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Megfontoltan — szorgalmasan 
és jövedelmezőn

Zárszám adási tapasztalatok
lemaradás a tagság jüvedel-

Beleszólni, a gép mellőlElektronikus
izom

A képen látható parányi rá
dióadó az izrmokba beültetve 
műkezek mozgatását vezérel
heti. A hosszas kísérletezés
után kialakított rendszer azon 
a tényen alapszik, hogy az iz
mok folyamatosan gyenge
elektromos impulzusokat bo
csátanak ki. miközbén össze
húzódnak. .A 3 mm átmérőjű,

20 mm hosszt! kis rádióadó ér
zékeli ezeket az impulzusokat, 
s ormikor a közvetlen szom
szédságában izomösszehúzódás 
jön létre, rádiójeleket bocsát 
ki. A testen kívül, a beültetett 
érzékelő közelében (pl. a mű
kéz tulajdonosának ruhazse
bében) egy kisméretű vevőké
szülék fogja fel a rádiójeleket, 
s vezérlő áramkörökön át moz
gási „utasításokat” ad a ' mű
végtagnak. A parányi érzéke
lőnek nincs saját telepe, kí
vülről kapja a tápenergiát. Az 
izmokba való beültetés az in
jekciós tű egy nagyobb vál
tozatával történhet, helyi ér
zéstelenítéssel, igen kis sebé
szeti beavatkozással.

TATABÁNYA és Tata le
het ikertestvér? — ezt a  kér
dést feszegették a most folyó 
népfrontbizottsági választások 
egyikén, ahol lelkes .lokál- 
patrióták a megye távoli jö
vőjét igyekeztek elképzelni.

Bizarr ötlet — mondhat
nánk —, hiszen Tata patiná
ját Árpád-házi királyok ren
deletéi, a török elleni harc 
véres eseményei adják. Tata
bánya csupán az ipari forra
dalom szülötte, a kapitaliz

mus vadászterületeként nyert 
létjogosultságot.

— Ez volt! — állították a 
beszélgetők. A ma megszo
kott közlekedési eszközök 
használata révén szinte eltör
pül a két helység közötti tá
volság. Tatabánya és Tata 
várossá nyilvánítása pedig 
igazán egy időszakra esik. A 
természeti adottságok révén a 
két város kölcsönösen kiegé
szíti egymást. Miért ne lehet- 
•ne összehangolni fejlődésü
ket?

Valóban! Miért ne lehet
ne az erőket összpontosítani, 
az erőforrásokat jobban ki
aknázni? — fordultunk az öt
let nyomán Tatabánya és Ta
ta város tanácsának elnöké
hez.

— A vezetés nagy előre
látást követel — fejtette ki 
mindkét tanácselnök. — Ügy 
építjük a mát, úgy tervezzük 
a holnapot, hogy a holnap- 
ütánra gondolunk. Évtizedek 
múlva teljesen-elenyészik a 
mostani földrajzi távolság a

..két város között. A közösségi 
érdek pedig messze túlnő 
majd a különböző szűkkörű 
nézeteken.

— Inkább véletlen, mint 
lényeges, hogy tatai szénme
dencéről beszélünk — fejtet
te ki álláspontját Sütő And
rás, a tatabányai városi ta
nács elnöke. — Azzal viszont 
számolnunk kell, hogy Tata a 
régebbi település. Évszázadok 
során kulturális központtá 
növekedett. Tatabánya  ̂ vi
szont gyorsabban fejlődött 
ipari, gazdasági bázissá.

— A kettő kitűnően kiegé
szíti egymást. Ez a kapcsolat 
mindinkább erősödik. A ta-. 
tabányaiak szívesen töltik 
szabad idejüket Tatán, üdü- 
lővárossá fejlődésében jelen
tékeny szerepet játszanak a 
tatabányaiak.

