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Bábolna öt éve
Hasznos és kővetendő kez

dem ényezéssel találkoztunk a 
napokban Bábolnán a  helyi 
m űvelődési otthonban. A tár
sadalm i egyesületek kiállítást 
rendeztek ott a  község öt esz
tendejének eredm ényeiről.

Amikor Bábolnáról hallunk, 
m indig a  gazdaság, s elsősor
ban a barom fitenyésztés m un
kájára figyelünk, s kevésbé 
arra, hogy mi történik e  gaz
daság körül az ott élő csalá
dok életében. Ez a kiállítás 
pedig éppen erről szó lt  E l
mondta, hogy az egykori Bá- 
bolna-puszta 510 családja ho
gyan él és m iként gyarapo
dott az elm últ öt év során. 
Számok, adatok, kim utatások  
sorai bizonyították e z t  de a 
számok mögött egy fiatal köz
ség eredm ényekkel teli fél 
évtizedét láttuk. Az egyik 
tabló például bemutatta, ho
gyan nőtt az állam i gazda
ságban dolgozók átlagkerese
te öt év  a la t t  1961-ben 1403 
forint volt, egy évvel később 
már 1549, azután 1710, majd 
1780, legutóbb pedig, 1965-ben 
1802 forintra nőtt ez az ösz- 
szeg. N em  csoda ezek után, 
hogy a község takarékbetét 
állom ánya az öt év előtti 1 
m illióról kettőre em elkedett. 
A z életszínvonal növekedését 
dokum entálta többek között a 
helyi földm űvesszövetkezet 
forgalmának kimutatása. A? 
öt évvel ezelőtti 1,8  m illió fo
rintos élelm iszerforgalom  3,2- 
re nőtt, m íg a ruházat 1 mil
lió  forintos hasonló eredm é
nye 1,9-re változott. És végül 
még egy számsor, am ely a 
háztartások gépi berendezéseit

sorakoztatja fel. Bábolnán az 
510 családnak 1961-ben 104
m osógépe volt, s ez öt év múl
va csaknem  elérte a  300-at.

Azután néhány adat a  kis 
község kulturális életéből, ö t  
évvel ezelőtt 350 tanulója volt 
az általános iskolának, ma 
pedig m ajdnem  eléri az 500-at. 
1961-ben 20 televízió volt a 
faluban, s ma ennek több 
m int tízszerese működik. Meg
kétszereződött a  szakszerveze
ti könyvtár kölcsönzött köny
veinek a szám a is.

Aki Bábolnán jár, nyomban 
észreveszi azokat a korszerű 
lakóépületeket is a  község ha
tárában, am ely öt év alatt 131 
családnak nyújtott új otthont

A régi kim utatások, statisz
tikák már a  fiókban vannak 
és az idén januártól kezdve 
újabb szám oszlopok sorakoz
nak: a második ötéves terv 
terveinek és eredm ényeinek  
számai. «MGtii ■

J obb  ú jítá s i  p ro p a g a n d á t!
Az o r o sz lá n y i ú j ítá s i a n k é t tap aszta la ta i

AZ ÜJITASI HÓNAP nyitó 
előadását Oroszlányban nem  
tervezték hosszúra. Az össze
jött újítók azonban annyi kér
désükre kértek választ, hogy 
csaknem három órát tanács
kozott, beszélgetett az oroszlá
nyi bányászújítók testületé.

Dr. Szilvási Zoltán, az Or
szágos Találm ányi Hivatal 
osztályvezetője ism ertette a 
mozgalom nagyszerű eredm é
nyeit, de azokat a buktatókat 
is, am elyek ma még kedvüket 
szegik az alkotóknak. És, 
hogy ez utóbbira Oroszlány
ban is akad példa, azt az 
óvatosan megfogalmazott
kérdések is bizonyították.

EZEKBŐL A KÉRDÉSEK
BŐL azonban az is k iderü lt 
hogy egyik-m ásik probléma 
már régen nem  lenne az. ha 
a társadalmi szervezetek — 
nevezetesen a szakszervezetek  
— agitatív  felvilágosító m un
kát folytatnának, s táiékoztat- 
nának. Miután ez hiányos, az 
újítók sok m indent nem  érte-

Százezer forint megtakarítás 
a gépesítésben

Jelenleg m integy nyolc m il
lió forint értékű mezőgazda- 
sági gépparkkal rendelkezik  
az esztergomi Vak Bottyán 
Tsz közössége. Már csaknem  
valam ennyi m unkafolyamatot 
gépesítettek. Érthető, hogy

A vendég egy duplára vár a nemrég m egnyílt, ízlése
sen berendezett új tatai bisztróban

gondot fordítanak a szövet
kezetben az értékes gépek kar
bantartására, hiszen a trakto
rok üzembiztonságán m úlik a 
mezei munkák gyors és jó e l
végzése.

