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Zárszámadó közgyűlések megyeszerte
(Folytatás az 1. oldalról)

ka, am ely m egszabadítja 
végre az ott lakókat a nagy 
fá tok tó l” : az évről-évre visz- 
szatérő káros vizektől. Az 
idén például 477 hold te rü 
le t m arad t parlagon a bel
víz m iatt, s ez — 10 mázsás 
kukoricaátlaggal — 47 vagon 
term éstöbbletet hozhatott vol
na a szövetkezetnek. A szak
em berek segítségével elké
szült a vízrendezési te rv  és a 
tavaly ősszel m egindult csa
tornázó m unkálatok során 
m ár 17 ezer köbm éter földet 
term eltek k' 160 holdon pe
dig altalaj lazító gépek jár
tak.

Az eredménvek értékelé
sében vezető helyen áll a 
m egszilárdult munkafegye
lem és a  m unkák időbeni 
végrehajtása. Az eredmény 
azonban még nem  teljes, hi
szen — ahogy a  beszámoló 
em legette — a traktorosok 
egy része többet is tehetett 
volna a. siker érdekében.

Koppánm onostor; 
év a la tt

tíz  fo r in t növekedett
A komáromi Dózsa term e

lőszövetkezet tagsága is m un
kájának egy éves fejlődésé
ről kaphatott számot. Egy 
munkaegység értéke 10 fo
rin ttal nőtt az előző évihez 
képest s je lenleg egy dol
gozó t'g ra  jutó évi jövede
lem 19175 forint. A beszá
moló m egállapíto tta: míg
egy évvel ezelőtt a tagság 
úgy vélekedett, hogy az ak 
kori 36 forintos munkaegy
ségért nem érdemes sokai, 
dolgozni, addig, az elm últ év
ben m ár m ajd m indenki ki
vette részét a tennivalókból.

Az általános megelégedés 
m ellett azonban m ind a  veze
tőség, m ind az ellenőrző b i
zottság beszámolója k ité rt a 
hiányosságokra. Volt olyan 
nap, hogy délelőtt csepegett 
az eső, s így sokan délre 
hagyták a munkakezdést. 
Akkor viszont m ár úgy vé
lekedtek, kár elkezdeni, hi
szen vége a napnak.

Az ünnepi közgvülés befe
jeztével kiosztották az évi 
pénzjövedelmet. A tagok 
között nem  volt ritka  a 22, 
sőt a  29 ezer fo rin t részese
dés sem. A legszorgalma- 
.sabbak ugyanakkor csaknem 
40 ezer fo rin t részesedést 
m ondhatnak magukénak.

S z á k : A  f i l l é r e k  
becsü lete

Kevés termelőszövetkezet 
veze tősége készülhetett olyan 
biztonságos nyugalommal a 
zárszámadásra, -m in t a  száki 
Űj Élet. A megalapozott, elő
relátó gazdálkodás eddig is 
minden évben méghozta gyü
mölcsét. S egészen term észe
tes, hogy nem  lehete tt m ás
képp az 1966-os esztendőben 
sem. A zárszám adási köz
gyűlést — és különösen a 
vezetőség beszámolóját — 
azonban mégsem az elége
dettség jellemezte. Apróléko
san elidőztek m inden évköz
ben] feladatnál, gondosan 
elemezve mikor, m it kellett 
volna jobban csinálni. Az 
évi m unka ilyen . részletes 
elemzése annak a  fontos 
szemléletnek a jegyében tö r
tént, melyét Takács Zoltán 
elnök m ár a  b számoló első 
soraiban hangoztatott: fillér 
bői lesz a forint.

— Bármennyire jók is a 
term előszövetkezet eredmé
nyei — mondotta  — a fillé
rek megbecsülését év közben 
töbisen is gyakran szem élői 
tévesztették  Nem vigyáztak

úgy a m egterm elt javakra a 
term ények behordásánál, vagy 
az állatok takarm ányozásá
nál, m int ahogy a  közös gaz
daság elvárja.

