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Bővült 
a gombüzem

Az Űszó-Falu Halász Tsz 
egyetlen melléküzeme, a 
gombüzem, néhány hónappal 
ezelőtt új épületbe költözött. 
Ezt az új telephelyet 72 000 
forintból vásárolta a szövet
kezet. Azóta tágasabb mű
helyekben, kedvezőbb körül
mények között, koncentrál
tabban folyik a termelés. 
Ennek gazdasági haszna máris 
mutatkozik az önköltség 
csökkenésében.

A részleg legfontosabb fel
adatának tekinti, hogy lépést 
tartson a divattal. Ebben lát
ják egyetlen lehetőségét an
nak, hogy vevőkörük tovább 
bővüljön. Űj, érdekes fazono
kat alakítanak ki, melyek 
anyaguknál, ízléses kivitelezé
süknél fogva exporttermékek 
díszítésére is alkalmasak. Leg
utóbbi újdonságuk a fémmel 
behúzott gomb — ez iránt 
különösen nagy az érdeklődés. 
Hagyományos kelléke a ruhák
nak a gomb mellett a csat 
is. Ezért az új fazonú gom
bok egy részéhez új fazonú 
csatokat te készítenek.

Az új üzem — bár tága
sabb a réginél — további fej
lesztésre szorul. A tervek 
szerint mintegy 15 méter 
hosszú, emeletes épülettel bő
vítik. Ebben helyezik majd el 
— többek között — a szoci
ális létesítményeket. Ez az 
építkezés azonban nem fogja 
akadályozni a termelést. A 
részleg célja, hogy a tavalyi 
esztendőhöz képest 15—20 szá
zalékkal növelje a termelést, 
a dolgozók létszámának eme
lése nélkül

Tekintse meg az

Bayin kitűnőre vizsgázott
A Magyar Ebtenyésztők Or

szágos Egyesületének eszter- 
gomtábori csoportja évről év
re megszervezi a kutyakikép
ző tanfolyamot. Jelentkező

tudnak az iskolából kikerült 
német juhász kutyák. Varga 
János ezüstkoszorús mester
kiképző hónapokon át magya
rázott, hogy s miként kell

m

Eligazítás a verseny előtt

mindig van szép ' számmal. 
Ezúttal is — vasárnap — több 
kutya tett tanúbizonyságot tu
dásáról, Szopó Béla munkaku
tya bíró előtt.

Nem véletlen, hogy a gaz
dik sokkal nehezebben visel
ték a vizsgával együtt járó iz
galmakat, hiszen egy ilyen 
vizsgán tulajdonképpen raj
tuk is sok múlik. Egy rosszul, 
határozatlanul kiadott pa
rancs, meggondolatlan moz
dulat, s a mindig jól dolgozó, 
igyekvő állat hibát vét. Az 
igazság persze az, hogy nem 
ő vét. így aztán a kutyaveze
tő vizsgadrukkja a kutya tel
jesítményében csapódik le, Az 
engedelmesség alapvető kö
vetelmény az iskolázott állat
nál. Egy olyan egyszerű uta
sítás; előre!, állj!, maradj!* 
szakadatlan és türelmes gya
korlás után teljesül reflexsze- 
rűen. És ennél jóval többet te

kifejleszteni a kutyákban levő 
hajlamot. Makra Sándor Bon
zó nevű kutyája csaknem hi
bapont nélkül teljesítette a 
nyomozási feladatot. Kapus 
János Hűspataki Bagin nevű 
13 hónapos német juhász ku
tyája is szinte iskolapéldáját 
mutatta a nyomozó munká
nak. Megingás nélkül ment 
végig á nyomon, s vitte be 
gazdájának az elrejtett tár
gyakat. Kitűnőre vizsgázott.

Esztergomtáborban már év
tizedek óta népszerű ez a 
sportág. Ügy tűnik, hogy mos
tanában csak növekszik az 
érdeklődés. Jól bizonyítja ezt, 
hogy máris indul a következő 
kiképző tanfolyam. Az újak 
kezdenek, a régiek pedig egy 
osztállyal feljebb lépnek.

