
Még egy-két hét, és átlépünk az új évbe. 
1961 utolsó napjaiban m indenütt nagy igyeke
zettel dolgoznak, hogy az ötéves te rv  első évé
nek feladatait teljesíthessék. Ellátogattunk né

hány üzembe, és m egérdeklődtük, mennyire 
jutottak, és m it tesznek még a következő na
pokban.

Növeljük az összüzemi teljesítményt

Ez év nyarán a  KGST 
országos nemzetközi kerté
szeti kiállítást rendezett a 
Német Dem okratikus Köz
társaságban. A kiállításon 
hazánk képviseletében 
mintegy 300 mezőgazdasá
gi üzem vett ré sz t Az 
egyes országok között ösz- 
szehasonlító versenyeket 
rendeztek, am elyeken a 
m agyar kertészeti term é
kek kiváló eredm énnyel és 
nagy sikerrel szerepeltek. 
Magyarország a rendező 
NDK után a legtöbb helye- ; 
zést kapta.

Megyénkből a szomódi 
Március 15. Termelőszövet- \ 
kezet és a Szőkepusztai Á l
lami Gazdaság vett részt a , 
kiállításon. A szomódi te r 
melőszövetkezetet kiváló  
minőségű paprikájáért I 
arany-, jejeskáposztájáért j 
ezüst- és karalábéjáért i 
bronzéremmel tün te tték  j 
ki. A  szőkepusztai gazda
ság ké t aranyérm et kapott [ 
paprikaterméséért az Er- j 
furti Nemzetközi K erté
szeti K iállításon.

A termelőszövetkezeti köz
tulajdon védelm ének egyik 
fontos eszköze a tűzmegelőzés. 
A term előszövetkezeti tanács, 
a járási tanácsok mezőgazda- 
sági osztályai, a megyei tűz
rendészet! parancsnokság és 
az Állami Biztosító járáson
ként! tanácskozásokon hívta 
fel a károk elhárításával kap
csolatos tennivalókra a figyel
met. Az utolsó tanácskozásra 
december 6-án Dorogon került 
sor.

A megbeszéléseken m integy 
200 term előszövetkezeti vezető 
— elnök, agronómus, főköny
velő — vett részt. Különösen 
a bem utatott film ek keltettek 
mély hatást. A vetítések során 
látták  az előadások részvevői, 
hogy aránylag jelentéktelen 
gondatlanság m iatt százezrek
re  rúgó anyagi k árt szenved
het egy-egy term előszövetke
zet. A résztvevők javasolták, 
m utassák be a film eket a köz
ségekben is. A kérésnek meg
felelően e hónaptól kezdve a 
községekben is vetítik  a fil
meket, ezzel is segítve a szö
vetkezeti köztulajdon hatáso
sabb megőrzését.

— Nehéz évünk volt — 
m ondta a tatabányai VI-os 
akna főmérnöke. — Bányánk 
nagynyomású, „vasbaöltözte- 
te tt” vágataink nagy részét 
ú jra  kellett ácsolni. Ez év 
bányánk helyreálltíásának az 
éve volt. Persze ez nem  je
lenti azt, hogy a  terv' te l
jesítését m ásodrendű kérdés
kén t kezeltük, és az új fel
tárásokra, a jövő bányájára 
nem  gondoltunk. M a m ár 
vágataink 70 százaléka TH- 
gyűrűzött, s ennek eredménye 
m egm utatkozik a  term elés
ben is. Jövőre m ár csak a 
légvágataink átácsolására ke
rül sor.

— Évi tervünket 102 szá
zalékra teljesítjük. Jelenleg 
86 vagon a  tervünk, de jö
vőre 87 lesz. A VI-os akna 
m ár 57 éves üzem, de szene 
még m a is annyi, hogy még 
2000-ben is bánya lesz. Amíg 
elegendő TH-gyűrűnk nem  
volt, a  homok a la tti szén
területek  fe ltárására  nem 
gondolhattunk. Most m ind
ezeket a  terü leteket feltár
juk.

