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Nemrég az ácsi reform átus 
tem plom  renoválása közben 
a  vakolat bontásakor a  fa
lakon löréseket fedeztek fel. 
Az építők felhívták a  tatai 
Kuny Domokos Múzeum fi
gyelm ét a  leletekre, s a  ré 
gészek helyszíni ásatásokat 
végeztek. A feltárások során 
a  falak m entén em beri csont
vázakra, valam int a templom 
belsejében elásott sírokra 
bukkantak. A leletek a kuta
tók szerint a  X III. századból 
szárm aznak. Eredetük még 
nem  tisztázott.

Csaknem 15000 méter kutató fúrást végeztek 
már az idén a megye szénvidékein

A megye három  szénmeden
céjében, a tatabányai, a doro
gi és az oroszlányi bányavi
dékeken az idén a tavalyinál 
is nagyobb összeget költenek 
geológiai kutatásokra.

A megye m indhárom  szén
vidéke ugyanis jelentős, 
még feltáratlan  szénva- 

gyont re jt magában, 
s így az ország növekvő szén
szükségletének kielégítésében 
fontos szerepet tö lt m ajd be.

Szoros eredmények 
a rakodógépekkel dolgozó 
bányászok vetélkedésében

A tatabányai aknákon igen 
élénk verseny bontakozott ki 
a  rakodógépekkel dolgozó 
m unkacsapatok között. Az év 
végéig ta rtó  verseny harm a
dik negyedévi szakaszában 
egyre szorosabbak az ered
mények. K ét hónap, július
augusztus teljesítm ényeit 
összegezve jelenleg így a la
kul a vetélkedők élcsoport
ja. A kam rafejtési páncélka- 
paróknál és a Hidasi-féle gé
peknél első a X l-es aknai 
Gémes Péter m unkacsapata, 
am ely a két hónap a la tt 2293 
tonna szenet term elt. A m á
sodik helyen szintén Xl-es 
aknai csapat áll: Mucsi Jó
zsefek, akiknek 2242 tonna 
a teljesítm ényük. Harm adik 
a  XIV-es aknai Somogyi Fe
renc brigádja 2005 tonnás 
eredménnyel. A Kóta-féle 
kisfelrakóknál a  két hónap 
teljesítm ényei alapján  ez a 
sorrend: 1. Salamon Ferenc 
(VIII-as akna), 2. id. Goszten- 
csik József (Xl-es akna), 3. 
Hornyok István  (VIII-as ak 
na) m unkacsapata A dobóla-

pátos gépeknél is nagy a ve
télkedés. I tt a  július—augusz
tusi eredm ények szerint két 
V III-as aknai brigád — M ó
ricz Gézáé és Hornyok Jáno
sé — vezet a VII-es aknai 
Eke Józsefék előtt.

Ennek megfelelően az idei 
gyorsított kutatásokkal ponto
san fe ltárják  azokat a vidé
keket, amelyekről m ár tud 
ják, hogy m űvelésre alkal
mas szenet rejtenek. A cél 
az, hogy a második ötéves 
tervben megkezdhessék eze
ken a területeken az új ak
nák telepítését. A kutatási 
program  végrehajtása sike
resen halad, 

az idén m ár csaknem 15 
ezer m éter kutató fúrást 

végeztek
a megyében. Tatabányán a 
következő években feltárásra 
kerülő két új aknánál vé
geztek kutatásokat. Az új sík
völgyi aknához m ár be is 
fejezték ezt a m unkát, a X V /c 
aknánál pedig még jövőre is 
folytatják. Nemcsak ezeknél, 
hanem  a régi, még az 1900-as 
évek elején felhagyott I-es és 
II-es aknáknál végzett fúrá
sok is kedvező eredm ényt 
hoztak. M indenütt megbizo
nyosodtak arról, hogy a szén- 
vagyon megfelel a v árt

mennyiségnek és minőség
nek.

Oroszlányban a legtöbb 
fúrást a m ajk-pusztai te
rületen — ahol több m int 
tízmillió tonnás szénva- 
gyon van — végezték. 

Most az adatok alapján meg
állapítják, melyik terü lete
ket tud ják  m ajd a m ár m ű
ködő XX-as aknán keresztül 
lefejteni, illetve hol kell új 
aknákat telepíteni. A leg
nagyobb összeget az idén a 
dorogi tröszt költi geológiai 
kutatásokra. Ide ju t az ed
digi összes fúrásoknak m int
egy fele. A dorogi bányászat 
ugyanis új irányban folytató
dik a következő években, s 
most

részletes vizsgálatokkal 
állap ítják  meg a  máso
dik ötéves tervben feltá
rásra  kerülő bányák he

lyét.
A megyében az idén több 
m int 20 millió forintot fordí
tanak  geológiai kutatásokra.