— gőg —

Könnyítettek az asszonyok dolgán
A tatai járásban, mint ál

talában a gyárak, a bányák 
környékén, a mezei munkák 
zöme a nők vállára nehezedik. 
Az utóbbi napokban is amer
re csak jártunk, mindenütt di
csérték a lányok, asszonyok 
munkáját. Nélkülük aligha 
birkóztak volna meg az idei 
megkésett tavasszal a szövet
kezetekben. A nőknek a me
zőgazdasági munkák mellett 
számos más gondjuk, is van. 
Nem mindegy, hogy hol, ho
gyan könnyűének az ásszo- 
nyok dolgán, hogyan igye
keznek kellemessebbé tenni a 
közösben dolgozó nők életét.

Szó mód
A Március 15 Tsz-ben, is 

javarészt a nők szorgalmát di
cséri a határ. Különösen sok 
a munka a kertészetben. A 
palánták kiültetése, a  növé
nyek ápolása és a melegágyak 
kezelése úgyszólván kizárólag 
a nők dolga. A huszonöt hol
das területen több millió pa
lántát nevelnek, s egymillió 
kétszázezer forint bevétel mú
lik az asszonyok helytállásán.

A szövetkezet méltányolja a 
példaadó szorgalmat. A legne
hezebb munkáknál férfiak se
gítenek. S ami dicséretes: a 
hétvégeken az asszonyok oda
haza maradhatnak és a ház
körüli munkát elvégezhetik. A 
jó munkáért természetesen a 
jutalom is kijár. A szövetke
zet vezetősége budapesti ki
rándulásra vitte a tsz nődol
gozóit, s a színes program ke
retében a cirkusz előadását is 
megtekintették.

Neszmély
Talán az a legfontosabb, se

gítség, hogy a község új ÁBC 
boltját a tsz asszonyainak a

Irodagépi.pari
és Finommechanikai Vállalat 
kiállítását a BNV-n

Itt mutatja be hagyományos és új gyártmányait. 
Felvilágosítás és szaktanácsadás a Petőfi 
csarnokban.
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Az Építőipari 
Szállítási Vállalat 
4. sz. ÉPFU

Hivatásos személy- és tehergépjármű vezetői tanfo
lyamot indít azoknak, akik szakmának kívánják vá
lasztani a gépjárművezetést, s a tényleges katonai szol
gálatot Ietöltötték és S általános iskolai végzettséggel 
rendelkeznek. A tanfolyam egész napos elfoglaltsagú 
les® és előreláthatólag 10 hétig tart. Erre az időre 
a tanfolyam költségein felül a vállalat a család megélhe
téséhez szükséges ösztöndijat biztosit. A tanfolyam be
fejezése után a vállalat biztosítja a képzettségnek 
megfelelő foglalkoztatást. Jelentkezni lehet személye
sen a vállalat tatabányai, almásfüzitői és lábatlani ki- 
rendeltségein május 31-ig, ahol az érdeklődők bővebb 
felvilágosítást kapnak. A beiskolázáshoz szükséges 
pályaalkalmassági vizsga június 4-cn lesz.

A S Ö R K E K T 1 E M
A társaság: négy férfi és 

egy nő.
A Sörkert söntés felőli pe

remén ülnek, kényelmesen el
terpeszkedve, az alkoholmár 
moros emberek jellegzetes 
pózában. Előttük sörösüvegek 
garmada. A szót egy elhanya
golt külsejű férfi viszi. A ha
ja ápolatlan, csimbókokban 
omlik szét a fején. Borostás, 
arca az alkohol legyőzöttje-

Minden második, szinte be- 
idegződött mondata: „Gazem
ber legyek, ha...”

A harmadik mondat szá
nalmas káromkodásba fullad. 
A többiek! száján is gátlás 
nélkül ömlik a mocskos be
széd, a vendégek nem kis 
megrökönyödésére.

Gusztustalan vicceken, nevet
nek, ilyenkor a nő fogatlan 
szája elé kap egy söröseim- 
két, melyet mindig ujjai kö
zött forgat.

Isszák a sört, hangosan be
lecuppogva az üvegbe.

A férfi, aki a társaság kö
zéppontjában áll, felkel az 
asztaltól és néhány perc múl
va papírba göngyölt lángos- 
sal tér vissza.

Társai lecsapnak a lángos- 
ra. Gyorsan szájukba gyömö
szölik, a  zsír csillogni kezd az 
ujjaik között.