Februárban már meg
kezdjük egy ilyen terü
let lefejtését, innen 5000 
kalóriája, kiváló minőségű 

szenet várunk. 
Ugyanakkor megkezdjük egy 
új te rü le t feltárását, innen 
szám ításunk szerint 5— 6 évig 
term elhetünk.

— A jövő évi te rv  te lje
sítésével, illetve annak  elő
készítésével nincsen hiba. 
Nagy gondunk azonban az, 
hogy a term elést az üzem

körülményei m iatt nem  tud
juk  korszerűsíteni, gépesíte
ni. Kevés az olyan érin tet
len terü letünk, ahol gépe
ket alkalm azhatunk. Ennek 
ellenére m inden lehetőségünk 
megvan arra , hogy az össz- 
iizerni teljesítm ényt növel
jük. Ez éviben összüzemi 
teljesítm ényünk 1,65—1,67 
tonna.

A VI-os akna  magas össz
üzemi teljesítm énye azt mu
tatja , hogy

ebben az üzemben jól 
gazdálkodnak, és m inden 
lehetőséget számba vesz

nek.
Bár az üzem valóban öreg, 
ennek ellenére felveszi a 
versenyt a fiatal, jó áíia- 
potban levő bányákkal, sőt 
az egy főre eső teljesítm ény
ben tú l is haladja azokat. 
Nem tevékenykedtek tehát 
rosszul ez évben a VI-os 
aknaiak.

»Sintoa József, a  ta tabányai Szabadság Ts<z jószággondozója 
, a je lentést olvassa, am elyben beszámol a rábízott állatok:- 
»Különös gonddal vigyáz a  nem régen vásárolt, továbbtenyész- 

tésre szánt 35 hússertésre

A dorogi üzemek közül a  nyolcas akna áll a legközelebb 
éves tervének befejezéséhez. November utolsó napjáig 4197 
tonna terven felüli szénnel já ru lt hozzá a  tröszt 22 438 tonnás 
többletéhez. Az akna dolgozói decem ber közepére szeretnék 
tervüket befejezni. Hasonló jó m unkát végeztek a csolnoki bá
nyaüzem ek, a  borókási aknák, és az ebszőnyi aknák  is. A do
rogi tröszt novem ber végén 101,4 százalékra á llt éves tervének 
időarányos teljesítésével, Előreláthatólag decem ber 23-ra tel
jesíti éves feladatát.

Baráti találkozót rendeztek 
a Tokod környéki MSZBT-aktivisták

E f h a t á r o z á r  v a l ó s á g
Az em ber még az utcán 

sétál, de kerül-fordul, s m áris 
a  gyár terü letén  ta lá lja  magát. 
A m űhelyek hom lokfalán, a j
tóik, ablakok felett transzpa
rensek, vállalások, tervteijesí- 
tések hírei: „Dinnyés Lajos
brigádja éves te rvé t határidő 
előtt, novem ber 16-ra teljesí-

Szilveszterre elkészül 
a lábatlani 8-as cementmalom

A m ióta a lábatlani cem ent
gyár rekonstrulkciója folyik, a 
Gyár- és Gépszerelő Vállalat 
sok ú j kemencét, m alm ot és 
egyéb feldolgozó és gyártó be
rendezést szerelt fel. Valóság
gal ú jjáép íte tték a régi, el
avult, sóik évtizedes gyárat. 
Rövidesen befejeződik a 
rekonstrukció. A z  idén például 
a malomcsarnokban elkészült 
a 6-os és 7-es szám ú ú j malom  
és most december 31-ig be 
akarják fe jezn i a 8-as számú  
malom m unkálatait is. A  közel 
50 főnyi szerelőgárda serényen

Mezőgazdasági szakkönyvismertető ankét Tatabányán
Nagysikerű mezőgazdasági 

ankétot rendezett a  megyei 
könyvtár a bánhidai Puskin 
Művelődési Házban. Az an 
k é t előadását dr. Jeszenszky  
Árpád  egyetemi tanár, több 
kertészeti vonatkozású, nép
szerű mű szerzője, a külföl
dön is ism ert szakíró ta rto t
ta.

