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Nőtt a termelékenység
Zárszám adás „hegyen-völgyön”

Az értékesített hízók 78,5 szászom  baton a tatai és a ko
m árom i járás számos term elő- 
szövetkezete ta rto tta  meg 
m últ évi gazdálkodását össze
sítő zárszámadó közgyűlését 
Így a tatai járásban  a  kör- 
nyei Vörös Csillag-, az orosz
lányi Jószerencsét-, a szomó- 
di M árcius 15-, a tardosbányai

SZOMÖD:

A szomódi Március 15-e 
Termelőszövetkezetben m in
den évben bensőséges ünnep 
volt a zárszámadás. Különös
képp most, am ikor köztudot-' 
tá  vált, hogy m últ esztendei 
gazdálkodásuk különösen jól 
sikerült. Termelékenyebb, 
eredm ényesebb volt növény- 
term esztő és állattenyésztő 
m unkájuk, m in t korábban 
bármikor. A csapadékos idő
já rás  term észetesen a  szomó
di tsz-gazdák m unkáját is ne
hezítette, náluk is hatványo
zottan jelentkeztek a  gondok, 
csakhogy az új szárítóberen
dezés a problém ák egy részét 
megoldotta. Csupán sa já t 
tsz-ük részére 30 vagon búzát 
száríto ttak  le, de segítettek a  
szomszédos közös gazdaságok 
takarm ányának a megvédésé
ben is. Különösen nagy hasz
ná t vették a szárítóberende
zésnek a kukorica betakarítá
sakor — bár ennek a m unká
nak  az elkezdése a kom báj
nokhoz szükséges adapterek 
hiányában kissé megkésett.

Az állattenyésztési ágazatok 
közül a baromfi nyú jto tt k i
magasló bevételeket.

— Az egy tojóra jutó éves 
tojásterm elésünk 260 db 
volt, melyet tavaly sikerült

ÁCS:

Gerecse Völgye-, a komáromi 
járásban a bakonybánkí Elő
re-, a  kerékteleld Béke-, a  
bársonyo6i Bársonyos Gyön
gye-, az etei Kossuth-, a csat
kai Rákóczi-, és az ácsi 
Egyetértés Termelőszövetke
zet.

először elérnünk  bábolnai 
TETRA SL állom ányunkkal. 
Egy *ojás önköltsége 1.02 fo
rin t volt, m íg az értékesítési 
átlagár 1,34 forint. Ez a - két 
szám  egyértelm űen bizonyítja 
a barom fitartás jövedelmező
ségét — m ondotta Keresztes 
László elnök. Az így nyert 
többletbevétel is hozzájárult 

a  felosztható jövedelem gya
rapodásához. Egy tízórás 
m unkanapra 140 forint átlag- 
kereset ju t az előző évi 126 
forin ttal szemben.

Dicséretes a  tsz vezetőségé
nek előrelátása, m ellyel pél
dául m ár a  m últ év során 
igyekeztek megalapozni az 
idei esztendőt. Elkészült a ke
verőüzemük. s ahhoz, hogy 
január elejével zavartalanul 
megkezdhesse a munkát, a 
m últ év során biztosították, s 
megfelelően elraktározták  a 
táp keveréséhez szükséges 
gazdasági abrakot.

Nagy érdeklődés előzte meg 
az ácsi Egyetértés Termelő- 
szövetkezet esztendei szám
vetését. Részt vett ezen Mokri 
Pál, a  megyei pártbizottság 
titkára, Horváth István , a já 
rási pártbizottság első titkára, 
dr. Nemes V ilm os, a járási hi
vatal elnöke és még számos 
vendég.

zalékát exportra szállították. 
A brakfelhasználás tekinteté
ben tavaly első ízben érték el 
a sertéstelep korszerűsítése 
alkalm ával kitűzött tervet, s 
egy kilónyi súlygyarapodáshoz 
3,96 kg takarm ányt használtak 
fel. Érdekes viszont, hogy ez
zel a fejlődéssel sem szár
nyalták  tú l a külső, korsze
rűtlen telepek még kedvezőbb 
hizlalási m utatóit. Megemlí
te tte  a  beszámoló azt is, hogy 
a  mostani számítások szerint 
az idén mintegy 3 m illió fo
rintos veszteség várható a 
sertéságazatnál a fertőző meg
betegedések m iatti elhullás, 
illetve tenyésztési gondok kö
vetkeztében.

