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V E T IK  A  B Ú Z Á T
Jó ü*Iet a Jaffa 
Dotáció helyett nyereség Rekord ér a® idei • • •

Az utolsó igazítás a m agtakarón, azután indul a gép és 
naponta 40 holdon végez a búzavetéssel a Környeszcnl- 
györgypusztal Dózsa Tsz-ben Sáhó Ferenc traktoros és 
Szöllősi Ferenc vetőgépkezelő. Minden nap hajnalban kezdik 
a  m unkát és még lám pafénynél is dolgoznak.

Ahol a téli tüzelőt vásárolják
A hűvös napok közeledté

vel m ind nagyobb forgalm at 
bonyolít le a bakonyszombat- 
helyi fogyasztási szövetkezet 
tüzelő és építőanyag-ellátó te
lepe is. A bakonyalji községek 
lakosai innen szerzik be a 
téli tüzelőt. Nem érdektelen 
a kérdés: hogyan áll a telep 
a  lakosság ellátásával?

Az utóbbi napokban Acste- 
szér, Bakonybánk, Bársonyos, 
Bakonyszombathely, K erék
teleki, Réde és S úr lakosai 
m ár több m int 35 vagon sze
net és jelentős mennyiségű 
tűzifát vásároltak. S ami a 
lényeg: az igényeket m ara
déktalanul kielégíti a  szö

vetkezet, sőt ezen túlm enően 
még házhoz is szállítja a  tü 
zelőt.

Jelenleg kétszáz vagon da
rabos, kocka és dió szenet 
és brikettet, valam int száz
ötven mázsa tűzifát tárolnak 
a  telepen. A bányák szállít
m ányai rendben érkeznek, s 
az erdészetek is megfelelően 
továbbítják a telepre a  tűz i
fát;. A jövő hétre is újabb ía 
és szén szállítm ányokat vár
nak.

A kép m egnyugtató: je 
lenleg a lakosság igényein túl 
még tartalék  készlettel is ren
delkezik a szövetkeze^.

Három hónappal az év vé
ge előtt, m ár sikeres eszten
dőt em legetnek a  Komárom 
megyei Szikvíz és Szeszfőzde 
Vállalatnál. Farkas József 
főkönyvelő öt év átlagát vizs
gálta dokum entjaiból és elé
gedetten jegyezte meg:

— Mi tulajdonképpen szep
tem ber 30-ig szám ítjuk az 
esztendőt. A kilenc hónapi 
mérleg m ár eldönti: sikeres 
vagy ráfizetéses volt-e a m ű
ködésünk. Nos, m ost nyu
godtan állíthatom : rekord 
évet köszönthetünk. Évekre 
visszamenően, átlagban 140 
ezer forin t állam i tám ogatást 
kaptunk gazdasági tevékeny
ségünkhöz, az idén, a félév 
67 ezer forin t nyereséggel zá
rult.

M éltán elégedettek, hiszen 
a gazdasági mechanizmus re 
form jának küszöbén kerü l
tek „egyenesbe", s ez jó a ján 
lólevél a  nagyobb követelm é
nyeket tám asztó jövő évi gaz
dálkodásra. Érdemes a sike
res év néhány összetevőjét 
közelebbről is szemügyi-e ven
ni.-

Felügyeleti szervünk, a m e
gyei tanács, a  négy kísérleti 
vállalat egyiftéül jelölte ki 
őket. Kötetlenebb gazdálko
dást fo ly tathattak  tehát, m int
egy főpróbáját a jan u ár el
sejével életbe lépő új gazdál
kodási rendszernek. Féltek 
a  kezdeti bizonytalanság kö
vetkezményeitől. K ísérletük 
egy-egy új term ék olcsóbb 
árusítására, éppen a  halyi és 
az országos érdekek felem ás
sága m iatt, nem valósult meg 
ö k  ugyan jobban jártak , több 
haszonnal értékesíthették á ru 
jukat, viszont nem sikerült 
olcsóbb term ékkel, jobb pro- 
propagandát k ifejteniük a m a
guk számára.

A főpróba tehát gazdasági 
sikerrel já rt. Három és fél 
millió üveg üdítő ita lt forgal-
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„ZSÁKOMBAN A MAROM"
A z esztergomi DELICATES  

üzletben 10 tojást akartam  
venni. Páran voltak előttem, 
hát beálltam a sorba, llym ódon  
egy drótpplcocska mellé ke
rültem . ahol cellofánzacskők- 
b a  csomagolt száraz teasüte
m ények. mazsolák és kekszek  
között félkilós csomagolásban 
m ák is várja a  vevőket.

