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Dadi változások
AZT MONDJAK, hogy Da- 

idot hitetlen emberek lakják. 
No, nem a szó megszokott ér
telmében, hanem a jövő ke
csegtető távlatait illetően. 
Most, hogy a szövetkezet 
nagyszerű gazdasági eredmé
nyeiről, a tagok szép jöve
delmeiről esik szó, maga az 
elnök, Szűcs Bálint is így be
szél:

— Sohasem hittem volna el, 
hogy Sadon ilyen jövedelmek 
lesznek. Mindig azt mondo
gattam, csak 45 forintot érjen 
egy munkaegység, akkor nem 
lesz itt semmi baj. Aztán úgy 
módosítottam az állásponto
mat, hogy ha az ötven formt 
meglesz. S lám, most 68 fo
rintnál tartunk.

Este van, régen hazament 
már mindenki a szövetkezet 
majorjából, de mi csak szo
rongunk a szűk kis helyiség
ben. A szó nem akar elállni. 
Nincs parlamentarizmus, 
egyikük be sem fejezte, a má
sikuk már kezdi, mindenki
nek van mondandója. Most, 
hónapokkal az eredmények 
közzététele után is majd szét
feszíti őket az öröm. S én 
kezdem azt gondolni ezek az 
emberek tényleg nem hitték 
el, hogy így alakul az életük.

De hogyan tudták mindezt 
elérni hit és bizakodás nél
kül? Eszembe jut a délelőtti 
epizód. Miután végigbukdá
csoltam a tsz-major rögös út
jain, végre megtaláltam Pet- 
rovics László molnárt, a ta
karmánykeverő üzem munká
sát, a pártszervezet titkárát. 
Nagyon kedves és udvarias 
volt, de kijelentette, hogy ne
ki most van a munkaideje, ő 
nem ér rá beszélgetéssel töl
teni az időt. Nagyon meghök
kentem, de magamban örül
tem is: „Hiába, van itt már 
munkafegyelem !”

S most, mintha csak ezt a 
tényt akarná bizonyítani a fi
atal kommunista agronómus, 
Farkas István hangosan így 
tűnődik:

— Pár hónapja dolgozom a 
gazdaságban, de 1965-fcen is 
itt voltam gyakornok. Akkor 
mindig munkára toboroztunk, 
s örültünk, hogy a gazdák el
jöttek. Most sorba állnak az 
emberek a munkáért. S ne 
higgye senki, hogy ez csak a 
nagyobb jövedelem miatt van 
így. Akárhogyan is nézzük, 
sokat változott a tagok öntu
data. Dadi viszonylatban nagy 
dolog az, ami az emberek 
gondolkodásában bekövetke
zett.
Kezdik sorolni a tényeket. A 

tsz-tagok egy része pártokta
tásra jár, a gazdaságpolitikai 
tanfolyam mezőgazdasági ta
gozatának anyagát és most a 
X. kongresszuson elhangzotta
kat tanulmányozzák. Az ál
lattenyésztésben dolgozók kö
rében szocialista brigád ala
kult, a pártszervezet segített 
megszervezni, létrehozni. Most 
a traktorosok között folyik a 
tanakodás, hogy náluk is meg 
kellene egyezni abban a bri
gád dologban, elvégre ők sem 
maradhatnak le az állatte
nyésztők mögött

Általában bármi hasonló 
változásról esik szó, a párt- 
szervezet tevékenységét emlí
tik. így van ezzel Szűcs Bá
lint elnök és Móró István fő
könyvelő is, pedig mindket
ten pártonkívüliek. Móró Ist
ván főleg a kommunisták 
munkára ösztönző, felvilágo
sító szerepét hangsúlyozza:

— A termelő munkában a 
párttagok példamutatóan 
vesznek részt, ezzel azonban 
nem elégszenek meg. Azzal is 
törődnek, hogy mások, akik 
rászorulnak a bíztató szóra, ne 
maradjanak enélkül. Azon 
igyekeznek, hogy mindenki 
megértse, tényleg csak a kö
zös és hatékony munka vezet 
eredményre. Mindenütt akad
nak olyan emberek, akik bá
torításra szorulnak. A párt
tagok nem fáznak attól, hogy 
kényes helyzetekben kiállja- 
nak, s ez mindig előbbre vi-

A Gamma Kisbéren
A megyei Mezőgazdasági 

Gépjavító Vállalat kisbéri 
üzeme — január óta viseli a 
Gamma Művek kisbéri gyár
egysége nevet.

