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(Folytatás az 1. oldalról)

zalék) és megközelítette az előző tíz évben 
elért legmagasabb ütemet.. A gyors növe
kedést főleg a mezőgazdasági és az építő
ipari termelés fejlődése biztosította, az ipa
ri termelés az 19-70. évi 7 százalékos növeke
dés után 1971-ben mérsékeltebben, 5 száza
lékkal emelkedett, Ebben munkaszervezési, 
műszaki és egyéb problémák mellett sze
repe volt annak is, hogy az előző évinél ke
vésbé nőttek az ipar belkereskedelmi meg
rendelései. Évközi adatok szerint, az előző 
évektől eltérően, 1971-ben a termelő ráfor
dítások növekedése az iparban meghaladta 
a termelését, a nyereség kevésbé nőtt, mint
1970- ben. Az ipari termelés növekedése a 
nemzeti jövedelem többletéhez mintegy 7 
milliárd forinttal járult hozzá.

Az építőipari termelés, az élénk kereslet
nek megfelelően, a tervezettnél nagyobb 
mértékben (9—10 százalékkal) emelkedett, az 
építési igények maradéktalan kielégítését 
azonban így sem biztosította. Az építőipar 
hozzájárulása, a nemzeti jövedelemhez az 
1970. évinél körülbelül 8 Százalékkal, mint
egy 2—2.5 milliárd forinttal volt nagyobb.

A mezőgazdaság összes termelése az 1970. 
évi alacsony szintet jelentősen, .körülbelül 
9 százalékkal, az eddigi legjobb, 1969. évit 
pedig mintegy 3 százalékkal meghaladta. A 
mezőgazdaságban létrehozott nemzeti jöve
delem 11—12 százalékba (mintegy 5 mil
liárd forinttal) emelkedem'.

A népgazdaság aktív keresőinek száma
1971- ben csak kismértékben — nem egészen 
1 százalékkal — emelkedett. A mérsékelt 
létszámnövekedés következtében fokozódott 
a termelékenység szerepe a termelés emel
kedésében.

A termelői és fogyasztói igények kielégí
tésében nagy szerepe volt a behozatal erő
teljes — 19 százalékos — emelkedésének. A 
növekedés nagyobb volt, mint amennyit az 
éves terv előirányzott (7 százalék). A kivitel 
nagyjából a tervezett mértékben, 8 száza

lékkal fokozódott. Az 1971. évi kivitel az 
import 84 százalékát fedezte.

A nemzeti jövedelem felhasználásán belül 
a fogyasztás ae előző öt évben állandósult 
magas ütemben emelkedett, és körülbelül 6 
százalékkal, mintegy 12 milliárd forinttal 
meghaladta az 1970. évit. Ennél nagyobb volt 
a felhalmozásnak — az állóeszközök bővü
lésének és a készletfelhalmozásnak — az 
együttes növekedése (mintegy 20 milliárd 
forint), s így a nemzeti jövedelmen belül 
nőtt a felhalmozás aránya. A beruházási fo
lyósítások növekedése az év vége felé las- 
súbbodott, mivel azonban a beruházási te
vékenység és a beruházási javak beszerzése 
továbbra is élénk volt, a befejezetlen beru
házások és a készletek (köztük a beruházási 
készletek) állománya jelentősen nőtt.

A lakosság pénzbevétele mintegy 10 szá
zalékkal nagyobb volt az előző évinél. A 
pénzbevételek növekedésében szerepük volt 
központi bérintézkedésekben (a pedagógusok, 
az egészségügyi személyzet, stb. fizetésemelé
se), néhány ágazat (építőipar, közlekedés, stb.) 
megkülönböztetett bérfejlesztési lehetőségei
nek. valamint a nyugdíjak felemelésének is. 
A pénzbevétel reálértéke ennél kevésbé nőtt, 
mert a fogyasztói árszínvonal körülbelül 2 
százalékkal emelkedett. A saját termelésből 
származó fogyasztás — becslések szerint — 
1971-ben sem változott számottevően. A tér. 
mészetbeni társadalmi juttatások az elmúlt 
évben is hozzájárultak a lakosság jövedelmi 
helyzetének javulásához. A lakosság egy fő
re jutó reáljövedelme 1971-ben 5—6 száza
lékkal emelkedett az előző évihez viszonyítva.

