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Érdekes pártnapok
Másfél évvel ezelőtt váltak 

ismét rendszeressé — hússzá 
szünet után — a pártnapok. 
Széles rétegek részéről jelent
kező igény indokolta felújítá
sukat — igény a jobb, alapo
sabb, folyamatos tájékoztatás
ra. Vajon valóban létezett 
ilyenféle tömeges igény? Az 
élet e másfél esztendő alatt 
világos választ adott erre a 
kérdésre. Hogy csak Tatabá
nyáról szóljunk ezúttal: 1966- 
ban és 1967 első felében ösz- 
szesen 476 pártnapot tartott- 
tak a megyeszékhelyen, s 
ezeknek együttvéve negyven- 
ötezer hallgatójuk volt. Ami 
persze nem jelent negyvenöt- 
ezer különböző embert, hi
szen egy-egy helyen a más
fél év alatt több pártnapot is 
rendeztek, s ezeknek minden 
bizonnyal kialakult egy „törzs- 
közönségük”. De ezt figyelem
be véve is széles rétegekről 
van szó. Mégpedig növekvő 
S2ámú rétegekről: ez év első 
felében ugyanis megnőtt a 
résztvevők átlagos száma. s 
meghaladta a százat. Nem ér
dektelen tény az sem, hogy 
az utóbbi másfél é / ’oen egyet
len egy pártnap sem maradt 
el reszvétlenség miatt.

Hogy az érdeklődés meny
nyire általános, azt jelzi a kü
lönösen sikeres pártnapokat 
rendező alapszervezetek el
térő jellege: megtaláljuk e 
listán a hőerőmű mellett a 
kórházat a Mikrolin ktsz-t, a 
megyei tanácsot; vagyis nagy
üzem, szövetkezet, hivatal és 
intézmény dolgozóit egyaránt. 
Ehhez hozzátehetjük azt is, 
hogy — a körzeti alapszerve- 
zelek kivételével — a pártna
pok látogatói többségükben

(körülbelül hatvan százalék
ban) pártonkívüliek. Az ér
deklődés tehát távolról sem 
szorítkozik a párttagságra.

Mivel magyarázható a láto
gatottság? Magyarázható a 
körültekintő szervezéssel, ami
ért kétségtelenül elismerés il
leti a pártszervezeteket. 
(Ügyeltek például arra, hogy 
a különböző rendezvények ne 
zsúfolódjanak össze, időben 
felhívták a dolgozók figyel
mét a pártnapra, és így to
vább.) Köszönhető az elő
adóknak is, akik nemcsak lel
kiismeretesen felkészültek, 
hanem igyekeztek érthetően, 
színesen, meggyőzően tolmá
csolni mondanivalójukat. De 
a legfontosabb mégis az hogy 
volt mit mondám: a mozgal
mas kül- és belpolitikai ese
mények sodrában az emberek 
várták a tájékoztató, eligazí
tó szót.

Az eddigi fejlődés alapot 
teremtett ahhoz, hogy a ta
tabányai párt-végrehajtóbi
zottság moGt már célul tűz
ze: váljanak a város minden 
pártszervezetében rendszeressé 
a pártnapok. Az alapszerve- 
zeteknek a jövőben tokozott le
hetőséget kívánnak nyújtani 
ahhoz, hogy az ott dolgozók 
érdeklődésétől függően ma
guk válasszák meg a pártnap 
témáját. Megvizsgálják azt is, 
miként lehetne Kimondottan 
ideológiai témákról is szól
ni pártnapon. E célok érde
kében tovább erősítik az elő
adói gárdát pártmunkásokkal, 
közgazdasági szakemberekkel.

Mert egészen bizonyos, hogy 
az igény, az érdeklődés a jö
vőben sem fog csökkenni.

Gy. L.

A SZOMÓDI KERTÉSZETBEN
Serény munka folyik a szó* 

módi Március 15 Tsz kerté
szetében. Palántáznak, ültet
nek, ekéznek. Akad a hónap 
jellegének megfelelő munka 
is: paradicsomot szednek, xá- 
dáznak, készítenek elő a 
szállításra. Mintegy harminc 
vagonnal küldenek még a kö
zeli napokban a mosonma
gyaróvári konzervgyárnak.

