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Egy kibővített párttaggyűlés 

tanulságai

Tapasztalatok, tanulságok, következtetések 
a nemzetközi vásár után

A nyári mezei m unkák si
keres elvégzését m inden évben 
közügynek tekinti társadal
munk. Különösen vonatkozik 
ez az idei esztendőre, amikor 
az időjárással kapcsolatos ed
digi tapasztalatok következetes 
munkaszervezésre késztetik a 
gazdaságok vezetőit. Ugyanak
kor a párt-, az állam i- és a 
társadalm i szervezetek is sok
oldalúan segítik a m unka gyü
mölcsének megóvását. A segít
ségadásban a nagy erőpróba 
tak tikájának  gondos összeállí
tásában természetesen ezúttal 
is a kommunisták járnak  az 
élen.

A napokban Dadon — m int 
számos más községben is — 
kibővített párttaggyűlésen ta 
nácskoztak a kommunisták és 
a pártonkívüliek. Ezen a gyű
lésen egy, de igen jelentős na
pirendi pont szerepelt: a nyá
ri mezei m unkák intézkedési 
tervének megtárgyalása. S ami 
különösen figyelemre méltó a 
dadiak tanácskozásából: szo
katlan időjárásra alapozzák 
ezt a m unkatervet. Tehát úgy 
készülnek a nagy m unkákra, 
m intha a lehető legkedvezőtle
nebb időjárás leselkedne az 
aratásra. Ez a „borúlátás” nagy 
fokú következetességre, hasz
nos előrelátásra vall.

Nagyon könnyű le tt volna 
csupán gépi erőre alapozni az 
aratást, hiszen egyrészt erre 
jól felkészült nem csupán a 
szövetkezet, hanem  a gépállo
más is. M ásrészt pedig ilyen 
form ában a terv  összeállítása 
sem okozott volna különösebb 
fejtörést Annál nagyobb gond 
volt viszont úgy tervet készíte
ni, hogy a kedvező időjárásra
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Fejlődött, nőtt a község, vele 

a lakosság igénye is. Vannak 
tehát gondjaik, kicsik és na
gyok egyaránt. A község veze
tői szeretnék a legjobban ha 
m indegyiket egy csapásra meg
tudnák oldani.

— Problém áink? — Egersze- 
gi Ferenc tanácselnök kicsit 
kesernyésen mosolyog.

— Az van. Abból akad. Itt 
van például az óvoda épülete. 
Süllyed. Ideiglenes megoldás
ként az iskolába telepítettük át 
a gyerekeket, nem is tudom mi 
lesz velük, ha megkezdődik a 
tanítás.

És legalább javítják  az óvo
da épületét?

— Nincs kivitelező vállalat, 
amelyik elvégezné a m unká
kat. 100 óvodást, csaknem 
ugyanannyi családot érin t ez a 
gond. De gondot okoz még az 
is, hogy a XX-as aknából le
zúdult iszaD eltömte a vízlefo
lyó árkot. Ha ezt nekünk kell 
kitisztítani, az 3—4 ezer fo
rin ttal terheli a községfejlesz
tés' alapot.

Terveik?
— Járda, strand, gőzfürdő és 

lakás kellene.
Somogyi Andrásné tanácstag 

ezt a gondolatot folytatja:
— Választóim sokszor fel- 

hánytorgatják, m ért végeztek 
fél m unkát az 1960-ban épült 
bánya szolgálati lakások körül. 
Teljesen érthetetlen, hogy még 
m a sincs közvilágítás ebben a 
körzetben. Pedig m ár négy 
lám pával meg lehetne oldani 
az egészet.

— Még ennél is fájóbb, hogy 
ezekhez az új házakhoz nem 
vezették el a vizet. Ma már 
nem érdemes azon vitatkozni, 
hogy tervezési, vagy kivitele
zési h iba történt. De ha az itt 
lakók panaszkodnak, teljesen 
igazuk van.

éppen olyan részletes progra
mot dolgozzax ak ki, m int a 
legmostohább viszonyokra. Te
hát úgy tervezték az aratást, 
m intha gyakori esőzés zavarná 
majd, s gépek helyett kézi
erővel kellene vágni a rendet'.

Az intézkedési terv  összeál
lítását gondos m unkaerőfelm é
rés előzte meg. Még a rra  is 
gondoltak, hogy a netán szük
séges kéziszerszámok készen 
álljanak m ajd a bevetésre. Ta
lán a  tárolás okoz még gon
dot, de ez is megoldódik, ha az 
új iskola padlásán — a műsza
ki átadást követően! — leg
alább 100 m ázsa term ényt he
lyezhet el az Aranykalász kö
zössége.