— A tatabányai gazdasági 
erők felhasználása révén 
gyorsult Tata fejlődése. Em
lítsem az Öreg-tó kotrását, a 
Tatabánvai Szénbányák által

A napokban ismét számos 
termelőszövetkezet tartotta 
zárszámadó közgyűlését. Ta
valyi tevékenységük leglé
nyegesebb eredményeit az 
alábbiakban foglalhatjuk ösz- 
sze:

PAP. ARANYKALÁSZ TSZ
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1971-ben tovább fejlődött, 
erősödött a termelőszövetke
zet. Tiszta vagyonuk, amely 
előzőleg 22 millió forint 
volt, a tavalyi esztendő so
rán 3,9 millió forinttal nö
vekedett. Különösen az ál
lattenyésztés eredményei ki
emelkedők: a tervezeteié} 
egymillió forinttal magasabb 
árbevételük származott eb
ből az ágazatból. Ez ellen
súlyozta a növénytermesztés
ben az aszályos nyár miatt 
bekövetkezett 0,5 milliós ár
bevételi kiesést. A kenyér- 
gabona termésükre — amely 
nem szenvedett a szárazság
tól — különösén büszkék. 
Búzából 20,5 mázsás átlagter
mést takarítottak be az előző 
évi 15 mázsával szemben.

A termelőszövetkezet 1971- 
ben tovább korszerűsítette 
gazdálkodását: 010 négyzet
méter alapterületű raktárt 
épített, 700 000 forintot pedig 
gépekre költött. Terven fe
lüli beruházásként Cohl-

hány tatabányai dolgozik Ta
tán és mennyien járnak át
o-Jian ide.

Pr. Varga Gyula, a tatai 
városi tanács elnöke hasonló 
gondolatokat vetett fel:

— A Tat^n épült hétvégi 
házak legalább 30 százaléká
nak tulajdonosa tatabányai — 
fogalmazta meg számszerűsé
gében dr. Varga Gyula azt, 
amire Sütő András utalt.

— Néhány tervünket már 
eddig is összhangba sikerült 
hoznunk. Ezek között 'a* leg
jelentősebb a vizek tisztítása. 
A Vértesszöllősön épült' üle
pítő például a tó vizét óvja 
és ez is tatabányai anyagi 
erőből létesült, összekapcsol 
bennünket a lakásépítési 
program. Tatabányán gon
dot okoz a családi házak 
számára megfelelő telkek ki
alakítása. Tata ebben jobban 
áll.

— Kulturális együttműkö
désben olyan objektumok 
jobb kihasználását oldhatjuk 
meg, mint a megyei 'művelő
dési központét, a tatai sza
badtéri színpadét.'

\
A TOVÁBBIAKBAN arról 

szólt dr. Varga Gyula, hogy
a tataiak számára döntő fon
tosságú a megyei kórház mű
ködése. Tatabánya megye- 
székhelyi funkciói révén is 
sokat jelent Tatának. A tör
ténelmi helyzet pedig úgy 
alakult, hogy több megyei ha
táskörű vállalat, szerv és in
tézmény Tatán működik. Ez 
még jobban összekapcsolja a 
két várost.

Hangsúlyoznunk kell, hogy 
a két. tanácselnök állásfogla
lása mentes maradt minden 
rivalizálástól. Egyik sem kí
vánta érinteni a másik város 
bármiféle jogát, önállóságát. 
Csupán, azt vették számba, 
hogy az adott történelmi, 
földrajzi helyzet révén ho
gyan lehetne meggyorsítani a 
két város fejlődését, milyen 
módon lehetne jobban kielé
gíteni a lakosság igényeit.

Pr. Varga Gyula például 
felvetette, hogy a két tanács 
közös erőfeszítéseket tehetne 
a városok közötti rövid távú 
autóbuszforgalom megjavítá
sa érdekében. Igaz. hogy sok 
vonat közlekedik Tatabánya 
és Tata között, A lakosság 
azonban gyakrabban tenné 
meg ezt a néhány kilométeres 
utat. mint ahány vonatpár és 
amennyi távolsági autóbusz 
fordul meg ezen az útvonalon.

A kél város vezetői már 
többször találkoztak, amikor

mami-rendszerű kukorica
szárítót helyeztek üzembe, 
amely 900 000 forintjukba ke
rült. Ezzel megoldódott egyik 
legnagyobb gondjuk: az ab
raktakarmány gyors és vesz
teségmentes betakarítása.