Az ősz hajú, legilalosabb 
férfi beszél;

— Nem jó ez a lángos, 
amit itt manapság sütnek... 
A nagymamám nagyon fino
mat tudott sütni... kemencé
ben. Megkente libazsírral, az 
volt ám az igazi! Na igyunk 
is! Egész életemben mást 
sem tettem, mint ittam, it
tam-.. Csoda, hogy ennyire 
bír inni?

— Más is ivott,.. — mond
ja a foghíjas nő vígasztalóan, 
és arcon akarja csókolni a 
férfit...

— Menj innen, löki el ma
gától a férfi és káromkodik.

Elérzékenyül, kezével utá
nozza a hegedülést és egy so
ha nem hallott dalt kezd éne
kelni. Társai először meglep
ve nézik, majd a szánakozás 
és az együttérzés különös öt
vözetével bámulják.

A sörkertben sokan odafi
gyelnek.

A férfi hirtelen abbahagy
ja keserves dalát.

Marokra kapja maga előtt 
a söröspoharat és teljes erő
vel a betonra vágja, hogy 
ezer darabra fröccsen szét.

Utána úgy néz körül, mint, 
aki valami rendkívül dicső
séges dolgot vitt véghez.

Botlik József

kívánsága szerint tártjaik nyit
va. s  ami még jó: kitűnő az 
áruellátás.

Ha valahol, úgy a nagyüze
mi szőlőtermelésben pótolha
tatlanok az asszony-kezek. 
Jelenleg is nap, mint nap szor
galmasan dolgoznak a Mele- 
ges-hegyi ültetvényben. A 
szorgos munkának bizonyára 
az idén is gazdag eredménye 
lesz. A szövetkezet vezetősé
ge — és a község vezető tes
tületéinek á képviselői is — 

.messzemenőkig igyekeznek 
könnyíteni a tsz-asszonyainak 
a gondján; minden problémát 
rövid időn belül, orvosolnak.

Koca
— Nálunk igen sok munkát 

az asszonyok végeznek a me

zőn, de meg is becsüljük őkít 
— a szövetkezet főagronómu- 
sa mondta, s nyomban szá
mokkal te bizonyította, hogy a 
közös jövedelemnek milyen 
jelentős hányadát könyvelik 
el az asszonyok érdemeként. 
Ezért jutalomképpen évről 
évre országjárásra, kirándulá
sokra viszik a nődolgozókat.

A hét végén javarészt oda
haza maradhatnak az asszo
nyok, így kényelmesen elvé
gezhetik az otthoni munkát 
Különösen az idősebb asszo
nyok örömére szolgál: a szö
vetkezet vezetősége megte
remtette már a hévízi üdülés 
lehetőségét is.

K. E.

A BNV d í j  á so tt gépe
Az Országos Bányagépgyártó Vállalat P 620—4 típusú lán
cos vonszoló családja az idei BNV díjazott termékei között 
van, de a kiállított páncélpajzs is élénk érdeklődést keltett 
a szakemberek körében- A korszerű frontfejtések ma már 

az ilyen berendezések nélkül elképzelhetetlenek.

A páncélpajzs a korszerű frontfejtések fő biztosítéka

Lucernakaszálás
Silóbefakarítás

A lucernabetakaritás ma 
még számos gépet és sok ké
zi munkát igénylő feladat 
termelőszövetkezeteinkben.

A kisbéri Virágzó Terme
lőszövetkezet az idén új mó
don takarítja be ezt az érté-' 
kés takarmánynövényt. A mű
hely szerelői a gabonakom
bájnról lévették a vá
górész alsó lemezét,
két szélére állítható csú
szótalpat helyeztek, a ka
szaeresztő rugókat pedig le
engedték. Ezzel a változtatás
sal a kombájn a legvastagabb 
lucernát is szépen levágja és 
szőnyegszerűen teríti szét. 
A tapasztalat szerint jóval 
könnyebben dolgozik a gép a 
lucernában, mintha gabonát 
vágna. A kasza üzemeltetése 
nem jelent terhelést a kom
bájnnak.

