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K özös v á lla lk o zá s  D adon  
— sertésh iz la iá sra

N apjainkban minden gazda
ságban gyakran szóbakerül, 
m iként lehetne a  sertéshizla
lás volurhenjét fokozni. A 
nagyobb területekkel rendel
kező, módosabb termelőszö
vetkezetek e tekintetben elő
nyösebb helyzetben vannak, 
m in t a kevés takarm ányt te r
melő, közepes, vagy kis tsz- 
ek. Am helyzeti hátrányuk 
ellenére az utóbbiaknak is le
het igen figyelemre méltó, he
lyes elképzelésük. Ilyen a ta 
ta i járás három  termelőszö
vetkezetének —. a  dadi 
Aranykalász-, a  kömlődi Bú
zakalász-, és a kecskédi Vi
rágzó Tsz —, kezdeményezé
se sertéshizlaló közös vállal
kozás létrehozására-

A megállapodás értelm ében 
a  három  tsz közös telepet 
épít, ahol 500 férőhelyes is
tállókban, évi kétszeri betele
pítéssel 4000 sertést hizlalnak 
majd.

A kezdeményezés érdekes
sége, hogy a társ tsz-ek nem 
az anyagi erejükhöz képest, 
hanem  kizárólag a sertés

hizlalásra szánt takarm ány
készletük arányában vehetnek 
részt a  közös vállalkozásban. 
A takarm ár.yalap biztosításá
ra  abrak-részjegyet bocsátot
tak  ki. Egy részjegyért 10 
vagon ablakot kell a hizlalda 
részére garantálni. A három  tsz 

mindegyike annyi részjeggyel 
,,szállhat” be a közös vállal
kozásba, am ennyire ab rak 
készletéből futja- Terveik sze
r in t a hizlaláshoz 12 részjegy
gyei, azaz 120 vagon abrakkal 
kívánnak hozzálátni. A telep 
megépítéséhez igénybe veszik 
a 70 százalékos állam i ked
vezményt, a többi költség pe
dig a részjegyek arányában 
fog a tá rs tsz-ekre hárulni. A 
hizlalásból származó tiszta jö
vedelem ugyancsak a részje
gyek arányában kerül közöt
tük  szétosztásra.

A süldőket 25 kg-03 súly
ban Bábolnáról szerzik majd 
be. Előzetes számításaik sze
rin t egy-egy sertés hizlalásá
ból mintegy 250 forint tiszta 
jövedelem re tehetnek szert-

H om okü sem  lé tesü l 
V értessom lón

A Tatabányai Szénbányák 
részére mintegy 24 millió fo
r in t beruházással új homok
üzem et létesítenek Vértessom- 
lón. Jelenleg a Bányászati 
Építő V állalat tatabányai épí
tésvezetősége, a  kivitelező, az 
útépítésnél tart. Mintegy 200 
m éteres szakasz már* alkal
mas arra, hogy a nehéz te 
hergépkocsik fel tudjanak 
kapaszkodni az emelkedőn.
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Megkezdődött a 70 
hosszú szerelőcsarnok 
sének előkészítése is. A csar
nokot még ebben az évben 
tető alá hozzák. A jövő év jú 
niusától a megfelelő épületek 
elkészítésével. biztosítják 
m ajd innen a  homoküzemből 
a  tatabányai bányák számára 
a tömedékelő homokot.

Most még csak néhány em 
ber egyengeti a földet, rak ja 
a követ, készíti az utat. De 
m ár berregnek a teherkocsik 
és szállítják a szükséges épít
kezési anyagot, hogy a beto
nozok, m ajd a kőművesek is 
megkezdhessék a munkát.