Közös, gazdaságukban a 
személyes jövedelem is mind 
kedvezőbb: 70 forint a mun
kaegység értéke — két fo
rinttal több, mint korábban. 
Egy tízórás munkanapra 114 
forintot fizetnek.

NASZÁLY, ÚJ ÉLET TSZ 
n a g y f o k o  g é p e s í t é s  —
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A Grébics-pusztai termelő- 
'szövetkezet 1971-ben igen so
kat tett' a gazdálkodás fej
lesztése érdekében. A nö
vénytermesztésen belül az 
összes munkafolyamatokat 
gépesítették, ami egyszerűb
bé, gyorsabbá és biztonságo
sabbá teszi a következő évek
ben a hozamok emelését. 
Gondot fordított a közös gaz
daság a zavartalan termelés 
feltételeinek megteremtésére 
azáltal is, hogy feltöltötte 
termelési alapjait. A hitelek 
nagyrészét kifizette, s így 
megvan a reménye arra, hogy 
1973-ban hitel nélkül gazdál
kodhat.

Bár a növénytermelés egy 
kevéssel elmaradt a beterve
zett termelési értéktől, ez a

vezik, hogy ezt a kapcsolatot 
rendszeresebbé, megalapozot
tabbá teszik. Tatabánya ve
zetői arra gondolnak, hogy 
majd közös végrehajtó bizott
sági ü'ésen vitatják meg ala
posabban ezt a perspektívát. 
Feltétlenül elvárják majd Ta
ta vezetőit a Tatabánya vá
rossá alakulásának 25. év
fordulóján rendezett ünnep
ségre is.

A NÉPFRONT-AKTIVIS
TÁK nem álmodoztak, ami
kor ikervárosokról beszéltek 
A kapcsolat kialakulását — 
mint a példákból láthattuk 
— az élet követeli. Teljesen 
új. még ez a gondolat, meg
szokását persze, senki sem 
készül erőltetni. Az iker jelző 
talán már a jövő évezredbe 
pillantás, de az sincs nagyon 
messze és már most is érde
mes vele számolni!

Visszafelé gombolyítjuk ve
le az idő fonalát. Mindenre 
pontosan emlékszik. Az arcok 
rezdülésére, az emberek me
leg tekintetére, jóleső szavai
ra. Az. apró örömökre és bá
natokra. Arra a csaknem 18 
esztendőre, amit Vértessző
lősön töltött. Az iskolában is 
így íratja a falu nevét, hosz- 
szú ő-vel, de egy 1 betűvel. 
A helységnévtárból nézte ki. 
Hogy ez miért fontos? Mert 
ő magyar szakos tanár és 
szakítani akart a régies, két
1-betűs írásmóddal.

— Bizony, lassan minden 
szál ehhez a faluhoz kapcsol 
— tűnődik Papp Gabriella, a 
vértesszőlősi pártszervezetek 
újdonsült csúcstitkára. — Pe
dig tőzsgyökeres tatabányai 
vagyok, de ez a 18 év ezernyi 
kötődést jelent a faluhoz.

Itt lett igazán ember be
lőle, a szó közéleti értelmé
ben. Január utolsó napjaiban 
itt választották meg csúcs- 
titkárrá, de négy esztendő 
óta a községi pártszervezet 
titkáraként bizonyította rá
termettségét. A pártszervezet 
tagjai annyira megszerették, 
hogy nem akarták elengedni 
a csúcsvezetőség élére. Most 
egyelőre, amíg nem találnak 
mást, mind a két funkciót 
5 tölti be.

A párttitkárkodás előtt öt 
ssztendeig pártvezetőségi tag
soltj szintén köanegelése-

mét nem befolyásolta: 60 fo
rintot ér szövetkezetükben a 
munkaegység, s az egy tagra 
jutó átlagjövedelem 37 100 
forint. Egy tízórás munka
napra éves átlagban 127 fo
rintot fizettek.

A tsz közössége bizakodás
sal tekint az új esztendő elé. 
A múlt év során sikerült 
megszervezniük egy beton- 
üzemet, amely a mezőgazda- 
sági termelés kiegészítésekép
pen már az idén mintegy 3 
millió forintos termelési ér
téket állít elő.