Poprádi Béla gépesítési ve
zető kezdem ényezésére két 
nappal ezelőtt bevezették a 
tervszerű megelőző karban
tartást is. Ezt megelőzően va
lam ennyi erőgépen elvégezték  
az előírt műszaki karbantar
tást.

Ma már minden egyes erő
gép, pótkocsi — és rövidesen  
valam ennyi munkagép is — 
úgynevezett TMK-törzslappal 
rendelkezik. Ezen nyilvántart
ják az üzemórák számát — a 
jövőben ugyanis ennek alap
ján folyik a karbantartás.

A gondosan szervezett űj 
rendszertől sokat rem élnek a 
szövetkezetben. Hiszen az 
üzem biztonság m ellett a gé
pek élettartam át is jelentősen  
meghosszabbítják majd, ami 
pénzben kifejezve előrelátha
tólag, m integy százezer forint 
megtakarítást eredm ényez az 
idén.

Helyzetkép a tatai járásban 
folyó tavaszi munkákról

Az elm últ hetek hideg fa
gyos időjárása sok gondot 
okozott a  tatai járás term elő- 
szövetkezeteiben is. A kedve
zőtlen március lefékezte a 
m ezei m unka m enetét, sőt n é
mi fagykárt is okozott a  gyü
mölcsösökben. Április első  
napjai azonban a biztató fel- 
m elegedéssel jobbra fordítot
ták a  helyzetet. A közös föl
deken ism ét a  szántó-, vető  
traktoroké a „szó”. Hogy je
lenleg ml a  helyzet a  járás szö
vetkezeteiben? Erre a kérdés
re Somorjai János, a  járási 
tanács mezőgazdasági osztály- 
vezető helyettese válaszolt:

— A tavasziak közül a 
mák, a borsó és a  zab min
denütt idejében a földbe ke
rült, sőt, sokfelé már szépen  
kelnek a vetések. B efejezés

előtt áll az árpa vetése és az 
őszi gabonák fej trágyázása is. 
A gabonavetésekben jelenték
telen kárt okozott a márciu
si fagyhullám . Egyébként az 
élénk zöld növényzet bokroso- 
dása már m indenütt megi n
dult.

A járás több szövetkezeté
ben hozzáláttak a cukorrépa, 
a burgonya és napraforgó ve
téséhez. A  tavaszi hajrát ille 
tően jelenleg a szomódi M ár
cius 15 Tsz áll az élen, hi
szen — a cukorrépa és a  ku
korica vetés k ivételével — 
már valam ennyi időszerű me
zei m unkával végeztek a k ö 
zösben. Szorosan az élenjáró 
nyomdokában találjuk példá
ul a  tatai, a  baji, a  kocsi és 
a naszályi szövetkezeteket is. 
Figyelem re m éltó, hogy a du-

naszentmiklósi, a szomódi, a 
baji és a gyerm elyi szövetke
zetekben jelentős területen  
már az új telepítésű lucerna 
is a földbe került. Minder, 
munka között kizárólag a 
szántás m enete nem  egyönte
tű. Ennek m eggyorsítása napi
rendi feladat.

A járás közös kertészetei
ben szépen fejlődnek a pa
lánták. Ami pedig a gyüm öl
csösöket illeti, korai 'enne a 
várható termésről szólni. 
Tény, hogy a tsz tagság min
denütt idejében elvégezte a 
m etszést és a  perm etezést 
R em élhetőleg túljutottunk az 
időjárás kritikus szakaszán es 
a várható term ést már nem  
éri károsodás — mondotta 
végezetül Somorjai János,

nek, s aggályuknak hangot is 
adtak.

Oroszlányban már sok hasz
not hajtott az újító mozga
lom, s nagyszerű eredm énye
ket szült. Ezekben az eredm é
nyekben egyaránt megtalálha
tó a nagy m egtakarítást je
lentő, sőt találmányszamba 
menő újítás, de a kisebb, a 
maga területén fontos e'gon- 
dolás is. Mégis, az újítók 
nem m indegyike érzi m eg
nyugtatóan, hogy elgondolását 
megbecsülik. Panaszként hang
zott el, hogy az újítást elfo
gadták, hasznosították, e lis
merték, de szerződést még 
sem  kötöttek a vállalatnál, 
mert a haszon nem közvetle
nül Oroszlányban jelentkezik, 
hanem azoknál a vállalatok
nál, ahova szállítanak. Es, mi
után a  vállalat nem tudja át
hárítani az újítási díjat ezek
re a vállalatokra, nem  is akar 
fizetni.

AZ EGYIK huszas aknai
újító megkérdezte: köteies-e 
az újító társadalmi munkában 
m egcsinálni elgondolását, mert 
náluk ez honosodott meg. A 
választ gyorsan megkapta 
N em  köteles, nam is szabad 
a bányáknál ilyesm ivel élni. 
Traskó Gyula, a  bányászszak
szervezet vállalati bizottságá
nak titkára elm ondta, hogy az

újításokra m indig adtak — ha 
kértek — óra keretet, soha 
nem utasított el ilyen kérést 
a szakszervezet, de a vállalat 
sem. Csak volt egy időszak* 
amikor az ilyen órákban a  
bányáknál mást crnáltak , 
ezért megszigorították. Az 
újítások kivitelezésére igé
nyelt órákat csak erre szabad 
fordítani.