Tarjáni változások
Amikor a Tarjáni Állami 

Gazdaságról esik szó, akkor 
az em ber két tényre em léke
zik: a hegyes-völgyes tá jra  és 
az elhúzódó m unkákra. Nem 
kétséges, hogy a kettő szoro
san összefügg egymással, s 
ezért mindig is együtt em le
getjük-

Mostani látogatásunkkor is 
gyönyörű tá jjal, az őszi lomb- 
szín ezernyi változatával ta 
lálkoztunk. a hegyek-yölgyek 
is a helyén voltak, ám a m on
d at második része, vagyis az 
elhúzódó m unkák ezúttal el
m aradtak. Azért hív tak  a 
gazdaság vezetői, hogy jogos 
büszkeséggel mondhassák el: 
a gazdaság történetében elő
ször

időben
és jó minőségben

végeztek az őszi munkákkal. 
Számszerűségét tekintve ez a 
következőket jelenti: a több 
m int 700 holdnyi kenyérgabo
na vetést az október 20-i ha
táridő helyett október 15-én 
befejezték, tavaly ilyenkor 
pedig novem ber 3-án végez
tek vele. A kukorica betaka
rítása a  tervezett október 20-a 
elő tt négy nappal m egtörtént, 
míg tavaly ilyenkor október 
30-ár. végeztek a m unkával. 
A csaknem 1500 holdnyi mély
szántást, — am elyet decem
ber 10-re terveztek, — m ár 
az ünnepek előtti napokon be
fejezték, míg tavaly ilyenkor 
jóform án a kezdeténél ta rto t
tak- Nem is sikerült, az egész 
m unka és 180 holdnyi szántás 
áthúzódott erre az évre.

Eddig a  számadatok, am e
lyek tulajdonképpen nem je 
lentenek óriási eredményeket, 
s különben is a  siker egy ré 
sze az időjárásnak köszönhe
tő. Nem is tagadják ezt a 
gazdaságban, de m indjárt 
hozzáteszik, hogy egyedül 
az időjárás azért kevés lett

volna. H ozzájárult ehhez az 
j£jú szocialista traktoros bri
gád, a szakirányítás átszerve
zése és sok más is.

K ét évvel ezelőtt a dolgo
zók egy része gyakran han
goztatta: ebben a  gazdaság
ban olyan „aranykezű” em be
rek  dolgoznak, akikhez nem 
m ernek ..hozzányúlni”, akár 
m it csinálnak. Ezért aztán 
szinte jogerőre em elkedett a 
fegyelmezetlenkedés, s a 
„szabadnapok” önkéntes meg
határozása, stb. A vezetők 
pedig úgy gondolták, hogy 
addig nem  lesz rend és javu
ló m unka, am íg ezek a ki
váltságos lények így működ
hetnek. A dolgozók pedig 
megdöbbenve látták, hogy a 
tegnap még nélkülözhetetle
neknek h itt em berek helyét 
mások veszik át- akik ugyan 
nem  „aranykezűek”, de fe
gyelmezettek. Ezt követte a 
szakmai vezetés színvonalának 
céltudatos növelése, a munka- 
szervezet megszilárdítása, mo
dernizálása.

Mindez hozzájárulhatott a 
gondosabb gépkihasználáshoz, 
a m unkaidő ésszerű felhasz
nálásához. végül pedig a jobb 
keresethez. Nem sokkal ugyan, 
de néhány forinttal tavaly 
óta is

nőtt az átlagkereset,
1637 forintról 1669-re. Az is 
a jó m unkának köszönhető, 
hogy az idén 17 ezer forinttal 
több prém ium ot és ju ta lm at 
oszthattak ki a dolgozók kö
zött,. m int tavaly Es az sem 
lebecsülendő, hogy november 
7-én a sok száz állam i gazda
sági dolgozó között ott volt 
e gazdaság három dolgozója 
is. akik a megtisztelő ..kivá
ló dolgozó” címet kapták 
meg. Huszonnyolcán pedig 
tisztes pénzjutalom ban része
sültek.

A tények és számok egy

A tanács segédcsapatai
NASZÄLY FEJLŐDÉSÉHEZ

mi a legfontosabb jelenleg?
Bárkinek fel lehet tenni ezt 

a  kérdést a községben és 
mindig azonos válasz hang
zik el: a lakosság vízellátása. 
S ha ezen a nyomon megin
dul a  beszélgetés, akkor elő
kerül még néhány nagyon lé
nyeges tennivaló:

— Most még van házhely, 
de gondoskodni kell ú jabbak
ról, hiszen annyian készülnek, 
gyűjtenek építkezésre.

