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Vízrendezés Nagyigmándon
A nagyigmándi Jókai Ter

melőszövetkezet mintegy 150 
holdnyi olyan területtel ren 
delkezik, am elyet a nagym ér
vű elvizesedés m iatt m ár két 
év óta semmire sem tudnak 
használni. f

Az egyre gyarapodó állat- 
állomány azonban megköve
teli a fokozott takarm ányter
mesztést. Ennek egyik lehető, 
sége rejlik  az elvizesedett te
rü letek  rendbehozásában. Ép. 
pen ezért nemrégiben hozzá
fogtak a talajvizet elvezető 
csatornarendszer kialakításá
hoz. A m unkát a Concó-menti 
Vízgazdálkodási Társulat em
berei kezdték meg, akiknek 
— a kukoricabetakarítás be
fejezése óta — a termelőszö

vetkezeti gazdák is besegíte
nek.

Tervek szerint, a most ké
szülő csatornázással tavaszra 
m ár mintegy hetven hold vá
lik művelhetővé. Pillangós és 
egyéb takarmányféleségek ter
mesztése esetén könnyebbé 
válik az állatállom ány ta 
karm ány ellátása. Amikor pe
dig mind a 150 hold lecsapo- 
lása m egtörtént, az állatállo
m ány zöldtakarm ány szük
ségletét teljes m értékben biz
tosítani tudják. j

A vízrendezésekhez messze
menő segítséget ad az állam  
Az árokásás költségéből — 
amely a termelőszövetkezet
nek köbm éterenként 12 forin t
jába került — tíz  forintot 
m egtérít az állam.

Hol é s  h o g ya n  eb é d e ln e k  
a ta ta b á n y a ia k  ?

Az üzemi étkeztetés Tata
bányán is népszerűvé vált. A 
városban jelenleg több m int 
80 közétkeztetést ellátó kony
ha, illetve tálaló működik. S 
ezek közreműködése révén kö
zel összesen 15 000-en — fel
nőttek és gyerekek — része
sülnek közétkeztetésben: Ta
tabánya lakosságának negyed 
része tehát munkanapokon 
otthonán kívül ebédel.

Az étkeztetés általában ki
elégítő. Az időnként jelent
kező beszerzési nehézségek — 
például a gyenge zöldségter
més — ellenére az étrendek 
változatosságukban és kalória- 
tartalm ukban megfelelnek az 
egészségügyi követelmények
nek. ,

Nehézség elsősorban a 
konyháktól távolabbi étkező
helyekre történő szállítások
nál adódnak. Az étel felme
legítése és szétosztása nem 
m indenütt felel meg a tiszta
sági szabályokban előírtak
nak. H ibaként említhető, hogy 
a konyhákban és a tálalókban 
dolgozók m integy húsz száza
léka nem  végezte el az előírt 
egészségügyi tanfolyamot.

A hiányosságok megszünte
tését a tatabányai városi köz
egészségügyi felügyelő határo
zatokban ír ta  elő. Az üzemek 
ennek megfelelően folyam a
tosan biztosítják az anyagi 
eszközöket a szállítás megja
vítására. A konyhák és a tá 
lalók dolgozói egészségügyi 
tanfolyam ra járnak.

A közétkeztetési előírások
nak megfelelően a jövőben 
több szárnyast ik tatnak az 
étrendbe. A szükséges hús*

Javufó ügyintézés
A tanácsok ügyintézésében 

évről évre teljesebben érvé
nyesül a törvényesség. Első

sorban a közösséget érintő 
ügyekre vonatkozik ez, ame
lyeket a szakigazgatási szer
vek kiem elten kezelnek.

Megfelelő a egyedi ügyek 
intézése is. Megyei szinten 
mintegy 8 százalék a har
minc napon túl elintézettek 
Száma. A döntések megfele
lőek. Ennek eredménye, hogy 
az elsőfokú döntésekkel szem. 
ben ebben az évben beadott 
fellebezések száma 4 százalék.

A másodfokú döntésekkel 
szemben panaszjogukkal az 
érdekeltek mii tégy 5 száza
léka' élt. Az ügyek három 
negyedét nem kellett megvál
toztatni. Az elbírálás meg- 
m ásítását főleg méltányossá
gi okok indokolták.