A kérdések még egy gondo
latot felszínre hoztak. Nem  
elég néhány szóban elutasíta
ni a nem m egfelelő javasla
tokat, meg is kellene magya
rázni, hogy m iért nem jó. Ez 
azonban hiányzik.

NEM LEHET viszont egyet
érteni Traskó Gyula felszóla
lásának azzal a  részéve’* 
am elyben nehezm ényezi az 
újítók panaszát, mondván, 
miért nem  fordultak eddig a  
szakszervezethez, m iért itt 
mondják el gondjaikat, hiszen 
segítettek volna. A megbeszé
lésen részvevők jó helyen  
mondták el észrevételeiket, s 
az ankétot azért is hívták ösz- 
sze, hogy a gátló tényezők is 
a felszínre kerüljenek. A vá l
lalati szakszervezeti bizottság 
valóban tett az újító mozga
lom  érdekében és a hozzá for
dulókat segítette is. De, hogy 
ezt nem eléggé tudatosította, 
azt a felszólalások bizonyítot
ták

Húsvéti
rejtvény pályázat

HARMADIK FORDULD
Az esztergomi Szolgáltató  

Ktsz háromfordulós rejtvény
pályázatot Indított, am elynek  
harmadik rejtvényét közöl
jük.

uralom, 55. Névelős bányalift. 5«, 
Nyugat-európai folyó, 58. Német 
bor! 59, Egy a hét vezér köztit. 
60. Csehszlovák község Eszter
gommal szemben a Duna part
ján.

FÜGGŐLEGES: 1. Takarmány-
növény. 2, Alak, 3. .„Club. írók

A hibátlan m egfejtést be
küldők között értékes juta
lom tárgyakat sorsolnak kL 
Április 14-én fősorsolást tar
tanak, am elyen minden pályá
zó részt vehet.

Minden fordulóban egy-egy  
kérdést közlünk, s m egfejtés
ként az erre adott választ 
kell beküldeni a Szolgáltató 
Ktsz címére: Esztergom, Kos
suth Lajos u. 32.

A  harmadik forduló kérdé
se: M ilyen lakossági javító
részlegei vannak a ktsz-nek?

VTZSZINES: 13. Testünket be
hálózza. 14, ,,,kiri japán öngyil
kosság. 15, Régi újság. 16, Ceru
za* 17, 1965-ben. 18, Eta tulajdona. 
19, összedőlt épület, 21. Angol 
helyes, 23. EKS. 24, Indíték. 25, 
Ülőke. 27, Kettőzve, női név. 28, 
Tagadószó. 30, Majdnem jaj! 31, 
Latinamerikai diktátor volt. 33, 
Földrész, 35, Vércsatorna. 37, Ru
hakellék, 38. Névelős biliárdkel
lék. 39. Határfolyó Európában, 
40. Kötőszó, 42, ANA. 43. Kovács 
Mihály. 45, Gyilkolt, 46, Latin 
és, 47, Sérülés. 49 „.király (Sha- 
pespeare dráma címe). 51. Nem 
fölé! 52. Hangszer 54. Rém

nemzetközi szövetsége. 4, ÖG, 5. 
Híres angol író, 6, Francia zene
szerző (1875—1937). 7. Ázsiai hegy 
vidéki, 8. Előtér, 9. Kicsinyítő
képző, 10. Vissza: névmás. 11, — 
Suta. 12, Hajdú-Bihar megyei 
község. 20, Hadiárat. 22. Lakatos
szerszám. 25, Könnyelmű, 26. In
diai város. 28, Nyomdász szak
munkás, 29. Kérdőszó. 31. Komá
rom megyei község. 32, SEO, S3. 
Majdnem NATO. 34. Filmjelzés, 
41, Vigasztaló szó, 43, Színművé
szünk (Emil), 44 Falusi Mária 4«, 
Az áru is ilyen. 48, Lehorgony
zóit úszó test a vízen. 49, Bolgár 
pénz (ék. felesleg). 50. Rombol. 
51, Autóközlekedési Vállalat. 53, 
ANV, 55. ,„mars! 57. AI, 59, Né
met: ő.

Beküldendő a vízszintes 1. 
és 36. a függőleges 16, számú 
sorok m egfejtése.

Határidő: április 14.
A második forduló helyes

m egfejtése:
Lakástakarítás. Tűzifa-fúré- 

szelés. Boyszolgálat.
N yertesek: I. Bódog Imréné, 

Tatabánya, II. Jankovics B é
la, Szőny, III. Kaposvári B é- 
láné, Oroszlány.
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