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Szervezkedő  
horgászok

A napokban tartotta alakuló 
ülését a Magyar Országos 
Horgász Szövetség megyei te
rületi bizottsága. A korábban 
a Duna menti Intéző Bizott
sághoz tartozó horgászok most 
önálló bizottságban rendezhe
tik ügyeiket, a U  fős vezető
ség irányításával.

Megyénkben népes tábora, 
több mint öt és fél ezer tagja 
van a 24 horgász egyesület
nek, amely természetes vize
ink mellett talál kellemes idő
töltést. Tavaly 953 mázsa ha
lat fogtak Id a szorgalmas 
horgászok, akik nemcsak hor
gásznak, hanem a benépesí
téssel is törődnek. A jövőben 
újabb egyesületek alakulása 
várható, jelenleg is négy cso
port kezdi meg tevékenységét.

Az eszperantó 
új oktatói 

találkoznak
Az első eszperantó tudomá

nyos diákköri konferenciát ta
valy tartották meg Budapes
ten az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemen. A másodikat 
április 25-től 27-ig Eszter
gomban, a Tanítóképző Inté
zetben rendezik. Részt vesz
nek az Eötvös József Tudo
mányegyetem, a pécsi Pedagó
giai Főiskola, az esztergomi, a 
sárospataki és a szombathelyi 
Tanítóképző Intézet eszperan
tó nyelvet tanuló hallgatói. 
Eljönnek az eszperantó tan
széken előadó tanárok is.

Az eszperantó jövőbeni ok
tatói pályamunkákat készítet
tek szaktárgyukról. a  találko
zón ezeket vitatják meg. Az 
esztergomi rendezvény egyik 
érdekessége, hogy küldöttség
gel képviseltetik magukat a 
lengyel eszperantisták.

SZEDIK A SPÁRGÁT E gy g y ú r  m e g f ia ta lo d ik

A pilisi Arany Kalász Termelőszövetkezetben ahol öt hektá
ron termelnek spárgát, megkezdték a „szüretet”. Az első 
szállítmányok hazai fogyasztókhoz kerülnek, de rövidesen 

megkezdik az exportszállítást is

tendőben mintegy 2150-el 
emelkedett. A társadalombiz-

Héí megye sok ezer vasutasának 
munka verseny •eredményéi

A Vasutasok Szakszerveze
te és a MÁV Vezérigazgató
sága évről évre értékeli a 
MÁV által összefogott 6 vas- 
útigazgatóság munkáját, mun
kaversenyének eredményeit, 
gazdasági mutatóit. Ezúttal az 
igazgatóságok versenyében a 
Debreceni Igazgatóság nyerte 
el a vörös vándorzászlót. a 
Budapesti Igazgatóság — 
amelyhez megyénk vasútvo
nalai is tartoznak — a máso
dik helyet szerezte meg,

A Budapesti igazgatóság
épületében lezajlott ünnepsé- főnöksége ugyancsak — ösz-
gen U rb á n  L a jo s . a MÁV ve
zérigazgatója és G u ly á s  Já n o s, 
a vasutas-szakszervezet főtit
kára meleg szavak kíséretében 
adta át T ó th  J á n o sn a k , a 
MÁV Budapesti Igazgatósága 
vezetőjének a tavalyi jó mun
kával kiérdemelt dicsérő ok
levelet.

Tóth János igazgató ezután 
beszámolt a hét megyére ki- 

-terjedő Budapesti Igazgatóság 
sok ezer vasutasának múlt 
évi munkájáról, a munkaver
senyben elért sikerekről, az 
ezerötszáz szocialista vasutas
brigád tevékenységéről.

Ezután 10 vasúti csomópont
nak átadták a „kiváló” minő
sítést. 7 állomás főnöksége 
elnyerte a „kiváló” főnökség 
címet, és számos egyéni es 
kollektív jutalmat is kiosztot
tak.

A kitüntetéseket Krizsán Já
nos kocsivizsgáló köszönte 
meg, és felszólította az Igaz
gatóság valamennyi vasuta
sát, hogy csatlakozzék a 
MÁV-nak a X I pártkong
resszus tiszteletére indított 
munkaversenyéhez.

Megyénk vasútállomásai 
közül Tatabánya felső állo
mása igazgatói dicséretben ré
szesült. Az állomás munkáját 
az jellemezte, hogy a korábbi 
évhez viszonyítva kevesebb 
kocsit használtak fel, azonos 
árumennyiség elszállítására, 
azaz egy vonatra eső terhelé
sük 4 tonnával nőtt. Áruszál
lítási tervüket 105 százalékra, 
irányvonalaik indítási tervét 
\4% százalékra teljesítették.