Az új eljárással Jelentősen 
Leegyszerűsödött a kaszálás,

90 millió forint az ÉSZY idei terve
Az esztergom-pilismaróti 

Lenin Ütja Tsz és a kesztölci 
Jószerencsét Tsz által alapí
tott 'Építőipari Szövetkezeti 
Vállalat —- röviden ÉSZV — 
a termelőszövetkezeti közös 
vállalatok, vállalkozások so
rában ritka kivétel. 1970-ben, 
megalakulásának első évében 
már tekintélyes tiszta nyere
séget tett le az alapító terme
lőszövetkezetek asztalára. A 
kezdetben mindössze 25 fizikai 
dolgozót foglalkoztató vállalat 
igen rövid idő alatt gyors, fej
lődésnek,' fellendülésnek in
dult. Termelésük — a létszám
mal párhuzamosan — hónap
ról. hónapra emelkedett — és 
év végére már három főépí
tésvezetőség működött, több 
mint hatszáz dolgozóval.

A jól megszervezett építő
ipari közös vállalat vezetői az

idén már bátrabban terveztek 
és a tavalyi 40 millió helyett 
90 millió forint termelési ér
tele létrehozását tűzték ki cél
ul. Ennek elérését Sípos Lász
ló igazgató a következőkben 
látja:

— Alihoz, hogy 1971. évi 
tervünket globálisan és rész
leteiben is teljesíthessük, ja
vítanunk kell a vezetés , szín
vonalán. Ez nemcsak a válla
lati, központi irányítás színvo
nalának növelését jelenti, ha
nem a főépítésvezetőségek, mű
vezetők és brigádvezetők mun
kamódszerének, irányítási kész
ségének, lelkiismeretességének 
fokozását is. Tervünket csak 
úgy tudjuk maradéktalanul 
megvalósítani, ha a termelé
kenységet 10 százalékkal nö
veljük. Vállalatunk adottságait 
figyelembe véve ezt az önkölt

ség mintegy 5 százalékos csök
kentésével, az élő munka haté
konyságának pedig mintegy 5 
százalékos növelésével érhet
jük el. Ez utóbbit elsősorban 
a munkaidő pontos betartásá
val, az anyagellátás biztosítá
sával, a szállítások jó meg
szervezésével, okos és célsze
rű építőgépek beszerzésével, 
érhetjük el.

A szövetkezeti vállalat ter
mészetesen mindazokat a jut
tatásokat, kedvezményeket 
igyekszik biztosítani dolgozói 
számára, amit hasonló munká
val az állami iparban megkap
nának. Megkezdték a Pilisma
rót és Dömös között, a válla
lat reprezentatív székházának 
építését. Ebben nemcsak a vál
lalat központi apparátusát he
lyezik el, hanem könyvtárat, 
klubszobát is létesítenek.

k o m b á jn n a l
melyet hagyományos rendsod
rózás követ A betakarítás to
vábbi menete ugyancsak új. 
Négy Hamster-féle rendfel
szedő pótkocsit vásárolt a 
tsz —, amely önmaga rakja 
fel a lucernát. A kazalba 
emelés pedig homlokrakodó
val történik.

Ez a lucernabetakarítás 
többféle előnnyel jár. .Mivel 
kombájn végzi a kaszálást, 
más munkára oszthatják be az 
erőgépeket. 30—35 holdat vág 
le a gép egy nap alatt. A 
többi munka is jóval gazda
ságosabb a hagyományos eljá
rásnál, hiszen korábban a 
már lekaszált lucerna betaka
rításához mintegy 3o személyt 
kellett foglalkoztatni. Ezt 
most öt gép és 13 dolgozó 
végzi el. Másik nagy előnye a 
gépi betakarításnak, hogy így 
nem pereg le a lucerna levele.

A tsz vezetői elhatározták, 
hogy az idén a kalászosok, a 
kukorica és a lucerna mellett 
a zöldsilót is kombájnnal ta
karítják be. Ezáltal szinte 
folyamatosain foglalkoztat
ják a k'ombájnt, jelentősen 
megnő a gép haszna és gaz
daságosabbá válik a betaka
rítás.

A nyergesújfalui
IRINYI JÁNOS 

GIMNÁZIUM
1971. június 5-én 

ÜNNEPLI
FENNÁLLÁSÁNAK 

25. ÉVFORDULÓJÁT,
melyre az iskola volt 

diákjait szeretettel várja. 
Meghívók az iskolától 

igényelhetők.


