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Az oroszlányi központi m űhelyben javítják  a bányákban 
használt vastám okat. Szocial ista brigád dolgozik vele. Ké
pünkön Dolhai Im re és Cseri A lbert, a meggörbült 

Schwartz féle vastám ot sze reli szét.

Zárszámadást tartottak

Nyári kudarc -  téli siker
Lengvel vendéget várnak — Harminc asszony 
németül tanul — Váci utcai szalon Szomódon

megyénk több termelőszövet
kezetében tegnap délelőtt s 
ezekről szeretnénk most be
számolni.

A bakonyszombathelyi Ifjú 
Brigád Tsz az 1965-ös eszten
dőt 40 forintos munkaegység
gel zárta, s egy dolgozó tagra
15 488 forin t jutott. Tavaly 
ilyenkor ugyanez az összeg
16 807 forint volt, s ennek 
alapján az idei tervezett ré
szesedés 16 820 forintot te tt 
ki.

Szombaton ta rto tta  zárszám
adó közgyűlését a rédei Űj 
Élet Tsz. I tt az egy dolgozó 
tagra jutó jövedelem 8828 fo
r in t lett, a tervezett 7267 fo
rin tta l szemben. A gazdálko
dás javulására m utat, hogy ta
valy ilyenkor az em lített ösz- 
szeg 7958 forin t volt.

A számok alapján a gazdál
kodás fejlődéséről lehet be
számolni a szendi 3arátság  
Tsz-ről is. Egy munkaegység 
értéke 35.60 forin tra növeke
dett, s míg 1964 végén az egy 
dolgozó tagra jutó jövedelem
17 341 forint volt, addig most 
21 474 forin to t osztottak ki.

Az 1965-ös év tervezett része
sedése 15 616 forin t volt.

M egtartotta közgyűlését a 
szőnyi Szabadság Termelő- 
szövetkezet is. Egy m unka
egység értéke 44 forin tra a la . 
kult, s némileg javult az egy 
dolgozó tagra jutó jövedelem 
részesedés: a korábbi 18 732 
forintról 19 000 forintra.

E napra esett a környei 
Vörös Csillag Termelőszövet
kezet nagy eseménye is, ahol 
— megyénkben eddig — a leg
nagyobb egy dolgozó tagra 
jutó jövedelemrészesedést fi
zették ki: 28 795 forintot. Egy 
év a latt jelentős egyéni jöve
delemnövekedést értek el, hi
szen 1964 végén 22 030 forin
to t számoltak el, s tavaly 
tavasszal 25 234 forintot ter
veztek.

Nem m ernék többet a szo- 
módi nőtanács vezetőinek sze
me elé kerülni, ha azt állí
tanám, hogy nyáron csupa ku
darc érte  őket és a nehézsé
gekből csak télire sikerült ki- 
lábolniok. Erről nem  is lehet 
szó. A kudarcra viszont em
lékezni kell. A nőtanács ve
zetői ugyanis nem vesztették 
el a kedvüket, m ikor nem si
került létrehozniuk a term e
lőszövetkezeti asszonyok szo
cialista cím ért versengő bri
gádját. A nőmozgalom szomó- 
di irányítói így emlékeznek 
vissza erre az indulásra:

— Ebből is tanultunk.
A felfogás követésre méltó. 

Az asszonyok m egértették: tü. 
relem, gondos előkészítés ér
leli a sikert. A további ter
veket az akkor újonnan meg. 
alakíto tt termelőszövetkezeti 
nőbizottsággal együtt valósí
to tták  meg. S aratáskor már 
valóságos női hadsereg indult 
a földekre. G yakran 60 asz- 
szony vette ki részét ebből a 
nehéz munkából. Háziasszo
nyok, m ásutt alkalm azott nők 
is vállalták a m u n k á t A ter
melőszövetkezet több nőtagja 
pedig más beosztásával járó 
m unkáját gyorsan elvégezve 
állt be a lelkes csapatba.

