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EZERT IS 
SZÉP...

Most jó lenni fia ta lnak ..
> Bár m ost lennék húsz éves ..
’— idős falusi em berek kö- 
[zött is sokszor elhangzanak 
le zek  a szavak. A  sóhajtást 
i aztán egy röpke mosollyal 
í elintézettnek véli az ember, 
i hiszen m i mást tehetne. A r
ira  már kevésbé gondol,
! hegy tulajdonképpen m i
ilyen  tényezők váltották ü-  
t tetve vá ltják ki a fiatal 
[évek utáni sóvárgást.

A z  igazi ember vágyai a 
(szép, a jó a vonzó felé irá- 
) nyúlnak. Ebből aztán már
> az is következik, hogy sok 
[idős ember csak, azért sze-
1 retne most fiatal lenni
) m ert látja, hogy a m unka- 
) bíró em bernek úgyszólván  
í határtalan lehetőségek
í állnak rendelkezésére. A  
) szebb, a boldogabb, az em 
beribb élet megvalósításá
nak kulcsa a dolgozó ember

) kezében van. S ezzel a 
kulcsai csakis törekvő em- 

í bér bánhat okosan, követ- 
! kezetesen. Ebben senki 
S másra nem  szám íthatunk.
[ Életünk, sorsunk jobbra 
fordulásáért m i magunk,

S munkabíró, tettrekész em- 
’ berek vagyunk a felelősek.

A  termelőszövetkezetek
2 gazdái — ha máról-holnapra
> nem  is, de a közösség iránti 
I hűség jegyében egyre vilá- 
| gosabban felism erik a lehe- 
) tőségek szinte kiapadhatat- 
t lan forrását. A  falusi ember 
í képességei, kezdeményező-
! készsége a történelem  során 
) soha nem  bontakozhatott ki 
[ oly korlátlan m éretekben, 
l m int éppen a szocialista
> nagyüzemi gazdálkodás ke- 
1 rétéi között.

A  kollektíva tenniakará- 
j sában többre, jobbra váló 
) törekvésében, az egyén al- 
( kotó akarata, okos eíképze- 
1 lése mindig nagyszerűen  
í érvényesül. A  termelőszö- 
[ vetkezetek m inden sikere,
I a közös gazdálkodás megszi

lárdulásának szinte kézzel 
fogható m inden eredménye 

i tula jdonképpen a tagság, az 
í egyes em berek következetes 
t egyet akarásából fakadt ed- 
j dig is, és a jövőben ez még
> inkább érvényesül. Hiszen 
! például a tanulással még 
j soha nem  voltak elfoglalva 
t annyian, m ini napjainkban. 
(Alap-, közép és felső fokú  
[szakiskolákban, szák-tanfo-
> lyamokon annyi termelőszö- 
I vetkezeti tag és hozzátar- 
j tozó tanul, m in t még soha. 
ÍS a több tudással rendelke- 
[ző tsz-paraszt végül is a 
!nagy közösség felvirágzását 
(gyarapítja. A z egyes embe- 
írek  céltudatos többetáka- 
f rása gyöngyszemenként 
ikapcsolódik szétválasztha- 
|  tatlan, teljes egésszé. Tehát 
[ ezért is szép most a m un
k a b író  falusi ember élete.

Kuhík Emil

Megfiatalodik az ácsi cukorgyár
EH R ekonstrukció a III. ötéves tervben 
Q| M egújulnak a gépek  
ES Teljes erővel tart a nagyjavítás

Idestova százéves lesz az 
ácsi cukorgyár, s 1870 óta ití 
bizony nem sok változo tt El
avultak a műhelyek, korsze
rűtlenek a szociális helyisé
gek. A gepek javarészét 30— 
40 éve is használtan építették 
be. A kazánok alól kézierővel 
szállítják el a sa lako t A kézi
kezelésű telefonközpontot ré 
gen kinőtte a gyár. A tervek 
szerint azonban ham arosan 
megliatalodik. A •’váriak  szor
gos m unkával állítják  össze a 
legfontosabb építeni, korsze
rűsíteni valókat. 1966—70. kö
zött

százmillió forintos beru
házásból kell a m ai köve
telm ényeknek megfelelő 

Szemet kialakítaniuk.
Gépi berendezések, műszerek, 
egyes épületek felújítását te r
vezik. Szociális létesítménye
ket, új bölcsődét, telefonköz
pontot, lakásokat építenek. A 
KÖJÁL, a szakszervezeti szer
vek, az egészségügyi intézmé-

Vasárnap lesz egy éves a 
Fejér és Komárom megyei 
Tejipari V állalat tatabányai 
üzeme. Naponta 25 gépkocsi 
két megyében indul el 50—55 
ezer liternyi rakományával. 
Az üzemet nem ennyi tej fel
dolgozására tervezték és ez 
gondokat okoz.

