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Román vendég a TIT-nél
A Tudományos Ismeretter

jesztő Társulat megyei elnök
sége kedves vendéget fogadott 
a múlt hét végén. Jón Mora- 
vu  elvtáirs, a román testvér- 
szervezet országos ügyvezető 
elnöke látogatta meg a  TIT 
megyei szervezetét. A  megyed 
elnökség több tagja és Mora- 
vu elvtárs eszmecserét folytait, 
tak az ismeretterjesztő mun
ka helyi és romániai tapasz
talatairól. A baráti légkörben 
lefolyt megbeszélésen részt 
vett Kollok Péter elvtárs, a

megyei pártbizottság titkára 
is. Az eszmecsere folyamán 
mindkét részről hangzottak el 
olyan jó tapasztalatok, m e
lyeknek jövőbeni kölcsönös 
hasznosítása az ismeretter
jesztő munka hatékonyságát 
növelné. Búcsúzáskor mind 
Moravu elvtárs, mind a me
gyei elnökség tagjai azon re
ményüknek adtak kifejezést, 
hogy a két ismeretterjesztő 
társulat erősödő kapcsolatai a 
jövőben még gyümölcsözőbbek 
lesznek.

Egy év alatt másfél mázsával 
növekedett a búza termésátlaga

A megyei tanács mezőgaz
dasági o sz tá ly ^  most készült 
el a statisztika a kalászosok 
idei terméseredményeiről. A 
számok sokoldalúan bizonyít
ják a közös gazdálkodás nagy 
előnyeit. A múlt évi, a gabo
nákra ugyancsak kedvező idő
járás m ellett tíz és fé l má
zsa búzát takarítottak be át
lagosan 1—1 holdról a terme
lőszövetkezetek. Az idén, ami
kor már teljes egészében 
nagy táblákról arattak és job
ban érvényre jutott a  korsze
rű agrotechnika — 

másfél mázsával többet,
12 mázsás átlagot éritek 
el. Ilyen magas termésre 
még nem volt a megyé

ben példa.
Az eredmények azt is mutat
ják, megvan az alapja annak, 
hogy a megyében köze
pesnél gyengébb talajon is 
rövidesen elérjék a termelő- 
szövetkezetek a 15 mázsás 
átlagot. A közös gazdaságok 
30 százalékában ugyanis már 
most 13 mázsa felett van a 
termés. A tízéves termelő- 
szövetkezetek pedig ennél is 
sokkal jobb eredményt értek 
el. A koppánmonostori Dózsá
ban 18,1, a kömyei Dózsá
ban 17,5, a kisbéri Virágzó
ban 16,5 mázsás átlagot ér
tek el. Magas a hozam több 
olyan fiatal termelőszövetke
zetben is, ahol bátran alkal
mazzák a korszerű agrotech
nikát.

A megye egyik legna
gyobb gabonatermelő kö
zös gazdaságában, a há- 
romesztendős kocsi Bú- 
zakalászban 900 holdon 
14,3 mfczsás átlagot taka

rítottak be.
Az ugyancsak hároméves ta
tai Pártkongresszus Tsz-ben 
15,5 mázsát arattak holdan- 
kint. Több helyen értek el 
kiváló eredményt a nagyho
zamú külföldi búzákkal. Ér
dekes azonban, hogy ahol 
ezekkel azonos talajművelést, 
vetőmagsűrűséget és mű
trágyát biztosítottak a fertő- 
di 293-asnak, azzal is hasonló 
hozamokat értek el. Sőt, pél
dául a koppánmonostori Dó
zsában a szovjet búza 21,35 
mázsával, a fertődi 22,16 má

zsával fizetett. A tapasztalato
kat most széleskörűen hasz
nosítják a megyében. így 
például

holdanklnt 20—30 kiló
val több magot vetnek el, 

mint tavaly
és a magyar fajtáknál előny
ben részesítik a fertődit, mert 
megyeszerte 1,2 mázsával ho
zott többet, mint a bánkúti.

Októberre elkészül a tatabányai 
villamos alállomás

Újabb városokban szervezik meg 
„óvodán kívüli óvodákat4*

Két eszitemdóvel ezelőtt 
kezdték építeni a Komárom 
megyei Építőipari Vállalat 
dolgozói a tatabányai Il-es 
számú erőmű közelében az or
szág egyik legnagyobb, az 
áramszolgáltatásnak a mai kö
rülmények közt legjobban 
megfelelő alállomásóit. Az új 
OVIT alállomás, melyet több 
mint 12 millió forint költség
gel építenek, október közepé
re ikószül eh

— Vállalatunk először épí
te tt ilyen nagyjelentőségű al- 
é  ttomást — mondja Czinder 
Ernő építésvezető. A tatabá
nyaihoz hasonló építmény 
nincs több az országiban. El
készítése sok gondot és fejtö
rést okozott az építkezés dol
gozóinak, de azért sikeresen 
megbirkóztak a feladatokkal.