A javuló ügyintézés ered
m ényeként az állam polgárok 
túlnyomó többsége a dönté
seket az állam i rendelkezé
seket pontosan végrehajtja.

mennyiséget ugyanis csak a 
szárnyasokat beszámítva lehet 
a konyháknak biztosítani. A 
konyhák dolgozói eddig, több
letm unkára hivatkozva ide
genkedtek a baromfitól. Az 
étkeztetésben résztvevők vi
szont szívesen fogadják, h i
szen ezzel változatosabbá vá
lik az étrend.

K ip ip á ln i vagy  ta n á csk o zn i
A SZEMÜVEGKERETGYAR

esztergomi egységében, és a 
megye még néhány más üze
mében, a szakszervezeti bi
zottság újjáválasztása óta nem 
tarto ttak  taggyűlést. A Szak- 
szervezetek Megyei Tanácsa 
legutóbbi ülésének beszámoló
jában tették  szóvá ezt a hely
zetet. Nem az elmarasztalást 
akarjuk tetézni am ikor rám u. 
tatunk, hogy az ilyen hiányos
ság sérti az üzemi dem okrá
ciát. A dolgozókat — ritka  ki
vételtől eltekintve érdekli 
üzemük helyzete, számon- 
tartják , hogyan intézték el a 
a dolgozók javaslatait.

Mondjuk azt, hogy az emlí
tettekkel és a kollektíva elé 
tartozó többi üggyel ezekben 
az üzemekben egyáltalán nem 
törődnek? A közel egy eszten
deig elm aradt taggyűlések 
m iatt erre a következtetésre 
lehetne jutni. A szemüvegke
retgyárban mégis azt tapasz
taltuk, hogy a szakszervezeti 
vezetők a helyi adottságokhoz 
igazodva lelkiismeretesen tesz
nek eleget megbízatásuknak.

Amikor a gyűléseket hiá
nyoljuk, azt is figyelembe kell 
vennünk, hogy a gyárban 
többségében nők dolgoznak. S 
ha a férfiak  is sietnek haza 
mifhkaidő után  hogyne igye
keznének az asszonyok! Hi
szen rá juk  vár a második mű
szak legtöbb tennivalója.

A valóság ilyen tényeiből 
kiindulva vonjuk talán le azt

a következtetést, hogy ebben 
az üzemben nem is szükséges 
szakszervezeti taggyűlést tar- 
tani? Erről szó sem lehet! Ezt 
azért á llítjuk  ilyen határozot
tan, m ert az általánosan el
fogadott álláspont m ellett — 
ami a taggyűlések fontossága 
m ellett szól — a gyár szak- 
szervezeti vezetői sem valla
nak más felfogást.

Ezek után fel kellett tenni 
a kérdést: akkor m iért ma
rad tak  el a taggyűlések? Mint 
elmondták, a műhelyrészi ter
melési tanácskozásokon ese
tenként, a gyáregység össze
vont negyedévi megbeszélésén 
pedig csaknem m inden alka
lommal hangzott el beszámoló 
a szakszervezeti bizottság 
m unkájáról, illetve egy- 
egy időszerű szakszervezeti 
kérdésről is.

Az le tt volna a helyes, ha 
ennek ellenére is tartottunk 
volna gyűlést, hogy kipipál
juk: volt szakszervezeti tag
gyűlés? Nem az a helyesebb 
ha eredményeinkről, gond
jainkról külön időtrabló ta
nácskozás nélkül beszámo
lunk? — lehet összefoglalni a 
gyár több mozgalmi vezetőjé
nek állásfoglalását.

AZ ELGONDOLÁST figye
lemreméltó tényekkel támasz
to tták  alá. Elmondották, hogy 
a szakszervezeti bizottság tag
jai m indenkor rendelkezésére 
állnak az üzem bárm elyik dol
gozójának. Személyes beszél-

Esztendő végi pillanatkép Dadon
Jó  m unká t nyugtáznak a term ésátlagok

Talán egyszer sem volt 
még, így esztendő Végén 
olyan bizakodó a hangulat a 
dadi A ranykalász Termelő- 
szövetkezetben, m int az idén. 
Kapkodás és nyugtalanság 
nélkül, abban a biztos tu
datban készülődnek a zár
számadásra, hogy váratlan 
meglepetés m ár nem  húzhat
ja  keresztül számításaikat. 
Igaz, hátra  van még az esz
tendőből egy-két nap. Ez 
azonban döntően m ár nem 
befolyásolhatja tizenkét hónap 
m unkáját.