Az előadás előtt a Sza
badság Tsz új telepítésű gyü
mölcsösét tek in te tte  meg dr. 
Jeszenszky Árpád, és elis
m eréssel szólt arról. Néhány 
háztáji k erte t is megszemlélt 
és felhívta a figyelm et a 
lehetőségek jobb kiaknázásá
ra. M ajd a  művelődési ház
ban mintegy 150 főnyi kö
zönség elő tt beszélt a  gyü
mölcsfák metszéséről és ápo
lásáról. Különösen a könnyen 
kezelhető bokorfák telepíté
sé t ajánlotta, ism ertette elő
nyeiket, permetezésük, gon

dolgozik. Most kedvező hely
zetben vannak, m ert a fedett 
malomcsarnokb&n dolgozhat
nak, ahol meleg van. A  vál
lalat központja e rő s íté s t” is 
küldött, nem régen hét kisegítő 
m unkás érkezett. Így biztosí
to tt a  m alom  átadási határ
idejének betartása. Közben 
más m unkát is végeznek.

— S ik e .ü l megvalósítanunk 
a régi 5-ös számú m alom  át
szerelését az ú j csarnokba — 
mondja Szóllár István szerelés- 
vezető. A  12 m éter hosszú, 
súlyos m alomberendezést a 
régi helyén a M ÁV-tól igényelt 
nagyobb vasúti kocsira em el
ték  és aztán a gyáron belüli 
iparvágányon a cementmalo
mig tolatták. O tt ism ét leemel
ték és kijelö lt helyére vitték. 
A  leszállítást december 6-án 
sikeresen befejezték. Ennek a 
malortmák február végén kel
lene ism ét termelésbe állnia, a 
szerelők elvállalták, hogy 
január 31-ig üzemképessé 
teszik a berendezést.

te tte”, „Mi. kvarclám pafestők 
vállaljuk, hogy az export 
kvarclám pák festését decem
ber 15-re befejezzük!”

Még néhány lépés, s  m áris 
ott álltam  az Esztergomi Mű
szeripari M űvek portája  előtt. 
Eleve azzal az érzéssel léptem 
á t a  vállalati főkönyvelő iro
dájának küszöbét, hegy ebben 
a gyárban lüktető, eleven élet 
folyik. Nem  csalódtam. Két- 
három  hónappal ezelőtt bizony 
még sok nehézséggel küszköd
tek, s  a könnyen csüggodők 
m ár-m ár le is m ondtak a te rv 
teljesítésről. A többség azon
ban bízott és azon a vélemé
nyen volt, hogy az ígéretet be 
kell tartan i. Technológiákat 
változtattak meg. Jobban, 
körültekintőbben szervezték a 
m unkát, s ami akkor még ta 
lán  lehetetlennek tűnt, most 
m ár bizonyos: decem ber
húszadikán teljesítik  export
tervüket és elege^ tesznek 
vállalati tervüknek is. Az év 
végéig hátralevő napokban 
még mintegy 6—8 m illió forint 
értéket term elnek, zömmel 
exportra. Az a céljuk, hogy az 
exportra szánt kvarclám pák 
december 25—26-ra elhagyják 
az országhatárt.