A kibővített párttaggyűlésen 
foglalkoztak az aratók prem i
zálásának a jelentőségével is. 
Ebben a kérdésben azonban 
nem történt végleges állásfog
lalás, viszont elhatározták, 
hogy rövidesen tsz-közgyűlésen 
v ita tják  meg a jutalm azás fel
tételeit.

Nagyon jó volt az is, hogy 
a gyűlést megelőző órákban 
lebonyolították a tsz-ben a 
gépszemlét. Igv a taggyűlésen 
m ár arról adhato tt számot a 
tsz főagronómusa hogy a sze
relők precíz, gondos munkát 
végeztek. Tehát végeredmény
ben Kővári József párttitkár 
m ár azzal zárhatta be a ta
nácskozást, hogy a dadiak 
minden lehetőt megtesznek jö
vő évi kenyerünkért.

—ke.

Beszélgetésünket egy ügyfél 
érkezése „zavarja” meg Pupo- 
va Lajosné házbontási enge
délyért jö tt a tanácshoz. Az 
öregház helyére újat, modern 
kétszoba, konyha, fürdőszobásat 
akarnak építeni. Ez is egyike 
lesz a község sok szép új épü
leteinek. B árm erre megy az 
ember, szemébe ötlik egy-egy 
új ház. A községben 160 álla
mi, szövetkezeti és 220 magán
ház épült az utóbbi években. 
Mégis nagy a lakásgond a fa
luban.

Van a községnek labdarúgó-
pályája, két mozija, egy hatal
mas 700 személyes művelődé
si háza. Ha m indehhez hozzá
vesszük, hogy Sárisápon 1140 
rádió és 450 televízió műkö
dik, akkor kitűnik, hogy elég, 
sőt bőséges a szórakozási lehe
tőség Az em berek szeretnek 
olvasni ebben az ötezer lakosú 
községben, havonta 42 ezer da
rab újság fogy el. Van benzin- 
kútjuk, sok m otorkerékpárjuk, 
és 42 családnak autója.

M ert ami igaz, az igaz. Ta
karékos em berek lakják Sári
sápot. A takarékos község cí
met m ár évekkel ezelőtt el
nyerték. Jelenleg is a családok 
mintegy 84 százalékának van 
takarékbetétkönyve. Egy betét
könyvre átlagban 5526 forint 
jut.

A jólét nemcsak a házépíté
sekben, a betétállom ány növe
kedésében ju t kifejezésre. Más 
em berek lettek a Sárisápiak. 
Gergely Mihály nyugdíjas bá
nyász például egy a sok közül, 
aki megszokta, hogy világot 
láthat, k irándulhat. Já rt már 
Keszthelyen, Balatonfüreden 
is.

— Ebben az évben hová ké
szül? — kérdezzük.

Esztergom három  legna
gyobb üzeme, a  marógépgyár, 
a m űszeripari művek és a re
légyár bem utatta  legújabb ter
m ékeit az idei Budapesti Nem
zetközi Vásáron is. Igaz. hogy 
a relégyár a MEDICOR Művek 
gyártm ányai között reprezen
tá lt — egy új típusú enkefa- 
lográffal, — s nem m int önál
ló kiállító, de mégcsak nem is 
az anyavállalaton belül.

M egvártuk az időt, amíg a 
vásáron szerzett benyomások, 
tapasztalatok leülepednek, ki- 
kristályosodnak, — s hogy úgy 
mondjuk, tanulsággá érnek. — 
s csak ezután kerestük fel az 
esztergomi gyárakat, hogy cso
korba szedjük ezeket. A m aró
gépgyárban Boga Gyula fő- 
konstruktőrrel beszélgettünk. 
A marógépgyár ezúttal k iá llí
to tt gépei a GH harántgyalu, 
a pantográf, az MF—250-es 
függőleges m aró és az MSK— 
250-es egyetemes szerszámma
ró nem először szerepelt a vá
sáron, de

a siker ezútta l is 
nagy volt.

Az egyetemes szerszámmaró
gép például oklevelet kapott, 
m int a kohó és gépipar leg
szebb term éke. De harántgya- 
lujuk is szinte ellenfél nélküli 
szereplője volt a vásárnak.