A Bábolnai Állami Gazda
ság részére gyártott istálló 
felszerelések gyártása erre az 
évre szinte 100 százalékba le
köti a gyáregység kapacitását. 
Még a jövő évben is jelentős 
lesz az a munka, amelyet a 
bábolnaiak rendelésére végez. 
Már most megindult azonban 
a munkások átképzése, hogy 
amikor a Gamma gyár termé
keinek gyártása megkezdődik, 
a szakmunkásgárda készen 
álljon. Ezért a lakatosok egy 
része Budapesten - átképzésen 
vesz részt.

A kisbéri gyáregységben 
dolgozóknak is bőven van 
munkájuk. A most készülő 300 
férőhelyes sertéshizlalda be
rendezései után most egy 1024 
férőhelyes sertésfiaztató tech
nológiai berendezésén dolgoz

nak. E mellett már a Gam
mában készülő Diesel-motoros 
szivattyúk alkatrészeit is ké
szítik. Az itt gyártott sertés- és 
baromfiólak szellőztetését biz
tosító ventillátorok legna
gyobb megrendelője a tatabá
nyai DELTA Ktsz.

Fajknsz Gizella Bársonyosról 
jár be és igen elégedett mun

kahelyével.

szí a közös gondok megoldá
sát.

Szűcs Bálint más oldalról 
fogja meg a dolgot:

— Nem tudom, hogy ez mi
ként van, de a tagjaink va
lahogy mindent szívesebben el
mondanak a párttitkárnak, 
vagy valamelyik kommunis
tának, mint nekünk itt a tsz- 
vezetőségben. Pedig mi is 
vagyunk olyan jó viszonyban 
a tagokkal, mint ők és ez a 
jelenség mégis fennáll. A tit
kár állandó meghívott a tsz- 
vezetőségi üléseken, s ilyen
kor mindig „kellemetlenke
dik”. Mindig elmondja, hogy 
erről vagy arról a dologról az 
emberek miként vélekednek. 
S nem hallgatja el a számunk
ra kedvezőtlen véleményeket! 
Ez a vezetőségnek nagyon jó, 
mert így reálisabban tudjuk 
a dolgokat és általában a köz
hangulatot értékelni.

Petrovics László párttitkár 
csak nevet ezen. Tudja ő, 
hogy mit miért csinál a párt- 
szervezet. Mutatja a félévi 
munkatervet, s az ember csak 
bámul, hogy mennyire a szö
vetkezet helyzetére koncent
rálnak. Szinte minden taggyű
lésen beszámol valamelyik 
szövetkezeti vezető. Nincs 
olyan munkafolyamat, vagy 
üzemág, amelyről a pártszer
vezetnek ne lenne pontos át
tekintése. Érthető, ha a párt
titkár nyugodt Rajtuk, a párt- 
szervezet segítő, irányító és 
ellenőrző tevékenységén nem 
múlik a szövetkezet Sikere. 
Azaz, igyekeznek minél na
gyobb mértékben belejátszani 
ebbe a sikerbe.

KINT KEMÉNYEN zúdul 
az ablakra a szél, késő este 
van a napi fárasztó munka 
után illene „hazaengedni” az 
embereket Kovács Lászlóval, 
a Hazafias Népfront titkárá
val váltunk még néhány szót 
Bérelszámoló a szövetkezet
ben és ő is tagja a pártszer
vezetnek. Azt mondja, soha 
re  legyen Dadon jobb hangu
lat, mint éppen most, a vá
lasztások közeledtével. S sza
vaiból az derül ki, hogy azért 
nagyon sokat kopott már a 
hajdani hitetlenség. A tények 
meggyőzték az embereket. 
Ma már csak játszadoznak a 
tamáskodás, a kételkedés gú
nyájában, magukban azonban 
nagyon sokat kapott már a 
is mondják ezt ki olyan nyíl
tan és boldogan, mint a szö
vetkezet elnöke.

Lehet, hogy nem is jó en
nek az írásnak a címe? Talán 
inkább így kellett volna meg
fogalmazni: Az elégedett da- 
üiak. . .