Az októberben te tt ígéret 
tehát valóra válik. Az Eszter
gomi M űszeripari Művek pó
tolta m ulasztását. Vezetők, 
munkások fogtak össze a közös 
akarat érdekében, s a m e n 
nyiségi követelm ények m ellett 
az önköltségi tervet is teljesí
tik. Az ünnepek utáni héten 
pedig felkészülnek az új évi 
fe ladatokra  — g —

B aráti találkozót rendezett 
vasárnap Tokodaltárón a  m ű
velődési otthonban a M agyar 
—Szovjet B aráti Társaság To
kod körzeti intéző bizottsága. 
A találkozón részt vettek a 

i környező községek párt- és 
tömegszervezetei, az üzemek, 
vállalatok képviselői, s a To
kod környéki MSZBT-aktívis- 
ták.

A találkozón Mezei Ábel, 
az MSZBT körzeti intéző bi
zottságának vezetője értékelte 
a társaság fél esztendei m un
káját, s ism ertette az 1962. 
esztendő feladatait. Elmondot
ta: a magyar—szovjet baráti 
kapcsolatok ápolása egyre 
elevenebbé válik, s m ind szer
vesebb részét képezi a társa
dalm i szervezetek m unkájá
nak is. A barátság  gondolatá
nak jegyében egész sor ese
mény zajlott le a  m últ fél esz
tendő a la t t  Több előadás

hangzott el például Lenin éle
téről, a  Szovjetunió újabb 
eredményeiről, a  táti, tokod- 
altárói, mogyorósbányai isko
lákban, a tokodaltárói p árt
ház klubjában. Beszámolókat 
ta rto ttak  Szovjetunió-beli úti 
élm ényekről is. Növekedett az 
érdeklődés a szovjet irodalom 
és film m űvészet alkotásai 
iránt. A környező iskolák pe
dagógusai előadásokon tá jé
koztatták a  szülőket a  szovjet 
iskolareform ról. Szívélyes ba
rá ti kapcsolat alakult ki a 
mogyorósbányai bányászok, az 
üveggyári dolgozók és a szov
je t alakulatok tisztjei, kato
nái közt.

A baráti találkozó záróak
kordjaként Somogyvári Gyula, 
az MSZBT megyei elnöksége 
nevében könyvjutalm akat 
ado tt á t a  körzet jól dolgozó 
aktivistáinak.

Februárban ismét megrendezik 
a m agyar-szovjet mezőgazdasági napokat

F ebruár hónapban ország
szerte m egrendezik a m ár 
hagyományossá vált m agyar— 
szovjet me-zőgazdasági napo
kat. A megyei előkészítő bi
zottság a  napokban alakult 
meg. Első ülésén megbeszélte 
azokat a  szempontokat, mely
nek alapiján az ankétok, elő
adások program ját összeállít
já k  .Egyúttal kijelölték azt a 
negyven tagú küldöttséget i s , !

mely a mezőgazdasági napok 
indulása előtt Győrben ta r
tandó kétnapos konferencián 
részt vesz. A küldöttség tagjai 
között a társadalm i szerveze
tek képviselőin kívül elsősor
ban mezőgazdasági szakembe
rek  szerepelnek. Ök tartanak  
m ajd a konferencián elhang
zottakból előadásokat a 
megyében rendezett ankéto
kon.

iMintakonyha és gyerekgondozási bemutató 
-  kismamáknak

Önkiszolgáló diákétterem
A m últ hét elején nyitot

ták meg a  megyében az első 
önkiszolgáló diákétterm et. Er
ről az új létesítm ényről el
m ondhatjuk: itt teljes az ön- 
kiszolgálás. A Munkaügyi Mi
nisztérium  314. számú ta ta 
bányai intézetének növendé
kei ugyanis maguk alakítot
ták á t étkezőjüket. Többek 
között falat törtek, csempéz- 
tek, új asztalokat készítettek, 
„önkiszolgálásuk” révén 23 00C 
forin t értékű m unka készült 
ál

dozásuk, szüretelesük gazda
ságosságát. Hangsúlyozta,
hogy Tatabányán igen hasz
nos lenne az őszibarackok 
telepítése. Ezután részletesen 
beszélt a különböző metszési 
eljárásokról.