A TECHN OIMPEX külke
reskedelm i vállalat, amely a 
szerszámgépeket külföldön ér
tékesíti, a  vásár ideje alatt 
megbeszélést ta rto tt a Szer
számgépipari Művek és a vál
lalat külföldi képviselőinek 
részvételével. A megbeszélés 
tém ája az volt, hogy milyen 
észrevételek, kívánságok me
rültek fel a szerszámgépekkel 
kapcsolatban, milyen fejlesztés 
látszik szükségesnek, hogy to-

— Egy kicsit messzebbre 
ruccanunk ki — m ondja — 
hatnapos hajókirándulásra 
megyek Jugoszláviába. Jön 
több nyugdíjas társam  is.

S persze nem lenne kerek a 
mondanivalója, ha nem je
gyezné meg, hogy valam ikor 
a sárisápi bányászoknak eszé
be sem ju to tt a kirándulás, 
különösen pedig egy külföldi 
út.

•

„Felfedeztük” Sárisápot örö
meivel, gondjaival. Bővében 
vannak m indkettőnek, hiszen 
az egyik öröm hozza a mási
kat, s ha egy gondot megszün
tetnek, m ár újabbak tűnnek 
fel. így változatos az élet, így 
lépnek előbbre Sárisápon.

N, I.

vább állják  a versenyt a  világ
piacon. A problém ákról az esz
tergomi m arógépgyárnak m ár 
volt tudomása, sőt intézkedtek 
is azok megoldására. Tovább 
fejlesztették az MF—250-es 
függőleges m arógépet amelyet 
ez évben m ár MF—250—01-es 
megjelöléssel gyártanak. A va
sáron bem utatott gépeik bár 
nem szám ítottak újdonságnak, 
de m int gyártm ányok, kifor
ro ttabbak voltak. A legtöbb ta 
pasztalat, amely a gyár továb
bi tevékenységére nézve igen 
lényeges, az volt, hogy meg
győződhettek fejlesztési tevé
kenységük irányának helyessé
géről

A m űszeripari művekben 
Farádi László, a kereskedelmi 
osztály vezetője összegezte a 
vásáron szerzett tapasztalato
kat. Az olajvizsgáló laborató
rium

általános elismerést 
vívott ki,

am elyet soron kívül Moszkvá
ban is bem utatnak majd, a 
gabona és lisztvizsgáló labora
tórium okkal együtt. Szó esett 
beszélgetésünk során arról, 
m ennyire fontosnak ítélik a 
m árkát. Sokszor jobb készít
m énnyel is háttérbe szorulnak, 
m ert egy m árka korábban vi
lághírnevet vívott ki magá
nak. Az esztergomi m űszer
ipari művek is betört a hírne
ves m árkák sorába, de hogy 
tartósan m egm aradjon rang
jában, sőt előre is lépjen, szá
mos a teendő. Igen fontos, 
hogy a jó minőség a tömeggyár
tásban is megmaradjon. A fes
tési technológiát — b ár sokat 
javu lt az utóbbi esztendőkben, 
tovább kell javítani. Egy m á
sik igen fontos, és következ
tetésekre késztető megállapí
tás, hogy a m űszeripari művek 
gyártm ányainak 60—65 száza
léka 10 évnél idősebb kon
strukció, viszpnt a hasonló

"■v'Mí term ékek 80 százalé
ka 5 évnél fiatalabb. Vannak 
rutingyártm ányaik, m int
például a szárítószekrényeit, 
amelyek igen keresettek, ex

portálni mégis nehéz beiéiül».
m ert külső megjelenési formá
juk nem változott, másszával

küllem ük nem  követi 
az igényeket.

A tokos szárító kem encét nagy
szériákban gyártják, amely 
azonban 950 fok meleget tud 
csak produkálni, holott a  je 
lenlegi laboratórium i követel
mények 1250—1300 fokot igé
nyelnek. Jelentéktelen változ
tatásokról van szó, ami vi
szont növelné az exportlehető
séget A műszaki fejlesztést a 
futó gyártm ányokra kellene 
koncentrálni. Az em lített ter
mékeket ism erik a világpiacon, 
de ahhoz, hogy ú jra  meg új
ra  kelendők legyenek, a fel
m erült igények szerinti módo
sításokra m enet közben szük
ség van.

