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Hévíz — Balatonfüred — Abbázia

V á lto za to s  n y á r i  p r o g r a m  
a  tsz -ta g o k n a k

A Biztosítási és önsegély
ző csoport esztendők óta 
gazdag program ot nyújt te r
melőszövetkezetekben dolgo
zó tagjainak nyári üdülés
hez, szórakozáshoz. Az idei 
program  ta lán  még az eddi
gieknél is változatosabb. Mi
vel a  tsz-tagság zöme az 
idősebb korosztályt képvi
seli — egész esztendőben 
két szoba várja  a pihenni és 
gvósyu’ni kívánó gazdákat 
Hévizén. így egyszerre 5—6 
em ber üdülhet a  világhírű 
gyógyfürdőn.

Szinte m inden évben sok 
em ber szeretné jól m egér
dem elt pihenését a magyar 
tenger partján  tölteni. A 
Biztosítási és önsegélyző 
csoport ezt is lehetővé te 
szi a tsz-tagok számára. Ba- 
latonfüreden és B alatonal
mádin június és jú lius hó
napokban 120 tsz-tagnak e l
helyezéséről, teljes ellátásá
ról gondoskodik.

Új boltok nyílnak 
Oroszlányban

A Tatai Iparcikk Kiske
reskedelm i V állalatnál gyor
síto tt ütem ben folynak az 
oroszlányi új boltok megnyi
tásával kapcsolatos előké
születek. Az építők és a 
szerelők, a festők és a be
rendezők javában dolgoznak. 
A terveknek megfelelően 
m ájusban ugyanis megnyílik 
a  „M árka” készruházati áru 
ház. Ezzel egyidőben — az 
új O tthon lakberendezési 
bolt szomszédságában — a 
k isker- és a  budapesti Cipő 
Nagykereskedelmi V állalat 
közösen ny itja meg, illetve 
üzem elteti az új cipőáruhá
zat. Ez lesz egyúttal az or
szág egyik legszebb szakáru
háza.

A második negyedévben 
még a leértékelt áruk  bolt
já t és az ajándéküzletet is 
m egnyitják. A jelenlegi m é
terárubolt szomszédságában 
pedig, az eddiginél jóval 
korszerűbb körülm ények 

között árusít m ajd az új 
Sportbolt is.

Készülnek
az idegenforgalomra

A kereskedelm i kom m u
nális és szolgáltató állandó 
bizottság csütörtöki ülésén 
Tatán, m egtárgyalta a  me
gyében működő vendéglátó 
vállalatok és a MÉSZÖV 
felkészülését az idegenfor
galmi idényre. A tanácsko
záson a vendéglátó vállala
tok vezetői és a szövetke
zeti vendéglátó ipar ism er
tette, m it tesznek és tettek 
m ár eddig is a zökkenőmen
tes ellátás biztosítására, a 
helyiségek rendbehozatalára. 
A vállalatok ebben az esz
tendőben az idegenforgalom 
nagym értékű em elkedésére 
szám ítanak, s ennek megfe
lelően készülnek.

C  / / ibeprukoto 
társulás 

megyénkben
Megyénk öt termelőszö

vetkezete — a kömlődi Bú
zakalász-, a naszályi Duna- 
völgye- a tatabányai Sza
badság-, a Vérteskethelyi 
Petőfi-, és a császári Rá
kóczi Termelőszövetkezet — 
seprűkötő társu lást létesí
te tt. M egállapodásuk sze
r in t az öt tsz együttesen az 
idén 50 hold cirkot term el, 
hogy elegendő cirokszakállal 
lá thassa el a Kömlődön lé
tesítendő seprűkötő részle
get.

A társulás terve évi 
150 000—200 000 seprű készí
tése, mely m unkához m ár 
ez év augusztusában hozzá
látnak. A seprűnyelek gyár
tá sá t a császári Rákóczi 
Termelőszövetkezet vállalta. 
A seprűkötő részleg év vé
gi tiszta jövedelm e aszerint 
kerül felosztásra a tá rs  tsz- 
ek között, hogy ki milyen 
mennyiségű cirokszakállt 
adott feldolgozásra a  köm- 

üaemnek.