A lakosság áruvásárlása, összehasonlítható 
árakon számolva körülbelül 7 százalékkal 
nőtt, a vásárolt szolgáltatások volumene az 
áruforgalomnál mérsékeltebben emelkedett.

Az egyéni jövedelmek és a személyes fo
gyasztás emelkedése mellett nőtt a társadal
mi alapokból történő fogyasztás is. Ennek 
hatására javultak az oktatási és művelődési 
lehetőségek, az egészségügyi és szociális el
látás körülményei.

A csúcsvezetőség beszámolt
A naszályi pártszervezetek 

tevékeny életéről eddig is sok 
szépet és jót hallottam. Most 
azonban, hogy részt vettem, a 
péntek esti taggyűlésen, ame
lyen a csúcsvezetőség számolt 
be éves tevékenységéről a 
község kommunistáinak, meg
erősödött bennem a meggyő
ződés, hogy Naszályon a 
kommunisták sikeresen hajt
ják végre a párt politikáját.

Sárosi Béla iskolaigazgató, 
a csúcsvezetőség titkára szín
vonalas beszámolót terjesz
tett a taggyűlés elé. A beszá
moló alapos elemzést nyújtott 
a csúcsvezetőség munkastílu
sáról, irányító tevékenységé
ről. A héttagú vezetőség tö
rekvéseit elemezve, Sárosi 
Béla megemlítette, hogy a 
felsőbb pártszervek határoza
tainak megismerése és á 
helyi sajátosságokra való al
kalmazása munkájuk fontos 
részét képezte. A termelő
szövetkezeti, a községi és a 
pedagógus pártszervezet tevé
kenységén keresztül igyekez
tek ezeket a határozatokat 
életté változtatni. A tömeg
szervezetek irányításával #s 
aktivizálásával pedig azt kí
vánták elérni, hogy az egész 
község lakossága a párt poli
tikájának szellemében éljen 
és dolgozzon. A csúcsvezető
ség rendszeresen állást foglalt 
a község lakosságának egé
szét érintő kérdésekben és 
álláspontját határozatok ho
zatalával és az egyes részte
rületek irányításában játszott 
aktív részvétellel juttatta ér
vényre.

A csúcsvezetőség arra töre
kedett, hogy az egyes szerve
zetek közötti munkamegosz
tás érvényre jusson. Az „In
téződjön minden a maga 
helyén” elv a gyakorlatban is 
érvényesült. Ez azt jelenti, 
hogy a csúcsvezetőség ném 
vette el másnak a kenyerét, 
sőt kifejezetten arra töreke
dett, hogy a három pártszer

vezet, valamint a tanács, a 
népfront és a többi községi 
szervezet önállósága minden 
területen érvényesüljön.

A beszámoló nem véletlenül 
kezelte központi kérdésként a 
tömegszervezetek pártirányí
tásának kérdését. A párt
tagság mintegy 40 százaléka 
Valamelyik tömegszervezet
ben lát el pártmegbizatást. 
Nem túlzás azt állítani: az ő 
aktivitásuknak, irányító tevé
kenységüknek nagy szerepe 
van abban, hogy Naszályon 
•— az MHSZ kivételével — 
tninden tömegszervezet ki
emelkedően jó munkát végez, 
tgy a három pártszervezet 
mellett a pártonkívüli akti- 
fisták olyan erős hálózata

alakult ki, ami eleve bizto
sítja a célkitűzések valóra 
váltását.

Sárosi Béla arról is szólt, 
hogy a csúcsvezetőségnek mi 
az álláspontja a község lakos
ságának életszínvonalát és 
az általános fejlődést illetően. 
A két és félezer lakosú hely
ségben csaknem 4 millió fo
rint a takarékbetétek összege. 
Minden évben legalább egy 
tucat új ház épül. 580 rádió 
és 468 tv jelzi, hogy a naszá- 
lyiak nemcsak a takarékban 
tartják a pénzt, hanem a világ 
dolgai iránt is érdeklődnek. 
S ami talán még jobban ki
fejezi ezt: 13 ezer darab sajtó
termék jut el havonta a köz
ségbe. A különböző lapoknak 
980 előfizetője van.