NAGYIGMÁND, ÜJ ÉLET 
n e g y e d i k  é v e  h i t e l  n é l k ü l

Ez a termelőszövetkezet 
esztendők óta nagyobb zök
kenőktől mentesen, magabiz
tosan gazdálkodik. Ugyanez 
jellemző tavalyi munkájukra 
is. Hitelt már negyedik éve 
nem vesz igénybe — beruhá
zásait saját erőből finanszí
rozza. Pedig évről évre te
kintélyes létesítményekkel 
gyarapodik. Az 1 kh termő- 
területre jutó beruházott va
gyona 11 230 forint. Tavalyi 
gazdálkodásuk eredménye
képpen fejlesztési alapjukat
1,5 millióval növelték: így az 
idén saját erőből 8,7 milliót 
fordíthatnak beruházásokra. 
Tervük, hogy befejezik ké
szülő baromfitelepüket és egy 
szárítóüzemet létesítenek a 
kukoricatermesztés komplex 
gépesítése érdekében. Egyéb
ként növénytermesztésük 
eredményei most is elisme
résre érdemeseit: a tervet 
■négymillió forinttal teljesítet
ték túl.

A jő gazdálkodás egyik 
feltétele, hogy kellően képzett 
szákemberek irányítsák a kü
lönböző ágazatok munkáját. 
Míg tíz évvel ezelőtt csak 
egy szakember dóig». eott a 
termelőszövetkezetben, addig 
most hat főiskolát és 12 szak
technikumot végzett dolgozó
juk van. »

A személyi jövedelmek is a 
tervnek megfelelően alakul
tak; egy tsz-tagra éves átlag
ban 28 500 forint jövedelem 
jut. Egy tízórás munkanap 
átlaga a tagoknál 137 — az 
alkalmazottaknál 115 forint

'A termelőszövetkezet a 
zárszámadás alkalmával gon
dolt az idős tsz-tagokra is. A 
járadékosoknak, az özvegyek
nek és azoknak a nyugdíja
soknak. akiknek a havi nyug-' 
díja az 500 forintot nem ha
ladja meg, 1000 forintot utalt

désre. Pedig előtte két esz
tendővel vették fel csak a 
pártba, de az ifjúsági mozga
lomban már olyan nagy gya
korlatot szerzett, hogy nem 
kellett. neki ismeretlenül bo
torkálni a mozgalmi élet tá
gas berkeiben.

Községi KISZ-vezetőségi 
tag volt, előtte DlSZ-vezető- 
ségi tag, úttörő csapatvezető, 
a főiskolán is évfolyam 
DISZ-vezetőségi tag, koráb
ban pedig az esztergomi ta
nítóképzőben DISZ-titkár. De 
amire talán a legszívesebben 
emlékszik vissza: 1946-ban 
Felsőgallán tagja volt az út
törőcsapatnak, ekkor indult 
el azon az úton, ami külön
böző áttételekkel végül is a 
mai csúcstitkári funkcióhoz 
vezetett.

— Persze, emellett akad 
egy sor más elfoglaltságom, 
megtisztelő beosztásom -t-  tér 
át a mindennapokra. — A 
legnagyobb megbecsülésnek 
azt tartom, hogy a legutóbbi 
választáskor a tatai járási 
pártbizottság és a végrehajtó 
bizottság tagja lettem. Ez a 
megtiszteltetés magától érte
tődővé teszi számomra, hogy 
a járási úttörőelnökség tagja
ként és a vértesszőlősi köz
ségi tanács vb-tagjaként is 
igyekezzem minél többet 
nyújtani.

Akadnak persze más társa
dalmi elfoglaltságai &  ds

A vitát, nevezetesen azt, 
hogy lehet-e, helyes-e bele
szólni az üzem, a gyár, a vál
lalat egészének dolgaiba azok
nak, akik „csali” a gépek 
mellett állnak, régen eldön
tötte az élet. Lehet is, helyes 
is, azaz: kell, hogy beleszól
janak. Mostanában, a szociá- 
lista brigádvezetők negyed
szer sorra kerülő, májusban 
megrendezendő országos ta
nácskozására készülve, a vita 
új erőre kapott. Igaz, már 
nem a régi formában. Ma 
senki nem vitatja, hogy a 
több, mint százezer .kisebb 
közösségben — mert ennyi a 
szocialista brigádok száma, 
tagjaiké pedig meghaladja az 
egymilliót — hatalmas erő 

•rejlik. Nélkülük az ipar, a 
mezőgazdaság, a szállítás, a 
kereskedelem nem teljesít
hetné azt, amit jelenleg tel
jesít.