M int a közelm últban m ár 
annyiszor, úgy az idén is el
látogatnak megyénk közös 
gazdaságainak dolgozói a 
Szegedi Szabadtéri Játékok
ra. A többnapos program  
nem csak a színvonalas elő
adás m egtekintését foglalja 
magában, hanem  a  gyönyö
rű  Tisza-parti város megis
m erését is.

A nyári üdülési tervekben 
ezúttal is helyet kapott né
hány külföldi út. M ájus— 
júniusban m integy százan 
Csehszlovákiába látogatnak, 
ahol 3—5 napot töltenek el. 
Ugyancsak százan Abbáziá
ban, az Adriai tenger p a rt
ján  pihenhetnek néhány na
pig. A kül- és belföldi utak 
költségének egy részét az 
idén is a Biztosítási és Ön
segélyző csoport téríti.

A szép  
Esztergomért

Az esztergomi városi ker
tészet tavaszi ruhába öltöz
teti a várost. 500 rózsabok
rot, több m int 500 sorfát, 15 
ezer árvácskát ü lte ttek  el 
eddig. A közeli napokban 
80 ezer tő nyári virág  ki
helyezését tervezik. Új park 
épül a  Leőwi utcában- A 
tüdőkórház előtti parlagon 
lévő területen 1500 négyzet- 
m éter kiterjedésű park  épí
tését a közeli napokban m eg
kezdik.

Az ízléses form ájú, a  vá
rosképet nem  zavaró színes 
szeméttároló edények kihe
lyezése megkezdődött. Ezek
ből a praktikus kosarakból 
400 darabot helyeznek el a 
város forgalm as pontjain.

Városfejlesztés szélesebb látókörben
Tatabányai elgondolások

Kén fáklyával a rókák ellen

Rossz napok járnak  a rókákra országszerte. Az április 
elején m egindult rókairtási kam pányban a megyénk 23 
vadásztársasága áltai előzetesen felm ért 1500 lakott róka
lyuk — vagy népszerűén rókavár — mindegyikébe égő 
kénfáklyát helyeztek a  vadászok és az illetékes terü let 
állatorvosai.

A rókairtásra a  fialási időszakot használták ki a va
dásztársaságok, hiszen ilyenkor a  délelőttöt á lta lib an  a 
kotorékban tölti m inden „rendes” rókacsalád.

Érdemes olvasóink em lé
kezetébe idézni, hogy T ata
bányán ebben az esztendő
ben 546 lakás készül el és 
350 építését kezdik meg. 
E rre a célra tcbb m in t 140 
millió forintot használnak 
fel állam i, üzemi, szövetke
zeti forrásból. Az egyszer 
m ár nyilvánosság elé k e 
rü lt adatok ismétlése azért 
időszerű, m ert e  nagyará
nyú erőfeszítések révén 
végre sikerült oda elérkez
ni, hogy most m ár növek
szik a tatabányai lakások 
száma. Igaz, a bányatelepi 
lakások szanálása is 12 szá
zalékkal gyorsul. Ebben az 
esztendőben ennek ellenére 
a város lakásainak száma 
egy százalékkal gyarapodik.

K alku lá ln i kell
A beruházások irányítása 

a  tanács kezébe került. A 
központosítás révén sokkal 
több lehetőség nyílik az á t
gondoltabb kalkulációkra. 
Az új rendelkezések révén 
3—5 éves program okat á llít
hatnak  össze. A m egtaka
ríto tt pénzösszegeket szaba
dabban használhatják fel. 
A hiteleket nem  évenkénti, 
hanem  folyam atos kifizetés
re  kap ják  a beruházók.