Ä.14 méter magas, 77 méter 
hosszú kapcsol óházban, bár ezt 
a szemlélő belülről nem ve
szd észre, több szint van. Itt 
vezetik el a kábeleket a kap
csolóktól a szabadtéri állomá
sig. Most dolgoznak a félkör- 
alakú vezénylőterem padlóza
tán. Ennek egy részét gumi- í világítják majd meg. A VER

TESÉ dolgozói a külső terüle
ten és a kapcsdlóházban már 
szerelik az elektromos beren
dezéseket.

val burkolják. Rövidesen jön-§  
nek a szerelők, s felszerelik £ 
a műszereket. Innen irányít-s 
ják majd az egész állomás y 
munkáj át. A kábelrendező § 
úgynevezett „cellafalait” 5r
centiméter vékony betonból £ 
építették. Egy-egy 15 négyzet-^  
méter alapterületű f  alrészt ̂  
egyszerre emeltek a helyére, c 
A vasbeton födémgerendákat  ̂
egy  újítás nyomán úgy alaki- 
tották át, hogy a gerendák a 
tartották azokat a zsalukat, £ 
am elyekkel a beton tetőfödé- j 
m et készítették. A ' kapcsoló- § 
házból hosszú alagút vezet a K 
föld alatt a szabadba. Inneni 
valóságos alagútlabdrintus kö-S  
vetkezik, ezekben helyezik el § 
a kábeleket. ^

A szabadién állomás vas- 
betonoszlopait — 66 portai- 
oszlopot és 51 gerendát — a 
helyszínen készítették. A 13 
méter magas vasbetonkerete
ket — egynek a súlya 6 tonna 
— emelődaruval állították a 
helyére. Az alállomást a köze
li erőmű gőzével fűtik, a sza
bad területeket fénygómbákkal
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A megyei nőtanács pedagó

giai bizottságának javasla
tára ötletes kezdeményezést 
valósítottak meg a múlt év
ben Tatabányán. Több kerü
letben foglalkozásokat szer
veztek az óvodáskorú, első
sorban az idén iskolába ke
rült olyan gyermekek számá
ra, akiket helyszűke miatt 
nem tudnak felvenni az óvo
dákba. Az „óvodán kívüli 
óvodák” nagyon népszerűkké 
váltak. A kéthetenkénti össze
jöveteleken hetven-kilencven 
gyermek vett részt, az óvó
nők társadalmi munkában, a 
szülő: munkaközösségi tagok 
segítségével tanítják meg a 
gyermekeket az óvodások 
tudományára. Mesedélutáno
kat, diafilm-vetítéseket, kö
zös játékokat szerveznek 
számukra, hogy mire iskolába 
kerülnek, megismerkedjenek

a közösségi élettel. A gyer
mekekre váró szülőknek egy 
másik teremben pedagógiai 
előadást, tart a nőtanács. A 
tatabányai kezdeményezést 
már tavaly megvalósították 
Oroszlányban, az idén pedig 
Esztergomban és Dorogon 
szervezik meg a társadalmi 
óvodákat.

Újabb m eddőhányót 
dolgoznak (el Tatabányán
A tatabányai Ilí-as híd- kö

zelében mintegy 500 000 köb
méter mennyiségű meddőhá
nyó van. Ennek feldolgozásá
ra terveket készített a tröszt 
tervezési irodája.

Kellemes őszi séta a sárguló bakonyi erdők mélyén

Munkára fogják a levegőt 
Újabb tatabányai bányákban tették 

megfordíthatóvá a levegő járását
A tatabányai bányákban év

ről évre sokat áldoznak a 
biztonságosabb, egészségesebb 
munkakörülmények megte
remtésére. Ezek közé tarto
zik a bányabeli levegőgaz- 
dálkodás is. Korábban vala
mennyi aknában egy irányú 
volt a levegő járása: a lej
tős aknán jutott be a friss 
levegő, s miután bejárta a 
munkahelyeket, a függőleges 
aknán áramlott ki -a szabad- 
ba. Most új ventillátorok fel
szerelésével, a régiek átala
kításával, földalatti, úgyne
vezett terelő vágatok, lég- 
hidak és légvágatok építé-

3,6 m i l l i ó  f o r i n t  m e g t a k a r í t á s  a z  ú j í t á s o k  n y o m á n
Az Oroszlányi Szénbánya 