A közös gazdaság szinte va
lamennyi nődolgozójának a 
kertészet ad munkát. 40—50 
asszony fáradozik itt rendsze
resen azért, hogy a tervben 
előirányzott jövedelmet meg
adja az üzemág. A kertészet
ből tervezett bevétel pedig 
nem csekély! Hárommillió fo
rintot akarnak értékesíteni 
zöldségfélékből, ami két és 
félszerese a tavalyi tényleges 
bruttóbevételnek.

A kertészkedéssel nemcsak 
a termelőszövetkezet egésze 
találja meg a számítását, ha
nem az itt dolgozó asszonyok 
is.

— Kétszázra, háromszázra 
minden évben összejön a mun
kaegység. Jó pénz ez 40 fo
rintjával! — mondja özv. 
Gelling Ferencné, aki most 
karalábé-palántát válogat né
hány kislány társaságában.

A kertészetben — szinte 
öröm látni — milyen sok á 
fiatal. Nemhiába szakember- 
képző gazdaság a szomódi. 15 
másodikos és 8 elsőéves ta
nuló ismerkedik a kertészke
dés • rejtelmeivel. Mire fel
szabadulnak, nyugodtan rájuk 
lehet bízni fontos, felelősség- 
teljes munkákat.

Gépi palántázás

Válogatják a karalábé 
palántákat

Faradicsomszüret

Hazajött az Erzsi
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védő függönyt félrehajtotta 
valaki, s megállt az ajtószög-
l e t b e n .

— Csókolom mami!
Az öregasszony a tűzhely

nél matatott, csutkával, apró 
fával élesztgette a tüzet. A 
lelkendező hangra felegyene
sedik, s hátrafordul.

— Te vagy? Látom, meg
jöttél!-. — hangjában kellej- 
lenség bújkál, s nyomban el 
is fordul.

Látogatóját mindez nem za
varja, nem tágít az ajtónyí
lásból.

— Ideje, éppen elég volt 
nyolc hónap belőle!—

t  Haza se engedtek volna! 
— néz végig az öregasszony 
látogatója mini-szoknyáján, 
magas sarkú cipőbe bújtatott 
harisnyanélküli lábán. — Az 
anyádnál voltál-e már?

— Még nem, előbb ide jöt
tem!...

— Nem mersz bemenni 
ml?! Azt el hiszem! Tizenegy- 
ezer forintot loptál el az 
anyádtól, attól a szerencsét
lentől! Most mit akarsz tő
le, tartson el a nyugdíjából?... 
Te... te... szégyentelen!...

A látogatón nem látszik a 
szégyen. Fiatal telt arcán 
egészséges a pír. Csevegve 
közbe vág.
, — Miért ne mernék bemen

ni! A tizenegyezer forintot 
egyébként sem én loptam el, 
hanem a fiúm! Amikor már 
nála volt, semmit sem tehet
tem!...

— Nem tehettél?! ...Szól
hattál volna az anyádnak, 
ehelyett segítetté! elkölteni!

— Hát — mosolyog a láto

gató — mit csinálhattam vol
na mást!

— Mennyit kapott az az 
ember?!

— Két évet!
— Téged is ott tarthattak 

volna addig — szól közbe az 
öregember a zsámolyról.

— Miért, mit gondol, olyan 
jó abban a börtönben? örül 
az ember, ha kikerül onnan, 
amilyen vacak kosztot ad
nak!.., Ott nem főznek ám 
zsírral, hanem olajjal!..,

— Na az a vacak koszt nem 
látszik rajtad!... — replikázik 
az ■ öregember.

— Aztán az anyád befogad- 
e? — veszi át a szót az asz- 
szony.

— Persze, hof y. be ~_________ ’ ránt egyet a
— —.... vállán az aj

tóban álló — és elsimítja 
homlokából rövidre nyírt ha
ját. Máma már olyan nagy a 
demokrácia, hogy addig ki 
sem engedik az embert a bör
tönből, amíg nem keresnek 
neki megfelelő helyet!... Mit 
csinájak, ha olyan vérem van, 
hogy muszáj mennem!...