Mi táplálja tehát a vitát? 
Az, hogy a gazdasági vezetés
— tisztelet a ritka kivételnek
— leginkább sajátos terme
lési tartalékot lát a szocialis
ta brigádokban: ha baj van, 
elsőként ők szólíthatók. Baj 
pedig sűrűn adódik. Akado
zott az anyagszállítás, tehát 
hajrázni kell, túlórázni, mert 
veszélyben az exportszállítás 
határideje, selejtre sikeredett 
egy nagyobb széria, a javít
gatásra megint csak a brigá
dokat kérik . . .  S ők mozdul
nak akkor is, ha társadalmi 
munkáról van szó, felesettek 
támogatásáról, kezdők beta
nításáról. Ám valahogy „el
felejtődnek” ugyanezek a 
közösségek, amikor a válla
lat, a gyár fejlesztési terve 
kerül napirendre, ha a mű
szaki fejlesztés gépi-techno
lógiai módjait latolgatják, a 
nyereségnövelés, a termelési 
költségek csökkentésének le
hetőségeit vizsgálják. S ez 
hiba.

Hiba, mert ezek az újfaj
ta, erkölcsben, magatartásban 
magasabb szintet képviselő 
közösségek rengeteg tapaszta
latot hordoznak. Nemcsak sa
ját, szűkén vett munkájukat 
látják, de érzékelik mindazt, 
ami tevékenységüket közvet
lenül és közvetve befolyásol
ja. A légkört, a bánásmódot, 
az üzem- és munkaszervezés 
állapotát, a termelésirányítás 
színvonalát, az alkatrész- és 
szerszámellátás zökkenőit, sok 
más mellett. Jogosán muta
tott rá a párt Központi Bi
zottsága december 1-i ülésén 
arra, hogy a termelési, mű

ezek kevésbé fontosak. Jó, ha 
az említett helyeken mindig 
pontosan eleget tud tenni 
minden megbízatásának. Ez 
is csak úgy sikerül, hogy jó
formán nincs is magánélete. 
Persze, eszébe sem jut, hogy 
ezt megemlítse, hiszen igazi 
életelemévé vált a közéleti 
cselekvés, csak az ember ön
kéntelenül is rájön a dolog 
nyitjára. A munka mellett 
ennyi elfoglaltsággal élni 
ngm lehet másként, csak az 
otthoni órák, napok rovására.

— Szép munkám van — 
mosolyog egy kicsit. — Heti 
11 órában tanítok magyart és 
emellett járási szakfelügyelő 
vagyok. Három napot a saját 
falumban, három napot Ta
tán és a járás falvaiban dol
gozom. Szeretem a munká
mat, a gyerekeket és az em
bereket, s úgy érzem, ők is 
szeretnek engem. Igyekszem 
tenni értük, s tudom, hogy 
ezt mindig észreveszik. Nem 
vagyok hibátlan ember, de a 
falumban azt tapasztalom, 
őszinte bizalommal vannak 
irántam.

Érthető ez a bizalom. Az 
emberek azt látják, hogy a 
mindig nyugodt, kiegyensú
lyozott, mosolygós tanárnő 
csak a munkájának és a tár
sadalomnak él. Az iskolában 
lakik, lakása is csak alig két 
esztendeje van, azelőtt olyan 
gz$&p§ .viszonyok közíM élj*

szaki, szervezési teendőkké 
együtt, s azokkal azonos fon
tossággal kell kezelni a ter
melés tudati — politikai, er
kölcsi, emberi — tényezőik 
Nem kétséges, hogy az élen 
csak az ember, a termelés 
bonyolult mechanizmusának 
leglényegesebb alkotóeleme 
állhat. Amit elvként aligha 
vitatnak bárhol is. Csak ép
pen a gyakorlatban követke
zik be más, az ellenkezője?