Csaknem W ezer a nyugdíjas megyénkben
N ö v e k e d e t t  a z  e g y  d o lg o z ó r a  j u t ó  tá p p é n z

Majdnem mindent meg tu- tosítási kiadások összességé- 
dunk megyénkről, ha elolvas- ben 169,4 millió forinttal ha
suk a SZOT Társadalombizto- ladták meg az előző évit. A 
sítási Főigazgatóság megyei mindegyre felfelé kerekedő 
Igazgatóságénak összegezését kiadásoknak sok összetevője 
az elmúlt év bevételeiről és van. Növekedett a családi 
kiadásairól. Megtudjuk, há- pótlék összege. Ismeretes, 
nyan születtek, s hányán hal- hogy a több gyermekes csa
ták meg. Mennyien mentek ládok a múlt esztendőben már 
nyugállományba, mennyi volt gyermekenként 50 forinttal 
a beteg, hány kismama volt többet kaptak. Ez ös^ességé- 
gyermekgondozási szabadsá- ben 27,5 millióval jelentett 
gon, hogyan alakult a családi több kiadást. És bár a gyer- 
pótlék, s mennyi gyógyszert mekgondozási segélykiadás is 
szedtünk. növekedett — a segély feleme-

Megyénk sajátjogú . biztosi- lése révén — 3 millió forintjai 
tottainak a száma a múlt esz- —, sajnos, az egy családra ju

tó gyermekek száma tovább 
csökkent. Nagyobb összegeket 
fizetett ki az Igazgatóság ter
hességi- és gyermekágyi se
gély címén is, ez azonban az 
1973. március 1-től érvénybe 
lépett béremelés következmé
nye volt.

A bérek emelkedésével függ 
össze a táppénz növekedése 
is. Tavaly az egy dolgozóra 
jutó táppénz összege az előző 
évi 1343 forintról 1406 forint
ra nőtt. A múlt evben a táp
pénzben levők aránya is meg
haladta az előző évit.

A múlt év folyamán 1580 
dolgozó ment nyugállomány
ba, megyénk nyugdíjasainak 
száma ezzel csaknem elérte a 
44 ezret. Ez évben a kiadási 
oldal várhatóan ismét „többet 
nyom” a latban, hiszen a né
pesedéspolitikai határozat 
eredményeként június 1-től 
két gyermek után 190-100 fo
rinttal emelkedik a családi 
pótlék, januártól nőtt az egy
szeri anyasági segély, s je
lentősen nő a gyermekgondo
zási segély összege is. i

Az ászári keményítőgyár 
régi üzem, maholnap száz
éves fennállását ünnepli. A 
kétszázötven dolgozót foglal
koztató gyár most megfiata
lodik. Az idén fehérjesűrítő 
berendezést helyeztek üzembe, 
1.8 millió forintos költséggel. 
A gyárban komplex kukori
cafeldolgozás folyik. A ter
ményből előállított anyagból 
a moslék aránya eddig 8 -1 0  
százalék volt. Az új berende
zések révén ez három száza
lékra csökkent és így na
gyobb mennyiségű fehérjét 
nyernek.

— Eddig évente húsz vagon 
fehérjét termeltünk — mond
ja R u f f  J ó zse f, a fiatal üzem
vezető vegyészmérnök. — A 
sűrítő berendezéssel ötven 
vagon fehérjét állíthatunk elő. 
A fehérjekoncentrátum na
gyobb része exportra kerül. 
A rendkívül hasznos gépsort 
egvébként a tatabányai 
VIDUS készftette.

— M iko r k e z d e t t  ü z e m e ln i a 
gépsor?

— Március végén volt a 
műszaki átadás. Jelenleg a 
próbaüzemelés folyik. Most 
beállítási, szabályozási mun
kákat végzünk el a gép-soron. 
Az előzetes számítások sze

rint az új berendezés ára más
fél év alatt megtérül, teljesen 
automatikus rendszerű.

A keményítőgyártó üzem
részben dolgozik N a g y  L á sz ió 
né. A férje és a gyermekei 
is itt dolgoznak.

— Közvetlenül a gyár mel
lett lakunk — említette meg 
a középkorú asszony —, tizen
három éve álltam itt munká
ba. Szeparátorkezeló vagyok, 
mi választjuk el a fehérjét a 
keményítőtől. Szeretek itt dol
gozni. A Gagarin szocialista 
brigád tagja vagyok, fiatalok 
és idősebbek dolgoznak itt 
együtt. A férjemmel váltott 
műszakban dolgozunk. Meg
szoktuk, hogy elkerüljük egy
mást. Ez a műszakbeosztás 
még akkortól való, amikor a 
gyerekek kisebbek voltak.