A három pártszervezet te
vékenységének fejlődéséről is 
hű. képet adott a beszámoló. 
Az elvi elemző munka került 
náluk előtérbe, és hathatós 
segítséget nyújtanak mind a 
termelőszövetkezetnek, a köz
ségnek, mind pedig az isko

lának. További fejlődésük 
biztosított, a gazdasági és 
hivatali vezetők, akik szin
tén választott párttestület 
tagjai, elősegítik a pártszer
vezetek fejlődését és pártfo
golják igyekezetüket.

A kitűnő beszámoló nyo
mán számos felszólalás hang
zott el, termékeny vita bon
takozott ki. A felszólalók 
egyetértettek a beszámolóval 
és további támogatásukról 
biztosították az új vezetősé
get. Juhász István, a tatai 
járási párt-végrehajtóbizott
ság tagja, a vb képviseletében 
elismeréssel szólt Sárosi Béla 
csúcstitkári munkájáról, a 
csúcsvezetőség tevékenységé
ről és a község kommunistái
nak példamutató szerepéről. 
Érthető, ha a naszályi kom
munisták azzal a jó érzéssel 
távozhattak a taggyűlésről, 
hogy a tavalyi jó munka 
nyomán az idén is lesz ere
jük az eredményes helytál
lásra.

(dkl)

A nehéz év ellenére tovább erősödtek, gazdagodtak
termelőszövetkezeteink

Zárszámadások megyeszerte
Az utóbbi napokban me

gyénk számos termelőszövet
kezetében tartottak zárszám
adó közgyűlést. Most került 
sor erre a fontos ünnepi ese
ményre a bakonybánki Előre, 
a banai Kinizsi, az etei Kos
suth, a hántai Vörös Hajnal, 
a kerékteleki Béke, a kisig- 
mándi Harcos, a környei Vö
rös Csillag, az oroszlányi Jó
szerencsét, a rédei Üj élet, a 
szendi Barátság, a szomódi 
Március 15. és a tárkányi 
Egyetértés Termelőszövetke
zetben. Örömmel állapíthat
juk meg, hogy a tavalyi, ked
vezőtlen időjárás és a növek
vő állami elvonások ellenére 
is tovább erősödtek, gyara
podtak közös gazdaságaink. 
A tsz-vezetők céltudatos 
munkája és a tagság fokozott 
szorgalma lehetővé tette, 
hogy a termelési érték csak
nem minden termelőszövetke
zetben növekedjék, emelked
jenek a zavartalan termelést 
biztosító alapok és több jus
son a felosztható jövedelem
re is.

Bakonybánk
BCZABOL 19,04 MÁZSÁS
Át l a g t e r m é s

A bakonybánki Előre Ter
melőszövetkezet zárszámadó 
közgyűlésén Molnár Lajos el
nök olyan termelési sikerek
ről számolhatott be, amely 
egyedülálló gazdálkodásuk 
történetében. Az aszályos év 
ellenére mind a búza, mind a 
kukorica termésátlaga messze 
felülmúlja a korábbi éveket. 
Búzából 19,04 mázsát, kukori-

sikeresen „átvészelte”. Sókat 
takar ez a szó, de legfőkép
pen azt, hogy igen féltek a 
hetekig tartó szárazság alatt, 
hiszen homoktalajukon még- 
inkább érezteti kedvezőtlen 
hatását az aszályos időjárás, 
mint a jobb talajadottságok- 
kal rendelkező gazdaságok
ban. Az agrotechnika gon
dosabb alkalmazása, a foko
zott kemizálás mérsékelte az 
időjárás káros következmé
nyeit, így a nagy szárazság 
ellenére növénytermesztési 
bevételük még sem csökkent, 
sőt háromnegyed millió fo
rinttal meghaladta az előző 
évit.