— Muszáj az ördögöí — 
pattan az öregasszony. — Dol
gozzál! Ki tartja el a lányo
dat, az anyád!...

— Á, dehogy — legyint fö
lényesen — majd elmegyek 
dolgozni. A tsz-be megyek, 
vagy az erdőgazdasághoz. Itt 
maradok a faluban, mert ha 
bemegyek a városba, megint 
elkap a gépszíj! Aztán úgy 
járok, mint a múltkor az ut
cán.

—• Akkor miért zártak be 
harminc napra?

A lány rádól az ajtóiéi fá
ra, mosolyog.

— Okirat-hamisításért! Nem 
én voltam akkor sem a hi
bás!... Nem én javítottam át a 
munkakönyvemben az iskolai 
végzettséget érettségire, csalt 
hagytam!

Az örgasszony a fejét ráz
za.

— Te soha nem vagy hibás, 
mindig más! A végén áldozati 
bárány leszel!... Tizenkilenc 
éves vagy és annyit éltél már, 
hogy egy öregasszonynak is 
sok!... Mit csináltál a fiad
dal?

— Mit csináltam volna? 
Megszültem, elvették tőlem!...

— Az kell neked, a men- 
helyeket szaporítani, mi?...

— Mami, nincs valami ha
rapni valója?

— Éhes vagy?
— Igen, de nem kenyeret 

kérek, valami gyümölcsöt!
— Gyümölcsöt... gyümölcsöt 

morog az öregasszony.
— Nem eszem meg mind, 

viszek a lányomnak is belőle!
— Kell is annak! Azt hi

szed, nálad nélkül nem eszik?
A "átogató hirtelen elbátor- 

talanodik. Hetyke aiva elsá
pad. Fogja táskáját, pulóver
jét, álldogál még egy kis ide
ig az ajtóban, aztán megránt
ja a vállát.

— Mit csinálhat velem! 
Nem zavarhat el, megígérte a 
rendőrségnek, hogy befogad!,,. 
Na csókolom, megyek!...

lí r | . i | j  csak eredj! —
” _____ u v áll ki utána az

öregasszony az
ajtóba. Amikor már becsukó
dik látogatója mögött a kerti 
kapu, akkor kezd rá a sopán- 
kodásra: Krisztusúristen ap
juk, hazajött az Erzsi!.,,

Kovács Klára

M ikrobiológiai vizsgálat

Uj baromfibetegség — új gyógyszer
A Bábolnai Állami Gazda

ság korszerűen berendezett ál
lategészségügyi laboratóriuma 
nagy segítséget ad a tenyész
tői munkában a betegségek 
kórokozóinak gyors felismer e- 
sével.

Az itt dolgozó kiváló szak- 
képzettségű állatorvosok, az 
utóbbi hónapokban tovább bő
vítették a laboratórium fel
adatkörét. Bevezették az álla
tok takarmányozására, almo- 
zására felhasznált anyagok 
mikrobiológiai vizsgálatát, 
melynek célja, hogy megelőz
ze a fertőzéseket Az istállók 
takarítása után az alomból 
úgynevezett „kaparékot” vesz
nek. Ebben az esetleges fer
tőzések könnyen kimutatha
tók. E módszerrel szinte mind 
a négyszázezer állat egészségi 
állapotát ellenőrizni lehet.

Ezenkívül — ugyancsak az

utóbbi idők fáradozásának 
eredményeképpen — egy új
fajta betegséget is sikerült 
megállapítaniuk, melynek a 
vibriózis nevet adták. Ez •  
betegség a tojóailományiiál 
lép fel, jellemzőbb tünet«, 
hogy az állat szomorkodik, 
taraja elhalványul. Az új be
tegséget — melyet bélben 
élősködő baktérium okoz — 
táptalajba oltással állapítot
ták meg. Egyben a gyógyítás 
módját is kidolgozták: fura- 
zolidonnal kezelik a beteg 
szárnyasokat.

A kokcidiosis ellen — 
amely a fiatal állományoknál 
szokott fellépni —■ is sikerült 
megfelelő védekezést kidol
gozni. Erre a célra úgyneve
zett para-szert áhítottak el5, 
mellyel a fertőtlenítés bizton
ságosan elvégezhető.