Egy kiszolgáló elm ent a polc 
m ellett és a m ákra pillant
va hirtelen megállt.

— E jnye! valaki megint ki
nyitotta  a cellofánt — bősz- 
szankodott, — Szeretnék az 
ilyen  vevővel összetalálkozni, 
aki beletúr az áruba és nem  
visz-, el. — mondta  — és rám  
nézett.

K ellem etlenül éreztem  ma
gam (hisz nem  én voltam  a 
bűnös) és megszólaltam.

— Én tojásra várok ugyan 
—- m ondtam  — . de ha már 
errefelé intézte a szavakat 
meg kell mondanom, hogy én 
sem  szívesen vinném  el ezt a 
zsákbamacskát. Honnan tud
jam . hogy jó  mák-e, ami 
benne van? Nemrég vásárol
tam  hasonlót és otthon tu d 
tam  men, hogy keserű. Mikor 
reklamáltam, kelletlenül fo 
gadtak. és bizonyítani sem  
tudtam , hogy m elyik  üzletben  
vettem  előző nap. s végül 
nyakam ban maradt a rossz 
mák.

— Nem  engedhető meg 
hogy a vevők felbontsák az 
originál csomagokat. Mi len
ne. ha m indenki kibontana 
m indent — védte az állás
pontját az eladó.

— Ebben igaza van. de gon
dolkodjon a  vevő szemszögé

ből. Hogyan adjon ki 20 fo
rint hatvan jillért a bizonyta
lanra, hiszen nem  tudja — 
mig meg nem  kóstolja  — jó  
m ák van-e a  csomagban, A  
m ák kényes poriél-a.

A z eladó ingerült lett.
— Hát tessék ezt m egkós

tolni! Mi baja van ennek?
N em  kérettem  magamat, 

egy csipetnyi m ákot kivettem  
és összerágtam.

— M it te tszik  kérni?  — 
hangzott a tojásfronlról ebben  
a pillanatban.

T - 10 tojást kérek, na és 
elviszem  még ezt a fé l kiló 
m ákot — és korábbi vita
partnerem re pillantottam  — 
szerencsés helyzetben vagyok, 
m ert ismerem  a zacskó tar
talmát, s tudom, hogy kifo
gástalan.

A kkor már m indketten  mo
solyogtunk a fordulaton.

A z  eladó azért még nem  
hagyta magát.

— Lehet, hogy részben iga
za van önnek, de mégsem le
hel, hogy a vevők maguk 
bontsák ki a csomagokat.

— Lehet, hogy önnek is 
igaza van részben, de en meg
ígérem. hogy nem  fogok ön- 
kényeskedni, m in t az az is
meretlen vevő, hanem magát 
fogom m egkérni adjon módot 
arra. hogy a m ák minőségéről 
meggyőződjek.

A  történet ilyen szépen  
végződött. De ha elfogy a fé l 
kiló mák. vajon legközelebb 
kit találok az üzletben és 
lesz-e ilyen szerencsém?

To

rnázták, köztük félmillió 
Ja ffa  narancsízű szörpöt, ami 
tisztes plusz nyereséget je len
tett. Pontosabban: összességé
ben 600 ezer forin ttal nagyobb 
árbevételhez jutottak. Ez az 
egyik oldala a  sikeres évnek.

A másik: jelentősen csök
kent az önköltségük. Tavaly 
ugyanis több százezer forin
tot költöttek a szeszfőzdék fel
újítására. Ennek idén m ár a 
hasznosabbik részét élvezték, 
a korszerűbb körülm ények 
anyagilag is lendítettek ra j
tuk. Ezen kívül három, szá
m ukra nem  gazdaságos, kis 
szeszfőzdét „leadtak” a he
lyi mezőgazdasági szervnek, s 
a m egm aradt kilenc részleg 
ren tab ilitása is nőtt.

Harmadszor, de nem utolsó
sorban: a kedvező időjárás az 
ő üdítő ita luk kelendőségét 
szolgálta. K ánikula volt és 
akkor, am ikor kellett. Azaz. 
nem  korábban, m in t ahogy 
felkészültek a csúcsforgalom
ra. A júliusi forróság tetőzte 
a forgalm at, s m ire a dinnye- 
szezon rá juk  köszöntött, ők 
m ár egálban voltak a forgal
mukkal. Ez azért em lítésre 
méltó, m ert m áskor a  nagy 
forgalom lehetősége „elcsú
szott” a  dinnye megjelenésé

vel, am i kellem etlen partne r
számukra.