Az egész esztendei szorgal
m at mi sem bizonyíthatja job
ban a tele m agtárnál és a 
hatalm as kazlakban bővelke
dő szérű skertnél. A megfon
to lt tervezést

g o n d o s  n ö v é n y á p o lá s

követte, s a jó m unkáért bő 
term éssel fizettek a növé
nyek. S m ert valamennyi 
term ést felsorolni nem lehet, 
csak a  legjelentősebbeket 
em lítjük: búzából 13 mázsa 
volt a terv holdanként, s 14,8 
mázsát takaríto ttak  be. Őszi 
árpából 14 m ázsát terveztek 
és 14,9' m ázsát arattak. A ta 
vaszi árpa term ése pedig az 
összes kalászost felülmúlta. 
A 10 mázsás tervvel szem
ben 15,4 m ázsával fizetett.

Cukorrépából 150 mázsás 
terméssel számoltak. Reális 
mennyiség volt ez, hiszen leg
jobb esztendőben is csak 170 
mázsa term ést adott holdan
ként a répaföld. Most mégis 
229 m ázsát takaríto ttak  be 
holdankénti átlagban. Burgo
nyából 75 mázsa volt a te r
vezett és 101 mázsa a tény
leges termés. Ezek a számok 
önm agukban is sokat monda
nak, de méginkább elisme
résre érdemesek, ha hozzá
írjuk: az em lített növények 
átlagterm ése — a búza kivé
telével — m ind magasabb 
volt az idén m in t a közös 
gazdaság fennálása óta bár
mikor.

Ám a bőséges term és kellő
képpen meg is volt alapozva. 
A cukorrépa és burgonya na-

I

gyón jól előkészített talajba 
került. Ezek a táblák tarló
hántást, keverőszántást és 
őszi m élyszántást kaptak. 
Tarlóhántáskor 2 mázsa fosz
for és 1 mázsa káli került 
holdanként a földbe. Az ősz 
folyamán pedig istállótrá
gyával is ellátták  a táblákat.

A burgonyaföld term ése 
érdekes összehasonlításra is 
módot adott, mivel a term e
lőszövetkezetek burgonyatáb
lája a háztájival közvetlen 
szomszédos volt. A háztáji 
föld talajm unkákban, szerves 
és m űtrágyában ugyanúgy ré
szesült, m in t a termelőszö
vetkezeti tábla, azonban ez 
utóbbi két esetben karbam i- 
dos lom btrágyázást is kapott. 
Részben ennek tu lajdonítot
ták a lényegesen magasabb 
term ést. Azért csak részben, 
m ert am ikor az esztendő a 
vártnál jobban sikerült ered
ményeit összegezzük, a ter
melőszövetkezet vezetői nem 
győzik hangsúlyozni: a siker 
kulcsát nem elsősorban a  ki
fogástalan talajelőkészítésben, 
a szokásosnál bőségesebb 
trágya kiszórásában, hanem

az em b ere k  
od aad ó  m u n k á já b a n

látják. Olyan ’ igyekezetei, 
szorgalmat, m int am ilyent az 

idén tanúsíto tt a növényter
mesztési brigád, a korábbi 
években egyszer sem produ
kált. M intha ennyi esztendő 
nagy fáradtsággal, lépésről 
lépésre megszerzett eredmé
nye nyitotta volna fel a tag
ság szemét: érdemes a közös
ben jobban is dolgozni. Fe
gyelmezettebben, s jóval na
gyobb számban vettek részt 
a m unkában, m int a m últ 
években, s a m unka minő
ségét is csak elvétve érhet
te kifogás. A növénytermesz
tőkkel vállvetve dolgoztak a 
traktorosok, akik sokszor 
m ár hajnali négykor neki
lá ttak  a m unkának. Most az 
esztendő végével ők is öröm
mel állapíthatják  meg. hogy 
fáradozásukat siker koronáz
ta.