Nem kétséges: a hanyag 
m unka a szoi-galm -'-k ^ 'tö 
ményeit is leron ja, s íz

A közös m unkában pedig 
csak 111-en vesznek részt. 
A  tagság közül 51-en 70 év
nél 96-an 60 évnél időseb
bek. 28 évnél fiatalabb dol
gozója mindössze négy van 
n tér-"- őszövetkezc*"
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A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nagykövetségének 
képviselői u komáromi Dózsa zárszámadó közgyűlésén.

egész közösségnek kára szár
mazik belőle.

A száki termelőszövetke
zet egészére azonban a jó 
m unka jellemző. Ez a közös
ség az 1966-os évben is elő- 
sebb, gazdagabb lett. Tisz
ta  vagyonuk, tovább növe
kedett, s nőtt a műnk" *gvség 
értéke is: a korábbi 62 fo
rin ttal szerjnben* most 64 fo
rintot . .osztottak.

U a d i
S zo rg a lo m u l ni 

p ó to ljá k  a h iá n yzó  
erő t

Ha a dádi Aranykalász 
Termelőszövetkezet m unkája 
keiül a  m érlegre — m int 
most a zárszámadó közgyű
lésen is — az elbírálást sta
tisztikával kell kezdeni. Ez 
egymaga is .sokat elmond ar
ról, m it küszködhetett ez a 
közösség annak érdekében, 
hogy évről-évre jobb ered
ményeket érjen el. A term e
lőszövetkezet taglétszáma 166.

nem volt könnyű Dadon az 
idei esztendő sem. Az idős 
tagok dicséretére legyen: 
többségük odaadó, szorgal
mas m unkával pótolta a hi
ányzó fizikai erőt. Ennek 
köszönhető, hogy a vezetőség 
most a zárszámadáson mégis 
jó eredményekről számolha
to tt be. Az átlagterm ések 
szinte valam ennyi növénynél 
túlhaladták a tervezettet, s 
az állattenyésztés is tú ltel
jesítette a tervét. Különös
képp em lítésre érdemes a te
henészet. Egy tehén átlagá
ban 2553 liter te je t fejtek, 
ami 461 literes, javulást je
lent az előző évivel szemben.

S m ert a  vártnál kedve
zőbben alakultak a  bevéte
lek — kedvezőbb le tt a jö
vedelem is. Ebből fakad, hogy 
míg 1965-be n 35,74 forint
volt a munkaegység, most 
40 forintot osztottak. A  na
gyobb jövedelem az egy dol
gozó tag ra ju tó  részesedés 
összegében is jól tükröződik. 
Míg 1965-ben évi 14 609 fo
rint, addig tavaly 18185 fo
rint volt az átlag jövedelem.

Esküt tett
a megyei választási elnökség

Hétfőn, január 23-án dél
elő tt Kroszner László, a  . me
gyei tanács végrehajtó bizott
ságának elnöke előtt esküt 
te ttek  a  m árcius 19-i á lta
lános választásokkal kapcso
latos feladatok megoldására 
életrehívott megyei választá
si elnökség tagjai. Az elnök
ség az eskütétel u tán  meg
ta rto tta  alakuló ülését, ahol 
megválasztotta elnökét, e lnök-. 
helyettesét és titkárát.

A megyei választási elnök
ség elnöke: Droppa Sámuel 
tatabányai, elnökhelyettese: 
Nagy Zsigmond  tatai, titká
ra: Közel Leóné tatabányai, 
tagjai: Holczinger László ta 
tabányai, Ném eth Pál lábat- 
lani, Baksa Sándo- oroszlá
nyi és Schróth László tatai 
lakos.

Ugyancsak ez alkalom mal 
tettek esküt a megye tíz o r
szággyűlési választókerületé
ben létrehozott országgyűlé

si választókerületi bizottságok 
tagjai. E bizottságok szintén 
m egtarto tták  alakuló ülésüket, 
s tag jaik  sorából elnököt és 
titk á rt választottak.

A megyei választási elnök
ség és az országgyűlési vá
lasztókerületi bizottságok tag
ja it dr. Fábián László, a  me- 
megyei tanács végrehajtó bi
zottságának titkára  tájékoz
ta tta  feladataikról. Hangsú
lyozta, hogy messzemenően 
őrködniük kell a választások 
tisztaságán, a törvényesség 
betartásán.