A címben csak nyári és 
téli eseményekre utaltam , pe
dig vétek lenne kihagyni az 
őszt. Lengyel nőküldöttség 
látogatta meg a szomódiakat. 
A közös gazdaság életéről, az 
ott dolgozó asszonyok és leá
nyok szerepéről tájékozódott 
a vendég  Az üzemlátogatá
son, a beszélgetéseken a ázó- 
módiak büszkén, megelége
déssel m utatták  be az 5 gaz
daságukat. S a lengyel vendég 
többször megjegyezte: — Jó 
lenne, ha ott az ő hazájukban 
is sokan megértenék azt, ami 
ebben a közösségben m ár ter
mészetes és mindennapos.

S az őszi sikerek egyike, 
hogy az óhajtás ebben az

esztendőben valósággá válik. 
Levél jö tt lengyel honból. A 
választ is megírták. A meg
állapodás úgy hangzik: kül
döttséget cserélnek a szomó 
diák. Az itteniek megismer
kednek a testvéri ország nagy
szerű eredményeivel. A cse
relátogatók pedig megnézhe
tik, hogyan könnyíti meg a 
közös gazdaság a dolgozó asz- 
szonyok életét.

A tél újabb sikerek ideiévé 
vált. Több m int száz részt
vevő já r t  a különböző tanfo
lyamokra. Csoportosan is
m erkednek a sütés-főzés fo
gásaival, az Ízléses terítés, aa 
egészséges étrend összeállítá
sával a főző tanfolyamon. Né. 
pes a kézim unka és a szabás
varrást tanulók csoportja is. 
Legtöbbet azonban a nyelv- 
tanulásról kell mondanunk. 
Nem vetjük  el a súlykot, ha 
úttörőnek nevezzük a szomó- 
di nőtanács ilyenirányú törek
vését.

— Jobban m egértjük külföl
di vendégeinket, közelebb ke. 
rü lünk  egymáshoz, ha tol
mács nélkül tudunk beszélni 
— m ondották Szomódon.

így született meg a nőta
nács nyelvtanfolyama. H ar
minc falusi nő tanul néme
tül. Ügy gondolták, ezt a 
nyelvet a lengyel vendégek is 
megértik, és a tervek szerint 
a későbbiekben NDK-beli 
asszonyokkal is létesítenek 
kapcsolatokat. -

Mindez tudatos, tervszerű 
m unka eredménye. A nőtanács 
ugyanis megbeszélte az asszo. 
nyokkal, hogy m it szeretné
nek tenni a tél folyamán. A 
véleményeket összegyűjtötte 
és m indenkinek lehetőséget

Tanácskozás 
a lucernatermesztésről

Érdekes tanácskozás zajlott 
le a napokban Tatabányán, a 
megyei tanács mezőgazdasági 
osztálya, a  TIT és az Agrár- 
tudományi Egyesület rendezé
sében. Dr. Bojtos Zoltán, a 
M artonvásári Kutató Intézet 
tudományos főm unkatársa elő
adásában ism ertette, hogy a 
lucernaterm esztés jelentősége 
a gazdálkodás belterjességével 
párhuzam osan nő. E nővény- 
nyel egységnyi területről — 
a term esztett takarm ánynö
vényeinkhez viszonyítva — a 
legtöbb fehérjét állíthatjuk  
elő. Hangsúlyozta a további
akban, hogy az előforduló 
gyenge term ésátlagok oka fő
leg a helytelen agrotechniká
ban rejlik. A lucernaterm esz
tés eredményességének előfel
tétele a vetés — telepítés — 
gondos előkészítése. A vető
mag mennyiségét ne a  régi 
gyakorlat szerinti 15—16 kg- 
ban, hanem  a holdanként 
szükséges törzsszám és az 
ezermagsúly viszonylatában 
állapítsák meg a szakembe
rek.

A tú l korai, vagy a túl 
késői kaszálás egyaránt a nö
vény kiritkulását okozhatja. 
A vitában a megye szakembe
rei számoltak be üzemi ta
pasztalataikról

A csatkai kovács
I X  ókendőt öltött m agára a 

dombok oldalában meg
húzódó kis falu. Az utcákon 
a csend az úr. Csak a term e
lőszövetkezet kovácsműhelyé
ben hangoskodik az üllő meg 
a kalapács, m ert lehet akár
m ekkora hó, dühönghet a tél, 
mégsem nyugszik a  kovács.