A tsz egészének m egalapo
zottabb m unkáját tükrözi, 
hogy az alaptevékenységből 
származó, árbevétel 15 száza
lékkal, a term elési érték  vi
szont 24 százalékkal haladja 
meg az 1971-es évit. A term e
lőszövetkezet tiszta vagyona 
57 millióról 61,3 m illióra nö
vekedett ugyanez idő alatt.

A vezetőségi beszámoló fel
tá rta  azt a hiányosságot is, 
hogy számos m utató kedve
zőbb alakulása m ellett a költ
ségek 12 százalékos em elke
dést m utatnak.

Biztató a tsz holnapjára 
nézve, hogy egyre több so
raikban a fiatal. Számuk ma 
m ár 203. A m últ évben 20 
olyan Ifjúval gyarapodott a 
te rm előszövetkeze t,ak ik  az 
általános iskola elvégzése 
után, szakm unkát tanulni jö t
tek a termelőszövetkezetbe.

A . termelőszövetkezet a 
gondokkal terhes esztendő el
lenére igyekezett magasabb 
jövedelm et biztosítani a tag
ságnak. Ennek eredménye, 
hogy az egy napra  jutó átlag- 
kereset a korábbi 118 forint
ról 125 forin tra emelkedett.

A BAROMF1TARTÄS KIMAGASLÓ BEVÉTELT
NYÚJTOTT

Re«östábor
CP

a tatai járásban
Im m ár harm adszor rendezi 

meg az idén a tatai járási ú t
törőelnökség regöstáborát. A 
kulturális seregszemlén leg
jobban szereplő pajtásokat ju 
talm azzák a három napos tá 
borozással. A sokat ígérő ese
m ényekre Várgesztesen kerül 
sor, ahova meghívásos a la
pon ju tnak  el az arany okle
véllel és arany jelvénnyel ki
tün te te tt pajtások, szólisták, 
együttesek tagjai. R ajtuk kí
vül azokat is meghívják, akik 
sikeres produkciójukkal, ígé
retes szereplésükkel felhívták 
m agukra a  figyelmet.

Á jutalom tábort a tavaszi 
szünetben rendezik meg. Szí
nes, változatos program ot á l
lítottak össze a három napra. 
A búcsúesten megtekintik 
egymás produkcióit a pajtá
sok.

löíí dolijozi)
—  Ila&as

Megyénk tizenhat építő- es 
építőanyagipar5 vállalatánál, 
illetve gyáregységénél a m últ 
évben 15 m illió forinttal tá 
m ogatták a  kislakásépítőket. 
E vállalatok igyekeztek jól 
kihasználni a „100 dolgozó 1 
lakás'’ mozgalomban rejlő 
lehetőségeket. A pénzügyi tá 
mogatás nagy része a  fejlesz
tés és a részesedés terhére 
valósult meg, de jelentős volt 
a dolgozók segítése fuvaresz
közökkel és építési anyaggal.

Az építő- és az építőanyag
ipari vállalatoknál tavaly 713 
dolgozó igényelt lakásépítési 
hozzájárulást, illetve kölcsönt, 
elsősorban fizikai dolgozók. 
Közülük 303-an ju to ttak  la
káshoz. A kislakásépítők tá 
mogatását eddig a Komárom 
megyei Állami Építőipari 
V állalat oldotta meg a legjob
ban. A többi vállalatnál a kö
rülm ények m ia tt niég nem 
használták ki teljesen a moz
galom lehetőségeit.

Az emberek ú̂ y érzik: 
szólniuk kell!