D. Kónya Lajos

Kántor Jenő esztergályos egy ventillátor
kálását végzi.

tárcsa niegmun-

Négymillió éves 
ásványvízlorrás

A geológusok Kokcsetavi 
tömbnek neverték él Észak- 
Kaukázusban azt a hatalmas 
földkéreg-képződményt, amely 
a szakembereket a  szokásos
tól erősen eltérő felépítésével 
hökkentette meg. A hatvan- 
kilométeres mélységben vég
zett szeizmikus szondázásnál 
az úgynevezett „fejhullámok” 
rendellenes gyengülését fi
gyelték meg, majd a hullámok 
rögzíthetősége megszűnt. Más 
szóval a geofizikusoknak itt 
nem sikerült a földkéreg és a 
felső köpeny között a pontos 
határvonalat megállapítani. A 
földrengéstan tudósainak fel- 
tételezése szerint ez arról ta
núskodik, hogy itt igen külön
leges tektonikus zóna helyez
kedik el.

Az utóbbi időben a ka
zahsztáni tudósok fokozott ér
deklődést tanúsítanak a Kok
csetavi tömb iránt. A föld 
mélyének kutatói számos ér
dekes adatot szereztek. A köz
társaságban ezen a környéken 
tárták fel a legrégibb ásvány
vízforrásokat, amelyeknek ko
rát megközelítőleg négymil
lió évre becsülik. Ezenkívül 
más ásványi kincsek lelőhe
lyeire is rábukkantak.

Ahol élünk —ahogy élünk

Fejlődő közlekedésünk
Ahol élünk, 

egyik legjobban
megyéje. Ezzel a fejlett — és 
tovább fejlődő — iparral kell 
lépést tartani megyénk köz
lekedésének is. Az utóbbi 
évek folyamán útjainkon nőtt

az ország és korszerű úthálózat létrch*» 
iparosodott zását. — A megyét is érintő

legnagyobb beruházás, a Ta
tabánya—Győr között meg
épülő új M l~es út a negyedik 
ötéves terv folyamán. Ez 
meggyorsítja a belföldi és

a gépjárművek száma, mind tranzit forgalmat is: megszűn- 
kevesebb a lovas kocsi — sőt nek a vasúti közúti kereszte-
a kerékpár is. Az ipari nyers
anyagok késztermékeit szállí
tásának gondja nagyrészt a 
vállalatokra, üzemekre hárul: 
saját gépjárműparkjuk fej
lesztésével biztosítják ezeknek 
gyors, zökkenőmentes fuva
rozását. A Volán — és 18. sz 
vállalat — járműparkjának 
állandó fejlesztése 
sem oldhatja meg ezeket a 
feladatokat; a szállítási igé
nyek jóval meghaladják jelen
legi, a közeljövőben! lehető
ségeit is.

ződések — és az út elkerüli 
a lakott területeket. Tovább 
folyik a meglévő M 1-es út 
megyei szakaszának korszerű
sítése is, felújításra kerül a 
— már meglehetősen sok pa
naszba okot adó — 10. sz. út 
is. Az ötéves terv utolsó évé
ben készül el az új, Tatabá- 

ellenére nya—Kisbér között épülő út.
A tatabányai gépkocsiszervíz 
mentesítése a komáromi — 
két év múlva működő — szer
viz létrehozásával oldódik 
meg.

Két autóbusz-pályaudvar is 
épül a közeljövőben, Dorogon 
Autóker-üzlet nyílik, ez év
ben három hidat korszerűsí
tenek — és folytathatnánk a 
sort Ennek a „jornak” min
den eleme a közlekedéspoliti
kai koncepció része, és ezek 
a részek egyensúlyban vannak 
egymással. A közlekedés fel
tételei egyenlően adottak. A 
feltételekről beszélve, nem 
szabad elfelejtkeznünk a köz
lekedés rendjéről sem. A köz-

A személyszállítás feladatai
ból viszont egyre nagyobb 
részt vállal a Volán. Biztosí
tania kell a kulturáltabb ki
szolgálást, lépést tartani a 
személyszállítással kapcsolatos 
mennyiségi és minőségi igé
nyekkel.
— A közúti tömegközlekedési 
eszközök és a vasút korszerű
sítésére szükség van, annak 
ellenére, hogy a megyében ro
hamosan nő a magángépko- lekedés fejlődése szükségessé 
esik és motorkerékpárok szá- tette a KRESZ-szabályainak 
ma. Mindennek eredménye- módosítását. Szükségessé teszi 
ként, megyénk útjain egyre a  szubjektum, a közlekedés
több a gépjármű, lassú a köz- ben résztvevő egyén alka!-
lekedés. Az országos közleke
déspolitikai koncepció, ezzel 
számolva, meghatározta — a 
járműpark növekedésével lé
pést tartó — szervízhálózat.

mazkodását is — a közleke
dési etika fejlődését.