Vállalat igazgatósága 1000 pél
dányban készítette el az idén 
az „újítási feladattervet”. Már 
az első félévben igen sok ja
vaslatot megvalósítottak ebből 
az újítók. Közel 400 újítást 
nyújtottak be, melyből 138-at
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Aranykalász Tsz-nek
Néhány nappal ezelőtt a da

di Aranykalász Tsz elnöke a 
Földművelésügyi Minisztéri
umba volt hivatalos. Az elnök 
örömest eleget tett a meghí
vásnak, melynek örömében 
ma már a tsz valamennyi tag
ja osztozik. Az Aranykalász 
Tsz ugyanis a megyében első
nek fejezte be az aratást, csép- 
lést.

Szüreti előkészületek
Még néhány nap, és a csá

szári Rákóczi Tsz 100 hold 
szőlőjében is munkához lát a 
szüretelők népes csoportja. De 
addig sem tétlenek a szőlé
szeti brigád tagjai. Az asszo
nyok a burgonya betakarítá
sát segítik, a férfiak pedig a 
szüret előkészületeivel vannak 
elfoglalva.

A legtöbb hordó és kád már 
szüretre készen, kitisztítva, 
átfestve sorakozik a fertőtle
nített pincében. Üzemkészek 
a prések is, csupán az új 
hordók abroncsainak festése 
van még hátra. De a mínium- 
festékes doboz, melynek tar
talma a rozsdától óvja majd

az abroncsokat, már Schin
dele Józsefnek, a szőlészeti 
brigád vezetőjének asztalán 
található. Még egy-két nap, 
s a hordók festését is elvég
zik.

A várható termésből 60 000 
liter mustot az ászári állami 
pincészetnek ad át a szövet
kezet. Ez előreláthatólag fél 
millió forintot hoz a szövetke
zet konyhájára. Terv szerint 
20 fokos mustot értékesít a 
tsz, de lesz olyan szállítmány, 
melynek cukortantalma a 30 
fokot is eléri. Szüretig a bri
gád még a hulladék-gyümöl
csöt is összegyűjti a gyümöl
csösben, s abból 11—12 hektó 
pálinkát készít.

Mint ismeretes, a két Sza
bolcs megyei járás — a csen- 
geri és a tiszalöki — kezdemé
nyezésére gabonabetakarítá
si verseny indult annak ide
jén a tsz-ek között. Ebben a 
versenyben került a legjobbak 
között is élre az Aranykalász 
Tsz. Ezért a Földművelésügyi 
Minisztérium a dadi Aranyka
lász Tsz-t megjutalmazta. A 
jutalmat — egy televíziós ké
szüléket — és a dicsérő okle
velet Losonczi Pál földműve
lésügyi miniszter nyújtotta át 
Horváth Lászlónak, az Arany
kalász Tsz elnökének.

bevezettek. Az utókalkuláció 
szerint 3,6 millió forint megta
karítást eredményeztek az újí
tások. Közel 200 000 forintot 
fizettek ki az újítóknak.

Különösen sok újítást, 39-et 
adtak be az első félévben a 
III-as akna bányászai. Mint
egy félm illió forintot eredmé
nyezett a megtakarításuk. Az 
aknán történt bányaszeren
csétlenség következtében mos
tanában kevesebbet foglalkoz
nak az újításokkal, de Eck 
Ferenc mérnökség-vezető, újí
tási előadó ismét szorgalmazza 
a mozgalom felújítását. Az 
oroszlányi XX-as akna dolgo
zói 46 újítást nyújtottak be az 
idén, ez közel 400 000 forint 
előkalkulált gazdasági ered
ményt jelent a vállalat számá
ra. Különösen jelentős Gub- 
ránczky Mihály lakatos újítá
sa, aki ,,B’’ típusú kaparok bi
zonyos tengelycsapágyának fel
újítására tett javaslatot. Már 
eddig közel 10 000 forintot si
került megtakarítani az újítás 
nyomán.

A XVI-os aknán Marchl Ru
dolf technikus az újítási fele
lős. Elmondotta, hogy 42 újí
tást nyújtottak be az első fél
év során. Különösen jelentős

T ö b b  m u n k a i  e h e tő s é g *
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szerzésének gondja foglalkoztatja az ászári Aranykalász Ter
melőszövetkezet vezetőit. Az a tapasztalatuk, hogy sokkal 
több munkáskéz áll rendelkezésre, mint amennyit foglalkoz
tatnak. Ezért úgy határoztak, hogy gazdasági tevékenységű 
két olyan ágazattal bővítik, amely elsősorban az asszonyok

nak jelent további munka- és kenyérkereseti lehetőséget.
Az ősz folyamán — a kukoricatörés után -r- egymillió 

szőlővesszőt dugványoznak el gyökereztetésre. Számításuk 
szerint ez mintegy 2500 munkaegységet biztosít a tsz-tagok 
számára és folyamatosan évenként mintegy félmillió forin
tos jövedelemmel növeli a kollektíva bevételét.