Az egy év a la tt legin
kább a kevés hűtőtér és 
az utótároló okozott ne

hézségeket,
kiváltképp nyáron. A tervezők 
ugyan meghagyták a három 
meglévő m ellett a negyedik 
10 ezer literes utótároló he
lyét és a székesfehérvári köz
pontjuk is Ígéretet tett, de ez
zel még nincs megoldva a 
feldolgozott tej biztonságos 
tárolása: A kannázott tejet 
pedig kénytelenek a szabad
ban elhelyezni a kiszállításig, 
hű tőtér hiányában.

Ennek ellenére az egy év 
a latt nem volt különösebb 
zökkenő a lakosság ellátásá
ban. A napi félszázezer liter 
kannatej, 14 ezer palackozott 
és 200 liter kannás kakaó idő
ben elju to tt a családok aszta
lára. Em ellett 10 mázsa so
vány, 8 mázsa félzsíros túró, 
6 ezer poharas és 1000 kg kan
nás tejföl, vaj, tejszín hagyta 
eí az üzemet. Nem feledkez
tek meg a választék bővítésé
ről sem. Csak ebben a negyed
évben három új term éket 
kezdtek illetve kezdenek el 
gyártani. Kettő m áris nagy 
keresletnek örvend. Két hete 
kezdték meg a negyedliteres 
úgynevezett „iskolatej” szállí
tását és m a m ár több m int 
3000 üveg kerül naponta eb
ből az iskolákba.

M ájus 19-én vittek első
ízben fél és negyedliteres 
palackozott kakaót az üz

letekbe,
és a kiskereskedelem napról- 
napra többet rendel ebből.

nyék ellenőrzései évek óta sok
kifogásolni valót ta lálnak a 
M agyar Cukoripar ácsi cukor
gyárában Szeretnének tiszta 
lappal indulni a 100 éves ju 
bileum után.

Egyelőre azonban az őszi 
szezonra készítik elő a gépe
ket. Februárban kezdték a 
szokásos nagy jav ítást M ár
ciusban elvégezték a víztele
nítést, m ajd hozzáfogtak a 
kondenzátorailomás felú jítá
sához. Egymás u tán  kezdik el 
a léelőmelegítő, a kőfaragó be
rendezés építését. A tmk-sok 
jelszava:

minden erőt a karbantar
tási idő lerövidítéséért, h i
szen a szeptemberi szezon

Június 1-tól megkezdik a jog
hurt készítését, negyedliteres 
palackozásban. A kereslet sze
rin t fogják m ajd kielégíteni 
az igényeket

A szomódi M árcius 15. Tsz. 
kertészetének híre van. Még
pedig nemcsak megyeszerte, 
hanem az ország határain  kí
vül is. Erről tanúskodnak a 
szövetkezeti irodában nagy 
becsben őrzött kitüntetések. 
Egy arany-, egy ezüst- és egy 
bronzérem még 1961-ből, Er
furtból való. Nemrégiben, a 
bécsi kertészeti kiállítás díjai
ként újabb szerzemények ke
rültek melléjük. Ezüstérmet 
„hozott” a szomódiak által 
term elt zöldbab és főzőtök, 
bronzérm et a zöldpaprika.

Kertészetük, amely a szö
vetkezetnek e szép d íjakat 
szerezte, tavaly négy száza-

Az első összecsapások he
tekkel ezelőtt kezdődtek meg. 
A megye csaknem minden ál
talános iskolájában háziverse
nyeken döntötték el, kik kép
viseljék a hazai színeket a 
körzeti versenyeken. így vá
lasztódott ki a mintegy 1500 
ifjú vöröskeresztesből a já rá
si döntőkön mérkőzők együt
tese.

Ilyen előkészületek után 
vasárnap a megye legjobb ki
lenc ifjúsági vöröskeresztes 
együttese — hat a járásokból 
és három  a városokból — Ta- 
abányán megyei döntőn m ér
te össze tu d á sá t A feladat elég 
nehéz v o lt Főorvosokból álló

kezdésig sok még a tenni
való.

Az idei első félévi tervet a 
cukorgyártás befejezésével 
m ár tú lteljesítették, h á tra  van 
még a második hat hónap, 
am inek a sikerét most kell 
megalapozniuk a jól végzett 
karbantartási munkával.

A megye dolgozói vasárnap 
újabb demonstrációkkal nyil
váníto tták  ki békeakaratukat. 
A Pilism aróton megrendezeti 
gyűlésen a község lakossága 
előtt dr. Beresztóczy Miklós, 
az országgyűlés alelnöke mon
dott beszédet.

