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fi járási tanács segítségéve!
Januári estéken a termelő- 

szövetkezetek irodájának ab
lakai világosak a legtovább. 
A számviteli dolgozók későig 
dolgoznak itt. Az irodákban 
kattognak az írógépek, züm
mögnek az elektromos számo
ló gepek: összegezik egy dol
gos esztendő minden örömét 
és gondját.

Kívülálló személy talán el 
sem tudja képzelni, hány em
ber fáradságos, pontos mun
káján múlik, míg végül be
jelentik a zárszámadó köz
gyűlés időpontját S ebből a 
nagy munkából — mint any- 
nyi másból — sem hiányoz
nak a járási tanácsok szak
emberei.

Bárki feltehetné a kérdést: 
vajon a tsz-ek igénylik ezt a 
segitőszándékot? A válaszért 
ne menjünk messzire. Alig 
három nappal ezelőtt a kör- 
nyei Vörös Csillag Tsz autót 
küldött a tatai „járásiakért”, 
hogy jöjjenek és segítsenek 
felülvizsgálni a számvetést. 
Ekkor tudták meg, hogy a tsz 
főkönyvelője több napon át 
éjjel-nappal egyhuzamban 
dolgozott

A tatai járási tanács mező- 
gazdasági osztályának szak
emberei huszonkét szövetke
zet számvetését segítik össze
állítani január végéig. A 
munkában élenjáró főkönyve
lők a járásiak mjmkáját is 
nagyban segítik. Hiszen 
„előbbre hozzák” a munkát, 
így a későbbiek során sem 
torlódnak össze a számviteli

tennivalók. A járás mezőgaz
dasági osztályától naponta 
kétszer, háromszor kér taná
csot telefonon egy-egy szövet
kezet. De igényelték az elmúlt 
év során is, mégpedig min
den munkában, amelynek 
végeredményét, gyümölcsét 
összegezik most a készülő 
mérlegekben.

A tatai járás szövetkezetei
ben is reálisan alakult a fel
halmozás. Ami a termésátla
gokat illeti, például kukori
cából is oly magas volt az 
átlagtermés — májusi mor- 
zsoltban 19,25 mázsa holdan
ként —, mint még soha. Pil
langós takarmányból, széná
ból is gazdag termés került 
kazalba. Nem véletlen, hogy 
minden tekintetben teljesítet
ték, illetve több terméknél 
túlteljesítették a felvásárlási 
tervet. A tsz-tagság kereseté
nél, a tavalyi 16 346 forinttal 
szemen, a járásban körülbe
lül 17 500—18 000 forint lesz 
az egy tagra jutó átlagjöve
delem.

Említést érdemel még, hogv 
a korábbi hat gyenge tsz-ből 
már csak egy maradt — a 
neszmélyi Kék Duna Tsz, — 
de már ott is rendelkezésre 
áll a felemelkedés minden 
alapvető feltetele.

Valóban boldog érzés így 
számot adni a szövetkezetek 
fejlődéséről, a paraszti élet 
felemelkedéséről. A sikerek
ben pedig mindenütt testet 
ölt a tanácsi szakemberek 
szüntelen segíteni akarása.

K. E.

Minden terv annyit ér...
...amennyit megvalósítanak be
lőle. S ez az aranyigazság az 
idő múlásával sem kopott 
meg. Sőt jelentősége csak 
megnőtt, alig egy évvel az 
új gazdasági reform életbe 
lépése előtt. Tesszük ezt a 
már közhelynek tűnő megál
lapítást abból az alkalomból, 
hogy a megyei tanács négy 
fejezetre terjedő., részletes 
programot állított össze, az 
irányítása alá tartozó válla
latok. intézmények részére.

Általános irányelvként _ sok 
hasznos, gyakorlati tanácsot 
nyújt a vezetőknek, hogyan 
éljenek a kötelező tefvinuta- 
tók csökkentésével felszabadult 
lehetőségekkel. Többek között 
fokozottabb figyelmet lehet 
fordítani a termelés es a 
szükséglet összhangjára, az. 
iimportanyagók,' belyianyaggal 
való pótlására, a helyes esz
közgazdálkodásra. _ Termelé
kenyen dolgozni: kisebb lét
számmal, kedvezőbb jövedel
mezőséggel.

Igaz, a hogyant a vállalati 
önállóság jegyében, azókra 
bízza, akik végső fokon ha
szonélvezői lesznek a kedve
zőbb gazdálkodásnak, am így 
is jó kezdeményezésnek tart
juk. Nem akar ez valamifé
le mankó lenni. Iránytű csu
pán, tájékozódásra alkalmas 
eszköz, aput mindenki a mar 
ga elképzelése szerint helyet
tesít be.