De nemcsak ennyi a jó ter
mésből fakadó következtetés.

A vezetőség m ár azt mér
legeli, hogyan lehetne a szép 
term ésátlagokat állandósítani. 
Az idén az őszi m élyszán tá-. 
sok elm aradtak, s hogy 
em iatt ne csökkenjenek túlsá

gosan a terméshozamok, több 
m űtrágyát kívánnak ju tta t
ni a földekre.

A szép teljesítm ények fö
lötti öröm azonban nem fe
ledteti, hogy a gazdálkodás 
leglényegesebb kérdése min
dig az:

mit, mennyiért
állít elő a termelőszövetkezet. 
A gazdaságosabb term és
fontos m utatója az önköltség, 
am it nemcsak a többterm e
léssel, hanem a ráfordított 
költségek mérséklésével is le
het csökkenteni. Ezért a tsz 
közössége a következő évben 
a gondos növényápolás mel
let* a sa ját géppark növe
lését is tervbe vette.

Sz. A.

getések nyomán igyekeznek
megoldani az egyéni problé
mákat. A szakszervezetnek is 
szerepe volt abban, hogy meg
oldották a férfi öltöző helyi
ség kérdését, biztosították a 
rendszeres tisztálkodás lehető
ségét. A választások alkal
mával hozott határozatok vég
rehajtásaként elősegítették két 
szocialista cím ért küzdő bri
gád szervezését. Ugyancsak e 
határozatok értelm ében egé
szítették ki a műszaki bizottsá
got és segítettek egyes problé
m ák megoldásában.

Ez a sok érv talán  felmen
tés? Nem! Az elhangzott bí
rá la t időszerűsége v itán felü
li. Viszont éppen ezekre az 
eredm ényekre építve lehet ke, 
resni a  megoldást. A szakszer
vezeti taggyűlések m egtartásá
tól nem  lehet eltekinteni. S 
úgy senki sem kívánja meg
tartani ezeket az üléseket, 
hogy azoknak kipipálási je lle
gük legyen. S ezt meg lehet 
oldani pédlául úgy, hogy egy. 
egy alkalom mal a  m űhelyré
szenként, általában havonta 
m egtartott term elési tanácsko
zások egyike helyett a  szak- 
szervezeti bizottság valame 
lyik tagja tartson beszámolót, 
Ilyenkor a gyár egészének 
problém áit, a  szakszervezeti 
bizottság m unkáját az illető 
műhely életének tükrében le
het értékelni. A dolgozókegy
részt tudom ást szereznek a 
szakszervezeti élet eseményei, 
ről, másrészt fórum ot kapnak 
a maguk véleményének el
mondásához. S gondoljuk, a 
szemüvegkeretgyár esztergomi 
egységének vezetője is segít
séget adna ahhoz, hogy a 
m űhelyrészenként m egtartott 
term elési tanácskozások után 
a teljes gyáregység termelési 
tanácskozása helyett időnként 
szakszervezeti taggyűlést ta r t
sanak.

BIZONYOS, hogy a szem. 
üvegkeretgyár esztergomi egy
ségének szakszervezeti vezetői, 
hasonlóan a szakszervezeti 
taggyűlést elmulasztó néhány 
más üzemhez, a javasoltnál 
sokkal több módot találnak a 
hiányosság megszüntetésére. 
Senki sem kívánja azt, hogy 
a dolgozók szabad idejét meg* 
rövidítsék felesleges gyűlése* 
zésekkel. Egyrészt meg lehet 
ta láln i a szakszervezeti tag
gyűlés helyét a meglévő kere
teken belül, másrészt sok-sok 
olyan beszámolót lehet a tag
ság elé terjeszteni, hogy min
den dolgozó értékesnek talál* 
ja  a munkások fórum án eltol* 
tö tt időt. Reméljük, hogy a 
problém a nyilvánosságra ho
zatalával több gondolatot éb* 
resztettünk az SZMT ülésén 
érin tett üzemek szakszervezeti 
vezetőiben is és szóvá te tt hiá
nyosságaikról legközelebb m ár 
m últ időben írhatunk.

Berde Mihály

N agy a  víz