— A zó ta ?  *
— Mind a három gyerekünk 

ide jött dolgozni.
— M iért?
— .Mi is mondtuk nekik, ők 

is akarták. Nem keli utazni, 
sem buszbérletet váltani. A 
fiúk szakmát akartak tanulni, 
azt itt is lehet. A férjem 24 
éve kazánfűtő a gyárban. A 
nagyobbik fiam már leszerelt

Valamennyi személyszállító 
vonatuk menetrendszerűen in
dult. Tatabánya felső állomás 
az igazgatóságtól jelentős osz- 
szegű jutalomban részesü’t.

Tizenötezer forint jutalmat 
kapott a Komárom vasúti cso
mópont főnöksége is, és itt a 
vontatás dolgozóinak . külön 
tízezer forint versenyjutalom  
jutott.

Dorog, valamint Esztergom 
és Esztergcxm-Kenyérmező ál
lomása, szertára és vontatási

szesen 35 ezer forint — juta
lomban részesült.

Eredményes volt a néplront 
és a pedagógiai bizottság akciója

3 0 0 0  s z ü lő  is k o lá ja

A szülök iskolájának -oron tőyé, hogy' az elvi és gyakorlati 
következő foglalkozását Tata- útmutatást egyaránt megkap- 
bányán a Széchenyi Általános ták a szülők.
Iskolában kedden tartják meg.
K a rd o s  F eren c  pszichológus, 
a városi tanács hivatásos párt
fogója tart előadást. Több 
éves tapasztalatai alapján ad 
útmutatást, miként előzheti 
meg a szülői munkaközösség 
a fiatalkorúak veszélyeztetett
ségét, illetve mát tehet mi-j 
előbbi megszüntetése érdeké
ben.

A Hazafias Népfront tata
bányai városi bizottsága az 
idei előadássorozat tanulsága
it felhasználva a jövő tanév
ben ismét megrendezi a szü
lök akadémiáját.

a katonaságtól, Lakatos a 
tmk-műhelyben. A kislányom 
üzemirnok, a kisebbik fiam is 
a lakatos szakmát tanulja. 
Még nem keres, csak a pénzt 
költi . . .

— A  m á sik  k e ttő ?
— A nagyot) biK t i am két

ezer forintot kap havonta, 
annyit keres, mint én. A fér
jem háromezer forint körül 
hoz haza a borítékban. Szép 
pénz ez, de é l  lehet költeni. 
A gyerekekre megy el a leg
több. Ruhát, pulóvert, egye
beket vásárolok nekik. Min
dig kell venni valamit. A 
lakást már berendeztük, tele
víziónk, hűtőszekrényünk van.

— M u n k a  u tá n ?
— A gyerekek szeretnek 

elmenni szórakozni. Mi a fér
jemmel a ház körül dolgoz
gatunk. Elfoglaljuk magunkat 
a kertben, a szőlőben. Sokat 
kell főzni, mosni, vasalni az 
öttagú családra. Sok időt ta
karítunk meg. hogy itt hely
ben dolgozunk. Kilépünk a 
lakásból, s pór perc múlva 
már az üzemben vagyunk. 
Szeretünk itt dolgozni, élni, 
s úgy hiszem, innen megyünk 
nyugdíjba.

A gyár állandóan fiatalodik. 
A tervek szerint a jövőbeni 
felújítják a kazánházat, több, 
mint húszmillió forint költ
séggel. Nagy Lászlóné férje is 
jobb munkakörülmények kö
zött dolgozhat majd, s két 
lakatos fiúk keze munkája is 
belekerül az új kazánházba.

A gyár megfiatalodásának 
azonban nemcsak a gépek be
állítása, liánén) az új mun
kások felvétele is szerves ré
sze. S ahogy a Nagy-család 
gyerekei, ugyanúgy más fia
talok is itt alapozzák meg az 
életüket. Mert a modern gé
pekhez és gépsorokhoz fiatal, 
friss szaktudású emberekre is 
szüksége van a régi gyár
nak.

Botlik József

Ezen a héten még négy ta
tabányai' iskolában tart fog
lalkozást a szülők iskolája. 
Orvosok, pedagógusok tarta
nak előadást például ily an
lényeges kérdésről, mint a 
családi életre nevelésről, a 
gyermek otthoni tevékenysé
gének megszervezéséről.