A munkaegység-érték ter
melőszövetkezetükben az elő
ző évivel azonos, ám az egy 
tízórás munkanapra jutó át
lagrészesedés 13,63 forinttal 
magasabb a korábbinál. Be
segített a személyi jövedel
mek emelkedésébe, hogy a 
Bábolnai Állami Gazdaságtól 
olyan kiváló tojóhibrid állo
mányt kaptak, amelynek to- _________
jástermelése 26 hetes korra építkezésből kifolyólag költr

ségszámba menő fejlődés. A« 
akkori 60 forintos munka
egységérték helyett most 
87 forintot osztottak —, a
nem hiába tartoznak országo
san a legjobbak közé, ezút
tal már a 45 000 forintot is 
meghaladta az egy tagra ju
tó átlagos évi jövedelem. 
Igaz, ennek a tekintélyes 
összegnek a kifizetéséhez a 
tavalyi, kedvezőtlen időjárás 
következtében, amely tsz-üket 
különösen sújtotta, hozzá kel
lett nyúlniuk a biztonsági 
tartalékhoz is. Ez azonban 
különösebb veszélyt nem je
lent, hiszen így is maradt 1,6 
millió forint tartalékjuk, ami 
ilyen csekély létszámú és jól 
megalapozott termelőszövet
kezetnél számottevő összeg.

A beszámoló megállapítása 
szerint az utóbbi évek leg
nehezebb feladatát a tojás
gyár kivitelezése jelentette 
mind a tsz vezetői, mind az 
építőipari részleg számára. A 
vállalt feladatnak becsülettel 
helytálltak. A társakat az

elérte a 90 százalékot. Mivel 
az állomány a termelést igen 
korán, már a múlt év utol
só heteiben megkezdte, vá
ratlan többletbevételt nyúj
tott a zárszámadáshoz.

Környe
A TISZTA VAGYON
KIEMELKEDŐN
GYARAPODOTT

\
A környei Vörös Csillag 

Tsz zárszámadása egy kicsiny, 
de igen ügyesen gazdálkodó 
közösség bensőséges ünnepe 

cából 26.30 mázsát termeltek volt. A vezetőség beszámoló-

ségtöbblet nem terheli, ami 
ilyen jelentős beruházásnál a 
legnagyobb ritkaság. A társu
lás az idén némi nyereséget 
már osztott, joggal remélik, 
hogy fáradozásaik évről évre 
fokozottan megtérülnek.

A tsz árbevételeinek zömét 
— hangoztatta a beszámoló —> 
a mezőgazdasági tevékenység 
adja. Ezért elsősorban ezek 
különböző ágazataiban kí
vánnak a jövőben jobb műn- 
kaszervezéssel és a munkaié-« 
gyelem szigorúbb betartásá
val újabb fejlődést elérni.

fiz.
holdanként, májusi morzsolt- 
ban, ami nemcsak termelő- 
szövetkezetük, hanem a kö
zeli gazdaságok terméshoza
mai közül is kimagaslik.

A múlt év során nemcsak 
termelési tapasztalatokban, 
hanem anyagiakban is gyara
podtak. Tiszta vagyonuk 
most másfél millió forinttal 
több, mint egy esztendővel 
korábban. A növénytermesz
tés többletbevételei pedig le
hetővé tették, hogy az előző 
évi 65 forinttal szemben 70 
forintot érjen a termelőszö
vetkezetben minden munka
egység.

Szomód
NÖVEKEDETT AZ 
á t l a g jö v e d e l e m

Keresztes László, a szomó
di Március 15. Tsz elnöke, 
zárszámadó közgyűlésükön 
arról adott számot, hogy gaz
daságuk a tavalyi esztendőt

ja, melyet Prekop János el
nök ismertetett, négy év tük
rében hasonlította össze a 
fejlődést. Az elért változások 
joggal tarthatnak igényt a 
nyilvánosságra, hiszen éke
sen bizonyítják: nem véletlen, 
hogy ez a közös gazdaság év
ről évre kiváló helyezést ér 
el a termelőszövetkezetek kö
zött folyó országos verseny
ben.