Esztendőknek tűnő pár nap olyan átmeneti, ideiglenes
van mögöttünk. A vietnam i 
béke hétfői parafálása óta úgy 
érezzük m inden egyes óra 
nappá, a napok hónapokká 
dagadtak, m ert a hőn  óhajtott 
béke kim ondása és megvaló
sítása között eltelt idő a leg
hosszabb. így volt ez m inden 
háború után. Amikor a. repü
lők helyett feszültséggel teli 
csend borítja  az eget. am ikor 
még szokatlan, hogy sétálni is 
lehet az utcán, s hogy érdem es 
hozzáfogni a romok eltakarí
tásához, az em ber úgy érzi, 
idegen világban jár. Tudjuk, 
nagyon sokan á té ltük  ezt a 
hihetetlennek tűnő valóságot. 
Ism erjük az idegenben vibráló 
szorító érzést, ami m indaddig 
nem hagyja el az em bert, míg 
így vagy úgy megerősítést nem 
nyer a béke. A parafálás és az 
aláírás, e két esemény idő
pontja közötti holtidő tűnt 
m érhetetlenül hosszúnak . . .

Talán ezért is érzik úgy az 
emberek, hogy á t kell hangol
ni a  csendet, s az öröm és 
testvéri szeretet hangján át 
kell kiáltani a nagy távolsá
got: Veled voltunk és veled 
vagyunk m a is, Vietnam!

Mikor ezek a sorok íródtak, 
Párizsban még csak készülő
dött az ünnepélyes aktus. De a 
beérkező kollektív és egyéni 
fogalm azásé levelek, táviratok 
hangja annyi melegséggel, 
annyi bíztatással telítettek, 
hogy úgy gondoltuk, te re t kell 
ezeknek adni. íme, néhány 
résziét a levelekből:

„Január 24. Reggel öt óra. 
Első reggeli krónika: legelső 
napi hír. Vietnam ban végét
ért a háború . . .  Ez öröm 
hír! . . .  De még nagyobb len
ne az öröm, ha m indenhol a 
világon elhallgatnának a fegy
verek!”, „Nagy megelégedéssel 
fogadtuk, bár már előbb m eg
lett volna!”, ..Örülünk, hogy 
m egszületett a megállapodás!”, 
,.Szem ély szerint is rem ényke
dem abban, hogy a most ér
vénybe lépő tűzszünet nem

megállapodás lesz, m in t az 
eddig is nagy hévvel beharan
gozott bombázás m egszünteté
se . . .  Ez a szocialista eszme 
újabb győzelme az im perializ
mus fe le tt!”, „Nem volt hiába
való a szocialista országok és 
m inden békeszerető ember 
erőfeszítése . . .  M egindulhat a 
termelő m unka . . .  Köszönet a 
Szovjetuniónak, m indenkinek, 
aki ebben szerepet vállalt és 
m unkálkodott a béke m egva
lósításán.” „Ha csak V ietna
m on m úlott volna, már régen 
m egkötötték volna a bé
két . . . ” „Mi, akik oly sokáig 
aggódtunk értük, most is ve 
lük érzünk és kívánjuk, hogy 
mielőbb hallgassanak el m o s t . 
már örökre a háború iszonyú 
hangjai, hogy a szörnyű évek  
után ism ét emberhez méltó  
körülm ények között éljenek, 
dolgozzanak és neveljék a leg
drágábbat — gyerm ekeiket!”

És egy táv ira t a sok közül:

Vietnami Demokratikus 
Köztársaság Nagykövetsége 

Budapest

Kedves Elvtársak I
Nagyigmánd nagyközség 

dolgozói, kom m unistái és ifjú 
kom m unistái nevében őszinte 
tisztelettel és meleg bará ti 
szeretettel gratu lálunk Önök
nek abból az alkalom ból, hogy 
a hosszú harcból, az egész em 
beriség elism erését kiváltva 
győztesen kerültek  ki. Fényes 
győzelmük után m unkájukban 
Önökkel leszünk és a p roletár 
internacionalizm us szellemé
ben erőnkhöz m érten m inden 
tám ogatást megadunk. • 

H azájuk helyreállításához, a  
szocializmus mielőbbi felépí
téséhez nagyon sole sikert, jó 
erőt és egészséget kívánunk:

M SZM P Nagyigmándi Közös 
Nagyközségi Bizottsága és 

Nagyigmándi 
KlSZ-csúcsbizottsága

EGY EV ALATT KIGAZDÁLKODTAK 
AZ ALAPHIANYT

mesztő ágazatok közül a do-

7.) Eloltom a vülanyiúele- 
gítőt körülnézek az udvaron. 
Az épületek közt, a m űhely
utcán á t jutok el az irodaház
hoz. A rossz esőcsatornákból 
nyakam ba csurog a víz. A kö
peny műanyagból, de hiába az 
ilyen időben még belül is 
nyirkos, lankadatlan tapad a

hék szállnak a levegőben. a 
felhők közt kiugrik a hold. 
színpadi világítás. szegélyes 
felhők rohannak alatta söté
ten, réseik Jcözött az éjszaka 
játszik a  csillagokkal.

K arácsonytájt csendes a vi
lág. Indulnék vissza, amikor 
megszólal egy telefon. Vala

KEREKES IMRE KISREGÉNYE

a  pénztár a narmaaiK eme 
létén, a telefon nem lehet fel 
jebb, m int az elsőn. Elhall 
gat a csörgés.

Az éjjeliőr ilyenkor ideges 
Tovább lépek, hogy megkerül 
jem a régi műhelytömböt. Ke 
rülöm  ezt a patkánytanyát 
Bot nincs nálam. stukkerre 
mégse illik patkányra célozni 
I tt  aztán van törött ablak 
meg rossz ajtó. A bejára t égj

A termelőszövetkezet 2,3 
m illiós aiaphiánnyal kezdte 
az esztendőt. Ezt a tetem es 
hiányt — am int azt M adarász 
Lajos elnök tolm ácsolásában 
hallhatta  a tagság — év vé
gére sikerült kigazdálkodni. 
Ebbén közre játszott, hogy pl. 
a kukorica kivételével minden 
növény term elésénél tú lte lje
sítették  a tervet, s  felülm úl
ták  a megyei átlaghozamokat. 
Csupán kenyérgabonából 303 
vagonnal adtak  á t az állam 
nak, amely 6 százalékkal több 
az előző évinél.

Kiemelkedik a növényter-

A sosnowieci (Dél-Lengyel- 
ország) Julian Grabowiecki 
nyugdíjas tanító a környék 
fiatalja it is m egnyerte eredeti 
hobby.) ának. Egy közönséges 

fészerben modellező műhelyt 
és házi hajógyár-szerűséget 
rendezett be. Elég prim itív 
körülm ények között, szép szá
mú fiúcsapat építi „m estere” 
irányításával a történelm i tan 
kok, mozdonyok, hajók mo
delljeit

U toljára a sosnowieci „hajó
gyáriak" a híres A uróra pán

hány. Ennek term ését a pero- 
noszpórás időjárás ellenére is 
sürerült m egmenteniük, s m i
nőségi árukén t értékesíteni, 
így az 1971. évi mennyiségi 
hozam 14,2 százalékos tú ltelje
sítése mellett, minőségi javu
lás következtében a  tervezett 
32 000 foriht helyett 37 000 fo
rin t volt a holdanként! á rb e 
vétel.

A sertéstelep eredményének 
növelését esztendők óta szor
galmazza a  tsz vezetősége. A 
m últ évben itt  is sikerült 
kedvező változást biztosítani.

célos hű m ását engedték vízre.
A' Julian  Grabowiecki irá 

nyításával épített modellek a 
sosnowieci fiatalok szám ára 
nem csak érdekes elfoglaltsá
got és hasznos időtöltést je
lentenek, hanem  sajátos törté- 
nelem -szem léltető leckét is.

Grabowiecki m ester m ár a 
harm adik nem zedékkel fog
lalkozik sajátos házi hajógyá
rában. Tanítványainak az 
elődjei m ár a  szakiskolát, 
technikum ot, sőt az egyete
m ét is elvégezték azóta.

vállon. Az irodaépület üveg
falán csobog a víz, függőleges 
patak. Fény villan a tócsában. 
A töltésen átsuhanó vonat ref
lektorai.