Ezzel lényegében lezárul az 
akció, amit a Hazafias Nép
front szervezett meg a peda
gógiai bizottság közreműködé
sével Tatabányán. Négy terü
letről 60 előadást hallgathat
tak m eg az általános iskolák
ba járó gyermekek szülei. 
Több mint 3000-en vettek 
részt a foglalkozásokon. A té
mák kiváló szakon béréi vol
tak az előadók. Ez tette ’ehe-

A  L A P O S B A N
— B o lo n d  eg y  á prilis .
— Az bíz’ a  javából! —r Kö

zös megegyezéssel marasztal
juk el — kölcsönös üdvözlés 
után — az idei tavaszt az idős 
M a rc s ik  J ó z s e ffe l . ötven  
éve még nem húzza meg a 
vállát, tempósan lépked a 
Haraszti dűlőben. Fákat galy- 
lyaz, gyökeret vág a lapos
ban, és avart is éget a dadi 
Aranykalász Tsz növényter
mesztője.'

— Reggel havázott, aztán - 
esőt hozott a szél, most per
zsel a nap. pedig már dél
utánba hailik az idő — mu
tatja a náddal benőtt lapost, 
ahol a Kiskút-hegyről az

ha a tűz- még nem hamvadna 
el, földet húzok rá. Inkább 
vigyázom még a határt. . . 
Mert a tűz az nem gyerekjáték! 
— int a ropogó lángok között 
hamvadó avarra.

— Tudja, a minap mi tör
tént? Az egyik koma. igaz 
hogy nem rossz szándékkal, 
meg a húsvéthétfő is bolondí
totta a kedvét. de az árkon 
avart égetve barátjának kö 
vér füvet szánt májusra. S 
azt meg úgy, hogy égő gyufa- 
szalakat dobált az ut szé
lén. Arra jött egy személy- 
gépkocsi, a vezetője megkér 
dezte tőle: Tán az esze ment 
el, hogy ekkora szárazságban

idén építed vízlevezető árok nvart égejt? Bizony a vagy
viszi tovább a tocsogóé vizét 

— Két hete kezdtem el az 
avar égetését. Hasznot ad még 
ez a rét. S, ha felszántják, 40 
katasztrális holdon teremhet, 
ami kell. Reggel hét órától 
délután ötig hatámézőben va
gyok. Ásómmal kibököm a 
tuskókat, a gyökereket fej
szémmel vágom el. Ami köny- 
nyebb. a levágott száraz nád
dal kupacba hordom, a rön
köket pedig elhúzza majd a 
traktor — magyarázza. S hoz
záteszi m ég . . .  — Dologidő
ben órát nem használok. Mi
nek az? Hiszen közelben ve
zet el a nagy forgalmú kisbéri 
autóút és a vasútvonal. A 
járatok után, no és a nap ál
lásából is eligazodom. Aztán,

kétszáz méteren égő száraz 
füvet aztán a tűzoltóknak si
került lecsendesíteni. No, 
ilyen gondatlanság engem 
nem terhelhet. Ha erdő köze
lében dolgozom, segítséget is 
kapok. Árkolunk, így bizto
sítjuk a lgng útját.

Szó szót követve — a ha
szonnál maradunk. A beszél
getésben a határról átlépünk 
a magánélet mesgyéjére,

— Jól élünk — mondja 
Murcsik József. — A felesé
gemmel együtt az idei része
sedésben közösen 45 ezer fo
rintot vittünk haza. Ezen fö
lül még 20 mázsa búza és 12 
mázsa árpa a miénk. Ehhez 
számíthatjuk a háztáji jöve
delmét. Így gondunk nincs, rendje.

nem is lehet annak, aki helye
sen be Is osztja, amit keres.

— M ire  k ö lt ik  a p én zt?
— Felújítjuk az öreg házat 

Édesanyámnak, aki engem öz
vegyen nevelt, új szobát épí
tünk. Két fiam közül a fiata
labb Jani. az Oroszlányi Hő
erőműben doLgozik, neki mo
torkerékpárt vettünk. Az idő
sebbnek. Jóskának, már nem 
kedvezhetek, ö  Tatabányán a 
Mikrölin Ktez-bén csoportve
zető, és nagy álma van .. egy 
személygépkocsi. Meglenne a 
rávaló is. de én nem segítem  
a balsorsot. Példa rá a barát
ja, akit a napokban temettek 
el. A motor sem biztonságo
sabb, de az autó ott cifrálko- 
dik a presszók előtt. A szeszt 
sem vetik meg a fiatalok, és 
ha beülnek a kényelmes ülés
be. azt hiszik, minden rend
ben van. Nem! Az autót el
lenzem . . .

