtak  helytelenítésük
nek, de ham arosan leintették 
őket, mondván: ami törté
nik, megfelel a Vatikán mo
dern pasztorizációs tervei
nek.

Sőt, nem csak a televízió ka
m erái látogattak el az egyhá
zi szertartásokra, hanem  a ve
zető főpapok is m ind gyakrab
ban látogatnak el a TV-stú- 
diókba. A francia televízió 
például 1959-ben nagy vitát 
rendezett az emberiség létszá
m ának gyors növekedéséről, 
s ezzel kapcsolatban a szüle
tésszabályozás problém ájáról. 
A vita során három  francia 
bíboros: Feltin  párizsi, Richaud 
bordeaux-i és Gerlien lyoni 
érsek, valam int Godfrey és 
Frings kölni bíboros-érsek fej
te tte  ki a  katolikus egyház ál
láspontját. A rra nem is kívá
nok i t t  most kitérni, hogy Ró
ma a legutóbbi időkben hihe
tetlenül megnövelte könyv
kiadói tevékenységét, nyíltan, 
vagy különféle katolikus cso
portosulások révén szám talan 
újságot vásárolt meg és hasz
nál fel cé lja ira .. .

Az A m erikai Egyesült Á lla
m okban pedig — felbuzdulva 
a vatikáni kezdeményezése
ken — nem régiben elhatároz
ták, hogy m odern korunknak 
megfelelően gépesíteni fog
ják^ az örök üdvösséghez ve
zető utat. Első lépésként Chi
cagóban hanglem ezre vették 
m indazoknak a szenteknek az 
életét, akik a naptárban szere
pelnek. S ha valaki kíváncsi 
arra, hogy melyik szenthez 
ajánlatos aznap a fohászokat 
intézni, elegendő felhívnia 
egy megadott telefonszámot, 
m áris hanglem ez-autom atáról 
hallgathatja napi szentjének 
andalító históriáját.

(Folytatjuk)