B í.

K inek a s  érdekében?
Furcsa jelenség ütötte fel a 

fejét termelőszövetkezeteink
ben az utóbbi egy-két évben. 
Egyes termelőszövetkezetek 
nemegyszer valótlan, a té
nyeknek meg nem felelő ada
tokat mutatnak ki. Az egyik 
közös gazdaság vezetői például 
azzal büszkélkedtek, hogy ná
luk kettő felett áll a koca- 
íörgó, ami igen szép eredmény. 
Ezért az esetet felvető tsz-el- 
nök érthető érdeklődéssel né
zett körül a szóban forgó ser
téstelepen. Meglepetéssel ta
pasztalta, hogy a hivatalosan 
nyilvántartott anyakocákon ki-

így már mindjárt érthetővé állításához felhasznált takar- 
vált számára a kettő feletti mány mennyisége. Amikor az 
kocaforgó. Lefialnak a „tar- állattenyésztés vezetője meg- 
talék” kocák, és ezt az ellést tudta, hogy ezt a számot az 
is a ténylegesen nyilvántartott újságban is nyilvánosságra kí- 
ailatok tenyésztési eredmé- vánják hozni, egészen kétség- 
nyeihez számítják. beesett, mert mint kiderült —

Szavait a megyei állatte- ez az adat sem fedte a való- 
nyésztési felügyelőség vezető- ságot. Sajnos, e példákkal még 
je is megerősítette. Amikor nem merítettük ki az ilyen,
utánanéz a tsz-ek által közölt 
adatoknak, nemegyszer ki
derül, hogy azok messze el
térnek a tényleges eredmé
nyektől — mondotta. Hason
lókkal mi is találkoztunk a

vagy hasonló tapasztalatokat, 
s éppen mert már nem egyedi 
esetek, nem lehet szótlanul el
menni mellettük.

Nagyon elgondolkodtató, 
hogy milyen szándék vezeti 
egyes tsz-ek tisztségviselőit 
akkor, amikor hozzájárulnak,

Van-e humorérzékük az állatoknak?
Az állatok nagy része ren

delkezik bizonyos érzelmi 
skálával, különösen az emlő
sök és a madarak. Jól szem
léltetik ért a „Daktari” képei

makalapját a szél a lábal elé dozva bandukolnak, valameny-
sodorta. Felemelte a fejfedőt 
földről, majd ormányával feje 
fölé tartva büszkén sétált vele 
körbe-körbe a kifutójában.

is. Természetesen ez a 3kála Később a feje búbjára tette 
rendkívül „hézagos”. Ennek '« kalapot s fejét a szokásosnál 
kapcsán felmerülhet a kérdés: magasabbra szegve egyensú-

állatok arra, hogy vidámak, Megelégedve a produkciót óva-
pajkosak vagy akár humoro
sak legyenek?

A humor szó emberi alko
tás, az ember fejlesztette ki 
és virágoztatta fel a humort. 
Amikor az ember e fogalmat 
állatokra viszi át, alapvető té
vedésbe esik. Regékben, tör
ténetekben ugyanis a macska, 
a róka és a kiskakas mint fur
fangos, agyafúrt kópé lép 
elénk, s e tulajdonságokkal a 
biológiai megítélés során is 
óhatatlanul felruházzuk az ál
latokat.

Sok humorosnak tűnő állat- 
történet ismeretes, különösen 
az állatkertekben tartott álla
tokkal kapcsolatban. Harry