A Vörös Csillag 1967 vé
gén 12,4 millió forintos tiszta 
vagyonnal rendelkezett. Ak
kori, közös szántóterülete 
1132 kh volt, amely a négy 
év alatt mindössze 36 hold
dal, taglétszámuk pedig csu
pán tízzel növekedett. A ter
melés egyes alapvető feltéte
leinek ilyen szerény változása 
mellett különösen szembetű
nő az az eredmény, amit ai 
tsz erősödésében, gazdagodá
sában elértek. Négy év alatt 
közös gazdaságuk tiszta va
gyona 12,4 millióról 27,5 mil
lióra emelkedett, ami ritka-

V árosban  é ln i?  A s t n em !
— Látogatás Parnak-pusztáo, Virágh-tanyán —

Parnak-puszta Komlódtól 
négy kilométerre fekszik. Jó 
betonút vezet hozzá. Egyetlen 
nyílegyenes utcáját új házak 
szegélyezik. A pusztán hat
van család él. A mákszemnyi 
település — mely régvolt 
gazdái a Pázmándyak, Győr- 
fiek voltak — lakóit egy ve
gyesbolt látja el élelemmel, s 
a legszükségesebb ruházati 
cikkekkel. Hogyan sikerül az 
itt lakó családokat a boltnak 
kiszolgálnia? Erről faggattuk 
vezetőjét, Necsvecskó Pálnét.

A bolt 4x6 méteres kiszol
gálóhelyiségből, és körülbelül 
ugyanekkora raktárból áll. 
Mindkét helyiség meglehető
sen zsúfolt. Ott jártunk előtt 
talán egy órával érkezett 
meg a szállítás — döntő 
mennyiségében sör, bor és fél- 
decis palackozott pálinka. Így 
a helyiségben még nehezebb 
volt a mozgás. Az üzlethelyi
ség bizony kinőtte magát, pe
dig három évvel ezelőtt köl
tözött ide egy még kisebb he
lyiségből. Gazdája a környei 
ÁFÉSZ.

— Milyen az áruellátás?
— Jó — válaszolja Necs- 

v««cskó Pálné. — Kenyeret 
naponta szállítanak ki, a töb
bi élelmiszert hetente. így a 
hentesárut, és az italt. A

hentesárut ebben a 120 lite
res Lehel hűtőszekrényben 
tároljuk.

— Elegendő ehhez a hűtő
szekrény?

— Igen... Hentesárunk nem 
sok fogy, mert a legtöbb csa
lád hízót vág. Sajnos az ital 
sokkal népszerűbb. Hetente 
40—50 láda sört, és ugyan
ennyi bort szállítanak le, 
amit el is fogyasztanak a 
pusztaiak. Tejet nem hoza
tunk, mert a dolgozók kap
nak a gazdaságban. Kevés 
textilárut is tartunk, konyha
ruhát, zsebkendőket, ezekért 
nem kell bemenni a pusztá
ról a faluba. Természetesen 
dohányáruért sem. Rendhagyó 
módon ásó, kapa, gereblye is 
kapható a boltban.

— Mennyi a havi forga
lom?

— Decemberben 116 ezer 
forint volt, az előző hóna
pokban is százezer forinton 
'felül... Ennek nagy részét az 
ital hozza. Jó lenne ha a 
pusztán építenének egy klub- 
helyiséget. Működik egy, de 
kicsi. Az emberek itt a bolt 
előtt isznak. Nyáron valósá
gos „kerthelyiség” van a bolt 
előtt. Télen nehéz őket ki
tessékelni. Fizetésnapkor van
nak a.legtöbben. A

az a szokás, hogy fizetéskor 
az asszonyok nagy része egy 
egész hónapra bevásárol. 
Utána csak kenyérért jönnek 
naponta, másnaponként. Az 
emberek egy része a környe
ző tanyákon él, nem szeret
nek minden nap szatyrozni.

Odébb, s ezt másfél kilo
méterre kell érteni Parnak- 
pusztától, Virágh-tanyán négy 
család él. Itt még áll az egy
kori hosszú, régi cselédlakás, 
melyet átalakítottak. Parnak- 
pusztán mindez már a múlté. 
Két család tartózkodott ott
hon, tűlük érdeklődtünk Az 
élelmiszereken kívül hol vá
sárolják a család használati 
tárgyait?

Hüse Sándor állatgondozó 
harminc éve él pusztán. Ide, 
Virágh-tanyára, tíz esztendő
vel ezelőtt költözött, a lakás 
szépen berendezett, háztartá
si gépekkel is ellátott.