Sűrűn megtörténik, hogy 
anyagi hátrányok, termelési 
fennakadások elkerülhetőek 
lettek volna, ha megkérdik a 
gép mellett állókat. Van pél
da arra, hogy a széles körű 
véleménycsere fedte fel a 
tervezett gépvásárlás és a 
meglevő technológiai rend el
lentmondásait, az időnkénti 
minőségromlás okait, de ezek 
az esetek sajnos, ma még 
kivételek. A legtöbb helyen 
úgy vélekednek, hogy a gép 
mellől „az összefüggéseket 
nem lehet látni”, s ha nem, 
akkor mit is mondhatnának 
„ezek az egyszerű emberek”? 
A nézőpont gazdaságilag, po
litikailag egyaránt tarthatat
lan. Elsősorban nem azért, 
mert napjainkban — és egyre 
inkább — illik az üzemi de
mokratizmust erősíteni és 
tiszteletben tartani, hanem 
mert erőforrásokat apaszt el, 
kezdeményezést öl meg csírá
jában, összefogást hiúsít meg. 
Mindazt tehát, ami nélkül a 
legjobb technika sem sokat ér.

Napjainkban, a vállalatia
kat követően, megkezdődtek 
az iparágak szocialista bri
gádvezetőinek tanácskozásai. 
Ezeken választják meg azt a 
mintegy ezer küldöttet, akik 
majd a szocialista brigádve
zetők negyedik országos ta
nácskozásán a százezer közös
séget, az egymillió tagot kép
viselik. Ahogy a vállalati, úgy 
az iparágankénti megbeszélé
sek szintén fontos fórumként 
kínálkoznak arra, hogy sző 
essék mindarról, ami segíthet, 
előbbre vihet, a közös ügyet 
szolgálja. Ehhez azonban nem 
elég, ha a brigádvezetők el
mondják mindazt, ami fog
lalkoztatja őket. Mind a vál
lalatoknál, mind az iparági 
tanácskozásoknál intézkedé
seknek kell követniük az el
hangzottakat. Tetteknek, ame
lyek félreérthetetlenül bizo
nyítják: a gép mellől is le
het sokat látni, s amit • ott 
meglátnak, arra érdemes 
odafigyelni.

M. O.

mint a többi fiatal pedagógus. 
Egyéves pártiskolát végzett, 
most a marxista egyetemre 
jár, filozófia szakosítóra, anji 
ugyancsak sok tanulást kí
ván,

— Tudom, hogy a tanulás 
a, magamfajta ember számára 
állandó követelmény, de ne
kem lelki szükséglet is 
magyarázza meggyőződéssel. 
— Amikor kikerültem a fő
iskoláról, 830 forint volt a 
fizetésem, most a keresetem 
meghaladja a 3000 forintot, 
de nincs semmi komolyabb 
tulajdonom, csak könyveim- 
vannak. Ezek között érzem 
jól magamat, ha akad egy
két szabad órám. Még tv- 
készülékem sincsen, csak rá
dióm.

Felszabadultan nevet, s ez a 
nevetés valami olyasmit fe
jez ki, hogy ugye, most meg
döbbentél, erre nem számi- , 
tottál. S én is nevetek, hogy 
így persze könnyű mindenre 
időt szakítani, ha valakinek 
nincs televíziója. Ha van va
lami fontosabb műsor, azt 
azért megnézi az iskola tv- 
készülékén.

Mióta a járási párt-végre
hajtóbizottság tagja, a látó
köre, szemlélete megválto
zott. Más, magasabb „megvi
lágításban” látja a társadal
mi folyamatokat, ö  azonban 
megmaradt olyan dolgozd 
embernek,’ amilyen korábban 
volt. Mert az életét csak ezek 
közöt az emberek között tudja 
elképzelni.

íáUl)

épített tömb1)ázakat? — mon
dotta Sütő elvtárs. — S arról néhány közös kérdés megol- 
s®a szabad . megfeledkezni, dását segítettéi elő. Ügy teli
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„Csak könyveim vannak...”