Lópatkók tucatjai lógnak a 
gerendákon, szerszámok töm 
kelegé őrzi m occanatlanul a 
falakat. Kell valami szer
szám vagy egy darab vas? 
Zuhogó tűzesőt akarsz látni? 
Eszedbejut a gyermekkorod, 
a falubeli öreg kovács, és 
nyomni akarod a fujtatót? 
No, rajta! Semmi akadálya. 
Nagy István, a csatkai Rákó
czi Tsz kovácsa mosolyogva 
hagyja, hogy játszhass egy 
kicsit az emlékeiddel. Aztán 
akkorát csap a tüzes vasra, 
hogy azt hiszed, Vulcanus 
m ester alvilági műhelyébe ke
rültél és a pattanó tüzes 
vasszikrák elől ijedten mene
külsz a közelből.

A kovács csak nevet ra j
tad, de látva csüggedésedet, 
előad egy történetet, amely
nek szenvedő alanya még ná
lad is nagyobbat ugrott, ami
kor a tüzes szikrapamacs a 
nyakába vágódott. S ha most 
azt hiszed, hogy a csatkai 
kovács amolyan kópéságra 
m indig hajlam os ember, hát, 
igazad van. De nagyon rossz 
ú tra  tévedsz, ha félrem agya
rázod ezt a széles jókedvet. 
Nagy István, ez a negyven 
éves, három  gyermekes, meg
le tt erős férfi nagyon is ko
moly, ha a rra  van szükség

Megedzette őt az élet: ha 
kell, a  vasnál is keményebb. 
Tremmel Imre, a községi ta
nács vb-elnöke például így 
nyilatkozik róla:

— Népszerű ember. Az
előtt maszek kovács volt. Hat 
éve, a megalakulástól kezdve 
tagja a szövetkezetnek. Ol
vasott ember. Annyi könyvet 
talán  senki sem vesz ki a 
községi könyvtárból, m int ő. 
Jó szókincse van, a kovács
műhely valóságos politikai is
kola. Nemrégiben le tt rend
kívüli felvétel ú tján  párttag.

Az öreg Fürst Vince bácsi 
más oldaláról m utatja  be:

— Én gyerekkorától isme
rem. Szomszédok voltunk, né
ha még dajkáltam  is. Világ
életében szerette a társasá
got. Nagyon szeret sakkozni. 
Ha kell, ma is elmegy a he
lyi csapattal bárhova.

1XJ agy István, a kovács vi-
1 ”  láglátott ember. Á há

ború vihara sodorta végig 
Európán m int hadifogoly Szi
bériába is eljutott. Azok az 
évek a Szovjetunióban a há
ború u táni nélkülözés évei 
voltak. A nyizsnyij-tagili ha
difogoly mindezt látta. Fia
tal fejjel nem tud ta magá
nak megmagyarázni az akko
ri ellentmondásokat. Azóta a 
történelem  m indent a helyé
re te tt és Nagy István is 
megértette: a szocializmus vi
lága az egyetlen, amely a tá r
sadalmi haladást képviseli.

— Csatkán nem könnyű 
kom m unistának lenni — ke- 
ményedik meg a kovács ar

ca. — Itt a  Bakonyban — 
folytatja — nehezebben moz
dul az emberi gondolat, m int 
máshol. Ezernyi béklyó ta rtja  
fogva az em bereket és köti 
őket a múlthoz. Ne mondjak 
mást, a termelőszövetkezet 
vezetőségében egyedül vagyok 
párttag. Persze, lennének m á
sok is, tsz-tagok, meg egy 
pedagógus, akik vállalnák ezt 
a harcot, csak foglalkozni 
kellene velük, nagyon erőtlen 
a pártszervezet, rászorul a 
járási pártbizottság segítségé
re. Én magam is így vagyok.