— Hogy néz m ajd ki a fa
lu. ha nem  telepítik ki az is
tállókat?

— Kicsik a boltok. Korsze
rű ABC-üzlet kellene.

— Sok asszony szeretne dol
gozni. Nincs szám ukra eleg 
m unkaalkalom  a községben.

— Rendes járda nélkül nem 
község a község.

M utatóba talán  ennyi is 
elég, hiszen ha tovább foly
ta tjuk  a naszályi közvéle
m ényt élénken foglalkoztató 
ügyek felsorolását, m indin
kább  egy kérdés tolódik elő
térbe: Hogyan birkózik meg 
ennyi tennivalóval a tanács?

A felelet látszólag ellent
mondásos: Sehogy, illetve oko
san.

Ha a községi tanács egye
dül. szűkén vett sa já t erőinek 
latbavetésével készülne a 
megoldásra, akkor valóban be
láthatatlan  hosszú időre len
ne szüksége. A szélesebb kö
rű  erőforrásókra támaszkod
va viszont ugrásszerűen kö
zelebb kerül a megoldás.

Minden tanács — és így a 
naszályi is — számos jelenté
keny segédcsapattal rendelke
zik. Jelen ese£t?en nem  a vá
lasztókról kívánunk szólni, 
noha kétségtelenül ez az erő 
jelenti a derékhadat. Most 
azonban más forrásokat em 
lítenénk: Naszály esetében a 
Komáromi Állami Gazdasá
got, a fogyasztási szövetkeze
tei és a Dunavölgye Term elő
szövetkezetet.

A TAN ÁCS m inden tag já
nak az a véleménye, hogy 
ezek nélkül a tényezők nél
kül nem lehet sikeresen m un
kálkodni a faluban. Kezdjük 
a házhelyek ügyével Az á l
lami gazdaság dolgozói szá
m ára terü let szükséges Al
máspuszta környékén. Mal
most kell egyeztetni a terve
ket a termelőszövetkezettel, 
m ert az érin tett terület an 
nak a tulajdona.

Az istállók problém ája? Ezt 
is a termelőszövetkezettel 
együtt lehet csak megoldani. 
Az áttelepítés kizárólag fo
lyamatos lehet. A megürült 
helyiségekben magtár, vagy 
éppen valam ilyen üzem részle
ge ta lálhatna helyet. A szö
vetkezet és a  tanács együtt
működése révén a nők szá
m ára megfelelő m unkahelyet 
is lehetne itt teremteni.

Űj boltot a fogyasztási szö
vetkezet kezdeményezése ré
vén lehet éoíteni. S ez reális 
elképzelés hiszen van a köz
ségben olyan üzlet, ahol a 
forgalom rövid idő a la tt csak

nem  félmillió forinttal meg
növekedett. A tanács vezetői 
m ár helyet is javasoltak a 
korszerű ABC-bolt számára. 
Remélhetőleg az építkezés sem 
vára t m agára sokáig.

A já rd á t a lakosság segítsé
gével községfejlesztési alap
ból építik. Ügy tgrvezik, hogy 
évente mintegy 500 m étert 
készítenek majd el.

A végére m aradjon a víz. 
A tanácstagok az ezzel össze
függő ügyeket alaposan meg
beszélik választóikkal. A 
kialakult álláspontok ism ere
tében konkrét Intézkedéseket 
lehet hozni az ezekre a he
tekre tervezett falugyűlésen. 
Ami a legfontosabb, az a 
víznyerő hely. Ezt m ár tisz
tázták. Az üzembe helyezés
hez szükséges terveket pedig 
valószínűleg készen meg le
het kapni a Komáromi Álla
mi Gazdaságtól.