A székhelyként kijelölt ta
nácsok vb-elnökei előtt 
ugyancsak tegnap tettek es
küt' megyénkben három  já rá 
si, ö t városi és 72 községi 
választási elnökség,' továbbá 
70 megyéi, 123 járási, 369 
városi és l 878 községi vá
lasztókerületi bizottság tag
jai.

Tartalékos tiszti aktíva 
a Zsdánov Művelődési Házban

A tartalékos tisztek tevé
kenységére m a m ár egyre in 
kább  fölfigyel a társadalom. 
Sokan közülük nem csak a 
term elő m unkában és a kü
lönböző vállalati irányító
posztokon tűnnek ki jó m un
kájukkal, hainem a  társadal
mi tevékenységben is élen
járnak. Nem kevés időt és
odaadást követel tőlük a  ta r
talékos tiszti továbbképzés
ben való folyamatos részvétel 
is. A tartalékos tisztek m ind
ezt teljesein önzetlenül vég
zik, m ert a tartalékos tiszti 
poszt csak erkölcsi elism e
rést je lent és semmi más ki- 

■válteággal nem  jár.
Megyénk tartalékos tisztjei

nek helyzete egészében meg.- 
nyugtató, de sajnos, nem egy 
helyen előfordul még, hogy 
maga a  vállalat vezetője sem

tudja, k ik  tartoznak az üzem 
dolgozói közül a  tartalékos 
tisztek közé. Időszerűvé vált 
tehát, hogy a  tartaléíkos tisz
tek helyzetét széleskörű me
gyei fórum  vitassa meg.

Az MHS Komárom megyei 
elnöksége ebből a célból ta r
talékos tiszti ak tívát hívott, 
össze vasárnap délelőtt 9 
órára, a tatabányai Zsdánov 
Művelődési Házba. Az aktí- 
vaértekezleten, am elyre a  me
gye párt-, állam i és gazdasági 
vezetői; is meghívták, Bóth 
József, a  megyei Népi Ellen
őrzési Bizottság elnöke, az 
MHS megyei tartalékos tiszti 
tagozatának vezetője és Szar* 
ka István  alezredes, ta r t  be
számolót. A tanácskozáson az 
MHS Országos Elnöksége is 
képviselteti m agák

igy óra a 430-as fronton
A  z alapközie, amelyen a 

csillék a  végtelen vo
nókötélre akasztva gördülnek 
előre, kör alakú. Ügy. néz ki, 
m int egy hordó, öblös, tágas, 
vasgyűrűkkel bordázott, az 
idegen azt sem tudja hol- az 
eleje, hol a  .vége. A légáram 
itt erős, a levegő friss, hű
vös.

Gyorsan haladunk előre, né
ha találkozunk szembejövő 
huzatókkal, akik mögött 
szénnel rakott csillék sora
koznak.

— A frorit szállít — mond- 
ia kísérőnk. — A 430-as. — 
Ott alkalm azzuk a száraztö
medékelést is.

— Más aknában még nem 
alkalm azzák?

— Nem, csak itt a ta tab á
nyai VII-es aknában. P ár hó
napja, hogy megkezdtük, 
megérte. Folvam atosabb let! a 
front term elése és olcsóbb, 
m int az iszappal való tömedé
kelés! Szívesen elvezetem 
önöket az adagológéphez és 
onnan a frontra!

P ár perc u tán  ott állónk a 
süríte tt levegővel működő 
gép mellett. am ely 'a  150 
m illim éter átm érőjű csövön 
keresztül szüntelenül több 
atm oszféra-nyom ással továb
bítja a felszínről érkező pa
lát. -

Molnár Jánosnak, a gép ke

zelőjének a szeme a jelzőlám
pán, keze az adagoló kereket 
markolja.

Innen m ár a lefektetett cső 
adja az irányt, m erre is kell 
tovább haladnunk. Meglehető
sen szűk, összenyomott, ala
csony vágatban kígyózik a 
vascső. Néhol meggörnyedve 
bujkálunk, máshol térden 
kúszva.