Nick Ferenc, a szövetkezet 
idős fogatosa is hallgatja a 
beszélgetést. Nem sürgeti a 
kovácsot, pedig kellene neki 
az a lőcskánva, am it töröt
ten idehozott. Nagy István 
fogja az egyik törött darabot, 
ő a másikat, és a két tüzes 
vasat egy-kettőre egybeütik.

A kovács a távozó ember 
után néz és azt mondja:

— Ha az em berek is mind 
ilyen tüzes vasak volnának, 
akkor könnyű lenne összefor
rasztani őket a nemes cél ér
dekében. Dehát nem minden 
vas me egszik egykönnyen, 
tüzesre meg még kevesebb 
hévül. Akik m ár eljutottak 
idáig, azoknak kell melegíte
niük a többieket.

IX ogy az ő hasonlatánál 
m aradjunk, Nagy Ist

ván m ár ilyen tüzes vasnak 
számít. Neki is melegíteni és 
hevíteni kell a környező vi
lágot. a nehezebben változó, 
hevülő bakonyi embereket.

D. Kónya Lajos

adtak, hogy kedve szen n a
dolgokkal foglalkozzék. így 
született meg a négy tanfo
lyam.

A kívánságok figyelembe
vételével szervezik a további 
program ot is. A tavaszi idény 
nagy eseményének ígérkezik 
a divatbem utató. Budapestről 
hozatnak modelleket. Egy Váj 
ci utcai szalon utazik erre  az 
alkalom ra Szomódra, és fővá
rosi művészek fellépésével 
ta rk íto tt m űsorban m uta tja  
be legújabb kreációit.

Ez lenne nagyobb vonalak
ban a szomódi nőtanács közel 
egyesztendős tevékenységének 
mérlege. A fejlődés forrása a 
töretlen m unkakedv, am i nem 
lohad le egy-egy nehézség 
miatt, és a sikerek nyomán 
sem vezet elbizakodottsághoz, 
így halad egy nyári kudarctól 
az őszi, a téli és az újabb 
sikerek felé Szomódon a nő-; 
mozgalom.

Széljegyzet

hő!csődé 
ürüqqén

Az új, 40 férőhelyes orosz
lányi bölcsődéről csak a  leg
teljesebb elismerés, vagy in
kább elragadtatás hangján 
lehet nyilatkozni. A belső 
elrendezés, a  felszerelés, az 
ellátás és m indenek felett a 
gondozás kifogástalan. Az 
új intézm ény működésével 
lényegesen m egjavult a  leg
apróbb oroszlányi állam pol
gárok bölcsödéi elhelyezése.

Hogy e gondokon sikerült 
enyhíteni, a z nagyon széles
körű összefogásnak köszön
hető. Az építkezés földm un- 
kálata it például szülők se
gítették társadalm i m unká
val. De ta lán  még ennél is 
többet te ttek  az építkezés 
ügyeit intéző különböző hi
vatalok, szervek és vállala
tok. A bölcsőde vezetője va
lósággal lelkendezve mesélte: 
m indenütt csak azt néztékj 
hogyan lehetne — a szabá
lyok, előírások betartása mel
lett — m indent minél gyor
sabban, rugalm asabban elin
tézni. És az ilyen elism erést 
a hivatali m unkáról csak 
örömmel hallhatja  az ember.

De azért — az öröm mel
le tt — egy m ásfajta — 
nyugtalanító érzés is tám ad 
az em berben. M iért nem  le
het az ügyintézés mindig, 
m inden esetben ilyen? M iéit 
számít az ilyesmi m a még 
külön megemlítendő, külön 
elismerésre okot adó tény
nek? Persze, tudjuk, hogy az 
ok jóval inkább az ügyin
tézés túlságosan merev, ne
hézkes szabályaiban, m in t
sem m agukban az ügyek in
tézőiben keresendő. De er. 
csak megerősíti az óhajt: de 
jó is volna, ha az ésszerűen 
rugalm as és felelősségválhu 
ló intézkedés mielőbb olyas 
természetessé és magától ér
tetődővé válna, hogy senki
nek eszébe sem ju tna kőién 
örülni neki.