Tízezrek érdeklődnek a szovjet nép 
eredményei, élete iránt

Ülést tartott az MSZ6T megyei elnöksége

Az MSZBT megyei elnöksé
ge szeptem ber 6-án ülést ta r 
tott. A tanácskozáson résztve
vő Kallók Péter elvtárs, a  me
gyei pártbizottság titk á ra  a 
kül- és belpolitikai helyzetről 
ta rto tt beszámolót. Somogyvá- 
ri Gyula  elvtárs, az MSZBT 
megyei elnökségének titkára  
az év során végzett m unkát 
összegezte.

Az elnökség m egállapította, 
hogy az MSZBT m unkam ód
szere bevált. Kivétel nélkül 
m inden társadalm i szerv ve
zetői és aktivistái szívesen 
fogadták az MSZBT által a 
propagandára és az együtt
m űködésre te tt javaslatokat. 
Lényegesen m egjavult — 
számszerűleg és társadalm i
lag is — a  propagandatevé
kenység. El lehet m ondani — 
szögezte le az elnökség —, 
hogy az élet m inden terü le
tén sikerült a Szovjetunió 
fejlettebb m unkam ódszerei
ből, gazdag tapasztalataiból 
ú jabbakat és ú jabbakat meg
ism ertetni.

A propaganda középpont
jában az ism eretterjesztés 
állt, Ezrek hallgatták  az ű r
hajózásról, az atom energia bé-

Szorgalmasan dolgoznak 
-  szabad idejükben művelődnek

A nagyherkályi Előre Tsz 
tagságának évről évre mind 
több jövedelm et n yú jt a kö
zös gyümölcsös. Az 5 hold 
régi és a  15 hold új, term ő
re  ére tt gyümölcsösből össze
sen 12 000 kiló jó  minőségű 
barackot vett á t a  MÉK-szö- 
vetkezet. Igen örvendetes do
log, hogy a  közös ültetvény
ben egy szem term és sem 
m ent veszendőbe.

A tagság mintegy 52 hektó 
cefrét készített elő főzésre, va
lam ennyit vegyes hullott gyü
mölcsből. Néhány nappal ez
előtt az ácsi pálinkafőzőében 
megkezdték a  cefre feldol
gozását. A főzésnél a  tag
ság is segédkezik. K ét m ű
szakban segítik á  főzéshez 
szükséges tüzelőfa előállítását 
és minden 5 liter pálinka le
folyása után a gépek hűtését. 
A kifőzött pálinka 50 száza

lékát az állam nak ad ja  á t  a 
szövetkezet, a  visszam aradó 
mennyiséget pedig a tagság 
vásárolja meg a szövetkezet
tő l

Em ellett az őszi mezei 
m unkák elvégzésére is nagy 
gondot fordít a közösség. A 
betakarítási és a ta lajm unká
kat az előre kidolgozott te rv 
szerű program nak megfele
lően végzik. S az esti órák
ban még kulturális program 
ra  is fu tja  az időből. A tsz 
K lSZ-fiataljai Moliére Dan- 
din György-ét (Megcsúfolt 
férj) tanu lták  be, s  helyben és 
Grébics-pusztán m utatták  be 
sikerrel. A közeljövőben Je 
gespusztán, Csémpusztán és 
Koppánmonostoron is elját- 
szák a színdarabot. A bevé
telből pedig lem ezjátszót és 
lemezeket vásárolnak a  fia
talok.

kés alkalm azásáról szóló elő
adásokat. Hasonló tömegben 
ism erkedtek meg a dolgozók 
a szovjet irodalom, művészet 
kiválóságainak alkotásaival. 
Az üzemek egyre több szovjet 
tapasztalatot alkalm aznak. 
Különösen em lítésre méltó ez 
a törekvés a  Tatabányai Alu
míniumkohóban, a  Tatabányai 
Szénbányászati Trösztnél, a  
tim földgyárban. Örvendetes 
eredm ényeket hozott a  m e
zőgazdasági tapasztalatcsere 
is. Jelenleg több termelőszö
vetkezet és állam i gazdaság 
ta r t közvetlen kapcsolatot 
kolhozokkal, illetve szovho- 
zokkal. Ez az állandóan te r
jedő személyi kapcsolat kü 
lönösen jellemző az ifjú ság 
ra. Ipari tanulók, közép- és 
általános iskolások százai évek 
óta leveleznek hasonló korú 
szovjet fiatalokkal. Ilyen sze
mélyes kapcsolat alakult ki a 
két ország több pedagógusa, 
orvosa között is. A szovjet 
eredm ények és élet iránti ér
deklődés fokozódásának leg
jellem zőbb adata, hogy a 
szocializmus országával fog
lalkozó sajtóterm ékek előfi
zetőinek szám a alig valam i
vel m arad a 25 000 a la tt m e
gyénkben. Természetesen még 
több ezren vásárolják példá
nyonként e  folyóiratokat. Az 
MSZBT megyei elnöksége te
hát joggal vonhatta le a kö
vetkeztetést: „A Szovjetunió  
élete iránt érdeklődők tízezreit

elégítettük ki felvilágosító  
m unkánkkal.”