zárszámadások alkalmával. Az 
vül még egész tekintélyes egyik közös gazdaság vezető
mennyiségű kocát tartanait, ségi beszámolója például ar- vagy esetleg maguk szorgal- 
melyekről a gondozó kijelen- ról tájékoztatta a közgyűlést, mázzák, hogy elért eredmé- 
tette, hogy az a tartalék álló- hogy állattenyésztési ágazatuk nyeik helyett hamis számok 
mány. A történethez a tsz- szépen túlteljesítette árbevéte- terjedjenek el a köztudatban, 
elnök még hozzáfűzte: tartaté- li tervét, holott sokak előtt S vajon mindezt kinek az ér
kos honvédekről tud, a váló- ismert volt a jelentős lemara- dekében teszik? Attól, hogy a 
gatott iabdarúgókeret tartalék- dás. Egy másik közgyűlésen a ténylegesnél jobb eredményi 
játékosairól is, önmaga tarta- vezetőségi beszámoló azt rög- tüntetnek fel, nem lesz több a 
lékos tiszt, de tartalékos anya- zítette, hogy náluk 3,6 kg alatt tiszta nyerr- _g, semmiféle 
kocákról most hallott először, van az egy kg sertéshús elő- anyagi előnye nem származik

belőle a tagságnak. Sőt, káros 
az egész kollektívára nézve, 
mert elkendőzik előle az Igaz
ságot. Talán a „kívülállók” 
nagyobb erkölcsi elismerésére 
apellálva szépítenek? Ez sem 
lehet a magyarázat, mert mi
lyen „szépítés” az, amely ho
mokvár módjára az első érin
tésre összeomlik, s erkölcsi si
ker helyett megdöbbenést, 
rossz véleményt szül. Talán a 
szép számok bűvöletében sze
retnének élni, ezért próbálják 
lakkozni a valóságot?

Veszélyes játék ez, mert a 
közös gazdálkodás csak ideig- 
óráig bírja el káros visszaha
tás nélkül az effajta szépítge- 
téseket. A ténylegesnél jóval 
kedvezőbb szám, indokolatlan 
elégedettséget szül és ugyan 
minek „hajtsanak? a szakem
berek, vagy az egyes ágazatok 
dolgozói ott, ahol a vezetők 
sikeresként propagálják a kö
zepes eredményeket is?

A termelési mutatószámok 
arra valók, hogy a tényleges 
helyzetet tükrözzék és felhív
ják a gazdálkodók figyelmét 
rá, ha valahol baj van. Erre 
szolgálnak a közös gazdaságok
ban is. Éppen ezért megvál
toztatásuk módja nem az ad
minisztratív „szépítgetés”, ha
nem az adott ágazat jobb 
munkája.

nyi vidám, pajkos a tekinte
te. Ki állná meg mosoly nél
kül ezt a humoros jelenetet?

Az ilyen és hasonló, az em
ber szemüvegén keresztül néz
ve humorral teli állatmegfi- 
gyeléseknek se szeri, se szá

vaion valóban képesek-e az lyozta, hogy le ne csússzon, ma. De tudomásul kell ven-

tosan leemelte a kalapot, a 
földre helyezte, majd diadal
masan rátaposott. Néhány má
sodpercig kerek 80 mázsa ne
hezedett a szalmakalapra, mely 
a fclismerhetetlenségig össze- 
sajtolódott

Ekkor az elefánt lassan is
mét felvette a lapos tányért 
és könnyed mozdulattal a bá
mészkodók közé hajította. 
K'ozzá kell tennünk, hogy Har-

nünk, hogy Harry elefánt kö
zel sem olyan humoros beállí
tottságú, mint hisszük. Egy
szerűen életmódjához tarto
zik, hogy mozgásigényét vala
mi kielégítse, jelen esetben 
ezt történetesen egy szalma
kalap segítségével tette. A kis 
rókák viselkedését sem sza
bad túlértékelnünk, hiszen 
csupán az anyjuk tanítja őket 
az egymás mögött való ha
ladásra, mivel így a veszély

ry korábban sohasem volt P ^ j ^ h a n  gyorsan bizton- 
idomított cirkuszi elefánt sagba helyezlietok

• A bevezetőben feltett ker-
Vagy nézzünk egy másik désre tehát egyértelmű lehet 

esetet. A hatalmas tölgyfa tö- a válasz: egyszerűen arról 
vében, a rókalyuk bejárata van szó, hogy az ember hu- 
előtt éberen figyelve ül a ró- moros képességeket magyaráz 

például, a hatalmas ázsiai ele- kapar. Előttük libasorban jár- bele olyan dolgokba, amelyek 
fánt, egy alkalommal különös nak körbe a kölykök, fogaival az állat mindennapos viselke- 
módon tréfálta meg egyik Iá- mindegyik belekapaszkodik az dési módjának felelnek meg. 
ta&atóját, amikor annak gzal- előtte haladó farkába. Ficfcáih fa  így van ez Judi esetében is.