H |  írtéiért tárulkozik ki 
előttünk a 430-as 

front. M intha csak acéltámok 
erdejében lennénk. Amerre 
nézünk m indenütt acéltám  fe
szül a főtének, hogy bizton
ságban dolgozhassanak az 
emberek.

A turbólám pa búgó hangját 
elnyom ja a légkalapácsok 
géppuskához hasonlító ropo
gása, a kaparószalag nyeker-
gése.

A 40 méteres szárnyon vé
gig fejtik, rak ják  a szenet.

— 10 éve, hogy ebben az ak
nában dolgozom— m ondja Kö
ves József vájár. —Azelőtt nem 
bányász voltam, de megsze
rettem  ezt a m unkát! — A 
szénfalnak nyomja a fejtőgé
pet, amely rángatózik, csat
tog, m intha csak tiltakozna az 
erős bányászkézben. De h iá
ba. A váiár begyakorolt és 
szakszert mozd>’la+oVk?l irá 
nyítja, és egyre hullik a szén.

Társa o t t . van a nyomában, 
m eríti a lapátot és a csillogó 
széndarabok m ár a kaparó
szalagon táncolnak, utaznak.

A fron t m ásik szárnyán pi
hen a  kaparó. O tt most nem 
folyik a széntermelés. Töme
dékelést készítenek elő. Fejes 
Gyula frontm ester irányítása 
a la tt szedik ki az acélbiztosí
tásokat, erősítik a tömedéket 
szállító csöveket.

— Mikor kezdik a tömedé
kelést?

Friedm ann Mihály főaknász 
jön közelebb, ő válaszol.'

— Tíz perc és indulunk ve
le! Ha egy szakaszon elkészü
lünk, új fogást csinálunk. K i
szedjük az acéltám okat és a 
helyébe pótácsolatot teszünk, 
m aid a csövet is rövidítjük, 
s, hogy a tömedék ne zárja  
el teljesen a frontszárnyat, 
nádpallóval béleljük az üreg 
oldalát. Egyébként ezzel fát 
takarítunk meg. A nádpallót 
többször is felhasználjuk erre 
a célra.

,4 míg beszélgetünk, elké- 
“■ szül a szereles. M int 

egy ágvúcső. ügy mered elő
re a sötét üregre a tömedé
kelést végző cső.

— Kész, lehet indítani! — 
kiált Fejes Gvula frontm ester. 
Valamennyien hátrább  húzó
dunk, nehogy egy-egy vissza

verődő kő bárkibe is k árt 
okozzon.

Valaki lenyom ja a jelző- 
készülék gombját. És tőlünk 
messze M olnár János gépke
zelő előtt kigyul a  lámpa. In 
d ítha tja  a gépet.

Súrrog a csőben a  levegő, 
először csak halkan, aztán 
mind erősebbé válik  a  hang.

— Először csak k ifúvatja  a 
csövet, nehogy „dugó” kelet
kezzen — m agyarázza F ried
m ann M ihály főaknász, csak 
ezután engedi a követ meg 
a palát.

Erősödik a hang, m ár nem 
súg, a cső m orajlik, dübörög 
és okádja magából a  kőzetet. 
K örülöttünk felkavarodik a  
levegő és az üreg nyeli a 
megvizesedett kőzetet.

Percenként egy köbm éter 
anyagot szállítanak a csövön. 
I tt  nem kell gát, m int az 
iszapnál, és nem kell tartani 
attól sem, ha a gát átszakad, 
elönti az iszap a frontot. 
Nemcsak gazdaságosabb, és 
‘isztább a száraztömedékelés, 
de időt is nyernek vele.

A 430-as fron t egyik szár
nyán fejtőkalapácsok hasítják  
a szenet, itt  a m ásik szár
nyon, a kiszedett szén helyén, 
mlinit egy tüzér, Feles Gyula 
frontm ester irány ítja  a  töme- 

t.
f i  zikrát szór a csőből ki-
^  vágódó kő, és a b á 

nyászok. lám páik vakító ref
lektorfényében nézik a +5-
medék útját.

Nagy istvat!