Kőfejű Imre lakatos újítása, 
amelynek segítségével a 
zsompszivattyú földalatti beál
lítását tudják új módon elvé
gezni. Eddig beállításra a szi
vattyúkat ki kellett szállítani 
s külszínre. Szévald Béla gé
pészmérnök olyan flexibilis 
csőkötést szerkesztett, amely
nek segítségévei megszüntetik 
a sűrített levegős csövek kifú- 
vását. Nagymennyiségű ener
giát takarítanak meg. Ugyan
csak Szévald mérnök és társa 
kísérletezik egy szénporlekötő 
megalkotásával. Egyelőre igen 
nagy gond a föld alatt dolgozó 
bányászok bevonása az újító
mozgalomba, mert jelenleg in
kább a lakatosok, szerelők és 
a mérnökök újítanak. Nem si
került még megvalósítani a 
vállalati igazgatóság által fel
adatként kitűzött új biztosítá
si módot a talp- és oldalnyo
más, illetve duzzadás ellen. De 
ezen is gondolkoznak az üzem 
szakemberei.

sóvei tűz, vagy bármilyen 
robbanás esetéi: perceken 
belül megváltoztathatják a 
levegő áramlását. Így elvezet
hetik a munkahelyekről a 
gázokat, vagy megakadályoz
hatják a tűz továbbterjedé
sét. Ugyanakkor télen mun
kára is foghatják a bánya
beli levegőt. Ugyanis ha nem  
a lejtős, hanem a függőleges 
aknán szívatják be, akkor a 
több kilométer hosszú folyo
sókat, munkahelyeket végig
járva, felmelegedve távozik 
a lejtős aknán. A meleg le
vegő így megelőzi a lejtősak
na lefagyását, illetve felol
vasztja a jeget.

A levegő útjának megvál
toztatásához szükséges épít
kezést — ami bányánként 
140 000—150 000 forintba ke
iü l — most fejezték be a 
síkvölgyi és a VIII-as ak
nán. Ezzel a tatabányai bá
nyák csaknem felében már 
meg is tudják fordítani a le
vegő járását.

TAKARMÁNYMÉRLEGET
KÉSZÍTETT

a kisbéri Haladás Tsz, ahol 
az idén jelentős mérteikben 
gyarapodott a közös állatál
lomány. A szövetkezet veze
tősége néhány nappal ezelőtt 
felmérte az állomány várható 
eleségszükségletét és ennek 
nyomán pontos takarmány
mérleget készített.

A tsz abraktakarmány kész
lete előreláithgtólag fedezi •, a 
szűk sálé tét. Szatastakarmany- 
ból azonban a vártnál keve
sebb a készlet. Ezért a vezeté
sé elhatározta, hogy 70 hold
ról silóba kerül majd a kuko- 
ricaszár, s  a cukorrépa koro
náját is az állatok takarmá
nyozásaira használják fel.

M E G N Y Í L T  a  m e g y e i  
E S Z P E R A N T Ó  K Ö N Y V T Á R

A  bányászszakszervezet tá
mogatásával mind több eszpe
rantó nyelvű könyv kerül a 
tatabányai „Zamenhof’’ szak
kör birtokába. A könyvek kö
zött megtalálhatók Baghy Gyu
lának, az eszperantó mozga
lomban világhírnevet szerzett 
'rónak és költőnek művei, Ma
dách Imre: „Az ember tragé
diája’’ című drámájának fordí
tása, ezenkívül különböző no- 
velláskötetek, történelmi és 
fantasztikus regények, mese
könyvek — természetesen 
mind eszperantó nyelven. A 
szakkör elhatározta, hogy á

meglevő kötetekből egy me
gyei könyvtárat létesít. A kö
zelmúltban meg is nyílt a Ba
ghy Gyula Eszperantó Könyv
tár. Célja az, hogy a megye 
valamennyi eszperantistáját 
ellássa olvasnivalóval, amellett 
a négyhónapos kezdő nyelv
tanfolyamot elvégzők számára 
elősegítse a magasabb színvo
nalú ingyenes továbbképzést. 
A most induló tanfolyamok 
részvevői tehát, amint megis
merték az eszperantó nyelvet, 
már gazdag választékban talál
hatnak olvasnivalót a megye 
első eszperantó könyvtárában.