Helyzeti előnyüket okosan 
ki akarják  használni. N yír
ségi szakem berekkel tárgyal
nak alm a és szilva szá llítás i
ról. Ha megegyeznék, jövőre 
nem csali bérm unkát, hanem  
saját term elő tevékenységet is 
folytatnak szeszfőzdéikben. A 
bom baként „bevágott” Jaffa- 
szörp előállítását gondosan 
megszervezik. A FÜSZÉST-től 
mintegy százhatvan mázsa 
alapanyagot kaptak és ezzel 
nyugodtan neki is vághatnak 
a következő szezonnak.

Szállítási szerződést egy si fi
re még nem  kötöttek. V ára
kozó állásponton vonnak, 
akárcsak testvérváj1 ' \- tai k. 
Farkas József elgond »Ikozva 
mesélte egyik nagykereskedel
mi vállalatnál dolgozó isme
rőse esetét. Gk is ebben a 
cipőben járnak  — mondta — 
m ert a kiskereskedelem ré
széről olyan mozgolódás ta
pasztalható, hogy közvetlen az 
iparral kötnek szerződést. Sen
ki sem kért tőlük egyelőre 
árut, bár elképzelhető, hogy az 
é’’ utolsó napjaiban esőstől 
árasztják  m ajd el őket az 
első negyedévi m egrendelé
sekkel.

(g—P)

Járási szántóverseny Bajon
Hóinál Lajos a győztes

A napokban a baji szőlő
hegy szomszédságában, a 
Vörös Brigád Tsz szántóföld
jén bonyolították le a tatai 
járás idei szántóversenyét.

A táblákkal és a zászlócs
kákkal kijelö lt parcellákon 
tizenhárom  gép forgatta a 
földet. A mezőny erős volt. 
Bizonyítja ezt az is, hogy a 
versenyzők között volt P ittner 
M árton, a kecskédi Virágzó 
Tsz fiatal traktorosa is, aki 
a legutóbbi országos ifjúsági 
szántóversenyen az ötödik 
helyre került. Érthető, hogy 
a szurkológárda tagjai — a 
szövetkezeti vezetők, a mező- 
gazdasági gyakorló m érnökök 
és a ta tai technikum  diákjai 
— m indvégig élénk érdeklő
déssel kísérték P ittner, majd 
pedig a többiek szántását.

Mindvégig nagyon kedvező 
körülm ények között folyt a 
verseny. A vendéglátó szövet
kezet tagságát, vezetőségét d i
csérte a  figyelmes rendezés

m ellett az is, hogy a terepet 
gondosan előkészítették a
versenyre.

A verseny első negyedórájá
ban m ár k itűn tek  az össze- 
szántás legjobbjai. Ez volt 
ugyanis az első „próbakő". 
Ezt követően másfél órán át 
szántottak a gépek. Alapvető 
követelm ény volt: Ki, meny
nyi idő alatt, milyen minősé
gű m unkát végez. A zsűri tag
jai ennek alapján  pontozták 
az egyes szántásokat és végül 
így alakult a verseny: I.: 
M olnár Lajos, kömlődi Búza
kalász Tsz. II.: P ittn e r M ár
ton, kecskédi Virágzó Tsz. III.: 
P illér István, ta ta i Egyetértés. 
A já rás legjobb ifjúsági trak 
torosa pedig ifjú  Csirke Sán
dor, a ta tai Egyetértés Tsz 
tag ja le t t

A versenyzők oklevelet kap
tak, a legjobbakat pedig ér
tékes tárgyakkal is jutalm az
ta  a járási tanács.

Megye! Szolgáltató Ksz értesíti azokat a közületeket. 
amelyek kézi tűzoltó-készülékekkel rendelkeznek, 
hogy szövetkezetünk

19SS f&siuár H öl
változatlanul végzi a kézi tűzoltó-készülékek

HELYSZÍN! ELLENŐRZÉSÉT 
és KARBANTARTÁSÁT

Központi m űhelyünkben (Tatabánya II-, Károlyi M ihály a . 33. 
Tel.: 23—10) rövid határidővel vállaljuk azok javítását, 
felújítását.
K érjük megrendelésükkel írásban vagy telefonon értesít
senek.
Részletes felvilágosítással, ára ján la tta l szolgálónk,

Címünk:
Tatabánya V„ Komáromi u, 55. Te!.: 82—71, 81—15.
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