A relégyár, m int m ár emlí
te ttük  egy új típusú elektro
mos agyvizsgálóval képvisel
tette m agát a  MEDICOR Vál
la la t pavilonjában. Az é j for
matervezésű enkefalográfot 
másfél hónap a latt állították 
elő. És itt  nem  is annyira a 
vásári viszhang a fontos, — 
bár ez is nagy volt, — m int in
kább az, hogy ilyen rövid idő 
a la tt készültek el vele. A relé
gyár ezzel

a jö vő t akarta  
m egalapozni,

és sikerült is. Megrendelő 
nyomban akadt volna. Sorozat- 
gyártásra azonban még másfél 
év m úlva kerülhet sor, s ah
hoz, hogy a gyártm ányt proto
típus szintjére fel tud ják  hoz
ni 150—200 ezer fo rin tra  len
ne szükség. Ez a készülék árá
hoz viszonyítva igen kis összeg, 
ezért nem  is lehet akadálya.

A relégyáriak célja az volt, 
hogy megmutassák, rövid idő 
a latt is elkészíthető egy ilyen 
komoly értékű új műszertípus. 
Fel akarták  kelteni a szakem
berek érdeklődését. És ez si
kerü lt is. De bizonyítani sze
rették  volna a MEDICOR-nak, 
m int profilgazdának azt is, 
hogy az esztergomi relégyárral 
érdemes foglalkozni.

Gordos Géza

H o g y  n e  le g y e n e k  fo ltok  
a  lu c e rn a tá b lá n

A  lucernatáblákon látvány
nak sem valami szépek azok a 
foltok, amelyek az első kaszá
lás u tán  akkor m aradnak visz- 
sza, ha megkéstek a boglyák 
lehordásával. Jelentős az a 
kár, illetve term éskiesés am it 
az ilyen m egkésett m unka

K öd fa lak
a neszm élyi hegyoldalakon

Nem m indennapi látványt 
nyújtottak azok a ködfalak, 
am elyeket a neszmályi hegyol
dalra, „varázsolt” a napokban 
a helyi Kék Duna Tsz RS— 
09-es traktorosa. Tulajdonkép
pen egy nagyszerű ú jítás si
kerének voltak a tanúi, akik 
végig szemlélték az ötletesen 
átalakíto tt permetezőgép pró
baüzemeltetését.

Horváth Zoltán, a tsz főag
ronómusa, két gépészmérnök 
segítségével dolgozta ki a sű
rűn ü lte te tt szőlők gépi per
metezésének módját. Először 
is minden hetedik sort eltávo
lították. Ezzel lényegében a

traktornak létesítettek utat. Az 
RS—09-es elejére pedig magas 
merevítésű konzolt szereltek. 
Erről csüng le a nyolc leága
zás, am elyre egyenként három 
szórófej csoportot építettek.

Az ötletes berendezést házilag 
készítették. A gépet a traktor- 
vezető kezeli, tehát rendkívül 
gazdaságos az ú jítás alkalm a
zása. A berendezés a sűrűn ül
tetett szőlő m inden részét jól 
permetezi, s valóságos ködfala
kat létesítenek a hegyoldalon. 
Az átalak íto tt permetezőgép 
bárm ikor m egtekinthető a szö
vetkezetben.

okoz. A boglyák a la tt ugyanis 
a pálás veszélye fenyegeti a 
növényt, tehát egyáltalán nem 
lehet közömbös a lehordás 
kérdése.

A vértesszőllősi Jószerencsét 
Tsz-ben például m intaszerű a 
pillangósok kaszálása, szárítá
sa és boglyába hordása. Ezek
kel a m unkákkal még soha 
nem volt problém a a szövet
kezetben. Annál több kárt 
okoz azonban a boglyák vonta
tott, lassú letakarítása. Ebből 
következik aztán, hogy évről 
évre kőralakú foltok sokasága 
jelzi, hol sorakoztak azok a 
boglyák, am elyeket késve 
hordtak le. O tt ugyanis k ipál
lo tt a növényzet, s a  második 
kaszálás u tán  m ár közel sem 
fizet annyi term éssel az ilyen 
tábla, m int akkor, ha a boglyá
kat idejében, gyorsan kazalba 
rakják.

Mivel im m ár évről évre vísz- 
szatérő problém áról van szó, 
ta lán  érdemes lenne a megol
dás kérdését is m egvitatni a 
közösben. Talán az anyagi ér
dekeltség alkalm azása célra
vezető lenne. Ez term észete
sen nem  előírás, de jobb híján, 
bizonyára elősegítené a takar- 
mártyhozam fokozásét is.

LFEBRZTÜK“ SÄRISÄFOT