Csobog»az eső. csurog, lá r- 
m ázik a Aiűhelyépületek rossz 
csatornán. Vissza-visszanézek, 
zseblám pával bevilágítom a 
szögleteket, megnézem az iro
daház bejáratát. Az éjjeliőr 
akkor nyugodt, ha m inden a j
tó  zárva van előtte. Alapsza
bály az éjjeliőrnek, nyitott a j
tón ne lépj be. A lépcsőházban 
m ár a  betörő az úr. H átulról 
te rít le a vasrúd, vagy a csa
varhúzót nyom ják beléd. Ez 
az ajtó  zárva.

Alábbhagy az eső, fehér pi-

kit keresnek. Kedvem lenne 
felvenni a kagylót. Valaki 
nyitva hagyott egy ablakot, on
nan szól a  csengetés. Éjszaka 

' a  szerelmesek telefonálnak, 
meg a  túlórázók. A mentőket 
hívják, de az is lehet, hogy a 
rendőrséget. Keresik a elve
szetteket. Valaki ébresztőt 
akar.

Valaki nyitva hagyta az ab 
lakot, valaki a rra  vár, hogy 
beleszóljanak: m inden rend
ben. A tolvaj anyja az elfek
vőben. most kap morfiumot, 
hogy aludni tudjon, a fia 
lábujjhegyen jár, hogy elem el
je a  kasszát. És most belecseng 
a telefon. A világot nem jól 
hangszerelték.

roncs. N ekirohannak az elekt
romos targoncákkal, ostrom ol
ják, m int valam i várat. Be
kukkantok a résen, patkány- 
szagú a levegő.

A harm adik ablaknál meg
állít a  horkolás. Valaki horkol. 
De hol?

— Hé, ki van ott?
Szabályosan húzza a lóbőrt.

Be kellene másznom az ab la
kon. de alapszabály, hogy é j
jeliőr ajtón-ablakon ne lép
jen be, ha még egyszer ki akar 
onnan lépni. Hol egy kő? Vas- 
rudat találok. Van még egy ép 
ablak, három lépésről bele
vágom. E rre aztán abbahagy
ja.

— Gyere k i!  — mondom ,— 
m ert belédlövök!

Felugrik, kintről látom, 
ahogy imbolyog a sötétben.

— Gyere az ablakhoz, m u
tasd  a pofád!

— Jól van na, — m ondja a 
hang —, nem kell m ind járt 
így beszélni az emberrel.

— Ne pofázz — mondom —, 
gyere az ablakhoz.

Az Auróra miniatűr változata

Odajön. M utatja magát, , a  
szeme majd leragad. A haja 
csomókban egy kóc. M ár m e
gint ez a  naplopó, a Perecz 
Vince.

Ezen a Perecz Vincén többet 
szórakoznak a gyáriak, m int a  
cirkuszban. Targoncás lenne, 
csak az a  baj, hogy többet 
é r t  a targoncához, m int a m ű
szerészek. Csak belenyúl, az
tán három napig keresik, m i
től nem megy a targonca. Ez 
hozta divatba a kutyás Elzát 
is. Előfordult már, hogy a reg
geli műszak ta lálja  meg a sa- 

. rokban. Ismeri a zugokat, 
vackot csinál m asának, aztán 
benyúl a targoncába. Leadja 
és m ár m ehet is pihenni. Ó ra
bérben alszik este tízig. tíz 
után potyára. De ha tízkor k i
vonul, mindig pofázik va lam it

— Könnyű az alvajáróknak 
— m ondja nekem a múltkor.

Most megvagy, gondolom. A 
kezem a farzsebre teszem, a 
stukkerra, lássa, hogy nv>st 
nem  viccelek.

— Mássz ide — mondom 
neki.

— Nem férek ki az ablakon.
—  Préseld magad! — pa

rancsolom.
— Kimászik.. V akarja magát, 

m ert a gyárban sok a  bolha.
— M ár itt se lehet egy jót 

aludni — mondja.
— Gyere csak velem, a töb

b it m ajd elintézzük.

(Folytatjuk)