— Mikor volt utoljára kint 
a tanyáról?

— Még tavaly. November
ben lehetett... — emlékszik 
vissza. — Akkor is azért, 
mert vásároltunk. Akkor 
mozdulunk ki innen, ha va
lami olyan darabot veszünk,
frmi sáp-no káffih-aî  ^ jyi

boltban. Különben nem. Be
megyünk a faluba, ha ott 
nincs, átmegyünk Tatára, 
vagy Tatabányára. Ott bizto
san kapunk. Ruhaneműt egy
szer vagy két alkalommal vá
sárolunk minden esztendőben.

A felesége bólogat: így van.
— Nem vagyunk mi a világ

tól egy cseppet sem elmarad
va. Itt a tévé, a rádió, meg
tudunk mi mindent. Meg az
tán mi így szoktuk meg az 
életet, tanyán. Nekünk így a 
jó.' Villany van, meg ott a 
csap a falban. Bevezették a 
vizet a lakásokba. Kell en
nél jobb, nagyobb kénye
lem?

A másik család, Hezler Jó- 
zsefék, Felsőmihályi-pusztán 
éltek nyolc esztendeig. Ott 
nem volt villany, sem jó 
ivóvíz. Munkájukkal a búto
rokon kívül megszerezték a 
hűtőszekrényt, a gáztűzhelyet, 
egyszóval kényelmesen be
rendezték otthonukat. Azt 
tartják, a tanyán is mindaz 
meglehet, ami a faluban. Itt 
szerintük nyugodtabb az élet. 
Mint a testvérek, úgy élnek 
egymás mellett a családok. S 
amikor a városba mennek? 
Ott csak vásárolni szeretnek. 
Ott élni? Azt nem.

-  bellik —

Európa gyumölcsoskertie
Bulgáriát gyakran nevezik 

Európa gyümölcsöskertjének, 
A jelző nem alaptalan: a bol», 
gár föld mérhetetlen bőség
ben terem cseresznyét és 
meggyet, őszi- és sárgába» 
rackot, almát és körtét, diót 
és mandulát. A bolgár gyü
mölcsöskertek összterülete 
150 000 hektár, a friss gyü
mölcsexport évi mennyisége 
100 000 tonna. Nemcsak frisa 
gyümölcsöt, hanem feldolgo
zottat is exportál a Bolgár 
Népköztársaság: évente több 
mint 60 000 tonna különböző 
kompót, 40 000 tonna dzsem 
és lekvár, 20 000 tonna gyü
mölcslé és több mint 10 000 
tonna sűrítmény kerül kivi
telre. A korszerű agrotechnika 
bevezetése és széles körű al
kalmazása, a növények fajta
jellegének megjavítása, a 
termelési folyamatok gépesí
tése azt eredményezte, hogy 
aránylag rövid idő alatt nagy 
mértékben iparosodott a ter
melés. Sok új gyümölcsöst 
telepítettek a plovdivi, a vár
nai és a kusztendili terüle
teken. A most folyó ötéves 
terv időszaka alatt újabb 9 000 
hektáron létesítenek új gyü
mölcsösöket.

Lengyel
szakemberek
Afrikában

ö t szakemberből álló cso
port utazott el Lengyelország
ból Afrikába; két éven át a 
nyugat-afrikai tengerpart kör
nyékén dolgoznak majd, irá
nyítják az előkészítő felméré
si munkálatokat és felügyel
nek a helyi munkacsoportok 
tevékenységére. A munkálatok 
célja a két afrikai országon 
áthaladó folyó, a Gambia sza
bályozási tervének előkészíté
se, Gambia és Szenegál terü
letén. A munkaprogram széles 
körű; lokalizálják a vízmérce
állomások hálózatát; hidroló
giai és geológiai kutatásokat 
végeznek; a Gambia folyó 
mentén meghatározzák aa 
építendő gátak, vízlépcsők és 
vízgyűjtők legelőnyösebb he
lyét. Ezekkel a munkálatok
kal párhuzamosan feldolgoz
zák Gambia ’és Szenegál vízf
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