A termelés fejezete hang- 
súlyozza a k€Xcsik îdelrni mód
szerek előtérbe kerülését 
Szükséges a közvetlen kap
csolat megteremtése a p u lii
tokkal, kereskedelmi vállala
tokkal, átvevőkkel, a lakos
sággal is.

Az anyagellátás biztonsaga 
ugyancsak fontos segítője az
önállóbb gazdálkodásnak.
Csökkent a Tervhivatal gaz
dálkodása alá vont árucik
kek száma: jó dolog, ha a 
vezetők már most tudjak, 
hogy egyes fontos, kiutalásra 
kapható árút .hány nappal 
előbb kell megrendelni, a ha
táridős- szállításra.

A bérgazdálkodásban  az 
abszolút béra lap -é rték  m arad  
kötelező m u ta tókén t. A lakos
ság részére  végzett jav ító - 
szolgái ta tásban , v a lam in t a
sü tő iparban  a sa já to s  k ö rü l
m ények  m ia tt — több le tbér- 
böl szám olhatják  el a  tú lte l
jesítést. A tartó s létszám - 
m e g ta k a rítá s tó l adódó  és fel 
nem  h asznált b é ra lap o t te r 
m elési p rob lém ák  o rvoslásá
ra  is fe lh aszn á lh a tják , továb
bá  a m eg tak a ríto tt összeg 75 
százalékábó l növelhető  a vál
lala ti á tlagbér.

Jelentős
b aro m fíh iz la lási 

p ro g ram  Szónvben
Megyénk néliány nagyobb 

közös gazdaságához hasonló  
an, Szőnyben is nagy jelen
tőségű baromfihízlaiási prog
ram megvalósításához kezd
tek hozzá. Ennek első lép
csőiéként már a jövő hónap
ban benépesítésre kerül egy 
14 000 férőhelyes csibenevelő, 
majd júniusban egy hasonló 
befogadóképességű nevelőhe
lyiség, melyet egy régi te
hénistálló átalakításából 
nyernek.

De ezen túlmenően más 
lehetőséget is talált a tsz 
közössége: a magtérpadlásos 
istálló és a tojóház padlás
terének átalakítása ugyan
csak lehetőséget nyújt a 
csirkehízlalásra. Terveik sze
rint év végéig 112 000 pe- 
csenyecsü-két értékesítenek 
és tízezer tojóhibridet állí
tanak termelésbe.

A szönyiek baromfi-prog
ramja már azért is figyelem
reméltó, mert a tekintélyes 
hízócsirke és tojóállomáriy 
elhelyezését és takarmányozá
sát a szarvasmarha-, és a 
sertésállomány csökkentése 
nélkül fogják megoldani.

Eöh ös-inga a bánfában
A bányaműveléssel kapcso

latos kőzetmozgások fizikai 
tulajdonságainak megfigyelé
se, műszeres mérése új tudo
mányág a bányászatban. E 
kutatómunka célja kettős: 
olyan, gyakorlatban haszno
sítható adatok birtokába jut
ni, amely gazdaságosabb fej- 
tési-biztosítási technológia ki
dolgozását teszi lehetővé, s 
egyszersmind biztonságosabb 
körülményeket teremt a mély
művelésnél.

A Tatabányai Szénbányá
szati Tröszt geofizikai cso
portja az országban elsőként 
igyekezett a gyakorlattal pár
huzamosan meghonosítani ezt 
a fiatal tudományágat A zö
mében nagyobb arányú kí
sérletek a múlt esztendőben 
kezdődtek. A vizsgálatok meg
indulásánál még az volt a 
tét, hogy a tapasztalatból 
már Jól ismert kőzetmozgá
sok fizikai jellemzőit lehet-e 
műszerekkel regisztrálni, s 
amennyiben, igen, a kapott 
adatok miképp használhatók 
fel a gyakorlatban. ,

A tavaly megindult kísérle
tekkel eredményes, s a jövő 
szempontjából biztató munkát 
végzett a geofizikai csoport

Számos, eddig -sehol sess a&i 
kai mázott mérési módszeri 
dolgoztak ki, bebizonyították,
hogy ez az elvontnak tűn i 
tudomány, az eddiginél több 
adat birtokában, közvetlenül 
hasznosítható a bányászatban.