A jövő évi m unkaterv  .s i
keres m egvalósítása érdeké
ben az MSZBT megyei elnök
sége m eghatározta, hogy a 
m unkát az eddigi módszerrel 
kell folytatni. Különös gon
dot kell fordítani az orosz 
nyelv tanulására és a falusi 
tevékenységre.

Kiválóan helytállnak, 
az állattenyésztő nők

A megyében egyre növekszik 
a száma azoknak a term elő- 
szövetkezeteknek, ahol a 
nagyobb szaktudást, körülte
kintőbb m unkát igénylő nagy
üzemi állattenyésztést is bát
ran rábízzák a nőkre. Az 
asszonyok, lányok kiválóan 
helytállnak és megszerzett 
munkaegységeik számában is 
számos helyen -elhagyják a 
férfiakat. Nem ritka közöt
tük  az olyan, aki m ár az

idén 400—500 munkaegységet 
m ondhat magáénak. A csolno- 
ki Virágzóban kizárólag nők 
dolgoznak az állattenyésztés
ben. A tehenészetben m ár
10,4 literes istállóátlagot is 
értek el és kiváló az eredm é
nyük a 280-as állom ányt gon
dozó sertéstenyésztőknek is. 
Legutóbb a 40 kilóval hízóba 
állított 50 sertést öt hónap 
után 120 kilós átlaggal ad
ták át.

Korszerűsítik az Ácsi Cukorgyárat
Az ország legöregebb cu

korgyárában, Ácson kilencven 
évvel ezelőtt, 1871-ben kezd
ték meg a termelést. Míg ak 
kor 20 vagon, m a m ár 160 va
gon répát dolgoznak fel na
ponta. A gyár nagyarányú 
fejlődésére jellemző, hogy szá
mos országban is jól ism erik 
term ékét. Rendszeresen szállí
tanak  Jugoszláviába, Francia- 
országba, sőt, még egyes af
rikai országokba is. A régi 
gyárat most valósággal ,meg-

A tsz-ek 1962. évi tervkészítéséről 
tanácskoztak Tatabányán

Az idei évben különösen a 
fokozott előrelátás jellemzi a 
termelőszövetkezetek 1962. évi 
term elési tervének elkészítését. 
Erre u ta l az a tanácskozás is, 
am elyre néhány nappal ezelőtt 
a megyei tanácsnál kerü lt sor. 
Ezen a tanácskozáson a 
megyi tanács VB mezőgaz
dasági osztályának szakelőadói 
a M agyar Nemzeti Bank illeté
keseivel és a járási tanácsok 
mezőgazdasági szakembereivel 
közösen vita tták  meg a tsz-ek 
tervkészítésével kapcsolatos 
feladatokat.

A termelőszövetkezetekben 
kiküldött szakemberek is segí
tik m ajd az 1962. évi termelési, 
áruértékesítési program  he
lyes elkészítését. Ebben külö
nösen ügyelnek m ajd a  ke
nyérgabona. valam int az ipari

21 milliós bányásznapi forgalom
Keresett cikk a mosógép — „Megmaradt“ 

a centrifuga —  1000 adag halászlé

Jól sikerült az állami keres
kedelem bányásznapi forgal
ma. Az Állami Áruház 3,2 mil
lió forint értékű áru t adott el. 
A tatai Iparcikk Kiskereske
delmi V állalat és az Esztergo
mi Iparcikk Kiskereskedelmi 
Vállalat üzleteiben több m int 
10 millió forin t értékű á ru t vá
sároltak a bányásznapon. Ke
resett cikk volt a mosógép. 
Nyolc hónap után ism ét árusí
to tt a kereskedelem centrifu
gát, váratlanul ebből igen ke
vés fogyott. Ellenben megvásá
rolták  az összes kom binált-

szekrényt, rádióasztalt, fénye
zett bútort. Nagy forgalma 
volt a Tatabányai Vendéglátó
ipari Vállalatnak. Három nap 
a latt 2,3 m illió forin t értékű 
ételt és ita lt adtak el. Elfo
gyott 22 mázsa töltelékáru, 4 
mázsa hús, 3000 liter bor és 
1000 hektóliter sör. Tatabá
nyán és Oroszlányban 1000 
adag halászlét fogyasztottak. 
Csak az oroszlányi Arany Csil
le Étterem ben közel 70 000 fo
rin t volt a bányásznapon a 
forgalom.