A tatabányai városi ta 
nács határozata alapján hoz
zákezdhettek a  városfejlesz
tés közgazdasági programo
zásához. Az elm últ idősza
kokban ezt a  m unkát főleg 
csak műszaki, technikai m u
tatók szerint irányították, 

a közgazdasági elemzés vi
szont háttérbe szorult- Tata- 
bánya-Ü jváros ötödik szom
szédsági egységének m unká
latai elő tt m ár pótolják ezt 
a hiányosságot. Több terve
zőt bíztak meg, hogy kü
lönböző elgondolások közül 
választhassák ki, a legked
vezőbbet. A szemponton: 
egyike: a  költségek ésszerű 
csökkentése. Legalább ilyen 
súllyal esik la tba  a kedve-

Változtatnak a vetésszerkezeten — Növelik a szarvasmarha állományt 
Emelik a melléküzemek számát

Szomódi tervek -  dióhéjban
A szomódi M árcius 15 

Termelőszövetkezet évek óta 
a  közepesen gazdálkodó kö
zösségek sorába tartozik. Ám 
—, akár a többi, igyekvő 
term előszövetkezet tagságá
ban —, bennük is él a vágy, 
hogy mielőbb a  jók közé ke
rüljenek. Lehetőségeik azon
ban  igen korlátozottak. Mit 
tudnak  mégis tenni?

Keresztes László tsz el
nök m aga is sokat töpreng
hetett m ár ezen a jövőjüket, 
boldogulásukat, meghatározó 
kérdésen, m ert ha nem  is 
abban a  „szempi Hántásban”, 
de ham arosan kész a válasz
szák

— Először is megpróbál
tu k  szám bavenni m indazt a 
lehetőséget, am ivel a  te r
melés mennyiségén, m inő
ségén, jövedelmezőségén ja 
víthatunk  — anélkül, hogy 
az különösebb beruházást 
igényelne. Vagyis elsősorban 
a term elés szerkezetén vá l
toztatunk. A m últ évben 83 
holdon kertészkedtünk. Azt 
tapasztaltuk ; jó  a  kertészke
dés. hasznos. Csakhogy am i
kor még aránylag kevés volt 
a  kertészetben a  tennivaló, 
annyi asszony sürgött-for- 
gott ott, hogy alig tud tunk  
szám ukra m unkát biztosíta
ni. Amikor pedig elérkezett 
a paprika, a paradicsomszü- 
retelés és az egyéb kerté
szeti betakairí tások ideie. 
m ár a háztájiban is je lent
keztek a munkák, s mi ta 
gadás. sokan oda siettek 
először. Így azután a  kerté
szetben nem  tud tuk  időben 
leszüretelni a  term ést, nem  
jö tt be az a  jövedelem, am i
re  korábban számítottunk. 
Ezért úgy határoztunk, hogy 
39 holdra csökkentjük a 
kertészetet — és m egpróbá
lunk kisebb területen  vi
szonylag jobban gazdálkod
ni. M ár ac is költségmegta

karításhoz fog vezetni, hogy 
savanyító üzem ünket a 
mostani távolabbi pusztáról 
a  kertészet közelébe he
lyezzük. Így tekintélyes 
szállítási költségtől m ene
külünk meg, s  könnyebb 
lesz a kertészeti dolgozók 
átcsoportosítása, ha a  m un
ka ezt megkívánja. Az asz- 
szonyoknak pedig — akiket 
nyáron nem egyszer elvon 
a közösségi munkátóa a 
háztáji, m egpróbálunk ősz- 
től-tavaszig valam iféle ki
segítő foglalkozást keres
ni. Tervezzük hogy szám uk
ra  „összehozunk” a falu
ban egy varró  részleget.

— A vetésszerkezet vál
toztatásához még annyit: 59 
holddal nagyobb területen  
term esztünk kukoricát, m int 
eddig. Tavaly tíz vagon ab 
rakot kellett vásárolnunk. 
Az idén nem csak meg kí
vánjuk term elni az á lla tá l
lom ány szükségletét, hanem  
olyan tartalékot kívánunk 
képezni, hogy módunk nyíl
jon az állatok szám ának 
emelésére. Mivel az á lla tte 
nyésztésnek Szomódon ha
gyományai vannak, évi 59— 
60-nal több m arhát aka
runk hizlalni. I tt  em líteném  
meg, hogy silóterm esztésünk 
is több lesz. m int korábban.