Közelebb a gyakorlathoz 
jegyébén folytatja idén mun
káját a tröszt geofizikai cso
portja, Elsősorban a XV/c ak
nában kezdenek folyamatos és 
komplex mérés-sorozatot több 
hazai vállalat és intézmény 
közreműködésével. Az idei 
kutatás legérdekesebb, s vi
lágviszonylatban is újdonság
nak számító szenzációja a 
bányába beépített Eötvös-in- 
ga, amely nem csak folyama
tosan méri, hanem filmszaía- 
gon vagy grafikonon rögzíti 
a kőzetmozgásból adódó gra
vitációs erőtér változásait. A 
műszert az akna egyik fejté
sének közelében építik be, s 
később mintegy követik vele 
a frontot.

A folyamatosan mérő é-.: 
regisztráló torziós ingát Pálos 
Miklós a tröszt geofizikusának 
elgondolása alapján az Or
szágos Kőolaj és Gázipari 
Tröszt alakítja át és bocsátja 
a tatabányai tröszt rendelke
zésére.

K o so s  v íz tá r o ló t  é p ít  
a  h a ji és a  s so m ó d i te rm e lő szö v e tk e ze t
Az agostyáni rét — amely

nek egyik része a baji Vö
rös Brigád Tsz, a másik a 
szomódi Március 15 Tsz tu
lajdona — kiválóan alkal
mas víztárolónak. Ezt a 
kedvező természeti adottsá
got felismerve a két gazda
ság kollektívája elhatározta, 
hogy közösen épít víztárolót.

Á mintegy 30 holdas te
rület összesen 260 000 köbmé
ter víz tárolására alkalmas. 
Megállapodás szerint a víz 
felhasználása 45—50 százalé
kos aránvban fog történni. 
A nagyobb terület a kezde
ményező termelőszövetkezeté, 
a bajiaké lesz, s természe
tesen ennek arányában a 
beruházás költségeiből is 
őket terheli a nagyobb rész. 
A víztároló készítését álla
mi kivitelező 1 900 000 forin

tért vállalta. A baji terme 
tőszövetkezet elhatározta, 
hogy saját kivitelezésben 
épiti meg a víztárolót, mert 
ezáltal mintegy 600 000 forin
tot megtakaríthatnak.

A víztároló építéséhez a 
baji tsz már a múlt év so
rán hozzákezdett. Az építke
zés meggyorsítása érdekében 
a betonozási munkákhoz ke
verőgépet vásárolt. A víztá
rolóval a két termelőszövet
kezet együttesen legalább 
200 holdnyi területet tud 
biztonságosan öntözni. Az ön
tözött területeken a bajiak 
főként lucernát és kukori
cát kívánnak termeszteni, 
hogy az aránylag nagyszámú 
állatállomány takarmányozá
sa biztosított legyen.

A víztárolót a két közös 
gazdaság már eredetileg

A  t a t a i  k ö z v e t í t ő b e n :

Munkaalkalom vár ügyes kezű lányokra
Két éve, hogy a munkaköz

vetítés a helyi tanácsok ha
táskörébe tartozik. Megyénk
ben Tatabányán, Oroszlányban 
és Esztergomban önálló mun
kaközvetítő működik. Komá
romban, Dorogon cs Tatán 
ugyanez található járási jel
leggel.

A napokban Tatára látogat
tunk, ahol Nagy Sándorné 
munkaközvetítővel beszélget
tünk.

Amit hallottunk, elgondol
koztató. Lassan általános tü
net, hogy felesleges férfi 
munkaerő nincs. Az viszonl 
meglepett bennünket, hogy a? 
Agroker. Vállalat gépelni tu
dó adminisztrátort keres, 
amiért máskor tolongani 
szoktak, ma meg levelezni 
kell jobbra-balra. hogy jelent
kezzenek. Találkoztunk ott- 
jártunkkor egy fiatalemberrel, 
aki tavaly végezte el a tatai 
mezőgazdasági technikumot, 
most a Sütőipari Vállalathoz 
kért közvetítő lapot, kocsikí
sérőnek. — Miért hagyta ott 
a mezőgazdaságot? — kérdez
tük. „Traktoros lehettem vol
na, vagy gyalogmunkás, — 
mondja —, nem ezért tanul
tam.” Hogy kocsikísérőnek

mennyivel lesz jobb, nem 
tudni, de Dorner László nem 
így képzelte, az bizonyos.