Délután Unyon tarto ttak  
nagyobbszabásu rendezvényi 
a zsúfolásig megtelt kultúr- 
házban. Az ünnepségen meg
jelent dr. Beresztóczy Miklós 
és Izsáki Mihály, a Hazafias 
Népfront megyei titkára  is. A 
Lengyel K ultúra m agyaror
szági igazgatója. A. Dembinsky

lékkai teljesítette tú l a te r
vét, s ezzel az eredményével

holdanként 22 000 forintos 
bruttó  bevételt biztosított 

a szövetkezetnek.
Ritka jó eredmény ez, másutt 
elégedetten nyugtáznák a 
summás összegeket, s örülné
nek, ha évről évre produkálni 
tudnák. Nem így a szomó
diak. Ök az idén még a tava
lyinál is sokkalta nagyobb fel
adatot tűztek a kertészetben 
dolgozók elé. Ezeket H art
man M árton főkertész röviden 
így vázolja:

— Tavaly egymillió forint 
volt a tervünk. Az idei egy-

v e lc lk c d ö jc
zsűri előtt kellett bebizonyíta
ni, hogyan tanulták  meg az 
egészségügyi szabályokat, a 
közegészségügyi tudnivaló
kat, az elsősegélynyújtást, és 
betegápolást

A győztesek értékes d íja
kat vihettek haza. A pálm át a 
mocsai iskolások vitték el, 
őket követték a tatabányai 
Ságvári Endre és a dorogi 
Zrínyi Ilona általános iskolák 
ifjú vöröskereszteseinek csa
patai. A megyei döntőbe be
ju to tt valamennyi csapat em
léklapot, és m inden verseny
ző könyvet, valam int em lékla
pot kap o tt

Húszezer szocialista 
brigádtag

A legújabb összesítés sze
r in t az utóbbi időben továbo 
növekedett a szocialista bri
gádok és a szocialista üzem
rész cím ért küzdő kollektívák 
száma a megyében. A m últ 
esztendőben 1844 szocialista, 
vagy e cím ért versenyző bri
gádban több m int 19 000-en 
dolgoztak. A szocialista üzem
rész cím ért 122 brigádban kö
zel 4500-an küzdöttek. Ebben 
az évben a szocialista brigád
mozgalomban részvevő 1980 
közösség tagjainak a száma 
m ár megközelíti a 20 500-at

előadást ta rto tt hazája ered
ményeiről, az ország dolgozói
nak békeharcáról. Az előadási 
filmvetítés követte. A kockák 
felidézték a fasiszták lerom 
bolta Varsó szomorú napjait, 
m ajd az építő lengyel nép 
nagyszerű m unkája elevene
dett meg a képeken. Egy m á
sik film  a mai Lengyelország 
tájait, a népi hagyományait 
m utatta be.

A falugyűlés után baráti ta 
lálkozón vettek részt a vendé
gek és a falu  vezetői, ahol 
m egtárgyaltak több időszerű 
kérdést

millió nyolcszáz ezer, s a föld
terület mindössze öt holddal 
növekedett. De jö tt hozzá pa
lántanevelő és hajtató-telep. 
Csupán új üvegfelületet 
6000 négyzetm étert kaptunk, s 
ezen kívül van száz négyzet- 
méteres hajtatóház.

Nagy hozzáértést, szorgal
m at követel a kertészet dol
gozóitól a tervben előírt bevé
telek megtermelése. A kezdet 
azonban m áris biztató.

Megyénkben elsőként ná-
náluk ére tt be a paradi

csom.
Magyar hegyes paprikából
m ár az első szállításkor 440 
darabot adtak el, s megkezd
ték a cecei paprika szüretelé
sét is.

Rendszeresen szüretelik a 
melegágyi szamócát, mintegy 
1000 négyzetméternyi terü let
ről. De a kétholdas szabadtéri 
szamócás gyümölcsei is színe
sednek már.

Az eddig beérkezett bevéte
lek zömét mégsem a primőrök 
adták, hanem  az a tem érdek 
palánta, am elyet m int számá
ra  felesleget értékesített a 
szövetKezet.

Ju t belőlük bőven ide is, 
oda is, hiszen egyedül a felne
velt paprikapaiunták meny- 
nyisége másfél m illióra tehe
tő.

Paradícsom palántából is 
van vagy 40« 000 darab.

A korai karalábé, , középkései 
kelkáposzta és fejeskáposzta 
együttes palántam ennyisége 
ugyancsak m eghaladja a  más
fél milliót.

Ü| termék: a palackozott kakaó 
— június 1-től jSn a joghurt

Szüretelik a primőröket Szomődon

C z e r ö ts z á z  f ia ta l  
s z e l le m i

Békegyűlés, barátság i est 
P ilism aróton és Unyon