— Szinte valam ennyi kö
zös gazdaság próbálkozik 
különféle m elléküzemek lé t
rehozásával. A tapasztalat 
szerint ezek a melléküzemek 
kevés em ber foglalkoztatá
sával viszonylag magas jö
vedelm et hoznak a közös 
konyhára. N ekünk is van
nak elképzeléseink. Adago
ló-, porlasztó-, és vízszivaty- 
tyú felújító részleg létreho
zásának gondolatával fog
lalkozunk. Ezekre az a lkat
részekre nagy szükség van. 
s úgy véljük, jól já rna  a kö
zösség, ha ezt a  részleget 
beállítanánk.

— M últ évi eredm ényeink 
alapján  40 forintot osztot
tunk  munkaegységenként. 
Az idei terv  5 forin ttal m a
gasabb. Ennek a jövedelem- 
em elkedésnek meg is van 
az alapja. Titkolt terveink, 
vágyaink, azonban ennél is 
m agasabbak: meg szeret
nénk közelíteni az 50 fo
rintot.

Nincs okunk kétségbevon
ni, ak á r a tervek, ak á r a 
vágyak rea litá sá t A M ár
cius 15 Tsz eddig is évről- 
évre jobb eredm ényeket 
produkált. S lám, saját 
véleményük szerint is meny
nyi még a tartalék!...

Szandi Anna

zőbb lakástípusok kiválasz
tása.

A m últ esztendőben új 
lakásokba költözött családok 
közül az ésszerű igényeknek 
megfelelően 363-ét elégítet
ték ki. A régebbinél kedve
zőtlenebb helyzetbe került 
139 család. Jogos igényét 
túllépte 261.

A városi tanács végrehaj
tó  bizottsága felm érést vég
zett és ennek alapján k i
m ondhatták. hogy növelni 
kell a kétszobás lakások 
arányát. Kevesebb szüksé
ges viszont a másfél, vala
m in t a kettő  és félszobá
sokból. A megoldás határai 
jelenleg még nagyon korlá
tozottak. Nem lehet ugyan
is túllépni az építhető laká
sok összesített alapterüle
tét. Az igényekhez igazodva 
Tatabánya-Ú jvárosban eb
ben az esztendőben ugyan
annyi egyszobás lakás ké
szül el, m int tavaly. A m ás
fél szobások szám a 12, a 
kettő és fél, valam int az en 
nél nagyobbaké pedig 3 
százalékkal csökken. A ké t
szobásokét ennek arányá
ban 15 százalékkal emelik. 
A továbbiakban az arányok 
ebben az irányban javulnak-

A m i még 
a lakásokhoz 
tartozik

Nem m arad ki a tervek
ből a lakóházak környéké
nek rendezése sem. Köztu

domású, hogy az elm últ esz
tendőkben a végleges vízel
látás, a fűtés, a  tereprende
zés két-három  éves hátrány
nyal követte a lakások á t
adását. Ma m ár 1 éves 
ütemcsúszás jelenti a m a
ximumot, hiszen a lakóterü
letek egy esztendőn belül 
teljesen kiépülnek. Ezekre 
a  járulékos költségekre ta 
valy mintegy 9, az idén vi
szont több m int 30 m illió 
forintot használnak fel. Üz
letekre, egészségügyi, ku ltu 
rális, szociális létesítm é
nyekre tavaly 9, az idén vi
szont 15 millió forintot köl
tenek Tatabányán.