Tavaly több mint ezeregy
száz nó és férfi talált mun
kát a közvetítő segítségével. 
Pontosabban a jelentkező 854 
nő közül 831, a 310 férfi 
munkaerőből pedig mindösz- 
sze hét nem talált számára 
megfelelő alkalm at

— Ez az év jól kezdődött a 
közvetítő szempontjából — 
keres papírjai között Nagy 
Sándorné. — Több vállalat 
telefonon vagy írásban jelen
tette be igényét. Hatásosabb 
lenne, a munkánk, ha min
dig így lenne. A megye üze
mei azonban jobbára trösztö- 
sitett munkahelyek, így a 
várható munkaerő-szükséglet 
csak az utolsó napokban vá
lik ismerté. Most a Tatai 
Szönyeggyár keres fiatal lá
nyokat ’ a kézi perzsázóba, 
40—50 ügyes kezű nőre is 
szükség lenne. A növényvédő 
állomás permetező férfi se
gédmunkásokat, gépjármű 
szerelőt keres, a Tatai Hal
gazdaság ugyancsak a járás
ból szerzi alkalmi munkásait. 
A Borforgalmi Vállalat kise
gítő segédmunkásokat keres

— egyelőre hasztalan. 8Sz<5' C 
megnőtt az ázsiónk. A válla
latok jobban igénylik segítr 
ségünket. Mi pedig mindég 
jelentkezőt — ha azonnal 
nem tudunk munkát adni —' i 
előjegyzünk, s alkalom adtán 
értesítjük őket.

Persze akadnak olyan, 
munkát keresők is, akik mér
gesen jönnek vissza a közve
tített munkahelyről, mond
ván: ők „nem ilyen lovat 
akartak”. A szakmai képesí
tés nélküli elhelyezkedés ma 
még elég gondot okoz. Nem 
egy nő Tatabányára került 
innen, mert pillanatnyilag 
nem tudlak számukra megfe
lelő munkát biztosítani. A 
14—18 évesek száma azonban 
jelentősen megcsappant.

22 község gondja-baja köz
pontosul itt a járási tanács 
épületének földszinti irodájá
ban Hiszen a munkaalkal
mak biztosítása mindennapi 
beszédtéma. Akit ide irányít 
a sorsa, azt reméli, mihama
rabb munkát talál. Segítő
szándékban nincs is itt hiány, 
legfeljebb jól fizető, könnyű 
munkahelyben. No de türe
lemmel az is kivárható.

(S—P)

hármashasznosításra tervezte 
1968 tavaszán a halgazdaság
tól 25—35 dekás, úgynevezett 
nyújtott pontyokat vásárol
nak, s ezekkel telepítik be 
a tavat. A pontyokat még 
ugyanebben az évben le is 
halásszák.

Ugyanakkor a bajiak a 
víztároló egyik oldalát már 
az idei őszem benépesítik 
tenyészkacsákkaL Ezeket w 
ugyancsak a halgazdaságtól 
fogják vásárolni. Egyszerre 
1000 tojót és 200 gácsért taffí 
tanak a tavon. Számításaik 
szerint jövő februártól már 
tenyésztojást is értékesíte
nék.

A víztároló sok előnnyel
iár. Az öntözéses gazdálko
dás a terméshozamok nőve* 
l-sét nagy mértékben segíti) 
a viziszárnyas és a hal pe* 
c! ; egymás előállítási költ* 
s eit teszi olcsóbbá. A ka» 
c i tenyésztés már maga is 
j al eredményesebb tavon* 

- n int szárazföldön. A hal és ka* 
i egybekapcsolása az eh.

Időben mintegy 30 száza- 
< os takarrnány-megtakarí- 

jelent.

Csökkeni
a munkásvándorlös
Érdekes statisztika jelen1* 

meg arról, hogy a munkások 
ma sokkal hűségesebbel-: mun
kahelyükhöz mint azelőtt. 
Ipari munkásainknak «majd
nem a fele nyolc év* óta, 
vagy ennél hosszabb ideje 
ugyanabban az üzemben dol
gozik, míg azelőtt öt-hat 
évemként cseréltek helyet

Gyár- és Gépszerelő 
Vállalat felvesz vidéki 
szerelési területeire 
(Almásfüzitő, Ajka, Pét, 
Balatontüzfő, Diósgyőr, 
stb)

lakatos, hegesztő, 
csőszerelő, kovács

szakmunkásokat és 
betanított vasipari 
munkásokat.

Érdeklődés: személyesen 
vagy írásban Budapest VI„ 

Paulay Ede u. 52. 
Személyzeti osztály
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