növények vetésterületének 
megfelelő növelésére, továbbá 
a sertés- és barom fitenyész
tés, s az állati hozamok elő
állításának. állam  felé történő 
értékesítésének fokozására. A 
közeli napokban a járási tan á
csok illetékesei is tá jékoztatják 
a termelőszövetkezetek szak
em bereit a jövő évi termelési 
terv összeállításának módsze
reiről.

fiatalítják. A kis teljesítm é
nyű felvonó helyett korszerű, 
nagy teljesítm ényű felvonó vi
szi m ajd fel négy em elet m a
gasságba a feldolgozásra ke
rülő cukorrépát. Az NDK-ból 
16 darab  fél és teljes auto
m ata centrifugát kaptak. Üj 
dobszűrőket, s a  cukor m inő
ségének jav ítására egy mo
dern előderítő berendezést he
lyeznek üzembe. A nagyobb 
mennyiségű melasz táro lásá
ra. rövidesen 1000 köbm éter 
rés ű rtarta lm ű ta rtá ly  építé
sét kezdik meg. A kristálycu
kor egyenletes osztályozására 
korszerű osztályozóberende
zést szerelnek fel. Üzembe he
lyezik az első csomagoló auto
m atát. Az önkiszolgáló bol
toknak egykilós csomagokban 
szállítják m ajd a  kristálycuk
rot. A korszerű gépek mind
inkább kiszorítják a  gyárban 
a fizikai m unkát. Az idei ré
paterm ést például m ár nem 
kézi m unkával rak ják  ki a  
vagonokból Az érkező répá
nak nyolcvan százalékát víz
sugárral működő ürítőberen
dezéssel em elik ki a vagonok
ból. Az idei term és feldolgo
zását szeptem ber 20-a körül 
kezdik meg.

Nemzetközi kiállításra készülnek
Még alig kétéves a szomódi 

M árcius 15 Tsz kertészete, de 
eredm ényeinek híre m ár a tá 
volabbi vidékeken is sok he
lyü tt jól ism ert. A szövetkezet 
jelentős jövedelm et hoz a kö
zös kasszába, de nagyban hoz
zájárul a tsz jó  hírnevéhez is.

Stefanek István, a  szövetke
zet főkertésze két év óta ügyes 
gazdája a közös veteményes 
kertnek. A gazdag szakisme
retnek, s  a kertészeti brigád 
derék m unkájának az eredm é

nye, hogy az erfu rti nem zet
közi kertészeti kiállításon is 
megtekinhetők m ajd a tsz k i
tűnő portékái. A szövetkezet 
négyféle paprikával és kétféle 
káposztával vonul fel a nem 
zetközi kiállításon. Említést 
érdemel, hogy egy-egy bem u
tatásra szánt 15—20 centi hosz- 
szú zöldpaprika súlya megkö
zelíti a fél kilót. S egy-egy fej 
káposzta súlya még a 7—8 k i
lót is meghaladja.

A 67. Autóközlekedési Vállalat tatabányai szénszállitási 
csoportjánál intézkedéseket te ttek  a téli szénszállítás bizto
sítására. A jelenlegi 9 szénszállító autón kívül újabb 10 da
rab  3,5 tonnás kocsit alakítanak át. A 15—20 mázsás rendelé
seket billenős teherautóval szállítják. Néhány napon belül 
házhoz szállítják a 16 000 mázsás felgyülem lett szénm ennyisé
get. Oroszlányban mintegy 10 gépkocsival szállítják jelenleg 
a szenet, ezek egy részét szintén átalak ítják  rekeszesre,

A jövő szakmunkásai.

Középkori leletek 
kerültek elő Ácson

; Tíz esztendővel ezelőtt, 
, 1951-ben alakult a Tatabá- 
'nyai Fodrász Ktsz. Akkor 
1 mintegy 20 tagja volt a szö- 
■ vetkezetnek, ma közel 100. 
! ■— Jelenleg 16 női és férfi- 
»fodrász-üzlet tartozik aszö- 
\ vetkezethez. Tatabánya-
i Kertvárosban szeptember
! elején kezdtek egy újabb 
»férfi és női fodrászat építé
séh ez . A 10. évforduló al- 
, kaim éval ünnepséget ren- 
’ deznek.

10 éves
a Tatabányai Fodrász Ktsz

Újabb teherautókat alakítanak át -  Billenőskor,.tikkal 
szállítják a 15—20 mázsás rendeléseket