Egész sor könnyűipari 
üzem nyito tta meg kapuit 
a  városban az elm últ idő
szakban. A változások szük
ségszerűvé teszik a közleke
dési hálózat átalakítását. A 
tanács végrehajtó bizottsá
ga ezekkel számolva új köz
lekedési tanulm ánytervet 
dolgoztat ki. Az eredeti fej
lesztési elképzelés csillag
alakú rendszer kiképzését 
irányozva elő. A jelenlegi 
követelményekből m erített 
tapasztalatok szerint az á t
lós megoldás a  megfelelőbb. 
A koncentrált irányítású te r
vezés lehetővé teszi, hogy a  
városfejlesztés szerves ré
szeként a közlekedés köve
telményeinek megfelelően 
jelöljék ki az u tak  nyomvo
nalait.

Felelősség a máglya fényénél
„Mint az erdők hivatott 

védelm ezője”, a Vértesi Ál
lami Erdőgazdaság levelet 
intézett a szerkesztőségünk
höz. K ifejezte messzemenő 
egyetértését április 6-án 
m egjelent cikkünkkel, am i
ben — Szöllősiék m áglyája 
címmel — szóvátettük, hogy 
a parázs-szárazságú erdő 
közvetlen közelében a  ta ta 
bányai Turul em lékm űnél 
hányán gyújtottak tüzet az 
április 4-i m unkaszüneti nap 
délelőttjén.

A cikkünket alátám asztó 
sorokból m egtudhattuk, hogy 
a Vértesi Állami Erdőgaz
daság tűzőröket alkalm a
zott. „Igen aktuális kérdés — 
a levél szerint — a már or
szágos mozgalommá szerve
ződött társadalmi erdei szol
gálat.” Ez a szerv megyénk
ben viszont még alig-alig 
létezik.

Á prilis 6-i cikkünkre cé
lozva a levél kifejtette, hogy 
az írás „bizonyára jelrázza  
a szunnyadó lelkiism erete
ket, de követendő u ta t is 
m utat azoknak, akiket ter
m észetszeretetük a kártevők
kel szem beni fellépésre ösz
tönöz”.

Beszéljünk tehát a meg
előző fellépésről. Elsőként 
kívánjuk megjegyezni, hogy 
a megyében nem csak a vér

tesi gazdaság kezel erdőket. 
I tt m űködik a pilisi gazda
ság is. Tőlük ugyan nem 
kaptunk levelet, de rem él
jük, a visszhang ennek el
lenére náluk  sem m arad t el, 
hiszen a  Turul körüli eset 
tanulságait ők is kam atoz
ta thatják .

Lehet, hogy m egtörtént, 
de a  levélből nem derü lt ki: 
m egkereste-e a XV-ös ak 
nán dolgozó Szöllösit a Vér
tesi Á llami Erdőgazdaság il
letékese? Feljelenteni p er
sze nem  lenne ildomos, de 
beszélni azért lehetne vele. 
A felvilágosító szót jelen 
esetben eredményesebbé ten
né a nyilvánosság ereje.

Végezetül örömmel hal
lottunk volna arról, hogy a 
Vértesi Állami Erdőgazdaság 
„mint az erdők hivatott vé 
delm ezője” — ezt szó szerint 
idéztük a levélből — milyen 
lépéseket tudna tenni, illet
ve tesz a jövőben a tá rsa
dalm i erdei szolgálat élet- 
rehívása és egyéb közösségi 
ellenőrzési módszerek k ite r
jesztése érdekében.

Tartózkodunk az eset je 
lentőségének eltúlzásától, 
mégis szeretnénk a máglya 
fényében felvetni a cselek
vésre serkentő felelősség 
gondolatát is.

B. M.

Vj, korszerű! Nélkülözhetetlen!
KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÁSOK UTÁN MAR

belföldre is raktárról szállítunk.

D elta körtányéros

Baromfi önitatókat
KÖNNYEN KEZELHETŐ ÉS TISZTÍTHATÓ!
k í v á n s á g á r a  t á j é k o z t a t á s t  k ü l d ü n k .
EGYÉVES GARANCIA.

DELTA Ü TSZ T a ta b á n ya  II.
DÓZSA GY. ÜT 1.
TEL. 82—76.
GYÁRTMÁNYUNKAT AZ AGROTRÖSZT 
KIRENDELTSÉGEI IS FORGALMAZZAK!