A hallgatók közül is töb
ben vetettek fél kérdéseket 
az előadás elhangzása után. 
Felm erült például egy fa
iskola létesítésének terve, 
mely megoldaná a  törpeala
nyok elterjedését. Szóba ke
rü lt egy kertész olvasó-szak
kör létrehozásának gondola
ta  is, mely sokat tehetne a 
gyümölcsterm elők szakmai 
fejlődéséért, s egyben előse
gítené a  mezőgazdasági szak- 
irodalom  népszerűsítését

Végül az ankéton részt vett 
gyümölcstermelők megtekin
tették  a „Gyümölcsszüret” cí
mű színes, hangos szakfilmet.

Bisztray Adám
megyei könyvtár

Az eltelt hét tapasztalatai 
igazolják: érdemes volt beve
zetni ezt a módszert. Szebb, 
célszerűbb le tt az étkező. 
Öröm a  színes, fényes m ű
anyaglappal borított asztalok
hoz ülni. A higiénikus m ű
anyagedényekbe tá la lt étele
ket egyéni ízlése szerint vá
laszthatja ki m indegyik nö
vendék. Mindezek m ellett 
sokkal rövidebb idő a latt fe
jezheti be étkezését*

Sok örömteli iz
galmat láttak már 
az oroszlányi szü

lőotthon falai. A  
„forgalom ” igen 
nagy, hiszen ke
vés olyan város 
van, ahol a lakos
ság többsége a 
fiatalabb évjárat
ból tevődik össze. 
A statisztika is 
bizonyítja ezt, 
m ert az oroszlá
nyi szülések szá
ma túlhaladja az 
országos átlagot.

A  szokott izgal
maktól eltérő kép 
fogadja mostaná
ban azokat, akik  
e szülőotthon ta
nácsadóját kere
sik fel. Fiatal 
m am ák sürögnek- 
forognak ott. Ke
zükben  játékbabát 
forgatnak, m ajd a 
m intakonyhában  
főznek. Persze 
nem  főzőcskéről

és babajútékról, 
hanem egy ötle
tes kezdem énye
zésről van szó. A  
fiatal m am ákat 
elméletileg és gya
korlatilag meg
tanítják a legfon
tosabb teendőkre. 
A  pályázás, pelen- 
kázás, fürdetés 
rejtelm eit kau- 
csuk babákon sa
já títják el. Sokat 
tanulhatnak a 
mintaszobában is. 
Itt m inden bútort 
és berendezési 
tárgyat a legcél
szerűbben helyez
tek  el. A z oktatás 
során el is ma
gyarázzák a fiatal 

édesanyáknak, 
mire kell ügyelni 
azokban a helyi
ségekben, ahol a 
csecsemők idejük  
legnagyobb részét 
eltöltik. A  kis
m am ák tehát igen 
jól hasznosíthat

já k  gyerm ekeik 
gondozásánál a 
„babajátékot”.

A bemutatószo
ba m ellett m űkö
dő m intakonyhá
ban az egészséges 
és legjobb cse
csemőtáplálék el
készítését tanul
hatják meg az 
édesanyák. Itt 
nemcsak az elő
állítás módszereit 
sajátíthatják el, 
hanem m egtalál
já k  a főzés leg
célszerűbb eszkö
zeit is. M intákat 
kapnak a változa
tos. tápdús ét
rend összeállítá
sához. A  hasznos 
„főzőcske” ered
m ényeként még 

szemetgyönyör- 
ködietőbben fe j
lődnek, gömbö
lyűdnek Orosz
lány fiatal polgá
rainak legifjabb  
utódai.

Kort ’íróin megyei Vilá9 egymûk!
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Kitüntetett tsz 
és állami gazdaság

ÉV VÉGI KÖRSÉTA AZ ÜZEMEKBEN

A dorogi tröszt előreláthatólag 
december 23-án befejezi éves tervét

Ismeretterjesztés
közkívánatra