A laposban süt a nap, de 
aztán hirtelen záport is önt 
nyakunk közé az áprilisi ídő.

— Lám csak, mennyit vál
tozott a világ — fűzi tovább 
gondolatait Murcsik József. — 
Amikor én legényember vol
tam, pár hold földön termel
tük meg anyámmal a 
mindennapra valót. A fiaim
nak pedig nem arra van 
gondjuk, hogy honnan te
remtsék elő, hanem, hogy mire 
költsék a pénzt. Hát ez az élet

Minden erővel 
ellen!a szárazság

Jelentés a tavaszi munkákról
A megyei tanács mezőgaz

dasági és élelmezésügyi osz
tályának legutóbbi jelentése 
szerint a tavaszi munkák ki
elégítő ütemben haladnak, 
mindenütt befejeződött a kora 
tavaszi növények vetése. Né
hány napja megkezdődött a 
kukorica vetés is, amely mint
egy 25 százalékánál tart.

Az idei tavasz ismét rend
kívüli eseményekkel köszön
tött be, hiszen a szokásosnál 
korábban kezdődött a nyárias 
meleg, vele a korai kitava
szodás. Szinte minden növény
nek és a mezőgazdasági mun
káknak kedvezett az elmúlt he
tek napfényes időjárása, amely 
höösszegében túlszárnyalta a 
korábbi tavaszok melegét. An
nál sajnálatosabb azonban a 
csapadékhelyzet, s az adatok 
szerint március óta szinte 
egyetlen csepp eső nem esett 
a megyében. Ehhez járult a 
meglehetősen csapadékszegény 
tél öröksége, amely már-már 
aszállyal fenyegeti a mezőgaz
daságot.

A legfőbb tennivaló jelen
leg éppen a fenyegető száraz
ság kártételének csökkentése. 
Mindenné! fontosabb, hogy a 
gazdaságok szakszerű talaj- 
munkával és talajkezeléssel

próbálják a földben levő k»> 
vés csapadékot megőrizni. 
Szerény lehetőségek kínál kod
nak megyénkben az öntözés
re, ezért számottevő javulási 
csak többnapos, kiadós esők 
hozhatnál?.

A rendhagyó tavasz másik 
jellegzetessége, hogy a szoká
sosnál nagyobb gyomosodásra 
számíthatunk, hiszen a szívó» 
gyomnövények jobban bírják 
az ,aszályt. Nagyobb hangsúlyt 
kap ezért a vegyszeres gyom
irtás, amely főiként a kalászé» 
gabonában, illetve a kukori
cában nélkülözhetetlen.

Amint arról korábban érte
sültünk, megyénkben is jelen
tős kárt okozott a közelmúlt
ban tapasztalt fagyhullám. He
lyenként a szőlőkben és a 
gyümölcsösökben 2 0 , illetve 
80 százalékos fagykárt mértek 
a szakemberek. A lucerna i* 
kisebb károsodást szenvedett, 
s ezért tanácsos a további ká
rok megelőzésére mielőbb 
kaszálni.

A legközelebb; tennivalók 
közé tartozik, az illetékesek 
megállapítása szerint, a ku
koricavetés folytatása, a ren
delkezésre álló erők maximá
lis kihasználásával.

Kl-ny

Vállalati segély
a fiataloknak

A  TANÉP-nél megtartott nyosan figyelembe veszik a 
ifjúsági parlamenten több ér- fiatalokat is. Az 1973-as Épí- 
dekes adatot ismertek meg a tők'napján ötéves törzsgárda- 
fiatalok az igazgatói beszámo- tagként jutalmazott 53 dolgo- 
lóból. A vállalati lakásépítési zó közül 34 volt KlSZ-korosz- 
akcióban tavaly négy KISZ- tályú. A fiatalok részvétele a 
korosztályú fiatal kapott la- termelőmunkában a Ta NÉP- 
kást, egy fiatal dolgozónak nél is igen jelentős, hiszen a 
családi ház építéséhez nyúj- mintegy félezer dolgozó kö
tött a vállalat segítséget. Az zül 200 a fiatalok száma, 
idén ugyancsak négy lakást 
biztosítanak a fiataloknak. Az ifjúsági parlamenten so-

Az ifjú szakmunkások kö-
zul 24 kapott ötezer forintos lóh^  javaslatokat tettek ,
vállalati segélyt, ezen felül a
jutalmazások, kitüntetések al- feladatok jobb elvégzésére. A 
kaiméval — például Kiváló megyei ágazati tanácskozásra 
Dolgozó jelvény adományozó- a TANÉP tizenkét fiatal kül* 
sa —, minden esetben ará- döttet választott.