ÍGY KERÜLNEK látótávol
ságba ezek a  naszályiak 
szempontjából nagy hordere
jű ügyek. A községi tanács 
okosan egyezteti a terveket! 
Megismerik a  lakosság véle
ményét, kívánságait. Ezt 
hozzámérik a lehetőségekhez. 
A tennivalókat m egvitatják a 
legjelentősebb helyi szervek
kel. Az anyagi fedezet, a mű
szaki vezetés és a szükséges 
társadalm i erők egyesítése ré
vén tervszerűbben, gyorsab
ban tudják megvalósítani a 
község fejlődése szem pontjá
ból legfontosabb tennivaló
kat. * B. M,

szerű felsorolása is bizonyít, 
A nehéz körülm ények ellené
re szorgalomról, szaktudásról, 
előrehaladásról tanúskodik! 
noha messze még a „betelje* 
sülés” kora- M ert a hegyek és 
völgyek ott vannak, s ezután 
is ott lesznek szelíd dom bja
ikkal és kevésbé szelíd vad
jaikkal- M ert ebben a gazda
ságban nem csak az időjárás 
és a  domborzat „áldásaival” 
kell számolni, hanem  a va
dak étvágyával és játékos 
kedvével is. Ez a kedv pedig 
változó, az idén eddig kb 
másfél millió forintot ért. 
Ennyit fogyasztottak el. ta 
postak össze, romboltak szét, 
am elyet nehéz m unkával a l
kottak meg és még nehezebb 
körülmények közölt javíto t
tak  ki, ha egyáltalán ki lehe
te tt javítani. A beszélgetés 
közben egy régi kívánság is 
felm erült:: lehetne-e a  gaz
daságnak és a  term előszövet
kezetnek közösen vadásztár
saságot alakítania? M ert v a
dászok ugyan vannak, de in 
kább csak látogatóban, legna
gyobb részük nem e tájon la 
kik és így nem is érzi magáé
nak eléggé a vadak já rta  föl
deket. Talán valam it enyhül
hetnének a gondok ezzel is.

M ert ez csak a gondok 
egyik része, a  többi a gazda
ság fejlesztése, alakítása, az 
űj követelmények szerint- A 6 
ezer juh  szám ára téli legelő 
kell, s pontos ü tem terv sze* 
r in t történjen  a bárányok 
születése, éppen hűsvétra. így 
lesz belőlük jó pecsenye. De 
ami a  legnagyobb gond, é9 
legnagyobb öröm ma T arján- 
ban:

a nyúl.
A férpketrecekben ugráló, fe
hér szőrű, piros szemű jószá
gok, az eddig érkezett 180 
nagyszülő, am ely m ár első 
utódait nevelgeti, s amelyből 
két év m úlva több m int ezer 
lesz. Ezek azután évente sok
ezer utódot hoznak világra, 
amelyek végül is növelni fog
ják  belföldön és külföldön 
egyaránt a  hústerm elés ada
ta it: egy év a la tt 140 vagon- 
nyi hús a ta rján i nyulakból. 
Természetesen nem egyedül a 
gazdaságtól, hanem  társakkal 
együtt, am elyek jövő évtől 
kezdve m ár maguk nevelik 
tovább a kis állatokat. Azu
tán  o tt az építkezések sora, 
am elyek a nyúlfarm  szélesí
tését és gazdagítását jelzik, 
továbbá a  m ajorok útjainak 
„m egszilárdítását”.

Mindezek m ár a jövő ter
veit is körvonalazzák, am elye
ket éppen a napokban á llíto t
tak  össze a vezető szakembe
rek. Ezekben szerepek a rétek  
belvízrendezése, az erdősítés 
és nyárfatelepítés folytatása« 
a vetésszerkezet további a la
kítása, a gépesítés fejlesztése, 
a juhászat modernizálása, a 
n.vűlprogram végrehajtása.

A T arjáni Állami Gazda
ságban befejezték az őszi 
m unkát, s felajánlották trak 
toraikat a környék közös gaz
daságainak. K ilenc szántógé
pet adnak kölcsön, hogy m ás
hol is gyorsan megbirkózhas
sanak a dombokkal. E segít
ségnyújtás pedig nem csak 
azoknak kellemes, akiknek 
adják, hanem  azoknak is, 
akik erre képesek!
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